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1. INTRODUKTION 
 

Det fænomen at laksefisk vandrer for at gyde idet vand de er udklækket i, er beskrevet i kilder der 

stammer helt tilbage fra det 16. århundrede (Stabell, 1984). Mennesket har historisk haft en for-

undring over hvordan laksefisk, selv ved vandringer over meget store afstande på op til adskillige 

tusinder af kilometer (Dukes et al., 2004), formår at finde tilbage til netop det vandløb de er ud-

klækkede i. Især siden 1950’erne er der forsket i hvilke forhold der betinger fiskenes vandringer 

tilbage til opvækstvandløbet, et fænomen man på engelsk benævner ”homing”, og i dag er man 

bekendt med de væsentligste forhold som indvirker på disse vandringer. Fisk der returnerer til de-

res opvækstvand anvender forskellige redskaber til at navigere på åbent hav. De kan både orien-

tere sig i forhold til solens position, til lysmønstre og i forhold til jordens magnetiske felter. I for-

hold til sidstnævnte har man i flere laksearter isoleret magnetiske krystaller fra fiskenes hoveder 

og sidelinjer (Dittman and Quinn, 1996). Nye undersøgelser indikerer, på baggrund af mange data 

fra laksenes naturlige vandringer, at ”Sockeye” laks (Oncorhynchus nerka) bruger jordens geomag-

netisme på en måde så den geomagnetiske position i opvækstvandet indprentes (”præges”) i lak-

sene. Herefter kan fiskene bruge den indprentede position til flere år senere at finde tilbage til op-

vækstvandet for at gyde. Undersøgelserne viser, at fiskene har størst præference for det vand 

hvor den magnetiske ”signatur” er tættest på opvækstvandet (Putman et al., in press). Laks, som 

både vandrer cirkulært og langs retlinede ruter igennem hele døgnet på det åbne hav, er derfor 

ikke nødvendigvis afhængige af sollys for at navigere. Endvidere har fiskene ikke altid specifikke 

temperaturpræferencer, men er tilbøjelige til at søge imod temperaturlag som samtidig er gun-

stige med hensyn til andre parametre, såsom vandets saltholdighed og dets densitet. I disse lag 

kan der også være knyttede specifikke duftstoffer (Stabell, 1984).  

 

Området mellem det åbne hav og det ferske vand er særligt udfordrende for fiskene, og især her 

er der behov for flere forskellige orienteringssystemer. Forsøg indikerer at opgangen i ferskvand 

primært styres af lugtesanserne og disses evne til at skelne imellem vandsystemer (Dittman and 

Quinn, 1996). Omvendt viser undersøgelser på atlanterhavslaks (Salmo salar) dog, at fisk kan have 

gode evner for at navigere i ferskvandsområder, selv når fiskenes lugtesanser er beskadigede 

(Døving et al.,1984). Men under den afsluttende vandring i de marine områder antages lugtesan-

serne at præcisionsguide fiskene imod opvækstvandet (Dukes et al., 2004). I modsætning til land-

dyr, reagerer fisks lugtesanser kun på et begrænset antal kemiske stoffer som udgøres af forskel-

lige aminosyrer, nukleotider, steroider, prostaglandiner og salte fra fordøjelsen (”bile salts” eng.). 

Duftstofferne sanses ved at binde til receptorer i lugtorganerne hvorfra signalerne sendes videre 

til centralnervesystemet (Hino et al., 2009, Ueda, 2011). 

