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Resumé 

De vestjyske bestande af atlantisk laks (Salmo salar) er i fremgang, primært som følge af en effektiv 
forvaltningsplan med fokus på forbedrede fysiske forhold i vandløbene og en begrænset udnyttelse af 
laks i fjord og å. Monitering af laksebestandene er dog en forudsætning for at følge udviklingen over 
tid. 

Nærværende undersøgelse havde til formål; at estimere bestandsstørrelsen af laks i Storå, at 
undersøge dennes rumlige fordeling i vandløbssystemet, samt at vurdere overlevelsen af befrugtede 
lakseæg på forskellige lokaliteter i vandløbssystemet. 

Primo oktober 2010 blev 169 laks fanget ved elektrofiskeri og PIT-mærket. Af de 169 laks var 34 laks 
desuden blevet mærket med radiosendere. I november 2010 blev der igen elektrofisket og på 
baggrund af forholdet mellem mærkede og umærkede laks kunne et bestandsestimat for Storå 
udregnes. Bestandsestimatet for 2010 blev estimeret til 1390 laks. 

Fra pejlinger af de radiomærkede laks blev det vurderet, at 94 % af fiskene havde gydt nedstrøms 
Vandkraftværket i Holstebro. Gydningen startede i november og varede til medio januar, men foregik 
primært i sidste halvdel af december. Gydningen fandt sted i hovedløbet samt i de tre største tilløb 
Vegen Å, Gryde Å og Råsted Lilleå. Gydelokaliteterne i hovedløbet fandtes på samme strækninger som 
de historiske gydelokaliteter i Storå. 

Fra fangster af laks i en fiskefælde blev det estimeret, at mindre end 8 % af den samlede opgang 
benyttede gydepladser opstrøms Vandkraftværket. Genfangster af laks mærket i fiskefælden indikerer, 
at en hidtil ukendt komponent af de fisk, der vandrer gennem omløbsstryget vandrer nedstrøms igen 
inden gydningen. En sammenligning af laksens passage af omløbsstryget og vandføringen i hovedløbet 
nedstrøms Vandkraftværket viste en tendens til, at vandføringen er en afgørende faktor for, hvorvidt 
laksene passerer omløbsstryget. 

Resultaterne fra overlevelsen for de befrugtede lakseæg viste en tendens til, at der på lokaliteter 
opstrøms Vandkraftssøen er forhold der påvirker æggenes udvikling negativt, sammenlignet med 
lokaliteter andre steder i vandløbssystemet. Tendensen sås både i vandfasen og i substratet. 

Undersøgelsens resultater viser en fremgang i Storås laksebestand, men også at laksene primært 
fordeler sig på de dele af Storå, der ligger nedstrøms Vandkraftværket. Undersøgelsen understreger 
behovet for at skabe en passageløsning, der giver bedre sammenhæng mellem øvre og nedre Storå, 
hvis vandløbssystemets samlede potentiale skal udnyttes. Den store andel af laks, der gyder i 
hovedløbet, bør give anledning til yderligere undersøgelser vedrørende hovedløbets rolle i 
produktionen af vilde smolt. 
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Abstract 

The populations of Atlantic salmon (Salmo salar) have increased in the majority of Danish streams, 
mainly due to successful management with focus on improved physical conditions in the streams as 
well as a limited exploration of salmon in the fjords and in the stream. However, monitoring of the 
populations is a prerequisite to gain knowledge concerning the temporal development of the 
populations. 

The present study aims to quantify the stock size of the salmon population in river Storå as well as 
assessing its spatial distribution in the river system. In addition, the survival of fertilized salmon eggs 
placed on different locations in the river system is analyzed. 

In October 2010, a total of 169 adult Atlantic salmon were captured using electro-fishing. The salmon 
were marked with PIT-tags and released back in the river. Among these, 34 salmon were also marked 
with radio tags. Electro-fishing was conducted again in November 2010, and based on the relation 
between marked recaptured salmon and untagged salmon, an estimate of the total salmon population 
in river Storå was conducted. The size of the total salmon population was estimated at 1390 specimens 
prior to the spawning season. 

Data from the radio-tagged salmon revealed, that the vast majority of the salmon spawned 
downstream the hydro-power dam in Holstebro. The spawning took place between November 2010 
and January 2011, with the main spawning activity recorded in the last two weeks of December 2010. 
The spawning took place in the main channel and in the three tributaries Vegen Å, Gryde Å and Råsted 
Lilleå. In general, the identified spawning locations in the main channel were similar to the historical 
spawning locations of river Storå. 

Registrations of salmon in a fish trap, situated in the bypass channel at the hydro-power dam, 
estimated less than 8 % of the total population to migrate upstream the hydro-electric plant. Based on 
recaptures of salmon originally tagged in the fish trap, a potential large proportion of fish passing the 
bypass channel migrates downstream again before the spawning. Comparing the numbers of salmon 
passing the bypass channel with the discharge in the main channel revealed the discharge pattern in 
the main channel to be a crucial factor for salmon to pass the bypass channel. 

Survival of fertilized salmon eggs indicated locations upstream the hydro-power dam to have an 
increased negative impact on the embryonic development when compared to locations elsewhere in 
the river system. The tendency was found for egg placed in the water column as well as for eggs 
planted in the stream substrate. 

The results of the study showed an increase in the size of the salmon population in river Storå, but also 
that the salmon mainly are distributed on locations downstream the hydro-electric plant. The study 
emphasizes the need for a solution regarding the passage problems at the hydro-electric plant, a 
solution that connects the upper and lower parts of river Storå.  The finding of great numbers of 
salmon spawning in the main channel should lead to further investigations concerning the role of the 
main channel in the production of wild smolts. 
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1. Indledning 

De vestjyske vandløb har gennem tusinder år huset bestande af atlantisk laks (Salmo salar), 
som er genetisk tilpassede til livet i de danske vandløb, der løber roligt med dybt vand og 
uden naturlige vandfald som det ses andre steder i artens udbredelsesområde. Menneskelige 
aktiviteter har gennem de sidste 100 år forringet laksens levevilkår i en sådan grad at lokale 
populationer er uddøde mens de få oprindelige stammer, der stadig er tilbage har været akut 
truet af samme skæbne. Drastiske tiltag, iværksat med henblik på at reetablere de danske 
laksebestande, har været nødvendige for at indfri målet om, at de danske vandløb også i 
fremtiden skal huse selvreproducerende bestande af laks. Afgørende herfor var genetiske 
analyser, der i 1999 slog fast, at der i Skjern å stadig fandtes laks, der kunne relateres direkte 
til vandløbets oprindelige og naturlige bestand. Lignende undersøgelser i fem andre vestjyske 
vandløb viste, at der også i Ribe å, Varde å og Storå fandtes rester af den oprindelige bestand 
(Nielsen et al., 2001).  

1.1 Atlantisk laks 
Atlantisk laks, Salmo salar, er af familien Salmonidae som indeholder de tre underfamilier 
Coregoninae (blandet andet helt), Thymallinae (stallinger) og Salmoninae (blandt andet laks 
og ørred). Den atlantiske laks er beslægtet med stillehavslaksen (Oncorhynchus), der i 
modsætning til den atlantiske laks indeholder syv arter hvoraf de to kun træffes i Asien. De 
stammer af atlantiske laks, der hører til i de vandløb som munder ud i Østersøen kaldes 
østersølaks i daglig tale. De fleste populationer af atlantisk laks er anadrome, men der findes 
populationer, som fuldfører deres livscyklus uden at bruge det marine miljø som 
opvækstområde. 

1.1.1 Udseende 
 Laksen har en torpedoformet krop tilpasset et liv som prædator i havet og som vandrefisk i 
strømfyldte vandløb, hvor gode svømmeegenskaber er en forudsætning for overlevelse. 
Halefinnen er svagt gaffelformet og haleroden smal. Som alle andre laksefisk har atlantisk laks 
en karakteristisk fedtfinne placeret bag rygfinnen. Kæbebenet slutter ved den bagerste kant af 
øjet og munden indeholder en enkelt række ganetænder. Atlantisk laks kan kendes fra den 
beslægtede stillehavslaks på, at gatfinnen maksimalt består af 12 finnestråler. Laksen lever 
pelagisk som rovfisk, hvor den i havet jagter fisk som sild, brislinger og tobiser. I havet er 
laksen sølvfarvet med løse skæl, mens den under sin gydevandring gennemgår en række 
morfologiske ændringer relateret til udvikling af kønsprodukter og sekundære 
kønskarakterer (afsnit 1.1.3 nedenfor). Laksens biologi og udbredelse har været genstand for 
stor interesse og mange undersøgelser, hvorfor der findes en stor mængde ny og ældre 
litteratur omhandlende mange aspekter af laksens biologi (Aas et al. 2011). 
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                  Figur 1.1 Atlantisk laks (Salmo salar)(Tegning af Thomas Weiergang). 

 

1.1.2 Udbredelse 
Udbredelsesområdet for atlantisk laks strækker sig fra vandløb i Portugal i syd til Rusland i 
nord. Endvidere findes atlantisk laks flere steder i USA og Canada. Atlantisk laks har desuden 
været forsøgt udsat flere steder i verden, blandt andet Argentina og New Zealand. 

1.1.3 Vandring  
Et af de karakteristiske træk i livshistorien for atlantisk laks er vandringerne mellem 
ferskvand og saltvand. Fra opvæksten i åen vandrer laksen til havs for at vokse sig stor, 
hvorfra den efter 1-5 år vender tilbage til vandløbet for at gyde (Klemetsen et al. 2003). 
Habitatskiftet fra det ferske til et marint miljø forudsætter nogle fysiologiske tilpasninger og 
en ændret adfærd hos den udvandrende ungfisk. Disse tilpasninger kaldes samlet for 
smoltifikation og forekommer i en begrænset tidsperiode, det såkaldte smolt-vindue, i foråret. 
Populationens vandring tilbage til vandløbet antager et karakteristisk mønster, hvor de 
største laks (3SW-5SW1) ankommer til vandløbet først. Herefter ankommer mellemlaksen 
(2SW) og til sidst trækker grilsen (1SW) op i vandløbet (Jonsson et al. 1990a; Shearer 1992).  
Mønsteret med en tidlig opgang af store fisk er kendt flere steder i den atlantiske laks 
udbredelsesområde og i vandløb med vidt forskellig længde og vandføring. Der er i 
litteraturen endnu ikke beskrevet en adaptiv forklaring der på tilfredsstillende vis kan 
identificere en reproduktiv fordel ved en tidlig opgang (Fleming 1996). Det faktum at laksen 
mister muligheden for yderligere vækst i havet og dermed reproduktiv succes, ved at vandre 
tidligt op i vandløbet, virker umiddelbart som en dårlig investering af ressourcer. Endvidere 
kan timingen for tilbagevenden til vandløbet variere fra år til år indenfor det enkelte vandløb, 
men også imellem vandløb kan der forekomme stor variation i opgangens tidsmæssige 
fordeling (Stewart et al. 2002; Jokikokko et al. 2004; Kuparinen & Merilä 2009).  

                                                        
1 SW = Sea Winter. Angiver antal vintersæsoner i havet. 2SW betyder således at laksen har opholdt sig to 
vintersæsoner i havet inden den er vandret mod gydevandløbet. 
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I vandløbet tager laksen ikke længere føde til sig og der sker en allokering af ressourcer til 
udvikling af gonader og sekundære kønskarakterer. Hunner investerer således 17-21 % af 
deres kropsvægt til udvikling af gonader mens det for hannernes vedkommende drejer sig om 
2-6 % (Fleming 1996). For begge køn investeres i gennemsnit 59 % af den tilgængelige energi 
i forbindelse med gydningen (Fleming & Einum 2011), hvor store individer bruger mere 
energi end mindre individer (Jonnson et al. 1997). Selvom hunner og hanner bruger den 
samme mængde energi i forbindelse med gydningen, så er allokeringen af energiforbruget 
forskelligt. Op til 90 % af hanners energiforbrug i forbindelse med gydningen mistes via 
somatisk væv, mens der for hunners vedkommende mistes mere end 50 % via gonadevæv 
(Jonnson el al. 1991a).  

1.1.4 Homing  
I forbindelse med gydevandringen har laks en evne til at vende tilbage til det vandløb, hvorfra 
den selv udvandrede som smolt; et fænomen der er kendt som ”homing”. Laksens homing kan 
være så præcis at valg af gydeplads falder sammen med den vandløbsstrækning hvorfra 
laksen selv er klækket og opvokset (Heggberget et al. 1986; Ståhl 1987). På trods evnen til at 
genkende fødevandløbet findes der strejfere, der vandrer op i et andet vandløb end det de er 
vokset op i eller udsat i. Der er undersøgelser, som indikerer at homing er mest præcis hos 
vilde fisk mens udsatte fisk vender senere tilbage til vandløbet, bevæger sig mere under 
gydevandringen, samt har en større strejfrate (Jonsson et al. 1990b; Jonnson et al. 1991b). 
Som eksempel har laks fra Skjern Å i løbet af de seneste år indtaget den lille Hover Å på trods 
af, at der historisk ikke har været en laksestamme i dette vandløb. En større undersøgelse af 
bestanden i Skjern Å i 2008/2009 viste ligeledes, at op mod 10 % af alle undersøgte fisk 
(n=604)stammede fra udsætninger af 1-års laks i Storå (Koed et al. 2010). Genetisk ligner den 
oprindelige Storå laks og Skjern Å laks hinanden og da der samtidig er kort geografisk afstand 
mellem de to vandløb er det forventet, at der sker en udveksling af fisk mellem de to vandløb, 
ikke mindst med tanke på, at hovedparten af laksene i Storå formentlig stadig stammer fra 
udsætninger. De præcise mekanismer bag laksens homing vides ikke, men Hansen et al. 
(1993) foreslår at migrationen mod ferskvand er delt op i to faser. I den første fase har laksen 
høje svømmehastigheder og navigerer mod kysten ude fra opvækstpladserne i havet. Der er 
endnu ikke fundet evidens for, hvilke mekanismer laksen bruger i denne del af vandringen, 
men det er sandsynligt at jordens magnetiske felt og orientering efter himmellegemer og 
indkommende lys spiller en rolle (Quinn & Brannon 1982; Moore et al. 1990; Nordtug et al. 
1994). I anden fase sænkes farten når laksen nærmer sig kysten, hvorefter den til sidst går op 
i vandløbet. Ved den kystnære vandring er det sandsynligvis lugt og visuelle observationer, 
der guider laksen det sidste stykke mod vandløbet (Hasler et al. 1978; Hansen et al. 1987). 

1.1.5 Vandringsadfærd i åen  
Laksens gydevandring i et vandløb kan deles op i 3 faser frem mod gydningen: 1) En længere 
vandringsfase, hvor der svømmes opstrøms kun afbrudt af hvilepauser, 2) En søgefase, hvor 
laksen svømmer op og nedstrøms over mindre aftstande i det område, hvor gydningen vil 
foregå, efterfulgt af, 3) En længere periode, hvor laksen står stationært tæt ved det udvalgte 
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gydeområde indtil gydningen (Heggberget et al. 1988, 1996; Karppinen et al. 2004; Økland et 

al. 2001; Finstad et al. 2005).  

Laksens vandring i vandløbet kan påvirkes negativt, hvis den støder på passager i vandløbet, 
der har karakter af spærringer. Mest undersøgt er laksens vandringsadfærd ved mødet med 
vandkraftværker, hvor vandringen forsinkes eller i visse tilfælde forhindres, så laksen helt 
forlader vandløbet (Webb, 1990; Rivinoja et al., 2001; Karppinen et al., 2002; Thorstad et al., 
2003, 2005; Lundqvist et al., 2008). Endvidere kan andre menneskeskabte forhindringer som 
dæmninger, stemmeværker og fiskepassager også have indflydelse på laksens muligheder for 
at vandre opstrøms (Smith et al. 1997; Croze 2005; Thorstad et al. 2005) 

1.1.6 Gydning 
Gydningen foregår ved, at hunlaksen udvælger et egnet sted hvor bunden er domineret af 
groft substrat og en høj strømhastighed. Ved udvælgelse af det optimale gydested bruger 
hunlaksen sin gatfinne til at undersøge substratet og strømhastigheden. Når hun er klar 
lægger hun sig på siden og graver et hul ved gentagne kraftige slag med halen. I dette hul 
deponeres æggene og så snart de er frigivet befrugtes de af en eller flere hanfisk, der har stået 
og ventet på hunnens forberedelser. Hos atlantisk laks findes der blandt hannerne to 
evolutionære strategier med henblik på at få befrugtet æggene. Æg kan enten blive befrugtet 
af 1) en stor han, der ligesom hunfisken har været i havet for at vokse, eller de kan blive 
befrugtet af 2)en tidlig kønsmoden han, der ikke var vandret smoltificeret. Den store han har 
ofte vundet muligheden for at befrugte æggene gennem kampe med andre store hanner.  Til 
brug i kampen for at gøre krav på befrugtning af æggene har hanlaksen udviklet 
karakteristiske sekundære kønskarakterer som højere kropsform, tydelige farveaftegninger 
på kroppen, samt forstørret fedtfinne, tænder og kæbekrog (Witten & Hall 2003). 

 
                          Figur 1.2 Stor hanlaks med karakteristiske farveaftegninger og veludviklet kæbekrog. 
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De tidligt kønsmodne hanner er ikke smoltificeret i foråret, men er blevet i vandløbet og vejer 
ofte kun en hundrededel af de store anadrome hanlaks (Fleming 1996).  Deres eneste 
mulighed for at befrugte hunnens æg er ved at snige sig ind og lynhurtigt aflevere mælken idet 
hunlaksen gyder sine æg. Strategien er farlig, idet en stor hanlaks vil forsøge at bortskræmme 
eller dræbe den meget mindre hanfisk. Så snart æggene er befrugtede svømmer hunnen et 
kort stykke opstrøms og graver igen et hul ved hjælp af halen. Dette gøres for at frigive sten, 
der af vandstrømmen transporteres ned og dækker de befrugtede æg. Ophobningen af grus 
ved det forreste hul, også kaldet slaghullet, skaber trykændringer i vandstrømmen og 
medvirker dermed til en effektiv transport af iltrigt vand til de nedgravede æg. Hunnen gyder 
oftest alle sine æg i en eller to gydebanker. Æggene deponeres i flere forskellige gydegruber 
indenfor samme gydebanke og antallet af gydegruber, æg per gydegrube og størrelse af 
gydegrube stiger med hunnens størrelse og dermed dennes fekunditet (Fleming, 1996). Store 
hanlaks vil have mælk nok til at befrugte æg flere forskellige steder i et vandløbssystem og 
dermed befrugte æg fra flere forskellige hunner.  

1.1.7 Æg og yngel 
Inkubationsperioden for de befrugtede lakseæg varer flere måneder og i denne ligger æggene 
begravet i grusbunden for så at klække til foråret. I den første tid efter klækning lever 
lakseyngelen nede i gruset og udelukkende af den næring der findes i blommesækken. Når 
blommesækken er ved at være opbrugt kommer yngelen frem fra substratet og skal herefter 
selv fange sin føde, der i starten består af forskellige små invertebrater. Lakseyngelen i danske 
vandløb bliver oftest et eller to år i ferskvand inden den om foråret smoltificerer for at trække 
ud til ædepladser i havet. I havet lever laksen pelagisk inden den vender tilbage til sit 
fødevandløb som 1-5 SW med en størrelse på op til 35 kilogram. Atlantisk laks gyder ofte blot 
en enkelt gang, men skælanalyser fra Skjern Å, Storå og Alta i Norge indikerer, at en ikke 
ubetydelig andel af laksene gyder mere end én gang i løbet af en livscyklus (Koed et al 2010; 
Lindvig, 2011; Halttunen, 2011).  

1.2 Forvaltningsplanen for laks 
I 2004 udkom National forvaltningsplan for laks (Skov- og Natursyrelsen, 2004). Planen gjorde 
status over laksebestandene samt de udfordringer der eksisterer, hvis ikke bestandene i de 
enkelte vandløb skulle uddø. Samtidig blev der for første gang sat et konkret mål for, hvilke 
målsætninger man havde for laksebestandene i de danske lakseførende vandløb. Målet for 
laksen er en ”gunstig bevaringsstatus” 2, som omsat i tal betyder, at det enkelte 
vandløbssystem hvert år skal have en opgang på mindst 1000 naturligt producerede laks for 
at opfylde målsætningen (Skov- og Natursyrelsen, 2004). Når målsætningen er opfyldt burde 
det ikke længere være nødvendigt at supplere med udsætninger af lakseyngel produceret på 
dambrug. Målet skal nås ved at forbedre de fysiske forhold for vandrefiskene såvel som for 

                                                        
2 En gunstig bevaringsstatus er defineret ved en laksebestand der kan tåle forskellige påvirkninger fra år til år i 
havet såvel som i vandløbet. For at opnå denne gunstige bevaringsstatus skal vandløbet hvert år have en opgang 
på mindst 1000 naturligt producerede laks. 
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yngelen i vandløbet og samtidig kombineres med en regulering af det rekreative fiskeri efter 
laksen, i fjordene såvel som i åen. Skjern Å, Varde Å, Ribe Å og Storå vil løbende blive 
undersøgt med henblik på at vurdere, hvor langt bestanden er fra at opnå målet om gunstig 
bevaringsstatus. 

