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Den vestjyske laks i markant fremgang
Den oprindelige ægte danske laksebestand findes stadigvæk og er i 

fremgang. Artiklen beskriver det store genopretningsarbejde som er 

og har været gennemført af kommuner og amter i Skjern åens op

land. Projekter er etableret for at give bedre passageforhold, en 

bedre vandkvalitet og bedre fysiske forhold til gavn for både fisk og 

smådyr. 

Per Søby JenSen 
Kim iverSen 

Søren LarSen

Der er i de seneste ca. 20 år gjort meget for 
at gøre vandkvaliteten bedre i vore vandløb. 
Der er investeret milliarder i etablering af nye 
og bedre renseanlæg og vandet er generelt 
blevet renere. Men det rene vand er ikke nok 
alene, der skal også være gode fysiske forhold 
i vore vandløb samt frie vandringsmuligheder 
til de steder i vandløbene hvor vandrefiskene 
har sine gydepladser.

Når vi gør vore vandløb bedre for laksefi
skene, med bl.a. flere gyde og skjulemulig
heder, bedre vandkvalitet (bl.a. fjernelse af 
okker) og frie passageforhold, er der en 
række andre smådyr, planter og fiskearter 
som også får det bedre.

Der er igennem den lange genopretnings
periode arbejdet intensivt på at sikre den bio
logiske mangfoldighed og på at forbedre na
turtilstanden generelt i vore vandløb. Det er 
denne store indsats der nu langt om længe er 
ved at give positive resultater – med vandløb 
hvor tidligere sjældne smådyr nu er i stor 
fremgang og ikke mindst med fremgangen af 
den unikke danske laksestamme fra Skjern å
systemet, som siden den sidste istid har over
levet og tilpasset sig de vestvendte vandløbs
systemer som bl.a. i Ribe å, Varde å, Storåen 
og Skjern å.

National forvaltningsplan for laks
I 2004 fik Miljøministeriet, Skov og Natursty
relsen med fiskerifagligt bidrag fra Danmarks 
Fiskeriundersøgelser i Silkeborg udarbejdet 
en National forvaltningsplan for laks. En af 
Forvaltningsplanens konklusioner og anbe
falinger er at:

”Den danske laks skal reddes. Ikke kun 
fordi vi har forpligtet os internationalt, men 

fordi den har en unik værdi i sig selv, og 
fordi den bringer en lang række positive føl
gevirkninger med sig. Laksen stiller store 
krav til sine levesteder og genskaber vi leve
steder, får vi gratis en lang række andre 
naturværdier oven i. Ikke alene for lystfisk
erne, men også for vandløbenes kvalitet og 
for naturen i ådalene. Samtidig kan der 
være væsentlige lokaløkonomiske værdier 
knyttet til lystfiskerturismen. Da lystfiskeriet 
efter laks især vil foregå i Vestjylland i tyndt 
befolkede områder, hvor indtjeningsmulig
hederne kan være begrænsede, kan der tid
ligt opstå en positiv effekt på strukturud
viklingen i Danmark”

”Forvaltningsplanen viser, at laksen kan 
reddes. Det kan ske gennem iværksættelsen 
af en lang række større og mindre naturgen
opretningsprojekter i vores vandløb og ådale 
og igennem arbejdet i genbankcenteret, hvor 
vi kan bevare de unikke gener, og kan starte 
en kontrolleret og målrettet fiskepleje – in

dtil laksen kan klare sig selv.”
”Det vigtigste er at genskabe laksens gyde

og opvækstområder med henblik på at øge 
bestandene, så de bliver store og dermed ro
buste nok til at klare den naturlige varia
tion i overlevelse og dermed i bestandsstør
relsen”

På finansloven 2004 blev der afsat 10 mil
lioner kr. i tilskud til en ”National forvaltning
splan for laks” – primært til igangsættelse af 
en hurtig indsats. Tilskuddet skulle gælde de 
store vandløbssystemer i henholdsvis Varde 
å,  Ribe å, Storåen og sidst men ikke mindst 
Skjern å.

Amterne blev i april 2005 anmodet om at 
udarbejde de nødvendige aktivitetsplaner for 
de nævnte vandløb, hvilket blev gjort og nu 
ca. 5 år efter at aktivitetsplanen blev godkendt 
er der fjernet en lang række dambrugsop
stemninger i bl.a. Lilleåen (tilløb til Storåen), 
Vorgod å og i Omme å. 

