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Den ægte danske laks lever i Vestjylland. Godt nok er bestandene meget små, men biologerne mener, at

bestandene kan reddes, hvis der sættes ind med en redningsplan nu. For 10-15 år siden mente man, at

alle de oprindelige laksebestande i Danmark var forsvundet. Men med nye DNA-teknikker fandt man i

første omgang ud af, at der var oprindelige laks i Skjern Å og senere, at det samme gjorde sig gældende

i Ribe Å, Varde Å og sandsynligvis også i Storå. Men bestandene er små, og de holdes i dag kunstigt i live

ved hjælp af udsætninger. Selvom laksen de seneste år er blevet fredet de fleste steder, er den fortsat

stærkt truet.

Derfor er der nu udarbejdet en national forvaltningsplan for laks, der viser, hvordan man kan forbedre

levestederne i vandløbene. Det er først og fremmest spærringer i vandløbene ved gamle mølleopstem-

ninger, dambrug og vandkraftværker som skal fjernes. Derudover er det vigtigt at etablere bedre for-

hold i vandløbene, så laksen kan gyde sine æg, og så de små laks kan vokse op i vandløbene. Planen vil

samtidig forbedre forholdene for en lang række andre dyr og planter i vandløbene og i ådalene, fordi

laksen er en indikator på gode naturlige vandløb.
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Forord

En af de gode og overraskende nyhe-
der for vores natur er, at der stadig-
væk lever små bestande af den ægte
danske laks i Vestjylland. En laks,
som har levet i de vestjyske vandløb i
årtusinder, men som vi troede var ud-
død. Når laksen har vist en sådan
evne til at overleve, skylder vi at redde
de sidste bestande, der er tilbage. Der-
for har Miljøministeriet udarbejdet
denne nationale forvaltningsplan for
laks.

Forvaltningsplanen gør status over
laksebestandene og de problemer, der
findes i de enkelte vandløb. Planen
beskriver også, hvordan vi kan redde
bestandene, og i hvilken prioriteret
rækkefølge, det bør gøres.

Generelt er vandkvaliteten i vores
vandløb blevet meget bedre. Blandt
andet fordi vi har investeret milliar-
der af kroner i renseanlæg. Men rent
vand gør det ikke alene. For at sikre
laksen bedre overlevelsesmuligheder
skal de fysiske forhold i vandløbene
forbedres. Laksen skal have bedre
passage i vandløbet op til de steder,

hvor den har sine gydepladser, og hvis
gydepladserne er ødelagte, må vi gen-
oprette dem. I vandløbene skal der
være rigeligt med vandplanter, som
laksen kan gemme sig ved, og rigeligt
med smådyr som fødegrundlag for de
små laks. Hvis vi kan forbedre vand-
løbene, så laksen kan lide at være der,
får vi som sidegevinst samtidig for-
bedret levestederne for en masse an-
dre dyr og planter – laksen er en indi-
kator for gode naturlige vandløb. En-
delig kan vi kombinere indsatsen over
for laksen med nye initiativer til gen-
opretning af ådale.

Vi skal sikre den biologiske mangfol-
dighed – det skylder vi os selv og vo-
res efterkommere, og vi skal beskytte
disse naturværdier, så vi kan få flere
oplevelser – det er velfærd.

Målet er, at når vi nyder udsigten over
en smuk ådal, så ved vi, at vandløbet
og ådalen igen rummer et mylder af
spændende dyr og planter – herun-
der laksen.

Miljøminister Connie Hedegaard



6 N A T I O N A L   F O R V A L T N I N G S P L A N   F O R   L A K S



N A T I O N A L   F O R V A L T N I N G S P L A N   F O R   L A K S 7

Konklusioner og anbefalinger

Laksen har været i Danmark siden
sidste istid og har tilpasset sig de
danske vandløb, efterhånden som
disse formede sig. Genetisk set er den
danske laks unik og kan genetisk
nemt skelnes fra andre laksestammer,
f.eks. svenske, norske eller skotske.
Men der kræves en række initiativer,
hvis vi skal sikre laksens eksistens.

Den danske laks skal reddes. Ikke kun
fordi vi har forpligtet os internatio-
nalt, men fordi den har en unik værdi
i sig selv, og fordi den bringer en lang
række positive følgevirkninger med
sig. Laksen stiller store krav til sine
levesteder, og genskaber vi leve-
stederne, får vi ”gratis” en lang række
andre naturværdier oven i. Ikke alene
for lystfiskerne, men også for vandløb-
enes kvalitet og for naturen i ådalene.
Samtidig kan der være væsentlige
lokaløkonomiske værdier knyttet til
lystfiskerturismen. Da lystfiskeriet ef-
ter laks især vil foregå i Vestjylland i
tyndt befolkede områder, hvor ind-
tjeningsmulighederne kan være be-
grænsede, kan der tillige opstå en
positiv effekt på strukturudviklingen
i Danmark.

Forvaltningsplanen viser, at laksen
kan reddes. Det kan ske gennem
iværksættelsen af en lang række større
og mindre naturgenopretningspro-
jekter i vores vandløb og ådale og igen-
nem arbejdet i genbankcentre, hvor vi

kan bevare de unikke gener, og kan
starte en kontrolleret og målrettet
fiskepleje – indtil laksen kan klare sig
selv. Mange års erfaring med natur-
projekter viser, at de for langt største-
partens vedkommende kan gennem-
føres ad frivillighedens vej, så alle bli-
ver tilfredse. Det vigtigste er at gen-
skabe laksens gyde- og opvækstom-
råder med henblik på at øge bestand-
ene, så de bliver store og dermed ro-
buste nok til at klare den naturlige
variation i overlevelse og dermed i
bestandsstørrelsen.

Som udgangspunkt kan laksevand-
løb dårligt forenes med spærringer i
vandløbet. De fleste spærringer fin-
des ved dambrugene. Den fremtidige
dambrugsproduktion forventes i
større grad at gøre brug af ny tekno-
logi, der sikrer bedre kontrol og stabi-
litet i produktionen. Dette medfører,
at dambrugene i høj grad bliver uaf-
hængige af opstemninger, som derfor
kan fjernes. Hvor dambrugene ikke
går over til ny teknologi, bør det ad
anden vej sikres, at opstemningerne
fjernes, enten ved opkøb eller en tek-
nisk løsning, der giver mulighed for,
at effekten af opstemningen fjernes. I
tilfælde, hvor det ikke lader sig gøre
at fjerne opstemningen, bør der etab-
leres en faunapassage, hvor der altid
løber væsentligt mere vand i vandlø-
bet, end der indvindes til dambrug
eller vandkraft. Derved kan der med
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sikkerhed etableres tilnærmelsesvis
fri passage. Kun ved nogle få vand-
kraftværker er spærringerne så store
og omfattende, at en optimalt funge-
rende faunapassage vanskeligt kan
etableres, eller at investeringerne i en
passageløsning måske ikke står mål
med de værdier, der kan skabes via et
sådant projekt.

De ånære arealer er ofte marginale
jorde, som ikke har nogen stor dyrk-
ningssikkerhed, og ofte er de for vand-
lidende som egentlige dyrknings-
jorde. En mere ekstensiv udnyttelse
af de ånære arealer vil medføre min-
dre eller intet behov for grødeskæring,
hvilket vil sikre vintergrønne planter
og større variation af plantearter i
vandløbet. Samtidig formindskes
sandvandringen væsentligt, når
vandløbet udvikler sig mere naturligt.
Vandføringens udsving vil variere
mindre, da der genskabes større na-
turlige vandmagasiner i ådalene. Ri-
sikoen for utilsigtet udledning af næ-
ringssalte og miljøfarlige stoffer for-
mindskes tillige væsentligt.

Det anbefales således:
At der på baggrund af en aktivitets-
plan for hvert vandsystem gennem-
føres konkrete projekter således, at der
indenfor en årrække kan sikres til-
strækkeligt med gyde- og opvækst-
områder i Storåen, Skjern Å, Varde Å,
og Ribe Å, så de oprindelige lakse-

stammer, som findes her, får en større
naturlig gydesucces i et omfang, der
er tilstrækkeligt til, at bestandene vok-
ser fra år til år.

At det på baggrund af en aktivitets-
plan for hvert vandsystem overvejes
at gennemføre konkrete projekter så-
ledes, at der skabes mulighed for at
retablere stammer af danske laks i de
andre vestjyske vandløb Kongeåen,
Sneum Å, Brede Å og Vidåen samt i
Gudenåen. I Gudenåen skal en løs-
ning for laksen ses i sammenhæng
med en løsning ved Tangeværket og
Tange Sø, og i de vestjyske vandløb
skal en løsning for laksen ses i sam-
menhæng med en koordineret indsats
for snæblen. I de vestjyske vandløb
peger vandløbsbeskrivelserne på
store potentialer i Kongeåen og Sneum
Å, da vandløbene her hurtigt kan op-
nå de rette fysiske forhold, og fordi
der her allerede udelukkende udsæt-
tes laks af vestjysk oprindelse.

At det på baggrund af en aktivitets-
plan for hvert vandsystem overvejes
at gennemføre konkrete projekter, der
omfatter store ådalsstrækninger, hvor
både vandløbets fysiske forhold og
dets samspil med resten af ådalen
genoprettes. Projekternes formål er at
lade vandløbene udvikle sig mere na-
turligt gennem ekstensiv udnyttelse
af de ånære arealer, sikring af stor va-
riation i plantearter med vintergrønne

planter i vandløbet samt stop for ud-
ledning af okker, miljøfarlige stoffer
og husspildevand fra bebyggelse.

At der opretholdes eller yderligere
indføres restriktioner om totalfred-
ning af laksen, indtil bestandene er
selvreproducerende og kan klare sig
selv, hvilket i praksis vil sige, at der
for hvert vandløbssystem i gennem-
snit svømmer ca. 1.000 gydelaks op i
vandløbet hvert år uden hjælp fra
udsætninger.

At det udredes, om der er behov for at
indføre importforbud af levende fisk
fra lande, hvorfra der er risiko for at
overføre alvorlige sydomme eller pa-
rasitter til de danske laksestammer.

At det undersøges, hvilket omfang
”lokale trusler” mod laksebestanden
såsom prædation fra fugle og uregu-
leret fiskeri har på laksebestandene.

At der gennemføres nødvendige
effektundersøgelser, og at der tilveje-
bringes den nødvendige erfarings-
opsamling fra projekterne.

Der skal foretages en supplerende
udpegning til habitatområdet i Ribe
Å-systemet, som beskrevet i hand-
lingsplanen. En supplerende udpeg-
ning skal have baggrund i, at man in-
denfor det udpegede område har en
sikkerhed for at kunne genskabe gun-
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stig bevaringsstatus for vandløbets
laksebestand.

Ønsker om andre supplerende ud-
pegninger bør afvente målsætninger
og konklusioner fra Natura 2000 pla-
nerne, der foreligger i 2009.

Som led i at redde de akut truede fi-
skearter laks og snæbel er der inden-
for de sidste tre år taget omfattende
initiativer til en lang række projekter
i de vestjyske vandløb indenfor de
udpegede Natura 2000 områder. Der
findes derfor allerede et godt grund-
lag for i samarbejde med de berørte
amter at gennemføre disse projekter,
hvis der kan tilvejebringes de nødven-
dige midler. Derfor vil der inden ud-

gangen af 2004 blive sendt en ansøg-
ning til EU-Kommissionen om med-
finansiering af en lang række projek-
ter. Hvis alle projekter gennemføres,
vil det være en god start og et vigtigt
skridt til at opfylde anbefalingerne i
de nationale planer for både snæbel
og laks.
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Indledning

Den danske laks har sit eget særpræg,
der adskiller den fra laksene i f.eks.
Norge og Skotland og fra Østersøens
laks. Laksen i Danmark er stor og kraf-
tig, fordi det er en lavlandslaks, der
gennem tusindvis af år har tilpasset
sig de særlige forhold i danske vand-
løb, som er dybe og strømmer roligt af
sted uden naturlige vandfald, der
skal passeres. Særpræget er umisken-
deligt og går videre end de synlige
forskelle. DNA-test viser med sikker-
hed, at slægtskabet går langt tilbage,
og at vi stadigvæk har små bestande
tilbage af den oprindelige danske
laks.

For 10-15 år siden mente man, at alle
de oprindelige laksebestande i Dan-
mark var forsvundet. Men med nye

DNA-teknikker fandt man først ud af,
at der var oprindelige laks i Skjern Å
og senere, at det samme gjorde sig
gældende i Ribe Å, Varde Å og måske
i Storåen. Laksens kraftige tilbage-
gang i Danmark gennem de sidste 100
år skyldes, at de oprindelige leve-
steder blev ødelagt, og adgangen til
egnede gyde- og opvækstområder
blev spærret. Derudover har et effek-
tivt fiskeri betydet, at kun få gyde-
modne fisk når tilbage til vandløbene.
I dag holdes laksebestandene i Dan-
mark i større eller mindre grad kun-
stigt i live ved hjælp af udsætninger.

At redde den danske laks er først og
fremmest en national pligt, som på-
hviler os alle. Vi må indføre de restrik-
tioner, der er nødvendige for at hjælpe
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laksen, og vi må genoprette dens leve-
steder, så vi kan få robuste bestande
af laks i de vandløb, hvor de naturligt
hører hjemme. Men også internatio-
nalt har Danmark forpligtet sig gen-
nem konventioner og medlemskabet
af EU til at sikre særlige områder –
habitatområder – hvor laksen ikke
kun skal beskyttes, men hvor vi er for-
pligtet til at sikre bæredygtige natur-
lige bestande.

Denne forvaltningsplan for laks be-
skriver, hvad der skal gøres for at
redde laksen og sikre, at laksen i frem-
tiden lever i Danmark. Det kan umid-
delbart se ud som en tung økonomisk
opgave blot for at redde en enkelt dy-
reart, men vi skal huske på, at laksen
er indikator for en lang række andre
dyr og planter, der er tilknyttet vores
vandløb. Derudover skaber laksen et
stort værdigrundlag på grund af de
rekreative værdier, der følger med
gode laksevandløb. Vi skal derfor se
udgifterne til de konkrete projekter
som en investering, dels i mere dansk
natur med store rekreative værdier,
dels i denne fascinerende og flotte fisk.

Potentialet er stort i de danske lakse-
vandløb, og vi kan opnå, at der hvert
år vender i tusindvis af store laks til-
bage til de danske vandløb for at sikre
den næste generation af laks. Da lak-
sen er et eftertragtet bytte, kan denne
ressource udnyttes, og gør vi det med

omtanke, kan vi blive ved at høste
ægte dansk laks år efter år langt ud i
fremtiden.

Endvidere vil gode laksevande til-
trække mange lystfiskerturister, der
kan bidrage positivt til samfundsøko-
nomien.
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1. Laksens biologi

Laksen, som på latin hedder Salmo
salar, er en vandrefisk. Lakseynglen
klækkes i vandløbene, og når de er et
par år gamle, søger de ud til havet. De
små laks svømmer, måske hjulpet af
havstrømme, til deres opvækstområ-
der, hvor de vokser hurtigt, da havet
er rigt på føde, for eksempel krebsdyr,
småfisk og blæksprutter. Laks fra de
danske og de vestvendte skandinavi-
ske vandløb vandrer især til hav-
områder nord for Færøerne og til
Norskehavet, mens laks fra de østlige
svenske og finske elve vandrer ud i
den Botniske Bugt og Østersøen.

Laksen kan blive meget stor. Han-
nerne kan blive op til 150 cm lange og

veje op til 45 kg. Hunnerne kan blive
op til 120 cm og veje op til 20 kg.

Laksen vender tilbage til vandløbet
efter et ophold i havet på 1½ – 5½ år.
Efter en flere tusinde kilometer lang
rejse er de i stand til at finde udmun-
dingen af det vandløb, de forlod som
ungfisk. Blandt andet ved hjælp af
lugtesansen finder laksen frem til
præcis den del af vandløbet, hvor den
kom fra.

Undervejs skifter laksen udseende: I
havet er laksen sølvblank (blanklaks),
men når de er i vandløbet, og tids-
punktet for gydningen nærmer sig,
antager de et rødligt skær med sorte
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og røde nuancer. Den mest bemærkel-
sesværdige forandring sker hos han-
nerne, hvis underkæbe vokser ud som
en stor krog. Endvidere tager laksen
ikke føde til sig i vandløbet.

Nogle laks, som regel de store, ven-
der tilbage til vandløbene allerede om
foråret, men de fleste vender først til-
bage i perioden juni til november. Det
mønster, der er i opvandringen, vari-
erer dog fra vandløb til vandløb.

Laksen lægger æggene i vandløbets
grusbund i det sene efterår. Hunnen
pisker med store haleslag en grube i
gruset, og heri gyder hun æggene, som
straks befrugtes af hannerne. Heref-
ter tager hun fat på at grave en ny
grube opstrøms. Gruset herfra dæk-
ker den første portion æg. Når gruset

piskes op, river strømmen sandet væk,
og kun det rene grus dækker æggene.
På den måde sørger hun for, at gruset
er så løst, at der kan sive frisk vand
igennem. Når gydningen er gennem-
ført, svømmer eller driver ”nedfalds-
laksene” tilbage til havet. De er blevet
magre og har tabt 30 – 40 % i vægt og
er svage og lette ofre for sygdomme.
De fleste dør på vejen, men de laks,
der når tilbage i havet, skifter igen
udseende og bliver til blanklaks. Han-
nerne mister krogen på underkæben.

Imens er den nye generation af laks
på vej nede i gydebankerne. I løbet af
marts og april forvandles æggene til
”blommesækyngel”, dvs. små laks,
der har en blommesæk, som de kan
leve af de første uger, hvor de er i sik-
kerhed nede i gruset. Når ”madpak-
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ken” er brugt, lever de af små insekt-
larver, krebsdyr og orme, som de fin-
der mellem gruset. I løbet af de sene
forårsmåneder kommer de små laks
op fra gruset, og så begynder den
hårde kamp for livet oppe i vandlø-
bet. Kun få overlever.

