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Resumé
Som en del af forvaltningsplanen for atlantisk laks (Salmo salar) i Danmark foregår der moniteringer af de
vestjyske lakseåer, hvor en eller flere parametre undersøges, for at kunne følge bestandenes udvikling.
Nærværende undersøgelse havde til formål at beskrive bestandsstørrelsen af laks i Storå umiddelbart
inden gydningen, samt at identificere de vigtigste gydeområder og undersøge hvor stor en andel af laksene,
der overlever gydningen.
I begyndelsen af oktober 2010 blev 169 laks fanget under elektrofiskeri og mærket med PIT‐mærker. Af
de 169 laks blev 34 også mærket med radiosendere. I november 2010 blev der igen elektrofisket, og ud fra
genfangster af de mærkede laks kunne der udregnes et bestandsestimat af laks i Storå. Bestandsstørrelsen
af laks i Storå blev estimeret til at være 1390 laks.
Pejlingerne af de radiomærkede laks viste, at 94% af gydningen foregik i Storå’s hovedløb samt tilløbene
Vegen Å, Gryde Å og Råsted Lilleå nedstrøms Vandkraftsøen i Holstebro. Gydningen fandt hovedsageligt
sted i perioden fra medio december til medio januar.
Minimum 47% af de radiomærkede laks overlevede gydningen og trak efterfølgende ud i Nissum Fjord.
De laks der trak i fjorden, forlod Storå spredt over en periode fra ultimo januar til primo maj. Skælaflæsnin‐
ger fra 182 laks viste, at cirka 8% af den samlede opgang i 2010 bestod af laks, som var på deres anden gy‐
devandring.
Resultaterne fra undersøgelsen viser en positiv fremgang i bestanden af laks i Storå og, at lakseopgan‐
gen primært fordeler sig på den tredjedel af Storå‐systemet, der ligger nedstrøms Vandkraftsøen. Det viste
sig også, at en meget stor andel af laksene overlever gydningen og efterfølgende vandrer i Nissum Fjord.
Som led i forvaltningen af laks, er dette resultat særdeles betydningsfuldt, da disse laks potentielt kan bi‐
drage væsentligt til kommende års gydebestand.
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Abstract
During the last decades Atlantic salmon (Salmo salar) populations have been monitored in the Danish rivers
to evaluate the status of the stocks in relation to population size. The present study examines and reviews
the stock size of the salmon population in river Storå prior to the spawning season and identifies the im‐
portant spawning areas in the river system. In addition, post‐spawning survival was investigated.
In the beginning of October 2010, a total of 169 salmon were captured using electrofishing, PIT‐tagged,
and released back to the river. Among these, 34 individuals were also equipped with radio tags. Applying
the mark‐recapture method enabled us to estimate the stock size in the river Storå. Hence, electrofishing
was conducted again in November 2010 to determine the number of recaptures. On the basis of the mark‐
recapture method, the total size of the Atlantic salmon population in river Storå was estimated to 1390
specimens prior to the spawning season.
The data from the radiotagged salmons showed that 94% of spawning took place below the hydro‐
power dam. The spawning grounds were identified in the main channel of the river Storå and in the tribu‐
taries Vegen Å, Gryde Å and Råsted Lilleå. The spawning season started in mid‐December and ended
around mid‐January. At least 47% of the radio tagged salmon survived throughout the spawing period and
migrated subsequently into Nissum Fjord. The post‐spawner individuals left river Storå during January to
May 2010. The analysis of 182 salmon scales revealed that approximately 8% of the total spawning stock
was represented by repeat‐spawners.
The results from the present study confirm that the population size of salmon in river Storå is in a posi‐
tive progress. However, the spawning run was mainly restricted to the lower parts of river Storå and its
tributaries below the hydro‐power dam. The present research also reveals that a relatively large fraction of
the salmon population survives the spawning period. This finding is highly relevant in relation to the adop‐
tion of new management strategies as the surviving individuals may contribute to the spawning stock in the
following spawning seasons. Hence, the present results open up new interesting areas for future research.
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1. Introduktion
I løbet af de sidste fem årtier har mange populationer af atlantisk laks (Salmo salar), fremover også blot
benævnt laks, oplevet en tilbagegang. Tilbagegangen har fundet sted over hele artens udbredelsesområde
(Hansen et al. 2008, ICES 2008, Aas et al. 2011). På national skala er laksebestandene i de danske vandløb
også gået kraftigt tilbage i løbet af 1900‐tallet (Skov‐ og Naturstyrelsen 2004).
I slutningen af 1980’erne var der fra flere sider mistanke om, at Skjern Å rummede en oprindelig1, selv‐
reproducerende laksestamme. I 1996 blev det endeligt bevist, ved hjælp af DNA‐sammenligninger af skæl
fra begyndelsen af 1900‐tallet, at der stadig var laks i Skjern Å, som var genetisk identiske med den oprinde‐
lige Skjern Å‐laks (Nielsen et al. 1997). I årene her efter blev der ligeledes lavet DNA‐test på laks i de vand‐
løb, hvor der i begyndelsen af 1900‐tallet fandtes laksebestande; Gudenåen, Storå, Skjern Å, Varde Å, Sne‐
um Å, Konge Å, Ribe Å, Brede Å og Vidåen. Undersøgelserne viste, at der, foruden Skjern Å, stadig var op‐
rindelige laksebestande i Ribe Å, Varde Å og muligvis Storå (Nielsen et al. 2001). Dette blev for alvor start‐
skuddet til en række tiltag, møntet på at redde resterne af de vestjyske2 laksestammer gennem forbedring
af habitater, forbedring af passageproblemer og ændrede udsætnings3metoder.
I 2004 udkom ’National forvaltningsplan for laks’ (Skov‐ og Naturstyrelsen 2004), som satte rammerne
for en fælles målsætning for de danske laksestammer. Målsætningen var (og er stadig), at de vestjyske laks
skal opnå ’gunstig bevaringsstatus’. For laks anses dette for at være opnået, når vandløbet har 1000 gyde‐
laks årligt, uden hjælp fra udsætninger. Målsætningen er en minimums‐målsætning, der blot er et udtryk
for, hvor store bestandene skal være, førend de er i stand til at klare sig uden udsætninger. Målsætningen
siger derfor ikke noget om, hvor mange laks der potentielt kan være i de enkelte vandløb. For at vurdere de
forventede effekter af disse tiltag på laksebestandene, og for at vurdere bestandenes udvikling i forhold til
målet, som er beskrevet i National forvaltningsplan for laks, er det nødvendigt, at måle én eller flere para‐
metre over tid, der beskriver bestandsudviklingen på en tilfredsstillende måde. Denne specialerapport er
en del af en sådan evaluering for laksen i Storå‐systemet, foranstaltet af DTU Aqua, Institut for Akvatiske
Ressourcer.
1.1 Laksens livscyklus
Atlantisk laks (Salmo salar) er udbredt i vandløb i tempererede og subarktiske områder i det Nordlige Atlan‐
terhav (Thorstad et al. 2011). Arten har en kompleks livscyklus. Nogle laks fuldfører hele deres livscyklus i
ferskvand, men oftest er laksen en anadrom4 fisk, som klækker og vokser op i vandløbene, efterfulgt af en
1

Betegnelsen oprindelig benyttes i denne sammenhæng som indikation på, at laksene er en del af den genetisk isole‐
rede pulje, som skælprøver af Skjern Å‐laks fra begyndelsen af 1900‐tallet dikterer.
2

Vestjyske laks er en fællesbetegnelse for de laks, der tilhører den genetiske pulje af oprindelige laks, der blev fundet i
Ribe Å, Varde Å og Skjern Å (og Storå) (Nielsen et al. 2001).
3

’Udsætninger’ referer til de udsætninger der har været af ½‐ og 1–års lakseyngel i Storå. Ynglen er opvokset i dam‐
brug, hvor æggene ligeledes er blevet klækket, efter at man har taget æg og befrugtet disse med mælk (sæd), fra
voksne individer, også kaldet moderfisk.
4

Anadrom er betegnelsen for en fisk, som lever det meste af deres liv i havet, men som trækker op i ferskvand for at
gyde.
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længere opvækstperiode i havet, før den vender tilbage for at gyde i det vandløb, hvor den selv voksede op
(Klemetsen et al. 2003).
Laksen stiller store krav til vandløbets miljøtilstand og fysiske forhold, da den er afhængig af gode gyde
og opvækstområder (Nielsen 1995, Fleming et al. 2011). På gydeområderne skal der være store mængder
af grus (i størrelsen 16‐64 mm), som laksene kan lægge æggene i (Louhi et al. 2008). For at æggene ikke dør
af iltmangel, er det vigtigt at der ikke sker en tilsanding af gydebankerne og/eller, at okkerbelastningen ikke
er for høj (Nielsen 1995). Gydeområderne er oftest karakteriseret ved at have en høj vandhastighed (35‐65
cm s‐1) og moderat vanddybde (20‐50 cm) (Louhi et al. 2008). Når ynglen kommer frem fra gydebanken, er
det vigtigt, at der findes gode opvækstområder med skjulesteder og god fødetilgængelighed i vandløbet
(Finstad et al. 2011).
Et af de mest fascinerende karaktertræk ved atlantisk laks er, at den udviser betydelig fænotypisk5 pla‐
sticitet6, og forskellighed i måden hvorpå livscyklus gennemføres (Fleming 1996, Klemetsen et al. 2003,
Niemelä et al. 2006, Thorstad et al. 2011; Figur 1). Selv indenfor en simpel 1SW (sea winter) laks (se defini‐
tion under Figur 1), der har været ét år i havet, er der identificeret minimum 20 forskellige gyde‐livsforløb
(Klemetsen et al. 2003).
Atlantisk laks er en iteropar art, hvilket betyder, at den kan overleve gydningen og gyde gentagende
gange. De fleste arter af Stillehavslaks, dør derimod efter gydningen, og kan derfor kun gyde én gang. En
stor del af de gydende atlantiske laks dør dog efter gydningen, og de fleste individer gyder højest en eller to
gange (Klemetsen et al. 2003).
Atlantisk laks vender typisk tilbage til vandløbet flere måneder før gydningen finder sted. Tidspunktet
for hvornår laksen vender tilbage, er meget variabelt mellem forskellige populationer, men laksen kan ven‐
de tilbage til vandløbet på alle tidspunkter af året (Jonsson et al. 1990b, Shearer 1992a, Webb et al. 2007).
Et andet fascinerende aspekt ved laksen er evnen til at finde vej fra opvækstområderne og tilbage til de
vandløb, hvor de voksede op som juvenile laks. Dette kaldes laksens evne til at ’home’. Laksens evne til at
home har medført, at der i de forskellige laksevandløb findes populationer, som er både genetisk og økolo‐
gisk betinget forskellige (Fleming 1996, Nielsen et al. 2001, Klemetsen et al. 2003). Laksens egenskab til at
home former, og bibeholder, lokale tilpasninger i livsstrategier, som gør hver enkelt population unikt tilpas‐
set til det pågældende vandløb (Verspoor et al. 2005).

5

En organismes evne til at ændrer fænotype, som respons på ændringer i miljøet.

6

Fænotype er enhver observerbar karakteristik eller egenskab ved en organisme så som dens morfologi, udvikling,
biokemiske eller fysiske egenskaber, adfærd, og produkt af adfærd. Fænotyper er resultatet er organismens gener,
som de kommer til udtryk under indflydelsen af miljømæssige faktorer.
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Figur 1. Atlantisk laks’ anadrome livscyklus (modificeret fra Jobling et al. (2010)). *Laks der gyder for første gang. SW
angiver ’Sea Winter’ (vintersæsoner i havet). 1 SW laks kaldes også for grilse. MSW angiver ’Multi Sea Winter’ (flere
vintersæsoner i havet), hvilket vil sige alle laks med 2‐5 SW (2‐5 havår). **Nedfaldslaks; anadrom laks som har overle‐
vet gydningen. ***Flergangsgydere er nedfaldslaks, som vender tilbage til vandløbet efter ophold i havet.

1.2 Overlevelse efter gydning og flergangsgydere
1.2.1 Gydning – en energikrævende proces
Når laks vandrer op i vandløbene, investerer de store mængder energi i reproduktion (Fleming 1996). Da
laks almindeligvis ikke tager føde til sig i denne fase af livscyklus, tærer laksen på energidepoter for at op‐
retholde kropsmetabolisme, udvikling af gonader (kønsprodukter, æg og sæd) og andre energikrævende
processer (Johansen et al. 2011). Undersøgelser har vist, at laks taber 50‐70% af deres energireserver i for‐
bindelse med migration i vandløbet og gydning, sammenlignet med de energireserver, der er tilgængelige
inden laksen vandrer op i vandløbet. Energimængden investeret i gydning er ens for han og hun‐laks, men
relativt højere i større laks end i mindre laks (Jonsson et al. 1991a, Jonsson et al. 1997). Sandsynligheden
for at overleve gydningen er derfor større for mindre laks end større laks, da de mindre laks forbruger rela‐
tivt mindre af deres energidepoter. Energitabet forklarer, hvorfor mange laks dør efter gydningen (Fleming
1996).
Om end energiforbruget er ens mellem kønnene, så er disponeringen af energiforbruget forskelligt. Han‐
laks investerer en stor del af deres energidepoter i dannelsen af kropsvæv (35%), primært sekundære køns‐
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karakter. F.eks. omdannes underkæben til en tydelig ’krog’ og der udvikles gydetænder. Energiforbrug i
forbindelse med dannelsen af sekundære kønskarakter er positivt korreleret med laksens størrelse (Jonsson
et al.1991a, Witten et al. 2003). Dannelsen af sekundære kønskarakter, samt den aktive og aggressive ad‐
færd, med eventuelle sår til følge fra kampe om adgang til hunner, kan føre til øget dødelighed efter gyd‐
ning hos hanner (Baglinière et al. 1991, Jonsson et al. 1990b, Fleming 1996). Hun‐laks derimod udviser me‐
get lidt aggressiv adfærd i forbindelse med gydningen og deres allokering af energi i forbindelse med gyd‐
ning er primært investeret i ægproduktion (30%), hvorfor de synes at have mindre dødelighed efter gydnin‐
gen (Baglinière et al. 1990, Jonsson et al. 1990b).
1.2.2 Hvor mange laks overlever gydningen?
De laks der overlever gydningen, vandrer efter et kortere eller længere ophold i vandløbet til havs for at
opfylde de tømte energidepoter, før de atter kan vende tilbage for at gyde (Fleming et al. 2011). De fleste
flergangsgydere er hunner (Jonsson et al. 1991a, Shearer 1992a, Fleming 1996). I litteraturen omtaler man
oftest to typer af flergangsgydere:


De laks som vender tilbage samme år, som de forlod vandløbet som nedfaldslaks, også kaldet fort‐
løbende (’consecutive’) gydere.



De laks der vender tilbage til vandløbet det efterfølgende år, kaldet vekslende (’alternate’) gydere.

Der er observeret en tendens til, at mindre førstegangsgydere oftest gyder som fortløbende gydere, og at
større førstegangsgydere oftest gyder som vekslende gydere (Jonsson et al. 1991b). Langt størstedelen af
flergangsgydere gyder kun to gange, men der er rapporteret om laks, der har gydt helt op til seks gange
(Ducharme 1969, Jonsson et al. 1991b).
På trods af at laks kan overleve gydningen og gyde flere gange, så findes der kun få undersøgelser, som
belyser hvor stor en andel af laks, der faktisk overlever gydningen og efterfølgende trækker i havet igen
(Bardonnet et al. 2000, Thorstad et al. 2011). Halttunen (2011) fandt i elven Alta (Norge), blandt 156 ra‐
diomærkede laks, en overlevelse på 57% for laks, der efter gydningen blev registreret til at vandre i fjorden.
I elven Imsa (Norge) fandt Jonsson (1990b), at der var en gennemsnitlig overlevelse på 85% for hun‐laks og
65% for han‐laks, estimeret ud fra de laks der blev fanget i fisketrappen på vej op, og efter gydningen på vej
ud, af elven. I floden Burrishoole (Irland) estimerede man, ligeledes fra fangster i fisketrappe, en post‐
gydnings overlevelse på 40% (Piggins 1990).
I Canada har undersøgelser vist, at andelen af flergangsgydere generelt er meget varierende. Blandt 23
floder fra Maine, Nova Scotia, New Brunswick, Québec og Newfoundland fandt Schaffer (1975) en fordeling
af flergangsgydere mellem 0‐12%. Cunjak (1998) har i nyere undersøgelser fundet, at andelen af flergangs‐
gydere var mellem 22‐85% i 10 forskellige floder i New Brunswick, Newfoundland og Labrador. I Norge er
den gennemsnitlige andel af flergangsgydere antaget til at være omkring 11%, selvom der findes eksempler
på elve med langt højere andele af flergangsgydere (Anon. 2010). I Frankrig har man i perioden fra 1987‐
1996 fundet, at den gennemsnitlige andel af flergangsgydere lå mellem 0,5‐3% (Bardonnet et al. 2000). Tal
fra engelske og skotske floder viser, at andelen af fleregangsgydere typisk varierer mellem 10‐26% (Fleming
1996, Cunjak et al. 1998). Tal fra lakseelve i Sverige, Finland, Polen, Estland og Litauen, der munder ud i
Østersøen, viser en andel af flergangsgydere mellem 3‐10% (ICES 2011b). I Danmark foreligger der kun få
undersøgelser af flergangsgydere, men undersøgelser fra Skjern Å viste dog, at der var cirka 13% flergangs‐
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gydere blandt skælaflæsninger fra 32 MSW (multi sea winter) laks (Koed et al. 2010). Data fra ovenstående
undersøgelser, stammer fra forskellige kilder og varierende år. De anvendte metoder, er så vidt det vides,
alle baseret på skælaflæsninger.
1.2.3 Metoder til undersøgelse af flergangsgydere
Vurdering af andelen af flergangsgydere i laksepopulationer har primært været baseret på skælaflæsninger.
Skældannelsen starter få uger efter klækningen som en rund lille plade, omkring hvilken der tilføjes skæl‐
materiale i form af ringe, kaldet scleritter. Da skællet vokser i samme takt som fisken, afspejler tætheden af
disse scleritter fiskens vækst, og da væksten normalt er ringere om vinteren end om sommeren, kan vinter‐
zonen almindeligvis let erkendes og derfor anvendes til aldersbestemmelse. I forbindelse med kønsmod‐
ning og gydning, hvorunder laksen tærer på sine ressourcer, absorberes en større eller mindre del af skæl‐
kanten (Shearer 1992b). Denne erodering, et såkaldt gydemærke, starter, når laksen påbegynder sin gyde‐
vandring i vandløbet (Järvi et al. 1936, Shearer 1992b). Skællet kan især hos større hanner, hvor det ofte
reduceres og eroderes betragteligt, blive helt ulæseligt (Persson et al. 1998). Såfremt laksen overlever gyd‐
ningen og vender tilbage til havet, vil gydemærket kunne genkendes, idet de nye scleritter ikke ligger paral‐
lelt med scleritterne fra før gydningen. Pseudo‐gydemærker kan opstå ved beskadigelse eller forskubning af
et skæl (Shearer 1992b).
Foruden skælaflæsninger har andelen af flergangsgydere også været undersøgt ved hjælp af akustiske
mærker, DST‐tags (Data Storage Tags) og PSAT‐tags (Pop‐up Satellite Archival Tags). Disse typer af undersø‐
gelser er kendetegnet ved at have få datagrupperinger samt at undersøgelserne strækker sig over et eller få
år (Bradford et al. 2008, Reddin et al. 2011). Endvidere foreligger der også viden omkring flergangsgydere
fra elve, hvor laks bliver fanget og mærket i laksetrapper (Piggins 1990, Jonsson et al. 1990b).
1.2.4 Værdifulde flergangsgydere
Flergangsgydere er generelt større end førstegangs‐gydende laks og derfor kan flergangsgydere bidrage
væsentligt til nye generationer, da frugtbarhed er positivt korreleret med størrelse (Niemelä et al. 2006).
Endvidere er størstedelen er flergangsgydere oftest hunner (Shearer 1996, Fleming 1996). Hunnernes gyde‐
succes er primært bestemt af størrelse, da kvaliteten af æggene, gydegravning og generel gydescucces er
højere hos større hun‐laks (Fleming 1996).
Halttunen (2011) fandt ligeledes indikationer på, at flergangsgydere udviser en mere forsigtig adfærd
end førstegangsgydere, som gør flergangsgydere mindre sårbare overfor det rekreative fiskeri. Flergangs‐
gydere kan fungere som en sikkerhedsbuffer for årgange med lav rekruttering, og på den måde have en
stabiliserende effekt på populationens fluktuationer (Saunders et al. 1985, Halttunen 2011). Denne effekt
vil dog oftest være kortvarende, da antallet af flergangsgydere er direkte koblet til rekrutteringen af første‐
gangs‐gydende laks. Undersøgelser af flergangsgydere påpeger derfor, at flergangsgyderne kan spille en
værdifuld rolle i laksepopulationer, som bør implementeres i forvaltningen af laks (Niemelä et al. 2006,
Halttunen 2011).
1.3 Lakseadfærd
Udgangspunktet i adfærdsbeskrivelser af laks er oftest detaljerede beskrivelser af adfærd ved opdeling i
genkendelige bevægelses‐mønstre. I denne beskrivelse af laks’ adfærd, fortolkes adfærd i form af laksens
bevægelsesmønstre i vandløbet under gydevandringen, baseret på radiotelemetri‐studier.

