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betød, at de fire laksestammer blev se-
pareret og derefter opdrættet hos Dansk 
Center for Vildlaks. 
 – Vi troede jo, at de oprindelige laks 
var uddøde, så der måtte gøres noget. 
I dag kan vi fylde de fire vandløb med 
alle de laks, vi vil, af naturlig oprin-
delse. Så den jyske laks er reddet, jubler 
Jan Steinbring Jensen. 
 Og da man først havde fået styr på 
bestandene, begyndte man at se på årsa-
gen til, hvorfor laksen ikke havde haft 
det så godt.

Årsag: Dårlige vandløb

Laksen bliver født i ferskvand og op-
holder sig her de første års tid. Derefter 
begynder den sin vandring mod Atlan-
terhavet, hvor den opholder sig i flere 
år, inden den vender tilbage for at gyde. 
Og laksen er faktisk i stand til at finde 
tilbage til akkurat det vandløb, den er 
født i – helt præcis hvordan, ved man 
ikke, men dens lugte- og smagssans 
spiller, sammen med jordens magnetfelt 
og havstrømme, en vigtig faktor. 
 Og laksen stiller store krav til vand-
løbets miljøtilstand og fysiske forhold. 
Blandt andet skal der være rigeligt med 
rent og iltrigt vand, en frisk vandstrøm 
og masser af rent grus og sten, som lak-
sene kan lægge sine æg i. Og som en af-

ikke rigtig an. De kunne ikke tilpasse 
sig de forhold, vi har i Vestjylland, så 
de kom ind i vandløbene på de forkerte 
tidspunkter og gydede på de forkerte 
tidspunkter, fortæller biolog Jan Stein-
bring Jensen fra Skov- og Naturstyrel-
sen. 
 Derfor stoppede man udsætningerne, 
da man fandt ud af, at der var rester af 
den oprindelige laks tilbage i fire jyske 
vandløb: Skjern Å, Varde Å, Ribe Å og 
Storåen. Og et storstilet arbejde med at 
indfange laksene blev gennemført. Det 

I slutningen af forrige årtusinde så det 
rigtig skidt ud, og ikke mange troede 
på, at den oprindelige jyske vildlaks 
ville overleve. Hvis den da ikke alle-
rede var uddød. Men i 1999-2000 blev 
man klar over, at der var rester af de op-
rindelige laks tilbage i nogle af de syd-
vestjyske vandløb. Og det blev starten 
på et sandt lakseeventyr.
 – Indtil da havde vi sådan set bare 
”forurenet” vandløbene med genetisk 
fremmede laks fra eksempelvis Skot-
land, Irland og Sverige, men de slog 

den jyske vildlaks 
er reddet

For blot ti år siden troede de fleste, at den oprindelige jyske vildlaks var nær-

mest uddød. Derfor iværksatte Skov- og naturstyrelsen en lang række tiltag, 

der førte til den nationale forvaltningsplan for laks. Det har betydet, at fiskene 

nu igen boltrer sig som aldrig før, og at de jyske vandløb er blevet et sandt  

mekka for lystfiskere på jagt efter den oprindelige vildlaks. 

Den jyske vildlaks

i begyndelsen af december indtager den oprindelige jyske 

laks gydepladserne i åen. Den har opholdt sig i farvandet 

mellem Færøerne og island og har vokset sig stor på en diæt af 

krebsdyr, blæksprutter og småfisk som sild og brisling. 

 På bare tre år i havet har den øget sin længde fra 15 cm til ca. 1 m og en vægt på godt 

10 kg. i sjældnere tilfælde bliver laksen længere i havet og kan for hannernes vedkom-

mende nå en imponerende længde på 150 cm og veje 45 kg, mens hunnerne bliver op til 

120 cm og kan veje 20 kg. Den største laks, der er fanget herhjemme, vejede 26,5 kg.

 laksen er opført på EU’s habitatdirektiv, så den er fredet. Den jyske vildlaks er den 

sidste stamme af den europæiske lavlandslaks, som har eksisteret siden istiden, mens 

de skotske og de norske laks stammer fra den europæiske højlandslaks. 