De første par leveår fordeler laksen
sig til opvækstområderne. Efter 1-3 år
i vandløbet gennemgår de små laks i
det tidlige forår en forandring der for-
bereder dem til livet i havet: De mister
deres pletter og ændrer farver, de bli-
ver mere slanke og sølvblanke. Lak-
sen kaldes i dette stadium for smolt.

Når laksen vender tilbage til fersk-
vand, holder den især til i de større
dele af vandløbet. Den kræver fri pas-
sage med rigeligt vand, således at den
frit kan komme op gennem vandløbet
til gydeområderne, og således at de
små laks, smolten, hurtigt kan nå ud
til havet.

Laksen stiller store krav til vandløbets
miljøtilstand og fysiske forhold. Der
skal være rigeligt med rent og iltrigt
vand og en frisk vandstrøm. Vandlø-
bet skal have sin naturlige udform-
ning med dybe høller, lavvandede
grusområder, mange forskellige vand-
planter, sten og udhængende brinker.
På gydeområderne skal der være store
mængder af rent grus, som laksene
kan lægge æggene i.

Rent vand med rigelig ilt er en forud-
sætning for et laksevandløb. Vandlø-
bet må ikke være forurenet med orga-
nisk stof, som f.eks. spildevand fra
renseanlæg, husholdning eller dam-
brug, da ilten i vandet i værste fald
kan forsvinde ved nedbrydning af
organisk stof. Dette kan især true lak-
sen om sommeren: Dels kan varmt
vand ikke rumme så meget ilt som
koldt vand, dels har de små laks brug
for mere ilt om sommeren hvor føde-
indtaget er størst.

Laksens vandløb må heller ikke være
forurenet med miljøfremmede stoffer
fra spildevand, sprøjtegifte fra land-
bruget eller medicin- og kemikaliere-
ster fra dambrug.

Vandføringen skal være god, før lak-
sen vil gå op i vandløbet. Der skal
være en naturlig vandløbsdynamik,
så vandføringen bl.a. stiger, når det
regner, og ikke en reguleret vandfø-
ring, som styres f.eks. af sluserne ved
et vandkraftværk. Unaturlig store og
pludselige vandføringer kan skylle de
små laks væk, og for ringe vandføring
kan tørlægge opholdssteder eller gøre
strømmen for svag, så der aflejres
sand og mudder ovenpå de grusom-
råder, hvor laksen gerne vil gyde.
Vandføringen i vandløbet skal også
være rigelig om foråret, når de små
laks søger ud mod havet, så de blot
kan følge strømmen.

Gydepladserne består af grusom-
råder/stryg med frisk strøm. Laksen
foretrækker stryg på dybder mellem
20 og 70 cm, og strømmen skal helst
være 30 – 50 cm/sek. Nede i gyde-
banken, i mellemrummene i det grove
grus, udvikles æggene og ynglen i det
kolde og iltrige vand. Det er derfor
vigtigt, at de fine mellemrum i gruset
ikke lukkes til af sand, okker og mud-
der, så der hele tiden kan sive frisk
vand igennem gydebanken, som kan
forsyne æggene med ilt.
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Opvækstområder for ynglen, der
kommer frem fra gydebanken, skal de
første uger være lavvandede områder
helst under 30 cm med ikke for vold-
som vandstrøm og vandplanter, små
sten, grene og andet de kan skjule sig
mellem. De skal hurtigt finde et sted,
hvor der er strømlæ og ly mod fjen-
der. Finder de ikke et sted, hvor de kan
gemme sig, skyller de væk, bliver spist
af større fisk, eller de dør af udmat-
telse, når de kæmper med deres sø-
skende om både pladsen og føden. De
skal have et territorium, hvor de kan
finde føde, og som de kan forsvare
mod andre små laks og ørreder. Når
ynglen bliver lidt større, søger de mod
dybere vand (20-70 cm) med stærkere
strøm. Det er antallet af tilgængelige
gode gyde- og opvækstområder, som
mere end andet bestemmer hvor man-
ge laks, der kan produceres fra et
vandløb.
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2. Status for laksen

Laksen var tidligere vidt udbredt og
talrig i Danmark. I begyndelsen af
1900-tallet forekom der laksebestande
i Storåen, Skjern Å, Varde Å, Sneum
Å, Kongeåen, Ribe Å, Brede Å, Vid-
åen og Gudenåen. I dag er der kun
oprindelige bestande tilbage i Skjern
Å, Varde Å, Ribe Å og måske Storåen,
men disse bestande er helt eller del-
vist opretholdt gennem udsætninger
som støtte for de meget svage natur-
lige bestande i vandløbene.

Indtil slutningen af 1980’erne anså
man alle de danske laksebestande for
værende uddøde. Men med nye me-
toder inden for populationsgenetik-
ken fandt man ud af, at der stadig fin-
des oprindelige laks i Skjern Å.

Senere genetiske undersøgelser har
vist, at Skjern Å ikke er ene om at huse

en bestand af vilde vestjyske laks. Der
findes oprindelige laksebestande i
Ribe Å og Varde Å, og der er ”vestjy-
ske” laks i Storåen. De sjældne vilde
laks er blevet fundet som gydemodne
opgangsfisk, blandt en mængde ud-
satte laks af fremmede stammer, eller
som yngel på de i øjeblikket relativt få
gydepladser. Dette har givet start-
skuddet til et unikt arbejde omkring
indsamling og genetisk analyse af
laks til brug i opdræt. Her benytter
man sig for første gang i verden af, at
man kan frasortere uegnede moder-
fisk, som ikke er af vestjysk oprin-
delse, men som indtil for nyligt ud-
gjorde langt størsteparten af opgangs-
laksene.

Skjern Å modellen
Det var i sidste sekund, da man i slut-
ningen af 1980’erne for alvor begynd-
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te at få øjnene op for at bevare de sid-
ste rester af Atlantisk laks i Danmark.
Det begyndte, da lokale lystfiskere
ved Skjern Å tog fat på at opfiske mo-
derfisk til opdræt og udsætte afkom-
met som støtte for den meget svage
bestand i vandløbet. Mange mente
dengang, at det allerede var for sent,
således at de få gydefisk, som hvert
år blev observeret i vandløbet, ikke var
vandløbets oprindelige stamme, men
strejfere fra andre vandløb. Eller også
var de så indavlede, at man lige så
godt kunne tilføre noget ”nyt blod”,
altså fremmede laks. Dette gjorde man
heldigvis ikke. Senere genetiske un-
dersøgelser i 1990’erne viste, at vand-
løbets nuværende laksebestand er ef-
terkommere af den oprindelige be-
stand. Undersøgelserne viste også, at
bestanden, på trods af at den havde
lidt et mindre tab af genetisk varia-
tion, bestemt ikke var indavlet. Lakse-
bestanden i Skjern Å er ikke længere
akut truet, selvom den stadig er sår-
bar. Således er den årlige opgang nu
500 – 1.200 gydelaks. Der udsættes

årligt ca. 74.000 1-års laks i Skjern Å,
og bestanden er primært opretholdt
gennem disse udsætninger.

Da man begyndte arbejdet med at
redde laksen i Skjern Å, var der in-
gen, der havde forestillet sig, at der
kunne være oprindelige laksebestan-
de tilbage i andre vandløb. Faktisk
havde man gennem de sidste 50 år
udråbt de vestjyske laksebestande
som uddøde.

Man kan muligvis få en idé om, hvil-
ken stamme en laks tilhører ved at se
på dens ydre. Problemet med denne
metode er, at laksefisk generelt udvi-
ser stor variation mht. udseende også
indenfor bestande, og da udseendet
samtidig påvirkes af miljøet, hvor de
befinder sig (laksefisk kan f.eks. til en
vis grad tilpasse deres farve efter om-
givelserne), er der behov for mere på-
lidelige metoder. Den eneste sikre
måde at afgøre, om laks tilhører vand-
løbets oprindelige bestand, er ved at
sammenligne den genetiske sammen-

sætning hos de laks, man finder i
vandløbene nu, med den genetiske
sammensætning hos den oprindelige
bestand. Lystfiskere og biologer ved
de jyske laksevandløb havde i den
første halvdel af 1900-tallet indsam-
let skælprøver fra laks. Løsningen var
at isolere DNA (arvemateriale) fra
disse gamle skælprøver. Dette DNA
sammenlignes så med DNA fra de
laks, man finder i vandløbene nu, og
med de andre potentielle kilder til de
nuværende bestande, dvs. ”frem-
mede” laks, som har været anvendt
til udsætninger (svenske, irske og
skotske laks opdrættet på Brusgård
v. Randers, herefter benævnt ”Brus-
gårdlaks”). Der findes ikke noget op-
rindeligt skælmateriale fra Ribe Å,
men man forventede, at den geneti-
ske sammensætning dér mindede om,
hvad der fandtes i Varde Å og Sneum
Å, da det har vist sig, at der er en god
sammenhæng mellem genetisk og
geografisk afstand for de oprindelige
vestjyske bestande. Dette er i øvrigt
også grundlaget for princippet i op-
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hjælpning af bestande: Hvis det ikke
er muligt at skaffe tilstrækkeligt med
moderfisk fra et vandløb, kan der
suppleres med moderfisk fra nærme-
ste vandløb, hvor der findes en op-
rindelig bestand.

Varde Å
I Varde Å har man haft en lang tradi-
tion for udsætninger af laks. Man ved
med sikkerhed, at der siden 1960’erne
er blevet udsat fisk fra forskellige kil-
der, men man har uden tvivl også for-
søgt sig med udsætninger tidligere.
Disse første udsætninger havde dog
et noget begrænset omfang. Først i
slutningen af 1980’erne blev udsæt-
ningerne for alvor systematiseret. I
1990 begyndte man at udsætte “Brus-
gårdlaks“. I perioden fra 1994-1997
har man også udsat laks fra Skjern Å.
På trods af alle disse udsætninger af
”fremmede” laks har Varde Å laksen
alligevel været i stand til at overleve.
Siden 1999 har man i videst muligt
omfang brugt Varde Å laks som
grundlag til udsætningerne af laks i

Varde Å, men da det ikke har været
muligt at skaffe tilstrækkeligt med
moderfisk, er der også anvendt Skjern
Å laks i avlen.

I Varde Å er der store passageproble-
mer ved bl.a. Karlsgårdeværket og ved
dambruget ved Sig Fiskeri. Laksen har
sandsynligvis overlevet via de få
gydepladser i Varde Å, der måtte være
nedstrøms Karlsgårdeværket. Størrel-
sen af laksebestanden i Varde Å er
ukendt, men gennem de senere år er
der lystfiskerfanget omkring 100 laks
årligt. Ud fra kendskab til stang-
fiskeriets effektivitet anslås gyde-
bestanden i Varde Å til omkring 500
laks inklusive laks af fremmed her-
komst. I 2003 udgjorde andelen af
vestjyske laks ca. 70 % af bestanden.

Udarbejdelse af en udsætningsplan
sker ud fra den praksis, at vandløbets
naturlige bærekapacitet ikke over-
skrides. Planerne bliver løbende revi-
deret for at sikre, at antallet af fisk sta-
dig er i overensstemmelse med vand-
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løbets bærekapacitet. Udsætnings-
planen for Varde Å foreskriver udsæt-
ning af ca. 70.000 1-års laks årligt.
Denne udsætningsmængde var ind-
til 2004 ikke helt opfyldt, men blev for
første gang opfyldt i 2004. Bestanden
i Varde Å er næsten udelukkende op-
retholdt ved disse udsætninger.

Ribe Å
I Ribe Å er der også en lang tradition
for udsætning af laks. Man ved med
sikkerhed, at der har været udsat laks
siden 1944. Man begyndte at anvende
“Brusgårdlaks“ til udsætning i Ribe
Å i 1990. Der har også været udsat
laks stammende fra moderfisk fanget
i Ribe Å og laks fra Skjern Å i 1994 og
1995. Under alle omstændigheder
kan man konkludere, at der i dag fin-
des oprindelige vestjyske laks i Ribe
Å-systemet på trods af udsætninger
af ”fremmede” laks. Ved gennemgang
af potentielle gyde- og opvækst-
områder blev der sidst i 1990’erne
fundet en del naturlig produceret yn-
gel. Specielt i Fladsåen var der mange
yngel, men der blev også fundet yn-
gel i Hjortvad Å. Laksen i Ribe Å har
sandsynligvis overlevet via disse få
og begrænsede gydepladser.

Størrelsen af laksebestanden i Ribe Å
er ukendt, men gennem de senere år
er der fanget op til 100 laks årligt.
Bestandens størrelse anslås til under
300 gydefisk. I 2003 udgjorde ande-

len af vestjyske laks ca. 50% af bestan-
den. Udsætningsplanen for Ribe Å
foreskriver udsætning af ca. 47.000 1-
års laks årligt. Denne udsætnings-
mængde er dog aldrig blevet opfyldt
pga. for få egnede moderfisk. Opret-
holdelse af bestanden i Ribe Å er i høj
grad afhængig af disse udsætninger.

Storåen
I Storåen har man, ligesom i Varde Å
og Ribe Å, brugt forskellige kilder til
udsætning. De vigtigste kilder har si-
den starten af 1990’erne været ”Brus-
gårdlaks” samt laks af egen avl fra
tilbagevendte moderfisk til Storåen.
Ved en gennemgang af de mest op-
lagte gyde- og opvækstpladser for
laks i systemet sidst i 1990’erne blev
der ikke fundet naturlig produceret
lakseyngel i Storåen. Genetiske ana-
lyser har vist, at knap halvdelen af
moderfiskene fra Storåen i 1998 og
1999 var af vestjysk afstamning. I 2003
var andelen af vestjyske laks i Stor-
åen ca. 80 % af bestanden.

Da Storå laks og Skjern Å laks gene-
tisk ligner hinanden meget, kan man
ikke afvise, at de vestjyske laks i Stor-
åen alle stammer fra Skjern Å. Man
kan under alle omstændigheder kon-
kludere, at der findes en del oprinde-
lige vestjyske opgangslaks i Storå-sy-
stemet. Hvor de stammer fra er uklart,
men der kan være en lille selvrepro-
duktion i hovedløbet nedstrøms Hol-

stebro. I 2003 blev opgangen af laks i
Storåen første gang undersøgt og be-
regnet til ca. 120 laks. Udsætnings-
planen for Storåen foreskriver udsæt-
ning af ca. 66.500 1-års laks årligt.
Denne udsætningsmængde var ind-
til 2004 langtfra opfyldt, men blev for
første gang opfyldt i 2004. Oprethol-
delse af bestanden i Storåen er helt
afhængig af disse udsætninger.

Ud over de fire vandløb, der er omtalt
ovenfor, er der foretaget genetiske un-
dersøgelser af laksene fra Sneum Å,
Kongeåen, Brede Å og Vidåen. Tidli-
gere er der hovedsageligt udsat ”Brus-
gårdlaks” i Sneum Å, Brede Å og Vid-
åen. Der er ikke fundet oprindelige be-
stande i nogle af vandløbene, og de
genetiske analyser viser, at alle lak-
sene stammer fra ”Brusgårdlaks”.
Endvidere består bestanden af laks i
Gudenåen også udelukkende af ud-
satte fisk, der stammer fra ”Brusgård-
laks”.
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3. Laksens tilbagegang

Laksen har levet i de danske vandløb
siden sidste istid. Igennem tusindvis
af år har laksen således tilpasset sig
forholdene i de danske vandløb. Men
siden 1800-tallet er laksebestandene
gået voldsomt tilbage som følge af de
ændringer, som vi har gennemført i
landskabet og i ådalene. Ændringerne
har været så drastiske, at de næsten
helt har udryddet laksen.

Allerede i middelalderen anlagdes de
første vandmøller, der forhindrede
laksens passage mellem gydeområ-
derne og havet. Industrialiseringen i
midten af 1800-tallet åbnede mulig-
hed for at bygge store opstemninger
ved hjælp af maskinkraft, udrette og
oprense vandløbene mere effektivt
samt at anlægge engvandingsanlæg.

I de hastigt voksende bysamfund an-
lagde man kloakker, som førte spilde-
vandet fra husholdning og industri
urenset ud i vandløbene og i havet. I
1950 – 1970 blev der anlagt mange
dambrug med tilhørende opstem-
ninger, og helt op til slutningen af
1960’erne blev der gennemført store
regulerings- og afvandingsprojekter
i vandløbene, for eksempel Skjern Å.

For laksen havde reguleringen af
vandløbene, udledningen af spilde-
vand og anlæggelse af dambrug og
vandkraftværker store konsekvenser.
Spildevandet forgiftede vandet og gav
iltsvind, så fisk og smådyr i vandlø-
bene forsvandt. I vandløbene blev de
grus- og stenområder, hvor laksen
lægger sine æg, gravet op. Skjule-
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stederne for små og store laks for-
svandt, og laksen blev afskåret fra sine
gydepladser i vandløbet af opstem-
ninger ved dambrug og vandkraft-
værker.

Skal der igen være sunde bestande af
laks i Danmark, er det nødvendigt at
der rettes op på disse forhold. Dette
arbejde er i fuld gang, og de sidste 20
års indsats for at forbedre miljø-
tilstanden i vandløbene ses tydeligt.
Især i de større vandløb er vandkvali-
teten blevet væsentligt forbedret,
mens vandkvaliteten i de små og mel-
lemstore vandløb stadigvæk mangler
en del. Det går fremad for de smådyr i
vandløbene, som er indikatorer for en
god miljøtilstand, og som de små laks
skal leve af. Spildevand fra byer og
industrier har vi efterhånden styr på,
og dette er ikke længere et stort pro-
blem. For laksen mangler der en hel
del endnu, og det er nødvendigt med
flere tiltag og en målrettet indsats, hvis
vi skal forbedre dens levesteder.