9

Laksens adfærd efter den er trukket op i vandløbene, er tidligere blevet undersøgt i flere lande ved hjælp af
radiotelemetri (Heggberget et al. 1988, Baglinière et al. 1990, Aarestrup et al. 2000, Økland et al. 2001,
Finstad et al. 2005). I vandløb uden passageproblemer har man rapporteret, at laksenes vandring til og med
gydeperioden foregår i tre faser:


(1) En migrationsfase hvor laksen starter sin migration op i vandløbet, og fortsætter med at svøm‐
me kontinuerligt opstrøms, eventuelt afbrudt af perioder med stationære ophold. Migrationsfasen
varer gennemsnitlig alt fra en uge til mere end en måned.



(2) En søgefase hvor laksen svømmer både opstrøms og nedstrøms tæt på lokaliteten, hvor laksen
gyder. Søgefasen er oftest af tidsmæssig kortere karakter end migrationsfase. Denne fase kan være
vigtig for laksen, i forhold til at finde egnede gydeområder og/eller mager. Endvidere kan søgefasen
også være en del af den orienteringsmekanisme, som hjælper laksen til at home til det sted i vand‐
løbet, hvor den voksede op som ungfisk (Thorstad et al. 2011).



(3) En lang periode hvor laksen opholder sig det samme sted, også kaldet ’holding’‐fasen. I forlæn‐
gelsen af holding‐fasen gyder laksen i det pågældende område.

I løbet af gydeperioden er laksen stationær og bliver generelt i det samme område (Baglinière et al. 1990,
Økland et al. 2001, Finstad et al. 2005). Både han‐ og hun‐laks (dog oftest set hos han‐laks) kan dog gyde
gentagne gange i løbet af en gydesæson, hvorfor man også kan se afvigelser fra den stationære adfærd i
løbet af gydningen (Fleming 1996). Baglinière (1991) fandt at han‐grilse bevægede sig mellem flere forskel‐
lige gydeområder (afstande op til 4 km), hvorimod MSW hanner var stationære i gydeperioden. Umiddel‐
bart efter gydningen svømmer laksen nedstrøms, oftest over mindre afstande (0,5‐2 km; Baglinière et al.
1990). De laks der overlever gydningen, trækker derefter til havs enten umiddelbart efter gydningen, eller
efter at have opholdt sig længere tid i vandløbet med varighed op til flere måneder (Webb et al. 2007). Der
foreligger dog ikke meget viden om laksens adfærd efter gydningen, og indtil den forlader åen (Thorstad et
al. 2011).
1.4 Storå‐laksen
De vestjyske laks er nogle af de sidste oprindelige europæiske laksestammer, der lever i et lavlandsområde.
De lever i et usædvanligt habitat sammenlignet med mange andre laksestammer, idet lavlandsområder er
kendetegnet ved langsomt‐flydende, næringsrige åer med, til tider, høje vandtemperaturer om sommeren.
De vestjyske laksestammer er derfor en unik del af atlantisk laks’ evolutionære arv. Laksen i Danmark me‐
nes at have indfundet sig for omkring 10.000 år siden i forbindelse med afsmeltningen efter sidste istid
(Wegner 1985). Den vestjyske laksestamme har gennem lang tid kunnet tilpasse sig de danske vandløb,
efterhånden som de formede sig, da isen trak sig tilbage. Tilpasningen til de danske forhold udtrykker sig i
genetisk forskellighed fra laksestammer fra andre geografiske områder, som f.eks. norske, svenske og skot‐
ske laksestammer. Den genetiske ’afstand’ mellem de forskellige vestjyske bestande er generelt lille og
afspejler deres indbyrdes geografiske afstand (Nielsen et al. 2001). Indtil 1990’erne havde man betragtet
den oprindelige Storå‐laks som uddød, men nye genetiske metoder kunne afsløre, at der var laks i Storå,
som stadig havde de oprindelige genetiske profiler. Hvorvidt disse laks var genetisk isolerede Storå‐laks
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eller strejfende Skjern Å‐laks kunne ikke bestemmes. Konklusionen var derfor, at der ’måske’ var rester af
Storå‐laksen, men at det nok højest sandsynligt var Skjern Å‐laks.
1.4.1 Laksefangster
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I Storå foreligger der fangststatistikker på laks tilbage til omkring starten af 1900‐tallet. Disse er baseret på
landinger fra erhvervsfiskeriet på Nissum Fjord. Det er ikke klart, hvorvidt de foreliggende fangstkurver
afspejler laksens forekomst i Storå, men det antages, at de viser en tendens i laksebestandens udvikling i
Storå igennem 1900‐tallet.
Data viser fluktuationer i fangsterne, men omkring 1940’erne (hvor der blev bygget et vandkraftværk
med en spærredæmning i hovedløbet) begyndte fangsterne at falde væsentligt (Figur 2). I 1960’erne kom‐
mer der et mindre opsving, men herefter faldt fangsterne til et vedvarende lavt niveau (Figur 2). Det min‐
dre opsving i 1960’erne faldt sammen med introduktionen af nylongarn, som medførte en stor effektivise‐
ring af fiskeriet (Dieperink 2000). Årsagerne til laksens tilbagegang i Storå kan være mange, grundet laksens
komplekse livscyklus, men opstemningen af Storå til en kraftværksø ved Holstebro i 1942 menes, at have
haft en betydelig effekt på tilbagegangen, da en væsentlig del af laksens gydepladser lå ovenfor værket
(Dieperink 2000). Fangstdata viser her en tydelig tilbagegang i årene omkring oprettelsen af vandkraftvær‐
ket, om end sammenhængen ikke er helt indlysende. Fiskepresset på laksen i Nissum Fjord har angiveligt
også været en medvirkende faktor til Storå‐laksens tilbagegang i 1900‐tallet. I løbet af 1955‐1970’erne fo‐
rekom der en udbredt etablering af dambrugsopstemninger i Storå‐systemet, som yderligere forværrede
laksens adgang til gydepladserne.

År
Figur 2. Indberettede landinger af laks (kg) fra Nissum Fjord i perioden 1910‐1994. Data fra Dieperink (2000).

1.4.2 Bestandsophjælpende udsætninger
Som følge af laksens tilbagegang begyndte man i 1950’erne at elektrofiske moderfisk i Storå, som blev be‐
nyttet til at lave udsætninger af lakseyngel, i et forsøg på at genophjælpe laksebestanden i Storå (pers.
kom. John Balleby, ansvarlig for udsætninger i Holstebro og Omegns Fiskeriforening). Med tiden blev ud‐
sætninger suppleret med yngel fra udenlandske moderfisk. Storå har derfor igennem lang tid været ekspo‐
neret for udsætninger baseret på andre laksestammer end de vestjyske.
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Antal laks

Fra starten af 90’erne til 1997 blev der udsat udenlandsk laks fra forskellige stammer, fra forskellige
opdræt (Brusgaard, Vork, Purhus, Errboe og Frøjk). Fra 1998 til 2002 blev der kun udsat laks fra ét dambrug
(Frøjk). Disse laks var stammer fra Skotland og Irland (Corrib, Burrishoole og Conon). På trods af massive
udsætninger fra udenlandske laksestammer blev der alligevel fundet rester af oprindelige danske laks i
slutningen af det tyvende århundrede. Halvdelen af de undersøgte laks i Storå i 1998 og 1999 var således af
vestjysk oprindelse (Nielsen et al. 2001). Der skete derefter ændringer i opdræts og udsætningsgrundlaget.
Fra 2003 satte man kun laks ud i Storå, som stammede fra moderfisk med vestjysk oprindelse (Figur 3).
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Figur 3. Udsætninger af laks i Storå fra 1993 til 2010. Fra 2003 og frem blev der kun udsat laks med vestjysk oprindel‐
se, mens der i årene før var blevet sat laks ud med forskellig udenlandsk oprindelse. Udsætningerne har primært be‐
stået af 1‐års laks, men der er også blevet udsat ½‐års laks (se bilag C).

Fældefangster (se afsnit 2.2.6) samt lystfiskerfangster tyder på, at der har været et mærkbart opsving i lak‐
sebestanden i Storå siden 2005 (Figur 4). Foruden en ændret praksis i udsætninger siden 2003, er der gen‐
nem de sidste to årtier blevet gennemført en lang række tiltag for at forbedre forholdene for laksen i Storå.
Mange dambrug i tilløbene på det nedre stykke af Storå er blevet nedlagt eller passagespærringer er blevet
fjernet. Der er foretaget restaurering og okkerbekæmpelse i vandløbene. De lokale sportsfiskerforeninger
har udlagt gydegrus og dermed forbedret gydeforholdene for laksefisk. Endvidere er vandkvaliteten gene‐
relt blevet bedre som følge af en række miljøtiltag (Ankjærø et al. 2010).
Da DTU Aqua i 2007 lavede smolt‐undersøgelser i Storå, blev det estimeret, at smoltudtrækket i 2007
ville give ophav til cirka 140 gydemodne opgangsfisk, som følge af naturlig reproduktion i åen (Baktoft et al.
2008). Siden 2004 har man årligt udsat omkring 60.000 stk. lakseyngel (½‐års og 1 års, bilag C). Fra 2006
begyndte antallet af laks at stige både i fældefangster og lystfiskerfangster. Udsætningerne har formodent‐
lig bidraget væsentligt til andelen af tilbagevendende gydelaks.
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Figur 4. Stangfangster registreret af Sammenslutning ved Storå (SVS) samt fældefangster fra omløbsstryget (data fra
Holstebro og Omegns Fiskeriforening, upubl.). Fra 2008 og frem har der været myndighedskrav om indrapportering af
stangfangster. Stangfangster i 2004 og 2005 er ikke tilgængelige. Fældefangster for 2011 er endnu ikke tilgængelige.

Den markante stigning i antallet af lystfisker‐ og fældefangster siden 2006 kommer umiddelbart efter skif‐
tet til kun at udsætte laks med vestjysk oprindelse. På trods af, at man i et årti før havde haft ligeså store
udsætninger med de udenlandske laksestammer, kom opsvinget i laksefangsterne aldrig før den oprindeli‐
ge laks blev brugt som udsætningsmateriale. Det forventes derfor, at den ændrede udsætningspraksis, og
især de mange positive tiltag i form af forbedrede habitatsforhold i vandløbene, har haft en positiv synergi‐
effekt på bestanden af laks i Storå.

2. Materiale og metode
2.1 Undersøgelsesområde
Undersøgelserne er foretaget i 2010‐2011 i Storå (56°N, 8°Ø) (Figur 5). Storå er med dens 104 km fra ud‐
spring til udløb Danmarks næst længste vandløb, og har et afvandningsareal på 1.565 km2 og en årlig gen‐
nemsnitlig vandføring på 16 m3 s‐1. Åen har sit udspring i det nordvestlige hjørne af Gludsted Plantage syd‐
øst for Ikast og har sit udløb i Nissum Fjord.
I 1940 påbegyndte man opførelsen af et vandkraftværk umiddelbart øst for Holstebro. Som følge af
etableringen af vandkraftværkets dæmning, som stod færdig i 1942, blev der skabt en 70 ha stor sø, som i
dag er ca. 5 km lang, maksimalt 250 meter bred og med en middeldybde på 1,6 meter. Cirka to‐tredjedele
af Storå‐systemet ligger opstrøms Vandkraftsøen. Et 655 meter langt omløbsstryg er etableret som passage
for fiskenes vandring forbi vandkraftværket. Umiddelbart efter omløbsstrygets udløb fra søen er der en
fiskefælde, som antages at fange alle laks, der passerer op i søen. Fælden nedsættes hvert efterår i oktober
og røgtes dagligt indtil ultimo december. Efter denne periode tages fælden op igen (se afsnit 2.2.6).
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Figur 5. Oversigtskort over Storå‐systemet.

2.1.2 Fysiske forhold for vandrefisk i Storå‐systemet
I Storå‐systemet findes der, foruden laks, en række andre fiskearter, som i løbet af deres livscyklus vandrer
mellem ferskvand og hav. Disse arter er ørred (Salmo trutta), europæisk ål (Anguilla anguilla), helt (Corego‐
nus lavaretus), havlampret (Petromyzon marinus) og flodlampret (Lampetra fluviatilis). Fælles for de hav‐
vandrende fisk er, at fri passage i vandløbene samt gode gyde‐/yngelopvækstområder (med undtagelse af
ål, som yngler i havet) er nødvendige for at opnå gode, selvreproducerende bestande. Nedenfor gives der
en kort beskrivelse af Storå‐systemets habitatforhold for vandrefisk.
Eneste væsentlige passagespærring i Storå’s hovedløb i dag er vandkraftdæmningen ved Holstebro. Derfor
opdeles beskrivelsen af Storå‐systemet i nedenstående.


Storåens hovedløb (nedstrøms Vandkraftsøen)
Storåens hovedløb har i store træk bevaret sine naturlige slyngninger fra Holstebro by og ud til
fjorden. I Holstebro by er der dog strækninger, der er regulerede. Der findes flere områder med
stenbund, relativt lavt vand og godt fald, som forventes at fungere som gydeområder for vandre‐
fisk. Der er i hovedløbet blevet udlagt gydegrus og skjulesten flere steder i løbet af de sidste 20 år, i
form af projekter fra Holstebro Kommune samt det tidligere Ringkøbing Amt. Endvidere har den lo‐
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kale sportsfiskerforening (Holstebro og Omegns Fiskeriforening) bidraget væsentligt til forbedringer
af gydeforholdene ved genskabelse af gydebanker i hovedløbet (Ankjærø et al. 2010).
Tilløbene til Storå nedstrøms Holstebro har tidligere været præget af mange opstemninger i for‐
bindelse med dambrug, som blev opført i perioden 1950 til 1970. Passageproblemerne i tilløbene
er i dag i vidt omfang forbedret, selvom der stadigt findes opstemninger, hvor der endnu ikke er
genskabt naturlige faldforhold og passage. Habitatsforholdene er blevet forbedret væsentligt i
mange af tilløbene, som følge af forbedrede passageforhold, genslyngninger, etableringer af sand‐
fang og gydebanker. Det vurderes, at der i dag findes gode gydeforhold samt opvækstområder for
yngel i tilløbene Vegen Å, Gryde Å, Råsted Lilleå, Frøjk Bæk og til dels Idom Å og Ellebæk (Anon.
2007, Ankjær et al. 2010).


Storåens hovedløb (opstrøms Vandkraftsøen)
Passageforholdene ved vandkraftværket eksisterer i dag i form af et 655 meter langt omløbsstryg,
som har sit indløb i søen i umiddelbar forbindelse med vandkraftværket. Hvor godt omløbsstryget
virker for laksefisk er ukendt. Nedtrækkende smolt har en høj dødelighed i Vandkraftsøen (Jørgen‐
sen et al. 1996). Hovedløbet ovenfor opstuvningszonen har over en strækning på 20 km i store træk
bevaret sine naturlige slyngninger, og der er flere strækninger med gydeforhold for laksefisk (Anon.
2007).
I tilløbene ovenfor Vandkraftsøen er der sket mange habitatsforbedrende tiltag i form af restau‐
rering, okkerbekæmpelse, forbedrede gydeforhold samt etableringer af gydebanker. Der findes
udmærkede habitatsforhold for laksefisk i tilløbet Tvis Å. Mange af de mindre tilløb bærer dog sta‐
dig præg af sandvandring, okkerbelastning, hårdhændet vedligeholdelse og mangel på naturlig va‐
riation i vandløbene (Anon. 2007).