 

Der eksisterer i hovedtræk to hypoteser om årsager til fisks evne til at finde tilbage til deres op-

vækstvand, nemlig ”prægning” (”imprinting” eng.) og tiltrækning der skyldes feromoner1. Ved 

                                                
1Kemiske duftstoffer som udskilles af enkelte individer som signalstof for andre individer 
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prægning forstås i korte træk at fiskene præges af det miljø de befinder sig på et eller flere tids-

punkter fra de klækkes og til de vokser op til smoltificeringsstadiet2. Prægningen gør fiskene i 

stand til at genfinde det vandløb eller den flod de voksede op i når de er blevet gydemodne og 

igen vender tilbage til opvækstvandet for at reproducere. Hypotesen om feromontiltrækning byg-

ger derimod på at laksefiskene under opgang til deres opvækstvand tiltrækkes at feromoner ud-

skilt af artsfæller. I relation til produktion af fisk i akvakultur kan der derfor være en bekymring 

med hensyn til om udskillelse af feromoner fra opdrætsfisk kan påvirke vilde laksefisk på en måde 

så deres optræk i vandløbet forringes og fiskenes reproduktionsmuligheder derved reduceres.  

 

Denne rapport har som formål at belyse de to hypoteser – prægnings-og feromonhypotesen. Hy-

poteserne vurderes specifikt med hensyn til deres validitet og betydning for laksefisks opgang til 

gydeområderne. Rapporten bygger på den mest relevante videnskabelige litteratur indenfor områ-

det. Der er af hensyn til objektiviteten og kvaliteten af arbejdet kun inddraget kilder som har gen-

nemgået en videnskabelig bedømmelse (”peer review”) inden publicering. Sidst i rapporten frem-

går de kilder som er citerede i rapporten (”referencer”). Derudover er der også angivet nogle kil-

der som har relevans for emnet, men som dog ikke er blevet vurderet tilstrækkelig relevante for 

citering i rapporten (”anden litteratur”). 

 

Rapporten er udarbejdet for Ringkøbing-Skjern Kommune af konsulentfirmaet   

 

 
 
   www.aquareco.dk   
 
 

                                                
2Det stadie hvor de bliver parate til at trække ud i havet for at vokse sig store 
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2. FEROMON- OG PRÆGNINGSHYPOTESERNE 
 

Prægningshypotesen  

Undersøgelser tilbage i 1950’erne på elritse (Hyborhynchus notatus) viste at fiskene kunne tilpas-

ses på en måde så de reagerede forskelligt på vand fra to vandløb. Men efter ødelæggelse af væv i 

lugteorganerne var de ikke længere i stand til at skelne imellem vandløbene, hvilket indikerede 

lugteorganernes betydning for denne skelnen. Denne viden blev senere eftervist på ”Coho laks” 

(Oncorhynchus kisutch), og man demonstrerede at lugteorganerne har betydning for fiskenes navi-

gation i ferskvand (Stabell, 1984). Senere forskning viste at isolerede nerveceller i lugteorganer fra 

”Coho laks” som blev eksponeret for særlige duftstoffer, øgede signalaktiviteten når man igen ud-

satte nervecellerne for disse stoffer (Dukes et al. 2004). 

 

Allerede i 1970’erne vurderede Hasler og kolleger at de på baggrund af en serie af undersøgelser 

kunne bevise eksistensen af prægning i lugteorganer i laks (Hasler et al., 1978). Prægning af fisk 

menes at forekomme ved enkeltprægninger et specifikt sted i et vandløb, eller sekventielt ad flere 

omgange ned igennem vandløbet. Fisk kan genkende specifikke duftstoffer i vandet som de ind-

prentes i yngelstadiet, og som de kan orientere sig i forhold til når de igen når frem imod vandlø-

bet som voksne fisk (Hasler og Wisby 1951, Stabell, 1984). Hos ældre ”Chinook” laks (kongelaks, 

Oncorhynchus tshawytscha), ses en tendens til at disse i højere grad strejfer - det vil sige at de i 

mindre grad finder tilbage til opvækstvandet - end yngre fisk. Forklaringen kan måske være at de 

ældre fisk har ”glemt” duftene i deres opvækstvand, eller at små ændringer i vandløbenes duft-

profil over årene gør at fiskene får sværere ved at genkende vandet (Quinn, 1993).  

