
Irland var først ute med hypotesen om en lusedrevet bestandsutvikling for vill laksefisk  

Det var antakelig irske forskere som først lanserte hypotesen om lakselus som årsak til 

bestandsreduksjoner hos villaks og sjøaure. Flere elver på vestkysten av Irland fikk en kollaps i lakse- 

og sjøaurebestandene i løpet av 1-2 år på slutten av 1980-tallet. I Connemara-distriktet gikk fangsten 

i stangfisket tilbake fra 9670 sjøaurer i perioden 1974-1988, til 240 i 1990. Samtidig ble det observert 

såkalt prematur tilbakevandring av sjøaure til flere elver. Hypotesen om at det var lakselus produsert 

i oppdrettsanlegg som var årsak til bestandskollapsen ble førte gang lansert i The Sea Trout Action 

Group Report i 1991.     

I årene som fulgte var irske forskere som Patrick Gargan, Oliver Tully, W.R. Poole og Ken Wheelan 

tidlig ute i vitenskapelig litteratur med å peke på sammenhengen i tid mellom framveksten av 

lakseoppdrett og sammenbruddet i bestander av laksefisk1  2.   

En review-artikkel om interaksjonen mellom oppdrettslaks og villaks i Norge 2 år senere i 1993 

nevner ikke lakselus i det hele tatt som et problem for villfisken3. På denne tiden var 

oppmerksomheten til norske forskere rettet mot genetisk forurensning og Gyrodachtylus-

infeksjoner. De første systematiske registreringene av lus på sjøaure ble imidlertid startet opp i Vik i 

Vesterålen i 1992. 

Utviklingen i Burrishoole ble misbrukt som sannhetsbevis 

I forsøkselva Burrishoole i Vest-Irland ble det montert en heldekkende fiskefelle i 1970. Dataserien 

herfra er nå på nærmere 50 år. Her fluktuerte overlevelsen for førstegangsvandrende sjøauresmolt i 

perioden 1971-1987 mellom 11 og 32%, rundt et gjennomsnitt på 21%. Dette falt til 9% i 1988 og 

videre ned til 1,5% i 1989. Etter dette fluktuerte overlevelsen omkring et gjennomsnitt på 8% til 

1999, da den økte til 17%. Deretter falt den igjen, til et nytt minimum på 1,5% i 2005. Siden 2007 har 

overlevelsen for førstegangsvandrere vært på samme nivå som før 1987. 2014 var et nytt rekordår på 

30%4.  

I en årsrapport for Burrishoole-stasjonen skriver forskerne at minimumsåret 2005 var et år da det var 

uvanlig mye lus på oppdrettslaks. Ifølge statistikk utarbeidet av den samme forskningsstasjonen 

utmerket ikke 2005 seg med mye lus. Dette er illustrert i figuren nedenfor til høyre. 2007 var derimot 

et verstingår for lus. Dette året var overlevelsen 15%. Finnock (figuren til venstre) er det irske ordet 

for førstegangsvandrende sjøauresmolt. 

                                                             
1 Tully, O., Poole, W.R. and Whelan K.F.  (1993). Infestation Parameters for Lepeophtheirus salmonis (Kroyer) 
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Lakseoppdrett en usannsynlig årsak til kollapsen 

På denne tida hadde lakseoppdrett så vidt startet opp. I 1988-89 var det 11 lokaliteter i Irland med 

lakseoppdrett, som til sammen produserte 5514 tonn laks i 1989. Det aller første eksperimentet kom 

i gang helt tilbake til 1974, men lite skjedde før MOWI etablerte et JV med irske investorer i 1979. I 

1980 ble det slaktet 20 tonn, 100 t i 1981, 100 t i 1982, 200 t i 1983, 700 tonn i 1984, 1300 t i 1985, 

1900 t i 1986, 2500 t i 1987, 4000 t i 1988 og 9300 t i 1990. Antall lokaliteter økte fra 6 i 1982 til 7 i 

1983-86, og 11 i 1987-1990. Irsk lakseoppdrett nådde en topp i 2001 på vel 23.000 t, og opplevde 

deretter nedgangstider. I 2013 var produksjonen 9000 t, mindre enn i 1990. 

