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Det jeg skal si noe om
• Hvor mye rømt oppdrettslaks er det i elvene?

• Hvordan skal potensiell genflyt fra rømt laks til 
villaks kalkuleres?

• Lakselus på oppdrettslaks

• Lakselus på villaks

• Er villaksen er i tilbakegang? Trylleri med tall

• Forskningens fortelling om villaksen er feil

– Feil diagnose

– Feil terapi

• Det økologiske regimeskiftet i Nord-Atlanteren



VRL: Mer rømt laks i høstfisket enn i sportsfiskesesongen

Kilde: VRL – rapport 2/2010



Video- og drivtelleundersøkelser
Vilt- og fiskeinfo AS (Trondheim)

• Motsatt resultat
• Suldalslågen 2002-2011 (kamera i Sandsfossen x 2)

– Andel rømt laks i innsiget 6,9%
– Andel rømt laks i gytebestanden 2,9%
– Beskatning rømt laks 75%, villaks 30%

• NINA-rapport 782: 14% rømt laks (1989-2009)
• Diserud, O.H., Fiske, P. & Hindar, K. 2012. Forslag til 

kategorisering av laksebestander som er påvirket av rømt 
oppdrettslaks 

• VRL 2/2010: 26% (2006-2010) 
• Lakseregisteret:

– Bestandstilstand dårlig
– Avgjørende påvirkningsfaktorer

• Rømt oppdrettslaks
• Vassdragsregulering



Gaula (Sogn)
• Kamera og teller i laksetrapp i Osfossen

– 2011: 13 rømte, 1989 ville (0,65%)

– Snitt 2005-2010: 16 rømte

– 28 av 41 rømte fisket opp nedenfor fossen i 2011
• Beskatning rømt 68%, villaks 11%

• Kroksky villaks – bitevillig oppdrettslaks

– NINA 782: 17%

– VRL: 10% (2007-2009)

– Lakseregisteret
• Bestandstilstand dårlig

• Avgjørende påvirkningsfaktorer
– Rømt oppdrettslaks

– Lakselus



Moelva i Nord-Trøndelag

• 4 kamera i elvetverrsnitt utløp Salsvatnet

– 2011: Innsig 52 rømte + 772 ville (7% rømte)

– Seleksjonsfiske med kilenot i Salsvatnet

• 87% rømte tatt ut, 16% ville fanget og sluppet

– NINA 782: 30% rømte

– VRL: 15% (snitt 1989-2009)

– Lakseregisteret

• Bestandstilstand svært dårlig

• Avgjørende påvirkningsfaktor

– Rømt oppdrettslaks



Gaula (Sogn)

”Overvåknings”-kalkyle

• Oppfisket villaks 224 
(10,5%)

• Oppfisket rømt laks 28 
(68%)

• Andel rømt oppdrettslaks i 
Gaula: 28/(224+28)*100% = 

11%

• 16 ganger mer

Korrekt kalkyle

• Totalt innsig villaks 2135

• Totalt innsig rømt 41

• Gytebestand villaks 2135 – 224 
= 1911

• Gytebestand rømt 41 – 28 = 13

• Andel rømt oppdrettslaks i 
Gaula etter fiskesesongen 

13/(1911+13)*100% = 0,7%
• Videofilming avsluttet 15.okt.



Mulige årsaker
• til at at rømte laks utgjør en mindre andel i 

gytetiden enn i innsiget:
– Høyere beskatningsprosent for rømlinger

– Rømlinger vandrer ut av elva før gyting

– Rømt laks mer bitevillig i gytetiden
• Tilsynelatende høyere andel i høstfisket

– Baglimit fører til overrapportering av rømte laks i 
sportsfiskesesongen
• Fiskeren kan beholde fangsten ved feilrapportering

• Konsekvens: Publiserte data kan være 
betydelig overdrevne 
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Oppfisket rømt laks 

85% nedgang 1990-2010

- Reell nedgang i antall rømte laks

-- Høyere dødelighet for rømte laks nå enn tidligere (avlsgenerasjon 10)

-- Mer treffsikker identifisering?