 

Man formoder at prægning især forekommer omkring det tidspunkt hvor fiskene smoltificerer 

(Dittman og Quinn, 1996, Nordeng og Bratland, 2006). Betydningen af dette tidspunkt ses for ek-

sempel ved at laks der opvokser ét sted, men omkring smoltificeringsstadiet udsættes et andet 

sted, vandrer tillbage til det sted de blev udsat, og ikke det sted hvor de voksede op (Quinn, 1993, 

Dittman and Quinn, 1996). Netop omkring smoltificeringsstadiet ses en række fysiologiske ændrin-

ger i fiskene, herunder øgede niveauer af skjoldbruskkirtelhormoner i blodet som menes at være 

associeret med prægningen af fiskene (Quinn et al., 2006). 
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Men prægning kan også forekomme på tidligere stadier i fiskenes liv og vare i forskellige perioder. 

Oprindeligt blev det antaget at fiskene skulle have været udsat et bredt udsnit af indtryk og at san-

sesystemet skulle være veludviklet for at prægning kunne ske (Stabell, 1984). Men denne formod-

ning er ikke helt gyldig. Én kilde viser indikationer på at ”Coho laks” muligvis allerede inden klæk-

ning kan blive præget med duftstoffer (Dittman og Quinn, 1996). Samme forfattere fremhæver et 

eksempel på en stamme af ”Sockeye” laks (Oncorhynchus nerka) som vandrer tidligt i deres liv, og 

som kan præges med kunstige duftstoffer allerede kort tid efter klækning. Ydermere finder Quinn 

et al. (2006) det sandsynligt at der især sker prægning i perioden imellem klækning og indtil den 

spæde yngel graver sig frem af gruset og bliver fritsvømmende.  Tidlig prægning ses også hos an-

dre laksearter såsom pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha), og ketalaks (Oncorhynchus keta), som 

ikke gennemgår den almindelige smoltificeringsproces idet de vandrer ud i havet kort tid efter ud-

klækning (Quinn et al., 1983, Quinn et al., 2006, Hino et al., 2009, Ueda, 2011). Disse arter har i øv-

rigt større strejfefrekvens, dvs. færre fisk finder tilbage til opvækstvandet, i sammenligning med 

andre laksearter som opholder sig i en længere periode i opvækstvand inden de søger mod havet 

og dermed – formentlig – præges mere effektivt (Johnstone et al., 2011). Som resultat af de for-

skellige undersøgelser på området mener man at prægning forekommer på forskelige tidspunkter 

hos laksefisk, dog væsentligst under smoltificering. Endvidere forekommer tidspunktet for præg-

ningen at være påvirket af temperaturændringer, vandstrømme, lys og månens faser (Johnstone 

et al., 2011). 

 

Vandplanter og sediment blev allerede for adskillige år siden foreslået som kilder til duftstoffer for 

fisk i vandløbet (Stabell, 1984). Forsøg med regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) viste at fiskene 

kunne præges omkring smoltificeringsstadiet med et syntetisk stof som kaldes morfolin (”morpho-

line” (eng.), kemisk formel: O(CH2CH2)2NH)). Der var således større tilbagekomst til opvækstvand-

løbet af ørreder som var prægede end ørreder som ikke var prægede. Endvidere strejfede præ-

gede fisk mindre end de ikke-prægede (Scholz et al., 1978). Udover morfolin har man også an-

vendt b-phenylethylalcohol (PEA, kemisk formel: C6H5CH2CH2OH) som et andet syntetisk stof til at 

tiltrække ”Coho laks” til fremmede vandløb halvandet år efter prægning med stoffet (Dittman and 

Quinn, 1996).  
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Allerede i 1970’erne havde man vist at naturligt forekommende aminosyrer var særdeles virk-

ningsfulde til stimulering af lugtesanser hos både laksefisk og andre fiskearter (Stabell, 1984, Ya-

mamoto og Ueda, 2009). Nyere studier viser eksempler på succesfuld prægning af ”Sockeye” laks 

med blot en enkelt aminosyre, forudsat prægningen sker over mindst to uger (Yamamoto et al., 