Spærringer
Etablering af dæmninger og stemme-
værker for at udnytte vandet til drift
af vandmøller, engvandingsanlæg,
vandkraftværker og dambrug, har
mange steder betydet, at laksen ikke
kan vandre frit. Strækninger med stort
fald, grusbund og en god strøm var
de bedste områder for laksen. Men det
var også her, det bedst kunne betale

sig at etablere opstemninger. Det be-
virkede, at vandløbet opstrøms op-
stemningen blev stuvet op, evt. til en
mindre sø eller dam, og i vandløbet
nedstrøms opstemningen var faldet
taget af, så strømmen også her var ble-
vet sløv og vandet langsomt flydende.

Vandkraftværkerne er normalt bygget
ved de store vandløb, hvor en dæm-
ning stemmer vandet op, så der dan-
nes en sø. Dæmningerne i laksevand-
løb er op til 10 m høje, og de har med-
ført dannelse af op til 13 km lange
søer. Hvis der ikke er bygget et til-
strækkeligt stort omløbsstryg, kan lak-
sen ikke komme forbi stemmeværket
og videre op til gydepladserne.

Nedtrækkende smolt (ungfisk) skal
nemt kunne komme forbi vandkraft-
værker, og de må ikke ende i værkers
turbiner, eller i kanaler der fordeler
vand i engvandingsanlæg. Søerne ved
kraftværkerne er generelt alvorlige
forhindringer for smolt i deres van-
dring mod havet. Hvis smolten ikke
kan fornemme en strøm i søen, og der-
ved hurtigt kan komme igennem
søen, kan de dels miste vandrelysten
og dels blive et let bytte for gedder,
sandarter og fugle. Opstrøms mange
vandkraftsøer er der derfor ikke mu-
lighed for en bæredygtig bestand af
laks, medmindre denne dødelighed
reduceres.
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Dambrug
Dambrugene har påvirket lakse-
vandløbene i Vestjylland meget. Ho-
vedsageligt fordi de har brugt eksi-
sterende eller etableret nye opstem-
ninger og spærret de vandløbsstræk-
ninger, hvor laksen havde sine gyde-
og opvækstområder. Ofte kan stem-
meværker ikke passeres af laksen på
gydevandring, fordi fisketrapper og
omløbsstryg ikke fungerer eller helt
mangler. Endvidere kan laksen ende
blindt i dambrugenes udløb, fordi
afgitringen af udløbene er utilstræk-
kelig.

Smolten har på sin vej mod havet ofte
vanskeligt ved at finde forbi dambru-
gene, og mange smolt svømmer ind
på dambrugene og går til grunde her.
Undersøgelser viser, at den gennem-
snitlige smoltdødelighed ved et dansk
dambrug er ca. 40 %. Ligger der f.eks.
to dambrug i et vandløb, hvilket ikke

er usædvanligt, bliver det samlede
smolttab på ca. 65%. Årsagerne er, at
smolten forsinkes, bliver spist af rov-
fisk eller fugle, samt at afgitringen af
dambrugets indløb er utilstrækkeligt.
Hvor der er flere dambrug på række
kan tabet af gydefisk på vej op og/
eller smolt på vej ned blive så stort, at
det udelukker muligheden for en bæ-
redygtig bestand af laks. Det forven-
tes, at dødeligheden reduceres med
den nye afgitringsbekendtgørelse der
træder i kraft pr. 1. april 2005.

Stemmeværkernes opstuvning af åer-
ne medfører, at flere af laksens gyde-
pladser og levesteder er blevet øde-
lagt. Nedenfor stemmeværkerne kan
vandløbet næsten udtørre, fordi van-
det tages ind til dammene. Denne
strækning, med ofte meget lidt vand
især om sommeren, kaldes en “død
å-strækning“, og kan være over to km
lang. Her er ofte for lidt vand til, at
fiskene kan svømme igennem.

Dambrugene påvirker også miljø-
tilstanden i vandløbene. Trods en stor
indsats for at rense det vand, der ud-
ledes fra dambrugene, kan udlednin-
ger af affaldsstoffer med en stor del
organisk stof forårsage kraftig reduk-
tion af vandets iltindhold, som kan
strække sig flere kilometer neden for
dambrugene. På disse strækninger
kan laksens krav til vandkvaliteten
ikke opfyldes.
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Dambrugene bruger også ”hjælpe-
stoffer” såsom kobber (blåsten), for-
malin (formaldehyd) og forskellige
former for medicin, som kan give pro-
blemer. De anvendes til at bekæmpe
sygdomme hos dambrugsfiskene,
men rester sendes ud i vandløbet og
kan påvirke det naturlige dyreliv.
Nogle undersøgelser har vist, at ho-
vedparten af den kobber og formalin,
der anvendes i et traditionelt dambrug
(uden recirkulering), kan genfindes i
vandløbet nedstrøms dambruget få
timer efter anvendelsen.

Miljøstyrelsen har i 2004 haft revide-
rede forslag til kvalitetskriterier i hø-
ring for samtlige dambrugsstoffer, og
de endelige kriterier vil danne ud-
gangspunkt for amternes fastsættelse
af vandkvalitetskrav, som skal ind-
føjes i regionplanerne og udgøre
grundlaget for fastsættelse af egentlige
udlederkrav i godkendelser og udled-
ningstilladelser. Kravene skal hånd-
hæves senest den 1. april 2005. Det
må forventes, at efterlevelsen af disse
krav vil medføre en reduktion i ud-
ledningen af medicin og hjælpestoffer
fra dambrug.

I forbindelse med et forskningsprojekt
er der er nu udviklet en model, som
kan beregne udledningskoncentra-
tionerne for disse stoffer ud fra viden
om dosering, dambrugets indretning,
vandforbrug og stoffets evt. nedbryd-

ningshastighed. Modellen kan være
en hjælp for dambrugerne, når de skal
tilpasse sig miljøkravene på området,
hvilket for nogle dambrug betyder, at
de skal indrette sig anderledes og –
lige som nogle større dambrug alle-
rede gør – recirkulere vandet i stedet
for at udlede det i vandløbet.

Forurening
Fra spredt bebyggelse i det åbne land,
hvor ingen eller dårlig rensning af
spildevand finder sted, udledes der
stadigvæk organisk stof og miljøfar-
lige stoffer. Fra marker kan der komme
gylle og giftige sprøjtemidler ud i
vandløbene, både gennem dræn og
hvor markerne dyrkes tæt på vandlø-
bet. Virkningen fra miljøfarlige stof-
fer er dårligt belyst, og selvom vi ved,
at nogle af dem er direkte giftige, ken-
der vi ikke deres egentlige påvirkning
på samspillet mellem fisk, planter og
smådyr. Fra nogle drænede marker
strømmer der stadig okker ud.

Vedligeholdelse af vandløbene
Tidligere blev vandløbene oprenset og
uddybet med gravemaskiner for at
forbedre afvandingen af de omkring-
liggende arealer. Dette medførte
mange steder fuldstændig fjernelse af
laksens levesteder. I dag forekommer
egentlig oprensning kun sjældent.
Der skal være regulativer for kom-
mune- og amtsvandløb, hvor omfan-
get af vedligeholdelsen er fastsat.
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Vedligeholdelse af vandløb i dag om-
fatter primært grødeskæring, men kan
også være optagning af aflejret slam
og sand – men ikke sten og grus. I re-
gulativet er også beskrevet den til-
stand og målsætning, som vandløbet
skal opfylde.

Vedligeholdelsen foregår i dag derfor
mere skånsomt end tidligere. Men
hvor grøden bliver skåret væk flere
gange årligt, vil det favorisere etårige
planter samt planter, der vokser hur-
tigt. Dermed bliver plantevæksten
ensartet og hurtigt voksende, hvilket
bevirker, at grødeskæringen skal fore-
gå endnu oftere, og vintergrønne
planter i vandløbet forsvinder. Dette
giver dårlige fysiske forhold med

sandvandring og ødelæggelse af gy-
de- og opvækstområder for laksen.
Sandvandring er i de fleste vestjyske
vandløb et meget stort problem, og det
vil mange steder være nødvendigt at
etablere sandfang. Der er derfor ofte
en konflikt mellem ønsket om tilstræk-
kelig afvanding af de ånære arealer,
så de kan dyrkes intensivt, og ønsket
om mere naturlige forhold i vandlø-
bet, således som laksen kræver det.

Fiskeri
Laks har altid været et eftertragtet
bytte. Udviklingen af moderne fiskeri-
teknikker gennem det 19. århundrede
og et intensivt fiskeri på de gyde-
modne fisk, der skulle sikre de fremti-
dige generationer, skabte et behov for

at forvalte fiskeriet på en hensigts-
mæssig måde. Som en konsekvens
heraf blev den første fiskerilov ind-
ført i 1888, hvor der bl.a. blev indført
mindstemål og fredningstid for laks.
Dengang skete fiskeriet især med net-
og ruseredskaber samt laksegårde,
der fungerede efter samme principper
som ruser, men ofte spærrede åen af i
hele bredden. Laksegårde er bedst
kendt fra Gudenåen, hvor der har
været mange (ca. 30), men fandtes
også i Skjern Å og Sneum Å. Ved
mølleopstemningerne i vandløbene,
anvendtes der ”springkister” som
virkede ved, at laksen, i forsøget på at
forcere opstemningen, sprang ind i en
lukket indhegning med gitterbund,
hvorfra den kunne indsamles.

I dag er laksefiskeriet i ferskvand re-
guleret af regler om fredning i gyde-
perioden fra 16. november – 15. ja-
nuar, samt en generel regulering af
redskabsfiskeriet i ferskvand. De sid-
ste 10 år er der desuden sket en del
tiltag for at sikre, at en større andel af
de voksne laks undgår at blive fan-
get, før de har gydt.

Fiskeriet i Vadehavet, fjordene og
vandløbene sker i dag primært som
et rekreativt fiskeri der udføres af lyst-
eller fritidsfiskere. Fra undersøgelser
ved man, at lystfiskere årligt fanger
ca. 15 % af de voksne laks, der van-
drer op for at gyde i Skjern Å. Det an-
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slås, at en nogenlunde tilsvarende
andel fanges i de andre laksevandløb.
Fiskeriet i Ringkøbing og Nissum
fjorde samt i Vadehavet er i dag regu-
leret efter regler, der har til hensigt at
begrænse eller helt eliminere fiskeriet
efter laks.

Efter at man har konstateret, at der
stadig findes en oprindelig lakse-
stamme i Varde Å, blev lokale red-
skabs- og lystfiskere frivilligt enige
om en fredning af laksen i en treårig
periode fra og med efteråret 2000. Hi-
storisk set er her skabt en hel ny præ-
cedens: Tidligere gik man lovgivnin-
gens vej når fredninger skulle gen-
nemføres – her er man gået frivillig-
hedens vej. Fra 2004 er laksen som
udgangspunkt totalfredet i Varde Å
og Ribe Å, men der kan på særlige
vilkår gives tilladelse til et begrænset
fiskeri i Varde Å. Dette vurderes fra år
til år. I Ribe Vester Å, nedstrøms den
afsnørede åslynge, foregår der et
erhvervsfiskeri efter ål. Erhvervs-
fiskeren har en rettighed til at spærre
åen i hele bredden med nedgarn og
ruser, men denne rettighed har ikke
været benyttet siden 1991. Såfremt
denne spærrende ret udnyttes, vil det
udgøre en stor trussel for laks, ørred
og snæbel i Ribe Å.

I det åbne hav sker fiskeri efter laks
primært på opvækstpladserne med
line og drivgarn. Tidligere var kend-

skabet til laksens fourageringsom-
råder i Atlanterhavet meget begræn-
set. Men i 1950’erne og 1960’erne blev
man klar over, at laks fra Europa og
Nordamerika søger til Nordatlanten.
Laks fra de vestvendte Skandinavi-
ske vandløb vandrer især til hav-
områder nord for Færøerne og til
Norskehavet.

Denne nye viden kombineret med den
tekniske udvikling af fangstmetoder
og redskaber gjorde, at der skete en
kraftig stigning i udnyttelsen af lak-
sen i Nordatlanten. Således blev der
før 1950 fanget mindre end 50 tons
laks årligt, mens der i 1960’erne og
1970’erne blev fanget omkring 10.000
tons laks årligt. Gennem 1980’erne og
frem til i dag er fangsterne faldet dra-
stisk, og i 2000 blev der samlet fanget
ca. 2.000 tons laks i Nordatlanten.

Der er flere årsager til dette fald. I før-
ste omgang skyldtes faldet en ned-
gang i laksebestandene som følge af
overudnyttelse og forringede gyde- og
opvækstforhold i ferskvand. For be-
dre at beskytte og forvalte laksefiske-
riet i Nordatlanten blev det besluttet,
at samarbejdet om forvaltningen af
laksen i Nordatlanten skal foregå in-
den for rammerne af Den nordatlan-
tiske Laksekonvention (“The North
Atlantic Salmon Conservation Orga-
nization”, NASCO), som blev dannet
i 1983. NASCO har udarbejdet for-

sigtighedsprincipper til brug for be-
skyttelse, forvaltning og udnyttelse af
laksen samt beskyttelse af lakse-
habitaterne.

Desuden har NASCO etableret et in-
ternationalt forskningsprogram, som
skal identificere, forklare og løse pro-
blemerne med den høje marine fiske-
dødelighed blandt nordatlantiske
laks. Organisationen har i samarbejde
med akvakulturindustrien taget en
række initiativer, der skal mindske
antallet af undslupne opdrættede fisk
og dermed risikoen for genetisk sam-
menblanding med den vilde bestand
og spredning af sygdomme. Hvert år
fastsætter NASCO kvoter for, hvor
mange laks, som må fanges. I 1999 og
2000 blev kvoten i Nordøstatlanten i
området nord for Færøerne, hvortil de
danske laksebestandes fødevandring
overvejende sker, sat til henholdsvis
330 tons og 300 tons laks.

At der blev aftalt kvoter betød dog
ikke, at den tilsvarende mængde laks
nødvendigvis blev opfisket. Således
opkøbte den private organisation
”The North Atlantic Salmon Fund” i
perioden 1991-2000 alle de kvoter,
som blev tildelt de færøske og grøn-
landske fiskere. I perioden 1991–1997
svarede dette i alt til 4.000 tons laks.

Siden 2001 har NASCO forbudt fi-
skeri efter laks på åbent hav (uden for
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12 sømilegrænserne). Forbudet gæl-
der dog ikke i farvandet vest for Grøn-
land og omkring Færøerne, hvor der i
stedet har været fastsat årlige kvoter.
Færøerne har, af principielle grunde,
ikke ville acceptere fastsættelse af kvo-
ter, men har gjort det klart, at man re-
spekterer den biologiske rådgivning
og kun tillader et bæredygtigt fiskeri
efter laks.

Det er således ikke sandsynligt, at det
nuværende direkte fiskeri på voksne
laks udgør et alvorligt problem for
laksen. Derimod er man for nylig ble-
vet klar over, at bifangst af smålaks
ved makrelfiskeri er meget alminde-
ligt. Det nøjagtige omfang af bifang-
sten ved dette fiskeri er endnu ikke
kendt, men det kan meget vel vise sig
at være et betydeligt problem for lak-
sen især når bestanden er lille.

Skarv
Skarver i Danmark forvaltes af Skov-
og Naturstyrelsen efter Skarvforvalt-
ningsplanen fra 2002. Planen har
som overordnet målsætning at sikre,
at skarvens antal og udbredelse ikke
forårsager uacceptable skader for fi-
skeriet, samtidig med at der tages hen-
syn til skarvens beskyttelse og over-
levelse som dansk ynglefugl. Planen
giver mulighed for regulering af skarv
både på ynglepladserne og i træk-
tiden. Planen skal revideres i 2007.

Der er i 2004 gennemført en midtvejs-
evaluering af planen. Undersøgelser
i Ringkøbing Fjord viste, at skarvens
prædation på udtrækkende lakse-
smolt i 2000, 2002 og 2004 påfører en
betydelig ekstra dødelighed blandt
laksesmolt, skrubber og ål i Ringkø-
bing Fjord. Prædationen varierer fra
år til år, men har et kritisk højt om-
fang, der kan true laksens mulighed
for at opretholde en selvreprodu-
cerende bestand i Skjern Å. Evaluerin-
gen, som er udarbejdet af en bredt
sammensat arbejdsgruppe, anbefaler,
at der gøres en ekstra indsats for at
skræmme skarver væk fra vandløbene
i de perioder, hvor laksesmolt fra na-
turlige bestande er sårbare overfor
skarvprædation.

Fremmede fisk
På grund af laksens præcise evne til
at finde netop det vandløb hvor den
selv kom til verden er de forskellige
bestande isoleret fra hinanden og re-
præsenterer derfor forskellige geneti-
ske underenheder med begrænset ud-
veksling af genetisk materiale (ved
gydning). Denne isolation gør det
muligt for de enkelte bestande at til-
passe sig det lokale miljøs særegne
fysiske og biologiske forhold. På bag-
grund af viden om genetisk bestands-
struktur og lokale tilpasninger har
man erkendt vigtigheden af at værne
om oprindelige (tilpassede) bestande.
Derfor bør man undgå udsætninger
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af “fremmede“ fisk og primært be-
nytte udsætningsmateriale af lokal
oprindelse. Udsætninger af frem-
mede fisk udgør en fare for “genetisk
forurening“ og deraf følgende tab af
lokale tilpasninger. Desuden har ikke
lokale fisk (transplanterede vildfisk,
dambrugsfisk) generelt reduceret
overlevelse og gydesucces, som bety-
der lav rentabilitet af udsætningerne.

