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Gudenå-laks under spredning
Der blev i 2004 fundet en laksebestand på en 6-7 km lang strækning 

af Tange Å. Og der var ikke udsat laks i en årrække. Dermed har lak-

sen på ny gydt ovenfor Tange Sø, efter at Gudenåens oprindelige 

laksestamme uddøde i 1920’erne. Men kan laksen overleve i Gu-

denåen? Artiklen diskuterer Gudenå-laksens chancer for at opfylde 

de krav der i Miljøministeriets handlingsplan er stillet til en naturligt 

reproducerende bestand. 

CHRISTIAN DIEPERINK

Der var en gang… 
…en karl på en gård ved Gudenåen, som i 
kontrakten med hans husbond fik tilføjet at 
han ikke skulle få serveret laks til middag 
hver dag… Endnu lever der eventyrlige 
anekdoter om Gudenåens oprindelige laks, 
der som bekendt uddøde efter oprettelsen af 
Tange Sø-stemmeværket i 1920-erne. 

Det meste af et århundrede skulle gå før 
laks igen gydede i Gudenåen. I slutningen af 
1990-erne kunne Lars Hammer, erhvervs-
fisker ved Tange Sø, rapportere om en sti-
gende bifangst af laks /1/. Oplysningerne fik 
stor bevågenhed fordi laksene måtte være 
svømmet op gennem fisketrappen ved Tange. 
Det var ellers tidligere beskrevet at fisketrap-
pen ikke fungerede optimalt, og at kun et 
fåtal af opgangsfisk benyttede den. Amterne 
ved Gudenåen foretog derfor elfiskeri i tilløb-
ene ovenfor Tange for at undersøge omfanget 
af gydning af laks og havørred. 

Viborg Amt fandt i 2000 knap hundrede 
havørred og laks på gydevandring i Borre Å, 
men der blev ikke fundet afkom af laks /2/. 
Amtet vurderede, at den samlede opgang af 
havørreder og laks alene i Borre Å var større 
end de ca. halvtreds laksefisk, som tidligere 
undersøgelser /3/ havde fundet i fisketrappen 
ved Tange. Året efter gennemførtes atter en 
undersøgelse af optrækket af gydende lakse-
fisk til Gudenåens tilløb mellem Silkeborg og 
Tange Sø. Denne vurderede påny det sam-
lede optræk af 
gydende lakse-
fisk til et halvt 
hundrede indi-
vider /4/.

Screeningen
I 2004 iværk-
satte Gudenå-
centralen en 
screening af 
samtlige vand-
løb mellem 
Tange og Silk-

eborg for mulig tilstedeværelse af lakseyngel. 
I Tange Å blev fundet en bestand på godt 
300 laks i størrelsen 13-21 cm, fordelt over 
de nederste 6-7 km af åen /5/. Dette var altså 
første gang der blev rapporteret om fund af et 
større antal naturlige lakseyngel i Gudenåen, 
siden den oprindelige laksestamme uddøde 
i 1920-erne. Og tilmed på nogen af de gamle, 
kendte gydepladser ovenfor opstemningen.

Hvorfra kom laksene?
Det første spørgsmål der meldte sig var, om 
laksene kunne være udsatte. Imidlertid kunne 
Gert Holdensgaard, direktør i Danmarks 
Center for Vildlaks (DCV), forsikre at der i 
en årrække ikke var udsat laks i Gudenåen 
ovenfor Tange Sø. Konklusionen var derfor at 
laksene måtte være naturligt reproducerede. 

En lille prøve (10 individer) af de fundne 
laks blev derpå underkastet genetiske under-
søgelser.  To af de ti fisk viste sig at være hy-
brider mellem ørred og laks (boks 1). De 
resterende otte laks var med størst sandsyn-

Figur 1A. Laks fra Tange Å, efteråret 2004. 
1B. De nederste 10 km af Tange Å har stort fald og henligger som up-
lejet naturområde med grus og sten i bunden.
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lighed afkom af laks fra den svenske Ätran elv. 
De individuelle genetiske forskelle tydede på 
at der havde været mindst to hunner og to 
hanner i ”forældregruppen” /5/. 

