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Laksen har i historisk tid kun ynglet i 9 dan
ske vandløbssystemer, alle beliggende i Jyl
land. Den største bestand har formodentlig 
været at finde i Skjern Å. I samtlige vandløb 
er laksen dog gået markant tilbage igennem 
de seneste 100 år, og de oprindelige bestande 
er endda helt forsvundet fra Gudenå, Sneum 
Å, Kongeå, Brede Å og Vidå. Laksen gyder i 
relativt store vandløb, hvor ynglen lever i 13 
år, indtil de ved en størrelse af 1020 cm (så
kald te smolt) vandrer til havet, hvor de vok
ser op til kønsmodenhed og siden trækker op 
i vandløbene for selv at gyde. Den primære 
årsag til artens tilbagegang er reguleringer og 
opstemninger, som har forhindret passagen 
til og fra vandløbene. Dertil kommer fysiske 
ødelæggelser af gyde og yngelopvækstmulig
heder i vandløbene, fiskeri i fjordene og 
forure ning fra bl.a. dambrug.

Laksebestandens tilbagegang i  
Skjern Å
Allerede sidst i 1800tallet og i starten af 
1900 tallet synes bestanden af laks at være 
gået tilbage i Skjern Å /1/. Bedømt ud fra lak   
sefangsterne i Ringkøbing Fjord 1900  1977 
har tilbagegangen været særlig markant si
den slutningen af 1940’erne, og i midten af 
1980’erne var den oprindelige stamme meget 
tæt på at være udryddet (Figur 1). Laksen yng 
lede da kun i den nederste del af Karstoft Å /2/.

tigt frem i nyere tid, hvilket påvirker laksebe
standen negativt.

Potentielle forbedringer af laksens 
levevilkår
Med gennemførelsen af Skjern Å Naturprojekt 
i 2000  2002 skete der væsentlige habitatfor
bedringer i den nedre del af Skjern Å’s ho
vedløb. Imidlertid er der før, under og efter 
dette projekt gennemført en række tiltag i 
Skjern Åsystemet og Ringkøbing Fjord med 
det specifikke mål at forbedre levevilkårene 
for laksen:
• Regulering i fiskeriet i Ringkøbing Fjord og 

Skjern Å til sikring af laksens passage gen
nem fjorden (1996). 

• Systematisk ophjælpning af laksebestanden 

Årsagerne til laksens tilbagegang i Skjern Å 
er ikke nøjagtig kendt, men skyldes forment
lig en kombination af en række faktorer. Til
ba gegangen sidst i 1800 og i starten af 1900 
tallet falder tidsmæssigt sammen med anlæg
gelse af de mange engvandingsanlæg, der 
ligesom regulering af Skjern Å og flere af dens 
tilløb i især 1960’erne samt anlæggelse af 
dam brug og vandkraftværker i de større tilløb, 
har bl.a. betydet brud på vandløbenes passa
gemæssige kontinuitet. I udøvelsen af fjord
fiskeriet blev motorjoller almindelige i løbet 
af 1900’tallet (tidligere var det ro og sejl
både), og nylongarn (især i nedgarn) gjorde 
fiskeriet mere effektivt, hvilket øgede presset 
på laksebestanden yderligere. Endelig er 
skarvbestanden i Ringkøbing Fjord gået kraf

Skjern Å naturprojektets betydning  
for laksen
Skjern Å huser landets største bestand af laks og er efterhånden ble

vet et ”Mekka” for danske og udenlandske fiskeentusiaster. Det er 

derfor relevant at spørge, om det er restaureringen af nedre Skjern Å 

som nu 10 år efter har gavnet laksen, og om bestanden har nået for

dums højder? Simple spørgsmål, som dog ikke nødvendigvis er 

enk le at bevare. I denne artikel fortælles om Skjern Ålaksens 

skæbne gennem ca. 100 år med særligt fokus på de seneste årtier.  

Anders Koed

Figur 1. Laks fanget i Ringkøbing Fjord og landet i perioden 1900 -1977. Der har givetvis 
været en del uregistrerede fangster, og kurven skal alene betragtes som en indikator (proxy) 
for, hvordan laksebestanden i Skjern Å har udviklet sig i perioden.
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via opdræt og udsætninger siden 1983.
• Mange forbedringer af passageforholdene i 

tilløbene. Alle projekterne er stort set gen
nemført i forbindelse med spærringer ved 
dambrug.

