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Disposisjon

• Nasjonale og regionale føringer
• Status for villaksen
• Lakselus

– Oppdrettsnæringen
– Villaksen

• Genetiske effekter av rømninger
• Utslipp

– Organisk materiale og næringssalter
– Legemidler og kjemikalier

• Sårbar natur
– Naturtyper og arter

• Marin villfisk 



Grønnvasking av næringen?

• Lite å skamme seg over

• Fremdeles rom for forbedring

• 0-vekst regimet er ubegrunnet

• En historisk sjanse til omdømmeforbedring

– Vokterne av lakselus og rømninger på defensiven

– Fortellingen om villaks som drepes av lakselus og 
trues av genetisk forurensning har fått banesår



Føringer

• Strategi for en miljømessig bærekraftig 
havbruksnæring

• Marin Strategiplan Trøndelag 2011-2014

– Begge dok peker på hensynet til villaksen

• Andre viktige lover og forskrifter

– Naturmangfoldloven (2009) 

– St.prp. nr 32 (2006-2007) Om vern av villaksen og 
ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og 
laksefjorder 

– Akvakulturloven 

– Vannforskriften (2007)



Fokusområde Mål

Genetisk påvirkning Havbruk bidrar ikke til varige endringer i de 

genetiske egenskapene til villfiskbestandene

Sykdom, medregnet 

parasitter

Sykdom i oppdrett har ikke 

bestandsregulerende effekt på villfisk, og mest 

mulig av oppdrettsfisken vokser opp til slakting 

med minimal medisinbruk

Forurensning og 

utslipp

Alle oppdrettslokaliteter som er i bruk holder 

seg innenfor en akseptabel

miljøtilstand, og har ikke større utslipp av 

næringssalter og organisk materiale

enn det resipienten tåler

Arealbruk Havbruksnæringa har en lokalitetsstruktur og 

arealbruk som reduserer

miljøpåvirkning og smitterisiko

Fôrressurser Havbruksnæringas behov for fôrråstoff dekkes 

uten overbeskatning

av de viltlevende marine ressursene

Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring 
(2009)



Marin Strategiplan Trøndelag

• ”videreutvikle metoder for å finne de beste 
lokalitetene”

• Smart lokalisering = plassering av anlegg slik 
at anleggene i minst mulig grad mottar smitte 
fra andre anlegg, og at anlegget selv i minst 
mulig grad skal påvirke andre anlegg eller 
naturmiljøet 



Mål for arbeidet

• Best mulig dokumentasjon av miljøeffekter

• Kunnskapsbasert konfliktløsning og forvaltning

• Identifisere kunnskapshull

– Regionalt og nasjonalt

• Foreslå prosjekter – ny kunnskap

– Regionalt og nasjonalt



Status for villaksen



Påvirkningsfaktor 

(avgjørende)

Prosent av 481 

vassdrag
Antall vassdrag

Vassdragsregulering 23 % 110

Fysiske inngrep 12 % 56

Forsuring 9 % 42

Jordbrukstilsig 4 % 20

Forurensning 4 % 18

Gyrodactylus salaris 5 % 25

Lakselus 39 % 187

Overfiske 6 % 30

Ukjente faktorer 3 % 15

Andre forhold 6 % 29

Rømt oppdrettslaks 71 % 340
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Nominell fangst av laks i Nord-Atlanteren. 
Totalt og Norges andel i 50-årsperioden 1960-2010.
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Synkront kollaps over stort geografisk område – vi må se 
etter en faktor opptrer samtidig i samme skala
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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. 

Nedregulering av
sjølaksefisket
fra 2007
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Tanaeffekten – Tanas produksjon ødelagt av overbeskatning av gytelaks
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Tanaeffekten – historisk utgjorde Tana omlag 1/3 av norsk fangst i elv
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Tanaeffekten- hva ville norsk fangst vært med Tana i normal produksjon? 