2010). Andre forsøg med ketalaks indikerer at fiskene sanser blandinger af forskellige aminosyrer 

(Yamamoto og Ueda, 2009). Ændringer i et vandløbs aminosyresammensætning skyldes mange 

forskelligartede biologiske processer i systemet. Både sediment, vegetation, affaldsstoffer, pollen 

og mikrobiel aktivitet, ikke mindst de komplekse bakteriesamfund (biofilm), giver ophav til for-

skelle i de enkelte vandløbs ”aminosyreprofiler” (Yamamoto og Ueda, 2009). 

 

Feromonhypotesen 

Der er ingen tvivl om eksistensen af feromoner3 og disses indvirkning på fisk, og fisk er særdeles 

specifikke i anvendelsen af disse stoffer. Omkring 1970 fandt man at fiskenes elektrofysiologiske 

respons i lugteorganerne øges ved tilstedeværelsen af artsfæller i vandet, og i øvrigt ved andre 

duftstoffer i vandet (Stabell, 1984). Fjeldørred (Salvelinus alpinus) kan med feromoner eksempelvis 

skelne fuldsøskende fra andre fisk i en population (Stabell, 1984, Nordeng og Bratland, 2006) og 

”Coho” lakseyngel foretrækker umiddelbart duft fra deres egen population (Courtenay et al., 

1997). 

 

Mange dyr anvender kønsferomoner til at finde mager. Kun relativ få feromoner er blevet identifi-

ceret med hensyn til kemisk sammensætning, men i fisk udgøres kønsferomoner af stoffer inden-

for de kemiske hovedgrupper steroider4 og prostaglandiner5. Forsøg med Atlanterhavslaks (Salmo 

salar) viser at visse typer af prostaglandiner og afledte stoffer af disse, som forekommer i urinen 

hos hunner, udløser et elektrofysiologisk respons i lugteorganerne hos hanner. Forsøgene viser 

også, at hannernes følsomhed overfor stofferne øges i løbet af gydesæsonen, og at hanner der ud-

sættes for stofferne i vandet øger såvel sædproduktion som blodets indhold af testosteron (Moore 

og Waring, 1996). I nyere tid har Yambe et al. (2006) fundet at et mellemprodukt af aminosyren L-

tryptofan, nemlig L-kynurenin (kemisk formel: C10H12N2O3) som man finder i urin hos hunner af 

                                                
3Stoffer der udskilles af ét individ og sanses af artsfæller og derved udløser en reaktion hos artsfællerne 
4Lipider (fedtstoffer) bestående af et kulstofskelet med fire sammenhængende ringe 
5Lipider (fedtstoffer) med signalstofeffekt der virker på omgivende celler  
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”masu laks” (Oncorhynchus masou), virker som kønsferomon ved at tiltrække hanner i gydesæso-

nen.   

 

Salte der er associerede med fordøjelsen (”bile salts” eng.) er et andet eksempel på duftstoffer 

som ved elektrofysiologiske undersøgelser i fiskenes lugteorganer viser stor effekt med hensyn til 

individgenkendelse. Idet disse salte ofte er stabile og bindes til organiske stoffer og mineraler i 

vandet, antages de at fungere som substratmarkører som er specifikke for populationer af fisk, sø-

skendefisk mv. (Stabell, 1987, Courtenay et al, 1997). 