• Omfattende restaurering af flere af syste
mets vandløb.

• Etablering af mange okkerrensningsanlæg 
i tilløbene. 

• Regulering af skarvynglebestanden i Ring
købing Fjord.

På grund af disse tiltag er det udfordrende 
at vurdere betydningen af Skjern Å naturpro
jektet. 

Vanskeligheder ved at måle effekten 
af potentielle miljøforbedringer
Laks har et livscyklusforløb på 2,5  5,5 år fra 
at æggene gydes og til de vender tilbage til 
vandløbet for at gyde, afhængig af (1) hvornår 
de trækker ud som smolt (i Skjern Å sker 
det te fortrinsvis efter ét eller to år), og (2) 
hvor lang tid de bliver i havet inden de vender 
tilbage for gyde (1,5, 2,5 eller 3,5 år). Hvis 
man måler fra yngel til gydemoden laks bety

Hvordan måles opgangen af laks og 
smoltudtrækket i Skjern Å?
At bestemme effekten af en given miljøfor
bed ring kræver først og fremmest en be
standsopgørelse. Det kan gøres på forskellige 
stadier af laksens livscyklus. Mest anvendt 
er undersøgelser af smoltnedtræk (hvor de 
nedtrækkende smolt fanges i fælder) eller 
op gangen af gydemodne individer (hvor der 
elbefiskes over relativt lange strækninger). I 
Danmark – og i Skjern Å  har begge metoder 
primært været anvendt til opgørelse af lakse
bestande, i de seneste år dog stort set alene 
opgørelsen af gydebestanden. Det skyldes, at 
omkostningerne ved sidst nævnte type under
søgelser er 10 – 20 % af omkostningerne af 
tilsvarende smoltundersøgelser. 

Undersøgelser af gydeopgang. Ringkøbing 
Amt startede med at måle opgangen til Skjern 
Å i 1992. Amtet fortsatte dette arbejde med 
årlige undersøgelser indtil 2004 (bortset fra 
1994 og 1998). Siden har DTU Aqua i fiske
pleje regi lavet bestandsopgørelser i 2008 og 
2011. Figur 2 viser en markant positiv udvik
ling i lakseopgang fra og med 1982, altså med
regnet et tiår forud for starten af amtets un
dersøgelser, hvor der foreligger data for 
lyst  fiskerfangne opgangslaks (både hjemtagne 
og genudsatte). Ved at anvende forholdet 
mel lem lystfiskerfangne opgangslaks og den 
målte lakseopgang i de år, hvor begge dele er 
målt, har sidstnævnte kunnet bestemmes 
forholdsvis sikkert, da størrelsen af lystfisker
nes fangster udgør en relativt konstant andel 
af opgangen set over en kortere årrække. An
delen af lystfiskerfangsterne er dog øget fra 
en andel på ca. 15 % i 1990’erne til knapt 30 
% nu. Laksefiskeriet i Skjern Å er i øvrigt regu
leret efter en kvote, som udstikkes årligt i for
hold til størrelsen af gydebestanden /3/.

I efteråret og vinteren 2008/2009 blev der, 
foruden en opgørelse over gydebestanden, 
lavet en telemetriundersøgelse, hvor 60 af de 
fangede laks (59  101 cm) blev mærket med 
radiosendere og fulgt gennem den efterføl
gende gydeperiode /4/. Resultaterne viste, at 
gydningen hovedsagligt foregik i anden 
halvdel af december, og at der er vigtige gyde

der det altså, at det tager ca. 5,5 år før den 
fulde effekt af et givet bestandsforbedrende 
tiltag er slået igennem på bestanden. Og det 
er ikke nødvendigvis den fulde sandhed, fordi 
flere gydelaks i sig selv har en selvforstærkede 
effekt på bestanden. Man må derfor regne 
med en ”forsinkelse” på 7 – 10 år, før effekten 
af et givet bestandsforbedrende tiltag er slået 
fuldt igennem på bestanden. I en ”altandet
ligesituation” kræves der således en relativ 
lang periode efter gennemførelsen af en gi
ven miljøforbedring, før en mulig effekt kan 
påvises.

