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Innehåll

• Laxens biologi

• Historisk förekomst/utveckling

• Från datainsamling till biologisk 
rådgivning

• Förvaltning

• Framtida utmaningar



Salmo salar, Linné 1758

2 miljoner år ung art, 

en istidsart….

Maxvikter på 35 kg (45) och längd 140 cm (150)

Kan hoppa 3 m

Kan dyka till >1000 m djup

Kan simma 29 km/h (8 m/s)

Orienterar med jordens magnetfält och lukten 

av hemmavattnet -allt lärs in som ung!



Laxens livscykel

Källa: Atlantic Salmon Trust

2-3 år

1-3 havsår



Verspoor m.fl. (2007)

Laxens utbredning



Svenska älvar med lax
• Historiskt:

– ca 60; 37 älvar + 23 åar (80 runt Östersjön; 2000 i Atlanten)

• Östersjön idag:
– 16 älvar med vildlaxbestånd I Östersjön (ca 30 runt Östersjön)

– 7 älvar med odlad lax
– 14 älvar där laxbestånden är utdöda eller under 
återuppbyggnad

• Västkusten idag: 

- 23 åar

- i 3 sker utsättning av odlad lax

- i 3 har bestånd i huvudfåran försvunnit

(Lagan, Bäveån, Göta älv)



90-95% av all vild lax

60-65% av all odlad lax

Uppväxtområde

Östersjölax



Laxfångster i Östersjön



Smålax (ett år till havs)   <3,5 kg

Storlax (två-tre år till havs) 4-15 kg

Atlantlax



Åarna

Kusten

Laxfångst i Halland 1884-2018
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En massa unika svaga och starka 
bestånd som uppträder blandat i havet

-svårförvaltat !

Fiske bör ske i hemmavattendraget



Internationella havsforskningsrådet (ICES)
Består av >100 expertgrupper, bl.a. expertgruppen för lax och öring 

i Östersjön (WGBAST) och Atlantlax (WGNAS)

Huvudsakliga uppgifter:

• Studera de vilda laxbeståndens status och utveckling?

• Hur mycket fiske kan ske utan att äventyra möjligheten att nå

förvaltningsmålen?

• Formulera biologisk rådgivning (främst till EU men även nationellt)



Elfiske



Räkning av smolt



Räkning av vuxen lax



Fiskestatistik



Status 

75% av potentialen (MSY)

50% av potentialen

Under 50% av potentialen

Källa: ICES 2018
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7 åar hade god reproduktiv kapacitet

8 åar riskerade reducerad reproduktiv kap

8 åar hade reducerad reproduktiv kapacitet

(några mindre åar saknade data)

Status - Västkusten



Förvaltning av Östersjöns laxbestånd

Internationell förvaltning (EU CFP)

• Beslut om förvaltningsmål (MSY)

• TAC (Total Allowable Catch)

• Fördelning av TAC mellan länder

Nationell förvaltning (HaV, Lst)

• Fördelning av nationell kvot i syfte att:
– undvika fiske på blandade bestånd,

– styra exploateringen mot odlad lax,

– minska fångst av vild lax från svaga bestånd

• Exempel på nationella regleringar
– Inget svenskt kommersiellt havsfiske i S Östersjön (sedan 2013)

– Förbud mot att behålla vild (ej fenklippt) lax vid trollingfiske (sedan 2013)

– Startdatum för kustfisket

– Regional kvotfördelning (kustfiske)

– Nationella regler för älvfiske (t.ex. fisketider)

– Särskilda regler för fisket i och utanför Torne älv

Division of quota, total allowable catch (TAC)

Estonia

Denmark

Finland

Germany

Latvia

Lithuania

Poland

Sweden

Russian Federation



Framtida utmaningar

Fria vandringsvägar och friska ekosystem

• Förbättra möjligheterna för fiskvandring i vattendrag

• Återställa påverkade vattendrag

• Minska påverkan från vattenreglering

Undvika blandfiske

• Fiska laxen i sina hemmavatten

Fiske

• Förbättrad fritidsfiskestatistik

Klimat

• En istidsart möter varmare vatten och konkurrenter



Sjukdomsutbrott

• Sedan 2014 (Sverige)

• Hudskador, sekundära svampangrepp

• ”Orkeslös” fisk

• Ökad dödlighet bland avelsfisk (kompensationsodlade älvar)

• Orsak(er)?

• SVA:s rapportportal för sjuk vildfisk: https://rapporterafisk.sva.se/

Foto: Janne Juuso

Laxens hälsa



Tack till övriga som bidragit:

Alla som samlar data och fångstuppgifter därute!

Kollegor vid SLU (Stefan Palm, Johan Dannewitz, Johan Östergren, Rebecca 

Whitlock, Ida Ahlbäck Bergendahl, Elin Dahlberg, Anders Kagervall, Susanne 

Tärnlund)

Kollegor inom ICES WGBAST & WGNAS