Da man i 1993 udarbejdede “Hand-
lingsplan for ophjælpning og retab-
lering af de danske laksebestande“
(Laksehandlingsplanen) antog man,
at bestandene i alle andre danske
vandløb end Skjern Å var uddøde.
Antagelsen byggede på små fangster
af opgangsfisk samt mangel på fore-
komst af lakseyngel/-ungfisk. Den
væsentligste årsag til, at Skjern Å lak-

sen opnåede status som “oprindelig“
skyldtes, at man på den nederste del
af Karstoft Å, et af Skjern Å’s større
tilløb, fandt opgangsfisk og yngel i en
størrelsesorden, som man mente ikke
var tilfældig. Som tidligere nævnt har
denne antagelse siden vist sig at være
velbegrundet, da sammenligninger af
det genetiske materiale i den nuvæ-
rende Skjern Å laksebestand med ge-
netisk materiale fra gamle skæl fra
laks fanget i åen i 30’erne i Skjern Å
viste, at den nuværende Skjern Å be-
stand er oprindelig.

Siden 1993 er der blevet udsat en stor
mængde laks af “fremmed“ oprin-
delse i de vestjyske vandløb (irske,
svenske og skotske laks). Sammen
med disse udsætninger har proble-
merne omkring dårlige gyde- og op-
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vækstforhold, passageforhold samt
fiskeri udgjort en stor trussel mod
bestandene af oprindelige laks i Ribe
Å, Varde Å og Storåen. Dette skyldes,
at den oprindelige bestand risikerer
at blive opblandet med de fremmede
laks. Efter at man i år 1999 havde fun-
det oprindelige laks i Varde Å og Ribe
Å, stoppede man udsætningerne af
fremmede laks her. Udsætningerne
stoppede også i Storåen. I dag udsæt-
tes der kun laks af vestjysk oprindelse
i de vestjyske vandløb.

Udsætninger af fremmede laks er ikke
den eneste trussel mod de oprinde-
lige bestande. Hvert år undslipper der
hundredtusindvis af laks fra norske,
skotske og færøske lakseopdræt.
Alene i 2002 undslap der mindst
600.000 burlaks fra norske opdræts-
anlæg. En del af de undslupne laks
går op i vandløb for at gyde, heri-
blandt danske vandløb, hvilket man
bl.a. har observeret i Varde Å, Ribe Å
og Storåen. Hvis disse laks blander
sig med de oprindelige laks i vandlø-
bene, risikerer man en tilsvarende
”genetisk forurening” af de oprinde-
lige bestande, som når man udsætter
”fremmede” laks, og dermed lakse-
bestande som er dårligt tilpassede til
forholdene i de enkelte vandløb.
NASCO arbejder på at få fjernet pro-
blemet med undslupne burlaks.

Fiskesygdomme
Sygdomme kan i nogle tilfælde have
meget alvorlige konsekvenser for
laksebestandene. Udbrud af sygdom-
me kan i de fleste tilfælde henføres til
en eller anden form for menneskelig
aktivitet, oftest akvakultur.

Sygdomme kan spredes mellem vand-
løb ved flytning af fisk i forbindelse
med udsætninger eller dambrugs-
drift. Smitte kan ligeledes overføres fra
fisk i dambrug til vildtlevende fisk –
og omvendt. Man mener, at syg-
domme også kan spredes direkte af
mennesker, f.eks. kan smitstof (bakte-
rier og vira) overføres fra et vandløb
til et andet via gummistøvler, fiske-
grej og lignende. Af samme grund
kræver flere lande, bl.a. Norge og Is-
land, at lystfiskergrej desinficeres,
inden det bringes ind i landet. Men
det er mindst lige så vigtigt, at red-
skaber og beklædning desinficeres
ved færdsel indenfor landets græn-
ser, hvis der er risiko for at bringe
smitte fra et vandløb til et andet.

I Norge har spredning af parasitten
Gyrodactylus salaris haft en dramatisk
effekt på mange vildtlevende lakse-
bestande. G. salaris blev indført fra
Sverige med inficerede østersølaks,
der blev ført til norske elve i 1970’erne.
I modsætning til de atlantiske lakse-
stammer har østersølaks en høj na-
turlig modstandsdygtighed mod G.
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salaris. Derfor dør en stor del af lakse-
ynglen i de norske elve pga. Gyrodac-
tylus-angreb. I visse elve er lakse-
bestanden blevet udryddet eller kraf-
tigt reduceret. I Norge har man for-
søgt at udrydde G. salaris ved at be-
handle hele elvsystemer med gift-
stoffet rotenon. Rotenon dræber alle
fisk. G. salaris forsvinder, da den kun
kan overleve på levende fisk. Efterføl-
gende har man udsat uinficerede fisk
af samme laksestamme. I en række til-
fælde er det lykkedes at genetablere
raske laksebestande, men i andre til-
fælde er der sket tilbagefald.

G. salaris forekommer i Danmark, men
dens patogenitet (sygdomspåvirk-
ning) er ikke kendt. Det bør derfor
undersøges, hvilken patogenitet den
danske form af G. salaris har på de
danske laks (lakseynglen). Den dan-
ske form af G. salaris er muligvis min-
dre patogen overfor laks end den nor-
ske form. Foreløbige forsøg viser, at
den norske form er meget patogen
overfor danske laks, og i så fald er
danske laks meget følsomme overfor
import af den norske form. Da de dan-
ske laksebestande er små og ligger
indenfor et lille geografisk område, er
parasitten en potentiel trussel for
laksebestandene i de danske vandløb.

Der findes også en variant af G. salaris,
som angriber regnbueørred. Parasit-
ten er fundet i 4 ud af 5 danske dam-

brug med regnbueørred som vært.
Denne mutant er ikke patogen over-
for danske laks, men er tilpasset regn-
bueørred.

I 1997 blev Bakteriel Nyresygdom
(BKD) for første gang konstateret i
Danmark i et dambrug ved Karstoft
Å, der er en del af Skjern Å-systemet.
Senere er sygdommen fundet i dam-
brug ved bl.a. Varde Å og Ribe Å. Ved
stikprøvekontrol af laks opfisket som
moderfisk er der fundet BKD i vild-
fisk fra Varde Å.

BKD forårsages af en bakterie (Reni-
bacterium salmoninarum), der angriber
fiskens celler og dermed organernes
funktion. Sygdommen udvikler sig
langsomt, og fisk kan være bærer af
bakterien i flere år. Sygdommen bry-
der ofte ud i forbindelse med stress,
f.eks. ved gydning. Bakterien findes
inde i cellerne, og æg og sæd kan der-
for være inficeret. Inficerede og syge
smolt kan ikke omstille sig fra fersk-
vand til saltvand. Sygdommen angri-
ber alle laksefiskearter. Bakterien er
resistent overfor antibiotika.

I forbindelse med ophjælpningsarbej-
de hvor fisk bringes ind på et opdræts-
anlæg, og hvor æg og sæd fra flere
fisk blandes, kan konsekvenserne
være meget alvorlige. Det er derfor
vigtigt, at alle laksefisk, der anvendes
til opdræt, tjekkes for sygdommen.

For at mindske risikoen for spredning
af virussygdommen Egtved Syge
(VHS) er Danmark opdelt i tre zoner:
A. EU-godkendt zone fri for VHS, B.
en undersøgelseszone, hvilket vil
sige, at området er på vej til at opnå
EU-godkendelse og C. en ikke god-
kendt zone. Fisk må flyttes indenfor
en zone med samme status eller til en
zone med lavere status, men ikke
omvendt. Foranstaltningen er bereg-
net på at beskytte såvel dambrug som
vildfisk. For at beskytte vildfisk mod
spredning af smitte bør sammenblan-
ding og transport af fisk mellem vand-
systemer generelt begrænses til et mi-
nimum. Egtved Syge kan også over-
føres fra vandløb til vandløb med fi-
skegrej, gummistøvler mm. Egtved
Syge angriber alle laksefiskearter. Egt-
ved Syge er et stort problem for dam-
brug der producerer laksefisk. En
DNA-vaccine er på trapperne, men
endnu ikke afprøvet i felten.
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4. National og international beskyttelse

Laksen og dens levesteder er beskyt-
tet gennem en række danske love og
internationale aftaler og forpligtelser.
De vandløb, hvor laksen har sine
gyde- og opvækstområder, er beskyt-
tet mod ødelæggelser efter bl.a. EU’s
naturbeskyttelsesdirektiver og dansk
lovgivning og regulering, herunder
bestemmelserne i Naturbeskyttelses-
loven og Vandløbsloven.

Med Fuglebeskyttelsesdirektivet
(1979) og Habitatdirektivet (1992)
gennemførte EF væsentlige dele af
internationale konventioner (f.eks.
Bern-konventionen) om beskyttelse af
natur, dyr og planter, som Danmark
på forhånd havde tilsluttet sig. Ho-
vedprincipperne i de to direktiver er
dels at udpege, beskytte og forvalte
områder med særlige naturtyper og
arter, dels at beskytte arter mod efter-
stræbelse (jagt m.v.) og udryddelse.
Medlemslandene skal udpege områ-
der med naturtyper og/eller leve-
steder for arter, der er truede, sjældne
eller karakteristiske i EU. Områderne
kaldes Natura 2000 områder. I Dan-
mark betegnes de sammen med Ram-
sar-områder som internationale na-
turbeskyttelsesområder og forplig-
telserne er indarbejdet i Bekendtgø-
relse nr. 477 af 7. juni 2003 med se-
nere ændringer, der fastlægger af-
grænsningen og administrationen af
områderne.

Danmark har udpeget i alt 254 habi-
tatområder, heraf fire områder, hvor
laksen indgår i udpegningsgrund-
laget. Lakseområderne omfatter dele
af de vandløbssystemer, hvor den
oprindelige vilde laksestamme vides
at forekomme. I Skjern Å-systemet er
der udpeget ca. 104 km. I Varde Å-
systemet (to habitatområder) er der
udpeget ca. 44 km i hovedløbet og ca.
10 km i tilløbet Alslev Å. I Ribe Å-sy-
stemet er der udpeget ca. 17 km i ho-
vedløbet og ca. 11 km i tilløbet Tved
Å/Hjortvad Å.

Den danske udpegning af områder
skal rumme de hhv. vigtigste og de stør-
ste forekomster af bestandene og dække
den geografiske variationsbredde.
Medlemsstaterne er således ikke for-
pligtet til at udpege alle de nationale
forekomster, men skal fremkomme
med forslag til EU-Kommissionen,
der sammen med sine eksperter vur-
derer, om det enkelte land på tilfreds-
stillende vis opfylder habitatdirekti-
vets krav til udpegninger for de af di-
rektivet omfattede arter og naturtyper.
De danske forslag til habitatudpeg-
ninger for laks er blevet vurderet og
godkendt som tilstrækkelige af EU-
Kommissionen samt Kommissionens
eksperter.

Habitatdirektivet sondrer endvidere
mellem de prioriterede og de ikke
prioriterede arter og naturtyper. For
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eksempel er snæblen klassificeret i
habitatdirektivet som en prioriteret
art, der dermed nyder en særlig be-
skyttelse. Habitatdirektivet stiller så-
ledes særlige krav til udpegning og
forvaltning af sådanne prioriterede
arter. Derimod er laksen ikke klassifi-
ceret som prioriteret art i habitatdi-
rektivet.

De danske udpegninger for laks rum-
mer de vigtigste laksevandløb, men
hovedsageligt vandløbsstrækninger i
de nedre dele af de aktuelle vandløb.
I de øvre dele af vandløbet opstrøms
spærringer ligger en række potentielle
gyde- og opvækstområder, der ikke er
omfattet af habitatdirektivets krav.
Hvis der skabes passage hertil for lak-
sen, vil der således være yderligere
væsentlige muligheder for at forbedre
forholdene for laksen opstrøms de ek-
sisterende habitatudpegninger både
i Skjern Å-systemet, Varde Å-systemet
og Ribe Å-systemet.

EU’s vandrammedirektiv (2000) fast-
lægger rammer for beskyttelsen af bl.a.
vandløb. Direktivet skal forebygge, at
der sker yderligere forringelser, og
skal beskytte og forbedre vandløbenes
tilstand. Direktivet tager ikke kun
hensyn til vandets renhed, men også
til vandføringen og de fysiske forhold
samt områderne, der ligger tæt på
vandløbene, bl.a. engene og ådalene.
(se Miljømålsloven).

Naturbeskyttelsesloven skal bl.a.
sikre, at der er gode forhold for alle
dyr og planter i vandløbene. Hverken
vandløbet eller dets omgivende enge,
der er beskyttet efter loven, må æn-
dres uden at myndighederne tillader
det. For særligt beskyttede områder –
Natura 2000 områder – indeholder
Naturbeskyttelsesloven nu krav om,
at visse aktiviteter skal anmeldes i
områderne, selv om de ikke kræver
tilladelse. Det gælder også nærmere
angivne landbrugsmæssige aktivite-
ter, så myndighederne får mulighed
for at vurdere, om arter eller natur-
typer påvirkes. Loven indeholder som
noget nyt tillige en pligt for myndig-
hederne til at gribe ind overfor igang-
værende aktiviteter, der indebærer
væsentlige negative konsekvenser.

Vandløbsloven skal sikre, at vandløb
kan benyttes til afledning af vand, og
at foranstaltninger, som gennemføres
efter loven, skal ske under hensynta-
gen til de miljømæssige krav til vand-
løbskvaliteten, der fastsættes i hen-
hold til anden lovgivning. Dvs., at
grødeskæring skal foretages på en
sådan måde, at bl.a. laksens leveste-
der ikke ødelægges. Loven giver også
mulighed for at restaurere og gen-
skabe naturlige forhold i vandløbet
således, at laksens gydepladser og
levesteder sikres. Det kan f.eks. ske
gennem fjernelse af stemmeværket.

Miljøbeskyttelsesloven skal sikre at
vandet i vandløbene er rent. Gennem
bestemmelserne i loven skal der fore-
bygges mod samt ske bekæmpelse af
forurening i vandløb. Efter loven må
der ikke udledes stoffer, der kan for-
urene vandløbene.

Okkerloven skal også sikre, at der er
rent vand til bl.a. laksen. Derfor er der
mange steder, man ikke må dræne,
hvis det medfører, at der skyller surt
og jernholdigt vand ud, der kan for-
urene vandløbene med okker. Loven
giver mulighed for støtte til projekter,
der begrænser okkerforurening.

Vandforsyningsloven skal sikre, at
udnyttelsen og den dertil knyttede
beskyttelse af vandforekomster sker
efter en samlet samfundsmæssig plan-
lægning. Der skal tages hensyn til er-
hvervsinteresser, en tilfredsstillende
vandforsyning, miljøbeskyttelse og
naturbeskyttelse. Tilladelser til ind-
vinding af vand er tidsbegrænsede.
Formålet hermed er at give myndig-
hederne mulighed for at regulere
indvindingsmængden – uden erstat-
ning – såfremt indvindingen ikke
længere er forenelig med samfunds-
mæssige hensyn. Dvs., at hvis indvin-
dingen ikke er forenelig med opfyl-
delsen af et vandløbs målsætning,
som f.eks. gyde- og opvækstområde
for laksefisk, kan tilladelsen ikke for-
nys i det hidtidige omfang, eller den
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kan i visse tilfælde slet ikke fornys.

Alle tilladelser til vandindvinding
ved dambrug, der omfatter indtag af
vand fra vandløb, udløber den 31.
marts 2005. Ved nye tilladelser skal
der som minimum løbe en vandføring
på halvdelen af medianminimum
(halvdelen af den gennemsnitlige
sommervandføring) i vandløbet. Men
før der gives nye tilladelser til dam-
brugene, skal der ske en individuel
nyvurdering af, hvor meget vand der
må indvindes fra vandløbet til det
enkelte dambrug, med henblik på, om
vandløbets målsætninger er opfyldt.

Fiskeriloven giver mulighed for at
fastsætte regler for helt eller delvist at
frede og beskytte fiskearter. Loven gi-
ver også mulighed for at fastsætte
mindstemål og fredningsbælter ved
bl.a. vandløbenes mundinger for at
beskytte fiskebestandene. Loven fast-
sætter desuden krav om afgitring ved
dambrug og vandkraftværker. Loven
fastsætter regler om lystfiskertegn og
fritidsfiskertegn, samt hvad midlerne
skal anvendes til, f.eks. fiskepleje her-
under udsætning af fisk, information,
administration og forskning.

Miljømålsloven
(Lov om miljømål for vandforekom-
ster og internationale naturbeskyt-
telsesområder)

Med Miljømålsloven har Danmark
gennemført de krav, der er i Vand-
ramme- og Habitatdirektiverne om
planlægning af overvågning, mål-
fastsættelse og konkret indsats (for-
valtning).

Loven har til formål at fastlægge ram-
merne for beskyttelsen af overflade-
vand og grundvand samt rammerne
for planlægning inden for de inter-
nationale naturbeskyttelsesområder.
Alle vandforekomster i Danmark  ind-
deles i en række vandområder. For
hvert vandområde skal der udarbej-
des en Vandplan. Vandplanen skal
beskrive et indsatsprogram for opfyl-
delse af miljømålene, samt indeholde
en vurdering af menneskelige aktivi-
teters indvirkning på overfladevan-
dets og grundvandets tilstand, og en
økonomisk analyse af vandanvendel-
sen. Vandplanen skal revideres hvert
6. år.

For internationalt beskyttede områ-
der – Natura 2000 områder – skal der
udarbejdes Natura 2000 planer. Disse
planer skal indeholde: En basisana-
lyse, der kortlægger levestederne for
arter og naturtyper og beskriver de-
res tilstand. På baggrund af basisana-

lysen fastsættes mål for naturtilstan-
den med henblik på at sikre eller gen-
oprette en gunstig bevaringsstatus.
Hvordan opfyldelsen af de fastsatte
mål skal tilvejebringes, beskrives i et
indsatsprogram. Planen revideres
hvert 6. år.
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5. Handlingsplan for laksen:
Forstærket, fokuseret og prioriteret indsats

Der foreligger et godt kendskab til
laksens biologi og årsagerne til laks-
ens tilbagegang. Det ligger også klart
hvilke aktiviteter, der skal gennemfø-
res for at hjælpe laksen til at klare sig
selv, men man må også erkende, at
alle problemer ikke kan løses på én
gang. Denne handlingsplan vil der-
for beskrive de vigtigste aktiviteter,
som skal gennemføres for at sikre
laksebestandene i Danmark, samt
sætte aktiviteterne ind i en prioriteret
rækkefølge.

