
Hvor stor er egentlig risikoen for genetisk forurensning? 

 

Ulike sett med data fra flere kilder tyder på at antall rømte oppdrettslaks i elvene om høsten er få, og 
i størrelsesorden 500-2000, tilsvarende 0,2-0,8% av gytebestanden. 

 

I 2015 undersøkte Uni Research AS forekomsten av rømt oppdrettslaks i gytetida i 50 elver på 
Vestlandeti. Resultatet er oppsummert i tabellen nedenfor. 

 

De registrerte 13.865 villaks og 184 oppdrettslaks. Av oppdrettslaksene var 50% hunner, og av disse 

var 70% kjønnsmodne. Det betyr at 64 oppdrettslaks var potensielle eggleggere. Hvor mange av dem 
som faktisk gytte, er det ingen som vet.  

Det viste seg at halvparten av den rømte oppdrettslaksen befant seg i 8 av de 38 elvene de r det ble 

registrert rømlinger. Det var 12 elver uten rømlinger. I 30 av elvene var det altså i gjennomsnitt 3 
rømlinger, hvorav 1 kjønnsmoden hunnfisk.  

Fra rødt til grønt 

Uni Research skriver i sin rapport at det trolig var 278 rømte oppdrettslaks i disse elvene før det ble 

tatt ut 94 av lokale fiskere. Under registreringen tok forskerne ut ytterligere 92 oppdrettslaks, slik at 

Antall elver Sjøaure Villaks Oppdrett % oppdrett

Rogaland 12 2737 5215 22 0,42 %

Hardanger 17 4625 3243 61 1,88 %

Nordhordland 8 2984 2000 51 2,55 %

S&F 13 3819 3407 50 1,47 %

Sum 50 14165 13865 184 1,33 %



det var igjen 92 under gytingen. Dette tilsvarer 32 kjønnsmodne hunner. Dermed lyktes det ikke å 

fargelegge trafikklysfigurene med rødfarger som treffer bevilgende myndigheter midt i øyet. Er det 
fare på ferde for pengestrømmen til forskning på genetisk forurensning?  

Undersøkelser i Troms og Nordland 

Ferskvannsbiologen AS og Skandinavisk Naturovervåkning AS gjorde tilsvarende undersøkelser i 30 
elver i Troms og Nordlandii. Resultatet er vist i tabellen nedenfor. 

 
Antall 
elver 

Sjøaure Villaks Oppdrett % 
oppdrett 

Troms 8 1288 1577 37 2,35 % 

Nordland 22 8358 4402 59 1,34 % 

Sum 30 9646 5979 96 1,61 % 

 

Det ble registrert rømlinger i 21 av de 30 elvene. Andel oppdrettslaks var størst i småelver med få 

villaks. 43 av rømlingene ble tatt ut, slik at det var igjen 53 i gytetiden. Det er ikke oppgitt 

kjønnsfordeling eller hvor mange som var kjønnsmodne. Hvis vi antar samme fordeling som på 
Vestlandet, var det 18 potensielt eggleggende hunner igjen i de 30 elvene. 

Hvis vi ser på tallene før uttak av rømt oppdrettslaks, får vi til sammen 374 i disse 80 elvene (278 + 

96). Hvis vi videre antar at disse elvene er representative for landets ca 450 lakseelver, kan vi anslå at 

det var ca 2100 rømte oppdrettslaks til sammen i norske elver. Det tilsvarer 0,8% av gytelaksen 
(250.000 villaks).  

Etter uttak kan det ha vært så få som 50 potensielt eggleggende hunner igjen i de 80 elvene, 

tilsvarende 280 i alle norsk lakseelver. 

Undersøkelser i Orkla 

Skandinavisk Naturovervåkning gjennomførte grundige undersøkelser i Orkla i 2015iii, som omfattet 

både videoregistreringer ved en kraftverksdam og drivtellinger. Det totale innsiget av rømlinger til 

Orkla ble beregnet til 26 laks. Samla fangst i Orkla i 2015 var 4227 laks (avlivet + gjenutsatt). Dette var 

3,2% av elvefangsten i hele landet (131.690). Hvis oppgang av 26 oppdrettslaks i Orkla regnes pro 
rata i forhold til hele landet, blir total oppgang i norske elver 812 rømlinger (0,3%).  

Reelle data kontra manipulerte modeller  

Dette datasettet gir samlet sett inntrykk av at antall rømte oppdrettslaks i elvene om høsten er få, og 

i størrelsesorden 500-2000. Dette er en tier-faktor mindre enn det forskerne hevder er grensa for 

skadelig innslag av oppdrettslaks. Er det derfor de publiserer konstruerte modelldata som viser høye 

innslag av rømt oppdrettslaks i mange elver? Modellen er basert på den metafysiske og misvisende 

årsprosenten, som noen fant opp i et inspirert øyeblikk som en metode til å overdrive forekomsten 

av rømt oppdrettslaks i elvene. Årsprosenten er et slags gjennomsnitt av andel oppdrettslaks i 
sportsfiskefangstene om sommeren og i overvåkningsfisket om høsten.  

Samme forskningsmiljø har i etterkant utført flere studier som viser at forutsetningene for 

årsprosent-metoden er brutt, og at metoden overestimerer innslaget av rømt oppdrettslaks. 

Unnskyldningen for å fortsette å bruke metoden er at dette er bestillingen fra forvaltningen. Altså: 

først forteller forskerne forvaltningen at årsprosenten er en robust metode, deretter ber 

forvaltningen forskerne om å rapportere årsprosenten, så gjør forskerne nettopp det, og later som 
ingenting.  



Er det frekt å antyde at pengestrømmen til denne typen forskning vil tørke opp hvis ikke 

krisefortellingen vedlikeholdes? 
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