Konference om de danske laksebestande
Du inviteres hermed til at deltage i den første konference om den store lakseundersøgelse i Danmark.
Konferencen finder sted:
Fredag den 31. marts 2017 kl. 13:00 – 17:00 i
INNOVEST, Ånumvej 28, 6900 Skjern
Tilmelding til:
Danmarks Center for Vildlaks
tlf.: 2331 1756 eller
mail: dcv@vildlaks.dk
senest den 24. marts 2017

Program:
Kl. 13.00

Velkomst

Borgmester Iver Enevoldsen

Præsentation af Den store Lakseundersøgelse

Gert Holdensgaard

Status for laksebestanden

Søren Larsen

Potentialet for laksebestanden

Anders Koed

Det rekreative fiskeri og turisme

Lotta Sandsgaard

Kl. 14.15

Kaffepause

Kl. 14.45

Præsentation af de 6 delprojekter

Kl. 16.30

Ekskursioner til Laksens Hus, smoltfælden og DCV-opdræt

Kl. 17-18

Lakseburgere i Laksens Hus

De danske laksebestande har de sidste 25 år udviklet sig fra at være på randen af udryddelse til et
niveau, hvor lystfiskere langs de danske vandløb igen kan fange laks.
Imidlertid er denne positive udvikling stagneret i Skjern Å af flere grunde. DTU Aqua og Danmarks
Center for Vildlaks har i samarbejde startet et 4-årigt forsknings og formidlingsprojekt, som skal
identificere og bringe ny viden om specifikke flaskehalse i naturen, analysere den genetiske styrke i
laksebestanden og kvaliteten af udsætningsfiskene. Forskningsprojektet er finansieret af Danmarks
Innovationsfond, Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune.
Målet med forskningsprojektet er at optimere forholdene i vandløbene, så de danske laksebestande kan
blive selvreproducerende, samtidig med at et bæredygtigt lystfiskeri kan finde sted. Dette mål kan nås
via anvendt forskning, der skal identificere de flaskehalse, der forhindrer laksebestandens udvikling.
Alene i Skjern Å vurderes det, at potentialet er en opgang på ca. 10.000 laks om året. En analyse af den
lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å har vist, at denne også vil øges i takt med at
laksebestanden øges. Forvaltningsmæssigt forventes projektet også at få stor betydning, da resultaterne
forventes at kunne bruges i forvaltningen i både ministerierne og kommunerne.
Den nye vision og strategiplan for de danske laks frem mod 2025, kan også baseres på resultater fra
dette projekt.
Projektet har desuden særligt fokus på, at den opnåede viden hurtigt formidles til øvrige interessenter
som f.eks. aktører indenfor lystfisketurismen. Projektet vil fremstå som et internationalt fyrtårn inden
for bæredygtigt laksefiskeri, naturgenopretning og naturforvaltning.
Der inviteres til konference om forskningsprojektet, hvor projektets forskellige delprojekter
præsenteres, og hvor perspektiver og implementering af projektets resultater kan diskuteres med
interessenter til projektet. Desuden vil der blive lejlighed til at komme ud til Skjern Å og se nogle af
forsøgsstationerne. Der bliver også mulighed for at se det nye Laksens Hus og nyde en lakseburger.
For yderligere information kontakt: Gert Holdensgaard tlf. 2331 1756 eller gh@vildlaks.dk