Aktiviteterne og prioriteringen tager
alene udgangspunkt i forbedringer
for laksen. Der kan derfor for de en-
kelte vandløb være andre prioriterin-
ger, såsom andre fisk (f.eks. snæbel),
naturværdier, landskabsværdier, kul-
turhistoriske værdier eller erhvervs-
interesser, som må vurderes sammen
med prioriteringen af laksen. Ende-
lig må det erkendes, at problemerne
nogle steder er så store, at det vil tage
lang tid at løse dem, eller at investe-
ringerne måske ikke står mål med de
forbedringer for vandløbet og laksen,
der kan opnås.

Når der skal prioriteres, er det imid-
lertid vigtigt at være opmærksom på,
at laksen er en indikator for en lang
række andre dyr og planter, der er
knyttet til vores ådale, så hvis laksen
trives i vores vandløb, vil også de an-
dre dyr og planter trives.

Levesteder og vandløbskvalitet
I de mellemstore og små vandløb kan
vandkvaliteten forbedres. Det er især
udledninger af organisk stof og miljø-
farlige stoffer fra dambrug, spredt be-
byggelse og okkerholdige jorder, der
på visse strækninger giver en dårlig
vandkvalitet. Endvidere skal de fysi-
ske forhold i laksevandløbene mange
steder også forbedres. Det er her lak-
sen skal gyde, og her de små laks skal
vokse op. Derfor skal der så vidt mu-
ligt være naturlige forhold med lav-
vandede områder, dybe høller, vari-
erende plantevækst og grus og sten,
der kan give mange skjulesteder og
masser af føde, som de små laks kan
æde. Hvis disse forhold ikke er til-
stede, bør udvalgte strækninger gen-
oprettes. Laksen benytter sig ikke af
de helt små vandløb, men tilstanden
i disse vandløb skal også være god,
da vandkvaliteten her har betydning
for laksevandløbene længere ned-
strøms.

Grødeskæringen bør på de vigtigste
gyde- og opvækststrækninger helt
undlades, og de steder, hvor der skal
tages hensyn til afvandingen fra de
omkringliggende marker, skal grøde-
skæringen være så skånsom som mu-
lig. Hvis de ånære arealer dyrkes min-
dre intensivt, er omfattende grøde-
skæring unødvendig. Man kan der-
ved tillade højere vandstand i vand-
løbet og på de ånære arealer. Den hø-
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jere vandstand vil også nedbringe ud-
vaskningen af okker, formindske
sandvandringen og mindske over-
svømmelser nedstrøms. Et naturligt
vandløb har en væsentlig større selv-
rensende effekt end et reguleret vand-
løb. Når de ånære arealer ikke dyrkes
intensivt, risikerer man heller ikke, at
store mængder næringssalte og sprøj-
tegifte fra markerne utilsigtet ender i
vandløbet.

Spærringer og faunapassager
Ved spærringer skal der altid etable-
res en faunapassage, der sikrer så
naturlige passageforhold som muligt
ved spærringen. Den bedste løsning
er altid at fjerne spærringen helt. De
største spærringer findes ofte ved
vandkraftværker, og det kræver en
individuel vurdering og projektering
for at opnå en tilstrækkelig god fauna-
passage her.

De fleste spærringer i laksevandlø-
bene forekommer ved dambrug. I fe-
bruar 2004 udgav Faunapassage-
udvalget (et udvalg nedsat af Føde-
vareministeriet) en samlerapport om
dambrug og faunapassager. Fauna-
passageudvalget anbefaler en række
løsningsmodeller til spærringspro-
blemer ved dambrug. Som udgangs-
punkt skal opstemninger fjernes. Hvis
dambrugerne vil fortsætte driften, gi-
ver ny teknologi mulighed for at re-
cirkulere noget af vandet og ændre
vandindtaget, således at opstem-
ningen i mange tilfælde bliver helt
overflødig og kan fjernes. Men tilbage
står problemet med at fjerne/ombygge
de gamle opstemninger og retablere
vandløbet. Her er rapporten fra Fau-
napassageudvalget også nyttig, og
den kan give nogle idéer og økonomi-
ske overslag, der viser, hvad der kan
gøres, samt hvad det vil koste at løse
spærringsproblemerne ved dambrug.
For at faunapassagen skal være opti-
mal kræver det foruden fjernelse af
stemmeværker, også at der er nok
vand i vandløbet. Her kan vand-
indvinding fra dambrug også være
problematisk.

Den 1. april 2005 udløber dambrug-
enes indvindingstilladelser, og de
skal søge amterne om nye tilladelser,
hvis de vil fortsætte driften. I den for-
bindelse skal det vurderes, hvilke krav
man vil sætte til den fremtidige drift
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ved indtagning af vand, og hvilke
påvirkninger man vil tillade, at der
kommer på vandløbene.

Fiskeri
I dag sker der omfattende regulerin-
ger af laksefiskeriet i de vestjyske
vandløb. Således er der udvidet fred-
ningstid i Skjern Å og total fredning
af laks i Storåen samt forbud mod lan-
ding af laks og havørred i Ringkøbing
og Nissum fjorde. I Varde Å og Ribe Å
er laksen blevet totalfredet fra 20. fe-
bruar 2004. I Varde Å fastsættes dog
en fangstkvote fra år til år og på sær-
lige vilkår. I 2004 er kvoten på 130
laks. Der er indført påbud om anven-
delse af stoprist i ruser i den nordlige
del af Vadehavet. Såfremt det viser sig,
at de gældende reguleringer er util-
strækkelige til at sikre gode bestande
af laks, kan man justere regulerin-
gerne.

Det nuværende direkte fiskeri på
voksne laks i Nordatlanten udgør
sandsynligvis ikke et alvorligt pro-
blem. Men det bør undersøges, i hvil-
ket omfang smålaks fanges som bi-
fangst ved makrelfiskeri.

Fiskesygdomme og parasitter
Det er klart, at Danmark ikke ønsker
at opleve de samme problemer med
parasitten Gyrodactylus salaris som i
Norge, hvor nu 44 elve er ramt. Der-
for har Skov- og Naturstyrelsen taget
skridt til at udrede, hvilke mulighe-
der der er for Danmark for at indføre
et importforbud af levende fisk fra
f.eks. Norge og Østersøen. Men i mel-
lemtiden bør det undersøges, hvilken
patogenitet den danske form af G.
salaris har på de danske laks (lakse-
ynglen). Med hensyn til andre syg-
domme er den veterinære kontrol, der
findes i dag med opdræt af fisk, me-

get effektiv. Men den kan ikke forhin-
dre, at der forekommer sygdomsud-
brud på dambrug med stor risiko for
at ramme de svage laksebestande og
andre vildfisk i vandløbene. Derfor
bør man forsøge ved hjælp af udryd-
delsesprogrammer at fjerne nogle af
sygdommene fra vandsystemerne. Det
gælder f.eks. Egtved Syge (VHS) og
Bakteriel Nyresygdom (BKD).

Fiskeplejestrategi for
redningsarbejdet
Der findes en oprindelig laksebestand
i Skjern Å, mens der er små oprinde-
lige bestande i Ribe Å og Varde Å og
muligvis også i Storåen. I alle tre sidst-
nævnte å-systemer findes vestjyske
laks fra Skjern Å samt nogle ”Brus-
gårdlaks”. De senere års opfiskning
af moderfisk har vist den tendens, at
der forekommer færre og færre ”frem-
mede” laks, og dermed udgør de vest-
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jyske laks en større og større andel af
de opfiskede laks. For at redde mest
muligt af disse oprindelige bestande
uden at løbe ind i problemer med ind-
avl og lignende, bør man prioritere
følgende:

• Årsagerne til bestandsnedgangen
skal minimeres ved at forbedre
laksens levesteder i vandløbene og
laksens passage hertil, samt mind-
ske eller stoppe fiskeriet i vandlø-
bene og i havet.

• Hvis bestanden er i overhængende
fare for at uddø, og det ikke er mu-
ligt indenfor en overskuelig årræk-
ke at gøre noget ved de problemer,
der har ført til bestandsnedgangen,
så skal man anvende “egen avl“
(og undgå udsætninger af “frem-
mede“ fisk), indtil mulighederne
for en selvreproducerende bestand
er til stede.

• Ved egen avl skal man sikre et til-
strækkeligt stort antal moderfisk
for at undgå indavl og tab af gene-
tisk variation. Her anbefales det at
bruge mindst 50 moderfisk (25
hunner og 25 hanner) men gerne
flere.

• Hvis dette ikke tilnærmelsesvis kan
opnås, så anbefales det at supplere
med individer fra geografisk nært-
beslægtede bestande, som lever un-
der tilsvarende miljøforhold.

Der er ingen tvivl om, at bestandene
af oprindelige laks i Ribe Å, Varde Å
og muligvis Storåen er særdeles tru-
ede på grund af de generelt dårlige
muligheder for gydning/opvækst,
passage til og fra gyde- og opvækst-
områderne samt fiskeri. Derudover er
de stærkt truede af “genetisk forure-
ning“ (se afsnittet om fremmede laks)
fra de udsatte “Brusgårdlaks“. Hvis
man intet foretager sig, risikerer man,
at der om få år ikke er oprindelige laks
tilbage i disse vandløb, selvom der lø-
bende arbejdes på at fjerne årsagerne
til bestandsnedgangen. Det er på den
baggrund fornuftigt at anvende egen
avl til at få bestandene op på et ni-
veau, hvor de ikke er i umiddelbar fare
for at uddø.

Det ideelle er, at man udelukkende
anvender oprindelige laks til avlen. I
Storå, Skjern Å og Varde Å er dette
mål nået, men for Ribe Å’s vedkom-
mende er dette endnu ikke opnået. Er
det nødvendigt at anvende fremmed
laks i avlen, har anvendelse af Skjern
Å laks den fordel, frem for udenland-
ske stammer, at de vestjyske bestande
har den samme oprindelse, da de vest-
jyske vandløb efter istiden alle var til-
løb til Elben. Der har derfor altid væ-
ret en del udveksling af genetisk ma-
teriale mellem de vestjyske bestande,
hvilket ses ved, at de fortsat er meget
tæt beslægtede, og således udgør en
samlet “vestjysk“ gruppe i modsæt-

ning til laksene fra f.eks. Brusgård.
Yderligere er miljøet i de vestjyske
vandløb forholdsvis ens, og eventu-
elle lokale tilpasninger er formodent-
lig ikke så forskellige, som tilfældet er
for laks, som kommer fra Sverige, Ir-
land og Skotland. Derfor vil mulige
skadelige genetiske effekter på be-
standene i Skjern Å, Ribe Å, Varde Å,
og Storåen være minimale.

Men når man nu er i gang med at
bruge laks fra Skjern Å, og de tilsyne-
ladende burde kunne klare sig i an-
dre vestjyske vandløb, hvorfor så
bruge store ressourcer og tid på at
elfiske efter de sidste oprindelige
laks? Dette er der flere grunde til. Lo-
kalt set er det naturligvis vigtigt, at
man bevarer den sidste rest af den
bedst tilpassede lokale bestand. Selv
om disse tilpasninger eventuelt “ud-
vandes“ lidt ved blanding med laks
fra Skjern Å, findes de dog stadig i
bestanden og kan finjusteres ved na-
turlig udvælgelse (selektion), når be-
standen igen bliver selvreproduce-
rende.

Også i en international sammenhæng
har det betydning. Hvis laksen glo-
balt set skal overleve og fortsætte med
at tilpasse sig til naturlige eller men-
neskeskabte ændringer i miljøet, er
det vigtigt, at vi bevarer så meget som
muligt af den genetiske variation.
Den genetiske variation er ansvarlig
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for de tilpasningsmæssige forskelle,
man kan finde i udseende, adfærd,
livshistorie og fysiologi. I den hense-
ende udgør de danske laks en vigtig
brik, da de er de sidste tilbageværende
bestande i et meget stort område og i
et specielt miljø (laksen i Tyskland og
Holland er udryddet). Da der findes
genetisk variation i de oprindelige
bestande i Ribe Å og Varde Å (Stor-
åen), som ikke findes i Skjern Å, får
man, ved at anvende dem til egen avl,
reddet mest muligt af artens tilpas-
ningsmæssige potentiale.

Målet med redningsarbejdet er i sid-
ste ende at sikre, at laksen kan klare
sig selv i vandløbene, uden at laksen
skal have ”kunstigt åndedræt” via
supplerende udsætninger. ”Gunstig
bevaringsstatus” for laksen er en til-
stand, hvor det sikres, at bestandene
på sigt undgår indavl og ikke mister
genetisk variation, samt kan modstå
enkelte ”dårlige” sæsoner, f.eks. hvor
overlevelsen af ynglen slår fejl. For at
opnå ”gunstig bevaringsstatus” for
laksen i de danske vandløb, vurderes
det, at gydebestandene i de enkelte
vandløb skal være omkring 1.000 in-
divider i gennemsnit pr. år .

Udvælgelse af moderfisk
Udvælgelsen af moderfisk, som skal
anvendes i avlen, foregår ved, at de
lokale lystfiskerforeninger indfanger
gydemodne laks i åerne ved hjælp af

elektrofiskeri og bringer dem til Dansk
Center for Vildlaks (DCV) i Skjern el-
ler Randers. Alle laks mærkes indivi-
duelt, så de kan skelnes fra hinanden,
hvorefter der udtages en vævsprøve
fra fedtfinnen, som sendes til gene-
tisk analyse hos Danmarks Fiskeri-
undersøgelser (DFU) i Silkeborg. I lø-
bet af 2-3 dage foretages de genetiske
analyser. For at undgå at bidrage til
genetisk forurening, anvendes “for-
sigtighedsprincippet“. Således kasse-
res en laks, hvis man er det mindste i
tvivl, om den er en oprindelig “vest-
jyde“. DCV orienteres løbende om
hvilke laks, der må anvendes i avlen,
og er ansvarlig for det efterfølgende
arbejde med befrugtning af æg og op-
dræt af lakseynglen.

Når lakseynglen er et halvt eller 1 år
gamle, bringes de tilbage til deres re-
spektive vandløb, hvor de sættes ud
på udvalgte strækninger. DCV i Skjern
leverer i dag alle laks til udsætninger
i de vestjyske vandløb. Undtaget er
dog Storåen, der ligger i en veterinær
zone med højere status, og derfor ikke
må modtage fisk fra DCV ved Skjern.
Laksene fra Storåen bringes derfor til
DCV i Randers. Efter strygning forsø-
ges laksene rekonditioneret, det vil
bl.a. sige opfodres, så de kan indgå i
de separate genbanker for de enkelte
vandløb.

Genbankcenter
Dele af anlægget på DCV i Skjern er
nedslidt og ”lavteknologisk”. Det har
medført utilsigtet sygdom og tab af
værdifulde moderfisk og yngel. Der-
for er et kombineret genbank- og for-
midlingscenter ved at blive realiseret
hos DCV i Skjern. Anlægget bygges
som et højteknologisk anlæg, der er
anbefalet af de veterinære myndighe-
der. De samlede udgifter forventes at
blive godt 7 mio. kr. Skov- og Natursty-
relsen har afsat 4 mio. kr. og Ring-
kjøbing Amt har afsat 1,5 mio. kr. i
tilskud til centeret. Genbankcenteret
vil kunne modtage moderfisk fra slut-
ningen af november 2004 og være helt
færdigt i foråret 2005. Der er også etab-
leret genbanker for laks ved Storåen
og på DCV i Randers.

På det nye genbankcenter i Skjern kan
den genetiske variation indenfor
bestandene sikres, og der kan kontrol-
leres for sygdomme. De enkelte be-
stande fra Skjern Å, Varde Å og Ribe
Å opformeres fuldstændig adskilt fra
hinanden. De indleverede moderfisk
undersøges for sygdomme, så kun æg
og sæd fra helt raske moderfisk an-
vendes i den videre opformerings-
proces. Ved frasorteringen af syge
moderfisk formindskes muligheden
for sygdom i bestandene i vandløbet,
da de syge moderfisk måske havde
smittet andre laks, hvis de havde del-
taget i den naturlige gydning.
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Man må imidlertid være klar over, at
et sådant “kunstigt åndedræt“ kun
er en strategi, man bør benytte i en
nødsituation, da ophold under dam-
brugsforhold og den særlige sortering
altid vil forårsage en delvis udvæl-
gelse af andre egenskaber hos laksen,
end de der udvælges i naturen. End-
videre kan der også forekomme uheld
på et genbankcenter, således at man
mister en stor del fisk og dermed ge-
netisk særpræg på meget kort tid.
Udsætning af laks i vandløbene fort-
sætter derfor kun, indtil der konstate-
res selvreproducerende bæredygtige
bestande.

Laksebestande
Ud fra arealmæssige betragtninger
over gyde- og opvækstområder i vand-
løbene, vurderes det, at de otte vestjy-
ske vandløb med tiden vil kunne pro-
ducere så mange laks, at der hvert år
vil være en opgang på 15.000 - 20.000
laks. For Gudenåen vil opgangen
hvert år kunne blive ca. 4.000 - 5.000
laks, og Gudenåen har dermed et po-
tentiale til en laksebestand af samme
størrelsesorden som Skjern Å. Disse
tal er under forudsætning af, at man
alene vælger de for laksen mest opti-
male løsninger i vandløbene.