Tana

Øvrige

Svikt i 
elvefangst

10-70 t

Svikt i 
sjøfangst 
35-145 t

Tana i full 
produksjon: 

45 – 215 t 
større fangst
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Tanaeffekten – 2011 ville vært et rekordår med Tana i normal produksjon

Tana

Øvrige

Svikt i 
elvefangst

10-70 t

Svikt i 
sjøfangst 
35-145 t

Tanaeffekten i 
2011: 130 t 

større fangst → 
samla fangst 

1087 t



Forvaltningens fortelling er i beste fall 
ufullstendig…
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Lakselus - smart lokalisering
unngå at lokale konsentrasjoner av frittlevende stadier av lakselus 

oppstår i tilknytning til anleggene

• Copepoditter akkumuleres i littoralsonen

• Bakevjer

• Temporære konsentrasjoner i ”hotspots”

– 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



Strømmodeller

• Et stort antall modeller er utarbeidet, de fleste 
basert på amerikanske storskalamodeller

– SINMOD, MODS, NordKyst800, Aquastrøm, 
Superfjordmodellen (Ancylus)

• Ingen modell er validert i forhold til smitte

– Har skottene kommer lengst? 

• Loch Linnhe, Loch Torridon

• Hvilken modell skal vi velge?

– Føringer lagt av HI og VI (NordKyst800)

• Effektkontroll av Soneforskriften

• Test av effektindikatorer og grenseverdier



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?
– Eller motsatt: mye 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, operasjonalisere måling

– 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 sannsynlig er det at denne grenseverdien korrekt 
avspeiler nivået for populasjonsregulerende effekt?



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 (normalfordelt 

smitte)?

– 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?



Lakselusas overlevelse på fisk

• Overlevelse 8 uker 
(fra copepoditt til 
adult)

– 11% på sjøaure

– 4% på laks

• Ingen fisk døde i 
løpet av forsøket

• Ingen fisk fikk antatt 
dødelige skader
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Kilde: Dawson, L. H. J., Pike, A. W., Houlihan, D. F., 
and McVicar, A. H. 1997. Comparison of the 
susceptibility of sea trout (Salmo trutta L.) and 
Atlantic salmon (Salmo salar L.) to sea lice 
(Lepeophtheirus salmonis (Kroyer, 1837)) infections. 

ICES Journal of Marine Science, 54: 1129-l 139.



Immunologisk basert avstøtning av lus

• Forekommer hos 
begge arter, men er 
ikke like utviklet hos 
sjøauren, som til 
forskjell fra laksen i 
tillegg har 
muligheten til å 
avluse seg i elver

– ”Prematur 
tilbakevandring”

Kilde: Dawson, L. H. J., Pike, A. W., Houlihan, D. F., 
and McVicar, A. H. 1997. Comparison of the 
susceptibility of sea trout (Salmo trutta L.) and 
Atlantic salmon (Salmo salar L.) to sea lice 
(Lepeophtheirus salmonis (Kroyer, 1837)) infections. 

ICES Journal of Marine Science, 54: 1129-l 139.
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Kritiske nivå av lakselus påvist i Sognefjorden

• Rapport fra 2002 (Holst m.fl.): 
– 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 i Nordfjord og 
Sunnfjord (0-30), men mye over 
kritisk grense

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

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

Stiplet linje: andel av utvandrende 
smolt med påslag av lakselus 
(prevalens)
Rød linje: antall lus pr infisert smolt 
(median intensitet)



Syretesten: hvordan gikk det med bestandsutviklingen til 
laksen i etterkant av antatt dødelige lusangrep?

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

• 2000 et spesielt 
godt år for smålaks
– Bedre enn 

gjennomsnittlig 
overlevelse som 
smolt som vandret 
ut i 1999
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Nasjonal lakselusovervåkning,
Foreløpig rapport 2012:

” Sjøørreten i ytre Trondheimsfjord 
hadde svært høy lakselusinfeksjon 
allerede tidlig i juni, og infeksjons-
nivået var, i likhet med 2011, det 
høyeste som noensinne har blitt 
registrert på denne lokaliteten. ”
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Voksne hunnlus. Sør-Trøndelag 2012.
Problemstilling:

Spiller det noen rolle for sjøauren
om det er lite eller mye lus på
oppdrettslaksen`?