1.3 Storå 
Storå har sit udspring ved Gludsted Plantage sydøst for Ikast og løber herfra vestpå med udløb 
i Nissum Fjord. Med sine 104 km er Storå Danmarks næst længste vandløb, kun overgået af 
Gudenåen.  Adskillige mindre vandløb løber til Storå på de øvre stræk, hvoraf de hydrologisk 
vigtigste er Herningsholm Å, Sunds Nørreå, Hallund Bæk, Røjen Bæk, samt Savstrup Å. På sin 
vej mod fjorden løber Storå igennem Holstebro Vandkraftsø, i hvilken Tvis Å udmunder. 
Herfra løber åen gennem Holstebro by og inden fjorden er Vegen Å, Gryde Å, Idom Å, Ellebæk, 
Frøjk Bæk samt Råsted Lilleå løbet til hovedløbet. I hovedløbet samt i de største tilløb har 
adskillige lystfiskerforeninger fiskeret hvorfor, der fra april til oktober finder et større 
fisketryk sted. Fisketrykket fra lystfiskerne er størst nedstrøms Vandkraftssøen, hvor man 
finder den største koncentration af de eftertragtede fisk laks og havørred. Vandløbet bruges 
også rekreativt af kano- og kajakudøvere både opstrøms og nedstrøms vandkraftsøen. 
Vandkraftssøen bruges desuden som samlingspunkt for ro-aktiviteter i området, samt som 
udflugtsmål for gåture og andre rekreative aktiviteter.  

 
         Figur 1.3 Oversigtskort over Storå med de vigtigste tilløb samt Vandkraftssøen. 
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1.4 Laksen i Storå 
 Historisk har laksens tilstedeværelse i vandløbene og fjordene været udnyttet af mennesker 
gennem tusinde år, men hvor store bestandene har været og i hvor høj grad de blev udnyttet, 
kan være svært at vurdere. Først omkring år 1900 foreligger der tal fra erhvervsmæssige 
landinger af laks i Ringkøbing og Nissum Fjorde. I sidstnævnte udmunder Storå og her 
skønnes det, at op mod 100 familier har erhvervet sig ved fiskeri efter laks og andre fiskearter 
i fjorden (Dieperink, 2002).  Selvom antallet af fiskere blev reduceret op gennem det 20. 
århundrede har en højere effektivitet i fiskeriet medvirket til en konstant påvirkning af 
laksebestanden i Storå.  Fra årene 1844-1870 blev laksens passage gennem fjorden gjort 
vanskeligere, da man i disse år forsøgtes at afvande store dele af fjorden med henblik på at 
opdyrke den drænede jord til agerbrug. Grundet uoprettelige brud på de etablerede diger 
måtte projektet dog allerede i 1873 opgives (www.dettabteland.dk). Drænprojekterne 
bevirkede dog, at Storås udløb i fjorden blev flyttet til bunden af Felsted Kog, et lavvandet 
område på 1700 ha i det sydvestlige hjørne af Nissum Fjord. Et udløb her kan være 
problematisk for gydefisk på vej op i åen såvel som for de udtrækkende smolt, der vandrer 
mod opvækstpladserne i det åbne hav. Indgangen til Felsted Kog kan kun ske gennem 
brudene i de gamle diger, der efter det mislykkede drænprojekt, nu ligger som små holme ved 
indgangen til koget. Dette forhold betyder, at der med tæt ved 100 % effektivitet kunne fiskes 
med garn efter de optrækkende gydefisk (www.svstoraa.dk). De smolt der hvert forår trækker 
ud i fjorden, oplever en øget dødelighed grundet passagen af det lavvandede område, hvor de 
nemt bliver et offer for fiskespisende fugle som skarv, lappedykker og fiskehejre (Baktoft & 
Koed, 2008).  

 I 1942 blev Holstebro Vandkraftværk taget i brug, opført med det formål, at producere 
elektricitet til den stadigt stigende efterspørgsel i Holstebro by og omegn. Ved opførelsen af 
værket spærrede man for al passage af vandrende fisk som laks, ørred og helt. For bestandene 
af disse fisk var det et katastrofalt indgreb, da 2/3 af Storås vandløbssystem og deraf mange 
gyde- og opvækstpladser, lå placeret opstrøms for den opførte dæmning og deraf følgende 
Vandkraftssø. Der blev i 1942 etableret en fisketrappe bestående af 24 små kamre gennem 
selve dæmningen, men det skønnes at denne ikke har været hensigtsmæssig for fiskenes 
passage. Fisketrappers manglende evne til at fungere som effektive passageløsninger er 
veldokumenteret i litteraturen (Jensen & Aas 1991, 1995; Aarestrup 2001; Gowans et al. 
2003; Lundquist et al. 2008). Som konsekvens af den manglende passagemulighed blev der på 
foranledning af Holstebro kommune i 1989, opført et 650 meter langt omløbsstryg med 
indløb fra søen. 

 I perioden efter anlæggelsen af Vandkraftværket var hovedparten af laksene i Storå tvunget 
til at gyde i hovedløbet nedstrøms Vandkraftværket eller i de nedre tilløb som Vegen Å, Gryde 
Å, Idom Å og Råsted Lilleå. Et uhensigtsmæssigt forhold da forurening med spildevand fra 
Holstebro by gjorde hovedløbet uegnet som gyde- og opvækstplads for laks (Ringkøbing 
Amtskommune 1991).  Samtidig blev tilløbene helt eller delvist spærrede ved nyetablerede 
dambrug op gennem 1950´erne, 1960´erne og 1970´erne, hvor den danske produktion af 
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primært regnbueørreder eksploderede. Til produktionen blev vandet i åen opstemmet via et 
stemmeværk og herefter ledt gennem dammene med opdrætsørreder, således at vandet ikke 
skulle pumpes ind på dambruget. De negative konsekvenser for vandløbene og dets 
organismer var mange. En redegørelse for dambrugenes negative effekter på fiskenes 
vandring i vandløbene kan læses i de rapporter, som er udarbejdet af Faunapassageudvalget 
(Nielsen, J. 2004). Som følge af etablering af Vandkraftværket, garnfiskeriet i fjorden og de 
generelle habitatsforværringer, var en nedgang i Storås laksebestand uundgåelig, hvilket kan 
erkendes på de kommercielle fangststatistikker fra fjorden, såvel som på stangfangsterne i 
åen. I perioden 1900-1940 toppede laksefangsterne for herefter at falde frem mod 1960, hvor 
der igen blev registreret en kort top inden laksefangsterne faldt drastisk frem mod 1970, hvor 
de stort set forsvandt (Dieperink, 2002). I 1936 var fiskeriet i fjorden på sit højeste og der 
blev fanget op mod 8 tons laks, hvilket antages at svare til mere end 1500 laks.  

Som supplement til den beskedne og stærkt pressede laksebestand begyndte man i 1950´erne 
at opfiske moderfisk ved hjælp af elektrofiskeri (pers. kom. John Balleby, formand for 
vandplejen i Holstebro og Omegns Fiskeriforening). Fiskene blev brugt til forsøgsvis opdræt af 
lakseyngel til udsætning i vandløbet. Resultaterne var dog minimale og selv op i 1990´erne 
var fangsterne ved elektrofiskeri efter moderfisk stadig så sporadiske, at rognkvoten på 20 
liter lakserogn ikke kunne opfyldes med fisk fra Storå (Dieperink, 2002). For at opretholde en 
bestand af laks i Storå introducerede man udsætninger af lakseyngel fra udenlandske 
laksestammer i begyndelsen af 1990´erne. En praksis der først ophørte i de vestjyske vandløb 
omkring årtusindeskiftet, da forskere ved det daværende Danmarks Fiskeri Undersøgelser 
påviste eksistensen af en oprindelig vestjysk stamme i Skjern Å, Ribe Å og Varde Å, samt 
muligvis i Storå. Fra 2003 ændrede man strategi, således at der i Storå kun udsattes 
lakseyngel fra den oprindelige vestjyske stamme fundet i Skjern Å. Genetisk adskiller laksen i 
Storå sig ikke meget fra laksen i Skjern å, hvorfor laks fra den oprindelige stamme i Skjern å i 
de første år blev brugt som moderfisk i den nye udsætningsstrategi (Nielsen et al. 2001). 
Antallet af laks i åen, vurderet ud fra fangster med stang og i fiskefælden3, steg i perioden 
herefter betragteligt (Figur 1.4). Fiskefælden er placeret i omløbsstryget ved Vandkraftsøen 
og er normalt aktiv i perioden 1. november til 31. december, hvor det forventes at 
hovedparten af gydefiskene har fordelt sig i vandløbssystemet. Fælden har været i brug siden 
1981 og kan bidrage med værdifulde oplysninger om laksebestandens generelle status samt 
om vandrefiskenes passage gennem stryget med henblik på at nå frem til gydepladser 
opstrøms Vandkraftsøen eller i Tvis Å. Det er oplagt at relatere den markante fremgang til det 
forbedrede udsætningsmateriale, men også de generelle fysiske forbedringer i vandløbene må 
formodes at have haft afgørende betydning i bestandens positive udvikling. 

                                                        
3 Fiskefælden består af et stort metalbur der sænkes ned i omløbsstryget så det blokerer for al passage i 
opstrøms- såvel som nedstrøms retning. Buret har en enkelt åbning hvor fisk kan svømme igennem men ikke ud 
igen. Fælden tømmes mindst en gang om dagen og alle fiskearter registreres og sættes efterfølgende ud i 
vandkraftsøen. 
 



 

 

Figur 1.4 Oversigt over udsatte laks i Storå, samt fangster af laks ved lystfiskeri og i fiskefælden i 
omløbsstryget. Data indsamlet fra udsætningsplaner, officielle fangstindberetninger fra lystfiskerne, 
samt fra data for fiskefælden. 
Yderligere tiltag til at beskytte den skrøbelige lakse
hvor fiskeriet i Nissum Fjord blev reguleret. Denne regulering 
det helt blev forbudt at lande havørred og laks i fjorden. 
fiske efter arter som helt, skrubbe og å
konsekvens, at alle laks fanget på stang skulle genudsættes

1.5 Formål 
Formålet med dette speciale er
laksens gydning i Storå-systemet. 
resultater forventes at kunne tilvejebringe et samlet overbli
systemet. Første del i undersøgelsen
2.2.1) med henblik på at opnå viden om opgangsfiskenes rumlige fordeling i systemet
identificere deres valg af gydepladser i Storå. Anden del
befrugtede lakseæg placeres i klækkerør i substratet
systemet.  Målet med denne del af 
befrugtede lakseæg er forskellige steder i 

 

 

                                                        
4 Denne regulering er siden blevet lempet en smule id
af lystfiskere. Denne kvote var i 2010 på 160 laks for hele Storå systemet. Kvoten fastsættes af fiskeridirektoratet 
efter anbefalinger fra DTU Aqua. 
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2. Undersøgelse af valg af gydeplads for laks i Storå 

2.1 Introduktion 
Atlantisk laks´ reproduktionssucces5 er i flere livsstadier betinget af de fysiske forhold under 
opholdet i vandløbet. Dette gælder for yngelens opvækst, såvel som for de voksne individers 
gydning. De faktorer, der påvirker laksens reproduktionssucces er i vidt omfang kendt og kan 
dermed implementeres i en forvaltningsstrategi. Kendskab til yngelens habitatpræferencer 
under opvæksten er et essentielt redskab til vurdering af vandløbets status og potentiale som 
opvækstvand samt til identificering af forhold, der kan påvirke laksebestanden negativt. 
Succesfuld gydning hos laksen er dog hele forudsætningen for, at der overhovedet bliver 
produceret yngel i vandløbssystemet. For at opnå viden om, hvilke dele af vandløbet, der 
producerer den vilde lakseyngel er det nødvendigt at identificere de steder, hvor laksen 
gyder.  

Laksen gyder om vinteren, hvor vandløbene i perioder har en lav vandføring og deraf bedre 
sigtbarhed, idet færre partikler bliver transporteret i vandfasen. Dette forhold gør, at det i 
mange vandløb er muligt at observere laksen på gydebankerne under selve legen, hvis denne 
foregår på lavvandede stryg. I mange af verdens lakseførende vandløb er vandet så klart, at 
det nemt lader sig gøre at identificere laksen på en meters vand eller dybere. I Norge har det 
f.eks. været muligt at registrere gydepladser ved at flyve lavt med helikopter hen over 
vandløbet (Heggberget et al. 1986; Økland et al. 1995). Andre steder foregår rutinemæssige 
optællinger af gydebanker, baseret på visuelle observationer, med henblik på at kvantificere 
gydebestandens størrelse eller rumlige fordeling i vandløbssystemet (Niven et al. 2008). 
Vandet i flere af de danske vandløb er fra naturens side uklart, hvilket besværliggør en 
identificering af gydning, hvis denne foregår i hovedløbet. Det er derfor ofte i tilløbene, at man 
finder de bedste chancer for at observere gydende laks eller tegn herpå i form af 
gydegravninger. Det er dog sandsynligt, at netop hovedløbet spiller en væsentlig rolle i 
forbindelse med laksens gydning i danske vandløb. Statsbiolog Knud Larsen beskrev allerede i 
1950 nogle af de bedst kendte gydepladser i Storås og Skjern Ås hovedløb (Larsen 1950), 
mens nyere undersøgelser fra Gudenåen (Aarestrup & Jepsen, 2000), Varde Å (Jepsen et al. 
2003) og Skjern Å (Koed et al. 2010) gjorde brug af radiotelemetri til identificering af 
gydepladser. Brug af radiotelemetri har den fordel at fiskenes position i vandløbet kan pejles 
med ganske få meters usikkerhed samtidig med, at der ved hyppig pejling oparbejdes en 
tidsserie, indeholdende data omkring laksens vandring og adfærd i forbindelse med 
gydningen. Metoden er ligeledes velbeskrevet i mange udenlandske studier, hvor den har 
været brugt til at undersøge aspekter af laks´ gydevandring i ferskvand (Økland et al. 1995; 
Erkinaro et al. 1999; Økland et al. 2001; Kaarpinen et al. 2002; Thorstad et el. 2003; Finstad et 

al. 2005). Med baggrund i disse samt ovenstående erfaringer fra Skjern Å og Varde Å blev 
radiotelemetri valgt som metode til identificering af gydepladser i Storå. 

                                                        
5 Reproduktionssuccés er i denne sammenhæng defineret som værende det antal afkom fra et individ som selv 
overlever indtil gydning. 
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2.1.1 Gydepladser i Storå 
Fra historiske dokumenter vides det, at laksen i Storå har gydt i hovedløbet såvel som i flere af 
de mindre tilløb (Larsen 1950). Mange historiske gydelokaliteter har befundet sig i de øvre 
dele af Storå-systemet, men er af forskellige årsager i dag uegnede til succesfuld reproduktion. 
Nogle af disse ligger på bunden af Vandkraftssøen eller i den opstuvede zone opstrøms for 
denne og er dermed fysisk uegnede som gydepladser for de optrækkende fisk. Med 
undtagelse af Sunds Nørreå har hovedparten af den øvre Storå desuden været svært belastet 
af okkerforurening. Belastningen med okker opstod, da man fra landbrugsjorden indførte 
omfattende drænsystemer, udrettede de mindre vandløb og i samme omgang gravede disse 
dybere ned i terrænet med henblik på at opnå en mere effektiv vandafledning fra markerne6. 
Okker er ikke akut toksisk men lægger sig som et lag på vandløbsplanterne og hæmmer 
hermed fotosyntesen, mens det ved kontakt med gællerne på fisk og smådyr i vandløbet 
hæmmer deres iltoptagelse. En stærkt reduceret klækkesuccés hos fiskeæg som konsekvens 
af okker kan skyldes en fysisk blokering af æggets porre (Vuori 1995). Fra fældefangster i 
omløbsstryget ved Holstebro Vandkraftværk vides det, at en del af laksene søger opstrøms 
vandkraftsøen i deres søgen efter egnede gydelokaliteter. Nogle af disse gyder med sikkerhed 
i Tvis Å, men det antages at hovedparten søger længere op i den øvre Storå. En inspektion af 
de øvre vandløbsstræk i 2009 fra Ikast til Ørre viste, at der findes egnede steder til gydning 
om end det stadig er uvist, hvorvidt vandkvaliteten, grus/sten forekomster og graden af 
sedimentation er på et niveau, hvor gydning vil føre til succesfuld klækning af lakseyngel 
(pers. kom. Finn Sivebæk, fiskeplejekonsulent DTU Aqua). Ved elektrofiskeri efter opgangsfisk 
i oktober 2010 og igen efter nedfaldsfisk i januar 2011 blev der konstateret enkelte 
forekomster af lakseyngel på de øvre stræk ved Sejlsigvej, Ørre by og ved Hodsager (personlig 
observation). Da der ikke udsættes lakseyngel opstrøms Vandkraftssøen, kan disse fisk kun 
stamme fra naturlig reproduktion i vandløbet.  

                                                        
6 Ved dræning bliver det jordbundne mineral pyrit fritlagt og dermed udsat for oxidation. Denne oxidation 
medvirker til udfældning af den jernforbindelse (ferrijern) vi kender som okker. 
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Figur 2.1 Elektrofiskeri i Storås hovedløb opstrøms Vandkraftssøen. Der blev kun fanget få laks på de 
øvre dele af Storå ved elektrobefiskning i oktober 2010. 
 
Historisk har laksen også gydt i Råsted Lilleå, Gryde Å, Vegen Å og Idom Å (Larsen 1950). 
Hovedparten af spærringerne i tilløbene er gennem de seneste årtier fjernet, og det vides med 
sikkerhed, at der i dag findes succesfuld gydning i Vegen Å, Gryde Å, Tvis Å samt i Råsted 
Lilleå. I 2010 blev der desuden konstateret naturligt produceret lakseyngel i Ellebæk samt i 
Idom Å (pers. kom. Klaus Balleby, biolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund). Nedstrøms 
Vandkraftssøen har Knud Larsen (1950) angivet laksens vigtigste gydelokaliteter i hovedløbet 
og alle disse befinder sig på strækningen mellem Frøjk Bæk og Bur Møllebæk. Placeringen af 
disse på relativt dybt vand sammenholdt med et lavt antal gydende fisk har dog gjort det 
meget vanskeligt at konstatere, hvorvidt der i nyere tid er foregået succesfuld gydning på 
disse stræk af Storå. Skulle der stadig eksistere en oprindelig bestand af Storå-laksen er det 
muligt, at denne har overlevet på et af disse stræk i hovedløbet, eftersom hovedparten af de 
øvrige gydepladser enten har været spærret i forbindelse med dambrug i tilløbene eller ved 
Vandkraftværket i hovedløbet ved Holstebro by.  

2.1.2 Forvaltningen af laks i Storå 
Bestanden af laks i Storå er i dag i fremgang, men dette skal primært opfattes som en 
konsekvens af årlige udsætninger samt forbedrede fysiske forhold i tilløbene nedstrøms 
Vandkraftssøen. Udsætninger er nødvendige for at genetablere en sund bestand, men også et 
tiltag der er at opfatte som en midlertidig symptombehandling. I henhold til 
forvaltningsplanen for laks er målet at opnå en gunstig bevaringsstatus for laksen.  Ved en 
undersøgelse af smoltudtrækket for 2007 i Storå blev forholdet mellem naturligt producerede 
og udsatte laks estimeret til at være 1:7(Baktoft & Koed 2008).  Sammenligner man med 
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tallene fra Skjern Å var andelen af naturligt producerede laksesmolt her estimeret til at være 
en tredjedel af det samlede smoltudtræk i 2005 (Koed 2006). Mere end en fjerdedel af den 
samlede vilde produktion af laksesmolt i Storå stammede i 2007 fra det samme tilløb, Råsted 
Lilleå. Det er sandsynligt at der for Storås vedkommende er store udfordringer forbundet med 
at øge andelen af naturligt producerede laks. Med henblik på at optimere forvaltningen af laks 
i Storå er det derfor nødvendigt at sikre sig yderligere viden om hvilke faktorer, der påvirker 
laksen negativt i forbindelse med dennes gydning i systemet. På nuværende tidspunkt vides 
det ikke med sikkerhed, hvorvidt der overhovedet foregår succesfuld gydning i hovedløbet 
nedstrøms Vandkraftsøen eller om den vilde produktion af smolt i Storå primært stammer fra 
de tilløb, hvor de fysiske forhold og passageproblemerne gennem en årrække er forbedret til 
fordel for laksens muligheder for at fordele sig på gydepladser i hele vandløbet.  

2.1.3 Formål 
Formålet med denne del af undersøgelsen er at vurdere gydebestandens størrelse og rumlige 
fordeling i Storå-systemet. Særligt interessant er det at få viden om, hvilken rolle hovedløbet 
spiller i laksens valg af gydeplads sammenlignet med tilløbene og i denne sammenhæng også 
at få identificeret mere specifikke områder af hovedløbet, hvor laksen kan forventes at gyde. 