F
O

T
O

: 
T

H
O

M
a

S
 W

E
iE

r
G

a
n

G

22 M i l j ø D a n M a r k  n r .  6  D E C EM B E R  2 0 0 9



til sig, når den står i ferskvand. Den 
passer sit territorium og gør klar til at 
gyde i starten af december. Der er det, 
man kan få den på krogen, hvis man er 
heldig og tirrer den nok. 
 – Hvis man så kan præsentere noget 
agn, så slår de ud efter den og bider ef-
ter den. Et rigtig godt tidspunkt at fiske 
laks på er, når det regner, fordi deres 
trækinstinkt bliver vækket. Så træk-
ker fiskene ind i vandløbene. Når det 
så bliver tørvejr igen, og vandstanden 
begynder at falde, så bliver det ekstra 
trangt for dem, og så bliver de endnu 
mere irritable og aggressive, siger Jan 
Steinbring Jensen. 
 Og laksen kan man fange hele sæ-
sonen, men de største og flotteste fisk 
fanger man i april og maj måned, for 
det er dem, der trækker først ind. I år er 
der fanget en ordentlig krabat på 21,4 
kg, og desuden er der både i Storåen og 
i Skjern Å fanget laks på over 20 kg og 
rigtig mange store laks over 10 kg. 
 – Det er år siden, der er fanget laks 
på over 20 kg herhjemme i Danmark, 
understreger Jan Steinbring Jensen, der 
allerede nu glæder sig til april næste år. 
 – Det er blevet noget sjovere at være 
lakse-lystfisker i dag, end det var for 
bare nogle få år siden, siger han.  

ind i vandløbene. Men potentialet er 
meget større, så der bliver noget at fiske 
på, understreger Jan Steinbring Jensen.  

Sjovere at fiske laks

Ud over at være biolog, er Jan Stein-
bring Jensen også passioneret lystfisker. 
Og at der allerede nu er ”noget at fiske 
på”, mærker han tydeligt i lystfiskermil-
jøet omkring de jyske vandløb, der også 
bliver besøgt af nordmænd og svenske-
re, som allerede, når sæsonen begynder 
i april, står klar med deres grej langs 
vandløbenes bredder.
 – Når vi når hen i slutningen af marts 
måned, så begynder de fleste at ryste 
lidt på hænderne. Grejet bliver poleret, 
og der bliver planlagt, hvor man skal 
hen. Og 1. april kan vi se, at der er rig-
tig mange ude ved åerne, fortæller Jan 
Steinbring Jensen. 
 Og der er tilsyneladende noget helt 
specielt ved det at få en blank opgangs-
laks på krogen.
 – Det er en fantastisk oplevelse, som 
ikke slås af noget som helst andet. For 
det første er de relativt svære at fange, 
og når man endelig har én på krogen, så 
er der ikke noget, der kæmper vildere 
end den. Det stiller store krav til både 
fiskeren og hans grej, siger han. 
 Årsagen er, at laksen ikke tager føde 

gørende forudsætning skal laksen have 
fri adgang til gydeområderne ude fra 
havet.
 Forudsætninger, som på daværende 
tidspunkt ikke fandtes i de jyske vand-
løb.
 – Vi har virkelig været hårde ved vo-
res vandløb. De var spærret ved møller, 
dambrug og kraftværker, så laksen ikke 
kunne komme op og gyde ad natur-
lig vej. Og så har der været problemer 
med dårlig vandkvalitet, fordi vi blandt 
andet har rettet vandløbene ud, gravet 
dem op, fjernet en masse gydegrus og 
foretaget en hårdhændet vandløbsved-
ligeholdelse. Det er den del af arbej-
det, som vi nu er i gang med at udbedre 
sammen med en forbedret spildevands-
rensning over de sidste årtier, forklarer 
Jan Steinbring Jensen.  
 Og den omfattende indsats har al-
lerede sat sine spor i de jyske vandløb. 
Alene i Skjern Å er der i år fanget næ-
sten 1.000 laks. 
 – Nu ser det rigtig godt ud, og i løbet 
af fire-fem år har vi forhåbentlig gen-
etableret naturen så meget, at der er 
grundlag for, at vi kan få nogle bære-
dygtige bestande af laks, der kan klare 
sig ved egen hjælp. Målsætningen er, at 
mindst 1.000 gydemodne laks, som er 
produceret ad naturlig vej, skal trække 
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