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FEBER I D

Det danska laxfisket är på rejäl frammarsch och allt tyder
på att det kommer att bli ännu bättre i år. Det är hög tid
att vända blicken mot broderlandet i söder, där
chanserna att fånga stora, feta blanklaxar nu är
bättre än någonsin. Läs våra tips inför säsongen som
nu drar igång på allvar.

TEXT Jens Bursell redaktion@fiskejournalen.se

FOTO Fredrik Iversen, Jørgen Bohnensach, Jens Bursell, Tone Siedentopp & Søren Larsen
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ANMARK
10 heta vatten!



➤ STORÅN
– Storån hade sin bästa säsong någonsin under 2008
med en hel del fiskar ända upp till 14 kilo. Utsättningar
na har varit stabila och det har genomförts en del biot
opförbättringar i biflöden som Vegen å och Råsted Lille
å, berättar Sören Larsen, Dansk Center för Vildlax.

Allt tyder på att årets säsong blir minst lika bra –
kanske till och med lite bättre. 2008 landades 234 laxar
på den sträcka som förvaltas av Holstebro og Omegns
Fiskeriforening och den 1 juli fick sportfiskarna dispens
att fånga 100 laxar. En kvot som tog slut efter två
månader. Totalt sett fångades det ungefär 450 laxar i
Storån under säsongen. Ett av säkraste ställena i ån är
en kilometer upp- och nedströms utloppet från
Idombäcken.

− Det är markant mycket lägre fisketryck i Storån än
till exempel i Skjern å. Det gör det lättare att lura laxen,
berättar Gunnar H Pedersen som är förman i området. 

− Och i år kommer det att bli ännu bättre. En god
indikation är den fälla vi har vid kraftverksdammen i
Holstebro, där vi under hösten fångade 282 laxar, vilket
är 100 fler än under 2007, säger Gunnar

Under ett enda elfiske registrerades det 400-500
laxar, eller dubbelt upp mot tidigare år. Mycket tyder
på en gyllene framtid när avkomman från dessa laxar,
om 3–4 år, kommer i retur.

FAKTA
Fiskerätt: www.hof-storaa.dk, www.ahsf.dk, 
www.hedens-lystfiskeri.dk – samt Vemb Fiskeriforening. 
Dagskortförsäljning: www.dagkort.dk
Säsong: 1 april–30 september
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1. Storån
2. Skjern å
3. Varde å
4. Sneum å
5. Konge å
6. Ribe å
7. Gudenån
8. Hover å
9. Brede å
10. Vidåen
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➤ VARDE Å
Varde å har haft stabila utsättningar under en längre
period. 

– Under 2007 gjordes det stora utsättningar som
väntas ge resultat under 2009, understryker Søren Larsen.

– Vi hoppas dessutom att under 2009 få igång det
stora Varde å-projektet, som bland annat handlar om
att få bort vandringshindret vid Sigs fiskodling. Det
finns anledning att tro att detta år blir minst lika bra
som förra, eller ännu bättre. 

Ordföranden Jørgen Bohnensach är säker på att det
kommer markant flera fiskar under årets säsong. Men
han är inte lika säker på att ökningen blir lika stor som
mellan 2007 och 2008 när uppgången ökade från 484
till 639 laxar. 

När man jämför med de andra åarna ska man
självklart räkna med att säsongen pågår ända fram till
den 31 oktober. 

Den största fisken under föregående säsong vägde
hela 16,5 kilo och var en blank hanfisk.

FAKTA
Fiskerätt: www.varde-sportsfiskerforening.dk
Fiskekvoter: Varde å-sammeanslutningens föreningar får
ta upp 130 laxar, max en per fiskare, under 2009. 
Dagskort: www.dagkort.dk
Säsong: 1 april–31 oktober.

➤ SKJERN Å
Skjern å nådde rekordnivåer förra året. Totalt spö -
fångades 878 laxar med en snittvikt på 5,1 kilo. Den
sammanlagda fångsten, inklusive de återutsatta fiskarna
uppskattas till 4,5 ton. Mäter man fångsterna i ton kan
man jämföra med de bättre norska och svenska älvarna. 

Totalt fångades det 64 laxar över åtta kilo.
Fångsterna var jämt fördelade över hela säsongen,
med augusti och september som toppmånader med
323 respektive 224 fiskar. Den största fångades på
fluga och vägde 15,5 kilo. Mest fångstgivande sträckor
har Borris och Albæk varit. De noteras för 31 respektive
30 procent av fångsterna. På tredjeplats kom sträcka
A11 med elva procent.

Cirka 3 000 laxar har vandrat upp. Utsättningarna
under 2007 var de största hittills, så det finns anledning
att tro att det kommer att bli ännu bättre i år.

Miljömässigt har det hänt en hel del i Skjern å-
systemet. Exempelvis har man tagit bort en hel del
vandringshinder, speciellt i Omme å. Eftersom en stor
del av Omme å nu varit öppet för lek i ett par säsonger
finns det stora förhoppningar inför kommande
säsonger. Riktigt stor genomslagskraft får
restaureringen av ån dock först på 3-5 års basis. 