2.2 Materialer og metode 

2.2.1 Radiomærkning 
Alle laks i undersøgelsen blev fanget i Storås hovedløb ved elektrofiskeri fra båd og sejlende 
nedstrøms. Der blev benyttet håndholdt elektrode og generator ydende 6500 Watt 
pulserende, 3-faset jævnstrøm. Laksene blev nettet med knudeløse net og straks efter fangst 
blev laksene overført til et kar, placeret i bunden af båden, med tilførsel af ilt. Når 2-3 laks 
befandt sig i karet blev disse overført til en følgebåd, hvorfra operationen blev foretaget. 
Grundet den begrænsede mængde tilgængelige opgangsfisk blev alle laks fanget i foråret 
mærket, mens der ved efterårsmærkningen udelukkende blev mærket laks med intakte 
finner. Denne prioritering blev foretaget for at minimere risikoen for mærkning af udsatte 
fisk, der for de flestes vedkommende er kendetegnet ved klip af fedtfinne eller bugfinne. I en 
forvaltningsmæssig sammenhæng skønnedes det at være mest interessant at indhente viden 
om de vilde fisks fordeling og valg af gydepladser i systemet. Da der ikke er foretaget klipning 
af udsatte fisk i 2007-2009 er det sandsynligt, at nogle af de radiomærkede efterårsfisk har 
været udsatte fisk. I forbindelse med blev der ikke skelnet til længden af laksene, men der blev 
mærket flere hunner end hanner. Oftest gyder hunlaks kun et eller to steder i 
vandløbssystemet, hvorfor det ville blive nemmere at identificere de potentielle 
gydelokaliteter ved at følge hunlaks frem for hanlaks der i højere grad gyder på flere 
lokaliteter (Fleming 1996).  

Indsættelsen af radiosenderen foregik ved en operation i båden mens denne var forankret 
langs åbrinken. Laksen blev bedøvet i en opløsning af benzokain og opereret så snart den ikke 
længere kunne holde balancen i karet. Ved operationen blev laksen overført til et rør, hvor 
hovedet var tildækket mens kroppen var fikseret så laksen lå stille og stabil under hele 
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indgrebet. Friskt vand blev løbende tilført røret for at holde slimlag og gæller våde. 
Operationen blev udført af en erfaren kirurg og foregik ved, at et snit på 15-20 mm blev lagt 
gennem bugvæggen, men uden at skære helt igennem. Radiosenderen blev herefter presset 
gennem snithullet og ind i bughulen. Med henblik på at mindske risikoen for infektion blev 
radiosenderen inden indførsel renset med ethanol og skyllet med demineraliseret vand. En 
kanyle blev ført fra åbningen ind til bughulen og ud gennem siden på laksen 50-70mm fra 
snittet. Igennem denne blev radiosenderens antenne trukket. Herefter blev operationssåret 
lukket med 2-3 separate suturer og laksen overført til et opvågningskar. Den brugte metode 
er en standardmetode brugt ved radiomærkning og erfaringsmæssigt ses minimale negative 
effekter hos laksefisk (Jepsen et al. 2002; Bridger & Booth 2003; Cooke et al. 2011; Wagner et 

al. 2011).  Så snart laksen havde genvundet fuld balance blev den genudsat i vandløbet. 
Koordinaterne for genudsætningen blev noteret. Hele operationen var overstået på 5-6 
minutter. De indopererede radiosendere var af typen ATS model F1830. Senderen kan 
udelukkende benyttes til positionering og er 11 mm i diameter, 53 mm lang og vejer 11 gram i 
luft og 6-8 gram i vand. Vægten på senderen udgjorde i luft 0,09-0,6 % af fiskenes kropsvægt 
og var for ingen af fiskene i nærheden af de generelle anbefalinger om højest at udgøre 2-6 % 
af kropsvægten (Adams et al. 1998). Senderen havde en garanteret levetid på 200-300 dage.  
Samtlige sendere havde frekvenser mellem 142,00-142,373 MHz og pulsrater på 55 eller 40 
bip/min. Hermed kunne hver enkelt laks identificeres ved hjælp af en unik kombination af 
frekvens og pulsrate.  

Udover radiomærkningen blev laksene målt, kønsbestemt og forsynet med et 23 mm PIT-
mærke7. PIT mærkningen gjorde det muligt at inkludere de radiomærkede laks i gruppen af 
mærkede fisk, der skulle danne grundlag for estimering af den samlede opgang i Storå (afsnit 
2.3.1 nedenfor). PIT mærket gav desuden mulighed for, at laksen kunne registreres, hvis den 
blev fanget i fælden i omløbsstryget eller hvis den gik op i Tvis Å. Begge steder var en PIT-
scanner placeret på tværs af vandløbet således, at alle mærkede fisk, der passerede denne 
blev registreret.  Fra alle radiomærkede fisk blev der desuden taget en skælprøve, samt en 
vævsprøve fra fedtfinnen. 

2.2.2 PIT mærkning og genfangst 
Formålet med at PIT-mærke fisk og foretage genfangster var at beregne et estimat af den 
samlede opgang af laks i Storå i 2010. Da de voksne laks udelukkende vandrer op i vandløbet 
med henblik på at gyde, vil bestandsestimatet kunne bruges til at kvantificere den samlede 
gydebestand i Storå 2010. Alle laks der indgik i beregningen af bestandsestimatet blev fanget 
og mærket nedstrøms Vandkraftværket.  Det er muligt, at der på tidspunktet for mærkningen 
allerede var en del af gydebestanden, der var vandret opstrøms Vandkraftssøen. For at 
undersøge, hvorvidt dette var tilfældet blev der foretaget elbefiskninger den 2. og 3.oktober 
2010 på et ca. 30 km langt stræk fra Sejlsigvej og nedstrøms til Vandkraftssøen. På baggrund 

                                                        
7 PIT= Passive Integrated Transponder. Et PIT mærke består af en lille glasampul der placeres i den undersøgte 
organisme. Mærket indeholder en unik kode der ved scanning muliggør genkendelse ned til individ niveau. 
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af forholdet mellem mærkede og umærkede laks, samt med kendskab til totalfangsten, kan 
størrelsen af gydebestanden estimeres. PIT-mærket blev indsat i fiskens fedtlomme under 
rygfinnen. Mærkningen foregik i den samme type rør, som blev brugt ved radiomærkningen, 
men laksene var ikke under bedøvelse og blev straks efter mærkning og registrering af køn, 
finneklip og længde genudsat i vandløbet. 

Genfangsten af de mærkede laks foregik i forbindelse med de lokale lystfiskerforeningers 
årlige elektrofiskeri efter moderfisk den 7., 27., og 28. november. På de 3 dage blev der fisket 
på de samme stræk som ved mærkningen i oktober samt med samme type udstyr og 
fremgangsmåde. Der blev ikke elfisket i tilløbene. Samtlige fangede laks blev scannet for PIT 
mærke og PIT nummeret på genfangster blev noteret. 

2.2.3 Dataloggere 
I nærværende undersøgelse blev der benyttet telemetriudstyr fra firmaet Advanced 
Telemetry Systems (ATS). De automatiske lyttestationer (ALS) bestod af: datalogger model 
Dcc II D 5041 + modtager model R2100 + antenne (9 elements yagi). Det manuelle pejleudstyr 
bestod af modtager model R2100 + antenne (4 elements yagi) + hovedtelefoner.  

2.2.4 PIT scannere 
En PIT scanner består af to loops i hele vandløbets bredde og med ca. 10 meters mellemrum. 
Hvis en PIT mærket fisk passerer registreres PIT mærkets unikke kode, samt retningen på 
fiskens bevægelse. En PIT scanner var opstillet i den nederste del af Tvis Å, samt i 
omløbsstryget nedstrøms fiskefælden. 

2.2.5 Pejlinger 
De radiomærkede laks blev pejlet løbende gennem hele undersøgelsesperioden. Dels ved 
hjælp af automatiske lyttestationer (ALS) opstillet på tre forskellige lokaliteter i systemet, dels 
ved manuelle pejlinger fra båd eller til fods langs hovedløbet og i tilløb. De tre lyttestationer 
var opstillet på det nederste stykke af hhv. Gryde Å og Råsted Lilleå, samt ved Storås hovedløb 
ved Nørre Vosborg (figur 2.2). Lyttestationerne blev løbende tømt for data og disse blev 
analyseret med henblik på at frasortere eventuel støj (afsnit 2.2.6).  Manuelle pejlinger i 
hovedløbet blev foretaget fra båd, sejlende nedstrøms, mens der blev lyttet på de relevante 
frekvenser. Ved registrering af en laks blev hastigheden sat ned og laksens position blev 
bestemt og plottet ved hjælp af håndholdt GPS. Laksene kunne nærpejles ned til ganske få 
meter og flyttede de på sig ved nærpejling blev dette noteret. I tilløbene blev de manuelle 
pejlinger foretaget til fods, da lav vandstand besværliggjorde transport med båd. En oversigt 
over hvilke områder, der blev pejlet fremgår af figur 2.2.  
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Figur 2.2 Oversigt over placering af automatiske lyttestationer samt pejlede strækninger. Grøn = intensiv      
pejling, rød= ekstensiv pejling 
 

2.2.6 Sortering af støj 
Med henblik på at undgå fejlregistreringer blev samtlige data fra dataloggere analyseret og 
støj blev sorteret fra. Støj defineres som logging af frekvenser, hvor der blot var registreret en 
enkelt blok for en given laks eller registreringer af laks, hvor pulsraten adskilte sig fra den 
faktiske pulsrate. I tabel 2.1 nedenfor er angivet eksempler på de 2 former for støj samt for en 
accepteret registrering. Teoretisk er det muligt for en laks at svømme forbi en lyttestation 
uden at blive registreret eller kun blive registreret en enkelt gang. Dette kræver dog at laksen 
bevæger sig relativt hurtigt i begge retninger i hele det område på flere hundrede meter som 
lyttestationens antenne dækker. De accepterede registreringer fra de automatiske 
lyttestationer blev sammenholdt med de øvrige pejlepositioner for hver enkelt laks. Viste 
disse en usandsynlig vandringsadfærd for en laks blev registreringen slettet fra det datasæt 
der blev brugt til de endelige kort. 
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Tabel 2.1 Eksempel på sortering af støj. Rød = forkert pulsrate, sort = kun en enkelt registrering, grøn= 
godkendt registrering. 
 

År Dag Tid Antenne Frekvens Pulsrate 

2010 108 00:10 1 142_025 39 

2010 108 05:32 1 142_025 38 

2010 122 05:24 1 142_045 40 

2010 136 05:04 1 142_154 40 

2010 136 05:05 1 142_154 40 

2010 136 05:06 1 142_154 39 

2010 136 05:08 1 142_154 40 
 

 

2.2.7 GIS kort 
Med udgangspunkt i koordinaterne for pejlingerne blev der udarbejdet et GIS-kort over hver 
enkelt laks position for hver gang den blev registreret ved enten manuel pejling eller på 
lyttestationerne. Kort over pejlingerne samt generelle oversigtskort blev alle udarbejdet i 
ArcMap-ESRI version 9.3. 

 

2.3 Resultater 

2.3.1 Karakteristik af lakseopgangen i Storå 2010 
I løbet af undersøgelsen i Storå blev i alt 53 laks radiomærket. Af disse blev 19 mærket i 
foråret 2010, mens yderligere 34 laks blev radiomærket i efteråret 2010. I perioden fra den 
4.-7. oktober 2010 blev der i alt PIT-mærket 166 laks, hvoraf de 34 også blev radiomærket. 
Alle mærkede fisk blev fanget i Storå fra Vandkraftværket i Holstebro by og til udløbet i 
Felsted Kog.  

Elektrofiskeri opstrøms søen gav ikke anledning til formodninger om, at der primo oktober 
opholdt sig mange laks på de øvre stræk. På to dages fiskeri blev der blot fanget tre laks, 
hvorfor det antages, at kun en marginal andel af den samlede lakseopgang på daværende 
tidspunkt opholdt sig opstrøms Vandkraftsøen. Informationer fra elektrofiskeriet efter 
moderfisk muliggjorde beregning af et estimat for den totale mængde laks, der i 2010 
vandrede op i Storå for at gyde. På de tre dages elektrofiskeri efter moderfisk i november blev 
der fanget 279 laks som alle blev scannet for PIT-mærke. Der blev i alt registreret 43 
genfangster, heraf 9 radiomærkede laks. Af de 43 genfangster viste det sig, at ni laks ikke var 
blevet PIT-mærket under oktober måneds elektrofiskeri, men fiskefælden. Da disse ni laks 
ikke var en del af de oprindeligt mærkede 166 laks bliver disse ikke inkluderet i 
beregningerne for estimatet over årets opgang af laks i Storå. Estimatet er beregnet som hos 
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Ricker (1975), og hertil er lagt de 97 laks som det vides at lystfiskerne har hjemtaget i 
fiskesæsonen 2010. 

 

� =
�� + 1� ∗ �	 + 1�

�
 + 1�
 

 

hvor 

y = Det estimerede antal opgangslaks i åen 

m = antal mærkede laks i alt 

c  = antal fangede laks ved 2. befiskning 

r = antal mærkede laks ved 2. befiskning 

y = 1390 

 

Variansen af  (y), standard error (SE(y)) og konfidensinterval er beregnet som hos Bohlin et 

al. (1989): 
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V(y) = 33286 

 

 Standard error: 

 SE(y) = √V(y) 

SE(y) = 182 

 

95% konfidensinterval = y ± 2 SE(y) 

95% konfidensinterval = 1390 ± 364 
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Estimeret fangstsandsynlighed ved 2. befiskning: p = r/m 

 p = 34/166 

 p = 0,20 

 

Eftersom mærkede laks er genfanget af flere omgange har det været muligt at udregne et 
bestandsestimat på baggrund af forskellige niveauer af data. I tabel 2.2 er angivet fem 
forskellige måder hvorpå bestandsestimatet er beregnet. Estimaterne bygger på data for hhv. 
en dags elektrofiskeri, to dages elektrofiskeri og tre dages elektrofiskeri. Desuden er estimatet 
beregnet ud fra data baseret udelukkende på genfangst af de radiomærkede laks ved tre dages 
genbefiskning samt ved brug af genfangster af laks i fælden ved omløbsstryget.  
Bestandsestimatet er ligeledes angivet for tre scenarier, hvor lystfiskernes registrerede 
stangfangster udgør hhv. 45 %, 33 % og 26 % af den samlede opgang. Disse værdier er valgt, 
da de angiver den estimerede andel af stangfangster ved det beregnede bestandsestimat, samt 
for den øvre og nedre grænse af det beregnede konfidensinterval.  

Tabel 2.2 Bestandsestimat for lakseopgangen 2010 for Storå, beregnet ud fra forskellige niveauer af 
information. *Estimatet ved stangfangster er baseret på, at lystfiskere fanger hhv. 45 %, 33 % eller 26 % 
af den samlede opgang. 

 Mærkede fisk # Fangster # Genfangster Bestandsestimat Konfidensinterval 

1 dags 
elektrofiskeri 

166 22 4 865 ± 615 

2 dages 
elektrofiskeri 

166 141 16 1492 ± 606 

3 dages 
elektrofiskeri 

166 270 34 1390 ± 364 

Radiomærkede  36 270 9 1100 ± 541 

Fældefangst 166 87 10 1433 ± 736 

Stangfangster* -- 458 -- 1026/1390/1754 -- 

 

Gennem undersøgelsesperioden fra den 2. oktober 2010 til 31. december 2010 er der i alt 
registreret 502 forskellige laks fanget ved elektrofiskeri eller i fiskefælden. Dette tal svarer til 
mere end en tredjedel af den samlede estimerede opgang, hvorfor det må forventes at data fra 
disse laks er repræsentative for den samlede gydebestand der vandrede op i Storå i 2010. Af 
tabel 2.3 fremgår det, at kønsratioen mellem fiskene var næsten 1:1 dog med en lille overvægt 
at hunfisk. 

 

 



 

Tabel 2. 3 Karakteristik af lakseopgangen 2010 i Storå

 Middellængde (cm) 

Hunlaks 84 

Hanlaks 76 

Alle laks 80 

 

Figur 2.3 Fordeling af finneklippede laks fanget under 
klippet fedtfinne, HB = klippet højre bugfinne, VB = k
 
 
På baggrund af de registrerede 
estimere et realistisk forhold mellem udsatte og vilde laks
manglende klipninger i 2008 og 2009 af de udsatte laks, der ellers formodes at udgøre en 
stor andel af den samlede opgang i 2010.
 

2.3.2 Valg af gydeplads 
Da Storås hovedløb er dybt, og vandet samtidig er uklart, var det ikke muligt at identificere de 
eksakte positioner for gydepladser ud fra konkrete observationer af radiomærkede laks på 
leg. De formodede gydepladser er derfor fastlagt ud fra et kvalificeret skøn med udgangspunkt 
i de registrerede pejlinger, samt viden om, hvornår laksen for
adfærd i forbindelse med gydningen.

Af de 19 radiomærkede laks fra foråret 
til gydningen. I alt indgik 36 radiomærkede laks derfor i undersøgelsen af Storå
af gydeplads. 

79 %
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Tabel 2. 3 Karakteristik af lakseopgangen 2010 i Storå 

Median(cm) Interval (cm) Antal  

85 52-105 256 

73 47-130 241 

80 47-130 497 

Figur 2.3 Fordeling af finneklippede laks fanget under elektrofiskeri i 2010. Antal laks i parentes.
klippet fedtfinne, HB = klippet højre bugfinne, VB = klippet venstre bugfinne. 

På baggrund af de registrerede finneklipninger ved elektrofiskeriet var det ikke muligt at 
estimere et realistisk forhold mellem udsatte og vilde laks (figur 2.3)
manglende klipninger i 2008 og 2009 af de udsatte laks, der ellers formodes at udgøre en 

amlede opgang i 2010.  
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epladser er derfor fastlagt ud fra et kvalificeret skøn med udgangspunkt 
i de registrerede pejlinger, samt viden om, hvornår laksen formodes 
adfærd i forbindelse med gydningen. 

Af de 19 radiomærkede laks fra foråret var der kun to levende fisk tilbage
til gydningen. I alt indgik 36 radiomærkede laks derfor i undersøgelsen af Storå
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Figur 2.4 Oversigt over skæbnen for de 36 radiomærkede laks. Størstedelen af de 
radiomærkede laks formodes at 

 

Af de 36 laks, antages det, at mindst 28 nåede at få gydt et sted i Storå
For fire laks var det ikke muligt at vurdere
fordi de blev fundet døde i starten af gydeperioden eller fordi det ikke længere var muligt at 
finde laksen ved pejlinger. Desuden var der e
november 2010 og formodes at have været en strejfer fra et a
Udover de fem laks nævnt ovenfor blev t

Der fandtes ikke nogen statistisk
tilløbene til gydning (ANOVA, F
undersøgelsens længste hunlaks vandrede højt op i tilløbene. F.eks. blev der den 21. december 
observeret en hunlaks på 90 cm (093_55)
Gryde Å. Her havde den i øvrigt selska
(063_55). Vandløbet er mindre end to
Også Råsted Lilleå og Vegen Å
(036_55/053_55). 

 

                                                        
8 Tal i parentes angiver frekvens og pulsrate for den givne laks. (093_55) refererer til frekvens 142,093 MHz og 
pulsrate 55 bip min-1. 
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Figur 2.4 Oversigt over skæbnen for de 36 radiomærkede laks. Størstedelen af de 
radiomærkede laks formodes at have gydt mens kun en lille andel døde før gydningen.
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Gryde Å. Her havde den i øvrigt selskab af en, ligeledes radiomærket, hanlaks på 65 cm 
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Figur 2. 5 Valg af gydeområde for 31 radiomærkede laks.
befandt sig nedstrøms Vandkraftværket.
 

En stor andel af de radiomærkede laks 
Vandkraftssøen, mens den resterende
Lilleå, Vegen Å og Gryde Å (figur 2.5)
På figur 2.5 er inkluderet tre laks, der sandsynligvis aldrig nåede at få gydt. De er medtaget i 
analysen, idet de ved deres sidste pejling befandt sig så højt oppe i et tilløb, at det antages som 
sandsynligt, at de ville have gydt i det givne tilløb.
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Valg af gydeområde for 31 radiomærkede laks. Hovedparten af laksens gydelokaliteter 
befandt sig nedstrøms Vandkraftværket. 
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Figur 2.6 Gydetidspunkter og gydeområder for 28 radiomærkede laks. Vandrette linjer angiver det 
tidsrum, indenfor hvilket de individuelle laks formodes at have gydt. 

Figur 2.6 viser den sandsynlige gydelokalitet samt det estimerede gydetidspunkt for de 28 
laks, der vurderes at have gydt. Gydelokalitet og tidspunkt for den enkelte laks er angivet i 
bilag A.  

Med henblik på at identificere mulige gydepladser i hovedløbet nedstrøms Vandkraftssøen 
blev pejlingerne for de 14 fisk, der formodes at have gydt i denne del af vandløbet yderligere 
analyseret. Da der ikke blev pejlet intensivt i tilløbene var det ikke muligt at give et 
kvalificeret bud på konkrete områder, hvor de radiomærkede fisk kan have gydt. Store dele af 
november og december 2010 var meget kold og fattig på nedbør, hvorfor Storå løb med en 
meget lav og klar vandføring (figur 2.9; figur 3.4). Disse forhold muliggjorde en visuel 
registrering af partier med groft substrat i den nedre del af Storå (figur 2.7).  
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Figur 2.7 Oversigt over formodede gydelokaliteter i hovedløbet for 14 radiomærkede laks angivet med frekvens og pulsrate. Enkelte laks fremgår 
to gange på kortet, hvis to strækninger har været sandsynlige gydelokaliteter. Registrerede forekomster af grus/sten er angivet med en cirkel. 
Indsat: Oversigt over historiske gydelokaliteter, angivet med et kryds (efter Larsen, 1950). 
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Mulige positioner for laksegydning i 2010/2011 fremgår af figur 2.7. Hovedparten af de 
formodede gydelokaliteter befinder sig på strækket mellem Frøjk Bæk og nedstrøms til 
området omkring Bur Møllebæk. De sandsynlige gydelokaliteter for de radiomærkede laks har 
et sammenfald med placeringen af de historiske gydeområder i den nedre Storå, der er 
markeret på det indsatte kort. De markerede partier med grus/sten er blot dem, der visuelt 
blev registreret. Det er sandsynligt, at der flere steder i hovedløbet forefindes områder med 
grusbund, som det ikke lykkedes at registrere. 

