
Villaksens virkelige problem 

Villaksforskerne har lenge kjent til at tilbakegangen for villaksen har foregått i hele laksens 

utbredelsesområde i Nord-Atlanteren, at denne tilbakegangen har vært synkron i tid, og har funnet 

sted i regioner med og uten oppdrett. Tilbakegangen har ikke vært gradvis, men kan bedre beskrives 

som et sammenbrudd på slutten av 1980-tallet.  

Kondisjonsfaktoren for tilbakevandrende laks har blitt dårligere, og gjennomsnittsvekten har gått 

ned. Eksempelvis er det for irsk laks påvist ca 30% redusert vekt for ensjøvinterlaks, og 40% for 

tosjøvinterlaks. Overlevelsen i havet er kraftig redusert. Et eksempel: gjenfangsten av laks fra 

forsøkselva Imsa (Rogaland) ble redusert med nesten 70% fra 1982 til 2000. 

Det flerårige forskningsprosjektet Salmon at Sea, som ble rapportert i 2012, påviste et økologisk 

regimeskifte i Nord-Atlanteren som ble tidfestet til slutten av 1980-tallet. Regimeskiftet medførte en 

endring av energistrømmen gjennom næringsnettverket fra planteplankton via dyreplankton til fisk.  

Junk-food hypotesen 

Postsmolt av laks trenger energirik mat med høyt innhold av flerumettete fettsyrer (PUFA). Når den 

har tilgang til nordlige arter av planktonkreps og fiskeyngel med høyt PUFA-innhold i tilstrekkelige 

mengder, vil postsmolten oppnå god fysiologisk status og vokse fort. Junk-food hypotesen går ut på 

at laksen de siste tiårene ikke har fått tak i de byttedyrene som gir best vekst og overlevelse. Det kan 

tenkes at sørlige arter av små og ernæringsmessig mindreverdige dyreplankton har fortrengt de 

nordlige artene av for eksempel krill og raudåte, som laksen er naturlig tilpasset til å utnytte. 

Alternativt at planteplanktonet, som er maten til dyreplanktonet, nå ikke er like energirikt. Redusert 

energitetthet i primærleddet forplanter seg oppover i næringsnettverket. 

Laksens diett ved Grønland er undersøkt i en rekke studier som spenner over de siste 40-50 årene. 

Dietten til laksen som beiter her består av 50-60% lodde. Figuren nedenfor illustrerer at 

energitettheten i lodde var 6,5 kJ/g før 1990, og 4,3 kJ/g etter 1990. Reduksjonen var 33%, og 

reflekterer en endring i loddas diett. Dyreplanktonet har fått lavere energitetthet. Dette har 

forplantet seg videre til laksen, via laksens byttedyr. 

 

 

Neste figur viser energitettheten i mageinnholdet til laks fisket ved Grønland, som varierte fra ca 45 

kJ/kg i 2009 til 20 i 2010 og 30 i 2011. De horisontale linjene i boksene viser medianverdien, 

asteriskene (*) gjennomsnittet, og boksene angir øvre og nedre kvartil. De vertikale linjene viser 

konfidensintervall. Den grå horisontale linjen viser gjennomsnittet for tilsvarende undersøkelser i 



1965-1970. Den sorte horisontale linjen viser det samme, men er justert for det høyere 

energiinnholdet i historiske mageprøver, som inneholdt mer lodde og mindre av arter med lavere 

energiinnhold. 

 

Kilden til figurene er Renkawitz, M.D., Sheehan, T.F., Dixon, H. J. and Nygaard, R. 2015. Changing 

trophic structure and energy flow in the Northwest Atlantic: implications for Atlantic salmon feeding 

at West Greenland. Marine Ecology Progress Series. Marine Ecology Progress Series. 538: 197–211. 

doi: 10.3354/meps11470. http://www.int-res.com/abstracts/meps/v538/p197-211/ (betalingsmur). 

Konkurranse-hypotesen 

I tillegg til at laksen nå spiser junk-food, kan det også være for lite mat tilgjengelig. Siden 1990 har 

det vært en kolossal økning i biomassen av pelagisk fisk i Nord-Atlanteren. Sild, makrell og kolmule er 

planktonspisere, og dermed konkurrenter til postsmolten når den ankommer Norskehavet. Figuren 

nedenfor viser gjennomsnittlig mengde dyreplankton i Norskehavet etter 1995. Kilden er 

Havforskningsrapporten 2016 (se s. 99). Dataserien gir ikke informasjon tilbake til 1980- og 70-tallet.   

 

I bunnåret 2009 var dyreplanktonmengden mindre enn 1/3 av toppåret (i denne dataserien) 1999. 

2000 og 2001 var toppår for laksefisket i elv, mens 2009 var et bunnår.  I indekselva Imsa var årene 

med lavest overlevelse 1997 (1,7% for Carlin-merket villsmolt) og 2006 og 2007 (0,8% begge år). Etter 

2007 har sjøoverlevelsen til laksen holdt seg svært lav, på omtrent 1/5 til 1/10 av det den var før 

1988.  

Om å rette baker for smed 

http://www.int-res.com/abstracts/meps/v538/p197-211/


Oppdrettsnæringas påståtte negative påvirkning av villaksen har fått skylda for tilbakegangen, fordi 

det har vært et sammenfall i tid mellom veksten i oppdrett og villaksens tilbakegang. Den mer 

sannsynlige forklaringen (beiteforholdene i havet) har fått liten oppmerksomhet i forskningsmiljøene. 

Forvaltningen er forledet av klanderverdig forskning, og har ukritisk lagt til grunn at lakselus og rømt 

oppdrettslaks er de største truslene mot villaksen. Myndighetsutøvelsen er basert på den feilaktige 

hypotesen at lakselus oppformert i oppdrettsanlegg dreper villaks i et omfang som ikke er 

bærekraftig. 

Oppdrettsnæringa bruker nå 5-10 milliarder årlig på å bekjempe lakselus av hensyn til villaksen. 

Selvfølgelig må oppdretterne bekjempe lakselus av hensyn til oppdrettslaksen uansett, så potensialet 

for å spare penger er mindre enn dagens kostnader. Men et fornuftig forvaltningsregime basert på 

oppdrettslaksens tålegrenser kunne spart oss for hurtig resistensutvikling, med vekststopp som 

konsekvens. 

Bygg flere laksetrapper for å øke villsmoltproduksjonen 

Villaksforvaltningen på sin side har fokusert så sterkt på lakselus, at den har mistet av syne tiltak for å 

øke smoltproduksjonen i elvene. Det mest effektive er å restaurere gamle fisketrapper som virker 

dårlig, samt bygge flere for å åpne opp nye oppvekstområder. Mange andre kultiveringstiltak er også 

aktuelle, ikke minst vern av gytelaks mot overbeskatning. Kostnadene ved å øke 

villsmoltproduksjonen i norske vassdrag vil være en brøkdel av kostnadene til avlusning, som ikke har 

påvisbar effekt for villaksen.  

Bør oppdrettsnæringen tilby å etablere et fond for laksetrapper? Det kan vise seg å bli en god 

investering i næringens omdømme. 

 

 


