Skjern Å lakseprojektet
Ringkøbing Amts undersøgelse af vildfiskebestanden i Skjern Å-sy
stemet i 1981 blev startskuddet til lakseprojektet i Skjern Å. Fundet
af lakseyngel i Karstoft Å, var dengang overraskende og spændende,
da laksen af mange blev regnet for uddød i Danmark. Artiklen be
skriver indsatsen fra Danmarks Center for Vildlaks.
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Fundet af lakseyngel i 1981 gav ikke anled
ning til overvejelser om det var den oprinde
lige Skjern Å laks, eller om det var tilfældige
strejfere fra udenlandske stammer. Først langt
senere kunne Einar Eg Nielsen fra FFI, i dag
DTU Aqua, ved hjælp af gamle skælprøver
fastslå, at den genetiske profil matchede:
Det var den gamle Skjern Å laksestamme
som havde overlevet på nogle få lokaliteter i
Skjern Å systemet.
Fundet af lakseynglen gav Skjern Å Sam
menslutningen (SÅS) anledning til at genop
tage elektrofiskeriet efter laksemoderfisk, et
arbejde som også havde pågået i 50’erne og
60’erne, men som blev opgivet da udretnin
gen af Skjern Å var gennemført. El-fiskeriet
var vanskeligt, dels på grund af det udstyr
som var til rådighed, dels på grund af de fy
siske forhold på den nedre del af Karstoft Å,
hvor en lodsejer, meget mod tidens ånd,
havde modsat sig alle former for vandløbs
vedligeholdelse. Samtidigt var antallet af op
gangslaks yderst begrænset, givetvis under 50
individer i hele Skjern Å-systemet.
I 1983 blev de første laks fanget, og de be
frugtede æg blev lagt ind på et nedlagt vand
værk i Lønborg, som var stillet til rådighed af
daværende Egvad Kommune. Æg og yngel
blev passet og plejet af entusiastiske lystfi
skere, og i april det efterfølgende år blev de
første Skjern Å laks udsat i Hjøl-lund bæk,
som blev regnet for værende det bedste tilløb
til Skjern Å.
I de følgende år blev klart, at forholdene på
vandværket i Lønborg var utilstrækkelige, så
fremt der skulle produceres et større antal
fisk. I 1986 købte man derfor Albæk Mølle
Dambrug, og dermed var Skjern Å Lakseop

dræt en realitet. Set i bakspejlet, var for
holdene til opdræt af laks også her noget
tvivlsomme, men ved hjælp af en kæmpe ind
sats fra frivillige, som blev samlet hver weekend, lykkedes det år efter år, at opdrætte og
udsætte et varierende antal laks.

Danmarks Center for Vildlaks
I slutningen af 90’erne skete en lang række
ting. DTU fandt ud af, at der også fandtes
oprindelige bestande af laks i Varde Å og Ribe
Å, og at der også her, var et særligt behov for
bestandsophjælp-ning, såfremt bestandene
skulle overleve. På Skjern Å lakseopdræt
havde man store problemer med opdrættet
af laks, som følge af forskellige forureninger
i Kjelstrup Bæk, som fungerer som vandforsyning til dambruget, og faktisk overvejer
man at lukke produktionen. I stedet valgte
man at fusionere med Fos-laks i Randers,
som havde erfaring med recirkulerede anlæg
og derved blev fonden Danmarks Center for