Der mangler stadigvæk at blive gennemført 
forbedrede passageforhold ved 2 markante 
opstemninger i Skjern å`s hovedløb, ved 
henholdsvis ”Dalgaskanalen”  ved Rind å`s 
udløb i Skjern å – også i daglig tale kaldet 
”Skjern åforvirringen”, og ved opstemningen 
for Sandfeld Hesselvig Kanalen, der ligger ved 
Hyttens Dambrug i Skjern å. To store og van
skelige passageprojekter som der er afsat 
flere millioner kroner af lakseforvaltningsmid
ler til anlægsarbejder og til opkøb af stemme

Fig.1. Ægte Skjern å laks fra Hover å – nov. 2009.
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rettigheder, men hvor der stadigvæk endnu 
ikke er nogen politisk afklaring på valg af løs
ningsmodel for sikring af åens vandrefisk.

Det er to rimelige vitale passageproblemer, 
der ligger i selve hovedløbet af Skjern å, og 
hvor det på trods af ihærdige forsøg ikke er 
lykkes at finde en fremtidssikret løsnings mo
del, selvom der har været arbejdet på mange 
passageløsninger igennem de seneste ca. 15
20 år.

Her ca. 5 år efter at forvaltningsplanen blev 
vedtaget, må det konkluderes at man fik ret 
med hensyn til at laksen kunne reddes, for 
det må i dag fastslås at laksen på nuværende 
tidspunkt ikke er udryddelsestruet. 

De 5 vigtigste grunde til at laksen igen 
springer i de vestjyske vandløb er følgende:
1. Danmarks Centers for Vildlaks`s opdræts

arbejde med DNAtests og udsætning af 
lakseyngel

2. Amternes og kommunernes samlede ind
sats med genopretning af de ”ødelagte” 
vandløb og sikring af frie vandringsmulig
he der for vandløbenes vandrefisk

3. Ændringer i vandforsyningsloven i 2005 
– der sikrer kontinuerlige vandmængder 
til de tidligere så omtalte ”døde åstræknin
ger”

4. Nye og strammere krav til afgitringer ved 
dambrugenes ind og udløbsforhold

5. Nye fredningsbestemmelser på Ringkøbing 
Fjord hvor laksen i dag er fredet for fiskeri
Hvilke af de 5 indsatsområder som har haft 

den største og mest afgørende betydning for 
laksens overlevelse og fremgang, er uom tvi
steligt pkt. 1, der vedrører det store udsæt
ningsarbejde som Danmarks Center for Vild
laks har været ansvarlig for igennem de 
seneste ca. 25 år.

Laksen atter i Hover å
At det nytter at forbedre miljøtilstanden og 
at gennemføre restaureringsprojekter er 
følgende ”casehistorie” et godt eksempel på. 
”Casehistorien” der omhandler Hover åsys
temet er nemlig inde i en sund og riven de ud
vikling for flere af åens fiskearter og smådyr 
(se fig. 1 Laks fra Hover å 2009).

De mange års målrettet og intensivt genop
retningsarbejde af Hover Å ser nu ud til ende
ligt at give gevinst. Det tidligere Ringkjøbing 
Amt, Videbæk Kommune og nu Ringkøbing
Skjern Kommune har i mange år arbejdet 
med at forbedre vandløbsforholdene i Hover 
åsystemet – nu ser det ud til at have båret 
frugt.

Hover å er et typisk mellemstort vestjysk 
vandløb, der udspringer lidt nordøst for  
Spjald for ca. 25 km længere mod vest at løbe 
ud i bunden af Stadil Fjord. Fra Stadil Fjord er 

der via Von å direkte udløb i Ringkøbing 
Fjord og herfra videre til Vesterhavet. 

Hover å`s naturlige bestand af fisk og 
fauna har i mange år været påvirket af de 
mange dambrugsopstemninger i åen og de 
negative effekter heraf.

I november måned 2009 foretog Ringkø
bingSkjern Kommune i samarbejde med 
Danmarks Center for Vildlaks en elfiskeun
dersøgelse i Hover Å – på strækningen fra 
Muldbjerg Dambrug og ned til nedstrøms 
Bratbjerg Dambrug – en ca. 10 km lang stræ
kning.

Undersøgelsen viste at den samlede fiske
bestand og den generelle udvikling i Hover å 
ser overordentlig positiv ud. Specielt hvad 
angår den unikke vestjyske laksestamme, må 
det vel nærmest siges, at der har været tale 
om en eksplosiv fremgang af den impone
rende laksefisk. 