For Skjern Å laksens vedkommende er det 
særligt vanskeligt nøjagtigt at kvantificere ef
fekten af de enkelte tiltag, der er gennemført 
i nyere tid, fordi førnævnte ”altandetlige si
tu  ation” netop ikke eksisterer. Forbedrin ger
 ne af miljøforholdene er således sket enten 
parallelt eller i umiddelbar forlængelse af hin
anden. Desuden er opgaven ekstra udfor
drende, fordi der samtidig er foretaget om
fattende udsætninger af lakseyngel i Skjern Å. 

Figur 2.  Smoltfælden ved Borriskrog Bro 2002. Fælden skal tømmes og renses hver dag i 
den periode (15. marts – 15. juni), hvor den er opsat (Foto: Henrik Baktoft).

Tabel 1. Antallet af udvandrede laksesmolt fra Skjern Å estimeret ved fem undersøgelser gennemført i perioden 1991 - 2005. 95 %-konfi-
dens intervaller er angivet i parentes. Desuden er effektiviteten for den enkelt smoltfælde angivet.

Totale antal smolt (vilde + udsatte) Vilde smolt Fældeeffektivitet

1991 5.207 (2.037 - 8.377) 396 (155 - 637) 0,018

1993 7.431 (6.368 - 8.670) 3.939 (3.215 - 4.824) 0,162

2000 5.774 (3.849 - 9.074) *) 0,07

2002 26.199 (23.600 - 28.798) 12.039 (10.128 -13.950) 0,23

2005 27.324 (25.929 - 28.719) 8.242 (7.438 - 9.045) 0,29

*) 2000 blev der ikke skelnet mellem vilde og udsatte laks.
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områder i den nederste del af Karstoft Å, i 
visse dele af Vorgod Å samt i hovedløbet ved 
udløbet af Rind Å og mellem Skarrild og Sdr. 
Felding. Der var også gydende laks i Omme Å, 
og en enkelt laks blev fundet langt opstrøms i 
åsystemet (opstrøms Rind Å). Generelt var det 
relativt få laks, der gik op i de mindre tilløb, 
hvor der ellers findes mange egnede gyde
plad ser. Således synes tilløbene opstrøms for 
Rind Å ikke at have nogen særlig betydning 
som gydeområder. En af grundene kan være, 
at der her har været mange spærringer, der 
har gjort det vanskeligt eller umu ligt for lak
sene at passere. Trods store forbedringer, ud
gør en del af disse spærringer formodentlig 

stadig et problem. Det mest markante eksem
pel er spærringen af hovedløbet ved ”Rind Å 
forvirringen”(hvor en væ sentlig del af Skjern 
Åens vand via et stemme værk ledes igennem 
en 21 km lang parallel kanal, oprindeligt be
regnet til engvanding). Denne spærring for
hin drer formodentlig mange laks i at nå po
tentielle gydepladser i Holtum Å, Fjederholt Å 
og Brande Å. Også spærringen i Karstoft Å ved 
Clasonsborg giver betydelige problemer for 
både laks og hav ørreder. Ligeledes er de 
mange dambrugsopstemninger, der stadig 
findes i specielt Omme Å, nok hovedårsagen 
til at dette vandløbs store gydepotentiale 
endnu ikke er fuldt udnyttet.

Smoltundersøgelser. Der er i perioden 1991 
– 2005 lavet fem undersøgelser af smolt ud
trækket fra Skjern Å, se tabel 1. Disse viser en 
markant positiv fremgang igennem perioden.  
Bemærk af de to første undersøgelser i 
1990’erne foregik i åmundingen, mens de tre 
efterfølgende blev udført ved Borriskrog Bro 
(ca. 20 km opstrøms for udløbet, Figur 2), der 
således ikke inkluderer et evt. smoltudtræk fra 
Omme Å. Resultaterne fra de fem undersø gel
ser er dog nogenlunde sammenlignelige. Så le
des har udtrækket af smolt fra Omme Å for
mentlig været ubetydeligt, fordi det nederste 
dambrug (ved Sønderskov) først blev nedlagt 
2005. Undersøgelserne i 20002005 mangler 
dog udtrækket af smolt fra selve Skjern Ås 
hovedløb nedstrøms Borriskrog og undersø
gelserne kan derfor ikke anvendes til at vur
dere effekten af restaureringen i 20002002.