 

I følge Stabell (1984) var det i en artikel fra 1930’erne at det blev foreslået at forekomst af unge 

laks fik voksne laksefisk til at søge mod det pågældende vandsystem. Feromonhypotesen baseres 

jf. Nordeng (1977) på at fiskenes tilbagevandringer initieres og styres af feromoner der udskilles af 

fisk i samme population (ungfisk/smolt) som vandrer ud mod havet. Nordeng (1977) var af den op-

fattelse at overlap imellem op- og nedtrækkende fisk tilsyneladende kunne sikre en tilstrækkelig 

opgangsperiode for optrækkende fisk, og at de bagerste fisk også kunne guides af de forreste op-

trækkende fisk. I en tidligere artikel af Nordeng (1971) beskrives et forsøg med fjeldørred (Salveli-

nus alpinus) fra et vandsystem i Nordnorge (Salangen). Her blev ørredæg transporteret til Syd-

norge hvor de blev udklækket. Fiskene burde derfor i udgangspunktet ikke have haft mulighed for 

at blive prægede af vand fra Salangen. Ørrederne voksede sig herefter store inden de blev trans-

porteret tilbage til Nordnorge. En del af fiskene, nemlig 174 styk, blev udsat omkring Løksebotnel-

ven. Blandt disse fisk vandrede 10 tilbage til den nærmeste elv Løksebotn, mens 21 fisk vandrede 

til Salangenelven, selvom Salangenelven ligger omkring 10 km fra Løksebotn. Omvendt var der 

blandt andre 143 fisk som blev udsat i Salangenområdet, 26 fisk som fandt tilbage til Salangenel-

ven mens kun én fisk vandrede den længere strækning til Løksebotn (Nordeng, 1971).  

 

Også arbejdet af Nordeng og Bratland (2006) er en central kilde for hypotesen om feromoners be-

tydning for fisks vandringer. Artiklen bygger på ældre studier fra 1970’erne hvor man ombyttede 

to ørredarter, nemlig fjeldørred og bækørred (Salmo trutta) fra hver sin elv. Man udsatte dels fisk 

fra den ene elv opstrøms i naboelven, og afbrød herved prægningen i opvækstvandløbet, men gav 

samtidig fiskene mulighed for at blive præget sekventielt i naboelven. Dels overførte man fisk til 
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naboelven og opbevarede dem i elven i tre dage for at præge dem med duftstoffer fra den speci-

fikke lokalitet (enkeltprægning). Disse fisk fik ikke mulighed for at blive præget sekventielt (hver-

ken i den oprindelige elv eller i den ”fremmede”), idet de efterfølgende blev udsat direkte i havet. 

Studierne påviste ifølge forfatterne, at fjeldørred og bækørred i forskellige ferskvandsstadier, som 

overføres til naboelve og fjorde, returnerer med høj præcision til deres opvækstvand uden forin-

den at have været i kontakt med dette. Ifølge forfatterne indikerer dette at hverken enkel eller se-

kventiel prægning kan have forårsaget fiskenes returnering, og at man deraf må udlede at fiskene 

tiltrækkes af feromoner som udskilles af fisk fra deres egen stamme.       

 

I en senere artikel beskriver Nordeng endnu et forsøg (Nordeng, 2009), som i øvrigt også er gen-

nemført i 1970’erne, hvor man har ladet en bestemt stamme af fjeldørred udklække fjernt fra 

denne stammes naturlige elv. I sammenligning med fisk af samme stamme som voksede op natur-

ligt i stammens egen elv var de flyttede fisk ligeså gode til at finde tilbage til den naturlige elv. 

Dette resultat kan umiddelbart indikere en manglende prægningseffekt, idet de flyttede fisk må 

forventes at være ikke-prægede. Der er dog visse uklarheder i Nordengs artikel, ikke mindst om de 

anvendte metoder og relation til og eventuelt overlap med andre forsøg udført i 1970’erne. I en 

artikel af Stabell (1984) støttes feromonhypotesen idet det blandt andet fremhæves, at der ikke er 

dokumentation for naturen af, endsige den kemiske sammensætning, af de stoffer som måtte 

præge fiskene. Og netop dette er i modsætning til feromoner, hvis eksistens er dokumenteret 

(Stabell, 1984). Der er dog siden denne artikel blev skrevet frembragt megen yderligere dokumen-

tation for eksistensen og sammensætningen af kemiske stoffer i vandløb som præger fisk (f.eks. 