I alt blev der fanget og registreret hele 80 
store laks på strækningen fra nedstrøms Vad
hoved Dambrug og til nedstrøms Bratbjerg 
Dambrug. Der havde godt nok gået rygter 
om, at der var kommet laks tilbage til Hover 
å, og at lystfiskerne i de senere år har fanget 
nogle pæne laks i åen – men at der i dag angi
veligt er en laksebestand på ca. 100 – 150 op
gangslaks i hele Hover å – var der vel ingen 
der havde turde drømme om for blot få år 
tilbage.

Omkring år 2000 gennemførte Ringkøbing 
amt enkelte elfiskeundersøgelser i Hover Å`s 
hovedløb, hvor der kun blev konstateret en
kelte strejflaks, ca. 57 stk. pr. lakseunder sø
gelse. Der blev endvidere kun fanget et be
grænset antal ørreder og havørreder i 
ho vedløbet af Hover Å. 

Med de ellers så gode fysiske forhold i 
Hover å, på bl.a. strækningen fra Foss Dam
brug og ned til Bratbjerg Dambrug – var dette 
resultat derfor ikke prangende og slet ikke 
tilfredsstillende, set i forhold til det poten
tiale, som vandløbet reelt har.

Ringkjøbing Amt, Danmarks Center for 
Vildlaks og Danmarks Fiskeriundersøgelse 
drøftede på daværende tidspunkt mulighed
erne for at introducere laksen til Hover Å i 
forbindelse med en målrettet udsætningsplan 
for hele Hover Åsystemet. Disse udsætnings
planer blev dog aldrig realiseret, da der på 
daværende tidspunkt, ikke blev vurderet at  
Hover Å havde potentiale som et decideret 
laksevandløb.

Nu har laksen imidlertid helt af sig selv fun
det vej og bidt sig fast. Ved den gennemførte 
elfiskeundersøgelse i 2009, blev der registre
ret anselige mængder af naturlig lakseyngel 
på stort set hele strækningen fra nedstrøms 
Vadhoved dambrug og til lige umiddelbart 
nedstrøms Bratbjerg Dambrug (se fig. 2).

Det er en stor succes og en formel godken
delse af det genopretningsarbejde, der har 
fundet sted i Hover å – igennem de seneste 
ca. 20 år.

Forbedringer i Hover å-systemet
Der er 3 helt afgørende forhold og faktorer, 
som med stor sikkerhed har haft en betydelig 
indflydelse på laksens markante fremgang i 
Hover Å:
• Der er etableret nye og funktionsdygtige 

faunapassager ved stort set alle opstem
ningsanlæg i hele åsystemet,  dvs. fri fiske
passage for de optrækkende vandrefisk

• Siden 2005 har alle dambrug i vandløbssy
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Fig. 2. Naturlig vild lakseyngel fra elfiskeriet i Hover å, nov. 2009.
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stemet skulle afgive mindst 50 % af ”som
mervandføringen” (medianminimumsvand
føringen) til faunapassagerne, hvorved 
fauna passagerne er blevet gjort passable 
og funktionelle hele året og ikke kun i 
vin terhalvåret, som de tidligere dambrugs

kendelser foreskrev. Med den lovpligtige 
vandafgivelse til de nye faunapassager blev 
de nedstrømsliggende såkaldte ”døde
åstrækninger” ligeledes markant reduceret.

• Dambrugene har fået etableret nye indløbs
riste, som holder de nedtrækkende lakse

smolt ude fra dambrugene i forbindelse 
med deres livsnødvendige vandring mod 
havet. De nye 6 mm afgitringer holder 
100 % af alle de nedvandrende ørred og 
laksesmolt ude fra dambrugene (Se fig. 3 
med foto af korrekt afgitring ved dambrug i 
Hover å)

De ovennævnte ændringer og indgreb i 
Hover å har betydet, at laksen og vandre fi
skene generelt nu kan vandre mere frit op og 
nedstrøms i hele Hover åsystemet. 

Endvidere er vandkvaliteten sandsynligvis 
også blevet forbedret i hovedløbet og de fysi
ske forhold er på bestemte strækninger blevet 
gjort mere varierede og naturlige.

Genslynget strækning nedstrøms - 
Bratbjerg Dambrug
I forbindelse med ombygningen af passage
forholdene ved Bratbjerg Dambrug i 2007 
blev en strækning på ca. 450 m nedstrøms 
stemmeværket ved Bratbjerg Dambrug 
gen slynget og restaureret med bl.a. 4 nye 
gydestrækninger. 

