
Data fra Etneelva gir et skjevt bilde 

De 2 rapportene kan lastes ned på disse lenkene:  

Rådgivende Biologer: 

http://www.fiskeridir.no/content/download/18113/261922/version/1/file/Gjenfangst-oppdrettslaks-

roemming-av%20Bergadalen.pdf  

Uni Research: http://www.fiskeridir.no/content/download/18114/261927/version/2/file/Romt-laks-

Sunnhordland-hoest-2016.pdf  

Lingalaks-rømningen 

Rømningen skjedde i slutten av mai fra lokaliteten Bergadalen vest av Varaldsøy i Midtre 

Hardangerfjord. Ca 1/3 ble gjenfanget i sjøen, hovedsakelig av fiskere innleid av Lingalaks. 90% av 

gjenfangstene ble gjort den første uka etter rømningen, og storparten av dette igjen i løpet av de 4 

første dagene.  

Av de gjenværende 23.350 rømte laksene ble i verste fall 252 senere registrert i elvene eller 

munningsområdene (ca 1%). Rådgivende Biologer skriver at de forventer at ytterligere 50-200 vil 

komme tilbake neste år eller senere. I tilfelle vil Lingalaks-rømlingene ha mye høyere overlevelse enn 

det som er registrert tidligere (se http://aquablogg.no/hvorfor-betaler-oppdretterne-for-oppfisking-

av-romt-oppdrettslaks).  

I oktober ble det registrert 94 oppdrettslaks i de 19 elvene, hvorav 38 i Etneelva nedenfor fiskefella 

nederst i elva. Av de resterende 56 laksene i de øvrige 18 elvene ble 42 tatt ut ved harpunering under 

drivtelling, slik at 15 ble igjen som potensiell gytelaks. I 10 av elvene var det 0 oppdrettslaks igjen 

etter uttak.  

I tillegg ble 101 oppdrettslaks rapportert av sportsfiskere, og 109 ble tatt ut under stamfisket. 105 av 

de sistnevnte ble tatt ut i de 4 elvene Steinsdalselva, Granvinselva, Omvikedalselva og 

Rosendalselvene.  Formodentlig ble storparten av disse fiskene tatt i elvemunningene, men dette er 

ikke kommentert i rapporten fra Rådgivende Biologer.  

Antatt(e) rømning(er) i Sunnhordland 

Bakgrunnen var at Fiskeridirektoratet mottok meldinger om større mengder rømt oppdrettslaks i 

sjøen på strekningen Haugaland-Sunnhordland, som ble antatt å stamme fra en eller flere ukjente 

rømninger. Uni Research ble engasjert til å kartlegge forekomsten av rømt oppdrettslaks i 16 aktuelle 

elver, og eventuelt ta ut rømlingene fra disse elvene. Det ble registrert til sammen 66 oppdrettslaks i 

11 av elvene, hvorav 23 ble tatt med harpun og garn. Også i dette prosjektet ble det registrert relativt 

mange oppdrettslaks i Etneelva nedenfor fiskefella (35). Det er rimelig å mistenke at mange av de 

samme oppdrettslaksene ble registrert både av Rådgivende Biologer og Uni Research, selv om 

undersøkelsene ble foretatt med en måneds mellomrom (oktober og november). Dette kan også 

være tilfellet i flere av de andre elvene, for eksempel Rosendalselvene og Fjæraelva der det ble 

registrert henholdsvis 8+7 og 5+7 i de to periodene. 

Uni konkluderer med at bare et fåtall hadde søkt seg opp i elvene, at mange var blanke og umodne, 

og at de fleste ble registrert i nederst i elvene og i utosene i overgangen til sjø.  

Fiskeridirektoratets feilaktige tolkning 

Resultatene bekrefter andre undersøkelser som også viser veldig lave innslag av rømt oppdrettslaks i 

elvene (se http://aquablogg.no/forskerne-finner-fa-romte-oppdrettslaks-i-elvene/). Årets data 
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styrker hypotesen om at vi er i ferd med å avle oss vekk fra problemet med innkrysning av 

oppdrettslaks i villaksbestander (se http://aquablogg.no/har-vi-avlet-oss-vekk-fra-genetisk-

pavirkning-av-villaksen/ og http://aquablogg.no/nesten-ingen-romte-oppdrettslaks-i-elvene-rundt-

trondheimsfjorden/).   

Fiskeridirektoratets vurdering er imidlertid at overvåkning og gjenfangst hjelper villaksen (se 

http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2017/0217/Overvaakning-og-gjenfangst-hjelper-

villaksen). Seksjonssjef Henrik Hareide uttaler i pressemeldingen at skadebegrensende tiltak etter 

rømminger fungerer godt for å redusere miljøeffektene av rømt oppdrettslaks og kan ha stor 

betydning for bestandene av villaks. Sammen med andre utfiskingsaktiviteter førte pålagte tiltak til at 

om lag 250 oppdrettslaks ble tatt ut av elvene, noe som reduserte andelen rømt oppdrettslaks i de 

aktuelle vassdragene under gytetiden fra 18 til under 4 prosent. 

Er mer nøkternt utsagn kunne være at det var det ordinære sportsfisket og stamfisket som bidro med 

83% av uttaket. Det synes noe overdrevet å gi forvaltningen æren for å ha reddet villaksen. 

Etneeffekten driver gjennomsnittet 

Den dominerende effekten av Etneelva i dette materialet påvirker gjennomsnittet ganske kraftig. 

Etter uttaket av oppdrettslaks var innslaget av rømlinger i de 18 øvrige elvene på 1%. En mer korrekt 

framstilling ville være å peke på at det var 0 oppdrettslaks i 10 av elvene, og at det var 2,3% i de 

gjenværende 8 med forekomst av oppdrettslaks. I 5 av elvene ble det ikke funnet oppdrettslaks i det 

hele tatt, fra 4 av elvene ble det tatt ut 215 oppdrettslaks, og fra de resterende 9 (Etne ikke 

medregnet) til sammen 37. Det ble i tillegg tatt ut 120 oppdrettslaks i fiskefella i Etne, og 0 i fiskefella 

i Guddal.  

Det er et paradoks at Etneelva ser ut til å tiltrekke seg oppdrettslaks i mye større grad enn de andre 

elvene i området. En mulig hypotese er at dette kan skyldes at oppdrettslaksens typiske atferd er å 

gå opp i elver og deretter ned igjen. Ettersom fiskefella er plassert like ovenfor flomålet, vil 

oppdrettslaks som oppsøker Etne bli fanget i stedet for å forsvinne av seg selv. En slik «utforskende» 

atferd er observert flere steder, og kjennetegnes av en temporær oppvandring.  

Unis rapport viser at storparten av oppdrettslaksen ble observert nederst i elvene, men beskriver 

ikke om det også var i utosene at storparten av utfiskingen foregikk. Data om dette kunne belyst den 

rømte oppdrettslaksens atferd ytterligere. 
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