Men husk:

Det spiller en stor rolle for 
oppdrettslaksen og lønnsomheten
at infeksjonsnivået er lavt

1 lus pr 25 laks



Andre kilder for eggproduksjon 

• 300.000 sjøaurer (?)
– Smittet med 30 lus hver, hvorav halvparten er hunner

– Hver hunn gyter 4000 egg
• En hunnlus kan produsere opptil 11 sett med eggstrenger, 

med 500 egg i hvert sett

– Total eggproduksjon
• 300.000 x 15 x 4000 = 18 milliarder

• 500.000 gytelaks på innsig
– Smittet med 15-20 lus hver, halvparten hunner

– Kortere oppholdstid i kystvann enn sjøaure: 1000 egg

– Total eggproduksjon
• 500.000 x 8 x 1000 = 4 milliarder



Smitter sjøauren seg selv?

• Sjøauren smittes på et tidspunkt da det er få 
gravide hunnlus i anleggene

• Sjøauren smittes tidligere enn oppdrettslaksen

• Oppdrettslaksen smittes i liten grad i april-juli 

• Avlusninger forklarer ikke ulik nysmitte for 
sjøaure og oppdrettslaks



Tidsforskyvning i luspåslag 

• Ulogisk med tidsforskjøvet påslag av lus på 
oppdrettslaks sammenlignet med sjøaure

– Samme smittekilde – påslag på samme tidspunkt

• Copepoditter og sjøaure må ha større grad av 
overlapping i tid og rom (enn oppdrettslaks)

– Copepoditter akkumuleres inn mot land (”hotspots”)

• Ulik immunrespons og avstøtningsevne?



Er sjøauren et smittereservoar?

• Sjøauren lite infisert av lakselus i oppdrettsfrie 
områder

– Lite i Skagerak, mye i Finnmark i 2011

• 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?



Konklusjon om lus

• Beregningen av antall 
gytte lusegg kan være 
overdrevet med en 
faktor på 10-15

• Sjøaure kan være et 
viktig smittereservoar

• Gytelaks på innsig kan 
også bidra



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
– Komplettert med laboratorieforsøk

• 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? 

• Sjøaurens rolle



Sammenfallende reduksjon i fangstene av brisling 
og laks på Vestlandet

Kilde: Rådgivende Biologer AS, rapport  1561/2012 .  Fangst av brisling (blå, venstre y-akse) på Vestlandet 
(tonn x 1000) og berekna innsig av laks (antal x 1000) (raud og lilla, høgre y-akse) til Hordaland og Sogn 
og Fjordane .



Rådgivende Biologer, sitater fra rapport 1561

• ”Det er ikkje usannsynleg at brislinglarvar kan ha vore 
viktig næring for laksesmolt som har vandra ut frå 
Vestlandet.”

• ”Smolten på Vestlandet har hatt lite fiskelarvar i magen 
samanlikna med smolt frå nordlege område.”
– Nordfjord 1998: 90% av smolten hadde tomme mager 

• ”…eit miljø med låg predasjonsrisiko på grunn av store 
førekomstar av eldre brisling som ville vore alternativ 
føde av same storleik som laksesmolten for potensielle 
predatorar.”

• ”…samanheng mellom innsiget av sjøaure til 
Aurlandselva i Sognefjorden og fangst av brisling på 
Vestlandet året før.”



FKDs oppdrag til HI og VI

• Førstegenerasjons målemetode for miljøeffekt

– påvirkning av lakselus fra oppdrett på viltlevende 
laksefiskbestander

• Varslingsindikator 

– Modell for antall infektive lakseluslarver per m2

sjøareal ut fra en kjernetetthetsmodell

• Antall oppdrettslaks x gravide hunnlus/laks x 1000 

– Varsel om lave, moderate eller høye tettheter av 
luselarver/m2 for gitte områder.  



Figur 3.4.2 i HI/VIs rapport. Kartet viser Hardangerfjorden og Sunnhordaland, og eksemplifiserer 
utbredelsen av områder karakterisert ved henholdsvis lave, moderate og høye tettheter av 
smittsomme lakseluslarver (copepoditter) i slutten av august 2011. Blå sirkler representerer 
oppdrettsanlegg med bestand av oppdrettslaks og rapporterte luseinfeksjoner.