Vildlaks stiftet.
Danmarks Center for Vildlaks har to afde
linger i Danmark, og et mindre anlæg i Tysk
land. Alle anlæg er fuldt recirkulerede, og der
leveres laks til alle vandløb i Danmark, hvor
der tidligere har været en oprindelig laksebe
stand. Ligeledes er der en betydelig eksport til
Tyskland. Der arbejdes med fire laksestam
mer, Storå, Skjern Å, Varde Å og Ribe Å, som
udsættes i ni vandløb. Heraf lig-ger de otte på
vestkysten, mens kun Gudenåen på østkysten
har haft en laksebestand.
Praksis er i dag, at der indfanges 100 mod
erfisk (50 par) i hvert af de fire vandsystemer.
Dette antal er fastsat af DTU’s genetikere for
at sikre tilstrækkelig genetisk variation, og
dermed undgå indavl. Laksene bringes til
DCV, hvor de opbevares indtil de er strygek
lare. Det er vigtigt, at have kontrol over vand
kemi og temperaturforhold, således at alle
moderfisk overlever. I forbindelse med strygningen udtages veterinære prøver af fiskene.
Derved undgår man at fisk, smittet med alvor
lige fiskesygdomme som BKD, kommer til at
indgå i avlen. Ligeledes udtages genetiske
prøver af fiskene, såfremt man er usikker på
fiskens genetiske ophav, eller hvis man øn
sker at følge den genetiske udvikling hos be
standen. Når æggene er afstrøget og befrug
tet, desinficeres de og lægges i klækkebakker
eller spande. Også her er det vigtigt at tem
peraturen kontrolleres, således at æggene

Laksegydebanke i nedre Karstoft Å
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klækker rettidigt. Efterfølgende opfodres yng
len, indtil fiskene skal leveres til udsætning.
Laksene leveres enten som halvårs i sep
tember/oktober eller som 1-års i april. Der er
udarbejdet ud-sætningsplaner for de forskel
lige vandløb, som dels tager hensyn til vand
systemernes størrelse og egnethed, dels til
vandløbet egenproduktion af laksyngel.

Skjern Å
Skjern Å-systemet er landets største vandsy
stem og har også det største potentiale for
lakseproduk-tion. I rapporten ”Gyde- og
opvækstområder for laks i Skjern Å systemet”
/1/ er 333 km vandløb beskrevet som mulige
laksehabitater. Erfaringen har dog vist, at
laksen indtager mindre vandløb end først
antaget, og dermed er potentialet givetvis
endnu større.
Den nuværende udsætningsplan for Skjern
Å-systemet beskriver mulighed for udsætning
af 247.000 stk. 1-års laks. Dette antal bliver
løbende justeret i takt med, at den naturlige
produktion stiger, og der åbnes for lakseop
gang til ”nye” gyde- og opvækstområder, når
spærringer fjernes eller gøres passable. Der er
imidlertid ikke økonomi til at udsætte et så
stort antal lakseyngel, hvorfor der løbende
foretages vurdering af, hvor der opnås størst
udbytte af de udsætningsmidler der er til rådighed.
For at følge udviklingen af den naturlige
lakseproduktion, har der periodisk været gen
nemført mærkningsprogrammer. Et sådant
mærkningsprogram er netop startet op,
således at alle fisk som bliver udsat i Skjern Åsystemet bliver mærket. Den foreløbige plan
går ud på at mærke halvårs laksene med et
fedtfinneklip, og 1-års laksene med et fedt
finneklip + et CWT-mærke (metalsplint med
kode), som skydes ind i næsebrusken på
fiskene. Hermed kan man både se hvilke ud
sætninger der giver bedst resultat, samt følge
udviklingen hos den vilde laksebestand. Dette
mærkningsprogram afsluttes i 2013. Herefter
mærkes alle udsatte fisk med fedtfinneklip in
dtil udsætningerne forhåbentligt kan stoppes.
Udsætning af fisk er og bliver symptombe
handling. Derfor arbejder DCV i dag i lige så
høj grad med vandløbsrestaurering, fiske- og
vandløbsundersøgelser og rådgivning, som
med opdræt af fisk. Man er dog enige om, at
udsætningsarbejdet har reddet laksen, og at
det i en periode fortsat vil være nødvendigt
med udsætninger, for at nå målet, som er en
stor selvreproducerende laksebestand med
en årlig opgang på 10-15.000 laks i Skjern Å
systemet.

DCV på elfiskeri efter laks i Skjern Å.

