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Låt laxen växa
och vandra hem

Hans Lundqvist är professor vid
institutionen för Vattenbruk vid
Sveriges Lantbruksuniversitet. Han
fokuserar sin forskning på bl.a.
vandringsfisk som lax och öring,  och
värnar om deras välbefinnande i
laxens landskap.

Före andra världskriget fångades lax i älvar och vid kusten. Efter kriget ändrades fisket så att laxen

fångades i havet under sin tillväxt. Havsfiskets laxflytnät och långrev tog den svenska laxen i Östersjön

under vinterperioden. Östersjöbeståndet av lax hålls uppe via årliga utsättningar av miljontals odlade

laxungar till älvar och kustmiljöer, eftersom många naturligt laxproducerande vattendrag förstörts av skogs- och

vattenkraftsindustrin under de senaste 150 åren. 2001 var endast en av tio simmande laxar i Östersjön av vilt

ursprung, främst på grund av rovfiske i havet under 1980-talet. Idag beräknas 5 av tio laxar vara vilda. Odlingarna

förser framför allt havsfisket med laxfångster, och få laxar får vandra till hemälven. Odlad lax har inte heller någon

hemvist i utbyggda vattendrag. Det stora uttag av lax som tillåtits i Östersjön hotar de vilda laxstammarna,

eftersom havsfisket inte kan riktas mot enbart odlad lax. Situationen för vildlaxen ser bekymmersam ut.

Havsfisket leder till att vi ser få och små vilda lekvandrare återkomma till älvarna.

Internationella havsforskningsrådet (ICES) och Baltiska fiskerikommissionen har inom Östersjöområdet

enats om åtgärder för att rädda de vilda stammarna. Laxaktionsplanen (1997) har lett till att skyddet för vild

lekvandrande lax ökat. Laxfisket har omfördelats från ett, i princip, rent havsfiske till att omkring 50 procent av

Sveriges andel av östersjöländers totala uttag görs i Östersjön. Resten fångas längs kust och i älv på svenska och

finska sidan i Bottniska viken, där de stora laxförande vattendragen finns.Laxaktionsplanen är en bra början, men

man måste gå ett steg längre för att säkra de vilda laxstammarnas framtid. Fisket måste omfördelas från havet

till älvar och kust ännu mer. Då skulle fisket med högre precision kunna riktas mot hemvandrande odlad lax i ett

tidsmässigt reglerat kustfiske, eftersom vildlaxen lekvandrar till kusten och till älven före den odlade laxen.

Nya problem hotar vildlaxen! Kopplingen mellan vildlaxens situation och dioxinfrågan är både intressant och

tragisk. Laxfisk från Östersjön innehåller höga halter av miljögiftet dioxin, så höga att den inte får säljas som

människoföda inom EU. Sverige och Finland har utverkat en dispens, som innebär att vi får äta denna fisk, men

inte exportera den till andra länder. En beklämmande framtida situation! De kostråd som Livsmedelsverket har

utarbetat ska hindra oss att äta fisken alltför ofta. Det här är ett märkligt sätt att komma undan grundproblemet

med höga gifthalter! Är det så här vi vill ha det?

Paradoxalt nog kan denna fråga innebära en lösing på överfisket av Östersjölax. Ett totalstopp på laxfiske i

havet kan vara precis vad den vilda Östersjölaxen behöver för att de spillror av stammarna som ännu finns kvar

skulle kunna få återkomma till sina hemälvar för lek. I Danmark, som inte har dispens, har man under år 2004

blivit tvungna att stänga delar av havsfisket efter lax, eftersom gifthalterna överskred EU’s gränsvärde. Då det

visade sig att endast den stora, äldre laxen innehöll för höga miljögiftshalter kunde endast den mindre laxen säljas

som människoföda. Stor lax, med stort avelsvärde och stor produktionsförmåga, säljs nu som minkfoder för 60

öre kilot!

Här måste Sverige vara tydliga om laxen som resurs och våra naturliga älvar ska kunna utvecklas hållbart

i en framtid. Vi vill ha ett fiske efter lax i älvar och i kustområden och en laxresurs som kan bevaras långsiktigt.

Vi vill också äta denna lax så ofta vi vill, utan att riskera att få i oss stora doser av miljögifter. Sverige och EU

måste ta tag i denna fråga utifrån ett helhetsperspektiv och arbeta för att åtgärda miljögiftsproblemet i Östersjöns

ekosystem. Idag, med EUs och Sveriges olika syn på miljögifter och fiskproblematiken i Östersjön undrar jag: Vet

man egentligen  vad man gör?

Fo
to

: B
o-

S
ör

en
 V

ik
lu

nd