I fald der foregår succesfuld gydning i Storås hovedløb sandsynliggør resultaterne, at denne 
stadig foregår på de oprindelige lokaliteter. Der har aldrig været udlagt gydegrus i den nedre 
del af Storås hovedløb, hvorfor gydning nødvendigvis må foregå på de oprindelige 
gydebanker9. Der var desuden laks, der i gydeperioden primært opholdt sig på strækket 
mellem Vandkraftværket og udløbet af Vegen Å. Flere steder på denne strækning forekommer 
der stenet/gruset bund, som potentielt kunne bruges i forbindelse med gydning for laks. Åen 
er dog stærkt reguleret gennem Holstebro by og hensynet til de vandløbsnære bebyggelser 
fordrer, at vandet hurtigst muligt skal transporteres væk fra byen. Der foreligger ikke viden 
om, hvorvidt strømforholdene og substratsammensætningen på disse stræk tillader 
succesfuld gydning. 

2.3.3 Gydning opstrøms Vandkraftssøen og i Tvis Å 
Tallene fra fiskefælden i omløbsstryget viste, at mindst 107 laks i perioden fra den 1. oktober 
til den 30.december 2010 valgte at vandre mod gydepladser i Tvis Å eller opstrøms 
Vandkraftssøen. Af disse 107 laks blev 16 registreret i den opstillede PIT-scanner i Tvis Å. På 
baggrund af tidspunktet for opstrøms og nedstrøms vandring forbi den opstillede PIT-scanner 
vurderes det, at ni laks gennemførte gydningen i Tvis Å. Den resterende del har enten fordelt 
sig i hovedløbet og tilløbene opstrøms søen eller er vandret tilbage i hovedløbet nedstrøms 
Vandkraftværket. For at komme retur til hovedløbet nedstrøms Vandkraftværket må laksen 
enten svømme gennem Vandkraftværkets frisluser, i perioder hvor disse er åbne, eller 
alternativt passere fælden i omløbsstryget i det korte tidsinterval, hvor denne hejses op ved 
den daglige registrering af fisk. Resultaterne fra elektrofiskeriet efter moderfisk i november 
viste, at en overraskende stor andel af de laks, der fanges i fælden og udsættes i søen vandrer 
tilbage til de nedre dele af hovedløbet. 

 På tidspunktet for elektrofiskeriet var der mærket og udsat 84 laks i Vandkraftssøen, hvoraf 
11 laks (13 %) blev fanget nedstrøms værket. Den estimerede fangstsandsynlighed (afsnit 
2.3.1) ved elektrofiskeriets 2. befiskning var på 20 % og det er dermed sandsynligt, at det 
reelle antal laks, der er vandret nedstrøms vandkraftværket er væsentligt højere.  Bruges den 
estimerede fangstsandsynlighed drejer det sig potentielt om 55 laks eller flere der er vandret 
nedstrøms vandkraftværket igen. Dermed er det en mulighed at mere end 65 % af den totale 

                                                        
9 Der blev i september 2011 udlagt 600 m3 grus i hovedløbet kort opstrøms Gryde å, men dette først efter 
afslutning af denne undersøgelse. 
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mængde laks, der fanges i fælden og sættes ud i søen vandrer nedstrøms igen inden 
gydningen. Ingen laks, der oprindeligt var mærket i fælden, blev siden genfanget i fælden. 

2.3.4 Vandføringens betydning for laksens passage af omløbsstryget 
Med henblik på at belyse vandføringens betydning for opstrøms vandrende laks til de øvre 
dele af Storå, blev vandføringsdata sammenholdt med informationer om registreringer af laks 
i fælden på daglig basis for årene 2006-2008 samt 2010. Papirerne med dagsfangster fra 2009 
var desværre gået tabt, hvorfor det ikke var muligt at bruge dette år i analysen.  
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Figur 2.8 (a-e) Sammenhæng mellem fangst af laks i fiskefælden ved omløbsstryget og vandføring i 
Storås hovedløb nedstrøms Vandkraftværket. Vandføringsdata leveret af Holstebro kommune. 

 
Graferne viser en markant årlig variation i hovedløbets vandføring i november og december 
måned (figur 2.8). Der ses desuden en tendens til, at laksene trækker gennem omløbsstryget i 
”klumper” indenfor relativt korte tidsintervaller. Disse perioder med mange laks på få dage 
findes fortrinsvis i perioder, hvor vandføringen i hovedløbet ligger over normalen. Data 
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indikerer at vandføringen sandsynligvis har betydning for tidspunktet for laksenes vandring 
opstrøms Vandkraftssøen. Eksempelvis ses det, at stort set samtlige fældefangster i 2006 var 
inden den 11. december (figur 2.8a). I modsætning hertil blev der i 2008 registreret mange 
laks i fælden efter den 20. december (figur 2.8c). November og december måned 2010 var 
kolde og fattige på nedbør og her viser grafen at laksenes passage af omløbsstryget 
korrelerer ret præcist med en øget vandføring i hovedløbet (figur 2.8d). 
 

2.3.5 Elektrofiskeri i tilløb  
Resultaterne for elektrofiskeriet på de otte befiskede stationer fremgår af tabel 2.3. For 
samtlige strækninger på 50 meter er der foretaget to befiskninger og bestandsestimatet er 
beregnet ud fra udtyndingsmetoden (Bohlin et al. 1989). For strækningen på 1100 meter i 
Råsted Lilleå er der foretaget elektrofiskeri to på hinanden følgende dage og 
bestandsestimatet er beregnet ud fra fangst-genfangst metoden som beskrevet for 
bestandsestimatet for laks i hovedløbet. 

Tabel 2.3 Oversigt over fangst af laks og ørred ved elektrofiskeri i fire tilløb til Storå. * angiver at der 
ikke er skelnet mellem vilde og udsatte laks. 0+ angiver yngel klækket samme år som befiskningen er 
foretaget, 1+ angiver yngel klækket året før befiskningen. 

 Strækning Vild laks 0+  Vild laks 1+  Udsat laks 1+  Ørred 0+  Ørred 10cm +  

Gryde Å-Hestbjerg 50 m 91 0 0 2 52 

Gryde Å-
Nagstrupvej 

50 m 15 46 23 0 24 

Vegen Å-Vegen 
mølle 

50 m 101 145 201 225 78 

Vegen Å-Munkbro 50 m 12 15 5 13 38 

Råsted Lilleå-
Nymøllevej 4 

50 m 28 10 23 0 4 

Råsted Lilleå-
Nymølle dambrug 

1100 m 2402 546* 4 63 

Tvis Å-
Bakgårdsvej 

50m  1 5 0 40 6 

Tvis Å-Tvis mølle 50 m 49 13 0 71 18 
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Figur 2.9 Bestandssammensætning for laks og ørred i fire tilløb til Storå. Tal i parentes angiver antal fisk 
inkluderet i analysen. 
 

Figur 2.9 viser bestandssammensætningen på de befiskede strækninger i fire tilløb til Storå. 
Der blev kun registreret vilde laks i Tvis Å, hvilket skyldes at der ikke udsættes laks opstrøms 
vandkraftværket. Endvidere blev der ikke skelnet mellem vilde og udsatte laks ved den ene 
befiskning i Råsted Lilleå. Fokuseres på andelen af vilde laks i Vegen Å og Gryde Å, så var 
denne på hhv. 44 % og 67 % af den totale mængde laks i alderen 1+. 

 

2.4 Diskussion 

2.4.1 Bestandsestimat 
Fangst-genfangst metoden til beregning af bestandsestimatet har en lang tradition for 
anvendelse til fiskeundersøgelser i vandløb. Metoden indeholder dog nogle antagelser (Bohlin 
et al. 1989), hvoraf de vigtigste er angivet nedenfor: 
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1) Håndterede og mærkede laks er repræsentative for hele populationen. Selvom håndteringen 
potentielt kan påvirke adfærd såvel som dødelighed hos de mærkede laks understøttes 
antagelsen af lignende undersøgelser med PIT-mærkede såvel som radiomærkede laks 
(Aarestrup & Jepsen, 2000; Koed et al. 2010). Det antages at der ikke har været forskel i 
fangstsandsynligheden for mærkede og umærkede laks 

2) Ens fangstsandsynlighed for alle individer. Da alle de elfiskede laks var store gydefisk 
antages det, at der ikke har været en størrelsesmæssig forskel i fordelingen af de mærkede 
laks.  

3) De mærkede fisk er tilfældigt fordelt ved 2. befiskning. Da der er tale om vandrende fisk der 
ikke er kendt for at danne stimer i vandløbet antages det, at de mærkede laks har været 
fordelt over den befiskede strækning. Det er sandsynligt, at en andel af de mærkede fisk er 
vandret op i tilløb inden 2. befiskning og dermed ikke har været tilgængelige ved 
elektrofiskeriet. Dette antages ikke som værende problematisk, da det forventes, at en 
tilsvarende andel umærkede fisk har haft samme vandringsmønster. Dermed forventes det, at 
forholdet mellem mærkede og umærkede laks på den befiskede strækning er repræsentativ 
for populationen. 

Bestandsestimatet er at betragte som et minimumsestimat da der ikke mærkes fisk i tilløbene 
og ej heller fiskes her ved 2. befiskning. De fisk som allerede befandt sig i tilløbene under 
mærkningsperioden skal således adderes til det estimerede bestandsestimat. Størrelsen på 
tilløbene i nedre Storå taget i betragtning antages det, at der i mærkningsperioden ikke 
opholdt sig et antal laks i disse dele af vandløbssystemet, der ville ændre markant på 
bestandsestimatet, når der samtidig tages højde for den beregnede varians. Som ovenfor 
nævnt blev der kun fanget meget få laks opstrøms Vandkraftværket. Det vurderes derfor som 
en rimelig antagelse, at der inden mærkningsperioden kun opholdt sig et meget begrænset 
antal laks på de øvre stræk af Storå. 

Ved 2. befiskning blev der kun fanget cirka 20 % af de mærkede laks, hvilket resulterer i en 
høj varians for bestandsestimatet. Den lave fangstsandsynlighed skyldes, at der ved 
elektrofiskeri i vandløb af Storås størrelse generelt er en lav effektivitet sammenholdt med 
det faktum, at en ukendt andel af de oprindeligt mærkede 166 laks opholdt sig i tilløb under 
elbefiskningerne.  

Bestandsestimatet er det højeste for Storå i nyere tid og markant højere end for årene 2003 og 
2005, hvor den estimerede opgang var på hhv. 166 (±17) og 418 (±200) laks (Glüsing 2005). 
Fremgangen kan tilskrives en effekt af et forbedret udsætningsmateriale kombineret med 
forbedringer af de fysiske forhold i tilløbene nedstrøms Vandkraftværket. Det må dog 
forventes, at laksebestandens fremgang ikke fortsætter med at stige i samme tempo i de 
kommende år. En vurdering fra DTU Aqua er, at det samlede vandløbssystem under optimale 
forhold kan have en årlig opgang på 4000-6000 laks (Ankjærø et al. 2010). Antages det, at kun 
en 1/3 del af Storås gyde- og opvækstområder bidrager til den nuværende produktion, så kan 
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det ikke forventes at Storå nedstrøms vandkraftværket har en årlig opgang på mere end cirka 
2000 laks. 

2.4.2 Gydebestandens fordeling opstrøms Vandkraftværket 
Bestandsestimatet på 1390 laks dækker over den samlede opgang i hele Storå systemet. Af 
disse 1390 laks vides det, at 107 laks er blevet fanget i fælden og siden genudsat i søen. Dette 
tal er det laveste siden 2005, hvorfor det formodes at antallet af gydende laks opstrøms 
Vandkraftssøen er det laveste i fem år. Da opgangen i 2010 sandsynligvis var den største i 
nyere tid kan faldet i laksefangster i fiskefælden ikke tolkes som en generel nedgang i antallet 
af opgangslaks i Storå. Den observerede nedgang i fældefangsterne skal derfor tilskrives 
andre forhold (afsnit 2.4.3). Endvidere indikerede resultaterne fra elektrofiskeriet efter 
moderfisk, at en betydelig andel af de laks, som fanges i fiskefælden vandrer nedstrøms inden 
gydeperioden. Det reelle antal gydefisk der benytter de øvre dele af Storå kan dermed være 
langt mindre end antaget ved blot at betragte mængden af laks registreret i fiskefælden. Ved 
en undersøgelse i Varde Å af Jepsen & Deacon (2002) blev det ligeledes observeret, at kun få 
af de radiomærkede laks passerede den daværende spærring ved Karlsgårdeværket gennem 
en fisketrappe. Enkelte af disse laks blev inden gydningen igen registreret nedstrøms 
vandkraftværket uden siden at vandre gennem fisketrappen igen.  

Etablering af omløbsstryg har som formål at lede vandrefisk mod habitater, der grundet en 
opstemning, er gjort utilgængelige. Resultaterne fra Storå viser midlertidig at passage af 
omløbsstryget ikke nødvendigvis bringer laksen tættere på gydeområdet, muligvis fordi 
Vandkraftssøen i sig selv udgør en barriere for den opstrøms vandring. Denne problematik 
kan være aktuel i andre danske vandløb med opstemninger og særligt i Gudenåen ved 
Tangeværket, hvor en af de opstillede løsningsmodeller er et kort omløbsstryg med indløb fra 
den opstemmede Tange Sø (Cowi 2007). 

2.4.3 Vandføring og lakseopgang 
Laks følger naturligt hovedstrømmen på deres gydevandring, men omløbsstryget løber kun 
med en begrænset del af den samlede vandføring i Storå. Denne problematik er velbeskrevet i 
litteraturen og vil medføre, at laksens vandring forsinkes ved forgæves søgen efter passage i 
hovedstrømmen ved turbinerne (Laine et al. 2002; Karppinen et al. 2002; Thorstad et al. 
2003, 2008). Eksempler på nedstrøms vandring i vandløbet, eller at laks helt forlader 
vandløbet uden at have gydt er også registreret i forbindelse med spærringer i vandløb 
(Chanseau & Larinier 1998; Rivinoja et al. 2001; Croze 2005; Jepsen et al. 2005). Ifølge aftalen 
med det kommunalt ejede selskab Vestforsyning A/S, som driver Vandkraftværket, skal 
stryget løbe med en vandføring på 1700 l/s. Stryget har løbet med denne vandføring de 
seneste år, men i 2010 var der problemer med den mekanisme, der ved indløbet fra søen, 
regulerer vandindtaget til stryget. Konsekvenserne heraf var, at stryget i store dele af 
optræksperioden for laksefisk løb med en markant lavere vandføring helt ned til 1000 l/s 
(pers. kom. Vestforsyning A/S). Dette forhold kan have været medvirkende til, at færre laks 
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har fundet vej gennem stryget og dermed indfundet sig på gydepladserne i enten Tvis Å eller i 
hovedløbet opstrøms Vandkraftssøen. 

Vandføringens betydning for laks´ vandringsadfærd i vandløbet er kompleks og der findes i 
litteraturen ikke en entydig sammenhæng mellem vandføringen og laksens vandringsadfærd 
(Thorstad et al. 2008). Tallene fra tidligere års fældefangster, sammenholdt med vandføringer 
fra hovedløbet nedstrøms Vandkraftværket, viser en tendens til, at laksene benytter stryget i 
perioder med høje nedbørsmængder (figur 2.8). Dette ses tydeligst ved, at der på dage når 
vandføringen i hovedløbet øges fanges adskillige laks i fælden. Dette forhold kan virke 
paradoksalt, for i perioder med høje vandføringer i Storå øges vandføringen i stryget ikke og 
dermed bliver strygets lokkeeffekt, relativt til hovedløbets vandføring, mindsket markant. 
Øges hovedløbets vandføring f.eks. fra 10 m3/s til 40 m3/s i en situation med meget nedbør 
eller stor afsmeltning, reduceres omløbsstrygets andel af den samlede vandføring tilsvarende 
fra 17 % til 4 %. At der i disse tilfælde fanges ekstra mange laks i fælden kan være en 
konsekvens af at; 1) laksene ved øgede vandføringer er mere aktive i deres søgen efter en 
passage forbi den spærrende dæmning ved vandkraftværket eller 2) at der i perioder med 
øgede vandføringer generelt er en større andel af laks, der vandrer opstrøms i systemet. Dette 
forhold får den konsekvens, at der i år med lave nedbørsmængder vil trække væsentligt færre 
laks gennem omløbsstryget og dermed op til gydepladserne i Tvis Å og opstrøms 
Vandkraftssøen. Herved fås en variation i den rumlige fordeling af laks i vandløbssystemet, 
som er markant afvigende fra et naturligt scenarie, idet laksenes forcering af omløbsstryget 
bliver betinget af vandføringen det pågældende år. Var hele vandføringen i Storå tilgængelig 
for vandrefiskene ville den årlige variation i lakseopgangen til øvre Storå have en naturlig 
karakter og ikke være påvirket af den nuværende passageløsning, der ikke fungerer som en 
effektiv korridor for de vandrende fisk.  

Det antages derfor som sandsynligt, at det lave antal fældefangster i 2010 skyldes de generelle 
vandføringsforhold i hovedløbet, den mindskede vandføring i omløbsstryget eller en 
kombineret effekt af disse. I 2011 blev det besluttet, at omløbsstryget skulle løbe med hele 
den vandføring det er dimensioneret til (cirka 3000 l/s). På trods af dette var der den 3. 
december 2011 blot fanget 53 laks i fælden. November måned 2011 var fattig på nedbør, men 
med nedbøren kom der i december flere laks, hvorfor der i 2011 i alt blev registreret 180 laks 
i fiskefælden. Flere af laksene kom meget sent og 40 % af de samlede fældefangster blev gjort 
efter den 14. december. Resultaterne indikerer, at vandføringen i hovedløbet er en afgørende 
faktor for laksenes passage af omløbsstryget 

2.4.4 Gydebestandens fordeling nedstrøms Vandkraftværket 
Nedstrøms Vandkraftværket fordelte de radiomærkede laks sig mellem de tre største tilløb og 
hovedløbet. Det er interessant, at knap 20 % af laksene vandrede op i Vegen Å for at gyde. De 
fysiske forhold i Vegen Å er gennem de sidste år blevet markant forbedret, men der udsættes 
stadig laks i vandløbet. Grundet den manglende finneklipning på udsatte fisk var det ikke 
muligt at vurdere om de radiomærkede fisk, der valgte Vegen Å var udsatte eller vilde fisk. En 
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elbefiskning i august måned 2011 på et af de restaurerede stræk af Vegen Å viste endog meget 
tætte forekomster af lakseyngel. De estimerede tætheder på 9 laks per løbende meter vandløb 
er blandt de højeste, der er registreret i et dansk vandløb og understreger vandløbets 
potentiale som gyde og opvækstvand for laksefisk (tabel 2.3). Knap halvdelen af den 
registrerede lakseyngel i alderen 1+ stammede fra naturlig produktion i vandløbet og det er i 
denne henseende værd at overveje om udsætningen af lakseyngel er hensigtsmæssig på de 
nedre dele af Vegen Å. Til sammenligning blev der ikke fanget yngel i samme mængder på 
stationen ved Munkbro, som ligger et par kilometer opstrøms Vegen mølle. 

Ved elbefiskning af en 1100 meter lang strækning i Råsted Lilleå fandtes ligeledes gode 
tætheder af lakseyngel (tabel 2.3). Da hovedparten af de registrerede fisk stammede fra 
vandløbets naturlige produktion er det også her værd at overveje en ændret 
udsætningsprocedure. Høje tætheder af yngel hos laksefisk i et vandløb kan føre til øget 
konkurrence om skjul, såvel som føderessourcer, og dermed lavere fitness og overlevelse for 
den enkelte fisk (Jenkins et al. 1999; Bohlin et al. 2002; Imre et al. 2005; Einum & 
Nislow,2005;Einum et al. 2006, 2008). 

Flertallet af de radiomærkede laks blev fanget og mærket opstrøms udløbet af Råsted Lilleå og 
det har derfor været muligt at laks der ville vandre op i dette tilløb har været 
underrepræsenteret. Af de fem laks, der blev skønnet at vælge Råsted Lilleå som gydevand var 
fire blevet fanget og mærket opstrøms sammenløbet med hovedløbet. Det antages derfor at 
der blandt de radiomærkede laks ikke var foretaget en uhensigtsmæssig selektion på fisk der 
ikke ville vælge Råsted Lilleå som gydelokalitet. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at tre 
af de fem laks, der blev vurderet til at bruge Råsted Lilleå som gydevandløb, blev fundet døde 
før den forventede gydeperiode. Under pejling langt oppe i dette tilløb fandt vi resterne fra en 
radiomærket hunlaks på vandløbsbrinken. Der var ædt af æggene og det så ud til, at en odder 
havde været på spil. Det vides dog ikke om den pågældende laks har været svækket, således at 
den har været et let offer for prædation eller om de to øvrige døde laks også døde som følge af 
prædation. Det er tidligere vist, at oddere kan være særdeles effektive prædatorer på store 
laks i vandløb (Carrs et al. 1990).  