Tilrettelegging for bedre forvaltning

• Høy tetthet utløser tiltak
– varsling til alle lokaliteter omfattet av prognosen 

– målretting av tilsyn mot lokaliteter som bidrar til stor 
smitteproduksjon 

– målretting og synkronisering av tiltak 

– strukturelle tiltak 

• Verifiseringsindikator – påslag av lus på villfisk
– to viktige perioder: 

• smoltutvandringen for vill laks i mai/juni (verifisering for laks), og 

• den akkumulerte effekten på vill sjøørret og/eller sjørøye i mai–
august (verifisering for sjøørret og sjørøye).

• På lengre sikt et modellbasert overvåkningssystem
– Hydrografisk modell + kjernetetthetsmodell

– Men modellene er feil eller ikke verifisert! 



Framdrift

• Prosjektperiode 2012-2017

– Testes i soneforskriftsområdene i Nord-Trøndelag 
og Hordaland i 2012 og 2013

– Implementeres i flere områder i 2014-2017

• Miljødokumentasjon Trøndelag har en unik 
mulighet til å kople seg på pilotprosjektet i 
Ytre Namdal



Ytre Namdal

• Høy tetthet av vaktbur med smolt

– Gradient fra littoralsonen og utover

• Teste hypoptesen om akkumulering av copepoditter i 
strandsonen

• Identifisere ”hotspots”

– Data om sekvensielt påslag, og intensiteten i 
påslagene

– Validere både strømmodellen(e) og 
kjernetetthetsmodellen

• Er smart lokalisering mulig?



Sammendrag om lus

• Ingen sammenheng mellom dokumenterte 
infeksjonsnivå på vill laksefisk, antatte tålegrenser 
og bestandsutviklingen

• Ingen sammenheng mellom ”verstingår” for 
lakselusinfeksjon og fangst av laks/sjøaure 
påfølgende år

• Ingen sammenheng mellom målinger og 
spådommer gjort av den nasjonale 
lakselusovervåkningen og utviklingen til 
bestandene av vill laksefisk
– verken lokalt, regionalt eller nasjonalt



Rømt oppdrettslaks - spørsmålene

• Hvor mye laks rømmer?

• Hvor mange rømlinger overlever og reproduserer?

• Kan naturlig seleksjon nøytralisere genstrømmen?
– Greier de som reproduserer å sette et varig genetisk 

avtrykk på villaksen?

• Mange uavklarte metodespørsmål
– Hvordan skal vi måle andel rømt laks i elv?

– Hvordan skal vi måle genetisk endring?
• Ny SNP-metodikk (single nucletid popymorphism)

• Cigene + AquaGen : SNP-chip med 200.000 SNPer

– Hva er sammenhengen mellom genetisk endring og 
skade?



FKDs oppdrag til HI og VI

• Førstegenerasjons målemetode for miljøeffekt 
(effektindikatorer) 
– genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks 
– påvirkning av lakselus fra oppdrett på viltlevende 

laksefiskbestander
• HI-rapport 7/2012: Forslag til førstegenerasjons målemetode 

for miljøeffekt (effektindikatorer) med hensyn til genetisk 
påvirkning fra oppdrettslaks til villaks, og påvirkning av 
lakselus fra oppdrett på viltlevende laksefiskbestander. 

• Varslingsindikator genetisk påvirkning
– Andel rømt fisk i elv (høstprosenten)

• Verifiseringsindikator – måle genetisk påvirkning 
på ungfisk i elv
– en kombinasjon av to genetiske markørsett 

(mikrosatellitter og SNP-markører)



Genetisk endring vanskelig å påvise
• 21 elver, endringer i 6 (evt 4) 

elver
– Vosso, Opo – kollaps på 80-tallet, 

endret bestandsstruktur (naturlig
seleksjon?)

– Loneelva – giftig aluminium? 
(naturlig seleksjon?)

– Vestre Jakobselv – minimal 
laksestamme før trapp ble bygd i
Førstefossen i 1961 (naturlig
seleksjon?)