-- Lavere fangstinnsats i sjølaksefisket

Sægrov og Urdal
45.000 oppfisket
2,4 mill rømt (1,2-3,6)

13.500 oppfisket
13.500/45.000
720.000 rømt



Alta 2010

• Sautso: 7 av 22 rømte oppdrettslaks var 
hunner (31%)

• 5 av 6 avlivete hunner var gjeldfisk (17% 
gytemodne)

• Det innebærer at bare 5% av den rømte 
oppdrettslaksen var gytefisk med potensiell 
reproduktiv suksess (31%*17%)



Imsa-eksperimentet på 90-tallet

• Oppdrettslaks 30% reproduktiv effektivitet til 
klekking sammenlignet med villaks, fordi den

– har mindre effektiv gyteatferd

– bygger færre gytegroper

– har flere ugytte rogn etter avsluttet gyting

– er mindre effektive mht å dekke til rogn lagt i 
gytegropene

– får ødelagt flere gytegroper

– har større dødelighet på rogna enn ville hunner



Imsa-data rekalkulert

• Relativ reproduktiv effektivitet (oppdrettslaksens 

suksess som prosent av villaksens):

– Antall gytte egg: 40% 

– Overlevelse gytte egg til klekking: 68%

– Overlevelse klekking til 0+: 70%

–= reproduktiv suksess fra gyting til 0+: 19% 
(40%*68%*70%)

– Nesten bare hunner av rømt laks fikk avkom



Generell formel for potensiell genflyt

• Andel effektive gytere
– Korrekt andel rømt laks på gyteplassene 

– Korrigert for kjønnsfordeling og gytemodning

• Reproduktiv suksess (reproduktive barrierer)
– Andel som faktisk gyter

• Adekvat gyteatferd

– Andel egg som befruktes og klekkes
• Kryptisk partnervalg (spermkonkurranse)

• Utavlseffekter reduserer levedyktighet (?)

– Redusert overlevelse i senere livsstadier



Tall opp fra hatten

• Andel effektive gytere
– Korrekt andel rømt laks på gyteplassene 20%

– Korrigert for kjønnsfordeling og gytemodning 
• 50% hunner, 50% modne

• Reproduktiv suksess
– Andel som faktisk gyter 100%

• Adekvat gyteatferd

– Andel egg som befruktes og klekkes 30%
• Kryptisk partnervalg (spermkonkurranse)

• Utavlseffekter reduserer levedyktighet (?)

– Redusert overlevelse i senere livsstadier 50%



Resultatet

• Potensiell (relativ)produksjon av gytelaks med 
innslag av avlsgener: 20%*50%*50%*30%*50* = 
0,75%

• Utgangspunkt 3,2% rømt laks (gj.snitt for 47 av 52 
nasjonale laksevassdrag) : 0,12%

• Konklusjon
– Andel rømt oppdrettslaks er ikke en indikator for 

potensiell genflyt, selv når den er korrekt kalkulert

• Hvor mye av avlslaksprofilen til de 0,75 
prosentene blir rensket ut av naturlig seleksjon?

• Ny SNP-chipmetodikk med mange tusen SNPer
kan kanskje gi svaret



Lakselus - smart lokalisering
unngå at lokale konsentrasjoner av frittlevende stadier av lakselus 

oppstår i tilknytning til anleggene

• Copepoditter akkumuleres i littoralsonen

• Bakevjer

• Temporære konsentrasjoner 

– Pulser på 6-18 t

– Hvor lang tid tar det for lus å feste seg i massive 
antall?