Der er i undersøgelsen ikke registreret radiomærkede laks, der benyttede de mindre tilløb 
Idom Å, Ellebæk, Frøjk Bæk samt Bur Møllebæk. Der er ved enkelte lejligheder blevet pejlet til 
fods i de to førstnævnte tilløb, men uden resultat. Det kan ikke udelukkes at f.eks. laks 093_40 
har gydt i et af de små tilløb nedstrøms Vandkraftværket. Den blev registreret den 20. 
december 2010 på den nedre strækning af hovedløbet, hvorefter den forsvandt og først igen 
blev pejlet den 6. januar 2011 på samme position. Fund af naturligt produceret lakseyngel i de 
fire tilløb nævnt ovenfor viser, at de benyttes succesfuldt til gydning, men omfanget er ukendt. 
Det er teoretisk muligt at den fundne yngel er produceret i hovedløbet og herfra er vandret op 
i de mere beskyttede tilløb. Flere studier har dog vist, at lakseyngel sjældent migrerer over 
større afstande indenfor et vandløb (Rimmer et al. 1983, 1984; Armstrong et al. 1994). 
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Erkinaro & Niemelä (1995) viste dog, at 1+ laks10 i høj grad vandrede fra hovedløbet Tana til 
mindre tilløb i løbet af efteråret. Denne vandring blev koblet til et øget fødeudbud i tilløbene. 
Resultaterne fra elektrofiskeri i Gryde Å viste, at der på de øvre stræk ved Hestbjerg 
udelukkende fandtes årsyngel (0+), men ingen ældre yngel (1+). På den befiskede strækning 
længere nedstrøms ved Nagstrupvej fandtes en markant overvægt af ældre lakseyngel (1+) 
(tabel 2.3). Disse resultater indikerer muligheden for, at der indenfor det enkelte tilløb kan 
forekomme en forskel i habitatvalg for yngel fra forskellige aldersklasser. Det er dog også 
muligt, at fraværet af 1+ laks på den øvre strækning skyldes manglende gydefisk eller dårlig 
overlevelse for befrugtede lakseæg i 2009. En befiskning af den samme strækning i august 
2012 ville bidrage til yderligere informationer om lakseyngelens rumlige fordeling i Gryde Å. 

2.4.5 Mærkning og håndtering af radiomærkede laks 
De radiomærkede laks blev udsat for en øget håndtering sammenlignet med de PIT-mærkede 
laks. Bedøvelse, operation og genopvågning kan potentielt stresse fisk og påvirke deres 
naturlige adfærd negativt (Cooke et al. 2011). En stressreaktion hos en håndteret laks kan 
typisk erkendes som en nedstrøms vandring umiddelbart efter mærkningen, alternativt kan 
laksen helt forlade åen for ikke at vende tilbage igen (Mäkkinen et al. 2000). En undersøgelse 
af effekterne af ”catch and release” lystfiskeri hos atlantisk laks i Alta viste ingen forskel på 
nedstrøms vandringsadfærd mellem de stangfangede laks og en referencegruppe mærket i 
fjorden (Jensen et al. 2010). Øget dødelighed kan også skyldes, at håndteringen og 
mærkningsproceduren har stresset fiskene. Erfaringerne med de 19 mærkede laks fra foråret 
indikerede også at fangst, håndtering og genudsætning havde en negativ indflydelse på 
laksens naturlige adfærd og fysiske tilstand. Flere laks forlod åen kort efter mærkning, mens 
andre blev fundet døde i løbet af forårsmånederne. Flere af de fundne laks var tydeligt 
angrebet af svamp og en stor laks på 110 cm fanget af en lystfisker var slemt påvirket af 
svampeangreb (figur 2.11).  

                                                        
10 1+ henviser til yngel der er klækket mere end et år før undersøgelsen. 
    0+ henviser til yngel der er klækket mindre end et år før undersøgelsen. 
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Figur 2.11 Forårslaks mærket med radiosender den 31. marts 2010. Ved genfangst på stang i april 2010 
var den tydeligt angrebet af svamp. 
 
Blot to laks fra foråret formodes at have overlevet frem til gydningen ni måneder efter de blev 
mærket. Ved en lignende undersøgelse i Varde Å blev der også observeret en høj dødelighed 
hos de tidlige laks og den høje dødelighed blev koblet med høje vandtemperaturer i perioden 
for mærkning (Jepsen et al. 2003). Vandtemperaturen ved mærkningen i Storå var dog kun 
omkring 10 grader i marts måned, hvorfor den negative effekt af mærkningerne ikke kan 
tilskrives dette. Det antages for sandsynligt, at de blanke laks med løse skæl er ekstra 
skrøbelige i forhold til håndtering når de fanges ved elektrofiskeri i vandløbet. Undersøgelser 
fra Norge har generelt meget lave dødeligheder når de blanke laks fanges i fjorden i kilenot 
eller lignende redskaber og udstyres med en ekstern radiosender. Thorstad et al. (2011) viste 
således, at 80-96 % af de laks, der mærkedes med en ekstern sender i norske og finske fjorde 
siden blev registreret ved pejlinger. Den høje overlevelse kan skyldes, at det salte vand i 
fjorden mindsker risikoen for svampeinfektion opstået ved håndtering og efterfølgende 
stress. En undersøgelse af effekterne ved catch and release11 lystfiskeri på nystegne laks på 
det nederste stykke af Alta havde ligeledes høj overlevelse (94 %) på de undersøgte fisk 
(Thorstad et al. 2007). Dette forhold indikerer, at vandkvaliteten i de danske vandløb kan 
spille en betydelig rolle i den observerede dødelighed for de tidligt mærkede fisk, eftersom 
fangst ved elektrofiskeri generelt anses som værende en skånsom fangstmetode. Farvede fisk, 
der fanges om efteråret anses generelt for at være mere robuste i forbindelse med håndtering. 
Skællene er indlejret i huden og laksen har ofte stået i vandløbet i mange uger før den fanges 
og mærkes. For de 34 mærkede efterårslaks var dødeligheden markant lavere end hos 
forårsfiskene. Kun en enkelt fisks død kort efter mærkningen (174_55) formodes, at kunne 

                                                        
11 Catch and release: Fisken fanges på stang men sættes så vidt muligt uskadt tilbage i vandløbet 
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relateres til håndteringen. En enkelt fisk (165_40) forlod åen den 7. november 2010 uden at 
vende tilbage, men da dette først skete en måned efter mærkningen blev dette ikke tolket som 
en stressreaktion som følge af mærkningen. I stedet kategoriseredes fisken som værende en 
strejfer fra et af de øvrige vestjyske vandløb. De radiomærkede laks adfærd efter mærkningen 
viste at kun ganske få fisk vandrede langt nedstrøms. En nedstrøms vandring kan ikke 
nødvendigvis tolkes som en stress reaktion fra fisken. Pejlingerne viste, at adskillige laks i 
løbet af deres ophold i vandløbet foretog sådanne vandringer for senere at vandre langt 
opstrøms igen. Erfaringer fra denne undersøgelse er i overensstemmelse med en lignende 
undersøgelse fra Skjern Å, hvor dødeligheden blandt 60 radiomærkede laks fra efteråret var 
meget lav (Koed et al. 2010).  

2.4.6 Forstyrrelse ved pejling 
Ved pejlinger fra båd kom vi ofte meget tæt på laksenes standplads. Dette har givet en ukendt 
grad af forstyrrelse hos laksen og det blev flere gange observeret, at laksen svømmede lidt op 
eller nedstrøms når det blev forsøgt at nærpejle. Forstyrrelsen var dog kun kortvarig og det 
formodes, at denne ikke har haft en negativ påvirkning på laksens adfærd i vandløbet. Dette 
bekræftes af kortene over pejlingerne hvor det ses at laksene ofte stod på samme plads ved 
flere på hinanden følgende pejlinger. 

2.4.7 Valg af gydeplads og tidspunkt 
Som nævnt ovenfor er vurderingen af laksenes gydelokaliteter og tidspunkt blevet foretaget 
med baggrund i resultaterne fra pejlingerne. Det vides således ikke om laksene rent faktisk 
har gydt ved de markerede lokaliteter (figur 2.7). Endvidere er der ikke dokumentation for at 
laksene overhovedet har gydt. Der er tidligere set eksempler på, at laks ikke får afleveret 
deres kønsprodukter i løbet af gydeperioden (Aarestrup & Jepsen 1995; Fleming et al. 1996). I 
disse tilfælde har der dog været tale om hhv. undslupne laks fra havdambrug samt om udsatte 
laks fra stammer der ikke oprindeligt er hjemmehørende i vandløbet. De radiomærkede laks 
benyttet i denne undersøgelse er enten vilde laks fra Storå eller udsatte fisk opdrættet fra 
moderfisk fanget i Storå, og dermed genetisk tilpassede forholdene i et vestjysk vandløb. Det 
vurderes derfor at sammenfaldet mellem de potentielle gydestræk, fundet ved pejlinger, og de 
historiske registreringer sandsynliggør forekomsten af gydeaktivitet i Storås hovedløb. Knap 
halvdelen af de radiomærkede laks overlevede gydningen, hvoraf flertallet af disse forlod 
vandløbet i foråret 2011 (Lindvig 2011). Havde laksene ikke gydt, er det sandsynligt at de 
havde forladt vandløbet tidligere. 

2.4.8 Gydeperiode 
Hos nogle laks har det været muligt at definere den sandsynlige gydeperiode indenfor et 
snævert interval på et par uger, mens det hos andre laks ikke har været muligt at foretage en 
kvalificeret vurdering af, hvornår de har gydt (figur 2.6). Sidstnævnte gælder primært for de 
laks som har gydt i tilløbene. Her har mangelen på hyppige pejlinger, og dermed 
informationer om laksens vandringsmønster, vanskeliggjort en vurdering af gydetidspunktet. 
For de laks der formodes at have gydt i hovedløbet tegner der sig et billede af, at den primære 
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gydeperiode strakte sig fra midten af december til starten af januar. Som ved mange andre 
aspekter i laksens livscyklus ses der en stor variation når det kommer til gydeperioden. Ved 
elektrofiskeriet ultimo november 2010 blev der fanget laks, der allerede var udlegede, mens 
der ved elektrofiskeri efter nedgængere opstrøms Vandkraftssøen primo januar 2011 blev 
fanget to laks, der endnu ikke havde gydt. Dette forhold understøttes af data fra de 
radiomærkede laks. Til eksempel for en tidlig gydning kan bruges laks 165_55. Denne laks 
vandrede allerede i november måned op i Vegen Å og forlod åen igen den 30. november. 
Herfra vandrede den nedstrøms og forlod Storå i begyndelsen af december. Med baggrund i 
disse informationer antages det at den har gydt i Vegen Å i sidste halvdel af november. At der 
ikke har været tale om en strejfer bekræftes af det faktum, at den i marts måned igen var at 
finde på det yderste stræk af hovedløbet nær Felsted Kog. Det må dermed formodes, at den 
har restitueret i fjorden inden den igen er vandret op i åen, hvor den sidst blev pejlet den 18. 
april 2011. Den 28. april 2011 blev den fanget i et garn i Nissum Fjord. Et eksempel på en laks, 
der formodes at have gydt sent er laks 073_40. Denne laks opholdt sig i en meget lang periode 
lige nedstrøms udløbet af Gryde Å. Den 1. januar 2011 blev den registreret på lyttestationen i 
Gryde Å og igen den 18. januar 2011. Det formodes, at laksen har gydt et sted i Gryde Å i 
perioden mellem disse to registreringer. Den overlevede gydningen og blev sidst registreret i 
hovedløbet den 31. marts 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

2.5 Konklusion 
 

• Opgangen af laks i Storå 2010 blev estimeret til at være på 1390 laks (±364). 
 

• Af de 19 radiomærkede laks fra foråret var to at finde ved tidspunktet for gydning. De 
resterende 17 laks var enten døde, havde forladt vandløbet eller kunne ikke pejles. 
 

• Af de 34 radiomærkede laks fra efteråret formodes det, at mindst 28 fik gydt. Mere end 
90 % af de gydende laks fordelte sig nedstrøms vandkraftværket i Holstebro. Godt 
halvdelen af disse vandrede op i de tre tilløb Råsted Lilleå, Gryde Å og Vegen Å, mens 
den resterende halvdel sandsynligvis brugte hovedløbet til gydning. 
 

• Valg af gydeplads i hovedløbet var for flere laks vedkommende identisk med de 
historiske gydeområder. 
 

• Gydningen startede i sidste halvdel af november 2010 og varede indtil midt i januar 
2011. Hovedparten af laksene skønnedes at have gydt i sidste halvdel af december 
2010. 
 

• Elektrofiskeriet efter moderfisk afslørede, at en stor del af de laks, der fanges i 
omløbsstryget, og sættes ud i Vandkraftssøen, vandrer nedstrøms Vandkraftværket 
inden gydningen. 
 

• Undersøgelsen af vandføringens betydning for laksenes passage af omløbsstryget viste 
en tydelig tendens til, at laksene overvejende passerer stryget i perioder med en øget 
vandføring i hovedløbet. 
 

• Elektrofiskeri i tilløbene nedstrøms Vandkraftværket bekræftede den generelle 
fremgang i Storås laksebestand. På alle lokaliteter blev der registreret naturligt 
produceret yngel og flere steder var tæthederne så store, at en ændret 
udsætningsstrategi kan overvejes. 
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3. Estimering af klækkesucces 

3.1 Introduktion 
En kritisk fase af laksens livscyklus er opholdet i vandløbsbunden, som varer flere måneder 
fra det befrugtede æg tildækkes af hunlaksen til yngelens fremkomst fra gruset i foråret.  I 
denne periode har æg og yngel kun meget begrænsede muligheder for at respondere på 
varierende fysiske forhold og er dermed afhængige af hunlaksens valg af gydebanke, samt de 
abiotiske forhold der influerer på udviklingen i inkubationsperioden. En naturlig laksebestand 
forudsætter, at der i vandløbet findes gydebanker med potentiale til, at producere levedygtigt 
yngel. I vandløbssystemer der påvirkes negativt af menneskeskabte aktiviteter kan de fysiske 
forhold i midlertidig blive så dårlige, at funktionsdygtige gydebanker forsvinder eller kun 
eksisterer i et meget begrænset antal. Hvis sådanne forhold over tid antager permanent 
karakter vil det føre til en nedgang i bestanden og ultimativt et kollaps af den naturlige 
laksepopulation. I Danmark antages det, at laksens tilbagegang primært skyldes manglende 
muligheder for at foretage succesfuld gydning som følge af spærringer, dårlige fysiske forhold, 
samt et intensivt garnfiskeri i fjordene (Skov- og Naturstyrelsen, 2004). At det er muligt at 
vende den kedelige udvikling bekræftes af de sidste års indsats med henblik på, at genskabe 
naturlige og varierede fysiske forhold i de danske lakseførende vandløb. Resultatet har været 
en stigning i antallet af naturligt produceret yngel fra vandløbene (Koed 2006; Baktoft & Koed 
2008) og Danmark er et af de eneste lande i den atlantiske laks udbredelsesområde, hvor 
bestandene er i markant fremgang. 

3.1.1 Metoder til estimering af gydesucces 
Ved at analysere vandprøver og substratsammensætning opnås et øjebliksbillede over de 
forhold, der påvirker befrugtede lakseæg i det øjeblik hvor prøverne tages. Det er dog 
problematisk, at metoden ikke integrerer alle de forhold der påvirker æggets udvikling fra 
deponering af ægget til yngelens fremkomst fra gruset. Ved at estimere den naturlige 
gydesucces i vandløbet fås et mere præcist billede af bestandens muligheder for, at producere 
levedygtigt yngel på den pågældende vandløbsstrækning. Den naturlige gydesucces blandt 
laksefisk har været genstand for stor interesse og er gennem tiden blevet estimeret på mange 
forskellige måder i store dele af den atlantiske laks udbredelsesområde. Nedenfor er kort 
gennemgået de mest anvendte metoder til estimering af laksefisks gydesucces. 

Yngelfælder 
ETF (egg to fry) overlevelse har ofte været estimeret ved at tildække naturlige 
gydegravninger med en fælde, der fanger yngelen ved fremkomsten fra gruset (Phillips & 
Koski 1969; White 1980; Fraley et al. 1986; Schrivener 1988). Metoden indeholder dog nogle 
fejlkilder, som kan føre til over- eller underestimering af ETF overlevelse. Den første fejlkilde 
opstår når metoden bruges på naturlige gydebanker, hvor det ikke er muligt at vide præcist, 
hvor mange æg der oprindeligt blev gydt. Antallet af gydte æg kan estimeres ud fra forholdet 
mellem længde på hunlaksen og dennes fekunditet, men metoden kræver som minimum 
kendskab til størrelsen på den hunfisk der har gydt på den pågældende lokalitet. Selv hvis 
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dette forhold er fastlagt i det givne tilfælde, er det stadig usikkert hvor mange æg der rent 
faktisk deponeres i substratet. Hunlaks kan gyde mere end et sted (Fleming 1996), eller en 
anden hun kan bruge samme gydeplads, hvilket vanskeliggør et præcist estimat af mængden 
af deponerede æg i gydebanken.  Der er ligeledes en risiko for, at en del af æggene straks blive 
ført væk med vandstrømmen eller bliver deponeret så højt i substratet, at de skyller bort i 
løbet af inkubationsperioden. En anden fejlkilde vedrører selve fangsten af den fremkomne 
yngel. Da White (1980) brugte fælder som beskrevet af Phillips & Koski (1969) viste det sig, at 
41 % af den fremkomne yngel undslap fælden og kunne fanges længere nede af vandløbet. 
Dette forhold vil resultere i en underestimering af overlevelsen. Ligeledes kan det ikke 
udelukkes, at fældens tilstedeværelse ændrer vandstrømmens karakteristika over 
gydebanken, hvormed en øget sedimentation af fint materiale kan føre til øgede dødeligheder 
hos æg og yngel (Phillips & Koski 1969; Hausle & Coble 1976). De ovenstående problemer kan 
imødegås ved at deponere et kendt antal æg i en kunstig gydebanke, men dette forudsætter en 
antagelse om, at karakteristika for en kunstig gydegravning er fuldt sammenlignelig med en 
naturlig gydebanke. 

Udgravning af gydebanker 
Ved at indsamle substrat fra identificerede gydegravninger kan levende og døde æg og yngel 
kvantificeres. Antallet af levedygtige æg og yngel kan sammenholdes med det totale antal æg 
og yngel, hvormed ETF overlevelsen kan estimeres. Metoden er relativ simpel og kræver blot 
kendskab til naturlige gydegravninger samt en repræsentativ udgravning af det valgte 
område. Metoden tager dog ikke højde for, at en betydelig del af de døde æg og yngel ikke kan 
erkendes eller helt forsvinder som følge af prædation, nedbrydning eller bevægelser i 
substratet i løbet af inkubationsperioden (Harris 1973; MacKenzie & Moring 1988). 
Ovenstående gjorde, at MacKenzie & Moring (1988) fandt store afvigelser i estimatet for 
overlevelse i substratet når metoden med udgravning af gydepladser (85-91 % overlevelse) 
sammenlignedes med overlevelsen ved estimering af den deponerede mængde æg og 
fremkommet yngel ved fældefangst som beskrevet ovenfor (6-13 % overlevelse). Metoden 
kræver desuden, at udgravningen finder sted inden den første yngel kommer frem, men 
herved mistes muligheden for at estimere overlevelsen helt til fremkomsten fra gruset. Dette 
kan være uhensigtsmæssigt idet der i perioden fra yngelen klækker og til fremkomst kan 
forekomme endog meget høje dødeligheder (Pauwels & Haines 1994). 

Laboratorieforsøg 
Kontrollerede forsøg i laboratoriet har været anvendt til at etablere generelle sammenhænge 
mellem overlevelsen og parametre som f.eks. iltindhold, vandgennemstrømning i æglommen 
og graden af sedimentation (for review se Chapmann 1988; Armstrong 2003). Den naturlige 
variation i de fysiske forhold i gydebanken kan dog vanskeligt sammenlignes med resultater 
fra laboratoriet, hvor de inkuberede æg som oftest påvirkes af konstante faktorer i et kendt 
omfang. Af disse grunde er laboratorieforsøg uegnede til at adressere spørgsmål der vedrører 
lange inkubationsperioder i et naturligt miljø. 
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Klækkerør 
Sammenligninger af resultater for ETF overlevelse fra forskellige studier har krævet en 
standardiseret metode med mulighed for, at kvantificere overlevelsen i forskellige 
udviklingsmæssige stadier hos æggene såvel som hos yngelen. Diverse beholdere med 
befrugtede æg til placering i vandløbet har været brugt i denne henseende (Coble 1961; 
Harris 1973; Harshbarger & Porter 1979) og en videreudvikling af disse har medført, at 
metoden nu muliggør evaluering af overlevelsen i forskellige udviklingsstadier. Samtidig kan 
øvrige faktorer, som f.eks. sedimentationen eller iltindholdet i substratet, analyseres og 
resultaterne sammenlignes undersøgelser imellem (MacCrimmon et al. 1989; Rubin 1995; 
O´Connor & Andrew 1998). Med et gennemtænkt forsøgsdesign giver de konstruerede 
klækkerør/bokse pålidelige estimater for overlevelsen hos et kendt antal placerede æg i en 
naturlig gydebanke. Herved bliver det lettere at sammenligne overlevelsesprocenter 
forskellige vandløb imellem samtidig med, at der kan ses bort fra flere af de ovenfor nævnte 
bias. 