– Figgjo og Berbyelva – lite rømt
oppdrettslaks

• 6 elver med sterkest genetisk
stabilitet
– Alta, Målselva, Eira, Ørstaelva, 

Gaula SF, Etneelva
– Flere av disse med høy andel

oppdrettslaks

Kilde: Glover KA, Quintela M, Wennevik V,  Besnier F, 
Sørvik AGE.(2012): 
Three Decades of Farmed Escapees in the Wild:
A Spatio-Temporal Analysis of Atlantic Salmon 
Population Genetic Structure throughout Norway. 



Vekst i beholdning av oppdrettslaks og 
reduksjon i antall oppfisket rømt laks
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Beholdning oppdrettslaks

Oppfisket rømt laks

10%  av 2011



Case: Oselva ved Bergen
• Rådgivende biologer, rapport 1527 (2012)
• Høyt innslag av rømt oppdrettslaks siden midt på 

1980-tallet
– Gj.snitt 28% i perioden 2000-2011, mest i 2009 (55%), 

og minst i 2005 og 2011 (5%)
– 25 år, 5-6 laksegenerasjoner

• Produksjonen av smolt og tilbakevandrende laks 
har holdt seg på omtrent samme nivå i hele 
perioden

• Betydelige konsentrasjoner av luselarver i sjøen 
mange år
– Eks. 2000, men denne smoltårsklassen er blant de 

som har gitt størst gjenfangst



”Uventa og overraskande”

• ”Dette resultatet er uventa i høve til dei 
risikovurderingane som er gjort for effektane av 
innblanding av rømt oppdrettslaks i ville 
laksebestandar (ANON 2011a), og 
laksebestanden i Oselva er vurdert som kritisk 
truga (Diserud mfl. 2012).”

– ANON 2011. Status for norske 
laksebestander i 2011. - Rapport fra 
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr.3

– DISERUD, O.H., P. FISKE, K. HINDAR 2012. 
Forslag til kategorisering av laksebestander 
som er påvirket av rømt oppdrettsslaks. –
NINA Rapport 782.

• ”Trass i fåtallige gytebestandar med høg andel 
rømt oppdrettslaks, har produksjon av 
laksepresmolt vore på det nivået ein kan anta er 
berenivået for produksjon i vassdraget. Dette er 
eit uventa resultat, sidan det var venta at 
fåtallige gytebestandar og gyting av rømt 
oppdrettslaks ville slå negativt ut for 
smoltproduksjonen.”

• VRL: Oselva kritisk truet

• Rådgivende Biologer:

– Oselvas produktivitet den 
samme i hele perioden

• Smoltproduksjon på 
elvas bærenivå

• Fangsten av villaks i elva 
på samme nivå i 25-
årsperioden

– Akademisk understatement

• ”uventa resultat”, 
”overraskande” 



Kan paradokset forklares?
Ja, hvis:

• Innslaget av reproduserende avlslaks mindre 
enn antatt

• Avslaksens reproduksjonsevne sterkt svekket

– Reproduktive barrierer

• Adekvat atferd på gyteplassene

• Aktivt og kryptisk partnervalg

• Naturlig seleksjon er en kraftvask som 
eliminerer misstilpassete gener (seleksjon for 
ytelse i et unaturlig miljø)



VRL: Mer rømt laks i høstfisket enn i sportsfiskesesongen, fordi rømt laks vandrer 
opp senere enn villaks. Korrekt forklaring?

Kilde: VRL – rapport 2/2010

Innslaget av rømt oppdrettslaks i elvene



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%

• Gaula i SF: 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



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 større 
andel

Kalkyle for reell andel rømlinger i 
gytebestanden

• 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.



Miljøundersøkelser

• MOM bygger på en antakelse om at det er en 
sammenheng mellom dybde, strøm og bæreevne
– sannsynlig mht miljøet for oppdrettsfisken

– men neppe for det eksterne miljøet

• Ingen enkel sammenheng mellom strømstyrke, 
dybde og akkumulering av sedimenter
– resupendering, muligens i form av periodevise sterke 

bunnstrømmer som er vanskelig å oppdage i 
kortidsundersøkelser

– Færøyene: 2 m dønning virker på 54 m dyp, 15-20 
cm/s bunnstrøm førte ikke resuspendering



MOM- B undersøkelser 2009-2011
Antall

lokaliteter

Tilstand 1 Tilstand 2 Tilstand 3 Tilstand 4 Totalt 

antall

Sør-

Trøndelag

55 20 9 1 85

Nord-

Trøndelag

30 19 13 1 63

Norge 

totalt

430 242 84 16 772

Kilde: HIs risikorapport  Fisken og Havet 3/2011, s.89

Oversikten er ufullstendig. Det er utført mange flere MOM-undersøkelser. Noen er ikke
innrapportert til  Fiskeridirektoratets database.