Sideløbende med undersøgelserne af 
smolt udtrækket før og efter gennemførelsen 
af Skjern Å Naturprojekt, blev laksesmoltenes 
adfærd og dødelighed undersøgt i selve 
Skjern Å og Ringkøbing Fjord ved at følge et 
antal særligt mærkede (elektroniske akustik 
og radiomærker) individer fanget i smoltfæl
den ved Borriskrog /5/. Ved målrettet pejling 
blev en del af radiomærkerne genfundet lig
gende løst ved og i Skjern Å eller ved Hest
holm Sø, samt i skarvkolonier på Olsens og 
Vinterleje Polde i Ringkøbing Fjord (Figur 4). 
Ud fra findested og dets karakter blev det vur
deret hvilket rovdyr, der mest sandsynligt 
havde ædt de enkelte smolt. Målrettet elfi
skeri påviste desuden gedder med mærkede 
smolt i maven (Figur 5).

Hvad viser de mange undersøgelser?
Fra begyndelsen af 2000’erne til i dag er den 
årlige gydeopgang til Skjern Å øget fra ca. 
1.000 til ca. 4.000 laks. Den gunstige udvikling 
skyldes en kombination af flere faktorer, 
hvor effekten af hver af disse ikke lader sig 
adskille, fordi tiltagene er sket sideløbende 
eller i forlængelse af hinanden. Det er hel
ler ikke muligt at vurdere den direkte effekt 
af restaureringen af den nedre Skjern Å. De 
væsentligste årsager til gydebestandens frem
gang vurderes dog at være (1) regulering af 
fiskeriet i Ringkøbing Fjord, (2) optimering af 
laksopdrætsarbejdet og udsætningsmaterialet, 
og (3) habitatforbedringer og fjernelse af 
spærringer i åen.

Regulering af fiskeriet. Siden 1996 er fi ske
riet i Ringkøbing Fjord efter laks og hav ørred 
blevet kraftigt reguleret via fiskeri be kendt gø
relser. Bl.a. er det ikke tilladt at lande laks og 
havørred fanget i fjorden, og bundgarnsfi ske
riet efter ål og sild er underlagt restriktioner 
som begrænser bifangsten af smolt om for

Figur 4. Nærpejling af radiosender på Olsens Pold i Ringkøbing Fjord 
(Foto: Jan Drachmann).

Figur 3. Laksegydeopgangen til Skjern Å 1982 – 2012, samt udsætningerne af 
½-, 1-års laks og laksesmolt.
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året. Derudover er bundgarnsfiskeriet i fjor
den gennem de seneste 20 år reduceret ret 
kraftigt af andre årsager, primært naturlig af
gang. Stigning i gydeopgangen i perioden 
1997 til 2000 (Figur 2), stemmer godt overens 
med den forventede effekt af fiskeriregule
ring. Omfanget af fiskeriet i Ringkøbing Fjord 
vurderes i øvrigt aktuelt ikke at udgøre en 
trussel mod laksebestanden.

Opdrætsarbejde og udsætningsmateriale. 
Det støttende avls og udsætningsarbejde for 
Skjern Å laksen er løbende blevet optimeret 
(Figur 6). Et vigtigt skridt i denne forbindelse 
var en udvidelse og modernisering af op
dræts anlægget ved Skjern i 2005. Under
søgelser i Skjern Å har vist, at udsætninger af 
0,5års laks medfører et højere udbytte af gy
delaks (pr. udsat fisk), end hvis der udsættes 
1års laks /5, 6/, og der udsættes nu flere 0,5
års laks og færre 1års laks end før.

