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Laxars överlevnad genom fjärdar i nedre Dalälven 

Mikael Jangenby 

 

Laxars livscykel är en fascinerande sådan. Laxen föds i strida forsar längs de stora älvarna där 

de stannar i omkring två år för att växa till sig. Efter dessa två år har laxen fått sitt typiska 

utseende med sin välkända silvriga färg. Därefter påbörjar unglaxarna en vandring nedströms 

ut mot havet där födotillgången är bättre. Där kan de växa sig stora tills de vid en ålder av 

omkring tre år vandrar tillbaka till älvarna de är födda för att nu själva leka.  

Få svenska älvar är idag opåverkad av vattenkraft och dammbyggen. Denna utbyggnad har 

under det senaste århundradet hindrat laxen från att vandra uppströms till forsarna där de 

historiskt har haft sina lekområden. Utbyggnad av vattenkraft och dammar har decimerat den 

vilda populationen av laxar och på många platser förändrat älv-landskapen till att stora 

vassruggar alltmer breder ut sig. Detta har skapat förutsättningar för andra fiskarter så som 

gädda att markant öka i antal. På andra ställen har i stället forssträckor helt torrlagts eller till 

följd av liten vattenmängd begravts av sediment, vilket har förstört laxens uppväxt och 

lekområden. Många faror väntar för laxen på sin vandring ut till havet och en speciell sådan är 

när älvarna breder ut sig i sjöliknande fjärdar som på grund av sin storlek kan förvirra laxen 

och där de lätt faller offer för predatorer. Hur stor är överlevnaden för unglaxar i dessa fjärdar 

nu snart ett århundrade efter sina förfäder, med de förändringar i miljön som har skett?   

I denna studie har just detta undersökts. Odlade laxar av rätt ålder och med vilja att vandra ut 

mot havet togs och försågs med radiosändare. Dessa radiosändare kunde sedan användas för 

att spåra laxarnas position under deras nedströmsvandring. Fjärden i studien var 

Färnebofjärden i nedre Dalälven, beläget vid Gysinge bruk. Hela området ingår i 

Färnebofjärdens nationalpark, en plats känd för sitt rika djur- och naturliv. Fjärden i sin helhet 

är närmare två mil lång och nästan tre kilometer bred på sina ställen. Strax uppströms 

mynningen ut till fjärden sattes laxar försedda med radiosändare ut som sedan följdes med 

hjälp av fasta antenner längs fjärden eller från båt med handhållna antenner på deras 

nedströmsfärd med för studien slutdestination Gysinge. Resultatet av studien visade på att 

endast ett fåtal laxar klarat vandringen genom fjärden. Strax över hälften av laxarna kunde 

rimligen konstateras döda då dessa återfanns vid vassruggar och under lång tid låg stilla på 

bottnar vilket tydligt talar för att dom dött till följd av predation. Resterande kunde inte 

återfinnas så om deras öde kan därför ingen slutsats dras, men att antalet överlevande skulle 

bli lågt var väntat då dessa enorma fjärdar tillsammans med de stora populationerna av 

predatorer verkligen utgör en risk för laxen. Den odlade laxen kan vara sämre lämpad för 

dessa typer av studier då deras beteende och vana vid predatorer skiljer sig från vilda laxars. 

Därför bör framtida studier kanske se till möjligheterna att använda vildfångad lax. 

 