Yamamoto og Ueda, 2009).  

 

Vurdering af hypoteserne 

Prægnings- og feromonhypoteserne afviger fra hinanden med hensyn til de stoftyper der guider 

fiskene i deres vandringer, og med hensyn til om fiskenes adfærd er tillært eller ligger instinktivt i 

dem, altså at evnen er medfødt (Nordeng og Bratland, 2006).   

 

Der er en række kritiske spørgsmål at stille til Nordeng og Bratlands arbejde (2006). Dels nævner 

forfatterne at de to undersøgte elve må være forholdsvis ens med hensyn til duftstoffer, idet de er 
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placeret i et forholdsvis ensartet geologisk område. Dette er noget af en antagelse. Forskning pe-

ger nemlig på at det især er bakterier i de enkelte vandløb som udskiller aminosyrer i forskellige 

mængder, og som derved bidrager til at skabe en duftprofil som er unik for de enkelte lokaliteter 

(Ueda, 2012). Nordeng og Bratland (2006) er også af den opfattelse at der mangler analyser og do-

kumentation for den kemiske sammensætning af de stoffer der menes at præge fiskene. Som 

nævnt viste forsøg tilbage i 70’erne at visse syntetiske stoffer kunne præge fiskene på en måde så 

de øgede deres tilbagevandring til deres opvækstvandløb (Scholz et al.,1978). Siden har man i flere 

studier påvist at naturligt forekommende stoffer, såsom aminosyrer, kan præge fiskene (f.eks. Ya-

mamoto og Ueda, 2009). 

 

Videre omkring Nordeng og Bratlands arbejde (2006) synes der at være tvivl om fiskenes prægning 

inden ombytningen. De undersøgte fisk blev tilsyneladende oprindeligt indfanget som yngel/smolt 

i søer nedstrøms de elve der udgør deres naturlige opvækstvand. Endvidere kan man betvivle om 

forholdene omkring prægning af fiskene har været tilstrækkelige. Prægningen skete eksempelvis 

kun over tre dage, men nyere forsøg med ”Sockeye” laks viser at prægning kræver eksponering i 

mindst 14 dage (Yamamoto et al., 2010). Der er i artiklen af Nordeng og Bratland (2006) endvidere 

ikke redegjort for om genfangstmulighederne var identiske i de to elve.     

 

Især en artikel af Black and Dempson (1986) er særlig kritisk overfor feromonhypotesen, og disse 

forfattere beskriver - i en vis overensstemmelse med ovenstående - specifikt en række svagheder i 

artiklen af Nordeng fra 1971. Kritikken er rettet imod at  

1) en rapporteret forskel i genfangst af fisk i to elve ikke var statistisk signifikant (P > 0,05) 

2) artiklen ikke i detaljer beskriver de anvendte fangstmetoder, endsige hvordan genfangst 

blev tilrettelagt i de to elve hvor undersøgelserne foregik 

3) genfangstsucces i den ene elv kan have været højere uagtet fiskenes præferencer idet for-

skerne tilsyneladende havde øget kendskab til elven og dette kan have påvirket genfangst-

succesen 

 

I relation til kritikken af feromonhypotesen konkluderer Quinn og kolleger (Quinn et al., 1983) på 

baggrund af andre kilder, at fiskenes valg af gydevand kan træffes alene på baggrund af prægning 
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med naturlige duftstoffer. Under naturlige forhold migrerer unge pukkellaks (Oncorhynchus gor-

buscha) og ketalaks (Oncorhynchus keta) nemlig direkte til havet og efterlader deres opvækstvand 

helt tomt for laks i adskillige måneder inden de voksne fisk returnerer til vandløbet for at gyde 

(Quinn et al., 1983). Dette er et af de væsentligste forhold som taler imod at feromoner skulle 

have nogen betydning for laksens evne til at returnere til opvækstvandet.  

