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L axen är en fascinerande och ganska hemlig fisk. Varför vandrar 
den hundratals mil genom haven? Och hur hittar den tillbaka 
till den plats där den föddes när det är dags att leka? Än är det 

mycket vi inte vet om laxens liv. Men vi vet att den behöver fritt ström-
mande vattendrag och ett fungerande ekosystem i hav, sjöar och åar. 

Här berättar vi mer om alla de utmaningar som väntar laxen på dess 
långa resa. Låt oss alla hjälpas åt att skapa de bästa förutsättningarna 
för Ätrans unika vildlax!



ANKOMST
Efter några år i norra Atlanten börjar laxen 
sin vandring hem till sin födelseplats. Men 
hur hittar den? Kanske med hjälp av lukt-
sinnet. Kanske orienterar den sig med hjälp 
av jordens magnetfält.

Mot strömmen 
Vid Tullbron kan man få syn på hoppande laxar 
på väg hem. De börjar sin vandring redan på 
våren och avslutar den på hösten när de kommit 
fram och det är dags att leka.

Unik vildlax
I Ätran finns naturlig atlantisk vildlax. Stammen 
är troligtvis helt fri från odlad lax, vilket är väl
digt ovanligt. Falkenberg har ett hållbart fiske 
på vildlax som faktiskt är världsunikt.

Bebyggelse
Vart tar vattnet vägen när det regnar på 
asfalterade ytor och tak? För att minska 
risken för översvämningar och förore
ningar är det viktigt att anlägga olika 
odlingsbäddar och dagvattendammar. 
Läs mer på baksidan.

Mot Atlanten
Under vandringen nerströms anpassar de unga 
laxarna salthalten i kroppen för att klara sig i 
havet. Nu börjar de leva i stim, för vandringen 
ut till Atlanten är farlig. Det är dags för laxen 
att säga hejdå för den här gången. Ses kanske 
om några år igen! Laxens mat

Laxen gillar att äta små
kryp och larver som finns 
i vattnet. Dessa är lätta 
att få upp med håv och 
spännande att se. Vuxna 
dagsländor som tas på ytan 
är också mums för en lax.

Vattnets kretslopp
Läs mer på baksidan.



Laxens kretslopp
Äggen kläcks tidigt på våren och ynglen behöver en 
skyddad plats utmed botten. De är väldigt känsliga för 
försurning, så när det finns många laxungar betyder det 
att vattnet är friskt. Efter 2–3 år är det dags att simma 
ner mot havet. 

VANDRING
Den långa och mödosamma vandringen tar 
på krafterna och bara de starkaste klarar hela 
resan. Laxen möter många faror och hinder 
på sin väg: vattenkraftverk, fördämningar och 
annan miljöpåverkan. Här visar vi lite av det 
som görs för att förbättra laxens situation.

LEK I HÖSTRUSK
Laxarnas vandring avslutas med lek på grunda sten-
bottnar. Varje hona producerar över tusen ägg per kilo 
kroppsvikt. Det är viktigt att vattnet strömmar ordentligt 
för att syresätta äggen. Efter leken återvänder uttröttade 
laxar till havet. Om de överlever växer de till sig i havet 
och återvänder på nytt för att leka som jättestora laxar.

Lyckad fiskväg
Efter en stor satsning att återställa den 
gamla åfåran förbi Hertings kraftstation 
har nu lax och andra vandrande fiskarter 
åter fri väg till och från havet. Och både 
lax och ål har ökat i antal. 

Odlingslandskap
Bra åtgärder för att skydda 
laxens livsmiljö och minska 
övergödningsproblem är 
olika skyddszoner och anläggning 
av våtmarker vid jordbruk och 
åkrar. Läs mer på baksidan.

Skogslandskap
Vid skogsbruk är det viktigt att 
behålla lövträd närmast ån. Träden 
ger skugga och kallare vatten. När 
löven faller i vattnet blir de mat åt 
vattnets småkryp, som i sin tur blir 
mat åt laxen.

Kraftverkverksdammar
Vid vissa kraftverksdammar blir det 
dessvärre stopp! Laxen får vända 
om och simma tillbaka en bit.

Hjälp över hinder
Vid Nydala kvarn i 
Högvadsån fångas, räknas 
och transporteras laxen 
förbi hindret och släpps ut på 
andra sidan. Ett par entusias
ter har under årens lopp för 
hand hjälpt över tusen laxar 
att fortsätta sin spännande 
färd. Nu finns planer på att 
ta bort hindret så att fisken 
kan simma förbi.

Viktiga biflöden till Ätran
Högvadsån och dess biflöden som 
Fageredsån, Hjärtaredsån och 
Rammbäcken spelar en viktig roll. 
Det är här i de yttersta grenarna 
som många laxar och havsöringar 
har sina lekplatser och ungarna 
växer upp.