På den pågældende vandløbsstrækning 
blev der i forbindelse med efiskeriet i novem
ber måned 2009 fanget 6 stk. laks. På den 
nyrestaurerede vandløbsstrækning nedstrøms 

Fig.3. Foto af korrekt 6 mm afgitringskonstruktion ved Vadhoved Dambrug øverst i Hover å

Fig.5. Plantegning af forlægningen af Hover å ind over det nedlagte Foss Dambrug
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dambruget blev der i 2009 registreret en DVFI 
faunaklasse 7 på stryget.Det er første gang 
nogensinde i Hover Åsystemet! Stryget over
raskede endnu engang i foråret 2010, hvor 
der blev fundet et eksemplar af den sjældne 
og rødlistede slørvinge (Perlodes microce
phala).Den er aldrig tidligere fundet i Hover 
Å hovedløbet, og den er kun registreret en 
enkelt gang i et tilløb til Hover Å i 1998, og 
kun i ét eksemplar. Resultaterne for smådyrs
undersøgelserne tyder på, at der kan opnås 
fine resultater ved etablering af stryg og ud
lægning af gydegrus. 

De positive resultater/forbedringer der er 
registreret på den nedstrømsliggende restau
re rede vandløbsstrækning er med til at opveje 
noget af den negative opstuvningseffekt der 
er ved at have bevaret dambrugets kendelses
mæssige opstemningsret. Tidligere smolt
undersøgelser i bl.a. Vegen åsystemet, til be
lysning af tab af laksesmolt ned gennem 
stuv ningspåvirkede opstemningszoner, viste  
kun få procents smolttab. Ørredsmolten 
hav de et betydeligt større tabstal og en større 
forsinkelse end laksesmolten. 

Den bedste og den mest naturlige passa ge
løsning er dog altid at få fjernet opstemnings
anlægget helt og få vandløbets naturlige fald 
tilbage, som det bl.a. er sket ved det 
opstrøms liggende Foss Dambrug, der netop 
er nedlagt i 2010. 

Når der har været tilstrækkelige økonomi
ske midler tilstede ved vandløbsmyndig he
den, og der har kunnet opnås enighed med 
stemmeværksejerne, er denne løsningsmodel 
derfor altid anvendt, det er den naturligste 
og den mest optimale løsning (herom mere i 
”casehistorierne” for Omme å og Vorgod å)

Plantegningen figur 5 viser restaureringen 
af åen omkring Foss Dambrug. Se desuden 
fotos figur 6a og 6b.

Restaureringsprojekt ind over Foss dam
brug er gennemført i foråret 2010 og der er 
etableret 8 nye gydestrækninger på den nye 
vandløbsstrækning samt udlagt sten som 
fiskeskjul.

Det er måske ikke de mange enkeltstående 
projekter som sådan der har revolutioneret 
og forbedret miljøtilstanden i Hover å som 
sådan, men det er den samlede og den akku
mulerede indsats af alle de gennemførte til
tag, som netop nu har resulteret i åens posi
tive og markante fremgang – jvf. princippet 
”Mange bække små gør en stor å”. Den gene
relle laksefremgang i selve Skjern åens ho ved
løb har formentligt også haft en betydeligt 
indflydelse og afledt effekt på fremgangen i 
Hover åsystemet.”

Den vestjyske laks

Faktaboks: Restaureringstiltag i Hover å-systemet siden  
begyndelsen af halvfemserne 
I Hover å–systemet er der igennem de seneste ca. 20 år gennemført 
en lang række forbedrende restaureringsprojekter (se oversigtskort ne
denfor)

Fig. 4. Oversigtskort med de gennemførte restaureringsprojekter i Hover å-systemet i 
perioden 1990- 2010

Der er foretaget dambrugsnedlæggelser, etableret omløbsstryg, eta
ble ret gydebanker, ombygget styrt til stryg og etableret okkerrensning i 
sidetilløb og i toppen af systemet mv.

Projekter i perioden 19902010:
• I vinteren 1990/1991 har Ringkjøbing Amt ombygget 17 styrt til stryg/gyde

banker på strækningen fra hovedlandevej A11 nord for Spjald og ned til 
muldbjerg.