2.2 Metodisk tilgang
Feltdata er indsamlet over en et‐årig periode. Der blev benyttet en kombination af forskellige metoder til at
indsamle informationer om laksen i Storå og i de følgende afsnit vil disse metoder blive beskrevet nærmere.
Undersøgelsen er primært baseret på telemetristudier, som muliggør at følge vandringen hos individuelt
mærkede fisk uden at genfange disse. Radiotelemetri er en almindelig anvendt metode til at udføre moni‐
tering af fisks adfærd i deres naturlige leveområder. Som følge af det tidskrævende arbejde det er at følge
flere fisk i naturen, samt prisen på radiosenderne, er det en metode, som oftest kendetegnes ved relativt
små datasæt. Radiotelemetri blev anvendt til at undersøge vandringsadfærd og overlevelse for laks i Storå.
Der blev desuden PIT (passive integrated transponder)‐mærket laks, for at kunne lave et fangst‐
genfangst‐estimat til at beskrive gydebestanden af laks i Storå. Endvidere blev skælaflæsninger brugt til at
beskrive livshistorier (f.eks. antal havår, flergangsgydning mm.).
2.2.1 Elektrofiskeri
Der blev brugt elektrofiskeudstyr til indfangning. Elektrofiskeriet foregik fra båd. Udstyret bestod af en
6500 watt tre‐faset generator der producerede pulserende jævnstrøm, en positiv‐elektrode (diameter 60
cm) og en negativ‐elektrode der bestod af en kobberrist (dimensioner 55x55 cm). Til landing af fiskene blev
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der benyttet et stort knudeløst fangstnet. Når en laks var blevet nettet, blev den overført til et stort kar
med ilttilførsel.
Indfangning af laks i Storå til radiomærkning skete i perioden 29.‐30. marts 2010, 5. maj 2010, 2.‐7. ok‐
tober 2010, 4. januar 2011 samt den 20. februar 2011.
Alle laks der blev radiomærket, blev fanget i Storå på strækningen nedenfor kraftværket og hele vejen
ud til udløbet i fjorden, med undtagelse af nedfaldslaks mærket den 4. januar, som blev fanget i Storå oven‐
for Vandkraftsøen. De laks der blev udvalgt til radiomærkning, blev efter fangst overført til en følgebåd,
hvori selve radiomærkningen blev foretaget. Endvidere blev der indfanget laks, med henblik på lave et
fangst‐genfangst‐estimat, den 7. november samt den 27.‐28. november 2010 (se afsnit 2.2.7, Figur 6).
2.2.2 Radiomærkning af laks
Alle laks der blev udtaget til mærkning med radiosendere, blev valgt tilfældigt, forudsat at de ikke havde
svamp eller andre skader, eller bar præg af at komme fra udsætninger (finneklipninger el.l.). Køn blev be‐
stemt ud fra ydre morfologisk karakter (hovedform, kæbekrog og farvetegning). Der blev valgt en skæv
kønsfordeling med flest mærkede hunner ud fra en formodning om, at hunnerne ville være lettere at følge i
forhold til identifikation af gydepladser, da han‐laks i højere grad opsøger forskellige gydelokaliteter end
hun‐laks (Flemming 1996). Derfor blev der kun mærket 12 hanner ud af 34 radiomærkede laks.
Når der var 3‐4 laks klar til radiomærkning, eller fiskene havde været maksimalt en halv time i karret,
blev disse overført til følgebåden, hvor de blev radiomærket. Selve mærkningen foregik i båden, hvor lak‐
sen først blev bedøvet (benzokain) og placeret med bugen opad i et, dertil konstrueret, vandfyldt rør. Lak‐
sen fik dernæst lagt et 15‐20 mm langt dorso‐ventralt snit gennem bugvæggen, hvor igennem senderen
blev placeret. Senderens antenne blev ført ud gennem bugvæggen 50‐70 mm fra snittet ved hjælp af en
kanyle, og snittet blev lukket med 2‐3 separate suturer. Slutteligt blev fisken målt (totallængde målt til
nærmeste cm) og kønsbestemt, inden den blev sat til genopvågning i et kar. Samtlige laks fik desuden taget
en skælprøve og blev PIT‐mærket (se afsnit 2.2.6). De laks der blev mærket i foråret, fik et såkaldt Floyd‐tag
skudt ind lige ved rygfinnen. Floyd‐tag’et har et 5 cifret tal, som kan genkendes, såfremt fisken måtte blive
fanget af lystfiskere. Forårslaksene var de eneste laks, der kunne blive fanget af lystfiskere, inden for den
periode hvor lystfiskeri er tilladt i åen. Når laksen havde genvundet fuld balance og normal ventilering blev
den genudsat i åen, samtidig med at GPS‐positionen noteredes.
Vandtemperaturen var henholdsvis 4,5oC, 11,5oC og 2,5‐4oC under mærkning af laks i marts 2010, okto‐
ber 2010 og januar/februar 2011. Temperaturer blev målt i Storå’s hovedløb ved Vemb ved hjælp af tempe‐
ratur‐loggere.
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Radiomærkning af en han‐laks, i gydedragt, oktober 2010.

2.2.3 Radiotelemetri
Radiobølger er elektromagnetiske bølger. Det benyttede elektromagnetiske spektrum er frekvensområdet
med en bølgefrekvens på 30‐200 MHz. Radiobølger transmitteres gennem vand og videre gennem luften.
Fordelen ved radiobølger er, at de ikke er særligt påvirkelige af vind, vejr og fysiske hindringer. Endvide‐
re er det en fordel, at radiosenderne har en forholdsvis stor rækkevidde og, at man derfor over ret store
afstande kan pejle senderne med en antenne.
Forplantningen af radiobølger reduceres dog i vand og reduktionen er positivt korreleret med lednings‐
evne. Dette gør radiotelemetri uegnet til brug i saltvand, da signalstyrken er så nedsat, at praktisk pejling
ikke er mulig. Radiosenderne har også den ulempe, at der kan komme interferens fra andre, og kraftigere,
kommercielle radiosendere.
2.2.4 Telemetriudstyr
Telemetriudstyret til pejling af de radiomærkede laks var fra det det amerikanske firma ATS (Advanced
Telemetry Systems, Inc., USA). Til manuel pejling blev der benyttet en håndholdt modtager (R2100) med
antenne (4 elements yagi) og høretelefoner.
Foruden manuelle pejlinger blev der i undersøgelsen også benyttet automatiske lyttestationer. Automa‐
tiske lyttestationer (ALS), også kaldet dataloggere, blev opsat i Storå’s hovedløb ved Nørre Vosborg tæt ved
udmundingen i fjorden, umiddelbart opstrøms Råsted Lilleå’s udløb i Storå, samt umiddelbart opstrøms
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Gryde Å’s udløb i Storå. En datalogger består af antenne (9 elements yagi), datalogger (Dcc II D 5041) og
modtager (R2100). Dataloggeren scannede alle indlagte frekvenser i tre‐sekunders‐intervaller.
Såfremt en laks blev registreret ved en datalogger, blev der registreret et tidspunkt for hvornår laksen
kom indenfor modtagerens rækkevidde, og et tidspunkt for hvornår fisken igen forsvandt udenfor række‐
vidde. Laks der vandrede forbi dataloggerne, eller blot blev stående i området under et døgn, fik kun en
registrering for, hvornår de forlod området. Det skete, at der kom støjsignaler, som besværliggjorde for‐
tolkningen af data fra dataloggeren. Derfor blev der kun brugt data, som stemte overens med pejlingsresul‐
taterne, eller virkede overbevisende m.h.t. varighed, pulsrate, frekvens og signalstyrke. I bearbejdningen af
rådata fra dataloggerne blev 24.255 rækker i Excel manuelt gennemgået og fortolket, for at sortere loggede
laks fra støj.
De anvendte radiosendere var af typen ATS F1830. Senderen er cylindrisk, 11 mm i diameter, 53 mm
lang, vejer 11 gram og med garanteret ’levetid’ på 200‐300 dage. Alle senderne lå i frekvensområdet
142,000‐142,313 MHz med en pulsrate på enten 55 eller 40 bip min‐1. De radiomærkede laks benævnes ved
frekvens og pulsrate, f.eks. 142,004_40. Fremover vil de første tre tal (142) i frekvensområdet udelades i
navngivningen, da de er ens for alle laks. Senderne blev udstyret med et mærkat med oplysning om dusør
(300 kr.) samt returneringsadresse.

Manuel pejling af laks i Råsted Lilleå.
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2.2.5 Pejling af laks
Der blev i perioden fra den 7. oktober 2010 til den 18. april 2011 foretaget pejlinger på i alt 57 dage i ho‐
vedløbet samt tilløbene Råsted Lilleå, Idom Å, Gryde Å, Vegen Å og Ellebæk (Figur 6). Pejlinger i tilløb blev
fortaget til fods, mens pejlingerne i hovedløbet foregik fra båd. Endvidere blev der foretaget pejlinger af de
radiomærkede forårslaks på i alt 9 dage i perioden fra den 8. april til den 27. maj 2010. Når der blev pejlet
fra båd blev der altid sejlet nedstrøms i så tilpas langsom fart, at modtageren kunne nå at scanne og regi‐
strere alle passerede laks. Når en fisk blev registreret, normalt 500‐1000 meter opstrøms fra dens opholds‐
sted, nærmede man sig forsigtigt (ved at sejle langsomt) og fiskens position (+/‐ 5 m) blev bestemt og plot‐
tet ved hjælp af GPS. I perioden fra medio november til primo februar blev der pejlet omkring hver tredje
dag. Uden for denne periode blev der pejlet med mellem 7 til 14 dages mellemrum.

Figur 6. Oversigtskort over Storå‐systemet. Farvede (røde og grønne) å‐strækninger indikerer radiopejlede vandløbs‐
strækninger. Hovedløbet nedenfor Vandkraftsøen (grøn farve) viser den mest intensivt pejlede vandløbsstrækning,
som også var den vandløbsstrækning, hvor fangst‐genfangst‐befiskningerne blev foretaget. ALS indikerer lokaliteterne
for de tre automatiske lyttestationer.

2.2.6. PIT‐mærkning
PIT(Passive Integrated Transponder)‐mærker er elektroniske mærker, som ved hjælp af påvirkning fra et
magnetfelt udsender en kode. Disse koder kan registreres af en PIT‐scanner eller en såkaldt ’PIT‐
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lyttestation’. Hvert PIT‐mærke har en unik kode, således at mærkede laks kan genkendes på individ niveau,
når de genfanges. Disse mærker blev benyttet til at genkende laks ved fangst‐genfangst befiskningerne. PIT‐
mærkerne er cylindriske og er 2 mm i diameter og 23 mm lange.
PIT‐mærket kan aflæses ved hjælp af en håndholdt scanner, som kan registrere mærket på maksimalt 50
cm’s afstand. PIT‐lyttestationer er opbygget af cirkulære antenner, som udsender et elektromagnetisk felt,
hvilket aktiverer PIT‐mærket, når dette bevæger sig igennem antennen, og efterfølgende lagrer dato og
tidspunkt på et memory‐card. Der var placeret en PIT‐lyttestation i omløbsstryget cirka 50 meter nedstrøms
fælden med to antenner, med cirka 6 meter mellem hinanden, som begge dækkede hele tværsnittet af
omløbsstryget. Når en PIT‐mærket‐laks svømmede igennem antennerne kunne man således se, hvorvidt
laksen bevægede sig op eller nedstrøms, alt efter hvilken antenne den blev registeret på først. PIT‐
lyttestationen var opsat for at registrere, hvorvidt omløbsstryget blev benyttet af nedfaldslaks efter gyd‐
ningen. Ved vandkraftværket er der to muligheder for at passere nedstrøms for laks. Den ene er at svømme
gennem omløbsstryget, den anden at svømme gennem ’frisluserne’ i vandkraftværket, når der bliver lukket
vand ud fra søen. Opstrøms passage ved vandkraftværket er udelukkende muligt i omløbsstryget.
De laks der blev fanget i fælden, blev ligeledes længdemålt (totallængde), fik taget skælprøver og blev
PIT‐mærket, såfremt de ikke allerede var mærket, og efterfølgende sat ud i søen. De frivillige (fra Holstebro
og Omegns Fiskeriforening), der stod for røgtning af fælden, var blevet oplært i at PIT‐mærke og i at bruge
PIT‐scanneren, tage skælprøver, samt i noterings‐proceduren i forbindelse med mærkningen.
Alle laks fanget under elektrofiskeri i foråret og efteråret, blev også mærket med PIT‐mærker, længde‐
målt og fik taget skælprøver. PIT‐mærkerne blev indsat ved rygfinnen med en hul kanyle.
2.2.7 Fangst‐genfangst beregninger
Opgangen af laks til Storå‐systemet blev beregnet ved hjælp af fangst‐genfangstmetoden. Fangst‐genfangst
befiskningerne blev foretaget i Storå på strækningen fra Vandkraftsøen ud til fjorden (Figur 6).
På baggrund af forholdet mellem mærkede og umærkede laks, samt totalfangsten af laks, kan størrelsen
af gydebestanden beregnes. Bestandsstørrelsen blev estimeret ud fra Chapman’s modificerede Petersen‐
metode (Ricker 1975):
N

∗

(1),

hvor
N = Gydebestanden (det estimerede antal laks i åen)
M = antal mærkede laks i alt
C = antal fangede laks
R = antal mærkede laks i fangsten
Variansen (V) af N beregnes efter Bohlin et al. (1989) som
V N

(2).
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2.2.8 Skæl‐aflæsninger
Under elektrobefiskningerne blev der indsamlet skæl fra samtlige PIT‐mærkede laks. Skælprøverne blev
udtaget nedenfor rygfinnen, cirka midt mellem rygfinnen og sidelinjen (Shearer 1992b). Endvidere blev der
indsamlet skælprøver fra alle laks fanget i fælden ved omløbsstryget. Til analyse af skællene blev der brugt
en Leica MZ6 stereolup. I alt blev der aflæst 182 skæl. Skæl udtaget til aflæsning blev valgt tilfældigt. Vin‐
terzoner blev aflæst og skællene blev grundigt tjekket for gydemærker, identificeret som eroderede zoner i
skællet med tydelige nye vækstzoner udenfor det eroderede område (som beskrevet i Järvi et al. (1936)
samt ICES (2011a)). Såfremt der var tvivlstilfælde mht. fortolkningen af gydezoner i skællet, blev disse laks
ikke medtaget som fleregangsgydere. De skæl der blev fundet gydezoner i, blev efterfølgende fortolket
sammen med Birgit Therkildsen (DTU Aqua). Lakseskæl fra flergangsgydere blev klassificeret efter ICES
(2011a). Alle førstegangsgydende laks blev klassificeret efter antal vintertilvækster i havet.
2.3 Software
Data fra GPS’en blev overført til en PC med kortprogrammet MapSource (Garmin Ltd.). Mapsource blev
brugt til løbende monitering af de enkelte laks' bevægelsesmønstre i løbet af undersøgelsesperioden. Data
fra PIT‐scannerne blev overført til en PC med programmet Agrident 1.6.0. Til at lave oversigtskort over de
pejlede laks samt til opmåling af vandringslængder i åen blev der anvendt ArcGIS 9 (version 9.3).
2.4 Statistik
Statistikken blev behandlet i SPSS Statistics 19.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA). For at teste om der var
forskel på længde mellem laks der valgte tilløb frem for hovedløb som gydelokalitet, blev data analyseret
ved hjælp af en‐vejs ANOVA og desuden undersøgt for normalfordeling samt test for varians‐homogenitet.
For at analysere hvorvidt de laks, der overlevede gydning og efterfølgende gik i fjorden, var relateret til køn
eller gydelokalitet, blev data analyseret ved hjælp af en Pearson X2‐test. Der blev benyttet logistisk regres‐
sionsanalyse til at undersøge, om længden af laks havde effekt på laksens post‐gydnings‐overlevelse. Der
blev også benyttet en Kolmogorov‐Smirnov test til at undersøge, om der var forskel på tidspunktet for ud‐
træk fra åen mellem køn. Til at teste om længden havde effekt på tidspunktet for, hvornår nedfaldslaks
forlader åen, blev der lavet en lineær regressionsanalyse.. For at analysere hvorvidt der var forskel på
længden af laks med og uden finneklipninger, blev data analyseret ved hjælp af en Pearson X2‐test. Der blev
ligeledes benyttet Pearson X2‐test, til at undersøge om der var forskel på kønsfordelingen, eller forskel på
køn i andelen af 1 SW‐laks. Der blev benyttet standard signifikansniveau på 0,05.

3. Resultater
3.1 Oversigt over laks indgået i undersøgelsen
I alt 525 laks er indgået i nærværende undersøgelse (Tabel 1). Under elektrofiskeriet i november 2010, blev
der genfanget 34 laks, som tidligere var blevet mærket. Blandt fældefangster og mærkede nedfaldslaks var
der henholdsvis 11 og 5 genfangster.
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Tabel 1. Oversigt over laks, som indgår i undersøgelsen. Definitioner: Efterårslaks er laks, der blev radiomærket i okto‐
ber måned. November‐laks er laks, fanget under elektrofiskeriet i november. Fældefangster er laks der blev fanget i
fiskefælden i omløbsstryget. Forårslaks er laks, der blev radiomærket i foråret. Nedfaldslaks, er her, betegnelsen for
de nedfaldslaks som blev radiomærket i løbet af januar og februar 2011.

Benævnelse
Efterårslaks
November‐laks
Fældefangster
Forårslaks
Nedfaldslaks

Fangstdato
2/10‐7/10 2010

Antal
169

Genfangster

Nye laks
169

7/11, 28/11 og
29/11 2010
1/10 – 26/10 2010
30/3, 31/3 og 5/5
2010
4/1 og 20/2 2011

270

34

236

105
19

11

94
19

12

5

7

I alt 510 af de sammenlagt 525 håndterede laks blev tjekket for finneklipninger, som har været en benyttet
mærkningsmetode ved de årlige udsætninger af laks, bortset fra i årene 2004, 2008 og 2009, hvor de udsat‐
te laks ikke blev klippet.

HB
FF
2%
2%

VB
15%

N = 510

Umærkede
81%

Figur 7. Mærkningstype af alle 510 undersøgte laks fra Storå. Det skal bemærkes, at figuren er misvisende, i forhold til

den reelle andel af laks der stammer fra udsætninger, på grund af mangel på finneklipninger i årene 2004, 2008 og
2009.

Andelen af finneklippede laks blandt alle 510 laks, hvor finneklip blev undersøgt (Figur 7). Fedtfinne‐
klippede (FF) laks kan stamme fra udsætninger i Ribe Å eller Skjern Å. Laks med klip i venstre bugfinne (VB)
og højre bugfinne (HB) stammer fra Storå‐udsætninger (bilag C).
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Længde (cm)

145
135
125
115
105
95
85
75
65
55
45
35

97

91

FF

HB

92

77

Umærkede

VB

Mærkning
Figur 8. Median plot af længde på laks blandt 4 forskellige mærkningstyper. Boksene afgrænser lQR og der angivet std.
afvigelser. Antallet af umærkede, FF, HB og VB er henholdsvis 374, 11, 16 og 91 laks.