Monitering af fiskebestande og
effektundersøgelser
I 1970-80’erne begyndte amter og statslige
organer som Ferskvandslaboratoriet for alvor
at udføre egentlige undersøgelser af fiskebe
standene i de danske vandløb. Formålet var at
kortlægge fiskearternes udbredelse og antal,
samt at finde egnede vandløb for udsætning
af ørredyngel i forbindelse med udarbejdnin
gen af udsætningsplaner for ørred i Danmark.
En af de mest betydningsfulde fiskeunder
søgelser nogensinde lavet i Danmark, blev
udført af Ringkøbing Amt tilbage i 1980-81 og
afrapporteret med titlen ”Vildfiskebestandene
i Skjern Å-systemet” /2/. Det var nemlig i
forbindelse med netop denne undersøgelse,
at man fandt lidt lakseyngel på det allerneder
ste af Karstoft Å, hvilket viste, at der faktisk
stadig, mod forventning, var vild lakseyngel i
Skjern Å-systemet. Dette blev startskuddet til
en hård kamp for at redde Skjern Å-laksen,
som har resulteret i, at vi i dag har en meget
flot lakseopgang i systemet på 3-4.000 laks år
ligt.
Fiskeundersøgelser er, som eksemplet ov
enfor viser, et fremragende redskab til at un
dersøge vandløbenes reelle kvalitet som lev
ested for vandløbsdyr, over længere,
kontinuerte forløb. Mange invertebrater har
et flyvende stadie, så de hurtigt kan genkolo
nisere vandløb som har været udsat for en
forstyrrelse, hvorimod udslettede eller for
drevne fiskebestande normalvis tager længere
tid om at genindfinde sig i vandløbene i
naturlige artsantal og tætheder, eksempelvis
efter en alvorlig forurening. Rekoloniseringen
forsinkes tilmed betydeligt, hvis der findes

spærringer nedenfor og/eller ovenfor de på
virkede vandløbsstrækninger.
Gennem de sidste 15-20 år er der kommet
mere fokus på at monitere bestandene af en
række fiskearter. Først især ”populære”
fiskearter som ørred og laks, som havde, og
har, både rekreativ og økonomisk værdi.
Efterfølgende også en række andre ”ukendte”
opmærksomhedskrævende arter (finnestribet
ferskvandsulk, lampret-arterne, snæbel m.fl.)
som figurerede på rød- og gullisterne, eller
blev udpeget som habitatarter. Resultaterne
fra disse løbende moniteringer tydeliggjorde
at vandløbskvaliteten i specielt de mindre
vandløb, som bl.a. ørreder bruger som gydeog opvækstområ-der, ikke blev bedre, tværti
mod. Selv hvor man aktivt forbedrede de fy
siske forhold, kunne det være svært at
opretholde ørredbestande uden supplerende
udsætninger. Fiskeundersøgelserne var for alvor med til at rette fokus over på de spærrin
ger som stod i vandløbene, om de kunne
være årsag til de svindende fiskebestande. Un
dersøgelser viste efterfølgende at de gamle
fisketrapper (modstrøms- og kammertrap
per), langt fra fungerede optimalt, og ofte var
næsten upasserbare. Man be-gyndte derefter

Strygning af hunlaks.
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at etablere faunapassager rundt om eksem
pelvis spærringer ved dambrug, men ofte var
vandføring og placering af disse så ringe, at
de aldrig kom til at fungere optimalt. I dag
står det klart, at en fjernelse af spærringerne,
med reetablering af gode fysiske forhold, er
det eneste tiltag hvormed man kan skabe
både gode passageforhold og genskabe øde
lagte gyde- og opvækstområder for laksefisk.

Monitering i Skjern-Å systemet
Danmarks Center for Vildlaks moniterer p.t.
over en 7-årig periode udbredelsen og tæth
eder af vild lakseyngel i Skjern Å-systemet.
Dette undersøgelsesprogram finansieres
gennem et samarbejde mellem de fem op
landskommuner Vejle, Billund, Ikast-Brande,
Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner.
Med tre års interval elfiskes der på ca. 60
potentielle gyde- og opvækstområder for laks
fordelt på ca. 400 km vandløb. Resultaterne af
en lang række vandløbsforbedrende tiltag skal
ved undersøgelsesperiodens afslutning gerne
kunne ses gennem et større udbredelsesom
råde for vild lakseyngel.
Undersøgelsen startede i 2007, hvor der
blev fundet vild lakseyngel inden for et be
grænset kerne-område i bl.a. Rind Å, Vorgod
Å, nedre Omme Å og Skjern Å. Tæthederne
var ikke store, men på især et par naturlige,
brede stryg i hhv. Omme Å og Skjern Å blev
der fanget rimelige antal lakseyngel. I 2006 og
2007 blev der nedlagt en række væsentlige
spærringer og vandindtag i systemet, bl.a. i
Omme Å, Vorgod Å og Gundesbøl Å, samt
etableret en række gydeområder. Derudover
blev der udsat laks ovenfor de normale ud