Habitatforbedringer og fjernelse af  
spærringer. I Skjern Å er der gennemført 
store habitatforbedringer gennem de senere 
år. Skjern Å Naturprojekt og andre projekter 
har bl.a. skabt passage til en stor del af Omme 
Å, hvor laksen nu gyder, og der er endda kon
stateret gydning i beskedent omfang i Skjern 
Å’s hovedløb på den restaurerede strækning. 
Laksens væsentligste gydeområde ligger imid
lertid opstrøms for den restaurerede del af 
Skjern Ås nedre løb og gydningen på sidst 
nævnte har derfor næppe haft afgørende be
tydning for laksebestandens generelt positive 
udvikling i Skjern Å. Fjernelsen af den tid li g
e re spærring ved Sønderskov Dambrug har 

dog givet laksen adgang til en stor del af 
Omme Å, ligesom en forbedring af passage
forholdene i Vorgod Å, kan have bidraget til 
den positive udvikling i gydeopgangen de se
neste 5  7 år. Til gengæld har selve habitatfor
bedringerne på den nedre del af Skjern Å 
tilsyneladende bidraget med flere og bedre 
hvilehabitater for smolten, end det var tilfæl
det i den tidligere ”kanal” /7/. 

Har Skjern Å projektet så gavnet laksen? 
Svaret er ja, om end den positive effekt er 

lille sammenlignet med andre tiltag er lille. 

Den væsentligste positive effekt er den for
bedrede passage til Omme Å, hvor laksen nu 
gyder.

Fremtiden og vigtige trusler
I takt med yderligere habitatforbedringer og 
fjernelse af spærringer vil produktionsarealet 
for laks også øges, hvilket forventes at øge op
gangen. Der er således stadig plads til omfat
tende forbedringer i Skjern Å. Fx er der stadig 
passageproblemer ved ”Rind Å forvirringen” 
ved Arnborg, Brande Elværkssø og M.E.S. 
Søen, ved Juellingsholm i Omme Å og ved 
Classonsborg i Karstoft Å.

Skarven i Ringkøbing Fjord gør et stort ind
hug på laksebestanden, når smoltene om for
året vandrer gennem fjorden på vej mod 
Nord søen og Nordatlanten. Smolt under sø
gelser, gennemført i Skjern Å og Ringkøbing 
Fjord viser, at skarven tager 40 – 50 % af 
lakse smoltene i fjorden. Dette tal er ret vold
somt, da det tilsvarende må forventes at be
tyde en 40  50 % reduktion af gydeopgangen 
til Skjern Å.

I 2000 var antallet af ynglende skarver i 
Ringkøbing Fjord på sit højeste med ca. 3.000 
reder, men siden er antallet halveret, delvis 
som følge af at Naturstyrelsen olierer æggene. 
Antallet af skarv i og ved fjorden er dog stadig 
højt og en stor del af smoltene tages for
mentlig i sluseområdet ved Hvide Sande, når 
skarven her fouragerer efter bl.a. sild. Måske 
var det derfor en idé i fremtiden at regulere 
eller bortskræmme skarv i netop dette 
områ de. Siden vinteren 2009/2010 har der 
været mange observationer af skarv, der om 
vinteren fouragerer på strygene i hovedløbet 

Figur 5. Radiomærket smolt fundet i en gedde som blev fanget ved elfiskeri 
(Foto: Henrik Baktoft).

Figur 6. Hunlaks fanget ved elfiskeri i Skjern Å. Fisken blev hjemtaget til Dansk Center for 
Vildlaks i Skjern, hvor den blev afstrøget for rogn (Foto: Kim Iversen).
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Restaurering af vandløb og søer.
Er du klar til handling?

Handleplanerne for vandløb og søer skal realiseres, og Grontmij står klar med nyeste viden og hjælp i alle 
faser – fra forundersøgelser, monitering og valg af restaureringstiltag til detailprojekter, udbud og tilsyn. 
Læs mere på grontmij.dk
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og i tilløbene, hvor lakseynglen opholder sig 
og efterfølgende har elfiskeri afsløret lave tæt
heder af lakseyngel, så her er der potentielt et 
nyt stort problem for laksen.  

Skjern Å laksen er i høj grad opretholdt 
gennem udsætninger, og der er stadig et godt 
stykke vej indtil bestanden kan klare sig selv. 
Med det nuværende udsætningsniveau skal 
opgangen til Skjern Å være stabil med ca. 
5.000 gydelaks årligt over en længere periode, 
5  10 år, før end man kan erklære, at laksebe
standen kan klare sig selv og målet om selvre
produktion er nået. 
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