
Overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettslaks 

 - Tallene gir fremdeles et fortegnet bilde 

Det er tilsynelatende gode nyheter som bringes til torgs i rapport 2 fra det nasjonale 

overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks. Det var mindre rømt oppdrettslaks i de undersøkte 

elvene i 2015 enn i 2014. Leser vi rapporten med velvilje, så er det faktisk spor av forbedring når det 
gjelder metoder og beregninger. Likevel er det et godt stykke igjen til vi kan si oss fornøyd.  

Det er forunderlig at forskergruppen fremdeles velger å presentere uveide data, og at de enda ikke 

har kalibrert ulikheter i fangbarhet (bitevillighet) mellom villaks og oppdrettslaks i  

sportsfiskesesongen og i høstfisket. Den mystiske årsprosenten lever videre, men trenger grundig 
overhaling. 

Tabellen under er et sammendrag av data som presenteres i rapporten, og gjelder for hele landet. 

Gjennomsnittlig innslag av rømt oppdrettslaks er sammenlignet med medianverdiene for ulike 

metoder. Gjennomsnittet påvirkes av høye ekstremverdier i enkelte elver. Medianen viser 

middelverdien. Eksempelvis betyr en median på 1,1% at halvparten av elvene ligger under denne 

verdien, og halvparten over. 

 Gjennomsnitt Median 

Sportsfisket 3,4 1,1 
Høstfisket 9,1 3,8 

Årsprosent 5,6 2,8 

Drivtellinger 2,6 1,0 
 

Effekten av vekting er vist i neste tabell, der Sogn og Fjordane er eksempelet. Fra dette fylket har vi 
data fra relativt mange elver for alle de tre metodene sportsfiske, høstfiske og drivtelling.  

Det uveide gjennomsnittet i sportsfiskefangstene var 5,2% for 13 elver. Her teller små og store elver 

likt. Dersom vi veier bidraget til gjennomsnittsverdien fra hver enkelt elv i forhold til antall fisk som 

ble fisket i hver av disse elvene i 2015, faller gjennomsnittet til 3,5%. Veier vi mot gytebestandsmålet 
faller gjennomsnittet enda mer, til 2,5%.  

Veiing av drivtellingene mot fangst øker innslaget fra 1,3 til 1,9%. Dette skyldes Nausta, som hadde et 

innslag av oppdrettslaks på 2,6% i drivtellingen, og som i 2015 opplevde en rekordfangst på 2051 
laks. Dette utgjorde en fjerdedel av samla fangst i de undersøkte elvene. 

 Antall elver Uveid snitt Veid mot fangst Veid mot GMB 
Sportsfisket 13 5,2 3,5 2,5 

Drivtellinger 14 1,3 1,9 1,1 
 

For året 2014 oppga det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning (VRL) at det det gikk opp 6000 

oppdrettslaks i elvene (Rapport nr 8, s.135). Samme år ble gytebestanden beregnet til 262.000. Andel 

oppdrettslaks var i tilfelle 2,3%. Andel effektive gytere var sannsynligvis mye lavere. Her er det 
forbedringspotensial for overvåkningsprogrammet.  

Det interessante er ikke hvor mange oppdrettslaks som går opp i elvene, men hvor mange som er 

kjønnsmodne hunner og som deltar i gytingen. Det er disse som potensielt kan etterlate seg et  

genetisk avtrykk. Så blir neste spørsmål: er et slikt avtrykk skadelig, nøytralt eller positivt? Det vet 
ingen, selv om noen sier at enhver påvirkning pr definisjon er skadelig.  



Overvåkningsprogrammet sammenlignet forskjellen mellom elvene som var kartlagt med samme 

metoder både i 2014 og 2015. I 2014 var uveid andel oppdrettslaks 5,2%, og i 2015 3,7%, en 

reduksjon på 29%. 5,2% av 262.000 laks blir ca 13.600 rømte oppdrettslaks, eller 126% høyere enn 

VRLs beregning. Det burde være kjent for medlemmene av overvåkningsgruppen at tallmaterialet de 

to forskningsgruppene legger til grunn spriker, ettersom 2 av dem også er medlemmer av VRL. Det 

må bli slutt på at forskere presenterer sine data i «splendid isolation», uten å diskutere årsakene til 

slike forskjeller. Begge grupper presenterer sine årlige analyser med brask og bram i regi av 

henholdsvis HI og NINA. Interesserte lesere blir forvirret, men heldigvis oppdager ikke journalistene 
det, for de kommer aldri lenger enn til sammendraget.  

 

 