Smoltundersøgelser
Da der nu var påvist naturlig gydning og op-
vækst af lakseungfisk, var det interessant at 
undersøge laksenes overlevelse under udvan-
dringen. Tange Å udmunder lige ved søens 
udløb, så smoltene ville måske have en bedre 
overlevelse end smolt der må vandre gennem 
hele Tange Sø. 

Derfor iværksattes i foråret 2005 en under-
søgelse af laksesmoltenes udvandring og over-
levelse forbi Tangeværket. Året før var der 
foran turbinerne ved Tangeværket opstillet en 
ungfiskesluse (figur 2). Hovedspørgsmålene 
var a) om fiskene passerede gennem søen, og 
b) om de passerede via ungfiskeslusen, fisket-
rappen eller gennem turbinerne.

Radiomærkning af smolt
I alt 77 laksesmolt fik indopereret en lille 
radiosender i bughulen. Ved Tangeværket 
blev opstillet antenner og modtagere, således 
at fiskenes individuelle valg af passagevej 
kunne registreres i forbifarten. Samtidig blev 
ungfiskeslusens bassin afspærret, så man fy-
sisk kunne optælle alle de fisk der passerede 

denne vej. 
De radiomærkede lak-

sesmolt havde en stor 
dødelighed under ud-
vandringen. I løbet af 
foråret nåede kun 13 af 
de 77 mærkede laks frem 
til Tangeværket; nogen 
blev ædt af gedder, no-
gen ædt af fiskehejrer, 
men størstedelen for-
svandt sporløst /8/. 

Umærkede smolt
I ungfiskeslusen blev i april og maj 2005 fan-
get i alt ca. 1800 ørred- og ca. 300 laksesmolt, 
der alle var umærkede. Antallet af laksesmolt 
var i god overensstemmelse med det antal, 
som i efteråret 2004 var fundet i Tange Å. 
Dette kunne tyde på at de umærkede laks 
alligevel havde klaret udvandringen uden 
nævneværdig dødelighed. 

Høj eller lav dødelighed?
Undersøgelserne af fiskenes overlevelse gav 
således indbyrdes modstridende resultater. 
De mange laksesmolt i ungfiskeslusen in-
dikerede en god smoltoverlevelse, mens de 
få radiomærkede smolt der nåede frem til 
Tangeværket tydede på en dårlig overlevelse. 
Det er sikkert at laksene forlod Tange Å mens 
deres sendere stadig virkede, mere uvist er 
om de selv svømmede eller om de var ædt af 
f.eks. fiskehejrer. 

Figur 2. (A) Risteværket foran turbinerne på Tangeværket. Bemærk åbningen til 
ungfiskeslusen. Åbningen leder fiskene gennem et rør til et bassin (B) hvorfra de 
selv kan svømme videre ned ad Gudenåen. 

Figur 3. Opgangen gennem fisketrappen i 2004-2005.

Boks 1. Hybridisering 
mellem ørred og laks
Helt op til 62 % laks-ørred hybrider 
er fundet i den norske elv Driva, 
hvor man har genudsat laks /6/. I 
vandløb hvor den ene art er (gen-) 
introduceret ser man hyppigere 
hybridisering end i vandløb hvor 
begge arter naturligt lever side om 
side /7/.

Gudenå-laks
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Det observerede kunne muligvis forklares 
ved at implanteringen af radiosendere havde 
svækket laksene og gjort dem mere udsatte 
for sygdom og prædation fra rovfisk og fugle. 
En alternativ forklaring kunne være at der 
fandtes laks længere oppe i å-systemet end 
der var undersøgt (dvs. opstrøms for Silke-
borg). 

I 2004 opstillede Gudenåcentralen desu-
den en automatisk fisketæller i fisketrappen. 
Ved hjælp af infrarøde dioder registrerede 
den alle større fisks op- og nedstrøms bevæ-
gelser gennem fisketrappen. Opgangen i 
efterårsperioden 2004 var på 147 fisk, og i 
2005 er der indtil midten af november van-
dret 373 havørred og/eller laks over 45 cm op 
gennem trappen (figur 3 og 4).