Gydebanke for laks i Tarm By.

Befrugtning af æggene

sætningslokaliteter, med det formål at fremme
laksens udbredelse i områder, hvor man for
moder at laksens tidligere har gydt. Disse
tiltag kunne man endnu ikke forvente at se ef
fekterne af i 2007, men undersøgelsen i 2010
har vist, at der er sket en markant ud-videlse i
udbredelsen af vild lakseyngel, og yngeltæth
ederne på gydebankerne er blevet større,
flere steder mangedoblede. Laksen har på tre
år skabt vilde yngelbestande i en række tilløb
som Brande Å, Tarm Møllebæk, Tarm Bybæk,
Gundesbøl Å, Egeris Møllebæk m. fl., og til
forskel fra 2007, var der næsten alle steder be
tydelige forekomster antalsmæssigt, således
blev der på 40 meter i Omme Å, ved det nu

nedlagte Gl. Ørbæk dambrug, fanget over 200
stk. lakseyngel, i øvrigt sameksisterende med
en mindre ørredbestand.

Gydebanker
Kommuner og sportsfiskere har fundet
opskriften på etablering af gyde- og opvæk
stområder for laksene. Udlægning af gyde
grus på brede vandløbsstrækninger eller
udposninger, hvor der kan skabes lavvandede
opvækstområder med mange skjul og gode
strømforhold, er en næsten sikker garant
for lakseyngel (eller/og ørredyngel). Vel og
mærke såfremt der er fri passage op til gyde
området. Laksen gyder flittigt på uforstyrrede,
etablerede gydebanker som ved Høgild
Dambrug (nedlagt) i Rind Å, men også gerne
på vandløbsstrækninger midt i byerne! I Tarm
By så man, allerede én måned efter etablerin
gen af to gydebanker i Byparken ved Engvej,
mange laks på leg som ikke lod sig forstyrre
synderligt af tilskuere med kameraer på bro
erne og stierne langs Tarm Bybæk. Gydebank
erne i byen synes også at udgøre fremragende
opvækstområder, således blev de største
lakseyngel-tætheder ved undersøgelsen i
2010 fundet på netop én af gydebankerne i
Tarm Bybæk ved Engvej (102 lakseyngel pr.
100 m2).
De forsøgsmæssige lakseudsætninger i de
”normale” udsætningsområder i perioden
2006-2008 har også givet pote, idet mange af
de, i 2007, lakseyngeltomme tilløb, nu rum
mer fine yngelbestande. Sågar på enkelte sta
tioner, hvor det blev regnet for mere eller
mindre umuligt for smolt at komme væk fra
og/eller for gydelaks at passere op til på gr
und af spærringer, fandt man lakseyngel. Et
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Fiskeundersøgelser viser effekterne af vandløbsrestaurering

bevis for, at homing-instinktet også er stærkt
for udsatte laks.
Lakseyngelundersøgelsen tegner det
samme billede som bestandsundersøgelser
for gydelaks og observationer fra andre el
fiskeundersøgelser i bl.a. Skjern Å-systemet
har gjort: Laksen er i stærk fremgang, og hvis
det store arbejde med at skabe kontinuitet i
vandløbene og genskabe gydeområder fort
sættes, vil et mål på 10-15.000 gydelaks i
Skjern Å-systemet indenfor 10 år ikke længere
være utopisk. En sådan succes vil være et flot
”brand” for vandløbsarbejdet og fiskeplejen i
Danmark, ligesom Skjern Å kan komme op i
Superligaen for laksevandløb i Europa, i en
tid hvor udviklingen i bl.a. Norge går den an
den vej, på grund af ubæredygtig lakseop
dræt.