Analyse av MOM-data

• Kan det påvises endringer over tid som indikerer lokal 
forverring av miljøtilstanden?

• Er det en sammenheng mellom MTB og/eller faktisk 
biomasse/utfôring og eventuelle miljøendringer for 
enkeltlokaliteter og for lokalområder?

• Kan denne analysen gjøre det mulig å klassifisere 
områder eller lokaliteter som lite egnet eller godt 
egnet til fiskeoppdrett?

• Kan data fra disse undersøkelsene brukes til å definere 
en 0-tilstand (naturtilstand) som kan være referanse for 
å definere ”akseptabel påvirkning”?



Miljødokumentasjon Nordmøre

• 13 av 15 oppdrettslokaliteter på Nordmøre viser ingen tegn 
til organisk belastning fra fiskeoppdrett  

• Sammensetningen av bunnfaunaen i sedimentene er en 
god metode for overvåkning av påvirkningen. 

• TOC (totalt organisk karbon) er ingen god parameter for 
overvåkning av påvirkning fra oppdrett 
– fra naturens side kan det være meget høye verdier i områder 

upåvirket av menneskelig aktivitet

• Ingen sammenheng mellom TOC-tilstand og fauna-tilstand
• Alle målte verdier av næringssaltkonsentrasjoner og 

biomasse av planteplankton (klorofyll a) ligger klart under 
grensene som OSPAR-kommisjonen har satt for Norge 
(Nordsjøen)
– OSPAR = Convention for the Protection of the Marine 

Environment of the North-East Atlantic 



HIs risikorapport

Figuren viser en modellberegning av effekten av næringssaltutslipp i hvert fylke med oppdrett. Prosentene angir 
forventet økning i algeproduksjon i forhold til naturlig bakgrunnsnivå som følge av oppdrettsnæringens utslipp.

HIs konklusjon: ”I området fra Rogaland til Finnmark vurderer vi sannsynligheten for negative regionale virkninger av 
utslipp av næringssalter og organisk materiale til å være lav.”



Vannforskriften – klassifisering av vann

Sør-Trøndelag, 181 områder Nord-Trøndelag 136 områder

Andel uten risiko
pr 2010



Pågående forskning og resultater

• Nasjonale prosjekt (HI, NIVA m.fl)

– ECORAIS (ferdig i 2012)

• Effekter ser ikke ut til å være registrerbare i de 
fleste lokalområder

• Organiske utslipp påvirker ikke miljøet i særlig 
grad utenfor en mindre influenssone like i 
nærheten av oppdrettsanleggene

– selv ikke i terskelfjorder som for eksempel 
Foldafjorden i Nærøy



Konkluderende om utslipp

• Ikke behov for regionale studier av utslipp av 
næringssalter og organisk materiale 

• Det er sannsynlig at målinger som kan fange opp 
episoder med kraftig bunnstrøm, vil gi mer nyttig 
informasjon enn målinger av overflatestrøm, 
”normal”bunnstrøm og strøm i dybdetransekter
ned til 30 m



Utslipp av kjemikalier
• Miljøgifter fra fôret (fôrspill, fekalier)

– halogenerte organiske forbindelser som PCB, dioksiner, furaner, 
klorerte pesticider, bromerte flammehemmere

– tungmetallforbindelser som metylkvikksølv
– stoffer som kan bioakkumuleres i næringskjeden

• Medisiner
• Desinfeksjonsmidler
• Antibegroingsmiddel på nøter eller anlegg

– Forbudt å slippe ut kobber fra vask og impregnering av oppdrettsnøter
(Forurensningsforskriften fra 1. juli 2005)

– Kobber hoper seg ikke opp i næringskjeden og har ikke alvorlige 
langtidseffekter

– Klif startet en nasjonal kontrollaksjon av notvaskeriene langs kysten i 
september 2011
• Notvaskeriene har for dårlig kontroll med egne utslipp til vann, i form av 

manglende målinger, mangelfull drift av renseanlegg eller egenvurdering av 
miljørisiko (HMS)

• Ved 14 anlegg var driften i strid med kravene til utslippskontroll, og 18 anlegg 
håndterte avfallet i strid med regelverket. 3 anlegg drev med ulovlig eksport av 
farlig avfall.