• Ved stemmeværkerne for Voldbjerg Mølle Dambrug, Bratbjerg Dambrug, 
Foss Dambrug og Vadhoved Dambrug er der bl.a. i perioden fra 19931995 
etableret stryg og omløb. De 4 anførte strygløsninger har sikret en vis op
gang af de optrækkende vandrefisk i Hover åsystemet i de perioder, hvor de 
har været i drift.

• Ringkjøbing Amt har i perioden fra 19951996 etableret 2 okkerrensningsan
læg i toppen af Hover Åsystemet ved Randbæk.

• Videbæk Kommune har restaureret Kildsig Røjkum Bæk ved genslyngning 
og fjernelse af 3 styrt samt nedlagt stemmeværket ved Muldbjerg Dambrug i 
perioden fra 19992000, og vandløbsvedligeholdelsen er efterfølgende op
hørt på en ca. 2,5 km lang strækning inden udløbet i Hover å.

• I perioden 2001 – 2003 er henholdsvis 17 og 18 styrt i Randbæk og Feldbæk 
ombygget til stenstryg af Videbæk Kommune.

• RingkøbingSkjern Kommune har i efteråret/vinteren 2007 forbedret og opti
meret passageforholdene ved opstemningerne for Bratbjerg Dambrug og 
Voldbjerg Mølle Dambrug, der henholdsvis er det næstnederst og det ne
derst beliggende dambrug af dambrugene i Hover Åsystemet.

• En strækning på ca. 450 m nedstrøms Bratbjerg Dambrug blev endvidere 
genslynget og restaureret med bl.a. 4 nye gydestrækninger i forbindelse 
med ombygningen af faunapassagen i 2007

• Der er i 2008 etableret okkerrensning i toppen af henholdsvis Muldbjerg 
Bæk, i 2009 ved Oksfelt Bæk og senest i 2010 ved tilløb til Oksfelt bæk.

• Det foreløbige sidste projektindgreb i Hover åsystemet har været, at Ring
købingSkjern Kommune har nedlagt stemmeværket ved Foss Dambrug. I 
forbindelse med nedlæggelsen af Foss Dambrug er dambrugsarealet blevet 
reetableret og kommunen har restaureret åen samt forlagt Hover Å ind over 
dambruget i nogenlunde overensstemmelse med vandløbets oprindelige 
slyngede forløb fra 1870. 

    Ringkøbing-Skjern Kommune
    Miljø og Natur

Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing
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Vedr.: Fig. 4 Oversigtskort med gennemførte
restaureringsprojekter i Hover å-systemet  i perioden fra
1990 -2010
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Andre fiskearter i Hover å-systemet
I forbindelse med elfiskeundersøgelsen i 2009 
blev der også konstateret en fin bestand af en 
anden laksefisk  nemlig stallingen. Der blev 
fanget mange store flotte stallinger på op til 
45 cm, og på hele den elbefiskede strækning 
var der rigtig mange stallinger i mellem og 
yngelstørrelsen. Den fine stallingbestand i 
Hover å udspringer af en mindre udsætning 
på ca. 100 stallinger for kun få år siden.

Endvidere blev der fanget og registret helt 
på hele strækningen op til opstrøms for Vad
hoved Dambrug. Der blev fanget i alt 40 hav
ørreder og konstateret en rimelig bestand af 
bækørreder på hele den undersøgte 
vandløbs strækning. 

I tabel i fig. 7. vises resultatet af elfiskeun
dersøgelsen i Hover Å 2009.

RingkøbingSkjern kommune vil i samar
bej de med DCV gennemføre en ny elfiske
runde i Hover åsystemet i vinteren 2010.

Hover å`s laksepotentiale
Den anslåede lakseopgang til Hover å i 2009 
var på ca. 100150 laks, men den kan for
mentligt blive endnu større.

 Potentialet for hele Hover åsystemet vil 
måske nærmere ligne en opgang på ca. 500
700 laks pr. år. Kravet hertil er en fortsat sik
ring af nogle optimale passageforhold til den 
øverste del af  vandløbssystemet og måske 
endnu vigtigere, at der etableres endnu flere 
gyde og opvækstområder for laksefiskene i 
hovedløbet.

Passageforholdene ved den sidste opstem
ning for Vadhoved dambrug er i dag endnu 
ikke gjort helt optimale. Derfor arbejder Ring
købingSkjern kommune på at finde den rette 
passageløsning, således at åens vandrefisk 
kan passere helt uhindret op til de øverste 
strækninger af Hover åsystemet.