Generelt var der en tendens til, at de finneklippede laks var længere end de umærkede laks (Figur 8). Laks
med finneklipninger havde højere medianlængde (Pearson X2‐test, P < 0,0001). Udsætninger fra 2008 og
2009 var ikke mærkede, hvilket derfor forventes at forklare den høje andel af umærkede laks mellem de
mindre laks.
Den andel af gydebestanden, som bestod af 3‐havår‐laks kun komme fra år med mærkede udsætninger,
da alle udsatte smolt blev finneklippet i de år, som kan give ophav til tilbagevendende 3‐havår‐laks i 2010.
Dog kan laks fra andre vandløb, som har vandret forkert, også kaldet strejfere, i alle tilfælde stamme fra
umærkede udsætninger. Da det vides at laks med 3‐havår er mærkede, såfremt de stammer fra udsætnin‐
ger i Storå, er fordelingen af disse undersøgt.

HB
8%

FF
5%

N = 40

VB
35%

Umærkede
52%

Figur 9. Mærkningstype af 40 laks fra Storå med tre havår.
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Andelen af finneklippede laks, blandt laks som har været tre år i havet, var 48%. Et estimat på andelen af
laks, der stammer fra naturlig reproduktion i åen, blandt gydelaks med 3‐havår, er derfor 52%.
3.2 Gydebestandsstørrelse
Det udregnede bestandsestimatet er et estimat for gydebestanden i hele Storå‐systemet. Der blev kun la‐
vet befiskninger i Storå’s hovedløb. Antallet af laks der har opholdt sig i tilløbene, er således ukendt, derfor
er estimatet et minimumsestimat for den samlede gydebestand i Storå‐systemet.


Nedstrøms Vandkraftsøen

Der blev i alt PIT‐mærket 166 laks ved elektrobefiskningerne fra den 4.‐7. oktober 2010 i hovedløbet neden‐
for Kraftværksøen. Under de 3 genbefiskninger i november blev der i alt fanget 270 laks, hvoraf 34 af disse
var genfangster. På baggrund af disse tal, kan man beregne et estimat over den samlede gydebestand i
Storå. Effektiviteten af elektrofiskeriet, beregnet ud fra antallet af genfangster under genbefiskningerne,
var cirka 20%.
Den samlede gydebestand kan ifølge formel (1) beregnes til 1293 ± 364 (95% konfidensinterval) laks.
Hertil skal lægges de registrerede, hjemtagne lystfiskerfangede laks, der i 2010 udgjorde 97 stk.. Derved fås
en samlet opgang i 2010 på 1390 laks.
Der er ligeledes udregnet et gydebestandsestimat, hvor 18% af de PIT‐mærkede laks er udtaget fra
estimatet. Det blev gjort på baggrund af, at 18% af de radiomærkede laks bevægede sig ud af det område,
hvor genfangsterne blev gjort i november 2010 ved det afsluttende bestandsestimat. Antages det, at de
radiomærkede laks er repræsentative i forhold til de PIT‐mærkede laks, var der således 18% af alle de mær‐
kede laks, der var udvandret fra området i den pågældende periode, hvor der blev lavet genfangster. Ud‐
regninger er foretaget på samme måde som ovenstående, og bestanden beregnes dermed til 1060 ± 290
(95% konfidensinterval) laks. Hertil lægges de hjemtagne lystfiskerfangster, og estimatet bliver 1157 laks.
Effektiviteten af elektrofiskeriet under antagelse af at 18% af de PIT‐mærkede laks ikke var tilstede under
genbefiskningerne, beregnes til cirka 25%.



Opstrøms Vandkraftsøen

Der blev i dagene den 2.‐3. oktober2010 elektrofisket i hovedløbet ovenfor søen, hvor der blev fanget tre
laks, som blev PIT‐mærket. Antages det, at vi har fisket med samme effektivitet (20%), som i hovedløbet
nedstrøms Vandkraftsøen, kan det estimeres, at der har været 15 laks på den befiskede strækning af ho‐
vedløbet i Storå opstrøms Vandkraftsøen på daværende tidspunkt.
Fiskefælden i omløbsstryget, som er nedsænket fra oktober til december, fangede i perioden fra den 1.
oktober indtil den 28. november 2010 84 laks. I alt 11 af disse 84 laks blev siden fanget under genbefisknin‐
gerne i Storå nedstrøms Vandkraftsøen. Da effektiviteten under elektrofiskeriet var 25%, såfremt det kon‐
servative estimat benyttes, kan det estimeres at 44 laks potentielt kan have returneret til Storå nedstrøms
vandkraftværket, efter at være blevet fanget i fiskefælden. Fældefangsterne var dog væsentligt mindre i
2010 end de foregående år (Figur 4). Dette kan have flere årsager, f.eks. reduceret vandføring i omløbsstry‐
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get, sammenholdt med tidligere år (pers. kom. John Balleby, ansvarlig for udsætninger i Holstebro og Om‐
egns Fiskeriforening), eller naturlig variation i Storå’s vandføring.
På baggrund af de få laks der blev fanget oven for Vandkraftsøen, samt de nævnte data fra fiskefælden,
antages det, at andelen af laks oven for Vandkraftsøen er negligerbar i forhold til den samlede gydebestand
i Storå.
3.3 Gydning
Til vurdering af, hvor og hvornår gydningen fandt sted, er der indsamlet resultater gennem 36 manuelle
pejlinger i perioden fra den 18. november 2010 til den 7. februar 2011. Desuden indgår yderligere 21 ma‐
nuelle pejlinger før og efter ovenstående periode, som bidrager til at identificere gydeadfærd hos de ra‐
diomærkede laks, samt data fra laks, som blev registreret på dataloggerne. Ud fra detaljerede oplysninger
om, hvor den enkelte laks har opholdt sig i gydeperioden, kan man med en hvis sikkerhed estimere, hvor
gydningen har fundet sted.
Blandt de 34 radiomærkede laks, har 32 laks overlevet indtil omkring gydeperioden. Foruden disse, er de
to forårslaks der overlevede indtil omkring gydningen også medtaget. Syv laks blev udeladt fra estimeringen
af gydetidspunkt, da det var uklart, hvornår disse havde gydt, eller om de faktisk havde gydt. Derfor er føl‐
gende betragtninger baseret på de resterende 27 laks (Figur 10).
Vurderet ud fra de enkelte laks’ adfærd, samt direkte observationer fra gydeområderne under pejlin‐
gerne, vurderes det, at gydningen foregik inden for et forholdsvist stort tidsrum i 2010‐2011. Således blev
det estimeret, at gydeperioden i 2010/2011 strakte sig fra uge 45 til uge 6 (medio november 2010 til primo
februar 2011). Hovedparten af gydningen vurderes at have fundet sted fra medio december 2010 til medio
januar 2011. Data viser ingen umiddelbar tendens til, at der skulle være forskel på gydetidspunktet i Storå
og tilløbene.
Estimatet for gydetidspunktet understøttes af, at vi under elektrofiskeriet den 27.‐28. november 2010,
foruden de radiomærkede laks, så udlegede laks (fire ud af 268 laks) og, at der under elektrofiskeriet den 4.
januar 2011 blev fanget laks, der ikke havde gydt (tre ud af syv laks). Endvidere blev der under manuel pej‐
ling i Vegen Å observeret gydende laks i midten af januar 2011.
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Figur 10. Vurderede gydetidspunkter for 27 radiomærkede laks. Vandrette linjer angiver det tidsrum, indenfor hvilket
de individuelle fisk har gydt. Røde eller blå linjer indikerer, at gydningen har fundet sted i henholdsvis Storå eller tilløb
(Vegen Å, Råsted Lilleå og Gryde å). Tre laks (grønne linjer) har gydt i Storå eller tilløb, men præcis lokalitet kunne ikke
bestemmes.

Tidsopløsligheden på, hvornår de enkelte laks har gydt er forholdsvis lille, men data indikerer at hovedgy‐
deperioden var fra uge 50 i 2010 til uge 2 i 2011(medio december 2010 til medio januar 2011).

Ukendt lokalitet
10%
N = 34

Storå
32%
Gryde Å
12%
Råsted Lilleå
15%

Vegen Å
17%

Storå opstrøms
Kraftværksøen
6%

Figur 11. Skematisk oversigt over formodede gydelokaliteter for 34 radiomærkede laks.

Størstedelen af de radiomærkede laks gydede i Storå nedenfor Vandkraftsøen samt i tilløbene Gryde Å,
Råsted Lilleå og Vegen Å (Figur 11). Der blev pejlet radiomærkede laks på gydebanker langt oppe i Gryde Å,
hvor vandløbet har en middelbredde på 2 meter. Det vurderes derfor, at laksene gydede i alt fra helt små
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tilløb til Storå’s hovedløb. I hovedløbet var det hovedsageligt i området nedstrøms Frøjk Bæk (ved det gam‐
le stemmeværk), samt strækningen mellem Idom Å og Gryde Å, at der var tegn på gydeaktivitet.
Der var ingen indikation på, at der var forskel på længde mellem laks der valgte tilløb frem for hovedløb
(en‐vejs ANOVA, F1,21 = 0,65, P = 0,43).
3.4 Overlevelse
Ud af de 34 radiomærkede laks i efteråret 2010, blev 47% registreret som trækkende i fjorden efter gydnin‐
gen. Blandt de resterende blev 9 fundet døde, 8 sidst pejlet i hovedløbet eller et tilløb og én laks forlod åen
før gydeperioden. ’Post‐gydning‐overlevelse’ benyttes fremover som betegnelse for de laks, der overlevede
gydningen og efterfølgende blev registreret som forladende åen og gå i fjorden. Laks blev kategoriseret
som værende trukket ud i fjorden, såfremt de havde passeret dataloggeren ved Nørre Vosborg og ikke kun‐
ne findes på å‐strækningen nedstrøms denne og ud til fjorden. De laks der passerede dataloggeren ved
Nørre Vosborg tæt på fjorden efter den sidste pejling den 18. april 2011, blev ligeledes kategoriseret som
værende trukket i fjorden.

Tabel 2. Data for alle 34 laks radiomærket i efteråret 2010. Kategorierne ’sidst set i hovedløbet’ og ’sidst set i tilløb’ er
laks, der enten er døde i tilløb og siden ikke blevet pejlet eller laks med radiosender, hvor batteriet er løbet tør eller
med anden fejlfunktion i radiosenderen.

Kategori

Sum (antal)

Sum (%)

Post‐gydning‐overlevelse

16

47%

Ikke registreret gået ud af åen

17

50%

Død før gydningen

3

9%

Død omkring gydetid‐
spunktet

3

9%

Død efter gydningen

3

9%

Sidst set i hovedløbet

4

11,5%

Sidst set i tilløb

4

11,5%

1

3%

Forladt åen før gydningen

Blandt de 9 døde laks, blev der genfundet 7 radiosendere. I alt 6 ud af 7 radiosendere blev fundet uden
spor af fisken. En sender blev fundet med rester af æg og finner, samt spor fra odder omkring senderen.
Fra nedenstående statistiske analyser blev to ud af de 34 laks udtaget; Én laks som forlod åen den 7.
november 2010 (165_40) samt laksen som døde umiddelbart efter mærkningen (174_55). Disse blev ude‐
ladt, da disse ikke vurderes, som havende indflydelse på belysningen af eventuelle forskelle i køn, gydeloka‐
litet og længde for post‐gydning‐overlevelse.
Der var ingen statistisk forskel på køn i forhold til post‐gydning‐overlevelse (Pearson X2‐test, P = 0,14).
Data viste ingen statistisk forskel på laks der havde gydt i tilløbene, og laks der havde gydt i hovedløbet, i
forhold til post‐gydning‐overlevelse (Pearsson X2‐test, P = 0,17).
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Den logistiske regression viste, at længde ikke har nogen statistisk signifikant effekt på, hvorvidt laks
overlever og forlader åen efter gydningen eller ej (P = 0,11).

Tabel 3. Registreret overlevelse og mortalitet for 19 laks radiomærket i foråret 2010. Den ene laks der døde efter gyd‐
ningen, gik ligeledes i fjorden i løbet af foråret, men returnerede til Storå i løbet af sommeren.

Kategori

Sum (antal)

Sum (%)

2

11%

Registreret gået ud af åen

1

5,5%

Død efter gydning

1

5,5%

13

68%

Død i foråret

8

42%

Død i løbet af somme‐
ren/efteråret

5

26%

Ikke set siden mærkning

1

5%

Gået i fjorden i foråret
2010

3

16%

Overlevet indtil gydning‐
en

Død inden gydningen

I alt fem (26%) ud af de 19 radiomærkede forårslaks blev fanget af lystfiskere i april og maj 2011. Én af de
fem radiomærkede laks fik ikke aflæst floyd‐tag nummeret, inden den blev genudsat. De fire øvrige døde
inden gydningen, en af disse blev dog aflivet umiddelbart efter fangsten, da den var hårdt medtaget af
svamp(Saprolegnia sp.). Endvidere blev én laks fanget og aflivet i forbindelse med pejlingerne, da laksen var
hårdt angrebet af svamp. To laks blev fundet døde på land, hvor der var spor fra odder omkring senderne.
Én laks overlevede gydningen og trak ud af åen mellem den 6. og 18. marts 2010. De tre laks der trak i fjor‐
den, inden gydningen, forlod Storå henholdsvis 11, 20 og 31 dage efter at være blevet radiomærket.
Blandt de mærkede nedfaldslaks var der seks (50%) ud af 12, der overlevede og trak ud af åen. To ned‐
faldslaks blev fanget af lystfiskere i åen i midten af maj 2011 og fire laks døde i åen. Af disse fire laks var de
tre mærket opstrøms Vandkraftsøen den 4. januar 2011, og den sidste laks mærket den 20. februar 2011 i
Storå nedenfor Vandkraftsøen.
3.5 Tidspunkt for udtræk til fjorden
I analysen af hvorvidt temperatur og vandføring har nogen indflydelse på udvandring fra åen, indgik i alt 23
laks, som forlod åen efter gydningen (Tabel 4). To laks (13%) der havde trukket i fjorden i henholdsvis uge
13 og 16 blev siden rapporteret fanget i garn i fjorden.
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Tabel 4. Data for 23 radiomærkede laks, der vandrede ud af åen. Nedfaldslaks mærket den 4. januar 2011 blev mær‐
ket ovenfor Vandkraftsøen. Alle øvrige laks blev mærket i Storå nedenfor Vandkraftsøen.

Mærkeperiode

Antal han‐laks

Antal hun‐laks

Sum (antal)

5.‐8. oktober
2010
29.‐30. marts
2010
4. januar
20. februar

4

12

16

Udvandrede i
forhold til mær‐
kede (%)
47%

1

1

5%

4

2
4

40%
57%

Efterårslaks
Forårslaks
Nedfaldslaks
Nedfaldslaks

Temperatur (oC) eller Antal laks

14
12

2

Forårslaks
Nedfaldslaks
Efterårs laks
Temperatur
Vandføring

40
35
30

10

25

8

20
6

15

4

10

2

5

0

0

Vandføring (m3 s‐1)

Kategori

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tid (ugenr.)
Figur 12. Tidspunkt for hvornår radiomærkede laks har forladt åen i forhold til vandtemperatur og vandføring. Vandfø‐
ringsdata modtaget fra Holstebro Kommune.

Data viser ingen sammenhæng mellem vandføringen og tidspunktet for, hvornår 23 laks vandrede ud af åen
(Figur 12). Det er uklart, hvorvidt der en sammenhæng mellem temperatur og tidspunktet for, hvornår laks
forlader Storå. Dog ses det, at størstedelen af laksene trækker ud ved højere vandtemperatur (Figur 12).
Alle laks, der blev registreret til at forlade åen, var trukket ud ved vandtemperaturer mellem 12‐14 oC.
I analyse af hvornår laks trak ud af åen efter gydningen, blev de nedfaldslaks, der blev mærket den 20.
februar 2011, ikke brugt i databehandlingen, da der på dette tidspunkt allerede var laks, der var udvandret
fra åen.
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Figur 13. Kumulativ procentdel af han‐ og hun‐laks som har forladt åen. I alt indgik der 13 hun‐laks og 6 han‐laks i
analysen.

Der var ingen statistisk forskel mellem kønnene i forhold til tidspunkt for, hvornår nedfaldslaksene trak ud
af åen (Figur 13; Kolmogorov‐Smirnov test, P = 0,93). Længden af laksene havde heller ingen statistisk ef‐
fekt på udtrækstidspunktet (lineær regression; r2 = 0,022, P = 0,54).

3.6 Flergangsgydere
Ud fra 168 skæl der blev aflæst, viste data, at der var en højere andel af han‐laks end hun‐laks blandt laks
med 1 SW (Pearson X2‐test P < 0,0001) (Tabel 5). Antallet af skæl, der ikke kunne læses, som følge af ulæse‐
lige eroderede zoner, var mest udbredt hos han‐laks længere end 90 cm.

Tabel 5. Skælaflæsninger for 168 førstegangs‐gydere. Data viser antal, middellængde ± standardfejl (SE) samt længde‐
interval for han‐ og hun‐laks med henholdsvis 1, 2 og 3 havår (SW).

Hun‐laks

1 SW
2 SW
3 SW
Sum

Han‐laks

Sum

Antal

Middellængde
± SE (cm)

Interval
(cm)

Antal

Middellængde
± SE (cm)

Interval
(cm)

8
46
47
101

67 ± 2,10
80 ± 0,97
94 ± 0,60

61‐74
64‐94
87‐105

38
20
9
67

64 ± 0,89
82 ± 0,77
103 ± 2,05

54‐77
73‐88
97‐116

46
66
56
168
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Blandt 510 laks, som blev bestemt til køn, var der 263 (52%) hun‐laks og 247 (48%) han‐laks. Data viste der‐
for, at der ikke var statistisk forskel på kønsfordelingen (Pearson X2‐test, P = 0,479).
Langt størstedelen af de mindre laks er hanner. Ligeledes er større laks (> 100 cm) i højere grad repræ‐
senteret af hanner. Hun‐laks udgør til gengæld hovedparten af de laks, der er mellem 75 og 100 cm (Figur
14).

30
1 SW

25

2 SW
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15
Han

10

Hun
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Længde (cm)
Figur 14. Størrelsesfordelinger af i alt 522 laks, opdelt i han‐ og hun‐laks. Middelværdier for længde af 1, 2 og 3 SW er
illustreret sammen med tilhørende længdeintervaller (data fra Tabel 5). Størrelsesfordelinger er illustreret med et
bevægeligt gennemsnit for 4 cm grupper. Søjlediagrammer ville have været en mere korrekt præsentation af størrel‐
sesfordelingerne, men for visualiseringens skyld er ovenstående valgt.