Laxens resa
Denna karta har tagits fram till Laxens år 2019, ett 
 internationellt initiativ för att bevara laxen och för
bättra miljön för fiskar som är beroende av fria vand
ringsvägar mellan lekområden och uppväxtmiljöer.

Vad är ett omlöp?
Laxar och andra vandrande fiskar behöver hjälp för 
att ta sig förbi hinder exempelvis vid kraftverk. Ett 
bra sätt är att bygga en naturlig omväg – ett omlöp 
eller en laxtrappa – där fiskarna kan simma eller hop
pa förbi hindret. 

Vattnets kretslopp
När solen värmer vattnet i hav och åar avdunstar 
det och vattenånga stiger uppåt. När ångan kyls av 
bildas moln. Molnen växer och till slut faller vattnet 
ner igen som regn eller snö. En del av nederbörden 
tränger ner i marken och bildar grundvatten. Så 
småningom återvänder vattnet till havet och cirkeln 
är sluten. Utan ett fungerande kretslopp i Ätran och 
dess bi flöden hade vi inte haft någon lax.

Släng inte skräp!
Nedskräpning i våra vatten skadar massor av djur för 
att de trasslat in sig i förpackningar och annat avfall. 
Eller så tror de att det är mat och dör av svält med 
magen full av skräp. Plast tar lång tid att bryta ner,  
en plastmugg kan finnas kvar i 100 år. Den blir till  
allt mindre partiklar, så kallad mikroplast, som för 
stör för livet i havet. Så ta hem skräpet och lämna  
till återvinning.

Vad är en biotop?
Biotop är ett annat ord för naturtyp eller livsmiljö.  
Att lägga tillbaka sten och block i bottnar som tidi
gare rensats skapar gömställen och viktiga livsmiljö
er. Lövträd bidrar med skugga, döda trädstammar i  
vattnet ger både strömmande och stillastående  
vatten. Såväl kunskap som samarbeten behövs för  
att rädda viktiga biotoper.

Övergödning
Övergödning är ett problem och leder till att den 
biologiska mångfalden minskar. När stora mängder 
fosfor, kväve, jord och växtdelar finns i vattnet växer 
grunda områden igen och drabbas av syrebrist. Över
gödning är vanligast där det bor många människor 
och där det finns jordbruk, skogsbruk och industrier.

Viktiga våtmarker
Att anlägga våtmarker är ett smart sätt att hålla  
kvar vattnet i landskapet istället för att det bara 
rinner rätt ut i åarna. Våtmarkerna hjälper mot 
översvämningar och minskar övergödningsproblem 
som beror på läckage från exempelvis jordbruk. När 
vattnet stannar i marken underlättas bildandet av 
grund vatten dessutom. 

Skyddszoner
Särskilda skyddszoner på vardera sidan av en å  
hindrar att näring och jord från åkrar rinner ut i  
vattnet. Skyddszonerna brukar bestå av en 6 meters 
bred gräsyta närmast vattendraget.

Utmaningar i bebyggelse
Hårdytor (som bostadsområden, hustak, vägar, par
keringsytor, stenläggningar etc) hindrar regn från att 
sippra ner genom marken och bilda nytt grundvat
ten. Dagvattnet rinner istället snabbt ut till sjöar och 
vattendrag eller till havet. Därför behövs exempel
vis grönytor, både för att rena dagvattnet och för 
att förhindra översvämningar, eftersom vattnet 
långsamt rinner ner genom växtligheten. En naturlig 
dagvatten rening helt enkelt. 

Fosforfällor
Med hjälp av dammar fångas fosfor och annan 
näring upp. Detta minskar övergödningen genom 
att växtnäringen stannar kvar i marken istället för att 
påverka vattendragen. Större dagvattendammar kan 
också jämna ut flödet när det kommer mycket regn.

Visste du att en lax kan bli hela 15 år gammal och väga uppåt 50 kg? 
Och att den ändrar kroppens salthalt beroende på om den lever i åar  
eller havet? Men för att den ska kunna föröka sig krävs bra vatten

kvalitet och vattendrag utan hinder. 

Bra att veta

Ätrans Vattenråd arbetar med att sprida kunskap om vattenvårdsfrågor. Vi är flera 
olika kommuner och aktörer längs med hela Ätran som tillsammans arbetar för en 
långsiktigt hållbar vattenanvändning och fria vandringsvägar. Ätrans Vattenråd 
utför även vattentester och har en viktig uppgift för att friluftsliv, fiske, företag och 
natur ska ha ett bra och fungerande samspel. Vi har alla glädje av en stor biologisk 
mångfald och livskraftiga miljöer i våra vattendrag.

Ätrans Vattenråd, ekonomisk förening www.vattenorganisationer.se/atransvro

Tryckt på våtstarkt syntetiskt papper, Polyart, som är 100 % återvinningsbart.
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