Havørredbestanden i Hover åsystemet er 

også et område hvor der fremover bør være 
mere fokus på. Dette kan ske ved at der bl.a. 
skabes forbedringer af de fysiske forhold og 
helt frie passageforhold til de vigtige og vitale 
sidetilløb i Hover åsystemet.

Omme å og Vorgod å
Omme å og Vorgod å er to andre eksempler 
på at restaureringsindsatsen nytter og betyder 
noget for udviklingen i vandløbenes miljøtil
stand. Det er begge store vandløbssystemer 
som har haft en kolossal betydning for 
Skjern å laksens markante fremgang. Ud over 
Skjern å`s hovedløb, er det nemlig disse to 
vandløbssystemer, som har givet næstmest 
smoltafkast pr. år.

Vorgod Å
Vorgod å er et naturligt og stort set uregu
le ret vandløb på størstedelen af hele sit ho
ved løb. Der er fri fiske og faunapassage fra 
udløbet i Skjern å lidt øst for Borris og helt op 
til toppen, lige syd Vildbjerg By,  en stræk
ning på ca. 45 km.

Der er i dag ikke flere dambrugsopstem
ninger tilbage i hovedløbet af Vorgod å og det 
tidligere Ringkøbing Amt og Ringkøbing
Skjern kommune har med økonomisk støtte 
fra Skov og Naturstyrelsens lakseforvalt nings
midler opkøbt dambrugenes opstemningsret. 
To af dambrugene er i dag ombygget til nye 
store moderne recirkulerede bassinanlæg,  
de såkaldte model3 anlæg, hvor der udeluk
kende anvendes grundvand til dambrugs pro
duktionen.

Amtet, kommunerne og staten har i de se
neste ca. 15 år etableret en lang række nye 
okkerbegrænsende foranstaltninger, som har 
været stærkt medvirkende til at vandkvali te
t en er forbedret. De nye okkerrensnings søer 
er hovedsageligt er placeret i Vorgod å`s øvre 
tilløb og de 6 okkerrensningsanlæg fjerner 

samlet en årlig jernmængde på ca. 150 tons 
jern, som tidligere var endt ude i hovedløbet 
til stor skade for fisk og smådyr.(Fig. nr. 8 
viser kort med placering af de nye anlæg)

De mange anlæg har haft stor positiv be
tydning lokalt i tilløbsvandløbene men også i 
selve hovedløbet af Vorgod å. Laks og hav
ørreder trækker i dag betydeligt længere op 
end tidligere, og der er registreret lakse og 
stallingyngel på de øvre strækninger lige syd 
for Vildbjerg. Der er kommet flere fisk i Møl
sted bæk og Abild å. Der fanges i dag ørreder 
og stallinger i Rimmerhus Bæk hvilket ikke 
var muligt før Skov og Naturstyrelsens store 
kalkfældningsanlæg ved Haunstrup brun kuls
leje blev etableret.

De bedste af okkerfældningsanlæggene 
fjerner gennemsnitligt ca. 75 % af de årlige 
tilledte jernmængder (se fig. nr. 9), og der er i 
dag forbedrede levevilkår for fisk og smådyr 
umiddelbart nedstrøms de etablerede anlæg. 
Elfiskeri lige nedstrøms anlægget ved Abild å 
har ved flere lejligheder vist 45 fiskearter, 
bl.a. ål og ørred, hvilket før anlæggets etable
ring ikke var muligt.

Okkerrensningsanlægget ligger ved Abild å, 
som et udmærket tilløb til Vorgod å. De ned
erste 2 km af Abild å er endvidere restaureret 
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Fig. 6a. Den nye vandløbsstrækning ind over det reetablerede 
dambrugsareal.

Fig.6b. Ny gydebanke på den nye vandløbsstrækning.

Fig. 7. Fiskearter fanget ved elfiskeri i 
Hover Å (Vadhoved-Bratbjerg dambrug) 
nov. 2009

Arter Fåtallig Almindelig Talrig

Bækørred X

Laks X

Strømskalle X

Skalle X

Stalling X

Havørred X

Helt X
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i 2009 med bl.a. 30 nye gydebanker og ved 
den seneste elfiskeundersøgelse i 2010 er 
der konstateret laks, ørred, stalling, fersk
vandsulk, ål, elritse, gedde og strømskalle på 
den nederste strækning inden udløbet i Vor
god å. 