Utslipp av lusmidler

• Negativt for dyr med skallskifte
• NIVA har gjort undersøkelser i N-T

– Påvisbare konsentrasjoner 900 m fra 
anlegg

• Også på reker i N-T
– Endret fettsyreprofil 800 m fra anlegg

• Ikke norske EQS-grenseverdier
(Environmental Quality Standard)

• HI 4/2010: kitinhemmere er 
stabile i sediment, men 
bioakkumuleres ikke

• Aktuelle undersøkelser
– Spredning av virkestoff
– Grenseverdier  



Sårbare naturtyper

• NiN – Naturtyper i Norge

– fullstendig arealdekkende naturtypeinndeling

– NiN versjon 1.0 definerer 80 ulike naturtyper

• 40 truet (rødlistet)

• 14 i det marine miljø

• Trøndelag: 12 truet i S-T, 11 i N-T

Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag

Marine 
dypvannsområder

2 2

Marine 
gruntvannsområder

4 4

Fjæresonen 6 5



Kartleggingsprosjekter

• Nasjonalt program for kartlegging og overvåking 
av biologisk mangfold
– spesielle marine naturtyper og nøkkelområder for 

spesielle arter og bestander i kystsonen
– Trøndelag ferdig kartlagt

• Korallrev
– HI i startfasen av en studie som bl.a. skal undersøke 

hvorvidt og hvordan oppdrettsanlegg kan påvirke 
svamper (Geodia baretti) og koraller (Lophelia
pertusa)

– Møreforskning 2012
• Ikke oppdrett nærmere enn 250 m (risiko for koralldød)
• Ikke påvisbar påvirkning 1000 m



Konklusjon om sårbar natur og arter

• Ikke nødvendig med feltstudier

– data og opplysninger som foreligger i ulike 
databaser bør systematiseres

• Forekomster av sårbare naturtyper og arter i 
Trøndelag bør kartfestes i en målestokk 
tilpasset lokalitetsvurderinger

– Noen kartverktøy har målestokk som gir for liten 
detaljinformasjon



Vill marin fisk

• Atferd, produktkvalitet
• Flere prosjekt har rapportert siden 2009

– Lite sannsynlig at produktkvalitet påvirkes
– Uavklart om gyteatferd

• Miljødokumentasjon Nordmøre
– ”…ikke funnet alvorlige indirekte følger på villfisk som 

sei og torsk som et resultat av oppdrettsaktivitet på 
Nordmøre.” 

– problemene er av lokal karakter
– avtatt noe i senere tid

• Gyteatferd - krevende forskning - langsiktig
– Nasjonal oppgave



Foreslåtte prosjekter
• 21 prosjekt, hvorav 10 regionale og 11 nasjonale
• Lus

– Validering av strømmodeller
– Lokalisering av anlegg (oppfølging av HASUT)
– Tålegrenser for vill laksefisk

• Rømninger
– Realistiske måltall for andel rømt laks i elvene
– Reproduktiv suksess

• Miljø/utslipp
– Analyse av MOM-data (gode/dårlige lokaliteter)

• Sårbar natur/arter, forholdet til kystfiskenæringen
– Systematisering av databaser
– Forstyrres gyteatferden til vill torskefisk?



Grønn vekst?

• 0-vekst regimet kan ikke begrunnes med hensynet til 
vill laksefisk (lakselus og rømninger)

• Fremdeles rom for forbedring

– Individualister som ikke vil delta i fellestiltak må temmes

• Miljødokumentasjon Trøndelag

– En sjanse til å styrke dokumentasjonen av at oppdrett har 
et akseptabelt miljømessig fotavtrykk

• Vi har en grønnere næring enn folk skjønner

– Fortellingen må fortelles

– Næringens folk må skoleres


