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Laken– kulinariskt känd, biologiskt okänd

Redan på 1500-talet visade Olaus Magnus
på ett träsnitt i sin "Historia om de Nordiska
folken" hur man klubbar lake på isen. I
Kajsa Wargs klassiska kokbok "Man tager
vad man haver" från 1755 finns recept på
stuvad lake. Även om lake inte är så vanlig
på menyerna idag har den inte lämnat det
svenska matbordet Nu har den upptäckts
av mästerkockarna. Kanske blir det med
laken som med torsken – från att ha varit
vardagsmat blir den lyxkrogens läckerhet,
med priser därefter.

Biologiskt sett är laken relativt okänd.
På latin heter den Lota lota. Den är lång-
sträckt och nästan grodyngellik i sin
kroppsform. Den är vår enda sötvatten-
levande torskfisk, och är unik genom att
äggen flyter fritt i vattnet. För att de inte
skall sjunka till botten och förstöras inne-
håller varje ägg en liten oljedroppe, som
ökar flytförmågan. En fullvuxen hona kan
avge upp mot 5 miljoner ägg!

Fisken är en överlevnadskonstnär och
finns över hela landet utom längs västkusten

och allra längst upp i fjällen. Men i de lite
längre ner belägna fjällbäckarna finner
man lakar även där det är ganska strömt.
Laken finns även i Bottenvikens kust-
band. Från kusten vandrar den upp i
älvarna för att leka, precis som lax och
öring. Leken äger rum under december
till mars. I insjöarna söker sig laken under
leken till grundare bottnar, helst med
sand eller fin lera, och blir tillgänglig för
pimpelfiskarna. Övriga året trivs den
bäst i djuphålornas kalla vatten.

Laken är en bottenlevande fisk. Den
är inte kräsmagad, utan äter vad som
bjuds. Fisk, kräftdjur och insekter domi-
nerar dieten. Men i magarna hittar man
också växtdelar och grus, som sugs in då
laken snabbt öppnar sitt gap för att fånga
annan föda.

Till skillnad från exempelvis lax
brukar laken faktiskt klara sig tämligen
bra vid älvkraftsutbyggnad, speciellt där
man satt ut pungräkan Mysis. I Luleälven
betraktades laken tidigare till och med

som ett hot mot överlevnaden av den smolt
(lax- och öringyngel som är färdiga att
vandra ut i havet) som sattes ut vid Bodens
kraftstation. Undersökningar visade att
laken åt upp en tredjedel av de utsatta
laxungarna. Idag är lakbeståndet betydligt
mindre, och anses inte kunna påverka utsätt-
ningarna i någon större utsträckning.

Laken har inte gått fri från negativa eff-
ekter av miljöföroreningar. I norra Botten-
viken är antalet lekande lakar sedan länge
onormalt liten. Forskarna har misstänkt att
dioxin från olika industriutsläpp kan vara
orsaken. Resultaten hittills tyder dock på
dioxinet inte ensamt är boven i dramat,
utan att det kan finnas andra ämnen som
samverkar med dioxinet och ger upphov till
störningarna. Både lakrom och laklever
betraktas som utsökta delikatesser, men
Livsmedelsverket avråder från regelbundet
konsumtion av laklever och att äta lake mer
än en gång i veckan.
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