• Smittespredning mellom oppdrettsanlegg

– Strømmodeller må valideres

– Prediksjoner testes mot faktisk smittespredning



Simuleringsperiode 29.april til 18.mai i 2007

Lus med blå farge viser resultatet av utslipp av 800 lus på starttidspunket

Rød farge viser resultatet av en simulering der 5 lus ble sluppet ut hver tredje time



Data vi trenger

• Sekvensiell utbredelse av påslag av lus
– Data om når påslag kommer, og intensitet
– Ukentlig rapportering fra 2012
– Vaktbur på alle oppdrettsanlegg?
– Planktonanalyse

• Finnes det anlegg som systematisk rapporterer 0 lus? 
• Etablere grenser mellom smittesoner

– Er det mulig?
– Samordnet avlusning innen soner

• Redusert smittetrykk, færre avlusninger, mindre resistens
• Evaluering i 2011 i Hardanger og Ytre Namdal

– Mulig effekt, men for tidlig å si



Lakselus på villfisk

• Lakselus oppformeres til et unaturlig høyt nivå 
på oppdrettslaks

• Definere bærekraft

– Smittepresset på vill laksefisk er så lavt at lakselus 
ikke dreper villfisk i et omfang som er 
bestandsreduserende i uakseptabel grad

– Hvordan måler vi det?

• Lab-forsøk: 10 lus pr smolt (0,1 lus pr g fisk)

• Hvor ofte overskrides denne grenseverdien?



Garnfanget sjøaure Hardanger 2009

80% mindre enn antatt grenseverdi på 0,1 lus/g fisk
-Litt mindre enn 40% med 0 lus
-Litt mer enn 40% med mer enn 0, men mindre enn 0,1 
lus/g
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Smolttråling i Ytre Trondheimsfjord 2009

• 77% hadde 0 lus

• 14% hadde mindre enn 0,1 lus/g fisk

• 9% hadde mer lus enn 0,1 lus/g fisk

• NINA rapport 547 (Nasjonalt overvåkningsprogram):
– ”Oppsummert viser undersøkelsen at infeksjonstrykket i 

2009 fortsatt var kronisk forhøyet langs store deler av 
norskekysten. Langs deler av kysten var 
infeksjonsbelastningen sannsynligvis høyere enn det som 
er bærekraftig på sjøørret, sannsynligvis også på 
utvandrende laksesmolt. Det gjelder spesielt de mest 
oppdrettsintensive områdene i Hordaland 
(Hardangerfjordsystemet), Trøndelag (ytre 
Trondheimsfjord, Hitra og Flatanger)…”

– En rimelig konklusjon?



Smoltbur i 2011

• Midtre og indre del av Hardangerfjorden
– Mer enn året før 
– 1-3 lus/fisk i de fleste burene (maks 8)

• Ytre Hardangerfjord
– 0-2 lus pr fisk

• Innerst i Trondheimsfjorden 
– 0-20% infisert med fra 0-0,2 lus/fisk (gj.snitt for alle 

fiskene i buret - prevalens)

• Ytterst ved Hitra 
– 20-40 % infisert med 0,2-0,6 lus/fisk



Skjevfordelt infeksjon

• Mange med 0-smitte, noen kraftig smittet

– Hva kan det skyldes?

– Hvordan smittes laksefisk?

• Tilfeldig møte mellom fisk og copepoditt?
– Hvorfor blir ikke all fisk like mye smittet?

– Har noen ”uflaks” og treffer på ”hotspots”?

• Søker copepoditter aktivt opp visse typer fisk?
– Svekket fisk, fisk infisert fra før (hanner, hunner)

• Har laksefisk ulik grad av immunrespons og kan avstøte 
lus?



Sognefjorden (S&F)

• Rapport 2002: 
– Sognefjorden: utvandrende smolt 

infisert med 40-100 lus i perioden 
1999-2001

– 100-130 lus på sjøaurer i 
Sognefjorden 

– Nordfjord og Sunnfjord 40-150 på 
sjøaure

– Mindre på laks (0-30), men mye 
over kritisk grense (10 lus)

– Forskernes konklusjon: 90-95% av 
laksesmolten i Sognefjorden 
drepes av lakselus. 