Blandt 182 skælaflæsninger blev der fundet 14 flergangsgydere. Af disse 14 flergangsgydere var fire hunner
og 10 hanner. Der var 10 fortløbende (consecutive) gydere og 4 vekslende (alternate) gydere. Én laks var på
sin tredje gydevandring, de resterende laks var alle andengangs‐gydere (Tabel 6).
Andelen af flergangsgydere i bestanden udgør totalt 7,7%. Fraregnet andelen af 1 SW laks, udgør ande‐
len af flergangsgydere 11,4%.
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Tabel 6. Data for 14 flergangsgydere. Alderen er som aflæst fra skæl og henfører til antal år i ferskvand og i saltvand.
Det første tal angiver ferskvandsår. Tallene efter punktummet denoterer vintertilvækster. Et g indikerer gydemærke
og + indikerer plus vækst. En 2.1,g+ laks, har således været 2 år i ferskvand, dernæst én vintertilvækst i havet før den
har gydt som grilse og efterfølgende returneret på sin 2. gydevandring, samme år som den har forladt vandløbet som
nedfaldslaks.

Køn
Han
Han
Han
Han
Han
Han
Han
Han
Han
Han
Hun
Hun
Hun
Hun

Længde (cm)
80
81
81
83
84
87
102
103
114
120
90
90
92
99

Alder
2.1,g+
2.1,g+
2.1,g+
1.1,g+
2.1,g+
2.1,g+
?.1,g,1+
2.2,g+
2.1,g,1+
2.1,g,g,1+
2.2,g+
1.1g,1+
1.2,g+
2.2,g+

Finneklipning
0
0
0
0
0
0
0
0
VB
0
0
0
VB
HB

3.7 Lakseadfærd
Hver enkelt af de radiomærkede efterårslaks’ vandringsmønster er vist på vandringsgrafer samt oversigts‐
kort, fremstillet ud fra data‐logger registreringer samt manuelle pejlinger (bilag A). Vandringsgraferne viser
kun et groft billede af de radiomærkede laks’ bevægelser i Storå, da den enkelte laks udmærket kan have
bevæget sig langt frem og tilbage i åen, mellem de enkelte pejlinger.
Det var svært at genkende generelle adfærdsmønstre for laksen i Storå. Nedenfor gives eksempler på
tre typer af vandringsadfærd, som også blev genkendt ved andre radiomærkede laks i undersøgelsen.
Afstande er opmålt mellem waypoints taget under pejlingerne, eller waypoints for dataloggerne, så‐
fremt en laks er blevet registreret på disse. Første punkt på mærkningsgraferne viser lokaliteten, hvor lak‐
sen blev udsat efter radiomærkning. I alle tilfælde er denne lokalitet tilnærmelsesvist tæt på, hvor den blev
fanget under elektrofiskeriet. Vandringslængden hos de enkelte laks er i alle tilfælde kun minimumsestima‐
ter af, hvor langt de har bevæget sig i åen i løbet af undersøgelsesperioden.
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Figur 15. Vandringsgraf for 073_55, en hun‐laks på 100 cm. Nulpunktet på y‐aksen er positionen for dataloggeren ved
Nørre Vosborg, tæt på Storå’s udløb i Nissum Fjord. Rød, stiplet cirkel illustrerer det estimerede tidspunkt for gydning.

Eksempel 1
Laks 073_55 blev registreret 28 gange under pejlingerne, og har minimum svømmet 31,6 km i vandløbet,
indtil den forlod åen den 22. februar 2011 (Figur 15). Dette er et eksempel på en laks som har stået meget
stationært i vandløbet, i dette tilfælde i området mellem Råsted Lilleå og Bur Møllebæk i Storå’s hovedløb,
hvor den blev den fanget og radiomærket. I perioden umiddelbart inden gydningen bevæger laksen sig
både op‐ og nedstrøms, tæt på det område hvor den har opholdt sig under hele undersøgelsesperioden. De
punkter den bevæger sig imellem, i den esterimerede gydeperiode, er alle steder i Storå, hvor der under
pejlingerne blev registret mulige gydebanker.
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Figur 16. Vandringsgraf for 272_40, en han‐laks på 72 cm. Nulpunktet på y‐aksen er positionen for dataloggeren ved
Nørre Vosborg, tæt på Storå’s udløb i Nissum Fjord. Rød, stiplet cirkel illustrerer det estimerede tidspunkt for gydning.

Eksempel 2
Laks 272_40 blev registreret 25 gange under pejlingerne, og har minimum svømmet 235,9 km i vandløbet,
inden den forlod åen den 31. marts 2011 (Figur 16). Dette er et eksempel på en laks, som har været meget
lidt stationær og bevæget sig store afstand både op og nedstrøms, før den er gået langt op i Vegen Å og
formentligt har gydt der. Efterfølgende gik den i fjorden primo februar 2011.
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Figur 17. Vandringsgraf for 015_40, en hun‐laks på 91 cm. Nulpunktet på y‐aksen er positionen for dataloggeren ved
Nørre Vosborg, tæt på Storå’s udløb i Nissum Fjord. Rød, stiplet cirkel illustrerer det estimerede tidspunkt for gydning.
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Eksempel 3
Laks 015_40 blev registreret 27 gange under pejlingerne og har minimum svømmet 125,9 km i vandløbet
inden den forlod Storå primo marts 2011 (Figur 17). Dette er et eksempel på en laks, som har stået meget
stationært i området lige nedenfor Vandkraftsøen. Den blev fanget og radiomærket umiddelbart nedenfor
kraftværket, og to dage senere blev den registreret på dataloggeren ved Nørre Vosborg tæt på fjorden. Fem
dage senere, ved første pejling, står den igen samme sted hvor den blev fanget lige nedenfor kraftværket.
Den 6. december 2010 svømmer den igen næsten helt ud til fjorden, for efterfølgende at svømme tilba‐
ge til præcis samme lokalitet nedenfor kraftværket, hvor den bliver pejlet 3 dage efter registreringen ude
ved fjorden. Medio januar 2011 formodes den have at gydt på et stryg i Storå i Holstebro by, hvor den blev
pejlet tre gange.
På PIT‐lyttestationen i omløbsstryget blev der ikke registeret PIT‐mærkede laks, der vandrede nedstrøms
gennem omløbsstryget. De radiomærkede laks, der blev mærket opstrøms Vandkraftsøen, antages derfor
at have benyttet frislusen i vandkraftværket, såfremt de blev pejlet i Storå nedenfor Vandkraftsøen.
Blandt de laks der blev radiomærket opstrøms Vandkraftsøen, blev to laks aldrig pejlet i Storå nedstrøms
værket. De tre øvrige var alle gået igennem frislusen ved vandkraftvæket på deres nedstrøms vandring,
ligesom det var tilfældet med den ene forårslaks og den ene efterårslaks, som var gået ovenfor søen for at
gyde, og efterfølgende returnerede til hovedløbet nedenfor Vandkraftsøen.

4. Diskussion
4.1 Antagelser for undersøgelsen


De mærkede laks er repræsentative for laks i Storå

Indfangningsmetoden blev anvendt fordi den er relativt skånsom overfor fisken og ressourcemæssigt over‐
skuelig. Elektrofiskeriets effektivitet øges eksponentielt med fiskens længde (Bohlin et al. 1989). Det kan
derfor ikke udelukkes, at mindre laks har været underrepræsenteret i undersøgelsen. Den mindste laks
fanget i undersøgelsen var 47 cm og den største 130 cm. Praktiske erfaringer fra nærværende og tidligere
undersøgelser tyder dog ikke på, at fangsteffektiviteten var ringere hos mindre laks end hos større. Antallet
af radiomærkede laks er begrænset i forhold til at være repræsentativt for hele opgangspopulationen i
2010. Ressource‐begrænsninger forhindrede imidlertid et højere antal.


Vi påvirker ikke overlevelse eller adfærd med vores metode

Håndtering og mærkning af fisk kan potentielt påvirke fiskens adfærd og overlevelse (Thorstad et al. 2000,
Jepsen et al. 2004). Langtidsundersøgelser har dog vist, at håndtering og mærkning af laksefisk kan foreta‐
ges uden øget dødelighed (Jepsen et al. 2008). De fleste negative konsekvenser af håndtering og mærkning
minimeres ved at håndtere fisken så skånsomt som muligt, minimere håndteringstiden samt vælge det
mest optimale mærkningstidspunkt, metode og mærketype (Jepsen et al. 2002). Det kan dog ikke udeluk‐
kes, at overlevelse og adfærd er påvirket af den metode vi har anvendt. Undersøgelsen har dog hele tiden
haft for øje at gøre alt for, at minimere håndteringstiden og effekten af mærkningen.
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Radiotelemetri og måden hvorpå der blev pejlet, er en kendt metode, som under tidligere undersøgelser
har vist sig anvendelig (Koed et al. 2010, Jepsen et al. 2003). Undersøgelser på karpefisk (Cyprinider) har
vist, at fisk kan ændre adfærd som følge af forstyrrelse fra sejlads (pers. kom. Lene Jacobsen, DTU‐Aqua).
Derfor blev der under pejlingerne taget meget hensyn til at nærme sig de pejlede laks med forsigtighed
(ved at sejle langtsomt når man var indenfor cirka 500 meters afstand af en pejlet laks) for at minimere en
eventuel forstyrrelse som følge af sejlads.


Udsætninger påvirker ikke adfærden hos tilbagevendende laks

Historisk set har der i Storå været foretaget massive udsætninger af laks klækket i dambrug og derefter
udsat i åen som ½‐ eller 1‐års laks (se bilag C). Undersøgelser viser, at adfærden hos laks på gydevandring til
vandløb kan være anderledes for laks, der stammer fra udsætninger, sammenlignet med vilde laks klækket
og opvokset i åen (Jonsson et al. 1990a, Aarestrup et al. 2000). I opgangen for 2010 er det desværre umu‐
ligt at adskille vilde fra udsatte laks. Det forventes dog, at andelen af laks i opgangen for 2010, som stam‐
mer fra udsætninger, er ret stor, og derfor kan det ikke afvises, at der kan være forskelle i adfærd mellem
de to typer opgangsfisk. Det vides dog ikke, i hvilket omfang dette påvirker de aktuelle undersøgelsesresul‐
tater.
4.2 Gydebestandsstørrelse
4.2.1 Antagelser for udregning af bestandsestimatet
For at få et rimeligt bestandsestimat af antallet af gydelaks i Storå, er der en række antagelser, som fordrer
at laksene er repræsentative, i forhold til at indgå i estimatet. Metoden forudsætter, at mærkede og umær‐
kede laks har samme dødelighed, adfærd og fangbarhed, samt at genkendeligheden af de mærkede fisk er
sikker, og at der ikke sker ind‐ og udvandring mellem befiskningerne.


Dødelighed

Ingen af de 34 genfangede laks havde synlige mén fra PIT‐mærkning i form af infektion i vævet omkring PIT‐
mærkets indføringssted, eller virkede hæmmede på andre måder. Det er dog muligt, at de mærkede fisk
har været mere sårbare overfor prædation fra eksempelvis odder i perioden lige efter mærkningen, hvor
laksen givetvis har været udsat for stress i et vist omfang. Der var dog ikke noget i løbet af undersøgelsen,
der umiddelbart tydede på, at dødeligheden var højere for PIT‐mærkede laks end for umærkede. Én af de
34 radiomærkede efterårlaks (174_55) døde dog umiddelbart efter mærkningen. Hvorvidt denne døde af
naturlige årsager eller som følge af mærkningen er uvist. Det er dog sandsynligt, at 174_55 døde som følge
af håndteringen. Det formodes, at de PIT‐mærkede laks havde en væsentlig mindre påvirkning af håndte‐
ringen end de radiomærkede efterårslaks. Såfremt dødeligheden er højere hos de PIT‐mærkede laks end
for de umærkede, vil der være tale om et overestimat på den estimerede gydebestand, dvs. at den reelle
bestand er mindre end beregnet.


Adfærd
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PIT‐mærkede laks antages at have samme adfærd som umærkede laks, både i forhold til deres fangbarhed
og i deres spredning i åen sammen med resten af populationen. En eventuel påvirkning af adfærden, kan
påvirke estimatet i begge retninger. Såfremt flere mærkede laks trækker ud af området eller er sværere at
fange, bliver der tale om et overstimat på den reelle bestand. Er der flere af de PIT‐mærkede laks, der for‐
bliver i området eller bliver genfanget, end hvad der er repræsentativt for bestanden, så bliver gydebestan‐
den underestimeret.


Genkendelighed af mærkede laks

Genkendeligheden af de mærkede laks, er en kritisk nødvendighed i forhold til at lave et fangst‐genfangst‐
estimat. Generelt virkede scanningen af PIT‐mærkerne meget overbevisende, og der var ikke nogle eksem‐
pler på, at scanneren ikke registrerede mærkede laks. Der blev ikke lavet sekundære mærkninger af de PIT‐
mærkede laks, såsom fedtfinne‐klip eller PanJet‐mærkning, for at undersøge hvorvidt de mærkede laks
udstødte PIT‐mærkerne fra vævet. Dette blev fravalgt, da det yderligere ville forlænge håndteringstiden.
Endvidere viser flere undersøgelser at udstødelse af PIT‐mærker i fisk er minimal (Moore 1992, Gries et al.
2002). Er genkendeligheden af de mærkede fisk dårlig, f.eks. som følge af en udstødelse af PIT‐mærkerne,
så vil der blive en overestimering af gydebestanden.


Ind‐ og udvandring

Under mærkningen og genfangsterne blev der elektrofisket i Storå nedenfor Vandkraftsøen. Hvis man in‐
kluderer Storå ovenfor for Vandkraftsøen og alle tilløbene til Storå, så er der flere muligheder for, at der har
været ind‐ og udvandring fra det område, hvor fangst‐genfangst‐estimatet blev lavet. Vi ved dog fra de to
dages elektrofiskeri i Storå ovenfor Vandkraftsøen, at der var et meget lille antal laks i dette område (tre
laks blev fanget). Endvidere viste fældefangster, at der i perioden efter mærkningen og sidste genfangst
maksimalt var trukket 73 laks ovenfor Vandkraftsøen. Telemetridata indikerer yderligere, at det kun var
relativt få laks der bevægede sig op i tilløbene i perioden mellem mærkning og genfangst. Én laks (045_40)
gik ovenfor Vandkraftsøen den 25. november 2010. Fire laks gik op i Råsted Lilleå i dagene den 12. og 13.
november 2010. Endvidere svømmede én laks (165_40) i fjorden allerede den 7. november 2010. I alt var
der altså seks radiomærkede laks (18%) som udvandrede fra det elektrofiskede område efter mærkningen.
En prioritering af ressourcer og tid gjorde dog, at der ikke blev elektrofisket i Råsted Lilleå. I de øvrige tilløb
blev de pejlede laks først registreret tættere på gydeperioden. Disse forventes derfor ikke at have ændret
væsentligt på bestandsestimatet. Generelt er ind‐ og udvandring uden betydning for estimatet, så længe de
mærkede laks er repræsentative i forhold til ikke‐mærkede laks. Dog vil en stor udvandring give en større
statistisk usikkerhed i estimatet. Såfremt de mærkede laks opfører sig anderledes med hensyn til ind‐ og
udvandring, vil en øget udvandring fra området betyde et overestimat af bestanden. Omvendt vil en øget
indvandring medvirke et underestimat i bestanden.
4.2.2 Gydebestanden 2010
Beregningerne anslår gydebestanden af laks i Storå til 1390 laks. Opgangen er dermed den største beregnet
i nyere tid. I 2003 og 2005 lavede det tidligere Ringkøbing Amt bestandsanalyse af gydebestanden af laks i
Storå. Her estimerede man en gydebestand på 166 (±17) og 418 (±200) laks i henholdsvis 2003 og 2005
(Glüsing 2005). Forskellen i bestandsestimaterne afspejles også i lystfiskerfangster og fangster fra fælden i
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omløbsstryget (Figur 4), som indikerer en stigning i antallet af laks siden 2005. Det kan diskuteres, hvorvidt
de hjemtagede lystfiskerfangster (97 laks) bør inkluderes i et estimat af gydebestanden, da disse laks af
åbenlyse grunde ikke indgik i gydningen 2010. De er dog inkluderet i estimatet, da hjemtagede laks blev
inkluderet i Skjern Å‐undersøgelsen i 2008 (Koed et al. 2010), hvilket gør sammenligninger mere overskueli‐
ge.
Idet antagelserne for bestandsestimatet ikke stemmer overens med vores viden fra de radiomærkede
laks, jf. punktet med hensyn til ind‐ og udvandring, blev der også udregnet et bestandsestimat, hvor 18% af
de PIT‐mærkede laks blev taget ud af beregningerne. Det antages dermed, at de 18% radiomærkede laks,
der udvandrede fra området, er repræsentative for alle de PIT‐mærkede laks. Den estimerede gydebestand
blev således 1157 laks, men det skal bemærkes, at usikkerheden på dette estimat naturligvis er stor. Diffe‐
rencen på 233 laks mellem de to estimater ligger indenfor 95%‐konfidensintervallet på det første estimat
(1390 laks), hvorfor dette blev fastholdt som det endelige estimat i undersøgelsen.
De to ovenstående bestandsestimater viser usikkerheden ved, at have en forholdsvis stor tidsperiode
mellem mærkning af laksene og genfangsterne. Ideelt set skulle genfangsterne være lavet umiddelbart
efter (1‐2 dage) mærkningsperioden. Såfremt dette var blevet gjort, ville ind‐ og udvandringen fra området
forventes at have været minimalt. Ved at have en længere tidsperiode mellem mærkningen og genfang‐
sterne, øges sandsynligheden for, at der sker ind‐ og udvandringer fra området.
I nærværende undersøgelse kan det dog ses som en fordel, at have en længerevarende periode mellem
befiskninger, da man derved også får et mål for spredningen af laksene i vandløbet. Derfor kan det første
bestandsestimat, hvor de 18% udvandrede laks indgår, bedre betragtes som et estimat for gydebestanden i
Storå‐systemet, da estimatet tager højde for de laks, der er gået op i tilløbene mellem befiskningerne. Ud‐
regningerne af bestandsestimatet, hvor de 18% er fraregnet, giver derimod et præcist estimat af bestanden
på den befiskede strækning i hovedløbet (Figur 6).
Det udregnede gydebestandsestimat er et minimums‐estimat på antallet af laks, der har været i Storå‐
systemet ved den sidste elektrobefiskning i november 2010 Det forventes dog, at indvandringen af laks fra
havet efter dette tidspunkt, eller dødeligheden for laks i åen indtil gydningen, har været minimal.
4.2.3 Andelen af gydebestanden, der stammer fra udsætninger
Da der ikke blev mærket laks ved udsætningerne af et‐års laks i 2008 (66.000 laks) og 2009 (37.000 laks) i
Storå, kan man reelt ikke sige noget om forholdet mellem vilde og udsatte fisk, da disse udsætninger kan
genfindes i opgangslaks med både 1 og 2 havår i 2010.
Koed (2010) fandt i Skjern Å kun laks med 1 og 2 ferskvandsår inden udvandring til havet som smolt.
Skælaflæsninger fra nærværende undersøgelse viste heller ikke laks med mere end 2 ferskvandsår. Ligele‐
des var der blandt de 182 skæl‐aflæste laks kun fisk med 1,2 og 3 havår. Under elektrofiskeriet i november
blev der dog fanget laks på 120, 123, 124 samt 130 cm, som må formodes at være laks med 4 havår. Derfor
kan laks i nærværende undersøgelse stamme fra egen reproduktion i åen samt fra udsætninger i årene
2004 til 2009 (Tabel 7).
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Tabel 7. Ingen finneklipninger er noteret: 0, højre bugfinne klippet: HB, venstre bugfinne klippet: VB. Mærkningsske‐
ma modtaget fra Danmarks Center for Vildlaks (Randers), som har stået for alle lakseudsætninger i Storå, samt mærk‐
ning af disse. Uudfyldte celler skyldes at der ikke er udsat smolt af pågældende type.