 

Der er tidligere lavet forsøg som specifikt havde til formål at udrede betydningen af prægning i for-

hold til feromoner. I et forsøg med unge “Coho laks” fandt man at fiskene i deres voksenstadie re-

turnerede til deres udsætningssted, og ikke det sted hvor der ellers forekom både voksne og juve-

nile fisk fra deres egen population. Endvidere fandt man at søskendefisk returnerede til forskellige 

områder, hvilket indikerer at fiskenes valg af vandområde ikke påvirkes væsentligt af forekomsten 

af søskende eller andre artsfæller (Brannon og Quinn, 1990). Et andet forsøg udført af Black og 

Dempson (1986) understøtter disse resultater. Her studerede man fjeldørred (Salvelinus alpinus) 

som blev overført til en biflod hvor der ikke tidligere havde været en bestand af anadrome 

(vandrende) fisk. Ingen optrækkende ørreder blev tiltrukket af den bestand der nu var i bifloden. 

Endvidere var der ingen af de migrerende fisk som man indfangede i opvækstvandet- for efterføl-

gende at blive udsat i bifloden nedstrøms de udsatte fisk- som forblev i bifloden (Black og Demp-

son, 1986). Black og Dempson (1986) finder på baggrund af de eksisterende data ikke dokumenta-

tion for at feromoner har betydning for laksefisks vandringer.   

 

En anden kritik af feromonhypotesen finder man i artiklen af Courtenay et al. (1997). Her fremfø-

res en række kritikpunkter i forsøg hvor man har undersøgt duftgenkendelse imellem fisk. Kritik-

ken går på at:  

1) Forsøgene ofte er udført med søskendefisk, og at fiskene derfor nærmere genkender søskende-

fisk end fisk i populationen 

2) Duftproducerende fisk og forsøgsfisker bragt sammen inden forsøgsstart. Herved får fiskene 

mulighed for at indlære og efterfølgende huske duftstoffer fra udvalgte fisk  

3) Som det mest kritiske i forsøgene fremhæves ufuldstændige undersøgelser af de enkelte for-

søgsgruppers præference for duftstoffer. Forfatterne fremhæver at ”populationsgenkendelse” 



Feromoner og opgangslaks 

 

13 

 

kræver at hver enkelt population i forsøgene skal kunne genkende sin egen population i blandt an-

dre populationer, og at dette forhold ikke er blevet dokumenteret trods adskillige forsøg (Cour-

tenay et al., 1997).  

 

Courtenay et al. (1997) påpeger, at mens der fremkommer mere og mere dokumentation for at 

populationsspecifikke dufte eksisterer, og at disse understøtter populationsgenkendelse, ses sam-

tidig mere og mere dokumentation for at disse stoffer ikke er knyttede til fisks vandringer tilbage 

til opvækstvandet. Dokumentation for prægning med kunstige duftstoffer og naturligt vand, uden 

tilstedeværelse af artsfæller i de relevante vandløb eller floder, har ført til den generelle antagelse 

at duftstofferne fra artsfæller ikke er essentielle for fiskenes tilbagevenden. Det er på baggrund af 

et bredt videngrundlag fra naturlige populationers vandringer såvel som felt- og laboratorieunder-

søgelser at det indikeres at ”homing” ikke initieres eller guides af duftstoffer fra populationens ju-

venile fisk, men at duftstoffer fra artsfæller kan udgøre en delkomponent af et vandløbs duftka-

rakteristika og eksempelvis kan have betydning for stimedannelse og valg af gydeplads (Courtenay 

et al., 1997).  

