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Den vilda Östersjölaxen är på gränsen
till utrotning. Trots detta fångas cirka
80 % av alla vuxna vilda laxar varje år
i Östersjön, innan de hunnit vandra
upp i sina hemälvar för att reprodu-
cera sig. De laxar som klarar sig
undan havsfisket i Östersjön stöter på
stora problem vid uppvandringen i
hemälven.

Östersjölaxens liv och leverne har
fascinerat människor i generationer.
Artens livscykel, med yngeluppväxt i
skogslandskapets rinnande vatten
och vandring till tillväxtområden i
havet är vida känd. Östersjölaxen är
också en värdefull och uppskattad
naturresurs. Men hur hanterar vi
denna naturresurs? Har vi i Sverige
idag en situation där laxens framtid är
säkrad? Svaret på den sista frågan
måste otvetydigt bli nej.

för stort fisketryck

Det totala tillåtna fångstuttaget i
Östersjösystemet 2001 är 410 000

laxar. Av detta är Sveriges del ca
112 000 individer. 8% av dessa fångas
i älvarna, 27 % i kustområdena och
hela 65 % i laxens uppväxtområden i
Östersjön. De laxar som fångas i
Östersjön har således inte möjlighet
att återvända till lekområdena i äl-
varna. De största aktörerna i havs-
fisket i Östersjön är Danmark,
Sverige, Finland och Polen som för
perioden 94–98 fångat i medeltal
560, 477, 395 respektive 129 ton lax.
Storskaligt havsfiske av lax i Öster-
sjön har pågått sedan slutet på 1940-
talet.

Laxbeståndet i Östersjön upprätt-
hålls genom utsättning av odlad lax.
Totalt sattes under 1999 ungefär 6,5
miljoner odlade laxungar ut i älvar
och efter kusten. Laxpopulationen i
Östersjön utgörs till ca 10% av vild-
producerad lax och till ca 90% av
odlad lax. Det innebär att ca 10% av
den lax som fångas vid havsfiske är
vildproducerad. Med det årliga
fångstuttag som varit de senaste 5
åren (ca 470 000 laxar) innebär det att
ca 47 000 laxar av vilt ursprung, eller
ungefär 80 % av alla vuxna vildlaxar,
fångats i havet årligen. Kompensa-

tionsodlingen förser framförallt det
svenska havsfisket med laxfångster.
En relativt liten del kommer hem-
älven till nytta.

fisket påverkar könsfördelning
och storlek
Det har visat sig att fler honor än
hanar vandrar till tillväxtområdena i
havet (McKinnell & Lundqvist
1998). Många hanar blir könsmogna
redan i ung ålder. Dessa lämnar aldrig
sin hemälv, vilket ger en naturligt
sned könsfördelning (övervikt på
honor)  bland de laxar som vandrar ut
i Östersjön. Vid havsfisket fångas i
huvudsak de mest snabbväxande och
största laxarna. Eftersom en så stor
andel av fisket bedrivs i tillväxt-
områdena i Östersjön kommer en
stor andel av populationens honor att
fångas, och havsfisket kommer alltså
drastiskt att påverka både köns-
fördelning och storlek hos den hem-
vändande fisken.

Att en stor andel honor fångas
innan de hunnit reproducera sig är
naturligtvis allvarligt. Produktionen
av laxungar kommer dessutom även
att missgynnas av att honorna är min-

har vildlaxen nån chans?
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dre, eftersom små honor ger mindre
avkomma. En studie av hemvän-
dande lax vid Stornorrfors, Ume/
Vindelälven (McKinnell 1998), har
visat att medelvikten hos dessa har
minskat från cirka 9 kg 1923 (före
havsfisket började bedrivas) till 4 kg
nu!

blockerade vandringsvägar
I början på 1900-talet fanns det unge-
fär 100 älvar med vilda laxbestånd i
Östersjöområdet. Idag återstår 44,
varav 13 i Bottniska viken. I de kvar-
varande laxförande vattendragen är
den naturliga produktionen för när-
varande mycket låg.