1 års
½ års

2004
0

2005
VB

2006
VB
HB

2007
VB

2008
0

2009
0

De mærkede laks, der blev registreret i Storå i 2010, var længere end de umærkede laks (figur 8). De umær‐
kede udsætninger der har været i Storå i 2008 og 2009 (Tabel 4), forventes at have resulteret i mange 1‐ og
2‐havår‐laks i opgangen for 2010.
Andelen af 3‐havår‐laks i opgangen for 2010 forventes derimod at være finneklippede, såfremt de
stammer fra udsætninger i Storå. Derfor kan der på denne andel af opgangen vurderes, hvor mange der
stammer fra udsætninger. Blandt 3‐havår‐laksene kommer minimum 48% af disse fra udsætninger (Figur 9).
Det er uhensigtsmæssigt, at der udsættes umærkede laks, da dette gør det umuligt at vurdere opfyldel‐
sen af forvaltningsplanen. Fra og med 2012 er det planen, at alle laks som udsættes i de vestjyske åer, skal
være mærkede (pers. kom. Søren Thomassen, Danmarks Center for Vildlaks). Det bliver derfor i fremtiden
muligt at vurdere gydebestandens fordeling af vilde og udsatte laks.
4.2.4 Forklaringsårsager til laksens fremgang
Der er sket flere positive tiltag for laksen i Storå de sidste 20 år. Således er vandkvaliteten, de fysiske for‐
hold i vandløbene samt passage‐forholdene blevet forbedret væsentligt. Den største restaureringsindsats
er, som en konsekvens af Storåens opstemning ved Vandkraftsøen, lagt i Storå‐systemet nedstrøms vand‐
kraftværket (Ankjærø et al. 2010). Forbedringerne af levevilkårene for laksen i Storå forventes at have bi‐
draget positivt i form af en øget smoltproduktion i Storå‐systemet.
Udsætningsmængden har været forholdsvis konstant i Storå de sidste 20 år, men de har aldrig har givet
nogen stor effekt i form af tilbagevendende laks før de sidste 5‐6 år (Figur 3 og 4). Da en betydelig andel af
opgangslaksene stadig forventes at stamme fra udsætninger, tyder det også på, at en ændret udsætnings‐
praksis i 2003, hvor man gik over til at udsætte laks af vestjysk oprindelse, har haft en positiv effekt.
Andelen af tilbagevendende laks i Storå er også påvirket af forholdene i Nissum Fjord samt Atlanterha‐
vet. I Nissum Fjord blev laksen totalfredet i 2003 (Skov‐ og Naturstyrelsen 2004). De klimatiske forhold,
samt fiskepresset i Atlanterhavet, har ikke indikeret at være betydende årsager til fremgang i andre lakse‐
populationer (Hansen et al. 2008, ICES 2008, Aas et al. 2011). Det vurderes derfor, at laksens fremgang i
Storå er en synergieffekt af ovenstående tiltag.
4.2.5 Er målsætningen for forvaltningsplanen opfyldt?
I forvaltningsplanen for laks sættes målet for Storå til 1000 naturligt reproducerede (vilde) opgangslaks om
året. Blandt 510 laks fra nærværende undersøgelse var 81% umærkede, men hvor mange af disse der var
vilde, er desværre umuligt at sige, da der i både 2004, 2008 og 2009 blev udsat umærkede 1‐års laks i Storå
(Tabel 4).
I 2007 lavede DTU‐Aqua undersøgelser af smoltudtrækket i Storå og fandt, at kun ca. 11% af udtrækket
stammede fra egen reproduktion i åen (Baktoft et al. 2008). Endvidere vides det, at cirka halvdelen af 3‐
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havår‐laksene i 2010 stammer fra udsætninger. Umiddelbart synes det derfor usandsynligt, at målsætnin‐
gen på 1000 vilde opgangslaks var opnået i 2010 på baggrund af et bestandsestimat på 1390 laks.
4.2.6 Tilbagevendelsesrate af smoltudtrækket
Udtrækket af (vilde og udsatte) smolt fra Storå blev i 2007 estimeret til at være 32.000. Hvis det antages, at
et års smoltudtræk kan sættes i forhold til et tidligere års opgang og, at smoltudtrækket er det samme år
for år, giver det en smolt‐til‐gydelaks‐overlevelse på ca. 4%. I undersøgelsen fra Skjern Å 2008 estimerede
man en smolt‐til‐gydelaks‐overlevelse på maksimalt ca. 12%.
4.2.7 Lystfiskerfangster
Fremgangen i laksebestanden afspejles også i lystfiskerfangsterne. I 2010 lå denne på 458 laks, hvilket er
det højeste tal i nyere tid. Af de 458 laks der blev fanget af lystfiskere, blev 97 hjemtaget. Antallet af lystfi‐
skerfangster svarer til, at cirka 33% af opgangen blev fanget af lystfiskere såfremt det antages, at hver laks
kun bliver fanget én gang. Fangsterne i det rekreative fiskeri synes derfor væsentlige, hvilket også var til‐
fældet i undersøgelsen af gydebestanden i Skjern Å i 2008, hvor det blev estimeret, at lystfiskerne havde
fanget cirka 28% af opgangen (Koed et al. 2010). I Storå i 2010 blev cirka 79% af lystfiskerfangsterne genud‐
sat og i 2011 udgjorde genudsætningerne cirka 73 % af de samlede fangster. Undersøgelser af overlevelse
hos laks, der er blevet fanget af lystfiskere og efterfølgende genudsat, har i nogle tilfælde vist øget dødelig‐
hed (Brobbel et al. 1996, Pelletier et al. 2007). Set fra et forvaltningsmæssigt synspunkt er det relevant at
undersøge laksenes påvirkning af at have været fanget, samt foranstalte anbefalinger som sikrer, at denne
form for fiskeri foregår så skånsomt som muligt for laksen.
4.2.8 En positiv udvikling
Nærværende undersøgelser påviser en positiv udvikling i antallet af gydelaks, omend målsætningen for en
gunstig bevaringsstatus af disse stadigt ikke er dokumenteret. For at kunne beskrive udviklingen i forhold til
målsætningen i den Nationale forvaltningsplan for laks (Skov‐ og Naturstyrelsen 2004) er det, som diskute‐
ret, en absolut nødvendighed at udsatte laks bliver mærket, således at disse kan skelnes fra vilde laks.
Endvidere tyder det på, at der fanges en væsentlig del af gydebestanden ved det rekreative fiskeri i Sto‐
rå. Som en konsekvens af, blandt andet, resultaterne i nærværende undersøgelse, er der derfor også fore‐
lagt nye anbefalinger omkring fangstmetoder og håndtering af laks i forbindelse med genudsætning i for‐
hold til forvaltningen af det rekreative fiskeri til NaturErhvervstyrelsen (tidligere Fiskeridirektoratet) fra DTU
Aqua (pers. kom. Finn Sivebæk, DTU Aqua).
4.3 Gydning
4.3.1 Hvornår gyder laksen?
Vurderet ud fra de enkelte laks’ adfærd tydede data på, at hoved‐gydeperioden i Storå lå fra medio decem‐
ber til medio januar 2010. Der fandt dog også gydning sted både væsentligt før og efter hovedperioden
(Figur 10). Visuelle observationer af fangne laks ved undersøgelserne understøtter disse resultater.
Det eksakte gydetidspunkt for de radiomærkede laks er usikkert, da vi fra litteraturen ved, at gydningen
for den enkelte laks strækker sig over 1‐10 dage (Baglinière et al. 1990, Finstad et al. 2005). I nærværende
undersøgelse var tidsperioden på alt mellem 1‐10 uger (middelværdi 4,5 uger), for hvornår den enkelte laks
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må formodes at have gydt (Figur 10). Det er sandsynligt, at tidspunktet for gydningen reelt set ikke har
strakt sig helt ind til primo februar, men det kan ud fra fortolkningen af pejlingerne ikke afvises, at der også
blev gydt så sent.
4.3.2 Hvor gyder laksen i Storå‐systemet?
Langt størstedelen (94%) af de radiomærkede laks gydede i Storå‐systemet nedenfor Vandkraftsøen (Figur
11). Hovedparten af de radiomærkede laks blev vurderet til at gyde i Storå, primært i området mellem Idom
Å og Gryde Å, samt nedenfor Frøjk Bæk (ved det gamle stemmeværk). På begge lokaliteter blev der identifi‐
ceret grusbund og mulige gydeforhold for laks under pejlingerne i slutningen af december 2010, hvor der
var lav vandføring. Derudover blev tilløbene Vegen Å, Gryde Å og Råsted Lilleå identificeret som vigtige
gydeområder. Fordelingen af gydende laks var nogenlunde ligelig i de tre tilløb (Figur 11). Tre ud af de fem
laks der blev fundet i Råsted Lilleå, formodes dog at være døde inden gydningen. De blev dog alligevel med‐
taget for Råsted Lilleå, da de opholdt sig forholdsvis langt oppe i vandløbet tæt på gydeperioden. Endvidere
havde to ud af seks laks, som blev kategoriseret med ’ukendt gydelokalitet’ (Figur 11), enten gydt i Råsted
Lilleå eller i Storå’s hovedløb nedenfor Vandkraftsøen. De øvrige fire laks, som har ukendt gydelokalitet, kan
være fisk som har gydt i øvrige tilløb, som f.eks. Frøjk Bæk, Idom Å og Ellebæk, eller laks med radiosendere
som er løbet tør for batteri. På tidspunkter hvor vi ’manglede’ fisk, blev der pejlet efter disse i tilløbene
Idom Å, Vegen Å og Ellebæk, afhængig af hvor de manglende laks sidst havde opholdt sig.
Det antages, at lokaliteten hvor de enkelte laks blev fanget i forbindelsen med radiomærkningen, ikke er
bestemmende for deres senere valg af gydesteder. For at tage højde for ovenstående blev de radiomærke‐
de laks fanget, jævnt fordelt, over hele strækningen fra Vandkraftsøen og ud til Storå’s udløb. De laks der
gik op i Råsted Lilleå, var både blevet fanget nedenfor og langt ovenfor Råsted Lilleå’s udløb i Storå. Det
virker ikke umiddelbart som om, at valg af gydelokalitet har været ’biased’ af mærkningslokaliteten.
På grund af den mangelfulde mærkning i forbindelse med udsætninger af laks kan det ikke afgøres, om
de radiomærkede laks stammer fra udsætninger. Da flere undersøgelser viser, at laksen homer til den præ‐
cise del af vandløbet hvor den blev sat ud eller opvoksede, er det også relevant at vurdere, hvor udsætnin‐
ger har fundet sted i vandløbet (Shearer 1992a, Heggberget et al. 1988, Thorstad et al. 2008). Generelt har
man udsat lidt over halvdelen af laksene spredt i Storå’s hovedløb nedenfor Vandkraftværket. Den reste‐
rende halvdel er nogenlunde ligeligt udsat i tilløbene Råsted Lilleå, Idom Å, Gryde Å og Vegen Å (pers. kom.
John Balleby, ansvarlig for udsætninger i Holstebro og Omegns Fiskeriforening). Sammenholdt med forde‐
lingen af gydelokaliteter blandt de radiomærkede laks, kan man ikke afvise, at valget af gydelokalitet i flere
tilfælde, kan være påvirket af, hvor man har udsat laks i systemet, såfremt de radiomærkede laks stammer
fra udsætninger.
4.3.3 Vigtige tilløb
Umiddelbart er det overraskende, at der ikke blev fundet gydning i Idom Å, idet Idom Å i størrelse og med
hensyn til habitat‐forhold, er sammenlignelig med både Gryde Å og Vegen Å (vurderet ud fra egne observa‐
tioner). Under pejlinger i Idom Å, blev det bemærket, at omløbsstryget ved det første opstrøms‐liggende
dambrug virkede meget forvirrende. Det er endnu ikke dokumenteret, at der er fri op‐ og nedstrøms passa‐
ge ved det pågældende dambrug. Det kan ikke afvises, at manglen på registrerede gydninger i Idom Å blot
er et artefakt af det relativt lille antal radiomærkede laks undersøgelsen er baseret på.
Det var ligeledes overraskende, at Råsted Lilleå som det største tilløb i Storå, ikke havde en højere andel
af gydende laks blandt de radiomærkede laks. I Råsted Lilleå er der igennem det sidste årti sket mange for‐
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bedringer for laksen, i form af fjernelse af passagehindringer i forbindelse med dambrug, genslyngninger,
samt etableringen af gydebanker (Larsen 2009, Ankjærø et al. 2010). I forbindelse med pejlingerne i Råsted
Lilleå blev der også observeret flere strækninger med egnede gydeforhold for laks. Det kan som tidligere
diskuteret ikke afvises, at Råsted Lilleå er blevet underrepræsenteret som følge af, at størstedelen af de
radiomærkede laks blev mærket i Storå ovenfor Råsted Lilleå’s udløb. I forbindelse med elektrofiskeriet i
oktober, blev cirka ⅓ ‐ ¼ af de 166 laks der blev fanget, fanget på det yderste stykke af Storå mellem Råsted
Lilleå’s udløb og Nissum Fjord. Omkring ⅕ af de radiomærkede laks blev mærket nedstrøms Råsted Lilleå’s
udløb. Der var dog ikke noget i de radiomærkede laks’ adfærd, der indikerede at mærkningslokaliteten var
bestemmende for valg af gydelokalitet, men det kan ikke afvises. Det var til gengæld overraskende, at Ve‐
gen Å var det mest benyttede tilløb for gydende laks i Storå. I Vegen Å er der ligeledes blevet lavet mange
forbedringer i form af fjernelse af passageproblemer, genslyngninger og reetablering af gydebanker, som
adskiller sig fra de øvrige tilløb. De habitats‐forbedrende indsatser i Vegen Å har været koncentreret i peri‐
oden fra slutningen af 1990’erne til omkring 2005. I Råsted Lilleå har de mange positive tiltag primært væ‐
ret i perioden fra 2007‐2010 (Ankjærø et al. 2010). Det er derfor muligt, at effekten af de positive tiltag i
Vegen Å slår tydeligere igennem end i Råsted Lilleå, da Vegen Å har haft længere tid til at finde sit naturlige
leje og, at raten af tilbagevendende vilde laks derfor er højere.
4.3.4 Få laks opstrøms Vandkraftsøen
Det er bemærkelsesværdigt, at kun 6% af de radiomærkede laks gydede oven for Vandkraftsøen, idet ⅔ af
Storå‐systemet ligger ovenfor søen. Flere forhold kan dog beskrive dette. Mængden af nedtrækkende smolt
gennem søen er generelt lille, idet tidligere undersøgelser har vist høj dødelig, når smolt skal vandre igen‐
nem søen (Jørgensen et al. 1996). Alene det forhold, at smoltnedtrækket har en høj dødelighed i søen vil
resultere i få tilbagevendende gydelaks, da undersøgelser har vist, at laks ofte homer til det område af
vandløbet, hvor de blev sat ud eller opvoksede som ungfisk (Shearer 1992a, Heggberget et al. 1988, Thor‐
stad et al. 2008). Endvidere bliver der ikke udsat laks oven Vandkraftsøen, hvilket stadig formodes at bidra‐
ge væsentlig til andelen af tilbagevendende gydelaks. Der er beskrevet egnede gydeområder opstrøms
Vandkraftsøen, primært i hovedløbet og tilløbet Tvis Å, dog er der stadig mange af de mindre tilløb, som
betegnes som værende i dårlig tilstand på grund af menneskelig påvirkning med regulering, udretning, ok‐
kerforurening o.l.. (Anon. 2007, Ankjærø et al. 2010).
Opgangen af gydelaks til Storå opstrøms Vandkraftsøen er afhængig af, hvor godt omløbsstryget funge‐
rer som passage op til søen, et forhold der endnu ikke er undersøgt. Tidligere undersøgelser viser dog, at
kunstige opstemninger har negative effekter på laksefisk og at passageløsninger forbi opstemninger stort
set aldrig fungerer optimalt (Jensen et al. 2004, Thorstad et al. 2008, Nielsen et al. 2010, Thorstad et al.
2011).
Under elektrofiskeri i nærværende undersøgelse, blev der fanget meget få laks ovenfor søen. Data fra
fiskefælden i omløbsstryget, viser ligeledes at det er meget få laks der bevæger sig oven for søen (jf. afsnit
3.2). Derfor må den samlede andel af laks, der gyder ovenfor Vandkraftsøen, betragtes som minimal.
4.3.5 Plads til forbedringer
I nærværende undersøgelse blev der benyttet 3 dataloggere. Det forventes, at antallet af laks der ikke blev
redegjort for i forhold til gydelokalitet (10%), kunne være væsentligt nedsat, såfremt flere dataloggere hav‐
de indgået i undersøgelsen. Det havde været optimalt med en datalogger ved udløbet af henholdsvis Idom
Å, Frøjk Bæk og Nauer Bæk i Storå. Endvidere kunne man have placeret en datalogger umiddelbart ovenfor
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Vandkraftsøen. Således ville informationer om de radiomærkede laks’ adfærd i tilløbene nedenfor Vand‐
kraftsøen være blevet optimeret. Med en datalogger ovenfor Vandkraftsøen kunne man have fået et mål
for opholdstiden af både nedtrækkende og opstrømsvandrende laks i søen.
Såfremt man havde pejlet endnu mere intensivt, både temporalt og spatielt, kunne der, udover en mere
præcis adfærdsbeskrivelse, også forventes at have været flere direkte visuelle observationer af gydeaktivi‐
tet, især i de mindre vandløb. Det vil dog kræve store ressourcer, at øge intensiteten af pejlingerne mar‐
kant. Endvidere var vejrforholdene i december 2010 og januar 2011 vanskelige i forhold til at begå sig i, og
langs med, vandløbene. Således var der i perioder kraftig frost og store mængder sne og ligeledes en perio‐
de i januar 2011 med voldsomme oversvømmelser efter afsmeltning af sneen.
Storå nedenfor Vandkraftsøen, samt tilløbene Vegen Å, Råsted Lilleå og Gryde Å blev identificeret som
de vigtigste gydeområder i Storå‐systemet. I forhold til at beskrive gydelokaliteter, kan det på baggrund af
nærværende undersøgelse antages, at laksen kan udnytte alt fra større vandløb til helt små tilløb (cirka 2
meters bredde) som gydeområde. Endvidere viser data, at laksens gydeperioden i 2010 strakte sig over en
længere tidsperiode. I tilløbene Vegen Å og Gryde Å blev det observeret, at de restaurerede gydebanker
blev benyttet af gydende laks. Det viser, at de lokale sportsfiskerforeningers arbejde på at forbedre gyde‐
forholdene i disse tilløb, har været succesfuldt. Fordelingen af laksene i forbindelse med gydningen tyder
på, at laksen på nuværende tidspunkt er begrænset til den nederste tredjedel af Storå‐systemet.
4.4 Overlevelse
Dette afsnit omhandler overlevelse med fokus på post‐gydningsoverlevelse blandt de radiomærkede laks.
Post‐gydningsoverlevelse er baseret på de laks, der blev mærket i efteråret. Da der var meget få fisk blandt
de mærkede forårslaks, som var i live omkring gydeperioden, blev disse ikke medtaget i estimeringen af
post‐gydningsoverlevelse. Den høje dødelighed der blev fundet hos forårslaksene, kan ikke afvises at være
et artefakt af mærkning og håndtering.
4.4.1 Post‐gydningsoverlevelse
Minimumsoverlevelse post‐gydning var i Storå 47% (Tabel 2). Såfremt man ikke medregner laks trukket ud
af åen før gydningen, laks der ikke kunne blive redegjort for, samt en eventuel overdødelighed i forbindelse
med håndtering og mærkning af laks, kunne overlevelsen hos gydende laks reelt set være endnu højere.
Den relativt høje overlevelse post‐gydning, som nærværende undersøgelse viser, er i overensstemmelse
med de få øvrige undersøgelser der er lavet. Disse viser post‐gydningsoverlevelse mellem 40‐85% (Piggins
1990, Jonsson et al. 1990b, Halttunen et al. 2011).
Der blev ikke fundet statistisk bevis for, at køn eller længde spiller nogen indflydelse på overlevelse post‐
gydning hos laks i Storå. Tidligere undersøgelser viser en tendens til øget overlevelse hos hun‐laks og øget
overlevelse blandt mindre laks (Jonsson et al. 1990b, Fleming 1996, Halttunen 2011). Samtlige hanner der
overlevede gydningen, og trak i Nissum Fjord, var grilse, hvorimod de hun‐laks der overlevede gydningen,
både stammede fra 1, 2 og 3 havår (bilag B). Den manglende statistiske evidens for at køn og længde er
væsentlige faktorer for overlevelse efter gydning, kan derfor være et resultat af, at de radiomærkede laks
havde en klar overvægt af MSW‐laks blandt hunner (i alt 18 ud af 20) og, at der var en overvægt af grilse
blandt hannerne (syv ud af 12). Såfremt der var radiomærket et større antal laks, og fordeling af grilse og
MSW laks mellem kønnene var mere ligelig, kan det tænkes, at undersøgelsen ville have vist en tendens til
større overlevelse hos hun‐laks og større overlevelse hos mindre laks, som det er kendt fra litteraturen.
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Halttunen (2011) fandt ingen forskel på overlevelse mellem MSW‐hunner og 1 SW‐hanner, hvilket yderlige‐
re understøtter, at resultaterne måske afspejler den høje andel af grilse blandt de radiomærkede han‐laks,
og det høje antal af MSW‐laks blandt de radiomærkede hun‐laks.
4.4.2 Potentiel andel af flergangsgydere
Baseret på de radiomærkede laks fra Storå tyder alt på, at en betydelig andel af populationen overlever
gydningen og efterfølgende vandrer i fjorden. Blandt de laks der blev radiomærket i oktober 2010, gik 59%
af hunnerne og 33% af hannerne i fjorden efter gydningen. Overlevelsen herefter er uvis. Det vides dog, at
to nedfaldslaks (13%) efterfølgende blev fanget i garn i Nissum Fjord. Halttunen (2011) viste, over en tre‐
årig periode, at den efterfølgende overlevelse i havet for nedfaldslaks var høj. Endvidere fandt Halttunen
(2011), at minimumsestimatet for overlevelse, fra det tidspunkt hvor nedfaldslaksene trak ud og efterføl‐
gende vendte tilbage som flergangsgydere til vandløbet, var 39% og 19% for henholdsvis hun‐ og han‐laks.
En igangværende undersøgelse, med brug af PSAT‐tags på nedfaldslaks fra Skjern Å, viser lignende høje
overlevelsesprocenter hos danske laks i havet (pers. kom. Kim Aarestrup, DTU Aqua).
Antager man, at overlevelsesprocenterne efter udvandring fra åen, er identiske med hvad Halttunen
(2011) fandt, samt at post‐gydningsoverlevelsen er reel og konstant, så kan man spekulere i tilbagevendel‐
sesraten af flergangsgydere i Storå. Den største usikkerhed i denne antagelse formodes at ligge i fjord‐
overlevelsen, da fjord‐karakteristika er væsentlig anderledes mellem Nissum Fjord og Alta Fjord fra Halttu‐
nen’s (2011) studie. Haltunnen (2011) fandt, at der var en dødelighed på 4% i fjord‐fiskeriet for de udtræk‐
kende laks. I nærværende undersøgelse, blev 13% af de udtrækkende laks fanget i garn, men da tallet kun
er baseret på to laks, giver det ikke noget særligt godt billede af, hvor mange nedfaldslaks der dør i garn.
Data antyder dog, at garnfiskeriet i fjorden kan være en betydelig faktor for nedfaldslaks’ overlevelse i de‐
res passage gennem fjorden. Havmiljøet, og faktorer der påvirker dødeligheden, formodes at være meget
sammenlignelige, efter laksen er trukket ud af fjorden.
Antages det, at overlevelse i havet, for de laks der overlevede gydningen i Storå, er magen til Halttu‐
nen’s (2011) resultater, vil det således give ophav til cirka 23% og 6% flergangsgydere blandt henholdsvis
hun‐ og han‐laksene. Samlet set vil 14,5% af gydebestanden, derfor potentielt kunne bestå af flergangs‐
gydere. Såfremt ovenstående udregninger, baseret på minimumoverlevelses‐estimater, er nogenlunde
beskrivende for andelen er flergangsgydere, så udgør nedfaldslaks en meget vigtigt og væsentlig del af po‐
pulationen.
I forvaltningen af laks bør det derfor overvejes, hvad man kan gøre for at sikre overlevelsen af nedfalds‐
laksene bedst muligt. Da nærværende undersøgelse viser, at nedfaldslaks trækker i fjorden helt hen til pri‐
mo maj måned, kan man overveje at lukke fjorden for garnfiskeri i denne periode. Laks og ørred er i forve‐
jen totalfredet i fjorden, men data fra nærværende undersøgelse viser, at der alligevel bliver fanget laks i
garn.
4.4.3 Årsager til dødelighed før og efter gydning
Faktorer der indvirker på laks’ evne til at overleve gydningen, er sandsynligvis mange og komplekse, og
både biotiske faktorer som kondition (fedtlager) inden opgang, prædation samt sygdomsstatus (parasitter,
BKD, furonculose) og abiotiske faktorer som vandtemperatur, vandringslængde i vandløbet (og hvor stra‐
badsiøs vandringen er) samt antal passageproblemer kan påvirke laksens evne til at overleve gydningen. I
denne undersøgelse blev følgende faktorer bemærket:
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Håndtering og mærkning af laks, tidligere diskuteret i afsnit 4.1, kan ikke udelukkes at have forrin‐
get de radiomærkede laks’ sandsynlighed for at overleve gydningen. Én laks (174_55) døde i dage‐
ne umiddelbart efter gydningen. Det formodes, at denne laks døde som følge af håndtering og
mærkning.