 

Ved gennemgang af litteraturen som omhandler laksefisks vandringer, bemærker man at feromo-

ner i modsætning til tidligere ikke får samme opmærksomhed. Når man ser bort fra artiklerne af 

Nordeng og Bratland (2006) og Nordeng (2009), som i øvrigt er baseret på undersøgelser fra 

1970’erne, beskrives feromoner ikke som et potentielt redskab til guidning af fisk imod gydeplad-

serne. Fra et tidspunkt i 1990’erne synes der at opstå konsensus omkring prægningshypotesen, og 

blandt nye artikler der omhandler migration hos laksefisk nævnes feromonhypotesen slet ikke 

(Johnstone et al., 2011, Johnstone et al., 2012, Zwollo, 2012). I artiklen af Hino et al. (2009) 

præciseres det at ”…salmon are well known for their accurate homing migration, which is guided 

by odours imprinted during downstream migration from their natal stream to the open water…”. I 

lighed med dette skriver Ueda i 2011 at “…It is now widely accepted that some specific factors of 

the natal stream are imprinted to particular nervous systems of juvenile salmon during down-

stream migration, and that adult salmon evoke these factors to recognize the natal stream during 

spawning and upstream migrations…” (Ueda, 2011). 

Samlet afspejler den relevante litteratur således generelt en væsentlig kritik af feromonhypotesen 

mens den samtidig understøtter prægningshypotesen.  
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3. KONKLUSION  
 

Såvel prægning af fisk med forskellige stoffer som eksistensen og virkningen af feromoner er vi-

denskabeligt dokumenteret. Ved gennemgang af litteraturen indenfor området ses dels en væ-

sentlig kritik af hypotesen om at feromoner skulle være betydende for laksefisks vandringer imod 

deres opvækstvand (”homing”). Kritikken er blandt rettet imod de metoder man typisk har an-

vendt med henblik på at dokumentere hypotesens gyldighed, og dette reducerer samlet pålidelig-

heden af de opnåede resultater. Som en helt central argumentation imod feromoners betydning 

for laksefisks vandring imod gydepladserne, viser forsøg med forskellige laksefisk, at fiskene van-

drer retur til opvækstvandløbene, også selvom der ikke befinder sig artsfæller der. Endvidere har 

man heller ikke kunnet tiltrække fisk til vandløb alene ved at udsætte artsfæller heri. Endelig viser 

forsøg, at laksefisk i deres voksenstadie returnerer til deres udsætningssted, hvor de er blevet 

prægede, og ikke det sted hvor der forekommer artsfæller som formodes at udskille feromoner.  

 

I litteraturen ses en udvikling imod at feromonhypotesen ikke længere forekommer relevant 

blandt specialister indenfor området. Over de seneste år er der, vurderet ud fra de eksisterende 

artikler, ikke blevet forsket i feromonhypotesen hvorimod der fortsat forskes i prægning i forhold 

til laksefisks vandringer. Udover identifikation af de stoffer som præger fiskene undersøges andre 

mekanismer der kan præge fiskene, herunder geomagnetisme. Netop geomagnetisme kan være et 

supplerende redskab til prægning i kombination med prægning med vandløbskarakteristiske stof-

fer.   

 

Tidligere har man også rettet kritik imod prægningshypotesen, men denne har i modsætning til 

kritikken af feromonhypotesen været sporadisk. Der er blandt andet fokuseret på at man ikke 

havde identificeret de naturligt forekommende stoffer der kunne præge fiskene. Denne stofidenti-

fikation er efterfølgende udført i flere tilfælde, hvorfor dette kritikpunkt tilbagevises.   

 

Samlet vurderes feromoner ikke at være af betydning for laksefisks vandringer tilbage til deres op-

vækstvandløb, idet vandringen i stedet forekommer at være guidet – i de sidste vandringer imod 

vandløbet – af den prægning som fiskene udsættes for under deres opvækst i det oprindelige 
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vandløb, særligt under smoltificeringsstadiet. Feromoner formodes derimod at være betydende 

for fiskenes valg af mage etc., når de er nået frem til gydeområderne (f.eks. Moore et al., 2012).  
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