3.1.2 Formål 
Formålet med denne del af projektet er, at undersøge overlevelsen for befrugtede lakseæg, 
placeret forskellige steder i Storå-systemet. Ved at placere befrugtede lakseæg i substratet og 
samtidig have æg i vandfasen er det desuden muligt, at adressere vandkvalitetens indflydelse 
på klækkesuccesen hos de befrugtede lakseæg. 

 

3.2 Materiale og metode 

3.2.1 Fremstilling af Klækkerør 
Klækkerørene beregnet til nedgravning i substratet var fremstillet som hos MacCrimmon & 
Witzel (1989). De bestod af et stykke PVC rør med diameter på 11 cm og en længde på 18 cm. 
På siderne af røret var 3 profiler udskåret og som erstatning blev der monteret insektnet med 
maskestørrelse på 1.8 mm (figur 3.2). Monteringen af insektnet foregik med vandfast 
monteringslim. For at undgå toksiske effekter hos de befrugtede æg var det forinden 
undersøgt, at limen ikke udviklede potentielt giftige stoffer for akvatiske organismer12. 
Rørene var lukket i begge ender således, at klækket yngel ikke havde mulighed for at 
undslippe røret. Af rørets samlede overfladeareal var cirka 75 % åbent for gennemstrømning 
af vand. Rørene til placering i vandfasen var lavet efter samme princip som rørene placeret i 
substratet. Med henblik på at etablere en reference for baggrundsdødeligheden for hver 
gruppe befrugtede æg blev der lavet en kontrol bestående af 1 dl befrugtede lakseæg (cirka 
600 stk.). De fire kontrolgrupper blev opbevaret under identiske forhold i hver sin bakke på 
DCV (Danmarks Center for Vildlaks) ved Brusgaard. Æggene blev løbende overvåget og 

                                                        
12 Dette blev gjort ved at kontakte producenten, der kunne dokumentere at limen kun frigav metanol i meget små 
mængder umiddelbart efter montering. 



49 
 

eventuelle døde æg frasorteret. Da de første æg begyndte at klække blev den samlede 
dødelighed for hver gruppe kvantificeret. 

3.2.2 Lokaliteter 
På otte stationer blev der i alt placeret 18 rør i substratet og 24 rør i vandfasen. Stationerne 
var fordelt over en stor del af systemet som angivet på figur 3.1.  

Det var oprindeligt planen at placere klækkerør i substratet i hovedløbet nedstrøms for 
Vandkraftværket. På dagene for udsætning af klækkerørene var vandstanden dog steget 
betragteligt som følge af en øget vandføring i hovedløbet (figur 2.8d). Det var derfor fysisk 
umuligt at placere klækkerørene i substratet på de potentielle stationer i hovedløbet. Der blev 
dermed kun udsat substratrør i tilløb og i hovedløbet opstrøms Vandkraftværket. Dog 
lykkedes det at få placeret rør i vandfasen på to stationer i hovedløbet i Holstebro by. Alle 
lokaliteter blev vurderet som potentielle gydeområder for laks. Kriteriet herfor var forekomst 
af rigeligt grus til gydning, samt observationer af laks på lokaliteten eller tæt derved 
(pers.kom. John Balleby, vandløbsansvarlig Holstebro og Omegns Fiskeriforening). En 
beskrivelse af de enkelte stationer er angivet i bilag C. 

 

Figur 3.1 Oversigt over placeringer af klækkerør og temperaturloggere. Grøn cirkel = klækkerør, sort 
trekant = temp. logger. Navnene på klækkestationer er angivet med understreget tekst. 
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3.2.3 Fangst af moderfisk 
Æg og mælk til befrugtning stammede fra moderfisk opfisket ved elektrofiskeri i Storå den 27. 
og 28. november 2010. Disse opholdt sig i damme på Tvis Mølle Dambrug inden de den 9. 
december 2010 blev hentet og bragt til Danmarks Center for Vildlaks ved Brusgaard. Her 
opholdt de sig indtil de blev strøget og æggene befrugtet. 

3.2.4 Befrugtning af lakseæg 
Befrugtningen af lakseæg foregik over fire dage og til hver dag blev der brugt lakseæg 
befrugtet den samme morgen. En tilfældigt udvalgt hunfisk blev strøget om morgenen og 
umiddelbart herefter blev æggene befrugtet med en blanding af mælk fra forskellige hanner. 
For at minimere dødeligheden blev æggene efter befrugtning sat i ro til at svulme i ca. to 
timer. Efter behandling med jod blev æggene kørt direkte til Storå, hvor de blev pakket i 
klækkerørene og derefter udsat i vandløbet. 

3.2.5 Udsætning af klækkerør 
Forud for placeringen af klækkerør blev der med en spade og med foden gravet et 30-40 cm 
dybt hul i substratet. Substratet blev af bevægelserne og vandstrømmen deponeret nedstrøms 
hullet, hvilket også er tilfældet når laksen naturligt graver i vandløbsbunden. Ved 
tilfredsstillende dybde på hullet blev klækkerørene fyldt med substrat fra gravningen iblandet 
i alt 50 befrugtede lakseæg. Æggene blev forsigtigt og løbende fordelt over hele søjlen ved 
brug af en ske. Når røret var fyldt blev det lukket med et låg hvor enden var dækket med 
insektnet. Røret blev herefter straks placeret liggende i hullet og herefter dækket med grus 
hentet umiddelbart opstrøms fra rørets placering. Hermed sikredes det, at placeringen af de 
befrugtede æg blev så naturlig som muligt idet fjernelsen af grus foran hullet antages, at 
efterligne hunlaksens slag med halen umiddelbart opstrøms det sted æggene er deponeret. På 
hver station blev der på tværs af vandløbet placeret tre klækkerør i substratet, hver med cirka 
en meters afstand. På de samme stationer blev rørene i vandfasen placeret opstrøms eller 
nedstrøms rørene i substratet. Æggene til disse rør blev placeret i en netpose lavet af 
insektnet med maskestørrelse på 1,8 mm. Netposen bestod af 10 rum á 3x3 cm, der hver blev 
fyldt med fem befrugtede æg og herefter lukket med hæfteklammer. Adskillelsen af de 50 æg i 
vandfasen skulle mindske risikoen for direkte smitte ved svampeangreb. Netposerne blev 
med fiskeline hængt fast i rørets top og bunden på røret blev lukket. Udsætningen i vandløbet 
foregik ved, at en tentorpæl af stål blev hamret ned i vandløbsbunden og til denne blev der 
med tre kabelstrips monteret et klækkerør umiddelbart lige over vandløbsbunden. 
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Figur 3.2 Klækkerør til nedgravning i substratet (venstre) og netpose til udsætning i vandfasen (højre). 
 

3.2.6 Monitering af klækkerør 
Under opholdet i vandløbet blev rørene løbende moniteret for at tjekke deres status og fjerne 
eventuel grøde som måtte sidde fast på rørene i vandfasen. Hvis gruset, der dækkede rørene i 
substratet var skyllet helt eller delvist væk blev det erstattet af nyt grus hentet opstrøms for 
rørets placering. 

3.2.7 Optagning af klækkerør 
Den embryonale udvikling hos lakseæg afhænger af temperaturforholdene i 
inkubationsperioden. Med henblik på at analysere den temperaturudvikling, som æggene har 
været udsat for benyttes betegnelsen daggrader13. For at fastslå det forventede 
udviklingsstadie i forhold til antal daggrader, blev temperaturloggerne analyseret efter 
optagning af æggene. Den 30. og 31. marts 2011 blev klækkerørene taget op. Med baggrund i 
beregninger af estimerede antal daggrader, som æggene havde været udsat for, var det 
forventet at æggene var nået så langt udviklingsmæssigt, at det var muligt at analysere på 
overlevelsen.  

Fjernelse af rørene i substratet foregik ved, at der med hænderne blev gravet forsigtigt i 
substratet indtil rørets placering var identificeret. Herefter blev det forsigtigt og hurtigt løftet 
fri fra vandløbet, således at udvaskning af sediment fra røret blev minimeret. Røret blev 
placeret i en pose fyldt med rent vand og bragt tilbage til laboratoriet, hvor indholdet blev 
analyseret. Ved optagningen blev nettet på rørene inspiceret for at undersøge om maskerne 
var stoppet til med sand. Tilstoppede netmasker kan dels give en nedsat sedimentation, dels 
kan de give en nedsat vandgennemstrømning og dermed ilttilførsel til æggene.  Æggene i 

                                                        
13 Daggrader er i denne sammenhæng defineret som den gennemsnitlige temperatur ægget har været udsat for i 
løbet af et døgn. Summeres temperaturerne for hvert enkelt døgn fås et mål for hvor mange daggrader æggene 
har været om at udvikle sig til et givent stadie (Peterson et al. 1977; Gunnes et al. 1979). En konstant 
vandtemperatur på 10 grader i 44 dage giver f.eks. 440 daggrader. 
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vandfasen blev opbevaret i vandfyldte poser efter at rørene var hentet op fra vandløbet og 
netposerne klippet fri herfra. 

3.2.8 Kvantificering af klækkesucces 
I laboratoriet blev substratet fra de nedgravede rør hældt ud i en hvid bakke og æg, klækket 
yngel, samt rester fra æg blev sorteret fra. Substratet blev nedfrosset til senere analyse for 
sedimentsammensætning. Indholdet fra substratet såvel som fra rørene i vandfasen blev 
inddelt i fire kategorier; (1) æg uden synlig embryonal udvikling; (2) æg med et dødt embryo; 
(3) dødt yngel; (4) levende æg/yngel. Et æg blev kun registreret som levende hvis øjne kunne 
erkendes og embryoet bevægede sig ved fjernelse af skallen. De registrerede 
overlevelsesprocenter blev korrigeret for baggrundsdødeligheden fundet ved 
kontrolforsøgene på DCV. 

 
                       Figur 3.3 Klækket lakseyngel med synlig blommesæk. 

3.2.9 Sedimentsigtning 
Indholdet fra klækkerørene blev ovntørret i to døgn ved 60 grader og herefter vejet. 
Kornstørrelser mindre end 2 mm blev herefter sigtet fra i mindre fraktioner svarende til 
meget groft sand (1-2 mm), groft sand (0,5-1mm), medium sand (0,25-0,5 mm), fint sand 
(0,125-0,25mm), meget fint sand (0,63-0,125 mm) samt silt og ler (<0,063 mm). Til 
sedimentsigtningen blev sigterne (Endecott, laboratory test sieve) pakket ovenpå hinanden og 
placeret i en automatisk rystemaskine. Efter 20 minutter var de forskellige sedimentstørrelser 
sigtet og vægten på fraktionerne kunne måles på en analysevægt (Sartorius Analytic). 

3.2.10 Statistik 
De statistiske analyser blev foretaget i R og SPSS 19.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA). Til 
undersøgelse for signifikant tilførsel af fint sediment i inkubationsperioden blev Wilcoxons 
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test benyttet. Til undersøgelse for effekt af den totale sedimentation af kornstørrelser under 1 
mm i inkubationsperioden blev brugt en GLM (generalized linear model) med quasibinomial 
fordeling. For at undersøge om de enkelte kornstørrelser havde en effekt på overlevelsen blev 
der kørt en GLM med sekventiel elimination af de enkelte fraktioner samt med overordnet 
placering i vandløbssystemet som faktor. Rørene i vandfasen blev inddelt i grupperinger 
baseret på placering i vandløbssystemet og undersøgt for effekt heraf ved hjælp af en GLM 
med quasibinomial fordeling. 

 

3.3 Resultater 

3.3.1 Vandløbstemperatur og daggrader  
Data fra de tre temperaturloggere blev analyseret til brug i beregningen af antal daggrader, 
som æggene havde været udsat for. Temperaturloggerne registrerede vandløbstemperaturen 
hver fjerde time, så til beregning af daggrader blev der for hvert døgn udregnet en 
gennemsnitlig temperatur. 

 
Figur 3.4 Temperaturkurve for Råsted Lilleå ved Skærum Bro. Målinger er foretaget hver 4. time.  
 
Som eksempel på vandtemperaturen under inkubationsperioden er data fra 
temperaturloggeren ved Skærum Bro i Råsted Lilleå afbilledet på figur 3.4. 
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Figur 3.5 Summerede daggrader på baggrund af de tre temperaturloggere. Summeringen for Vemb er 
startet på datoen for udsætning af klækkerør i hovedløbet nedstrøms vandkraftværket, for Rotvig er 
summeringen startet på datoen for udsætning i øvre Storå og for Råsted Lilleå er summeringen startet 
på datoen for udsætning i Råsted Lilleå. Daggrader pr. 31-10-2011: Rotvig Bro = 380, Vemb = 310, 
Råsted Lilleå = 383.  

 
Det summerede antal daggrader for de tre temperaturloggere fremgår af figur 3.5. På figuren 
er ligeledes angivet antal daggrader ved optagning samt datoen, på hvilken 500 daggrader 
var opnået for stationerne ved Rotvig Bro og i Råsted Lilleå. 
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3.3.2 Overlevelse i vandfasen 
Af 24 udsatte klækkerør i vandfasen kunne 18 optages ved forsøgets afslutning. De seks 
resterende klækkerør var helt eller delvist tildækket af sediment, hvorfor deres indhold ikke 
blev inkluderet i analyserne. Overlevelsesprocenter fra vandløbet blev korrigeret for 
baggrundsdødeligheden fundet ved kontrolforsøget på DCV. For alle fire behandlinger viste 
kontrolforsøget en høj overlevelse. 
Resultaterne heraf fremgår af tabel 3.1. Af 
de 900 befrugtede æg placeret i vandfasen 
i vandløbet var de 659 æg klækkede eller 
levedygtige ved forsøgets afslutning, 
resulterende i en samlet overlevelse på 73 
%. Overlevelse i vandfasen viste en stor 
variation klækkerørene imellem (0-100 
%), men også indenfor den enkelte station forekom en betydelig variation i overlevelsen (20-
82 %). Overlevelse for hvert enkelt klækkerør fremgår af bilag D. 

 Effekten af placering i vandløbssystemet blev undersøgt ved at inddele rørene i fire grupper; 
1) Opstrøms søen (n=6), 2) Tvis å (n=2), 3) Hovedløbet (n=6), 4) Råsted Lilleå (n=4). 
Resultaterne fremgår af figur 3.6. Gruppe 3 (GLM, t = 3,5, P =0,004) og gruppe 4 (GLM, t = 2,8, 
P = 0,014) havde signifikant højere overlevelse end gruppe 1. Gruppe 2 havde tendens til 
højere overlevelse (GLM, t=2,0, p= 0,069). Blot to klækkerør var inkluderet i gruppe 2, heraf 
det ene med en overlevelse på 100 %.  

 
Figur 3.6 Sammenhæng mellem placering i vandløbssystemet og overlevelsen for befrugtede æg 
placeret i vandfasen. Gruppe 1 = Opstrøms vandkraftssøen (n=6), Gruppe 2 = Tvis Å (n=2), Gruppe 3 = 
Hovedløbet (n=6), Gruppe 4 = Råsted Lilleå (n=4). * angiver signifikant forskel i overlevelse for gruppe 
3 (P<0,05) og gruppe 4 (P<0,05) i forhold til gruppe 1. 
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Tabel 3.1 Reference for klækning på DCV. 

Moderfisk Befrugtning Overlevelse 

90 cm 07-12-2010 98.0 % 

96 cm 08-12-2010 98.3 % 

96 cm 15-12-2010 99.0 % 

90 cm 17-12-2010 96.9 % 
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 3.3.3 Overlevelse i substratet 
Af 18 udsatte klækkerør i substratet kunne 13 genfindes ved forsøgets slutning. De 
manglende fem klækkerør var enten skyllet bort, eller kunne ikke lokaliseres ved optagning. 

 
Figur 3.7 Overlevelsen for æg i substratrørene baseret på overordnet placering i vandløbssystemet. 
Gruppe 1 = Opstrøms Vandkraftssøen (n=3), Gruppe 2 = Tvis Å (n=6), Gruppe 3 = Råsted Lilleå (n=4). 
 
På stationerne opstrøms Vandkraftssøen kunne tre af seks klækkerør genfindes ved 
optagning, men der blev ikke fundet levende æg eller yngel heri. På stationerne i Tvis Å var 
alle seks klækkerør at finde ved optagning og der fandtes levende æg eller yngel i fem af seks 
klækkerør. I Råsted Lilleå kunne fire af seks klækkerør optages, hvoraf der i to klækkerør 
fandtes ringe eller ingen overlevelse, mens der i de øvrige to klækkerør fandtes overlevelse på 
over 60 % (figur 3.7) 

 Af 650 befrugtede æg var 259 æg klækkede eller levedygtige ved optagning af klækkerørene, 
resulterende i en samlet overlevelse på 40 %. Tallene dækker over store variationer 
interstationært (0-93 %) såvel som intrastationært (0-91 %). Mængden af sediment tilført 
rørene blev udregnet som procentvis andel af den totale tørvægt (gram) for substratindholdet 
i rørene. Der blev kun inkluderet kornstørrelser under 1 mm i analyserne. Rørene indeholdt 
fra start en homogen blanding af groft substrat fra vandløbet, men ved forsøgets afslutning 
blev der fundet en signifikant mængde akkumuleret fint materiale i rørene (Wilcoxon´s test, Z 
= -3,18, P < 0,05,).   Akkumulationen af fint materiale (kornstørrelser < 1mm) varierede fra 
0,67-27 % (12-873 gram) af den totale tørvægt (gram) for de enkelte rør. Den gennemsnitlige 
akkumulation var på 15,35 %. Fraktionerne for sediment mindre end 1 mm er angivet i tabel 
3.2.  
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Tabel 3.2 Oversigt over de enkelte sedimentfraktioners procentvise andel af den totale tørvægt (g

af indholdet i substratrørene. Stationernes placering 

 0,5-1 mm  0,25-0,5 mm 

Sejlsigvej 3 4,70 10,36

Herningsholm 2 8,24 11,03

Herningsholm 3 0,11 

Bakgårdsvej 1 1,44 

Bakgårdsvej 2 3,03 

Bakgårdsvej 3 3,10 

Tvis Mølle 1 1,61 

Tvis Mølle 2 2,01 

Tvis Mølle 3 11,27 

Ny mølle 1 12,94 10,54

Hvolbyvej 1 2,43 10,23

Hvolbyvej 2 10,45 10,54

Hvolbyvej 3 3,68 10,47
 

 

Figur 3.8 Sammenhæng mellem overlevelse i substratet og akkumulation af partikler mindre end 1 mm. 
Hvert punkt repræsenterer et klækkerør i substratet. Sedimentationen er angivet i procentvis andel af 
den totale tørvægt (gram) for indholdet i klækkerøret.
 
Der fandtes ingen sammenhæng mellem overlevelse og mængden af akkumuleret fint 
materiale i klækkerørene (GLM, t = 
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Tabel 3.2 Oversigt over de enkelte sedimentfraktioners procentvise andel af den totale tørvægt (g

af indholdet i substratrørene. Stationernes placering i vandløbssystemet fremgår af figur 3.1

0,5 mm  0,125-0,25 mm  0,063-0,125 mm  < 0,063 mm 

10,36 2,03 0,51 0,38

11,03 1,45 0,30 0,14

0,06 0,42 0,05 0,03

0,51 1,14 0,07 0,09

5,91 1,36 0,36 0,32

5,25 2,04 0,17 0,09

3,95 1,65 0,31 0,24

4,26 4,17 0,94 0,49

7,21 0,77 0,13 0,08

10,54 3,50 0,12 0,01

10,23 9,24 0,59 0,18

10,54 3,67 0,33 0,08

10,47 5,98 0,66 0,08

Sammenhæng mellem overlevelse i substratet og akkumulation af partikler mindre end 1 mm. 
Hvert punkt repræsenterer et klækkerør i substratet. Sedimentationen er angivet i procentvis andel af 

) for indholdet i klækkerøret. 

fandtes ingen sammenhæng mellem overlevelse og mængden af akkumuleret fint 
i klækkerørene (GLM, t = -0,884, P = 0,38, (figur 3.8)).  

Tabel 3.2 Oversigt over de enkelte sedimentfraktioners procentvise andel af den totale tørvægt (gram) 

i vandløbssystemet fremgår af figur 3.1. 

< 0,063 mm  Total < 1 mm  

0,38 17,98 

0,14 21,16 

0,03 0,67 

0,09 3,25 

0,32 10,99 

0,09 10,65 

0,24 7,76 

0,49 11,86 

0,08 19,46 

0,01 27,13 

0,18 22,67 

0,08 25,07 

0,08 20,87 

 
Sammenhæng mellem overlevelse i substratet og akkumulation af partikler mindre end 1 mm. 

Hvert punkt repræsenterer et klækkerør i substratet. Sedimentationen er angivet i procentvis andel af 

fandtes ingen sammenhæng mellem overlevelse og mængden af akkumuleret fint 
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For de fem undersøgte sedimentfraktioner 
under 1 mm kornstørrelse fandtes ingen 
effekt af sedimentmængden på overlevelsen i 
substratrørene (Tabel 3.3). For at undersøge, 
hvorvidt overlevelsen i substratet var 
relateret til den overordnede placering i 
vandløbssystemet inddeltes de 13 prøver i 
tre forskellige grupper; 1) Opstrøms 
Vandkraftssøen (n=3), 2) Tvis å (n=6) og 3) 
Råsted Lilleå (n=4). Analysen viste, at 
placering opstrøms Vandkraftsøen havde en negativ effekt på overlevelsen for de befrugtede 
æg (GLM, F = 4.1095, P < 0,05). 