Prædation fra rovdyr. Blandt de ni laks, som med vished er døde i løbet af undersøgelsesperioden,
blev der genfundet syv radiosendere. Seks af disse blev fundet på land uden spor af laksen. En ra‐
diosender blev fundet på land med spor fra odder i området, og rester af æg og finner. Under de
tidligere pejlinger i foråret blev der observeret en odder, der kom svømmende med en 4‐5 kg’s
blanklaks (pers. kom. Hans Jørn Christensen, DTU Aqua). Tidligere undersøgelser fra Irland har også
vist, at prædation på laks af odder er betydelig, især i gydeperioden (Carss et al. 1990). I Vegen Å
blev der i gydeperioden fundet rester af laks og tydelige fodspor i sneen fra en ræv. Den pågælden‐
de ræv blev ligeledes observeret, og der kunne i sneen ses, at ræven havde patruljeret lange stræk‐
ninger op og ned langs åen. Det formodes, at prædation fra ræv primært er på meget svækkede, el‐
ler i forvejen døde, laks.



Svamp. Under en pejling i januar blev fem laks elektrofisket, for at bekræfte at disse stadig var i live.
Fire af disse trak siden hen i fjorden og var alle i fin stand. Den sidste var tydeligt angrebet af svamp
(Saprolegnia sp.) og blev ikke registreret forlade åen. Tidligere undersøgelser har også indikeret
dødelighed i forbindelse med angreb af Saprolegnia (Baglinière et al. 1991).

4.4.4 Høj dødelighed hos forårslaks
Kun to af de 19 forårslaks overlevede indtil gydningen, og hele otte laks døde i forårsmånederne efter
mærkningen (Tabel 3). Tidligere telemetriundersøgelser af laks i Varde Å har også vist lignede store døde‐
lighedsprocenter på laks i perioden umiddelbart efter radiomærkning (Jepsen et al. 2003). I Varde Å blev
laksene radiomærket i begyndelsen af sommermånederne, og da de fleste laks døde inden for en begræn‐
set tidsperiode med høje vandtemperaturer (cirka 20oC), blev den høje temperatur betragtet som den pri‐
mære årsag til den høje dødelighed (Jepsen et al. 2003). I Storå blev der dog på intet tidspunkt i løbet af
forårsmånederne registreret tilnærmelsesvis lige så høje vandtemperaturer.
Det kan ikke afvises, at mærkning og håndtering af forårslaksene har haft en negativ effekt på deres
overlevelse. Mærkningsmetoden, og proceduren for mærkning, var stort set identisk med den måde
mærkningen foregik på i efteråret. Den mest åbenlyse forskel mellem mærkningen af forårslaksene og ef‐
terårslaksene er, at alle forårslaksene var nystegne i åen og stadigt havde løse skæl, hvorimod efterårslak‐
sene alle var i begyndende gydedragt og med faste, indlejrede skæl. De laks der døde i Varde Å‐
undersøgelsen, var ligeledes blanke nystegne laks. Det kan derfor ikke udelukkes, at nystegne laks med løse
skæl er væsentlig mere sårbare overfor håndtering og mærkning. Ødelæggelse af skæl og slimlag i tidligere
undersøgelse af laks, har også vist en øget dødelighed (Kostecki et al. 1987).
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Forårslaks fanget i foråret 2010. Denne laks blev aflivet efter fangsten, da fisken var hårdt angrebet af svamp. Floyd‐
tag (blåt mærke) anes ved rygfinnen. Antennen fra radiosenderen anes ligeledes ved bugfinnerne.