• Kollapset bestandene av laks og 
sjøaure i S&F i 2000-2004?

• Ingen ting i fangststatistikken 
for perioden 2000-2004 som 
tyder på massiv 
smoltdødelighet 1-2 år tidligere

• 2000 et spesielt godt år for 
smålaks

• Heller ikke sjøauren kollapset



Forskningsoppgaver

• Behov for nye undersøkelser av tålegrenser
– Problem med akvariumsforsøk

• Sterk stressrespons hos naiv fisk som utsettes for en 
episodisk høy smittedose

• Gradvis økende smitte  - fisken får tid til å mobilisere 
immunrespons eller fysiologisk tilstand med høy toleranse

– Skånsom fangst av villfisk med påfølgende testing

• Er skjevfordelingen forklaringen på hvorfor 
lakselus kan drepe enkeltfisk, men at 
dødeligheten ikke blir stor nok til at det er mulig å 
måle effekten på populasjonsnivå? 



Er sjøauren et smittereservoar?

• Sjøauren lite infisert av lakselus i oppdrettsfrie 
områder
– Skagerak, Finnmark

• Skotske studier: høyere infeksjon på østkysten 
(oppdrettsfri) enn vestkysten (oppdrett)

• Sjøauren knyttet til littoralsonen

• Sjøaure i sjøen hele året
– Øker antall lus pr sjøaure før eller etter at økningen 

kommer i anleggene?

• Prematur tilbakevandring til ferskvann
– Nytt fenomen eller alltid vært slik?



Samme utvikling i oppdrettsintensive og ”oppdrettsfrie” områder.
Generalt: tilbakegang i hele Sør-Norge, framgang i Nordland og Troms.
Usikker statistikk: reell fangst i 6 Skagerak-fylker 30 x større en rapportert.
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Fangststatistikken etter kollapsen på slutten av 1980-tallet viser ingen kritisk 
utvikling for villaksen. Til tross for nedregulering av fangstinnsatsen både i sjø og elv 
har fangsten holdt seg ganske stabil. 
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Historisk var Tanas andel av samla fangst i elv i Norge om lag 1/3.

2011: 8% (37 tonn av 456). Elvas produksjon ødelagt av overfiske. 90% av gytelaksen fisket opp. 

Største fangst i Tana om lag 250 t  (Norge + Finland)  

Største produksjon (fangst i elv + sjø + gytebestand): 600-700 tonn

Samla fangst i alle norske elver unntatt Tana har økt 50% siden 1995.
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Tana-effekten

• ”Normal”fangst i Tana 130 t 
– 125 tonn i sjø

• Maksimalfangst i Tana 250 t
– 240 t i sjø

• Kollapsen i Tana bidrar med redusert fangst 
– I elv 29 - 74 t (Norge)

– I sjø 46 - 161 t

– Tilsammen 75 – 235 t

• Tanaeffekten + nedreguleringen av sjølaksefisket 
forklarer hele reduksjonen i sjøfangsten etter 
2007
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Salsea Merge
Salmon at sea, ”merging” tradisjonelle biologiske metoder med moderne genetikk

• Flerårig prosjekt, 50 forskere, 150 mill NOK

• Første resultater presentert i oktober 2011

• Temperturøkning → omfattende økologisk 
regimeskifte i siste halvdel av 1980-tallet (1987)
– Ombygging av næringsnettverket i Nord-Atlanteren

– Sørlige plante- og dyreplanktonarter har trengt 
nordover, og nordlige arter er desimert

• Laksen dør i havet
– Dårlig vekst, dårlig kondisjon, flere vekststagnasjoner 

pr år, trenger 2 år på å bli gytemoden

– Feilernæring eller underernæring 



Feilernært eller underernært?