Habitatområder for laksen
Danmark har udpeget en række om-
råder, hvor laksen indgår i udpeg-
ningsgrundlaget. De danske forslag

til habitatudpegninger for laks er ble-
vet vurderet og godkendt som til-
strækkelige af Europa-Kommissionen
samt Kommissionens eksperter.
Lakseområderne omfatter dele af de
vandløbssystemer, hvor den oprinde-
lige vilde laksestamme vides at fore-
komme. I Skjern Å-systemet er der
udpeget ca. 104 km. I Varde Å-syste-
met (to habitatområder) er der udpe-
get ca. 44 km i hovedløbet og ca. 10
km i tilløbet Alslev Å. I Ribe Å-syste-
met er der udpeget ca. 17 km i hoved-
løbet og ca. 11 km i tilløbet Tved Å/
Hjortvad Å.

Hvis laksen skal opfylde målsætnin-
gen om ”gunstig bevaringsstatus”,
skal der være selvreproducerende
bestande af en vis størrelse, der fra år
til år kan klare forskellige påvirknin-

ger både i vandløbene og i havet. Men
det er ikke et krav, at hele vandløbs-
systemet skal kunne producere laks.
De danske laksebestande er i dag helt
eller delvist opretholdt gennem ud-
sætninger af store mængder ungfisk.
I de øvre dele af vandløbene opstrøms
spærringer ligger en række potentielle
gyde- og opvækstområder, der ikke er
omfattet af habitatdirektivets krav.
Hvis der skabes passage hertil for lak-
sen, vil der således være yderligere
væsentlige incitamenter for at for-
bedre gyde- og opvækstmulighederne
for laksen opstrøms den eksisterende
habitatudpegning både i Skjern Å-
systemet, Varde Å-systemet og Ribe
Å-systemet.

I Skjern Å-, Varde Å- og Ribe Å-syste-
merne ved vi, at laksen reproducerer
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naturligt. I Storåen er der ikke kon-
stateret gydning i mange år. Generelt
er omfanget af den naturlige produk-
tion meget lille, og i Varde Å, Ribe Å
og Storåen vil bestandene sikkert med
tiden uddø, hvis ikke der hvert år sup-
pleres med udsætninger af tusindvis
af lakseyngel fra opdrætsanlægget.

I Skjern Å er der kendskab til en del
gydeområder indenfor habitatom-
rådet, som bruges, eller som kan bru-
ges, hvis de restaureres (Skjern Å,
Vorgod Å, Karstoft Å, Rind Å og
Fjederholt Å).

I Varde Å-systemet er der kendskab
til få gydeområder, som bruges (Fris-
vad Møllebæk), og som alle ligger
udenfor habitatområdet. Indenfor
habitatområdet har der tidligere væ-
ret gode gydelokaliteter i Varde Å, og
disse kan genskabes, men det vil
kræve en omfattende restaurering.

I Ribe Å-systemet er der kendskab til
få gydeområder indenfor habitatom-
rådet, som bruges (Tved Å/Hjortvad
Å). Der ligger andre områder op-
strøms habitatområdet i henholdsvis
Hjortvad Å, og i Fladsåen og mulig-
vis Gelsåen, som bruges, og som kan
forbedres ved restaurering.

Habitatområdet for laksen i Ribe Å-
systemet omfatter hovedsageligt de
nedre strækninger i vandsystemet,

hvor der kun er få gyde- og opvækst-
områder indenfor habitatområdet. En
gennemgang af vandløbsstrækning-
erne viser, at der ligger en del gyde-
og opvækstområder opstrøms habi-
tatområdet i Hjortvad Å, Fladsåen og
Gelsåen, samt at nogle af disse gyde-
områder anvendes af laksen i dag.
Imidlertid giver dette kun en begræn-
set produktion af lakseyngel, og disse
strækninger bør forbedres ved restau-
rering. Strækningerne i Gelsåen og
Fladsåen påvirkes endvidere af to
dambrugsopstemninger, blandt an-
det ved at faldet på vandløbet er borte,
vandløbskvaliteten er ringe, og op-
stemningerne spærrer delvist for ad-
gangen til resten af vandsystemet.
Opstemningerne i Fladsåen og Gels-
åen er endvidere placeret på en stræk-
ning af vandløbene, hvor der tidligere
var et godt fald, og hvor der højst
sandsynligt har været gode gyde- og
opvækstforhold for laks.

Der skal derfor etableres bedre gyde-
og opvækstforhold, dels på de stræk-
ninger, der ligger umiddelbart op-
strøms habitat-området i Hjortvad Å,
Gelsåen og Fladsåen og dels på stræk-
ningerne ved de to dambrugsopstem-
ninger, og så inddrage strækningerne
i habitatområdet.

Forbedringerne kan for eksempel ske
ved at der udlægges gydegrus i vand-
løbene, og ved dambrugene skal der

findes en løsning, hvor spærringerne
enten fjernes, eller vandløbet skal fø-
res uden om opstemningen. Herved
kan der genskabes et godt fald på
vandløbet med gode gyde- og op-
vækstforhold for laks.

De potentielle gyde- og opvækstom-
råder opstrøms de ovennævnte to
spærringer kan i forbindelse med den
forbedrede passage få en sådan be-
tydning, at de på et senere tidspunkt
vil kunne udpeges. Dette bør imidler-
tid afvente den kommende overvåg-
ning, udarbejdelse af Natura 2000
planer og de i habitatdirektivet fore-
skrevne 6-års indrapporteringer til
EU-Kommissionen.

Forskning og behov for
undersøgelser
Først og fremmest må der udarbejdes
en aktivitetsplan for de enkelte vand-
systemer, hvor mulighederne og
potentialerne er beskrevet, og hvor
forskellige løsningsmodeller indgår.
Når man begynder at realisere pla-
nen, bør der laves effektundersøgelser
på laksebestandene af de tiltag, man
laver i vandløbene. Blandt andet bør
bestanden af gydefisk moniteres og
estimeres regelmæssigt (f.eks. hvert
andet år). Hvis der foretages omfat-
tende restaurering af større vandløbs-
strækninger eller hele ådale, bør an-
dre planter og dyr indgå i effekt-
undersøgelsen.



46 N A T I O N A L   F O R V A L T N I N G S P L A N   F O R   L A K S

Det bør undersøges hvilken pato-
genitet den danske form af parasitten
G. salaris har på de danske laks (lakse-
ynglen), og det skal undersøges, om
man ved hjælp af udryddelsesprog-
rammer kan fjerne f.eks. Egtved Syge
(VHS) og Bakteriel Nyresygdom
(BKD) fra vandsystemerne.

Fokus og prioritering af
indsatsen
Denne forvaltningsplan peger på, at
der er akut behov for midler til at fjerne
de væsentligste problemer for laksen,
dels ved at etablere tilstrækkelige gode
passager, og dels ved at forbedre de
fysiske forhold såsom at etablere
gyde- og opvækstområder, herunder
også at foretage en mere skånsom grø-
deskæring, eller optimalt at ophøre
med grødeskæring. Der bør imidler-
tid for hvert vandløbssystem opstil-
les en aktivitetsplan, der detaljeret
beskriver konkrete projekter. Disse
aktivitetsplaner skal belyse hvor ind-
satsen skal starte, hvilke strækninger
der skal prioriteres først, hvor indsat-
sen giver mest for pengene, og angive
et overslag over de forventede udgif-
ter hertil. På den baggrund kan der
igangsættes konkrete projekter i de
forskellige vandsystemer.

Alle naturprojekter skal som ud-
gangspunkt basere sig på frivillige
aftaler. I tilfælde af egentlige regule-
ringer, der alene besluttes af myndig-

hederne, må det være efter gældende
regler og love, herunder også for så
vidt angår evt. kompensationer.

Der er som nævnt i alt otte vestjyske
laksevandløb, hvor det med sikker-
hed vides, at den danske laks har le-
vet. Problematikken med laksen i
Gudenåen er beskrevet særskilt i rap-
porten ”Gudenåens passage ved
Tangeværket” hvorfor der henvises til
denne på www.skovognatur.dk/ud-
givelser/2002/tange/tange_soe.pdf.
Men Gudenåen er medtaget i hand-
lingsplanens prioritering af aktivite-
ter, sammen med de andre otte vestjy-
ske laksevandløb.

Først og fremmest bør de fire vandløb
hvor de oprindelige danske laks sta-
dig eksisterer, prioriteres højest – dvs.
Skjern Å, Varde Å, Ribe Å og Storåen.
Her er der et behov for akut hjælp,
hvis de unikke stammer skal reddes.
For at hjælpe bestandene opdrættes
og udsættes der hvert år et stort antal
afkom fra vilde laks som støtte for de
meget svage bestande i vandløbene.
Men for hvert år vil dette udvande
laksens særpræg, indtil vandløbene
er gode nok til, at laksen kan opret-
holde bestande ved naturlig produk-
tion.

Herefter bør de resterende fem vand-
løb prioriteres, ud fra mulighederne
for hvor der potentielt bedst kan gen-
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skabes gode laksevandløb. I de vest-
jyske vandløb sættes der i dag kun
laks ud med vestjysk oprindelse. Nye
bestande kan evt. etablere sig i Konge-
åen, Sneum Å, Brede Å og Vidåen. De
vil således have deres vestjyske sær-
præg i behold. Blandt disse vandløb
bør indsatsen prioriteres i de vand-
løb, hvor der med investeringerne
opnås de bedste resultater, så laksen
på lidt længere sigt vil kunne klare
sig selv i vandløbene. Et vandløb som
Kongeåen er på store strækninger
næsten ureguleret, og når der findes
en løsning på passageproblemerne
ved dambrugene, kan man med rela-
tivt få midler få de helt naturlige for-
hold tilbage, og en laksebestand vil
sandsynligvis hurtig etablere sig.

Ud fra en genetisk betragtning er det
tætteste, man kan komme en Gudenå-
laks, en laks af vestjysk oprindelse fra
for eksempel Storåen. Derfor bør der
først og fremmest udsættes laks af
vestjysk oprindelse i Gudenåen. Som
følge af de veterinære zoner vil laks
fra Storåen alene komme på tale her.
Ud fra et laksemæssigt synspunkt
skal passagen ved Tangeværket og
Tange Sø forbedres, og der skal ske
forbedringer i selve vandløbet med
hensyn til etablering af gyde- og
opvækstområder. Løsningsmodeller
til forbedringer af passagen ved Tan-
geværket og Tange Sø ud fra et lakse-
mæssigt synspunkt, er allerede be-

skrevet i rapporten ”Gudenåens Pas-
sage ved Tangeværket”.

Behovet for passageløsninger ved de
fire vandløb, som har oprindelige
laksebestande, omfatter i alt ca. 40
dambrug og 4-5 vandkraftværker. Be-
hovet for passageløsninger ved de fem
vandløb, hvor der ikke i dag har etab-
leret sig laksebestande med ”dansk/
vestjysk” præg, omfatter i alt ca. 20
dambrug og 3-4 vandkraftværker.

Vandløbsbeskrivelser
Med udgangspunkt i ovennævnte fo-
kusering og prioritering af en
handlingsplan for laks og på bag-
grund af eksisterende viden samt rent
faglige biologiske betragtninger er der
i det nedenstående udarbejdet en
oversigt over mulighederne for lakse-
bestande i de otte vestjyske vandløbs-
systemer. De vurderede vandløbs-
strækninger omfatter vandløbets
bredde ned til ca. 2 – 4 meter. Mulig-
hederne i Gudenåen er detaljeret be-
skrevet i rapporten ”Gudenåens Pas-
sage ved Tangeværket”.

Ved hvert åsystem er der vist tema-
kort. Temakortene rummer ikke detal-
jerede oplysninger, men skal give en
oversigt over de muligheder vand-
systemerne rummer. Temakortene vi-
ser:
• de strækninger, hvor der er fri pas-

sage

• de strækninger, hvor der er delvis
passage, (dvs. at der er mulighed for
passage, men hvor passagen er
vurderet utilstrækkelig for voksne
laks og/eller smolten)

• de strækninger, hvor der er spærret,
(med angivelse af hvad det skyl-
des)

• de strækninger der kan anvendes
som opvækstområder

• de strækninger hvor der er eksiste-
rende eller potentielle gydeområder.
For de potentielle gydeområder er
der tale om strækninger, hvor de
fysiske forhold i mange tilfælde
skal forbedres

• de strækninger, hvor der er registre-
ret yngel af danske laks.
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Storå-systemet
Storåen og nogle af dens tilløb har
været kendt som gode laksevandløb.
Der findes en lille bestand af vestjy-
ske laks i dag, som kræver akut hjælp.

Vandkraftværket ved Holstebro deler
Storå-systemet op i to dele og spærrer
delvist for laksen. Få laks finder de
øvre dele af vandsystemet via et
omløbsstryg, ligesom kun et begræn-
set antal smolt overlever den ned-
strøms passage gennem søen.

Fra 10. april 2003 er fiskeriet i Nis-
sum Fjord reguleret således, at der er
totalt forbud mod landing af laks og
havørred. Desuden er der indført ud-
videt fredningstid for laksen i Storå.

På baggrund af kendskab til skarv-
ens negative påvirkning af smoltud-
trækket har Skov- og Naturstyrelsen
udarbejdet en plan til at regulere skarv
i Nissum Fjord. Det har vist sig, at der
vil gå lang tid, inden bestanden af
skarv vil være reduceret tilstrækkeligt
til, at det har en betydning for lakse-
bestanden og derfor anbefaler Skov-
og Naturstyrelsen i planen, at man
iværksætter bortskræmning af skarv
i Storåens udmunding. I 2007 vil man
bl.a. belyse, hvorledes skarv påvirker
smoltdødeligheden i Nissum Fjorden.

Hovedløbet nedstrøms Vandkraft-
søen og de tre sydlige tilløb: (Råsted)
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Lilleå,  Gryde Å og Vegen Å har egen-
skaber, der kan gøre dem til gode frem-
tidige gyde- og opvækstvandløb for
laksen. Vandløbene er stort set ure-
gulerede, de har et godt fald og løber
gennem naturområder og ekstensivt
dyrkede enge. På store strækninger er
der ingen eller skånsom grødeskæ-
ring. Idom Å vurderes at være på
grænsen i størrelse til at være et lakse-
vandløb.

De gode naturlige forhold har bety-
det, at vandløbene i høj grad er eller
har været udnyttet til dambrugsdrift.
Dambrugene spærrer delvist for lak-
sen. Der er delvis spærret for gyde-
laks, og med den nuværende indret-
ning forsvinder for mange smolt i
dambrugene til, at der kan sikres en
bæredygtig selvreproducerende be-
stand.

Vandløbene opstrøms Holstebro
Hovedløbet har tidligere været præ-
get af okker især om vinteren. Men der
er iværksat okkerrensning fra 2003.
Hovedløbet har på mange stræknin-
ger de naturlige løb i behold, og der er
steder med gode fysiske forhold, der
er suppleret med en del nye grus-
partier.

Tvis Å, der løber til kraftværkssøen,
har gode fysiske forhold med en del
gode gydeområder. Den tidligere
spærring ved Tvis Mølle er nu æn-

dret, så der stort set er fri passage for
både gydelaks og smolt.

Savstrup Å har utvivlsomt været et af
systemets gode laksevandløb, og der
er nu gennemført omfattende restau-
rering. Vandløbet er genslynget, og der
er etableret gyde- og opvækstområder.
Der er i tilløbene lavet okkerrens-
ningsanlæg, der har reduceret okker-
belastningen mærkbart i vandløbet.

De tre tilløb øverst i Storåsystemet
(Røjen Bæk, Herningsholm Å og
Sunds Nørreå) vil kunne gendannes
som gode laksevandløb, og her er al-
lerede lagt en del nye grusområder ud.
Især er der gode fysiske forhold i den
nederste del af Røjen Bæk, men som i
hele området er der betydelige okker-
problemer, der dog er ved at blive løst.

Et fælles problem for denne del af
Storåsystemet er, at Vandkraftssøen er
for stor en barriere for smolten, såle-
des at en stor andel af smolten aldrig
når ud til havet.

Sammenfatning
Især Vegen Å, Gryde Å og Lilleå har
potentiale til at blive gode gyde- og
opvækstområder for laksen, hvis  der
skabes helt fri passage ved dambru-
gene. Dambrugsdriften skal imidler-
tid lægges om til højteknologiske an-
læg, der bruger væsentlig mindre
vand fra vandløbene, således at de

fleste opstemninger kan fjernes. En
genopretning af strækningerne op-
strøms Vandkraftsøen vil kræve en del
restaureringer og ændringer af den
landbrugsmæssige udnyttelse, i stil
med hvad der er sket i Savstrup Å.

Skjern Å-systemet
Skjern Å og nogle af tilløbene har
været kendt som de bedste laksevande
i Danmark. Det var i Karstoft Å, der
første gang i Danmark blev fundet
oprindelige laks, der nu er grundla-
get for ophjælpning af Skjern Å lak-
sen. Opgangen af gydelaks har de
senere år været mellem 500 – 1.200
individer pr. år. Hvor mange af dem
der er født af vilde laks i vandløbet,
og hvor mange, der stammer fra ”op-
drætsanlægget”,  er ikke klart, men der
er forsøg i gang, som i 2005 kan give
et svar på dette. De fleste opgangs-
laks fanges i hovedløbet op til Arn-
borg (Hyttens Dambrug) og i Vorgod
Å op til Nr. Vium.

Der er fri passage gennem en meget
stor del af systemet. I perioder er der
stærkt forringet vandføring ned-
strøms Arnborg, hvor der tages vand
ind til dambrug. Det er tvivlsomt, om
der fra hovedløbet og de ellers lovende
tilløb opstrøms Arnborg kommer et
tilstrækkeligt antal smolt igennem til
at sikre bæredygtig selvreproduktion
her.
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Vandkvaliteten i Skjern Å er god, og
der er mange uregulerede stræknin-
ger. Der er skånsom eller slet ingen
vedligeholdelse. Men mange steder er
der mangel på grus og sten. Dog er
der gode gruspartier fra Borris op
forbi Skarrild, hvor der er registreret
selvreproduceret yngel. Vandløbets
øverste strækning opstrøms Arnborg
har haft et meget godt fald, der nu er
udnyttet til to vandkraftværker, hvil-
ket har medført dannelse af Brande
Elværk Sø og M.E.S. Sø.