Stor gydebestand i 2002
Man må undres over hvad der har været 
udslagsgivende. Tilsyneladende er der ikke 
nogen enkeltstående forandring, der kan 
forklare laksenes gydning. Det man kan sige 
med sikkerhed er, at gydningen må have 
fundet sted i efteråret 2002, samme år som 
erhvervsfiskeren rapporterede om et rekord-
stort antal laks i Tange Sø. Umiddelbart kan 
der peges på habitatforbedringer og intensive 
udsætninger.

Habitatforbedringer
Siden 1980-erne har amterne gjort en stor 
indsats med at genskabe vandløbenes konti-
nuitet, primært ved at nedlægge og udjævne 
små opstemninger og ved at bygge fisketrap-
per og omløb ved de højeste opstemninger 
(figur 5). 

I Gudenåen har de fleste spærrings-sanerin-
ger fundet sted i de øvre dele af Gudenåsyste-
met, dvs. ovenfor Tange. I midten af 1990erne 
skyllede det dårligt vedligeholdte og impassa-
ble stemmeværk ved Højbjerg Mølle i Tange Å 
væk. Laks og havørred fik derved igen adgang 
til de øvre dele af Tange Å. 

I Gudenåen er ørredbestandene som hel-
hed gået signifikant frem, primært i perioden 
fra 1985 til 1994, hvor andelen af stationer 
med ørred gik fra 41 % til 63 % /9/. 

Udsætninger
Lakseudsætningerne i Gudenåen startede 
i 1980-erne. I begyndelsen anvendte man 
forskellige laksestammer fra Sverige, Skotland 
og Irland, og eksperimenterede tillige med 
udsætningsmetode og -sted, samt fiskenes 
alder og størrelse. Siden midten af 1990-erne 
har udsætningerne foregået på samme måde, 
og man har især anvendt laks fra den svenske 
Ätran elv. Antallet af udvandrende lakse-
smolt toppede i 2001, men forskellen fra de 
foregående års udsætninger er så beskeden, 
at den ikke i sig selv forklarer den massive 
opgang og succesfulde gydning i Tange Å i 
efteråret 2002 (figur 6). 

Homing & strejfning
På trods af at laks er kendt for at ”home”, dvs. 
at fisken vender tilbage til det sted i vandlø-
bet hvor den er udklækket, sker det også at 
nogle individer strejfer omkring og gyder 
andre steder. ”Strejfning” er især kendt fra 
udsatte dambrugslaks, der mere hyppigt end 
vilde laks genfanges i ikke-hjemvandløb /6/. 
Også i Danmark har de massive udsætninger 

af laks medført strejfning. Siden begyndelsen 
af Gudenå-udsætningerne er der jævnligt 
rapporteret om laks fra en række østjyske 
vandløb, hvor der ikke tidligere fandtes laks. 

Det meldes jævnligt om gydevandrende 
laks fra de største østjyske vandløb, og flere 
steder kan findes levedygtigt afkom (figur 7). 
I Kolding Å har der siden først i 1990-erne 
været fast årlig gydning og opvækst af lakseyn-
gel, og laksene findes ligesom i Tange Å over 
en flere kilometer lang å-strækning. Lakseyn-
gelen i Kolding Å er blevet undersøgt ét år, og 
lignede da genetisk mest Ätran laks. Dermed 
er bestanden med stor sandsynlighed grund-
lagt af strejfere fra udsætningerne i Gudenåen 
(oplysning fra Einar Eg Nielsen, DFU). Lakse-
yngel fra andre østjyske vandløb er ikke blevet 
undersøgt.

