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AF JAKOB LARSEN
Biolog, Holstebro Kommune

NATURHJØRNET: Lørdag den 15. 
oktober sluttede laksefiskeriet 
i Storå vest for vandkraftsøen 
- og hvilken rekordsæson, det 
har været! 

Aldrig har der været fanget 
så mange laks på lystfiskergrej 
i åen og heller ikke så mange 
store som i år. Laksekvoten var 
i år af  DTU Aqua sat til 185 
laks over 75 centimeter og 210 
styk under 75 centimeter. 

Alle de store laks, der måt-
te hjemtages, var fanget i lø-
bet af  den første måned efter 
sæsonpremieren 16. april, og 
flere var af  betydelig størrel-
se. Peter Wadmann fra Thisted 
fangede på premieredagen ved 
Holstebro dagens største - en 
stor blanklaks på hele 18 kilo, 
der fem dage senere blev fulgt 
op af  en endnu større laks på 
18,9 kilo fanget ved Bur af  
Sven Fenger.

Den største
I en af  de sidste dage af  fiske-
sæsonen fik Simon Shimizu, 
Holstebro, en gigantisk han-
laks på krogen. Fisken blev 
målt til hele 141 centimeter, før 
den blev genudsat uden at have 
været vejet. Denne kæmpelaks 
er den største fanget i Dan-
mark målt ud fra dens længde, 
men tobakshandler Dinesens 
62 år gamle danmarksrekord 
fra Skjern Å står stadig, da re-
korder afgøres på baggrund af  
fiskens vægt. Dinesens blan-
ke forårslaks på 136 centime-
ter vejede hele 26,5 kilo. Den 
laks, Simon fangede den 5. ok-
tober i Storå tæt på Friluftsba-
det, har ved fuld vægt tilbage i 
april sikkert været tæt på re-
korden. Det må anses som mu-
ligt, at Storå i løbet af  få år le-
verer en forårslaks, der brin-
ger rekorden til Storå.

Kvoterne kan øges
Laksebestanden har været i 
ubrudt fremgang de seneste 
ti år og rundede i 2015 cirka 
5800 store opgangslaks på gy-
devandring. I år har opgangen 
tydeligvis været endnu større 
måske helt oppe omkring 7000 
laks og hele 1400 af  dem har 
været fanget på lystfiskergrej 
svarende til 20 procent af  op-
gangen. Alle fanget vest for 
vandkraftsøen. 

På grund af  de statsligt fast-
satte kvoteregler, er de 1100 ud 

fra et forsigtighedsprincip ble-
vet sluppet fri i åen igen – sva-
rende til cirka 80 procent. 

I norske lakseelve genud-
sættes til sammenligning kun 
cirka 25 procent af  laksefang-
sten.

Fremover må der dog være 
grundlag for at hæve laksekvo-
terne betydeligt, så flere kan få 
glæde af  at høste af  naturens 
overskud og hjemtage en laks. 
Kvoteændringer skal udføres 
med omtanke, så ikke kun de 
største tages med hjem. 

Det er vigtigt også at høste 
af  de små 50 til 70 entimer sto-
re smålaks ellers er risikoen, 
at de på længere sigt vil kom-
me til at dominere bestanden, 
da deres gener viderebringes 

til næste laksegeneration i for 
stort tal. 

En mulighed er helt at fjer-
ne kvotebegrænsningerne på 
de mindste.

Den næste sæson
Hvordan bliver laksesæsonen 
i 2017? Ja, det skal man væ-
re varsom med at byde på, da 
mange faktorer har indflydelse 
på, hvor godt det går. Kommer 
der for eksempel en streng vin-
ter, kan det have indflydelse på, 
hvor mange laks der overlever 
og kommer op i åen på ny. 

Det er også afgørende, hvor 
mange små to år gamle laks 
(smolt), der er trukket ud af  
Storå, er nået op til opvækst-
områderne i Nordatlanten og 

har klaret hele turen tilbage 
igen. Normalt regner man 
med, at cirka fem procent af  de 
små smolt klarer denne rejse 
tur/retur uden at blive spist af  
skarv eller gå i fiskernes net.

Når det er sagt, er der ikke 
meget der tyder på, at lakse-
sæsonen i 2017 bliver dårlig.

Laksebestands udvikling
Kommunen og lokale lystfiske-
re arbejder i fællesskab målret-
tet på at øge laksens gyde- og 
opvækstmulighederne i Storå-
systemet. Det sker ved at ud-
lægge småsten - såkaldt gyde-
grus. I
 2013 blev der etableret over 
5000 kvadratmeter gydeområ-
der blandt andet ved de to store 
stryg i Storå ved Nibsbjerg ud 
for Vængerne og længere mod 
vest ved golfbanen Storådalen. 
Det er alle disse gydestryg med 
mindst fire år på bagen, der 
er grundlaget for vildlaksebe-
standens udvikling. 

Gydestrygene er primært 
etableret efter kommunalre-
formen i 2007 (se faktaboks).

Storå på toppen
Storå har i år overtaget lakse-
tronen fra Skjern Å. I Storå er 
fanget omkring 200 laks flere 
end i Skjern Å og Storå har li-
geledes i år opnået den histori-
ske milepæl, at udsætningerne 

nu ophører. De sidste 20.000 op-
drættede lakseyngel udsættes i 
april 2017. Dermed er storålak-
sen den første laksestamme i 
Danmark der kan kan klare sig 
selv, hvilket også er en indika-
tor for at der generelt er en høj 
naturkvalitet i storåsystemet 
vest for Holstebro Vandkraftsø.

De udenlandske lakseturi-
ster har endnu ikke for alvor 
fået øje på de gode fangstmu-
ligheder ved Storå, men det er 
tydeligt at mærke, at danske 
laksefiskere i stigende omfang 
sætter kursen mod lakseåen 
ved Holstebro.

En fantastisk laksesæson i Storå
Aldrig før er der blevet fanget så mange laks på lystiskergrej i åen - og heller ikke så mange store som i år.
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Der udlægges gydegrus ved Burgård i foråret. Pressebillede

Laksen her er fanget af Peter Wadmann 
den 16. april 2016. Pressebillede

 ■ Det hjælper laksen at udlægge gydegrus.

 ■ Siden 2007 er der i Holstebro Kommune udlagt 
mere end 20.000 kvadratmeter gydeområder for 
laks, ørred og lampretter i Storåsystemet. 

 ■ De gydeområder, der er mindst fire år gamle, bidrager til årets 
lakseopgang, da det tager fire år fra laksene gyder til resultatet 
viser sig i form af en voksen laks tilbage i Storå. (Se figur)
.
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LAKSENS GYDEOMRÅDER