 

3.4 Diskussion 

3.4.1 Tidspunkt for optagning 
I studier af overlevelse frem til klækning analyseres prøverne som regel på et tidspunkt hvor 
50 % af æggene forventes at være klækket. Det var ikke muligt, at følge vandtemperaturen på 
hver enkelt station, da de tre tilgængelige temperaturloggere af praktiske årsager var placeret 
forskellige steder i vandløbs-systemet (figur 3.1). Data fra loggerne blev i stedet brugt, som 
vejledende information for æggenes forventede udviklingsstadie. Temperaturloggerne viste, 
at vandløbstemperaturen i flere perioder havde været tæt på 0 °C (figur 3.4), hvilket 
sandsynligvis har forsinket æggenes udvikling i forhold til et ”normalt” år med højere 
vandtemperaturer. Ved optagning var æggene ikke nået til et stadie hvor 50 % var klækkede, 
men der blev registreret klækket yngel i substratrørene såvel som i rørene i vandfasen. 
Laboratorieforsøg har vist, at det for lakseæg i temperaturintervallet 3,95-8,0 °C kræver 494-
504 daggrader at klække (Crisp 1988). Af figur 3.5 fremgår det, at 500 daggrader for 
stationerne Råsted Lilleå og Rotvig Bro ville være opnået omkring den 13. april 2011, det vil 
sige to uger efter optagningen af klækkerørene. Da dødeligheden fra øje-fasen til klækning 
generelt betragtes som værende lav (Gunnes 1979), antages det som rimeligt, at tolke den 
observerede overlevelse som overlevelse til klækning. Dette forhold bekræftedes også af 
laboratorieanalyserne, der viste at de øje-æg der endnu ikke var klækket indeholdt fuldt 
udviklede embryoner med blommesæk. 

3.4.2 Klækkerør i substratet 
Resultaterne fra klækkerørene i substratet viste en stor variation i overlevelse for de 
befrugtede lakseæg, omend data ikke kunne etablere en sammenhæng mellem overlevelse og 
akkumulationen af fint materiale i klækkerørene. Det formodes, at den store variation i 
overlevelse skyldes en kombination af infiltreret fint materiale og variation i de 
mikrohabitater, der omgav det enkelte klækkerør. Rubin (1995) registrerede en høj variation 
i permeabilitet indenfor den samme gydebanke, da han undersøgte havørreders naturlige 

Tabel 3.3 Overlevelsen i substratet i forhold til 
sedimentfraktioner og placering i 
vandløbssystemet. 

 F-værdi P-værdi 

0.063-0.125 mm 0,01 0,91 

0.125-0.25 mm 0,26 0,63 

0.5-1 mm 1,37 0,28 

0.25-0.5 mm 2,46 0,16 

< 0.063 mm 2,98 0,12 

Placering 4,11 0,05 
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gydebanker i et svensk vandløb. At forholdene i mikrohabitatet kan have influeret på 
overlevelsen fra start bekræftes af den tilstand som de døde æg var i. Flere af disse kunne ikke 
genfindes i røret eller kunne blot erkendes som fragmenter af skallen, mens andre æg havde 
beholdt deres struktur og indholdet i ægget var en fast hvid masse. Disse observationer 
indikerer, at æggene er døde på forskellige tidspunkter i udviklingsfasen, samt at de faktorer 
der har influeret på deres nedbrydning har varieret lokaliteterne imellem. Det ene af de to 
klækkerør fra stationen i Herningsholm Å indeholdt, som det eneste blandt alle klækkerør, 
helt sorte ægskaller. Analyserne viste, at der blot var akkumuleret 12 gram sediment i røret. 
Dette forhold indikerer, at vandgennemstrømningen til dette klækkerør har været stærkt 
begrænset i inkubationsperioden. Til sammenligning indeholdt det andet klækkerør i den 
samme gydebanke 550 gram fint sediment, ligesom de døde æg i dette rør stadig havde intakt 
skal med hvidt indhold. At forskel i mikrohabitatet kan have indflydelse på overlevelsen for 
lakseæg er ligeledes set i Gudenåen, hvor Nielsen (1998) fandt stor variation i 
klækkesuccesen hos befrugtede lakseæg indenfor den samme gydebanke. 

Den gennemsnitlige overlevelse på 40 %, fundet i Storå-systemet, frem til klækning ligger 
indenfor det interval der er fundet i tilsvarende studier i andre vandløb(tabel 3.5).  Mængden 
på 0,67-27 % akkumuleret fint materiale i de 13 rør i substratet er i overensstemmelse med 
resultater fra lignende undersøgelser: O´Connor & Andrews (1998) fandt således 
akkumuleringsværdier på 9-18 % for fint materiale, mens Julien & Bergeron (2006) fandt 
værdier på 3-29 %. Ved laboratorieforsøg fandt O´Connor og Andrews (1998) ligeledes, at 
tilsætning af blot 10 % fint materiale til det grove substrat nedsatte overlevelsen signifikant 
for befrugtede æg. Det er dog problematisk at holde laboratoriedata op mod data fra 
feltstudier, da hunlaksen, under processen med at grave hullet til æggene, naturligt renser 
gruset for fint materiale. I det nævnte laboratorieforsøg blev æggene påvirket af en stor 
mængde fint materiale fra starten af inkubationsperioden, en situation som ikke kan 
sammenlignes med sedimentationsforholdene i vandløbet hvor akkumulationen af fint 
materiale antages at ske over en længere periode. To klækkerør fra stationen Hvolbyvej i 
Råsted Lilleå indeholdt hhv. 23 og 25 % fint materiale, men på trods af dette var overlevelsen 
her god (hhv. 63 og 69 %). En høj overlevelse frem til klækning er dog ikke garanti for, at 
overlevelsen til fremkomst fra substratet også er stor. I perioden hvor den klækkede 
lakseyngel lever af blommesækkens næring er den afhængig af vandgennemstrømningens 
transport af iltrigt vand i gruset, men inden fremkomsten er der risiko for at sand og andre 
partikler blokerer de huller i det grove substrat som yngelen skal bruge for at bryde gennem 
det øverste lag substrat (Chapman 1988). For flere af stationerne med klækket yngel blev der 
registreret mængder af fint sediment på et niveau, hvor det ifølge litteraturen kan have en 
betydelig negativ effekt på yngelens overlevelse til fremkomst (Louhi et al. 2008). 
Resultaterne viste, at der var en signifikant effekt i forhold til overlevelsen alt efter hvor i 
vandløbssystemet substratrørene var placeret. Datasættet er dog meget lille og de statistiske 
analyser er kørt på grænsen af det forsvarlige i forhold til modellering. At ikke et eneste æg 
overlevede på stationerne Sejlsigvej og Herningsholm Å opstrøms Vandkraftssøen bør dog 
sætte gang i overvejelser vedrørende årsagerne hertil.  
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Tabel 3.5 Overlevelse i substratet til hhv. klækning og fremkomst fra studier med befrugtede æg placeret 
i vandløb. STH = survival to hatch, STE = survival to emergence.  

Art Lokalitet STH (%) STE (%) Metode Forfatter 

Salmo salar Canada  0-4 Ukendt Peterson (1978) 

Salmo salar Canada 37-89  Direkte i 
substratet 

Lacroix (1985) 

Salmo salar USA 
74 2 

Whitlock-
Vibert boks 

McKenzie & Moring 

(1988) 

 Salmo salar USA 
31 (7-61) 7 (2-12) 

Net med 
substrat 

Pauwel & Haines 

(1994) 

Salmo trutta Sverige, 

Schweiz 
37 (0-93) 26 (0-75) 

Klækkerør med 
substrat 

Rubin (1995) 

Salmo salar N. Irland 
19 (2-51)  

Klækkerør med 
substrat 

O´Connor & Andrew 

(1998) 

Salmo salar Canada 
48 (11-71)  

Klækkerør med 
substrat 

Julien & Bergeron 

(2006) 

 

3.4.3 Rør i vandfasen 
Forsøgene med rør i vandfasen viste, at overlevelsen på stationer opstrøms Vandkraftssøen 
var dårligere end på stationerne fra de øvrige placeringer i vandløbssystemet. Alle æg i 
vandfasen var udsat for samme håndtering og placeret på strækninger med sammenlignelige 
fysiske forhold, hvorfor det antages at vandkvaliteten har været den afgørende årsag til den 
observerede forskel i overlevelse. De højeste overlevelsesprocenter for rørene i vandfasen 
fandtes i hovedløbet kort nedstrøms Vandkraftssøen. Den 5 km lange Vandkraftssø sænker 
vandets hastighed og øger dermed sedimentationen af de partikler, der transporteres i 
vandfasen. Denne effekt strækker sig også forbi selve vandkraftssøen, hvorfor opstuvning 
forårsaget af opstemningen ved Vandkraftværket udligner vandløbets naturlige fald på en 
strækning flere kilometer opstrøms Vandkraftssøen. Sand, silt, ler, okker og lignende partikler 
fra oplandet opstrøms Vandkraftssøen bliver derfor kun i mindre grad transporteret forbi 
vandkraftværket til de nedre dele af hovedløbet. Ved en opgravning i 1993, hvor 
Vandkraftssøen blev drænet og renset op, kunne man således fjerne 80.000 m3 
sedimentaflejringer (Liboriussen et al. 2007).  

Dårlige fysiske forhold har gennem en lang årrække påvirket vandløbsfaunaen negativt på de 
øvre dele af Storå systemet. Specielt har transporten af okker været et problem, der har været 
fokuseret på, blandt andet ved etablering af anlæg til bekæmpelse af okker på 
vandløbsstrækninger opstrøms Vandkraftssøen. Da æggene i vandfasen var placeret på 
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lokaliteter med rigelig vandgennemstrømning og ikke var udsat for sedimentation må 
overlevelsen blandt disse nødvendigvis relatere sig til vandkvaliteten. Det er derfor en 
mulighed, at de dårlige overlevelsesprocenter på stationerne opstrøms Vandkraftssøen 
skyldes, at okker har haft negativ indflydelse på æggenes udvikling. Dette forhold, kombineret 
med de ovenfor nævnte forskelle i mikrohabitatet og akkumulationen af fint materiale, har 
med sandsynligvis også været årsag til, at ingen æg placeret i substratet opstrøms søen 
overlevede. 

3.4.4 Sedimentsammensætning i substratrørene  
Ved optagning af klækkerørene blev der ikke lavet en prøvetagning af det omgivende substrat 
for at undersøge, om sedimentationen i klækkerørene var repræsentativ for den naturlige 
sedimentation i det omkringliggende substrat. Forsøgsdesignet var skabt med henblik på, at 
opnå så naturlig en sedimentation som mulig. Dette blev gjort dels ved at holde mere end 75 
% af klækkerørenes overfladeareal permeabel for vand og fint materiale, dels ved at placere 
rørene i substratet under forhold, der bedst muligt imiterer laksens naturlige deponering af 
æggene. Ved optagning af klækkerørene blev der ikke observeret tilstoppede netmasker på 
klækkerørene. Kontrol af det omgivende substrat er foretaget i et sammenligneligt studie, 
hvor sammensætningen af fint materiale i klækkerørene ikke var signifikant forskellig fra det 
omgivende substrat (O´Connor & Andrew 1998).  

3.4.5 Håndtering af de befrugtede æg 
Det antages, at håndteringen af æggene ikke har bevirket en øget dødelighed i forhold til 
referencegruppen på DCV. Dette understøttes af den høje overlevelse på flere stationer i 
vandfasen. Endvidere blev der i enkelte rør i substratet observeret høje 
overlevelsesprocenter, hvilket indikerer, at æggene til udsætning i substratet ikke har oplevet 
en øget dødelighed som følge af håndteringen. Den observerede forskel i dødelighed på æg i 
vandfasen og æg placeret i substratet var forventet. Flere faktorer kan påvirke æggets 
udvikling nede i vandløbsbunden sammenlignet med opholdet i vandfasen, hvor der gennem 
hele inkubationsperioden er en konstant tilførsel af iltrigt vand.  Da alle befrugtede æg blev 
håndteret på samme måde og under identiske forhold antages det, at den lave overlevelse, 
specielt på stationerne opstrøms Vandkraftssøen, ikke skyldtes forhold vedrørende 
håndteringen. Kontrolgruppen for de æg der blev brugt på disse lokaliteter havde en høj 
overlevelse på niveau med æg, der blev brugt på de øvrige stationer. Der var desuden to 
klækkerør i vandfasen opstrøms Vandkraftssøen med overlevelse på hhv. 63 og 82 %. Det 
antages, at dette forhold ikke skyldes, at æggene i disse to rør blev behandlet anderledes end 
æggene i de øvrige rør, hvor overlevelsen var markant lavere.  
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3.5 Konklusion 
 

• Forsøgene viste, at det er muligt at kvantificere overlevelsen til klækning for 
befrugtede lakseæg placeret i vandfasen såvel som nedgravet i substratet. 
 

• Udsætning af klækkerør i substratet i hovedløbet i nedre Storå måtte opgives, hvilket 
begrænser metodens anvendelse til brug på vanddybder under en meter. 
 
 

• Ingen af de befrugtede lakseæg i substratet opstrøms Vandkraftssøen overlevede 
inkubationsperioden. For æggene på de øvrige lokaliteter observeredes en stor 
variation i overlevelsen stationerne i mellem, såvel som indenfor den samme station. 
 

• Der fandtes ingen signifikant sammenhæng mellem overlevelsen på æggene i 
substratet og akkumulationsmængderne for fint materiale. De observerede 
dødeligheder formodes at være et resultat af forskelle i mikrohabitatet i gydebanken 
kombineret med sedimentation af fint materiale i inkubationsperioden. 
 
 

• For æggene i vandfasen var der generelt en høj overlevelse men æggene placeret 
opstrøms Vandkraftssøen havde en overlevelse der var signifikant dårligere end 
æggene på de øvrige stationer. Den observerede forskel i overlevelse kan skyldes en 
dårligere vandkvalitet på de øvre stræk Storå, herunder påvirkning fra okker. 
 

• I hovedløbet nedstrøms Vandkraftssøen var det ikke muligt at finde egnede lokaliteter 
til placering af æg i substratet. En høj overlevelse for æggene placeret i vandfasen i 
hovedløbet nedstrøms Vandkraftssøen sandsynliggør dog at vandkvaliteten ikke 
påvirker den naturlige klækkesucces negativt. 
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4. Perspektivering 

Dette projekt havde til formål at identificere laksens valg af gydeområder i Storå, samt at 
vurdere klækkesuccesen for befrugtede lakseæg på forskellige lokaliteter i vandløbssystemet. 

Som et af de eneste steder i artens udbredelsesområde er de danske laksepopulationer i 
markant fremgang. Denne udvikling bekræftedes af dette projekt, der viste at opgangen i 
2010 i Storå var på 1390 laks, og dermed den største registrerede opgang i nyere tid. 
Telemetristudier viste, at tilløbene Råsted Lilleå, Gryde å og Vegen å spiller en vigtig rolle som 
gydeområde for vandløbets nuværende laksepopulation. Pejlingerne afslørede desuden, at 
Storås hovedløb nedstrøms Holstebro Vandkraftværk blev benyttet som gydevand af knap 
halvdelen af de gydende laks. Det vurderes, at 2/3 dele af de samlede gyde- og 
opvækstområder befinder sig opstrøms Vandkraftværket, men alligevel var det kun få laks 
der vandrede opstrøms Vandkraftssøen. Dette forhold kan henføres til de uhensigtsmæssige 
passageforhold i forbindelse med Vandkraftværket. Det blev vist, at laksens passage af 
omløbsstryget i høj grad faldt sammen med øgede vandføringer i hovedløbet og at en stor 
andel af laksene der passerede stryget vandrer nedstrøms Vandkraftværket inden gydningen. 

De mange tiltag til forbedring af de fysiske forhold ser ud til at have båret frugt og 
elektrofiskeri har vist, at tilløbene nedstrøms Vandkraftværket bidrager med en væsentlig 
andel af Storås samlede produktion af vilde smolt. Hovedløbets bidrag til produktionen af 
vilde smolt er stadig ukendt, men resultaterne fra denne undersøgelse viste at en stor del af 
laksene benyttede hovedløbet til gydning og at denne fandt sted på de samme strækninger 
som laksen historiske har benyttet. En stor mængde af gydende fisk resulterer ikke 
nødvendigvis i en stor produktion af lakseyngel. Resultaterne fra dette projekt giver derfor 
anledning til at foretage yderligere undersøgelser vedrørende hovedløbets rolle i 
produktionen af smolt.  

Resultaterne fra klækkeforsøgene viste, at vandkvaliteten ikke er en begrænsende faktor i 
udviklingen af lakseæggene. Specielt relevant er det derfor at undersøge om gydebankernes 
fysiske tilstand fordrer succesfuld klækning af lakseyngel, samt om yngelens 
habitatpræferencer under opvæksten imødekommes i Storås nuværende form.  

Endvidere viste klækkeforsøgene en tendens til, at der opstrøms Vandkraftssøen var 
forringede muligheder for overlevelse hos de placerede lakseæg. Dette blev observeret for æg 
i vandfasen såvel som i substratet. Resultaterne giver anledning til overvejelser om, hvorvidt 
vandkvaliteten på de øvre stræk kan have en negativ effekt på udviklingen af lakseæg der 
deponeres i substratet ved naturlig gydning. 

 

Storå er et af de vestjyske vandløb der, ifølge ”National forvaltningsplan for laks”, har en 
målsætning om en gunstig bevaringsstatus for laksen og dermed en opgang på 1000 naturligt 
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producerede laks hvert år. Med de nuværende passageforhold ved Vandkraftværket og de 
fysiske forhold opstrøms herfor må det formodes, at målsætningen kan blive svær at opfylde. 
Selv i en situation med forbedrede fysiske forhold på de øvre stræk vil en stor andel af 
smoltene stadig gå tabt under deres vandring mod havet idet Vandkraftssøen skal passeres. 
Hvis laks og andre vandrefisk skal have mulighed for på sigt, at etablere sunde bestande er det 
nødvendigt at udnytte en større del af Storås samlede produktionspotentiale. Dette bliver 
først muligt når der er fundet bedre passageforhold for både op- og nedstrøms vandrende fisk 
ved Holstebro Vandkraftværk. 
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Bilag A: Sandsynligt gydetidspunkt og lokalitet for de 36 radiomærkede laks. Kolonnen 
”punkter” refererer til kortene for hver enkelt laks som angivet i bilag B. 

 

Laks ID Længde (cm) Køn Gydelokalitet Gydt? Punkter Tidspunkt for 
gydning 

Overlevet 

015_55 94 Hun Gryde Å ja 20 Januar ukendt 

063_55 65 Han Gryde Å ja 16 Dec/Jan ukendt 

073_40 83 Hun Gryde Å ja 22-23 1.jan-18.jan ja 

093_55 90 Hun Gryde Å ja 21 12.dec-31. dec ukendt 

004_55 85 Hun Hovedløb ja 12-17 17. dec-13. jan ja 

015_40 91 Hun Hovedløb ja 14-20 9 dec.-6.jan ja 

025_55 112 Han Hovedløb ja 13-22 13. dec-27. jan nej 

073_55 100 Hun Hovedløb ja 14-19 17.dec-13.jan ja 

085_55 68 Han Hovedløb ja 13-18 9.dec-30.dec ja 

104_55 81 Hun Hovedløb ja 14-21 13.dec-13.jan ja 

124_55 80 Hun Hovedløb ja 14-19 9.dec-30.dec ukendt 

134_55 67 Han Hovedløb ja 20-23 17.dec-30.dec ukendt 

144_55 89 Hun Hovedløb ja 13-17 13.dec-30.dec ja 

174_40 61 Hun Hovedløb ja 14-19 9.dec-30.dec ja 

184_55 102 Han Hovedløb ja 13-18 9.dec-30.dec nej 

193_55 83 Hun Hovedløb ja 17-20 17.dec-30.dec ja 

213_55 92 Hun Hovedløb ja 18-22 17.dec-6.jan ja 

036_40 80 Hun Lilleå ja 8-9 2. dec-20. dec ja 

292_40 57 Han Lilleå ja 19-20 Dec/Jan ja 

025_40 93 Hun Opstrøms søen ja - Før 13. dec ja 

045_40 59 Han Opstrøms søen ja 11 Dec/Jan ja 

093_40 73 Hun Ukendt ja 10 20.dec-6.jan ja 

004_40 75 Hun Vegen Å ja - 18.dec-12.jan ja 

045_55 85 Han Vegen Å ja 16 10.dec-12.jan nej 

053_55 95 Hun Vegen Å ja 16 16.dec-27. jan ja 

114_40 90 Hun Vegen Å ja 14 10.dec-12.jan nej 

165_55 73 Hun Vegen Å ja 6 November ja 

272_40 72 Han Vegen Å ja 18 Dec/Jan ja 

154_55 81 Han evt. hovedløb måske 14-15 Dec nej 

313_55 67 Han Hovedløb måske 16-19 Dec ukendt 

036_55 95 Hun Lilleå måske 16 2.dec-14.dec nej 

193_40 80 Han Lilleå måske Ukendt ukendt ukendt 

174_55 71 Hun Død  nej -  nej 

184_40 89 Hun Lilleå nej -  nej 

165_40 77 Hun Strejfer nej -  ukendt 

114_55 81 Hun Død nej -  nej 
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004_40: Har opholdt sig på nedre dele af hovedløbet og i Råsted Lilleå frem til 17. december 2010, hvor laksen blev registreret kort nedstrøms Vegen Å. 
Forsvandt herfra og dukkede op igen den 12. januar 2011. Har sandsynligvis gydt i Vegen Å. Overlevede gydningen og blev sidst registreret den 4. april 
2011. 