Udover håndteringen i forbindelsen radiomærkningen blev fem af de radiomærkede forårslaks også
fanget og efterfølgende genudsat af lystfiskere. De fire laks der fik aflæst deres floyd‐tag‐nummer, døde
alle i månederne efter genudsætningen. En blev dog aflivet i direkte forbindelse med fangsten, da den var
hårdt angrebet af svamp. I undersøgelserne i Varde Å var der ligeledes et eksempel på en radiomærket laks,
som døde umiddelbart efter, at den var blevet fanget og genudsat af en lystfisker (Jepsen et al. 2003). Det
kan derfor ikke udelukkes, at lystfiskerfangsterne har været en medvirkende faktor til, at disse laks døde.
Såfremt lignende mærkningsforsøg med nystegne laks planlægges fremover, bør den anvendte metode
genovervejes. En mulighed kunne være, at mærke laksene i fjorden. Derved vil man mindske problemet i
forhold til håndtering af fisk med løse skæl. Mærkningen af laks i fjordområder har tidligere vist sig at være
en succesfuld metode med efterfølgende god overlevelse blandt mærkede laks (Aarestrup et al. 2000, Øk‐
land et al. 2001, Finstad et al. 2005)
4.4.5 Dødelighed hos radiomærkede nedfaldslaks
De 12 nedfaldslaks som blev mærket efter gydningen, blev mærket for at give en øget information om ned‐
stømsvandringen af nedfaldslaks. Den 4. januar 2011 blev fem nedfaldslaks radiomærket ovenfor Vand‐
kraftsøen. Radiosenderen fra en af disse blev fundet umiddelbart nedstrøms vandkraftværket. To andre
blev ikke registreret senere, og formodes at være døde ovenfor vandkraftværket. De resterende to laks
overlevede og trak i fjorden. Blandt de syv laks der blev mærket i Storå nedenfor Vandkraftsøen, blev to
fanget og hjemtaget af en lystfisker i begyndelsen af maj 2011. Den sidste blev aldrig registret til at forlade
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åen, og formodes at være død i perioden efter mærkningen. De resterende fire laks overlevede, og vandre‐
de efterfølgende i fjorden.
Sammenlagt var der altså 50% af de radiomærkede nedfaldslaks der overlevede og vandrede i fjorden.
Det er dog svært at konkludere noget på dødeligheden af disse laks, da de reelt udgør to forskellige grupper
grundet forskelligt mærkningstidspunkt og lokalitet. Det var oprindeligt planlagt, at mærke samtlige ned‐
faldslaks opstrøms Vandkraftsøen, men på første elektrobefiskning lykkedes det kun at fange fem laks og
da der blev forsøgt anden gang den 19. februar 2011, lykkedes det ikke at fange en eneste laks. Derfor blev
der den 20. februar 2011 elektrofisket nedstrøms Vandkraftsøen, hvor syv laks blev fanget og radiomærket.
4.4.6 Forvaltning af nedfaldslaksene
Resultaterne fra nærværende undersøgelse viser, at der er en betragtelig del af gydebestanden, som over‐
lever gydningen og efterfølgende går i fjorden. Dette indikerer, at der en væsentlig ressource i gydebestan‐
den i form af nedfaldslaks, som hidtil ikke har været belyst. De mange nedfaldslaks der vandrer i fjorden
efter gydningen, er første indikation på, at der er et potentiale for, at en stor andel af gydebestanden kan
vende tilbage som flergangsgydere.
Der er derfor et grundlag for, at undersøge post‐gydningsoverlevelse, og antallet af flergangsgydere,
yderligere. En mulig metode til at undersøge post‐gydningsoverlevelse og tilbagevendelsesrate af fler‐
gangsgydere, kunne være et forsøg med akustisk telemetri. Et tænkt forsøgs‐design kunne være at placere
akustiske lyttestationer tæt på å‐udløbet og i udmundningen af fjorden. Mærkningen af laks skulle foregå i
åen inden gydningen, f.eks. i oktober måned. Således ville man kunne få et estimat for overlevelse post‐
gydning, overlevelse i fjorden samt overlevelse i havet, såfremt der ville være returnerende flergangsgyde‐
re.
I forvaltning af laks bør man sikre bedst mulig overlevelse for nedfaldslaksenes videre færden gennem
Nissum Fjord og ud i Nordsøen. Da nærværende undersøgelse viser dødelighed for nedfaldslaks i forbindel‐
se med garnfiskeri i fjorden, kan det overvejes, hvorvidt dette skal undersøges nærmere.
4.5 Tidspunkt for udtræk til fjorden
Tidspunktet for hvornår nedfaldslaks trækker ud af åen, var i nærværende undersøgelse spredt over en
periode på 17 uger, fra primo januar til primo maj 2011 (Figur 12 og 13). Der var ingen tydelig indikation på
at, at der var nogen kulmination i tidspunktet for udtrækkende nedfaldslaks. Lignende norske undersøgel‐
ser har ligeledes indikeret, at udtrækkende nedfaldslaks ikke har nogen kulmination i udtrækstidspunktet
men, at udtrækket er spredt over en længere periode (Jonsson et al. 1990b). Halttunen (2009) observerede
dog en mindre kulmination i antallet af udtrækkende nedfaldslaks, om end udtrækket stadig var spredt
over cirka 2 måneder.
4.5.1 Temperatur og vandføring
Der var ingen umiddelbar sammenhæng mellem temperatur og tidspunktet for, hvornår laks forlod åen.
Samtlige laks, der blev registreret til at forlade åen, var dog trukket ud inden vandtemperaturen nåede 12‐
14oC. De sidste laks trak således ud ved en vandtemperatur på cirka 13oC (Figur 12). Temperaturen ved
hvilken de sidste laks forlader vandløbet er identisk med hvad Halttunen (2011) fandt i Alta i årene 2008,
2009 og 2010, hvor den sidste laks samtlige år trak ud ved en vandtemperatur på 12‐14oC. En mulig forkla‐
ring på, at nedfaldslaksene forlader vandløbet ved vandtemperaturer omkring 12‐14oC kan være, at stof‐
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skiftet omkring disse temperaturer stiger så meget, at laksen bliver nødt til at svømme til havs for at genop‐
fylde energidepoterne (Cunjak et al. 1998). Undersøgelser tyder på, at nedfaldlaks ikke har problemer med
osmotisk omstilling, heller ikke relateret til temperatur, i forhold til hvornår de trækker ud i saltvand igen
(Bendall et al. 2005, Bradford et al. 2008, Halttunan 2011). Der blev ikke fundet nogen sammenhæng mel‐
lem vandføring og tidspunkt for udtræk fra åen, hvilket heller ikke var tilfældet i Jonssons (1990b) undersø‐
gelser fra elven Imsa i Norge. I nærværende undersøgelse blev der ikke fundet nogen statistisk forskel på
køn eller længde i forhold til, hvornår laksen forlader vandløbet (Figur 13). Tidligere undersøgelser har dog
vist, at han‐laks typisk forlader åen tidligere end hun‐laks (Jonsson et al. 1990b, Halttunen et al. 2009).
Samlet tyder resultaterne på, at nedfaldslaks trækker i havet spredt over en længere periode fra begyn‐
delsen af januar indtil primo maj.
4.6 Flergangsgydere
Skælprøver viste, at andelen af flergangsgydere i Storå 2010/2011 udgjorde 11,4% blandt alle MSW‐laks og,
at størstedelen af flergangsgyderne var hanner. I nyere tid foreligger der kun tal på flergangsgydere fra
Skjern Å i 2008 (Koed et al. 2010), blandt laks fra de vestjyske åer. Procentsatsen af flergangsgydere er me‐
get sammenlignelig med, hvad der blev fundet i Skjern Å i 2008 (Koed et al. 2010).
I litteraturen er andelen af flergangsgydere oftest hunner (Fleming 1996, Klemetsen et al. 2003, Aas et
al. 2011), i modsætning til hvad der blev fundet i nærværende undersøgelse. Der blev dog ikke fundet for‐
skel i post‐gydningsoverlevelse blandt hanner og hunner, hvilket kunne antyde, at overlevelse post‐gydning
skulle være en betydende faktor for en kønsmæssig differentiering i tilbagevendelsesraten af flergangs‐
gydere i Storå.
Endvidere viste størrelsesfordelingen af laks i Storå, at de mindste laks hovedsagelig er repræsenteret af
hanner (Figur 14) og, da mindre laks investerer relativt mindre energi i gydningen end større laks (Jonsson
et al. 1991a, Jonsson et al. 1997), synes post‐gydningsoverlevelses‐resultaterne at være rimelige. Det er
derimod overraskende, at andelen af hun‐laks blandt flergangsgyderne ikke er større. Antallet af fundne
flergangsgydere er dog så relativt lavt, at det kan skyldes tilfældigheder. Endvidere er det muligt, at skælaf‐
læsninger i nærværende undersøgelse enten har overestimeret antallet af hanner blandt flergangsgydere,
eller underestimeret antallet af fleregangsgydere blandt hun‐laks. Undersøgelser fra Tana i Norge, baseret
på cirka 70.000 skælprøver, har dog også vist en højere andel af hanner end hunner blandt flergangsgydere
(Niemelä et al. 2006). Endvidere viste Niemelä (2006), at der i karakteristika og antal af flergangsgydere er
store variationer over tid.
4.6.1 Hvor pålidelige er skælaflæsninger?
Skælaflæsninger er en subjektiv metode, især med hensyn til aflæsning af gydemærker (personlig vurde‐
ring). Skæl fra nærværende undersøgelse, hvori der forekom gydemærker, blev i alle tilfælde diskuteret
med en særdeles erfaren skælaflæser (Birgit Therkildsen, DTU Aqua) i et forsøg på at mindske subjektivite‐
ten af aflæsningerne. Oftest var det i aflæsningen af skæl fra større han‐laks (> 90 cm), som almindeligvis
har mere eroderede skæl end hun‐laks, og mindre han‐laks (Järvi et al. 1936, Persson et al. 1998), at der
kunne være tvivlstilfælde.
Undersøgelser af laks af kendt gydestatus fra fiskefælder o.l. har vist, at gydemærker fra flergangsgyde‐
re, som har gydt mere end to gange, oftest bliver overset (White et al. 1968, Charput et al. 2011). Endvide‐
re er der stor sandsynlighed for at overse gydemærker på laks, som er gået sent op i vandløbet, og opholdt
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sig her i kort tid inden gydningen (Järvi et al. 1936). Halttunen (2011) fandt ligeledes en markant højere
andel af flergangsgydere i sine telemetri‐data, (gennemsnitligt 20% flergangsgydere hos hun‐laks), i forhold
til hvad der blev estimeret i skælundersøgelserne (4%). Det vurderes derfor, at fortolkningen af skæl i rela‐
tion til vurdering af flergangsgydere, er forbundet med en hvis usikkerhed.
På seneste ICES workshop (2011a) var der enighed om, at skælprøver taget i området under fedtfinnen
og over sidelinjen på laks, er mere kohærent i identifikationen af flergangsgydere. Det kan derfor overvejes,
om der skal indsamles skælprøver fra dette område på laksen, såfremt det ønskes at undersøge andelen af
flergangsgydere. I så fald bør det gøres som supplement til de skælindsamlinger, der bliver taget som stan‐
dard fra området mellem sidelinjen og den posteriore del af rygfinnen, da det vanligvis er god kotume, at
være konsistent i indsamling af data over tid. Endvidere kunne det overvejes, at lave en dansk database
med billeder af skæl, hvor laksens alder er kendt, således, at der vil være et sammenligningsgrundlag for de
forskellige livshistorier identificeret ud fra skælprøver.
4.7 Lakseadfærd
Det var svært at erkende en generel adfærd for de 34 radiomærkede laks i Storå. Den observerede adfærd
blandt radiomærkede laks i Storå er kun i lidet grad magen til den trinvise opstrømsvandring med en migra‐
tionsfase, en søgefase og en holding‐fase, som tidligere er blevet beskrevet (Heggberget et al. 1988, Økland
et al. 2001, Finstad et al. 2005).
Da radiomærkningen foregik i åen, og laksene dermed mærkes efter, eller i løbet af, migrationsfasen,
var det kun muligt, at sammenligne de sidste to faser, søgefasen og holding‐fasen, med den generelle ad‐
færdsbeskrivelse af laks’ vandringsmønstre i vandløbet. Endvidere kunne det heller ikke udelukkes, at søge‐
fasen allerede var overstået for nogle af laksene, på det tidspunkt hvor de blev mærket. Der blev dog ob‐
serveret flere vandringsmønstre der tydede på søgelignende adfærd hos laks i Storå. Endvidere blev der
også observeret laks, som opholdt sig det samme sted i åen i en længere periode op til gydningen, sådan
som holding‐fasen er beskrevet (Heggberget et al. 1988, Økland et al. 2001, Finstad et al. 2005).
4.7.1 Eksempler på adfærd
Eksempel 1 er en af de laks, der viser en adfærd hvor en søgefase kan genkendes, som beskrevet i litteratu‐
ren (Figur 15) (Heggberget et al. 1988, Økland et al. 2001, Finstad et al. 2005). Der er dog ikke nogen læn‐
gere holding‐fase efter søgefasen. Eksempel 3 har derimod en holding‐fase, men til gengæld ikke nogen
søgefase, inden gydningen (Figur 17). Endvidere viser laksen fra eksempel 3 lange nedstrømsvandringer, for
derefter at vandre opstrøms igen til samme område, et fænomen der ligeledes blev observeret hos andre
laks. Heggberget (1988) fandt i sine adfærdsundersøgelser, at nedstrømsvandringer er sjældne og korte.
Eksempel 2 er et eksempel på en af de laks, der bevægede sig meget op og ned i vandløbet, og som ikke
viste genkendelige adfærdsmønstre (Figur 16). Dette blev observeret ved cirka ¼ af de radiomærkede laks.
Tidligere undersøgelser af ikke vilde laks har vist, at disse oftest er kendetegnet ved at have flere op‐ og
nedstrømsvandringer (Jonsson et al. 1990a, Aarestrup et al. 2000). Hvorvidt laksen fra eksempel 2, eller
andre af de radiomærkede laks, stammer fra udsætninger, er uvist.
4.7.2 Laks der trækker i fjorden inden gydningen
Der blev i løbet af undersøgelsen registreret flere laks, som trak ud i fjorden inden gydningen (Tabel 2 og 3).
Andre undersøgelser har fundet, at det er yderst sjældent, at vilde laks forlader vandløbet før gydningen,
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hvorimod det oftere er set hos laks, der stammer fra udsætninger (Jonsson et al. 1991c, Aarestrup et al.
2000). Blandt forårslaksene var der fire laks der i perioden umiddelbart efter radiomærkningen trak i fjor‐
den. Én vendte dog tilbage til åen igen i juni 2010 og blev estimeret til at have gydt i Vegen Å, hvor den
døde efter gydningen. De tre laks der forlod Storå i foråret, og aldrig vendte tilbage, stammede alle fra ud‐
sætninger, da to var VB klippet og den sidste FF klippet. Endvidere var der en af de radiomærkede efterårs‐
laks, som forlod åen den 7. november 2010 og aldrig returnerede til Storå. Grundet de inkonsistente
mærkningsmetoder af udsætningerne, er det uvist hvorvidt denne laks også stammede fra udsætninger.
4.7.3 Nedstrøms vandreadfærd omkring vandkraftværket
Samtlige radiomærkede laks der vides, at have passeret vandkraftværket på deres nedstrømsvandring,
benyttede frislusen. Endvidere var der ingen af de laks, som blev PIT‐mærket i fælden, der vandrede ned
gennem omløbsstryget, efter fælden var taget op i december. Da frislusen i vandkraftværket kun er åben,
når der lukkes vand ud fra søen ved høj vandstand, kan det tyde på at laksene enten ikke finder omløbs‐
stryget på deres nedstrøms vandring, eller at nedstrøms vandringen hos nedfaldslaksene falder sammen
med tidspunktet for, hvornår der lukkes vand ud. Det kan derfor ikke udelukkes, at nedfaldslaksene bliver
forsinket i deres nedstrøms vandring, såfremt denne falder sammen med en periode, hvor vandkraftværket
ikke har frisluserne åbne.
Ingen stereotyp adfærd hos laks i Storå
Såfremt frekvensen af pejlinger, og antallet af dataloggere samt radiomærkede laks, havde været højere,
kunne det muligvis have vist et mere udtalt adfærdsmønster. Beskrivelsen af vandringsmønstre hos laks i
Storå led dog af, at der ikke med sikkerhed kunne skelnes mellem vilde og udsatte laks, da flere undersøgel‐
ser har vist tendenser til forskel i adfærd mellem disse (Jonsson et al. 1990a, Jonsson et al. 1991c, Aare‐
strup et al. 2000). Vurderet ud fra de observerede vandringsmønstre i Storå er adfærden for laks i vandlø‐
bet generelt meget forskellig.
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5. Perspektivering
Laksepopulationer over hele artens udbredelsesområde, har i bredt omfang gennemgået stor tilbagegang i
antal i det forrige århundrede. I Danmark har de oprindelige laksebestande i de vestjyske lakse‐åer været
på nippet til udryddelse i forrige århundrede. Nu tyder det på, at laksepopulationerne i de vestjyske åer,
som nogle af de få i artens udbredelsesområde, er i anseelig fremgang. Nærværende undersøgelse bekræf‐
tede denne tendens ved at vise, at bestandsstørrelsen i Storå i 2010 er den største som er fundet i nyere tid
i vandløbet. Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark, som dokumenterede, at mange laks faktisk
overlever gydningen og efterfølgende trækker i fjorden.
Bestandsstørrelsen i Storå blev estimeret til 1390 laks. Resultatet viser at gydebestanden af laks er i
fremgang i Storå og viser, at de tiltag, der er blevet gjort for at fremme laksen, har båret frugt. I nærværen‐
de undersøgelse var det umuligt at undersøge, hvor stor en andel af bestanden der udgøres af laks, som
stammer fra udsætninger. Forvaltningsmæssigt bør det fremover sikres, at laks der kommer fra udsætnin‐
ger kan genkendes, således at målsætningen om sunde selvreproducerende bestande kan evalueres, når
laksebestandene i Danmark moniteres.
Telemetristudierne af hvor laksen gyder i Storå viste, at laksene næsten udelukkende fordeler sig i Storå‐
systemet nedenfor Vandkraftsøen. Denne strækning udgør omtrent en tredjedel af Storå‐systemet. Gyd‐
ningen fandt sted i mindre tilløb såvel som Storå’s hovedløb, og strakte sig primært fra medio december til
medio januar. Resultaterne viser, at laksen kan udnytte et stort spænd af vandløbsstørrelser som gydeom‐
råde. Den observerede fordeling af laks i Storå viser, at der stadigt mangler en løsning på den passagespær‐
ring, som Vandkraftsøen udgør for Storå, således at hele vandløbssystemet kan fungere som et egnet gyde‐
og opvækstområde for laks og andre vandrefisk.
Det blev vist, at 47% af de radiomærkede laks overlevede gydningen, og efterfølgende vandrede i fjor‐
den. Nedfaldslaksene trak i fjorden spredt over en periode fra primo januar til primo maj. Skælaflæsninger
påviste, at cirka 8% af den samlede bestand bestod af flergangsgydere. Resultaterne viser derfor, at ned‐
faldslaksene udgør en vigtig ressource, som hidtil har været overset. Nye undersøgelser er påkrævet for
bedre at belyse hvor stor en andel af nedfaldslaksene, der returnerer som flergangsgydere, samt hvorledes
disse laks sikres bedst mulige overlevelses‐vilkår.
Denne undersøgelse bidrager til en bedre forståelse af laksen i Storå. I fællesskab med lignende under‐
søgelser hjælper de opnåede resultater med at danne et overblik over udviklingen af de danske laksebe‐
stande, og bidrager med ny viden, som kan bruges i forvaltningen af laks i Danmark.
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Bilag A. Oversigtskort og vanddringsgrafer over radiomærkede laks
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Bilag B. Oversigt over radiomærkede laks.

Laks ID

Længde (cm)

Køn

Gydeområde

Gydt?

Antal havår

015_55

94

Hun

Gryde Å

ja

3

Gået i
fjorden
Nej

063_55

65

Han

Gryde Å

ja

1

Nej

073_40

83

Hun

Gryde Å

ja

2

Ja

093_55

90

Hun

Gryde Å

ja

3

Nej

004_55

85

Hun

Hovedløb

ja

2

ja

015_40

91

Hun

Hovedløb

ja

2

ja

025_55

112

Han

Hovedløb

ja

?

nej

073_55

100

Hun

Hovedløb

ja

3

ja

085_55

68

Han

Hovedløb

ja

1

ja

104_55

81

Hun

?

ja

2

ja

124_55

80

Hun

?

ja

2

ukendt

134_55

67

Han

?

ja

1

ukendt

144_55

89

Hun

Hovedløb

ja

2

ja

174_40

61

Hun

Hovedløb

ja

1

ja

184_55

102

Han

Hovedløb

ja

3

nej

193_55

83

Hun

Hovedløb

ja

2

ja

213_55

92

Hun

Hovedløb

ja

2

ja

036_40

80

Hun

Lilleå

ja

2

ja

292_40

57

Han

Lilleå

ja

1

ja

025_40*

93

Hun

Opstrøms søen

ja

3

ja

045_40

59

Han

Opstrøms søen

ja

1

ja

093_40

73

Hun

?

ja

1

ja

004_40

75

Hun

Vegen Å

ja

2

ja

045_55

85

Han

Vegen Å

ja

2

nej

053_55

95

Hun

Vegen Å

ja

3

ja

114_40*

90

Hun

Vegen Å

ja

2

nej

165_55

73

Hun

Vegen Å

ja

2

ja

272_40

72

Han

Vegen Å

ja

1

ja

154_55

81

Han

?

måske

2

nej

313_55

67

Han

Hovedløb

måske

1

ukendt

036_55

95

Hun

Lilleå

måske

3

nej

193_40

80

Han

Lilleå

måske

2

ukendt

174_55

71

Hun

Død

nej

2

nej

184_40

89

Hun

Lilleå

nej

3

nej

165_40

77

Hun

Strejfer

nej

1

ukendt

114_55

81

Hun

?

nej

2

nej

* Forårs laks

Bilag C. Oversigt over udsætninger og mærkningsprocedurer.

Udsætninger i Storå systemet 1993‐2011

½ års
1993

1 års

Total

12000
9500
3400

Stamme
Vork
Brusgaard
Purhus

24900
1994

24250

5500

Frøjk (moderfisk
Storå)
Errboe
Vestjysk*

37870
16500
84120
1995

22350
47280

Brusgård
Frøjk (moderfisk
Storå)
69630

1996

47800
25230

Brusgaard
Frøjk (moderfisk
Storå)
69600

1997

11800
42800

Brusgaard
Frøjk (moderfisk
Storå)
54600

1998

22100

86580

Frøjk(Corrib,
Burrishole, Conon)
108680

1999

74364

3800

Frøjk(Corrib,
Burrishole, Conon)
78164

2000

19900

2001
2002

17000

2003

4900

2004

43000

Frøjk(Corrib,
Burrishole, Conon)
19900
0
17000

Frøjk(Corrib,
Burrishole, Conon)
DCV (Vestjysk)

4900
DCV (Vestjysk)
43000
2005

66400

DCV (Vestjysk)
66400

2006

20900

67000

DCV (Vestjysk)
87900

2007

60400

DCV (Vestjysk)

Bilag C. Oversigt over udsætninger og mærkningsprocedurer.

60400
2008

66000

DCV (Vestjysk)
66000

2009

16000

37000

DCV (Vestjysk)
53000

2010

16000

37000

DCV (Vestjysk)
53000

2011

16000

37000

DCV (Vestjysk)
53000

Tabel X. Viser udsætninger af laks i Storå fra 1993‐2011. Fra 1993 til 1997 blev der udsat udenlandsk laks fra forskellige
stammer, fra forskellige opdræt (Brusgaard, Vork, Purhus, Errboe og Frøjk). Fra 1998 til 2002 blev der kun udsat laks
fra Frøjk, disse laks var stammer fra Skotland og Irland(Corrib, Burrishole og Conon).Fra 2003 satte man kun laks ud fra
moderfisk i Storå med vestjysk oprindelse.*Vestjysk henviser til at de laks, der stammer moderfisk i åen – ikke laks fra
den oprindelige vestjyske stamme.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

½ års

‐

0

‐

‐

FK

FK

FK

FK

1 års

0

VBF

HBF+C
WS
VBF

VBF

0

FK+CW
S

FK+CW
S

FK+CW
S

FK+CW
S

½ års

FK

0

0

0

FK

FK

FK

FK

1 års

FK+C
W
‐

FK+C
W
HBF+C
WH

0

0

FK+CW
S

FK+CW
S

FK+CW
S

FK+CW
S

½ års

0

0

0

FK

FK

FK

FK

1 års

0

0

0

FK+CW
S

FK+CW
S

FK+CW
S

½års

0

0

0

1 års

0

0

0

Storå

Skjern

Smolt

HBF+C
WH

Varde

Ribe
FK

FK

FK

FK

FK+C
WS

FK+CW
S

FK+CW
S

FK+CW
S

FK= Fedtfinneklip, HBF= Højre bugfinne, VBF= Venstre bugfinne, CWS=Coded Wiretag Snude, CWH= Coded wiretag hale, CW= Coded wiretag
0= Ingen mærkning.

Bilag D. Gennemsnits‐vandtemperatur og vandføring i undersøgelsesperioden

Temperatur Storå
Temperatur (Celcius)

16
14
12
10
8
6
4
2
0
okt‐10

nov‐10

dec‐10

jan‐11

feb‐11

mar‐11

apr‐11

Tid (En dags opløslighed)

Vandføring Storå
60
50
40
30
20
10
0
okt‐10
okt‐10
okt‐10
nov‐10
nov‐10
nov‐10
dec‐10
dec‐10
dec‐10
jan‐11
jan‐11
jan‐11
feb‐11
feb‐11
mar‐11
mar‐11
mar‐11
apr‐11
apr‐11
apr‐11
maj‐11

Vandføring (m3/sek)

70

Tid (En dags opløslighed)