Egeris Mølle Å og Von Å
Der er registreret fine mængder af vilde lak
seyngel i de nedre dele af bl.a. Egeris Mølle å 
og i Von å. Det er to mindre ”mellemvandløb” 
til Vorgod å, med en vandløbsbredde på 
ca.34 m og det er vandløb,  som man ikke 
tidligere har forbundet med de store laksein
teresser. 

Generelt må der derfor foretages en revur
dering af laksens habitatområder og af dens 
egnede gyde og opvækstområder. I starten 
blev ”laksevandløb” primært karakteriseret og 
bestemt som værende de større vandløb med 
bundbredder på over 56 meter og med be
tydelige større vanddybder end i f.eks. Egeris 
Mølle å og Von å. Ved det lille sidetilløb (Feld
bækken), helt øverst i Hover åsystemet, 
hvor vandløbet kun er ca. 1 meter bredt, blev 
der konstateret naturlig vild lakseyngel i 2009. 
Det samme har også har været tilfældet i top
pen af Karstoft å`s ved et af dens fine små 
sidetiløb, hvor bundbredden også her kun var 
ca. 1,5 2 m.

RingkøbingSkjern kommune har senest i 
2010 etableret en ny faunapassage nederst i 

Von å ved Toudal Fiskeri og kommunen for
venter, i samarbejde med Herning kommune, 
at få lagt Von å tilbage til dens gamle åslyng
ninger på en ca. 10 km lang strækning fra 
Kibæk til Troldhede. Projektet vil endvidere 
betyde, at der bliver fjernet næringsstoffer og 
okker fra vandløbet og desuden vil der blive 
etableret en lang række nye og forbedrede 
gydestrækninger for åens fiskebestande. Et 
projekt med en samlet økonomisk ramme på 
ca. 4 millioner kr. der forventes gennemført i 
2011.

Omme å
Omme å var for blot 56 år siden et af de 
vand løb i landet der havde de fleste dambrug. 
I dag er der reelt kun en stor dambrugsop
stemning tilbage, nemlig den store opstem
ning ved Juellingsholm Dambrug, der i dag 
fungerer som en total spærring for åens 
optrækkende vandrefisk.

Elfiskeriet i Omme Å sidst i november 2008 
viste helt klart at det hjælper noget at ned
læg ge og fjerne spærringer. Elfiskeunder sø
gel sen viste som ventet, at der var mange fisk 
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Fig. 8. Oversigtskort der viser en række nye okkerrensningsforanstaltninger i toppen af Vorgod å.

Fig. 9. Kurverne viser den årstidsvarierede renseeffekt for total- og filtreret jern ved Abildå 
okkerrenseanlæg.
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vest for Juellingsholm Dambrug, der med sin 
store opstemning i udkanten af Sdr. Omme i 
Billund Kommune, totalt spærrer for enhver 
fiskeopgang. Derfor er der stort set ingen 
vandrefisk øst og opstrøms dambruget. 

Et kæmpestort uudnyttet laksepotentiale 
ligger derfor ubrugt hen i dag på en ca. 3540 
km lang strækning opstrøms dambruget. Et 
kæmpe laksepotentiale som det tidligere Ve
jle Amt og nu Vejle kommune har gjort rigtig 
meget for at forbedre og optimere med op
køb af bl.a. 7 dambrugsopstemninger og ud
lægning af store mængder gydemateriale. En 
situation som har været virkelighed i de se

neste 45 år efter at både Ringkjøbing Amt og 
Vejle Amt havde gjort deres del af arbejdet 
med hensyn til at genoprette forholdene i 
Omme å. 

Resultatet af elfiskeriet nedstrøms Juel
lings holm Dambrug blev i alt 20 laks, 39 hav
ørreder, flere helt, en del stalling, en god 
håndfuld gedder og så utallige skaller. 

Resultatet af elfiskeriet var glædeligt for 
RingkøbingSkjern Kommune, der igen havde 
fået dokumentation for, at det arbejde vi laver 
i vandløbene, har en positiv effekt på fiskebe
standen (se fig.10b). Omme Å er et af de 
vand løb, hvor der er fjernet rigtig mange op

stemninger, lavet stryg og gydebanker med 
grus (se fig. 10a), sat yngel ud og så videre. 

Lige så opmuntrende resultatet af fiskeriet 
var i kommunens del af Omme Å, lige så ned
slående var resultatet af fiskeriet og forhol
de ne ovenfor Juellingsholm Dambrug.

Resultatet af elfiskeriet på denne strækning 
var en enkelt lille havørred og en enkelt lille 
laks. 