Tyvärr har laxens vandringsvägar
skadats i många älvar i Bottniska vi-
ken-området, vilket lett till att den
vilda laxen förlorat sina lek- och
uppväxtområden. I sötvattendragen
utgör vattenbyggnationer det största
problemet för vandringsfisken. I ett
flertal svenska vattendrag har man
exploaterat älvarnas nedre del för
kraftproduktion. Genom dessa kraft-
verks- och dammbyggnader, flödes-
regleringar etc får vandringsfisken
sina vandringsvägar blockerade. I de
fall fisken måste passera vattenkrafts-
byggnationer gäller det för unga fis-
kar (smolt) att undgå turbinerna, och
för den äldre lekfisken att kunna pas-
sera dammar och kraftverk. Cirka
25% av fiskungar dödas när de passe-
rar turbiner (Monten 1988).

De föräldrafiskar som trots alla
svårigheter lyckas passera kraft-
stationerna möter ofta en älvdal som
rensats, sprängts och förändrats av
100 års flottningsverksamhet. Under
1900-talet, när Sverige byggde sin
välfärd, var det ett måste att få ner
skogsråvara till kustens sågverk. Den
våldtäkt på naturen som då ägde rum
har sannolikt spolierat många goda
lek- och uppväxtbiotoper för vand-
ringsfisk.

den mystiska miljösjukdomen

Som om det inte vore nog med hårt
fisketryck, blockerade vandrings-
vägar och förstörda lekområden
härjar den mystiska miljösjukdomen
M74 bland både odlad och natur-
producerad lax. M74 förstör lax-
ynglens förmåga att tillgodogöra sig
mat. Man tror att det är B-vitamin-
brist som orsakar detta. M74 leder till
att hela laxstammar snabbt kan slås

ut.  I Umeälvens testbesättningar, där
man följt dödligheten hos olika
honors avkomma, dök M74 upp för-
sta gången 1985 och nådde ett maxi-
mum 10 år senare, då  90 % av alla
laxungar dog. Under de två senaste
åren har ungefär 50 % av avkomman
dött i M74. Det finns inget skydd mot
M74 för den vilda laxen. Den odlade
laxen, däremot, kan medicineras i
avelsanläggningarna. M74 förs vi-
dare från modern till avkomman och
märks först när det nykläckta ynglet
inte förmår börja äta.

problem inte bara kring
Östersjön

Det är inte bara kring Östersjön som
vilda laxpopulationer har problem.
Många laxbestånd i Norge har starkt
reducerats av parasiten Gyrodactulus
salaris. I östra Kanada har vildlaxbe-
stånden succesivt minskat under se-
naste decenniet (Department of Fish
& Oceans, Halifax), och trots att
kommersiellt fiske förbjudits under
lång tid har laxbestånden inte ökat
numerärt. I västra nordamerika ses

svaga beståndsutvecklingar av de
flesta Stillahavslaxarterna. Proble-
men med skötseln av vildlaxbestånd
är komplexa och har sin grund i både
havsfasen och sötvattensfasen av lax-
ens liv.

vindelälven – ett typexempel

Vindelälvens vilda laxbestånd har
under det senaste decenniet varit
mycket svagt, definitivt på gränsen
till utrotning. Det har visat sig att
detta är ett typexempel på vad som
händer när graden av mänsklig påver-
kan är stor.

Vindelälven är Umeälvens största
biflöde. I Umeälvens nedre del finns
kraftverket Stornorrfors. Vindel-
älven är oreglerad, men rinner alltså
ihop med Umeälven ovanför
kraftverket.Vindelälvslaxen måste
således passera det flödesreglerade
området vid kraftverket för att nå
lekområdena längre upp i älven. Vat-
ten från Umeälven och Vindelälven
leds genom en damm till kraftverket,
för att sedan ledas vidare via en berg-
tunnel och utloppskanal tillbaks till

Östersjölaxens liv och leverne har fascinerat människor i generationer. Den växer upp i skogslandskapets
rinnande vatten och vandrar ut till uppväxtområden i havet. När det är dags för lek vandrar den tillbaks till
sin hemälv för att söka upp ett lämpligt lekområde. Illustration: Görel Marklund och Hans Lundqvist.

The Baltic salmon life cycle has fascinated people in generations. Their juveniles are born and spend a
few years in running waters in the boreal landscape before they initiate their seaward migration. After one
to fours years at the feeding grounds in the Baltic they start their return migration to their native river and
seek suitable spawning areas. Illustration: Görel Marklund and Hans Lundqvist.
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Norrfors fisktrappa
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Andel laxhonor som producerat M47-yngel
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Det borde naturligt vara fler honor än hanar som vandrar tillbaks till hemälven. I själva verket är
förhållandet oftast det motsatta, eftersom en stor del av honorna fiskas upp vid havsfiske i Östersjön.