Bilag B: Oversigtskort over pejlinger af radiomærkede laks 
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004_55: Er udelukkende blevet registreret i hovedløbet. Forsvandt mellem den 25. november og 12. December 2010, hvor den evt. har været i fjorden. 
Herefter er den registreret i området nedstrøms Bur Møllebæk frem til 30. december og siden ved Frøjk Bæk. Det antages, at den har gydt i hovedløbet på 
en af ovenstående lokaliteter (15-17). Fisken overlevede gydningen og blev sidst registreret 19. januar 2011.  
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015_40: Er udelukkende blevet registreret i hovedløbet. Fisken blev mærket kort nedstrøms vandkraftværket og blev få dage senere registreret helt ude ved 
Nr. Vosborg. Den svømmede kort efter op til stedet for genudsætningen, hvor den har opholdt sig lige siden, dog med undtagelse af en enkelt smuttur til den 
nederste del af hovedløbet den 6. december 2010. Det formodes, at fisken har gydt i hovedløbet kort nedstrøms værket mellem punkt 14 og 20 mellem den 9. 
december 2010 og den 6. januar 2011. Fisken overlevede gydningen og blev sidst registreret i Felsted Kog den 6. marts 2011. 
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015_55: Har hovedsageligt opholdt sig i hovedløbet mellem Frøjk Bæk og Bur Møllebæk. Vandrede den 1. januar 2011 op i Gryde Å hvor den formodes at have 
gydt. Er ikke siden blevet registreret. 
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025_40: Laks mærket i foråret 2010. Vandrede opstrøms Vandkraftssøen den 8. april 2010 og blev igen registreret nedstrøms herfor den 13. december 
2010. Har sandsynligvis gydt opstrøms Vandkraftssøen. Overlevede gydningen og blev sidst registreret 6. marts 2011.  
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025_55: Er udelukkende blevet registreret i hovedløbet. Denne store hanlaks har været stationær og er siden den 28. oktober 2010 udelukkende blevet 
registreret på strækningen mellem Ellebæk og Frøjk Bæk. Den formodes at have gydt i perioden mellem den 9. december 2010 og 13. januar 2011. Den 
overlevede ikke gydningen og blev fundet død 18. marts 2011. 
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036_40: Vandrede op i Råsted Lilleå den 24. Oktober 2010 og forlod dette større tilløb den 20. december 2010. Herfra er den vandret lidt frem og tilbage i 
hovedløbet inden den forlod åen den 22. Februar 2011. Fisken har sandsynligvis gydt i Råsted Lilleå, men det kan ikke udelukkes at den også har gydt i 
hovedløbet dens sene opstrøms vandring taget i betragtning (punkt 14-17). 
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036_55: Vandrede op i Råsted Lilleå den 13. november 2010 og er pejlet manuelt fire gange i dette tilløb. Ved sidste pejling den 16. december 2010 blev 
laksen fundet død på brinken. Det vides ikke om den nåede at få gydt. 
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045_40: Denne lille hanlaks befandt sig i Gryde å mellem den 12. og den 23. november 2010. Den 24. november 2010 vandrede den gennem omløbsstryget 
og fortsatte opstrøms Vandkraftssøen, hvor den blev registreret den 13. december 2010. Her har den sandsynligvis opholdt sig i hele gydeperioden, hvorfor 
den må formodes at have gydt opstrøms søen. Den blev først registreret igen ved Nr. Vosborg den 6. februar 2011. Den overlevede dermed gydningen og 
blev sidst registreret i Felsted Kog den 31.marts 2011. 
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045_55: Opholdt sig i en længere periode i hovedløbet, men blev sidst registeret kort opstrøms Vegen Å den 9. december 2010. Blev fundet død i Vegen Å 
den 12. januar 2011, hvorfor det formodes, at den har gydt i dette tilløb. 
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053_55: Har hovedsageligt opholdt sig kort nedstrøms Vandkraftærket, dog med en afstikker langt nedstrøms den 6. december 2010. Laksen blev pejlet i 
Vegen Å den 12. januar 2011 og det formodes at den har gydt her. Laksen overlevede gydningen og blev sidst registreret den 5. februar 2011. 
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063_55: Er flere gange registreret på lyttestationen i Gryde Å. Den 21. december 2010 blev laksen set på en gydebanke højt oppe i Gryde Å og det formodes 
at den har gydt her. Den er ikke siden registreret, hvorfor det er ukendt om den har overlevet gydningen. 
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073_40: Har i perioden op til gydning primært opholdt sig i hovedløbet kort nedstrøms Gryde Å. Den 1. januar 2011 vandrede den op i Gryde Å, og forlod 
tilløbet igen den 18. januar. Det formodes, at laksen har gydt i Gryde Å i januar måned. Den overlevede gydningen og blev sidst registreret den 31. marts 
2011. 



89 
 

 

 
073_55: Er udelukkende blevet registreret i hovedløbet nedstrøms Bur Møllebæk. Har sandsynligvis gydt et sted mellem punkt 14 og 18 i perioden 17. 
december 2010 til 6. januar 201. Fisken har overlevet gydningen og blev sidst registreret den 22. februar 2011. 
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085_55: Er udelukkende blevet registreret i hovedløbet. Laksen har primært opholdt sig i hovedløbet omkring Holstebro by med en enkelt afstikker langt 
nedstrøms den 6. december 2010. Det formodes at den har gydt mellem den 9. december og den 30. december 2010 opstrøms Vegen Å (punkt 13-18). Den 
overlevede gydningen og blev sidst registreret den 8. januar 2011. 
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093_40: Har udelukkende opholdt sig på den nederste del af Storå. Vandrede op i Råsted Lilleå den 12. november 2010 og ud igen den 30. november 2010. 
Blev ikke fundet ved pejlinger mellem den 20. december 2010 og den 6. januar 2011. Det er muligt at gydning er foregået i Råsted Lilleå i november, men 
laksens manglende tilstedeværelse ved pejlinger ultimo december til primo januar indikerer, at den har gydt et ukendt sted. Laksen overlevede gydningen 
og blev sidst registreret den 1. april 2011. 
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093_55: Vandrede primo november 2010 op i Råsted Lilleå, men forlod hurtigt dette tilløb igen. Vandrede kort efter op i Gryde Å, men forlod tilløbet igen 
kort efter. Vandrede igen op i Gryde den 11. december 2010 og blev set på en gydebanke højt oppe i tilløbet. Det formodes, at den har gydt her. Laksen blev 
sidst registreret på lyttestationen i Gryde Å den 6. januar 2011, hvorfor det ikke vides om den overlevede gydningen. 
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104_55: Er udelukkende blevet registreret i hovedløbet. Laksen har bevæget sig en del i vandløbet, men har i perioden omkring gydning opholdt sig på det 
øverste stræk af hovedløbet nedstrøms vandkraftsøen.  Den 5. og den 8. januar 2011 er fisken blevet registreret i omløbsstryget. Det formodes, at fisken har 
gydt et sted mellem punkt 14 og 21 i perioden 13. december 2010 til 13. januar 2011. Laksen overlevede gydningen og blev sidst registreret den 31. marts 
2011. 
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114_40: Laks mærket i foråret 2010. Laksen forlod Storå dagen efter mærkning, men vendte tilbage den 12. juni 2010. Laksen blev registreret nedstrøms 
Vegen Å den 9. december og blev først registreret igen den 12. januar 2011, hvor den blev fundet død i Vegen Å. Det formodes, at den har gydt i dette tilløb. 
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114_55: Laksen har udelukkende opholdt sig i hovedløbet. Den blev fundet død den 13. december 2010, hvorfor det ikke vides om den fik gydt. 
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124_55: Er udelukkende blevet registreret i hovedløbet. Laksen har i lange perioder opholdt sig umiddelbart nedstrøms Idom Å, hvorfor det antages at 
gydningen har fundet sted i dette område i perioden mellem den 9. december og den 30. december 2010. Laksen er ikke registreret siden den 13. januar 
2011, hvorfor det ikke vides om den har overlevet gydningen. 
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134_55: Laksen har flere gange været oppe i Råsted Lilleå. Det vurderes, at den har gydt i hovedløbet i perioden 17. december til 30. december 2010 i 
området nedstrøms Bur Møllebæk. Den 1. januar vandrede den op i Råsted Lilleå, og er ikke siden registreret. Det er muligt at den har gydt i Råsted Lilleå i 
januar 2011, men det vides ikke om den har overlevet gydningen. 
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144_55: Er udelukkende blevet registreret i hovedløbet. Formodes at have gydt i området omkring Holstebro By i perioden mellem den 13. december og den 
30. december 2010 (punkt 13-17). Laksen overlevede gydningen og blev sidst registreret nedstrøms Idom Å den 27. januar 2011. 
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154_55: Er udelukkende blevet registreret i hovedløbet. Har primært opholdt sig nedstrøms Bur Møllebæk, men vandrede i december 2010 opstrøms til 
området omkring Frøjk Bæk. Her blev den sidst registreret den 17. december 2010. Det er muligt, at den har gydt i hovedløbet, men det vides ikke om den 
har overlevet gydningen. 
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165_40: Blev sidst registreret på lyttestationen ved Nørre Vosborg den 7. november 2010. Fisken formodes, at have været en strejfer fra et andet vandløb. 
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165_55: Laksen blev registreret den 28. oktober 2010 i hovedløbet nedstrøms Vegen Å. Herefter blev den ikke registreret ved pejlinger før ved en manuel 
pejling den 25. november i Vegen Å. Den 30. november 2010 forlod den Vegen Å og blev sidst registreret  ved udløbet til Felsted Kog den 13. december 2010. 
Det formodes, at fisken har gydt tidligt og at den var udleget da den forlod vandløbet den 13. december 2010. Den blev igen registreret i hovedløbet den 31. 
marts og den 18. april 2011. Den 28. april 2011 blev den fanget i garn i fjorden. 
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174_40: Er udelukkende blevet registreret i hovedløbet. laksen har bevæget sig en del mellem pejlingerne, men formodes at have gydt på strækningen 
mellem Ellebæk og Frøjk Bæk i perioden mellem den 9.december og den 30. december 2010. Laksen overlevede gydningen og blev sidst registreret den 22. 
april 2011. Den blev fanget i et garn i fjorden den 30. april 2011. 
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174_55: Laksen er registreret på samme lokalitet ved samtlige pejlinger og det formodes at den er død kort efter mærkningen. Det har ikke været muligt at 
elektrofiske laksen og den har ikke bevæget sig ved nærpejlinger. 
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184_40: Laksen har udelukkende opholdt sig på den nedre del af Storå. Blev pejlet i Råsted Lilleå den 22. november 2010 og blev fundet død i samme 
område den 14. december 2010. Det vides ikke om den nåede at få gydt. 
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184_55: Er udelukkende blevet registreret i hovedløbet. Med undtagelse af en enkelt tur langt nedstrøms har laksen primært opholdt sig mellem Ellebæk og 
Frøjk Bæk, hvor den også formodes at have gydt. Gydningen har sandsynligvis fundet sted i perioden mellem den 9. december og den 30. december 2010. 
Laksen overlevede gydningen og blev sidst registreret den 7. februar 2011. 
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193_40: Vandrede op i Råsted Lilleå den 13. november 2010 og blev pejlet højt oppe i dette tilløb den 22. november 2010. Den blev ikke siden registreret. 
Det formodes, at laksen har gydt et sted i Råsted Lilleå, men det vides ikke hvorvidt den har overlevet gydningen. 
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193_55: Laksen har flere gange været oppe i Råsted Lilleå, men sidste registrering i dette tilløb var den 29. november 2010. Det formodes, at laksen har gydt 
i hovedløbet. Gydningen har sandsynligvis fundet sted i perioden mellem den 17. december og den 30. december 2010 i området mellem Gryde Å og Idom Å 
(punkt 17-24). Laksen overlevede gydningen og blev sidst registreret den 21. april 2011. 
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213_55: Er udelukkende blevet registreret i hovedløbet. Denne laks har været særdeles aktiv i sin søgen efter en gydeplads. Flere gange har den været op 
og ned gennem systemet inden den sandsynligvis har gydt i området nedstrøms Frøjk Bæk i perioden mellem den 17. december 2010 og den 6. januar 
2011 (punkt 18-23). Laksen overlevede gydningen og blev sidst registreret den 4. februar 2011. 
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272_40: Laksen har været særdeles aktiv og er flere gange vandret langt nedstrøms for siden at vandre opstrøms igen. Laksen blev pejlet kort opstrøms 
Vegen Å den 9. december 2010 og blev først registreret igen ved pejling den 12. januar 2011 i Vegen Å. Det formodes, at den har gydt i dette tilløb. 
Laksen overlevede gydningen og blev sidst registreret den 18. april 2011. 
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292_40: Laksen har hovedsageligt opholdt på den nedre del af Storå. Vandrede op i Råsted Lilleå den 11. december 2010 og blev pejlet langt oppe i tilløbet 
den 14. og den 30 december 2010. Det formodes, at laksen har gydt i Råsted Lilleå, som den forlod den 18. januar 2011. Laksen overlevede gydningen og 
blev sidst registreret den 3. februar 2011. 
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313_55: Har to gange været oppe i Råsted Lilleå, men har hovedsageligt opholdt sig i hovedløbet. Laksen blev sidst registreret den 13. December 2010 i 
området nedstrøms Frøjk Bæk. Det vides ikke om laksen har deltaget i gydningen eller om den overlevede. 
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Bilag C: Lokalitetsbeskrivelse for udsætning af klækkerør 

Station 1: Sejlsigvej. Station placeret i hovedløbet langt opstrøms Vandkraftssøen. På det 

valgte stryg er der tidligere observeret store fisk på leg. Ved elektrofiskeri i oktober 2010 blev 

der fanget en laks kort nedstrøms for stationen. 

Station 2: Herningsholm å. Station placeret kort før vandløbets sammenløb med Storå. Her er 

der et veldefineret stryg, men det er ukendt, hvorvidt dette nogensinde har været brugt af 

laksefisk.  

Station 3: Tvis å v. Bakgårdsvej. Stationen er placeret på nyere udlagt gydebanke. Der er 

endnu ikke observeret laks på gydebanken, men det vides med sikkerhed at laks gyder både 

op- og nedstrøms for stationen. 

Station 4: Tvis Å v. Tvis Mølle dambrug. Stationen er placeret på mindre gydebanke på 

strækning, hvor der hvert år observeres laks på leg. Under udsætning og opsyn med 

klækkerørene blev der flere gange observeret laks på nærliggende gydebanker. 

 Station 5+6: Storå. Stationerne er placeret med kort mellemrum på stryg i hovedløbet kort 

opstrøms udløbet fra Vegen Å. Der er tidligere observeret gydende laks i stryget og ved opsyn 

med rørene blev der også observeret store laks på stedet. 

Station 7: Råsted Lilleå ved Ny møllevej. Stationen er placeret på længere stryg, hvor der 

tidligere er observeret gydende laks. Ved udsætning af og opsyn med klækkerør blev der i 

flere tilfælde observeret laks på stryget. 

Station 8. Råsted Lilleå ved Hvolbyvej. Stationen er placeret på stryg i den restaurerede del af 

vandløbet ved Hvolby dambrug. En radiomærket laks opholdt sig i en lang periode lige 

nedstrøms stryget. 
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Bilag D: Overlevelse for befrugtede lakseæg i vandfase og substratet. 

 

Vandfase  Substrat 
Station Overlevelse (%)  Station Overlevelse (%) 

Sejlsigvej 4 63.3  Sejlsigvej 1 Mistet 
Sejlsigvej 5 81.6  Sejlsigvej 2 Mistet 
Sejlsigvej 6 20.4  Sejlsigvej 3 0 
Herningsholm Å 4 55.1  Herningsholm Å 1 Mistet 
Herningsholm Å 5 0  Herningsholm Å 2 0 
Herningsholm Å 6 51.0  Herningsholm Å 3 0 
Bakgårdsvej 4 Mistet  Bakgårdsvej 1 0 
Bakgårdsvej 5 Mistet  Bakgårdsvej 2 68 
Bakgårdsvej 6 Mistet  Bakgårdsvej 3 90 
Tvis Mølle 4 100  Tvis Mølle 1 92 
Tvis Mølle 5 66.7  Tvis Mølle 2 88 
Tvis Mølle 6 Mistet  Tvis Mølle 3 46 
Hovedl. opstrøms 4 99.1  Ny mølle 1 0 
Hovedl. opstrøms 5 92.9  Ny mølle 2 Mistet 
Hovedl. opstrøms 6 94.9  Ny mølle 3 Mistet 
Hovedl.  nedstrøms 4 99.1  Hvolbyvej 1 62 
Hovedl.  nedstrøms 5 90.8  Hvolbyvej 2 68 
Hovedl.  nedstrøms 6 84.6  Hvolbyvej 3 4 
Ny mølle 4 Mistet   
Ny mølle 5 Mistet  
Ny mølle 6 75.3  
Hvolbyvej 4 97.7  
Hvolbyvej 5 93.6  
Hvolbyvej 6 81.4  
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Bilag E: Oversigt over klækkerør i vandfasen. ´Vanddybde´ angiver afstanden fra vandløbsbund til overflade. ´Overlevelse´er 
korrigeret for baggrundsdødelighed. 

Lokalitet Dato Moderfisk(cm) Vanddybde(cm) Optagning Overlevelse (%) 

Sejlsigvej 4 07-12-2010 90 54 29-03-2011 63.3 

Sejlsigvej 5 07-12-2010 90 73 29-03-2011 81.6 

Sejlsigvej 6 07-12-2010 90 59 29-03-2011 20.4 

Herningsholm Å 4 07-12-2010 90 40 29-03-2011 55.1 

Herningsholm Å 5 07-12-2010 90 54 29-03-2011 0 

Herningsholm Å 6 07-12-2010 90 53 29-03-2011 51.0 

Bakgårdsvej 4 15-12-2010 96 70 30-03-2011 Mistet 

Bakgårdsvej 5 15-12-2010 96 53 30-03-2011 Mistet 

Bakgårdsvej 6 15-12-2010 96 70 30-03-2011 Mistet 

Tvis Mølle 4 15-12-2010 96 70 30-03-2011 100 

Tvis Mølle 5 15-12-2010 96 84 30-03-2011 66.7 

Tvis Mølle 6 15-12-2010 96 76 30-03-2011 Mistet 

Hovedl. opstrøms 4 17-12-2010 90 82 29-03-2011 99.1 

Hovedl. opstrøms 5 17-12-2010 90 84 29-03-2011 92.9 

Hovedl. opstrøms 6 17-12-2010 90 84 29-03-2011 94.9 

Hovedl.  nedstrøms 4 17-12-2010 90 55 29-03-2011 99.1 

Hovedl.  nedstrøms 5 17-12-2010 90 65 29-03-2011 90.8 

Hovedl.  nedstrøms 6 17-12-2010 90 82 29-03-2011 84.6 

Ny mølle 4 08-12-2010 96 55 31-03-2011 Mistet 

Ny mølle 5 08-12-2010 96 58 31-03-2011 Mistet 

Ny mølle 6 08-12-2010 96 36 31-03-2011 75.3 

Hvolbyvej 4 08-12-2010 96 51 31-03-2011 97.7 

Hvolbyvej 5 08-12-2010 96 63 31-03-2011 93.6 

Hvolbyvej 6 08-12-2010 96 55 31-03-2011 81.4 
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Bilag F: Oversigt over klækkerør placeret i substratet. ´Dybde i substratet´angiver afstanden fra bunden af røret til overfladen af 
vandløbsbunden. ´Overlevelse´er korrigeret for baggrundsdødelighed. 

 

 

 

Lokalitet Dato Moderfisk(cm) Dybde i substratet(cm) Vanddybde(cm) Optagning Overlevelse (%) 

Sejlsigvej 1 07-12-2010 90 35 27 29-03-2011 Mistet 

Sejlsigvej 2 07-12-2010 90 27 41 29-03-2011 Mistet 

Sejlsigvej 3 07-12-2010 90 23 59 29-03-2011 0 

Herningsholm Å 1 07-12-2010 90 27 54 29-03-2011 Mistet 

Herningsholm Å 2 07-12-2010 90 25 32 29-03-2011 0 

Herningsholm Å 3 07-12-2010 90 21 40 29-03-2011 0 

Bakgårdsvej 1 15-12-2010 96 23 18 30-03-2011 0 

Bakgårdsvej 2 15-12-2010 96 21 19 30-03-2011 68 

Bakgårdsvej 3 15-12-2010 96 23 11 30-03-2011 90 

Tvis Mølle 1 15-12-2010 96 22 30 30-03-2011 92 

Tvis Mølle 2 15-12-2010 96 21 34 30-03-2011 88 

Tvis Mølle 3 15-12-2010 96 20 35 30-03-2011 46 

Ny mølle 1 08-12-2010 96 22 28 31-03-2011 0 

Ny mølle 2 08-12-2010 96 25 27 31-03-2011 Mistet 

Ny mølle 3 08-12-2010 96 24 32 31-03-2011 Mistet 

Hvolbyvej 1 08-12-2010 96 26 35 31-03-2011 62 

Hvolbyvej 2 08-12-2010 96 21 29 31-03-2011 68 

Hvolbyvej 3 08-12-2010 96 22 28 31-03-2011 4 
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