Fra og med 1. september 1997 er fi-
skeriet i Ringkøbing Fjord reguleret
således, at der er totalforbud mod lan-
ding af laks og havørred. Desuden er
der indført udvidet fredningstid for
laksen i Skjern Å.

På baggrund af skarvens negative
påvirkning af smoltudtrækket gen-
nem Ringkøbing Fjord har Skov- og
Naturstyrelsen udarbejdet en plan til
at regulere skarv i fjorden. Det har vist
sig, at der vil gå lang tid, inden be-
standen af skarv vil være reduceret
tilstrækkelig til, at det har en betyd-
ning for laksebestanden. Derfor har
man nu iværksat bortskræmning af
skarv i smoltperioden i åmundingen
for at forhindre at smoltene ædes her.
I 2005 vil man bl.a. vurdere, om denne
skarvregulering har reduceret smolt-
dødeligheden i fjorden.
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Vorgod Å har gode fysiske forhold,
og de naturlige slyngninger er mange
steder i behold. Der er mange grus-
partier, især den nederste del fra Barde
By. Over store strækninger er vandlø-
bet omgivet af udyrkede enge. Der er
nu stort set fri passage gennem vand-
løbet, da Abildtrap Dambrug er æn-
dret til et ”modeldambrug”. Desuden
arbejder amtet på en løsning ved Vium
Dambrug.

Omme Å og Gundesbøl Å. De to
vandløb har været reguleret på de
nederste strækninger, men er nu ble-
vet genslynget, og der er lagt nye
grusområder ud. Store strækninger af
Omme Å længere opstrøms er uregu-
leret, men er stærkt udnyttet af dam-
brug. Det er planlagt, at det nederste
dambrug i Omme Å, Sønderskov
Dambrug, nedlægges. Herved vil der
blive skabt fri passage til en ca. 14 km
lang vandløbsstrækning opstrøms.
De mange opstemninger har i vidt
omfang ”brugt” det naturlige fald i
vandløbene. Der er en del sand-
vandring i begge vandløb.

Karstoft Å har på den nederste del
inden Classonsborg været et af de vig-
tigste gyde– og opvækstområder for
laks i Skjern Å-systemet, og her er sta-
dig gode gyde- og opvækstområder.
Opstrøms Classonsborg er der en
række dambrug, der delvist spærrer
for laksen, og som påvirker vandløbs-

kvaliteten negativt. Omløbet ved
Classonsborg virker formentlig del-
vist spærrende for opvandrende laks,
ligesom der formodentlig sker et vist
smolttab i opstuvningszonen ved
opstemningen.

Rind Å har gode strækninger med
gruspartier, og her er fundet lakseyn-
gel. Vandløbet har været præget af et
højt okkerindhold om vinteren, men
det er mindsket. Der er lavet tre okker-
rensningsanlæg i den øverste del af
Rind Å-systemet. Tilløbet Fjederholt
Å har en del sandvandring, men også
nogle fine gruspartier. Der er tre dam-
brug, der spærrer vandløbet, samt to
andre dambrug hvor der er omløb,
som virker delvis spærrende.

Holtum Å har en del gode gruspartier,
og der er gode fysiske forhold over
lange uregulerede strækninger. Der er
spærringsproblemer i vandløbet pga.
dambrug og der er stadigvæk okker-
problemer fra det tidligere Harrild-
gård Brunkulsleje.

Brande Å har et  nyt omløbsstryg ved
Bakkely Fiskesø ved Brande. Op-
strøms herfor er der fri passage, idet
dambrugene er nedlagt. Vandløbet
har gode fysiske forhold med en del
gruspartier.

Sammenfatning
Skjern Å systemet er bestemt værd at

”satse på”, når man vil skabe en bæ-
redygtig bestand af den oprindelige
laksestamme. Det er her den største
oprindelige danske laksestamme fin-
des i dag. Der er fri passage til adskil-
lige gode laksevandløb. Vandkvalite-
ten er god, men der må gøres en bety-
delig indsats for at skabe mange flere
gydeområder og levesteder, samt for
at forbedre adgangen hertil. Generelt
er Skjern Å plaget af omfattende sand-
vandring, som er et problem, der må
imødegås for at skabe gode gyde-
forhold i åen.

Varde Å-systemet
Varde Å med sine store tilløb har væ-
ret kendt som et af de gode lakse-
vandløb. Der findes stadig en lille
bestand af den oprindelige Varde Å
laks, men bestanden kræver akut
hjælp, hvis den skal overleve. Mange
af tilløbene har gode fysiske forhold,
og løber mange steder gennem udyr-
kede eller ekstensivt dyrkede enge.
Vandkvaliteten er god med undta-
gelse af steder, hvor der er dambrug.
Der er kun få okkerproblemer i vand-
løbene. De fleste egnede gydeområder
er mere eller mindre afspærrede, dels
af Karlsgårdeværket, dels af 20 dam-
brug i vandløbssystemet.

Fra Varde og ud til Ho bugt løber Var-
de Å mellem ekstensivt dyrkede enge,
der er genoprettet som naturområde i
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den såkaldte ”Operation engsnarre”.
Der er fri passage og gode opholds-
steder for opgangslaks. Ved Sig, øst
for Varde, ændres hovedløbet drama-
tisk, fordi Karlsgårdeværket henter
vand fra de to store tilløb, Grindsted
Å og Ansager Å. Fra Sig til Ansager
Stemmeværk har Varde Å, der her
kaldes Gl. Varde Å, kun omkring en
tiendedel af sin oprindelige vandfø-
ring. En betydelig del af engene om-
kring Gl. Varde Å dyrkes intensivt.
Dambruget Sig Fiskeri spærrer Gl.
Varde Å nederst inden ”genforenin-
gen” med Varde Å. Både Karlsgårde-
værket og Sig Fiskeri er meget alvor-
lige hindringer for laksen.

Fra og med 20. februar 2004 er laksen
som udgangspunkt totalfredet i Varde
Å, men der kan på særlige vilkår gi-
ves tilladelse til et begrænset fiskeri
vurderet fra år til år. Laks er totalfredet
i den nordlige del af Vadehavet og
derfor er der indført påbud om anven-
delse af stoprist i ruser. For at be-
grænse bifangst af smolt er pæleruse-
fiskeriet i hele Vadehavet indskræn-
ket til først at måtte starte pr. 1. juli.

I forbindelse med Vadehavsunder-
søgelsen i sidste halvdel af 1990’erne
blev forekomsten af gydegrus i hele
Varde Å systemet undersøgt. Arealet
med gydegrusområder af ”god” og
”middel” kvalitet blev ved den lejlig-
hed opgjort til ca. 4500 m2.
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Grindsted Å og Ansager Å har, med
undtagelse af strækningerne ned-
strøms dambrugene, en god vand-
kvalitet og gode fysiske forhold, og
har et stort potentiale for laks. Vand-
løbene løber overvejende i naturom-
råder eller mellem enge, der dyrkes
ekstensivt. Der er ret store stræknin-
ger, hvor grøden ikke skæres. Men der
er to forudsætninger for, at åerne kan
blive gode gyde- og opvækstområder
for laksen: Dambrugene må ikke på-
virke vandkvaliteten og give passage-
problemer, og vandet fra Ansager
Kanal skal tilbage i Varde Å.

Holme Å har utvivlsomt været et me-
get vigtigt gyde- og opvækstvand for
laks i Varde Å systemet. Vandløbet har
stort set sine naturlige former i behold,
og det løber gennem enge, hvor dyrk-
ningen stort set er opgivet. Holme Å
bør have sit vand igen fra Holme Ka-
nal, og der skal skabes passage i
vandløbet ved seks dambrug.

Linding Å har gode fysiske forhold,
om end der er en del sandvandring,
især i den nederste del. Vandløbet lø-
ber gennem ekstensivt dyrkede enge,
men der skæres grøde i hele løbet. Der
er etableret gode gyde- og opvækst-
områder i dele af Linding Å, men ad-
gangen hertil er stærkt begrænset af
dambruget Sig Fiskeri.

Frisvad Møllebæk er på den nedre
grænse af den størrelse, laks kræver,
men har særdeles gode fysiske for-
hold, med gode gyde- og opvækst-
områder. Der er mange områder med
god grødevækst. I 2004 er der fundet
lakseyngel i vandløbet stammende fra
selvreproduktion.

Alslev Å har et godt potentiale som
gyde- og opvækstområde for laks, for-
udsat at der udlægges gydegrus og
skabes gode passagemuligheder ved
Alslev Mølle Dambrug.

Sammenfatning
Hele Varde Å-systemet rummer gode
muligheder for laksen, men kun hvis
problemerne omkring dambrug,
Karlsgårdeværket og sandvandrin-
gen bliver løst, samt at vandkvalite-
ten forbedres betydeligt nedenfor
dambrugene. Indsatsen for laksen
skal koordineres med indsatsen for
snæbel.

Sneum Å-systemet
Sneum Å har været kendt som et lakse-
vandløb med så god en bestand af
laks, at der også har været en lakse-
gård. Der er gode fysiske forhold, men
den omfattende dambrugsdrift giver
i dag for store påvirkninger til, at der
kan komme en bæredygtig bestand af
den vestjyske laks.

Hovedløbet har sammen med tilløb-
ene i den øvre ende: Stødbæk, Ter-
pling Å, Sønderbæk og Nørrebæk,
gode muligheder for at blive gyde- og
opvækstområder for laks. I den øver-
ste del løber vandløbene overvejende
mellem ekstensivt dyrkede enge, mens
der ved hovedløbet er områder med
intensiv drift. Der er strækninger med
sandaflejring og svag strøm pga. op-
stuvning ved dambrug, og der er
strækninger med sandvandring. Der
er flere steder etableret gyde- og
opvækstområder for laks og ørred.

Vejen til gyde- og opvækstområderne
er utilstrækkelig ved Endrup Mølle.
Fra Hjortkær Fiskeri er der spærret
videre til gyde- og opvækstområder-
ne i øvre Sneum Å og i tilløbene Stød-
bæk og Terpling Å. I disse vandløb er
der yderligere fem spærringer ved
dambrug.

I forbindelse med Vadehavsunder-
søgelsen i sidste halvdel af 1990’erne
blev forekomsten af gydegrus i hele
Sneum Å systemet undersøgt. Area-
let med gydegrusområder og gyde-
gravninger blev ved den lejlighed
opgjort til ca. 10.000 m2.

Laks er totalfredet i den nordlige del
af Vadehavet og derfor er der indført
påbud om anvendelse af stoprist i
ruser. For at begrænse bifangst af
smolt er pælerusefiskeriet i hele Vade-
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havet indskrænket til først at måtte
starte pr. 1. juli.

Bramming Å (Holsted Å) med tilløb
Passagen til Ilsted Å er fri, og her er
der etableret rimelige gyde- og op-
vækstområder, der dog endnu ikke
benyttes af laks.

Bramming Å (Holsted Å), med til-
løbet Stilde Å, er totalspærret næsten
ved udløbet af åen. Der er fem dam-
brugsopstemninger, hvoraf de tre er
totalspærringer, mens de to andre har
utilstrækkelig passage. Bramming Å
har over store strækninger særdeles
gode fysiske forhold, der ville kunne
blive gode gyde- og opvækstområder
for laks. Men p.t. er det udelukket på
grund af spærringer ved dambrug.

Sammenfatning
Passageproblemerne ved dambru-
gene skal løses, før der kan komme en
bæredygtig bestand af laks i Sneum
Å. Men der er gode potentielle gyde-
og opvækstområder i vandsystemet.
Indsatsen for laks skal koordineres
med snæbelindsatsen.

Kongeå-systemet
Kongeåen har været et godt lakse-
vandløb med gode gyde- og opvækst-
områder i både hovedløbet og de øvre
tilløb. Kongeåen og dens tilløb har
gode fysiske forhold, store stræknin-
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ger er uregulerede, og åen løber over-
vejende gennem ekstensivt dyrkede
områder. Men den gode vandkvalitet
og rigelige vandføring er udnyttet til
dambrugsdrift. Til trods for at land-
bruget i høj grad har udnyttet de store
ådale, er vandløbet stort set uregule-
ret og har mange af sine oprindelige
fysiske kvaliteter i behold.

I selve Kongeåen er der mange områ-
der med grus, men da gruset ikke har
været anvendt til gydning i mange år,
er det kittet sammen til en fast masse
og kan ikke umiddelbart anvendes
som gydegrus. I hovedløbet er der tre
dambrug, som er blandt de største i
landet. Der er konstateret stærkt re-
duceret iltindhold i vandet om som-
meren nedenfor dambrugene, og
opstemningerne giver dårlige fysiske
forhold. Der er delvis passage ved
dem alle tre, men disse tillader ikke et
tilstrækkeligt antal gydelaks at pas-
sere. Nye undersøgelser har bekræf-
tet, at et stort antal smolt forsvinder i
og ved dambrugene.

I forbindelse med Vadehavsunder-
søgelsen i sidste halvdel af 1990’erne
blev forekomsten af gydegrus i hele
Kongeå-systemet undersøgt. Arealet
med gydegrusområder af ”god” og
”middel” kvalitet blev ved den lejlig-
hed opgjort til ca. 13.000 m2. Arealet
af gydegrus af ”dårlig” kvalitet blev
opgjort til ca. 24.000 m2. En del af dette
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areal vil kunne anvendes til gydning,
hvis gruset forinden grubes/renses.

Laks er totalfredet i den nordlige del
af Vadehavet, og derfor er der indført
påbud om anvendelse af stoprist i
ruser. For at begrænse bifangst af
smolt er pælerusefiskeriet i hele Vade-
havet indskrænket til først at måtte
starte pr. 1. juli.

Tilløbene
I Andst Å, Vejen Å, Drostrup Å og
Gesten Å er der gode fysiske forhold,
og der er der er lagt nye grusområder
ud, hvor laksen kan gyde. Men pas-
sagen for gydelaks og især for smolt
er spærret ved de tre store dambrug i
hovedløbet. Yderligere to dambrug
spærrer i Vejen Å. Det nederste har en
fisketrappe, det øverste et omløb. I
Gesten Å findes der et dambrug, der
spærrer vandløbet helt.

Sammenfatning
Kongeåen er kraftigt udnyttet til dam-
brugsdrift. Der er seks dambrug, heraf
tre meget store i hovedløbet. Konge-
åens Dambrug forventes ændret til
”modeldambrug”, hvor der så kan
skabes passage. Med disse dambrug
indskudt mellem gyde- og opvækst-
områder i tilløbene og havet er både
vandkvaliteten og spærringer en væ-
sentlig hindring for, at der kan komme
en bæredygtig bestand af laks. Under
de nuværende forhold er der ikke

muligheder for, at Kongeåens hoved-
løb kan sikre en bæredygtig bestand
af laks. Men løses problemerne ved
og omkring dambrugene, findes der
et stort laksepotentiale i Kongeåen, da
vandløbet i høj grad fremstår natur-
ligt og ureguleret. I Kongeåen kan man
således for relativt begrænsede res-
sourcer genskabe meget laksevand.
Indsatsen skal koordineres med snæ-
belindsatsen.

Ribe Å-systemet
Ribe Å har tidligere været kendt som
et godt laksevandløb. I dag findes der
stadigvæk en lille bestand af den op-
rindelige laksestamme, men den er
akut truet og holdes kun i ”i live” med
årlige udsætninger. Mange steder er
der naturlige forhold, men andre ste-
der er vandløbet reguleret og præget
af omfattende hårdhændet vedlige-
holdelse. Der er problemer med sand-
vandring. Der findes få spærringer,
heraf to dambrug, i hele systemet.

I forbindelse med Vadehavsunder-
søgelsen i sidste halvdel af 1990’erne
blev forekomsten af gydegrus i Flads-
å/Gram Å og Gelså undersøgt. Area-
let med gydegrusområder af ”god” og
”middel” kvalitet blev ved den lejlig-
hed opgjort til ca. 17.000 m2. Arealet
af gydegrus af ”dårlig” kvalitet blev
opgjort til ca. 9.000 m2. En del af dette
areal vil kunne anvendes til gydning.
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Fra og med 20. februar 2004 er laksen
totalfredet i Ribe Å. Laks er totalfredet
i den nordlige del af Vadehavet og
derfor er der indført påbud om anven-
delse af stoprist i ruser. For at be-
grænse bifangst af smolt er pæleruse-
fiskeriet i hele Vadehavet indskræn-
ket til først at måtte starte pr. 1. juli. I
Ribe Vester Å, nedstrøms den afsnø-
rede åslynge, foregår der et erhvervs-
fiskeri efter ål. Erhvervsfiskeren har
en rettighed til at spærre åen i hele
bredden med nedgarn og ruser, men
denne rettighed har ikke været benyt-
tet siden 1991. Såfremt denne spær-
rende ret udnyttes, vil det udgøre en
stor trussel for laks, ørred og snæbel i
Ribe Å.

Ribe Å er delvist spærret ved opstem-
ningerne i Ribe By, der gør, at laksen
kun kan passere ved høj vandføring.
Før Ribe By løber vandløbet gennem
den bynære sø. Det sker formodent-
ligt et smolttab her. Der er ikke egent-
lige gyde- og opvækstområder i Ribe
Å’s hovedløb.

Hjortvad Å
Der er fri passage i hele vandløbet.
Der er etableret gyde- og opvækstom-
råder, som benyttes af laks. Nogle ste-
der er der gode fysiske forhold, men
de fleste steder kan de forbedres yder-
ligere, og der skal etableres flere gyde-
og opvækstområder. Der er omfat-
tende sandvandring, der kan mind-
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skes ved at begrænse omfanget af
grødeskæringen samt ved at etablere
sandfang. Dette gælder også i tilløb-
ene, hvorfra der strømmer sand ud i
hovedløbet.