Generally more males than females of Baltic salmon migrate back to their home river for spawning. This
observed skewed sex-ratio, with an obvious lack of returning female salmon, is caused by heavy sea
catches of females in the offshore fishery in the main basin.

Den mystiska miljösjukdomen M74 dök upp 1985 i Umeälvens testbesättningar. 10 år senare dog 90 %
av alla laxungar.

The mysterious environmental disease M74 first observed in the river Umeälven in 1985 killed ten years
later about 90 percent of all salmon offspring.

Umeälven. I Ume/Vindelälvens av-
rinningsområde finns, förutom den
naturligt reproducerande Vindelälvs-
laxen, även ett odlat laxbestånd, som
ersätter det laxbestånd som fanns
före Umeälvens utbyggnad.

Kraftverkskomplexet i Stornorr-
fors, med tillhörande dammbyggnad
i Umeälvens nedre del, hindrar laxen
att nå de 300 km av reproduktions-
och uppväxtlokaler som finns i
Vindelälven. Lekvandrande lax- och
öring måste hitta den gamla älvs-
fåran, som fungerar som en »bypass-
kanal«, med ett minimum av spill-
vatten som leder upp till fisktrappan.
Efter räkning av antal uppströms-
vandrande fiskar i fisktrappans

fångsthus frisläpps laxen för att
kunna ta sig vidare till Vindelälven
för att leka.

Om allt vore väl skulle denna tek-
niska konstruktion fungera, men vi
har genom radiomärkningsstudier
under ett antal år visat att ungefär
75 % av den vilda laxen inte hittar till
fisktrappan (Rivinoja et al 2001). De
vilseleds sannolikt av stora turbin-
vattenflöden, och väljer att vandra
tillbaka till havet. Det har senare
också visat sig att lax efter fri-
släppning från fisktrappan kan spolas
över dammen om man måste genom-
föra dammspill. Vi kan idag inte be-
döma hur stor denna andel sk »fall-
backs« utgör av alla fiskar som anlän-

der till trappan. Den leklax som över-
levt leken uppe i Vindelälven löper
mycket stor risk att dräpas när de
försöker ta sig tillbaka till havet på
våren sex månader efter leken. Är
man en Vindelälvslax kan man mest
sannolikt bara leka en enda gång!

krafttag krävs

Fiskbiologer vill dels att laxens po-
tential som naturresurs utvecklas,
och dels att beskattningen av lax ska
ske efter biologiska riktlinjer. Till-
gängliga siffror på exempelvis smolt-
produktion hos den vilda laxstam-
men är osäkra. Därför bör försiktig-
hetsprincipen gälla. Vi bör med alla
medel se till att tillräckligt antal
föräldrafiskar får möjlighet att lek-
vandra och reproducera sig i de få
laxförande vattendrag som finns
kvar.

I detta sammanhang är kanske pro-
blemet med vandringshinder det lät-
taste att ta sig an. Kring Columbia-
floden i USA har stora ekonomiska
satsningar gjorts för att förbättra si-
tuationen för lekvandrande fisk.
Avancerade tekniska lösningar har
gjort att laxsmolt nu kan separeras
från turbinvatten för senare fri-
släppning nedanför kraftverksinta-
get. Stora laxtrappor erbjuder lek-
vandrande lax att vandra till lek-
områden längre in i landet. Liknande
lösningar skulle naturligtvis vara
möjliga även kring Östersjön, förut-
satt att berörda myndigheter och
kraftindustrin tar sitt ansvar och med
krafttag satsar på att lösa problemet.

De flesta fiskbiologer anser att lä-
get för den vilda laxstammen är så
kritiskt att allt fiske bör upphöra tills
stammen återhämtat sig. Men trots
den kritik mot fisketrycket som kom-
mit från biologhåll fortsätter Sverige
att exploatera laxresursen. Det är
tveksamt om den vilda laxstammen
långsiktigt kan bevaras med fortsatt
havsfiske på lax i Östersjön. Först när
laxfisket kontrolleras i älven och vid
kusten, och havsfisket upphört, kom-
mer Sverige på ett övertygande sätt
visa att man vill bevara den vilda
Östersjölaxen.