• Junk-food hypotesen: feil mat, finner ikke nok 
riktig mat til riktig tid
– Får ikke tak i byttedyr som gir best fysiologisk status, 

vekst og overlevelse
– Krill og raudåte fortrengt av sørlige arter med mindre 

flerumettete fettsyrer og energitetthet
– Antibeitestoff i alger, giftvirkning oppover i 

næringsnettverket? 

• Underernæringshypotesen: ikke nok mat (til riktig 
tid) 
– Postsmolt konkurrerer med pelagisk fisk om maten
– Kommer til områder som allerede er nedbeitet av sild, 

makrell og kolmule



Trofisk kaskade = beitetrykket fra et høyere trofisk nivå 

endrer seg og forplanter seg nedover i næringskjeden, og forårsaker 
endringer på lavere trofiske nivå

• 1988 – 8 mill tonn pelagisk 
fisk (sild, makrell, kolmule)

• 2006 – 23 mill t

• 2010 – 26 mill t 

• = høyt beitetrykk på 
dyreplankton → 
postsmolten kommer til 
tomt matfat → trenger lang 
til på å vokse seg ut av 
”risikovinduet” → høy 
predasjonsrisiko

Utviklingen for norsk vårgytende sild (NVG)
(rekruttering og gytebestand)



Ekkorom-effekten
• Forskere er ikke uærlige mennesker

• Faglig enighet (konsensus) er en stor ulykke som 
av og til rammer vitenskapen

• Det etableres et vitenskapelig regime som er 
selvbekreftende. Det selvkritiske blikket dør.

• Fagfellevurdering (”peer review”)

– høy faglig kvalitet på vitenskapelige publikasjoner

– partilinja opprettholdes

• Vi må ikke glemme å se oss selv i speilet!



Faktabasert forvaltning

• Brukes føre-var prinsippet som sovemedisin for 
forskning og forvaltning?

– Ettersom vi ikke vet med sikkerhet, forutsetter vi for 
sikkerhets skyld at lakselus og rømt oppdrettslaks gjør 
uakseptabel skade

– Betyr det at vi kan utsette jakten på fakta?

– Unnskyldning for å ikke ville vite?



Feil fokus – feil medisin 

• Periode med dårlig overlevelse og vekst i havet
– Logiske tiltak:

• Redusere marin dødelighet 
– Storskala økologiske endringer lar seg ikke forvalte

– Svært lite sannsynlig at lus og rømlinger betyr noe

• Øke smoltproduksjonen
– sikre tilstrekkelig med gytelaks (redusere fangsten)

– åpne nye elvestrekninger (laksetrapper, rognplanting, yngel)

– restaurere svekkete bestander

• VRL: gytebestandsmålet ikke oppnådd i 58% av 
210 vurdere elver i 2010

• VRLs konklusjon: lakselus og rømt oppdrettslaks 
de eneste trusler som ikke er under kontroll



Alternative hypoteser om Vestlandslaksen

• Laksebestandene på Vestlandet brøt sammen pga 
kombinasjonen av overbeskatning og regimeskiftet i havet
– Bestandene ble da så svekket at de under det nåværende 

ufordelaktige havregimet ikke har greid å bygge seg opp igjen.

• Spredningsvandring erstatter ikke bortfall av gytefisk av 
stedegen stamme i regioner med få fungerende kildeelver
– Eks. Vosso og Lærdalselva

• Smolten har dårlig overlevelse i fjordfasen pga dårlig 
vannkvalitet (eks. giftig aluminium i Osterfjorden)

• Kan smoltproduksjonen i Hardangerelvene begrenses av giftig 
aluminium?

• Kan laksen på Vestlandet ha dårligere beiteforhold i fjordfasen 
under utvandringen som post-smolt? 

• Kan laksen fra Vestlandet ha et vandringsmønster i havet som 
gjør den spesielt utsatt for marin dødelighet?