Rekolonisering
Man kan opfatte Tange Å-laksene som del 
af en Kattegat-bestand, der -kraftigt hjulpet 
af udsætninger- er ved at rekolonisere de 
østjyske vandløb. I de vestjyske vandløb 
findes en lignende bestandsstruktur, hvor 
laksene i Storå, Skjern Å, Varde Å og Ribe Å 
udveksler gener med hinanden. Men både de 
øst- og vestjyske laksebestande er i meget høj 
grad båret oppe af udsætninger. Endnu ved 
man ikke hvor mange af opgangslaksene der 
er udsatte, eller om bestandene kunne klare 
sig uden udsætninger. For at kunne svare på 
dette vigtige spørgsmål er man i Vestjylland 
begyndt at mærke alle udsatte laks. 

Laksens hurtige rekolonisering af både øst- 
og vestjyske vandløb, hvorfra den i en 
årrække har været forsvundet, skyldes formo-
dentlig udsætningerne. Der findes ikke læn-

Figur 4. Profil af laks på 130 cm som den 16. juni 2005 passerede fisketrappen ved Tange. 

Figur 5.. Antallet af spærringer i Gudenåen er reduceret væsentligt efter 1980-erne /9/.
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gere nok vandløb med store og sunde lakse-
bestande der kan bidrage med et 
tilstrækkeligt antal strejfere til at rekolonisere 
laksetomme nabovandløb. 

Målet er 1000 gydelaks
I den nationale forvaltningsplan for laks /11/ 
er de østjyske laks stort set forbigået, idet der 
står om Gudenåen at ”en løsning for laksen 
skal ses i sammenhæng med en løsning ved 
Tangeværket og Tange Sø”. Det anbefales i 
planen, at målet for selvreproducerende be-
stande er ”at der for hvert vandløbssystem i 
gennemsnit svømmer ca. 1000 gydelaks op i 
vandløbet hvert år uden hjælp fra udsætnin-
ger”. I Gudenåen medfører de store rekrea-
tive interesser i laksefiskeriet at man sandsyn-
ligvis ikke kommer til at opleve et stop for 
udsætningerne i forudseelig fremtid. Men er 
det realistisk, under de nuværende udsætnin-
ger, at 1000 laks årligt gyder i åen? 

Lakseopgangen i Gudenåen blev i årene 
1998-2002 vurderet til at ligge konstant over 
1000 individer, et enkelt år endda over 2000 
individer /1,10/. Disse fisk gyder forskellige 
steder i vandsystemet, både ovenfor og 
nedenfor Tange-opstemningen, og det er 
sandsynligt at der jævnt produceres yngel, 
ligesom det skete i Tange Å. Da de fleste lak-
sehanner kønsmodnes allerede inden de ud-
vandrer som smolt, kan også disse medregnes 
i det samlede bidrag til den genetiske varia-
tion. Derfor er en samlet gydebestand på om-
kring 1000 individer formodentlig ikke ureal-
istisk for Gudenåen som samlet vandsystem, i 
hvert fald så længe der pågår udsætninger af 
det nuværende omfang.

Fremtidsudsigterne for laksen i Gudenåen 
er at udfase anvendelsen af fremmede laks i 
opdrættet og i stedet udsætte laks af vestjysk 

oprindelse. Men den svenske Ätran-laks lader 
til at være tilpasningsdygtig og er i øjeblikket 
ved at etablere sig i Gudenåen, Kolding Å og 
Vejle Å. Med tusind gydende laks årligt vil Gu-
denåen have nået laksehandlingsplanens mål 
for en selvreproducerende laksebestand. Den 
oprindelige Gudenå-laks får vi aldrig tilbage, 
men måske er det alligevel indenfor række-
vidde at etablere en ny laksebestand i åen. Og 
det var i grunden slet ikke så ringe.
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Figur 6. Antal laksesmolt udsat i Gudenåen nedenfor Tange siden 1994.  Antallet af laksesmolt er omregnet 
fra udsætninger af halvårs yngel (33%), og et-års yngel (50%) foruden et- og to-årige smolt (kilde: /9/ og 
/10/)..

Figur 7. Forekomsten af lakseyngel og gydende laks i østdanske vandløb er øget markant siden man sidst i 
1980-erne begyndte at udsætte vestsvenske Ätran-laks i Gudenåen. 