Fladsåen/Gram Å er stort set uregu-
leret. Vandkvaliteten er god med und-
tagelse af de betydelige iltsænkninger,
der om sommeren kan forekomme
nedstrøms Fole Dambrug. Fladsåen
og Gram Å løber på Rødding Bakkeø,
hvor der er morænebund med sten og
grus fra forrige istid. Der er derfor be-
tydelige strækninger med grusom-
råder, men også en del sandvandring.
Forholdene er meget skiftende. For at
sikre gode gyde- og opvækstområder
kan der med fordel suppleres med
etablering af gydeområder. Gram Å
og Jels Å har et stort potentiale for
laks, men adgangen er delvist spær-
ret ved Fole Dambrug og Gram
Slotssø. I den nedre del af Fladsåen
foregår der i dag en begrænset pro-
duktion af lakseyngel.

Gelsåen har en god vandkvalitet. Dog
kan der til tider være en del udvask-
ning af okker fra drænede enge, og
neden for Gelsbro Dambrug kan der i
sommertiden opstå betydelige ilt-
svind. Vandløbet er delvist spærret
ved dambruget. Ved Kastrup Eng-
vandingsanlæg er der en opstem-
ning, hvor der periodevis er dårlig
passage for opgangsfisk og smolt.

Der er gode gyde- og opvækstområder
i den øverste del af vandløbet fra Jers-
tal til Hjartbro Skov, bl.a. i den gen-
slyngede strækning ved Bevtoft.

I den øvrige del af Gelsåen er der en
del sandvandring, især på stræknin-
gen mellem Kastrup og Arnum. Det
er normalt, at der er en vis sand-
vandring i vandløb, som løber på
hedeslette, men det store omfang skyl-
des, at vandløbet og tilløbene er regu-
lerede og dybt nedskårne. I selve
hovedløbet er grødeskæringen stærkt
reduceret eller helt ophørt, men ero-
sionen og sandvandringen er stadig
omfattende.

Gelsåen har et stort potentiale som
laksevandløb, men kræver væsentlige
forbedringer af de fysiske forhold på
en del strækninger, således at erosio-
nen og dermed sandvandringen
bremses.

Sammenfatning
Store dele af Ribe Å-systemet rummer
gode muligheder for en bæredygtig
bestand af laks. Der skal etableres
bedre passageforhold ved Ribe By,
Fole- og Gelsbro dambrug samt ved
Gram Slotssø og Kastrup Engvan-
dingsanlæg, og de omfattende ilt-
svind nedstrøms dambrugene om
sommeren skal stoppes. Problemerne
med sandvandring skal bringes ned
på et niveau, der er normalt for hede-

slettevandløb. Det kræver indgreb
over for den intensive dyrkning af de
ånære arealer. Problemerne i Ribe Å
er begrænsede, og med relativt få res-
sourcer kan man genskabe meget
laksevand. Indsatsen skal koordine-
res med snæbelplanen.

Brede Å-systemet
Brede Å har formodentlig haft en
laksestamme. Vandløbet løber i hede-
slette med meget sand og kun få grus-
og stenpartier. Nedstrøms Bredebro
løber vandløbet gennem marsk-
områder uden fald, men opstrøms
Bredebro har der været gode fysiske
forhold. Store dele af vandløbet og
dets opland er reguleret, og mange af
de små vandløb er dybt nedskårne i
hedesletten pga. regulering. Det har
givet en betydelig sandvandring.

Takket være målrettet restaurerings-
arbejde er der nu fri passage for både
gydelaks og smolt. De gamle styrt er
erstattet af stryg. Der er ingen dam-
brug i vandløbssystemet. Der tilføres
meget okker fra tilløbene og de omgi-
vende enge. I vinterperioden nærmer
okkerindholdet sig grænsen for, hvad
lakseyngel kan tåle, og i nogle tilfælde
overskrides grænsen. I 1990’erne blev
19 km af den udrettede Brede Å og
Lobæk genslynget til 25 km vandløb.
Bunden blev hævet, så vandet over-
svømmede engene i vinterperioden.
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Det bidrager til, at der bliver mindre
sandvandring nedstrøms og mindre
udvaskning af jern. Der skal ske en
mere skånsom vedligeholdelse i tilløb-
ene opstrøms på Tinglev hedeslette.
Trods restaureringer flere steder skal
vandløbets fysiske forhold forbedres
væsentligt.

Da man i 1998 undersøgte 15 af de
nye grusområder i Brede Å, fandt
man kun ørredyngel ved halvdelen
og laks et enkelt sted. I forbindelse med
Vadehavsundersøgelsen i sidste halv-
del af 1990’erne blev forekomsten af
gydegrus i hele Brede Å-systemet un-
dersøgt. Arealet af egnede gyde-
grusområder blev ved den lejlighed
opgjort til ca. 5.500 m2.

For at begrænse bifangst af bl.a. lakse-
smolt er pælerusefiskeriet i hele Vade-
havet indskrænket til først at måtte
starte pr. 1. juli.

Sammenfatning
For at genskabe Brede Å som et godt
laksevandløb med gyde- og opvækst-
områder må sandvandringen og ud-
vaskningen af okker bremses. Det vil
kræve etablering af sandfang samt
indgreb i den landbrugsmæssige ud-
nyttelse af områderne i oplandet, især
omkring bækkene opstrøms de egen-
tlige laksevandløb. Indsatsen bør ko-
ordineres med Forvaltningsplanen
for snæbel.
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Vidå-systemet
Vidåen og dens større tilløb har været
kendt for laksefangster. Vandløbene
løber overvejende i hedeslette med
sand og ringe fald. Kun i tilløbene på
Abild Bakkeø og Jejsing Bakkeø er der
et godt fald med gode gruspartier. Den
yderste del af Vidåen løber i marsk-
område med søer og uden fald. Vand-
kraften er udnyttet i Tønder By ved
Bachmanns Mølle, og øverst i
Sønderå ved St. Jyndevad Mølle.
Begge steder er vandløbet spærret af
stemmeværker, men der er planlagt
passageløsninger begge steder.

Mange af vandløbene i Vidåsystemet
er regulerede, og vedligeholdelsen har
været hårdhændet, da de omliggende
enge har været brugt til intensiv land-
brugsdrift. Det giver en omfattende
sandvandring og udskylning af ok-
ker/jern. Inden Vidåen munder ud i
Vadehavet, løber den igennem søkom-
plekset Magisterkogen og Rudbøl Sø.
Smoltnedtrækket fra Vidåen reduce-
res formentligt kraftigt gennem disse
søer pga. rovfisk og fugle.

For at begrænse bifangst af bl.a. lakse-
smolt er pælerusefiskeriet i hele Vade-
havet indskrænket til først at måtte
starte pr. 1. juli.

Vidåens hovedløb er bredt og sandet
og med meget ringe fald, således at
vandløbet kun kan fungere som pas-
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sagevand for laksen. Der er uhindret
passage til Grønåen og Sønderåen,
men ikke til Arnåen og Hvirlåen der
er delvis spærret ved Bachmanns
Mølle i Tønder. Der er kun få spær-
ringer ved dambrug i hele Arnåen, og
der er mange grusområder da vand-
løbet løber i Abild Bakkeø. Dette giver
samtidig vandløbet et godt fald. Den
skånsomme grødeskæring har været
med til at bremse sandvandringen.
Vandløbet har på den nederste stræk-
ning været påvirket af okker, men der
er nu lavet okkerrenseanlæg i tilløbet
Hvirlåen. Hvirlåen er meget plaget af
sandvandring, og der mangler grus-
banker. Der er fri passage gennem åen.

Grønåen har fri passage, en stræk-
ning er genslynget, og der er lagt nye
grusområder ud. Vandløbet løber i
Jejsing Bakkeø med naturlige grus-
strækninger og godt fald. Både i Grøn-
åen og i tilløbet Slogs Å er der omfat-
tende sandvandring, der grundlæg-
gende har naturlige årsager, men hvis
omfang skyldes reguleringer og hård-
hændet vedligeholdelse.

Sønderåen, der er forbundet med
Grønåen gennem Vindtved Kanal,
har en del gode grusområder, der kan
udnyttes som gyde- og opvækst-
områder. Men en del af områderne lig-
ger opstrøms Rens Dambrug og St.
Jyndevad Mølle, hvor adgangen er
mere eller mindre spærret. Der er plan-

lagt passageløsninger begge steder. I
vintertiden er der ofte et okkerind-
hold, der overstiger grænseværdien
for hvad lakseyngel kan tåle.

Sammenfatning
Der skal ydes en overordentlig stor
indsats for at sikre laksen levesteder i
Vidåsystemet. Et grundlæggende pro-
blem er indskudte søer samt den om-
fattende sandvandring, der kun kan
bringes ned til et normalt niveau, hvis
man stopper den hårdhændede grø-
deskæring. Arnåen og Sønderåen har
dog et stort potentiale til at blive gode
laksevandløb, men eventuelle smolt
herfra skal igennem de indskudte søer
i vandløbssystemet, hvor der formo-
dentlig vil ske en kraftig reduktion af
smoltnedtrækket. Prioriteringen af
Vidåen skal ses i sammenhæng med
forvaltningsplanen for snæbel.

Igangværende initiativer
for laks
Forvaltningsplanen peger på en ræk-
ke projekter, der skal gennemføres i
de enkelte vandløbssystemer, og her
er der allerede taget nogle initiativer.
I samarbejde med Ribe Amt og Søn-
derjyllands Amt udarbejdede Skov-
og Naturstyrelsen en National For-
valtningsplan for snæbel i april 2003.
På baggrund heraf er der igangsat
undersøgelser og udarbejdet forslag
til projekter i Varde Å, Ribe Å, Sneum
Å og Vidåen, som alle ligger indenfor

udpegede habitatområder. Projek-
terne går netop ud på at fjerne spær-
ringer og forbedre de fysiske forhold.
En ansøgning til EU-Kommissionen
(EU-Life) om medfinansiering til
projektforslag i habitatområder er
under udarbejdelse. Hvis der opnås
medfinansiering fra EU-Life puljen,
vil projekterne blive gennemført fra
2005-2009.

Nedenfor er givet en kort beskrivelse
af projektforslagene, som vil forbedre
adgangen i vandsystemerne og også
levestederne for laksen på flere stræk-
ninger:

Varde Å-systemet
Projektforslaget i Varde Å beskriver
muligheden for at forbedre opstrøms
og nedstrøms passage ved dambru-
get Sig Fiskeri og Karlsgårdeværket.
Dette vil give laksen og snæblen ad-
gang til Ansager Å og Grindsted Å.
Projektet går blandt andet ud på at
genskabe Gl.Varde Å og Holme Å.

Sneum Å-systemet
Projektforslaget beskriver mulighe-
den for at forbedre opstrøms og ned-
strøms passage ved nogle dambrug,
blandt andet Bramming Fiskeri,
Endrup Mølle Dambrug og Hjortkær
Fiskeri. Desuden hæves vandstanden
på en lang strækning i ådalen, og de
fysiske forhold i vandløbet forbedres.
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Ribe Å-systemet
Projektforslaget beskriver mulighe-
den for at forbedre opstrøms og ned-
strøms passage dels ved Ribe By i
Stampemøllen, dels ved de to dam-
brug ved hhv. Fole og Gelsbro. Endvi-
dere forhandles der med erhvervs-
fiskerne om opkøb af den særlige ret
til at spærre vandløbet under fiskeri.

Vidå-systemet
Projektforslaget beskriver mulighe-
den for at forbedre opstrøms og ned-
strøms passage ved Bachmanns Møl-
le i Tønder, som giver adgang til Arn-
åen, og ved St. Jyndevad Mølle og

Rens Dambrug, som giver adgang til
Sønderåen.

I Skjern Å-systemet har Ringkjøbing
Amt besluttet at nedlægge Sønder-
skov Dambrug i Omme Å, og på bag-
grund heraf arbejdes der på flere pro-
jekter i Omme Å.

Udover ovennævnte projektforslag
arbejder de berørte vandløbsmyndig-
heder og Skov- og Naturstyrelsen med
en række andre projektforslag i de ni
laksevandløb, som i løbet af en kort
årrække kan gennemføres, hvis der
findes midler hertil.

Prioritering af indsatsen
Første skridt af laksehandlingspla-
nen er igangsat. Med etableringen af
en ny genbank i Skjern er det sikret, at
alle laks med ”danske” gener kan op-
bevares, og at ophjælpningen af be-
standene kan foretages under bedst
mulige veterinære forhold. Genban-
ken i Skjern kan modtage fisk fra slut-
ningen af november 2004.

Andet skridt er at sikre, at laksen
hurtigt får mulighed for at reprodu-
cere i vandløbene, hvor den naturlige
selektion foregår, således at laksene
kan tilpasse sig de særlige forhold i
de enkelte vandløb. Det vurderes, at
der indenfor en årrække kan sikres
tilstrækkeligt med gyde- og opvækst-
områder i Storåen, Skjern Å, Varde Å,
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og Ribe Å således, at de oprindelige
laksestammer, som findes her, får en
større gydesucces, i et omfang der er
tilstrækkeligt til at bestandene vokser
fra år til år.

Dette vil kræve, at der gennemføres
en række projekter. Vurdering af om-
kostningerne og stillingtagen til fi-
nansiering vil foregå for hvert enkelt
projekt. Der bør udarbejdes en akti-
vitetsplan for hvert vandsystem, der
overordnet beskriver en logisk frem-
gangsmåde med hensyn til gennem-
førelsen af projekterne.

Tredje skridt er at vurdere, hvilke
projekter der kan gennemføres for at
retablere stammer af danske laks i de
andre vestjyske vandløb (Kongeåen,
Sneum, Brede Å og Vidåen) samt i
Gudenåen. I Gudenåen skal en løs-
ning for laksen ses i sammenhæng
med en løsning ved Tangeværket og
Tange Sø, og i de vestjyske vandløb
skal en løsning for laksen ses i sam-
menhæng med en koordineret indsats
for snæblen. I de vestjyske vandløb
peger vandløbsbeskrivelserne på
store potentialer i Kongeåen og Sneum
Å, da vandløbene her hurtigt kan
opnå de rette fysiske forhold, og der
her allerede kun udsættes laks af vest-
jysk oprindelse. Dette vil kræve, at der
ligeledes gennemføres projekter i
disse vandløb.

Tidsplanen skal ses i sammenhæng
med de initiativer, der fra flere myn-
digheders side er arbejdet med de sid-
ste tre år i de vestjyske vandløb som
led i den ”Nationale Forvaltnings-
plan for Snæbel”.

Økonomi
Finansieringen af indsatsen forven-
tes at ske løbende fra såvel offentlige
som private kilder. Fra statslig side
vil naturforvaltningsmidler, MVJ-
ordninger, fisketegnsmidler og vand-
løbsrestaureringsmidler være aktu-
elle. Dertil kommer finansiering fra
kommuner og amter. Private fonde,
foreninger, selskaber og personer med
interesse indenfor fiskeri forventes
også at indgå i den løbende finansie-
ring af projekter.

Det er ikke muligt på nuværende tids-
punkt at estimere de samlede omkost-
ninger ved at realisere planens anbe-
falinger, idet de enkelte projekter
endnu ikke er definerede. Men ud fra
et forsigtigt skøn vil der være behov
for et to-cifret millionbeløb. Pro-
jekternes gennemførelse vil ske lø-
bende i takt med finansieringsmulig-
hederne og vil så vidt muligt følge
planens anbefalinger og prioritering.
Projekterne forventes at blive gennem-
ført gennem frivillige aftaler.

Hvis handlingsplanen for laks gen-
nemføres, vil det forbedre de rekrea-

tive værdier af vores ådale generelt.
De forbedrede og helt nye stræknin-
ger med mulighed for lystfiskeri efter
laks og havørred vil desuden få en
positiv samfundsøkonomisk betyd-
ning, fordi det forventes at tiltrække
ikke kun danskere men også uden-
landske turister. I Danmark vurderes
det, at ca. hver syvende voksen er
lystfiskerinteresseret, og hertil kom-
mer en del unge mennesker og børn.
Disse grupper vil øge interessen og
investeringerne i lystfiskeri, når fiske-
riet bliver forbedret. Potentialet for
lystfiskerturisme er stort især i Vest-
jylland.

Der skabes også værdier i form af for-
bedrede muligheder for andre frilufts-
aktiviteter (jagt, kanosejlads, vandre-
ture, fugleture mm.), forbedrede miljø-
forhold og forøget biologisk mangfol-
dighed.
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Den ægte danske laks lever i Vestjylland. Godt nok er bestandene meget små, men biologerne mener, at

bestandene kan reddes, hvis der sættes ind med en redningsplan nu. For 10-15 år siden mente man, at

alle de oprindelige laksebestande i Danmark var forsvundet. Men med nye DNA-teknikker fandt man i

første omgang ud af, at der var oprindelige laks i Skjern Å og senere, at det samme gjorde sig gældende

i Ribe Å, Varde Å og sandsynligvis også i Storå. Men bestandene er små, og de holdes i dag kunstigt i live

ved hjælp af udsætninger. Selvom laksen de seneste år er blevet fredet de fleste steder, er den fortsat

stærkt truet.

Derfor er der nu udarbejdet en national forvaltningsplan for laks, der viser, hvordan man kan forbedre

levestederne i vandløbene. Det er først og fremmest spærringer i vandløbene ved gamle mølleopstem-

ninger, dambrug og vandkraftværker som skal fjernes. Derudover er det vigtigt at etablere bedre for-

hold i vandløbene, så laksen kan gyde sine æg, og så de små laks kan vokse op i vandløbene. Planen vil

samtidig forbedre forholdene for en lang række andre dyr og planter i vandløbene og i ådalene, fordi

laksen er en indikator på gode naturlige vandløb.