På det stora hela ser det bättre och bättre ut för
Skjern å-laxarna. Det finns dock ännu en del problem –
framförallt när det gäller olagligt nätfiske i fjorden, där
ån mynnar ut.
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Tre andra 
danska laxåar
➤ Hover å: Under 2008
fångades 20-30 laxar. Fisket
administreras av Ringkøbing
og Omegns Sportsfisker -
forening, tel. +45-97-322 770.
➤ Brede å: Förra året
landades ungefär 80 laxar och
2009 kan bli ännu bättre.
Fiskerätt: http://brede-aa.dk.
➤ Vidåen: Under 2008
fångades 50-75 laxar och fler
förväntas under 2009.
Fiskerätt: www.vidaa.dk.

Kartor
➤ Kartor som visar de olika
fiskesträckorna finns oftast på
föreningarnas hemsidor.

FAKTA
Fisketillstånd: http://skernaasam.dk, www.skj-lf.dk,
www.lf26dk, www.borris.dk, www.sflf.dk, 
www.herning-sportfiskerforening.dk.
www.aarhuslystfiskerforening.dk, www.ikast-isf.dk
Säsong: 1 april–14 september

DEN STÖRSTA FISKEN
FÖRRA SÄSONGEN VÄGDE

HELA 16,5 KILO OCH VAR EN
BLANK HANFISK.



➤ SNEUM- & KONGE Å
Sneum å och Konge å har också haft rejäla utsättningar
av ettåriga laxsmolt. Tony Siedentopp, som är
ordförande för Sydvestjydsk Sportsfiskerforening är
även optimistisk inför säsogen. 

– Vid vårt elfiske i höstas registrerade vi i Sneum å
tre gånger så många laxar som under 2007 – på
hälften så många dagar. Jag hyser inga tvivel om att
fisket blir ännu bättre i år och även under kommande
år. Fångstsiffrorna för 2008 är inte exakta, men jag
gissar på att det fångades 300-400 laxar och att
sportfiskarna tog hem maximalt tillåtna 50 laxar. 

Snittvikten på laxarna var 6,2 kilo och det fångades
två laxar över tio kilo. Sneum å är känd för att leverera
rätt många laxar i förhållande till hur mycket där fiskas. 

– I Kongeån, där kvoten för hemtagna laxar under
förra säsongen var 30 laxar, blev det gissningsvis 100-
150 totalt, säger Tony Siedentopp.
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FAKTA
Fiskerätt: www.sydvestjydsk.dk
Fiskekvoter: 1 lax får behållas per säsong
Dagskort: www.dagkort.dk
Säsong: 1 april-31 oktober

Daniel Christensen visar upp den största lax som någonsin fångats
i Gudenån. Laxen mättes till 124 cm och vägde hela 21,1 kilo!



➤ GUDENÅN
Gudenån, Danmarks största å, har med 350 fångade
laxar under 2008 fiskat lika bra som under 2007,
berättar Steffen Toft Jensen, ordförande för Bjerringbro
og Omegns Sportsfiskerforening. 

– Under oktober var det rena fiskefesten och det
fångades flera hundra laxar. Det var omöjligt att fiska
en Mepps storlek 5 i silver, koppar eller mässing,
uppströms under en hel dag – utan att få en lax. 

Det fanns fiskare som fick åtta laxar på en dag. Den
största vägde 15,5 kilo.

– Under 2009 förväntar vi oss framförallt ett
markant bättre vårfiske under april och maj, eftersom
utsättningar av tidigvandrande fisk borde börja ge
resultat i år, säger Steffen.

De tidigaste laxarna i Gudenån kommer redan första
veckan i mars så här har du chansen att prova lite
riktigt vårfiske nästa år. Framåt april och fram till
mitten av juni kan du räkna med att fisket efter de
stora, silverblanka blir riktigt bra, speciellt på zonerna
3, 4 och 5 i Bjerring Bro. Säsongens bästa fiske ligger
dock normalt i september–oktober.

➤ RIBE Å
Ribe å har haft stadigt
ökande bestånd från 2007. Även
om utsättningarna är konstanta kan
fisket dock väntas bli bättre och bättre.
Orsaken är att man tänker ta bort fem stora
hinder i vattensystemet under det närmsta
året, vilket avsevärt kommer att minska förlusten
av utvandrande smolt.

Uppgången under 2008 beräknas till 1000-2000
laxar och uppskattningsvis fånade och återutsatte
sportfiskarna cirka 500 laxar. 

Vissa duktiga laxfiskare har fångat upp till 25 fiskar
på en enda säsong, med toppar på 14-15 kilosfiskar. 

Inom de närmaste sex till tio åren är det enligt
många fullt realistiskt att få en självreproducerande
bestånd med en årlig uppgång på 3 000-5 000 laxar.
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FAKTA
Fiskerätt: www.ribesportsfisker.dk, www.ribe-vesteraa.dk,
www.sydfisk.dk, www.gelsaa.dk
Fiskekvoter: Lax ska återutsättas.
Dagskort: www.dagkort.dk
Säsong: 1 april–31 oktober.

FAKTA
Fiskerätt: www.bjerringbro-sportsfisker.dk, 
www.langaa-sf.dk, www.randerssportsfiskerklub.dk
Dessutom har Randers kommun upplåtit fisket inne i stan. 
Fiskekvoter: Max två laxar per dag.
Dagskort: www.dagkort.dk
Säsong: 16 januari–1 november.

DET FANNS FISKARE SOM
FICK ÅTTA LAXAR PÅ EN DAG.

DEN STÖRSTA VÄGDE 15,5 KILO.