Lystfiskerturismen i Vestjylland
Lystfiskerturisme i Danmark og Vestjylland
specielt har indtil for 5-10 år siden hængt
uløseligt sammen med et billede af turister på
molerne ved Hvide Sande eller Torsminde,
eller velbesøgte Put & Take søer, som kunne
tilfredsstille specielt tyskernes ønske om at
få fisk med hjem til middagsbordet i som
merhuset.
Billedet er dog ved at ændre sig, idet et an
det segment at lystfiskerturister er ved at få
øjnene op for et fiskeri i Formel 1 klassen:
Laksefiskeri, med chancen det store trofæ,
den oprindelige Vestjyske laks! Tyskere, hol
lændere, belgiere, franskmænd, ja sågar nord
mænd (!) indfinder sig i stigende antal ved de
danske åer, og flotte billeder med gode histo
rier lokker endnu flere til. Laksefiskeriet er
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Udsætningslaks mærkes med CWT-mærke

selvfølgelig også vokset blandt danske lyst
fiskere, og laksefiskerne er med deres entusi
asme heller ikke blege for at betale for oplev
elserne, til forskel fra den traditionelle
molefisker.
Boomet i laksefiskeri er begyndt, men slet
ikke toppet endnu. Dette har krævet, og
kræver fortsat, en ændret forvaltning af
fiskeriet, så laksebestandens fremgang ikke
bliver bremset. Fiskeforeninger og lodsejere
ved Skjern Å har indtil 2010 selv klaret op
gaven med flot resultat, men fra 2010 blev der
fra statens side indført kvoter ved Skjern Å.
Kvoten på 350 hjemtagne laks er blevet for
valtet således, at der faktisk måtte hjemtages
laks over næsten hele sæsonen, kun de sidste
tre uger var kvoten opbrugt. Der er fra mange
sider udtrykt bekymring for, at et kvotesystem
vil afholde folk fra at komme til åen når kvo
ten er opbrugt, og at lystfiskerne alt for hur
tigt ville opbruge kvoten. Frygten var og er
selvfølgelig ikke ubegrundet, men heldigvis

over 3 mia. kroner årligt i Danmark!
Lystfiskeriet er altså en meget profitabel
indtægtskilde, specielt i områder som Vestjyl
land, hvor man til tider kan synes, at penge
og arbejdspladser kun forsvinder. Derfor skal
grundlaget for lystfiskeriet fortsat styrkes fre
mover, gennem fiskeudsætninger og
vandløbsforbedrende tiltag, men også gen
nem en ansvarlig forvaltning af fiskeriet og
dermed fiskebestandene i vores vandløb,
fjorde og søer.
I Vestjylland er der flere hundrede kilome
ter fint fiskevand og plads til rigtig mange lys
tfiskere. En fornuftig forvaltning, og god
oplysning om de mange muligheder for
fiskeri i landsdelen, kan danne grobund for
en bæredygtig udvikling af et lukrativt lyst
fiskeri, som kan give oplevelser for mange
lystfiskere fra nær og fjern i mange, mange år
fremover.
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Fisketrappe af den utilstrækkelige gamle model modstrømstrappe.

holdt det ikke stik i 2010, formentlig primært
takket være en størrelsesopdelt kvote.
Dagkortsælgere berettede dog om svigtende
kortsalg i juni-juli, men det har delvis sin
naturlige forklaring i, at laksefiskeriet normalt
er sløjt i de varme sommermåneder med lave
vandføringer.

En svensk undersøgelse fra 2008 viste at
lystfiskeriet i Sverige omsatte for godt 1 milli
ard kroner årligt, og det fik Fødevareministe
riet til at foretage en lignende undersøgelse i
Danmark. Resultatet af undersøgelsen godt
gjorde, at lystfiskeriet, med alt hvad det fører
med (grej, overnatning m.m.), omsætter for
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