Lennarth Olofsson stötte på 35 döda och sjuka laxar på 600 meters promenad.
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Sjuka laxar kantar
ständerna- längre norrut
än tidigare
Nu ska laxen vara som starkast. "Istället dör den", säger
Kari Laukanen, från nätverket Save the Baltic salmon.
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Nu är tiden när laxen vandrar uppåt i älvarna för att leka och lägga sin rom. Nu ska laxen vara
som starkast för att klara strapatserna upp för älven. Men många laxar är sjuka och orkar inte
fram till lekplasterna, de dör med nästa generation lax i magen.
Från flera håll och även mer norrut än tidigare, larmas det åter om mängder av sjuka laxar. I
dagarna tog fiskare Lennarth Olofsson en promenad i Kotisuando, en mil nedströms från
Tärendö.
– På en sträcka på 600 meter träffade jag på 36 döda eller halvdöda laxar. Jag har filmat och
tagit bilder. Det är så att man vill gråta, vi ser det här hemska men ingenting görs. Vilken
fruktansvärd pina dessa fantastiska fiskar får utstå i väntan på döden, säger Lennarth
Olofsson.
De döda honfiskarna har kvar rommen i kroppen och vattnet är kallt nu.
– Att det skulle röra sig om någonting annat än mycket sjuka laxar är helt uteslutet. Det här är
inte vraklax eller utlektlax, den har inte lekt. Att det skulle vara bakterier i vattnet för att det
är varmt är också uteslutet. När är det dags för myndigheterna att vakna och ta tag i
tiaminbristen och orsakerna bakom, säger Kari Laukanen.
Han berättar att det finns både döda laxar som ser blanka och fina ut och de som är fulla av
svamp och utslag.
– Laxen är på väg upp för att leka, det är nu den ska vara som starkast, istället dör den, säger
Kari Laukanen.
Statens veterinärmedicinska anstalt uppmanar att anmäla alla påträffade sjuka och döda laxar
till deras register.
Så jobbar vi med nyheter
Läs mer här!
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