»Fiskeriet dokumenterede lige præcis det, 
vi havde forventet. Ved dambruget er der en 
kæmpe opstemning med en indbygget fiske
trappe, som det nærmest er umuligt for fisk
ene at passere. At finde “indgangen” til fiske

Fig. 10a. Udlægning af i alt ca. 1.000 m3 gydegrus ved Sønderskov 
i 2005 og 2009

Fig. 10b. Stor 15 kg`s hanlaks fra elfiskeundersøgelse i Omme å 
ved Sønderskov Dambrug, nov. 2005

Fig. 12. Oversigtskort der viser de dambrugsopstemninger der i dag er væk i Omme å og antal km åbnet vandløb

Den vestjyske laks
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Fig.13. Oversigtskort fra elfiskeundersøgelsen i Omme å ved Sønderskov nov. 2005

trappen – er faktisk som at “finde en nål i 
høstak”. 

Efter det tidligere Ringkøbing Amt og Ring
købingSkjern Kommune har fjernet fem op
stemninger i Omme Å, er der nu fri passage 
helt fra havet ind gennem fjorden og videre 
op i Skjern Å, hvor Omme Å løber ud i lidt 
nordøst for Tarm.« De fem store opstem
nings anlæg som er fjernet lå henholdsvis ved 
Sønderskov Dambrug, Dyrvig Nr. Grene Dam
brug, Sdr. Ådal Dambrug, Gl. Ørbæk Dam
brug og senest i slutningen af 2008 faldt den 
sidste opstemning ved Lakkenborg Dambrug 
(Se fig. 11 med oversigtskort af Omme Å)

Alle opstemningsanlæg er opkøbt og ned
lagt efter frivillige aftaler med de berørte dam
brugsejere. Ud over at RingkøbingSkjern 
Kommune og det tidligere Ringkjøbing Amt 
har fået skabt helt fri fiskepassage i den del af 
Omme Å, som ligger inden for kommune
grænsen  så er der også fjernet store mæng
der af næringsstoffer til Ringkjøbing Fjord. 
Samlet har nedlæggelsen af de 5 dam brug be
tydet en reduktion i kvælstofudledningen til 
Ringkøbing Fjord på i alt knap 40 tons pr. år. 
Såfremt denne kvælstofmængde skulle være 
fjernet ved f.eks. etablering af nye vådom
råder, ja så ville der skulle være etable ret et 
samlet vådområdeareal på i alt mindst 200 ha.  

Omme Å’s udspring ligger i det tidligere 
Vejle Amt, hvor amtet, som før omtalt, også 
har fjernet de opstemninger og forhindringer, 

der har været der,  her er i alt nedlagt 7 stk. 
opstemningsanlæg. Men der mangler stadig
væk den store og helt impassable opstemning 
ved Juellingsholm Dambrug i Billund kom
mune. 

Skov og Naturstyrelsen og Billund Kom
mune samarbejder om, at få skabt helt fri 
fiskepassage  enten ved at få fjernet opstem
ningen helt eller ved at få etableret en natur
lignende faunapassage. 

Det er meget uheldigt at der endnu i dag 
ligger en stor total faunaspærring ca. midt på 
Omme Å`s hovedløb. Der skal gerne snarest 
muligt findes en optimal løsning på passage
problemet, som vil sikre fuld passage hele ve
jen op og ned i Omme Å. Elfiskeriet i novem
ber 2008 har været med til at dokumentere 
behovet for en bedre og mere fremtidssikret 
passageløsning ved Juellingsholm Dambrug. 

En anden mindre elfiskeundersøgelse i den 
nedre del af Omme å i vinteren 2005 viser og
så et helt klart resultat af, at en aktiv restaure
ringsindsats har en positiv effekt på vandlø
bets tilstand og udvikling. Undersøgelsen der 
blev gennemført mindre end 1 år efter at 
Sønderskov dambrug var blevet nedlagt og 
efter at vandløbet var ført tilbage til sit oprin
delig forløb, viste helt klart hvor laksen na tur
ligt gerne ville opholde sig. 

Ud af de 9 laks der blev fanget på den ca. 
10 km lange elfiskede strækning, blev de 8 af 
laksene fanget rundt i det ”Gl. åleje” (sva

ren de til den restaurerede og naturlige vand
løbsstrækning) uden om Sønderskov Dam
brug. Se nedenstående fig. 13 der viser 
pla ceringen af de elfiskefangede laks fra den 
23. nov. 2005. 
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