I fjordområdet utenfor Newport, der Burrishoole munner ut, ble det etablert et oppdrettsanlegg midt 

på 1980-tallet. Antallet økte til 3 i 1989, hvorpå området ble brakklagt i 1990 og 1991 pga 

sykdomsproblemer. I 1992 ble det på nytt startet opp lakseoppdrett her. 

Det er kanskje teoretisk mulig å mene at disse beskjedne mengdene med oppdrettslaks skulle klart å 

produsere så mye lus at det framprovoserte en kollaps for vill laksefisk i 1989. På denne tiden ble det 

til sammenligning fisket omkring 1000-2000 tonn villaks og en ukjent mengde sjøaure i Irland. 

Villaksfangsten varierte stort sett mellom 1000 og 2000 t i perioden 1960-1988, hvorpå den falt raskt 

i løpet av ett år, og etablerte seg på et nivå omkring 500 t i perioden 1989 til 2004, da laksefisket 

nærmest kollapset totalt. 

Det er kanskje også teoretisk mulig å tenke seg at årsaken til at sjøauren nå har slått tilbake i 

Burrishoole er at oppdrettsnæringen har krympet siden 2001. Avlusningspraksisen i mange år etter 

2000 (introduksjonen av Slice) var vesentlig mer effektiv enn på 1980- og 1990-tallet. Det kommer vel 

en artikkel om dette sammentreffet fra Gargan og co snart.  

Sammenfall av det økologiske regimeskiftet og overbeskatning er en bedre forklaring 

I en lang periode før 1989 hadde beskatningen av irsk laks ligget på ca 90%. Jeg har ikke funnet data 

om beskatningsnivået for sjøaure, men det er vel ikke urimelig å tenke seg at det er en viss 

sammenheng mellom fangstinnsats og fangstdødelighet for både laks og sjøaure. Spesielt de store 

størrelsene av sjøaure på mer enn et par kilo er utsatt for å bli fanget i garn og faststående redskap.  

Sjøaurebestander er særlig sårbare når innslaget av stor hunnfisk blir lavt. På engelsk kalles disse 

fiskene for BOFFFs, som er en forkortelse for det vitenskapelige uttrykket () Big Old Fat Fecund 

Females (store gamle feite fruktbare hunner). En 4-kilos hunnfisk produserer ca 5500 egg, mens en 1-

kilos produserer ca 1600. Målt etter reproduksjonspotensial er altså en BOFFF ca 3,5 ganger mer 

verdt enn en kiloshunnfisk. BOFFFene kalles også for megagytere. 



Det foreligger CPUE-data (Catch Per Unit Effort – fangst pr innsats) for stangfisket i Lough Feeagh og 

Lough Furnace. Sistnevnte er den nederste, tidevannspåvirkete innsjøen i vassdraget. Fiskefella er 

plassert i den korte elvestubben mellom de to innsjøene. I perioden 1980-1986 var fangsten pr 8 

timer fiske med stang i tiden juni-september 0,84 sjøaurer for Lough Furnace og 0,56 for Lough 

Feeagh5. CPUE falt raskt i perioden 1985-1990, og forble lav til tross for økende fiskeinnsats fram til 

1997, da sjøauren ble fredet. Når alle ting tydet på at bestanden var i kraftig tilbakegang, økte man 

altså fiskeinnsatsen. 

 Samtidig kollapset sjøauren i Irskesjøen 

Hypotesen om et lusedrevet sammenbrudd på vestkysten falsifiseres av den samtidige kollapsen på 

den oppdrettsfrie østkysten. Kollapsen beskrives utførlig i en 850-siders rapport publisert i 2016 fra 

The Celtic Sea Trout Project (CSTP).6 CSTP var et samarbeidsprosjekt mellom Irland, England, Wales 

og Solway-regionen i Skottland. Prosjektet undersøkte sjøørretstammene rundt Irskesjøen med 

hensyn til status og utvikling, distribusjon og vandringer, genetikk og økologi. Prosjektperioden var 

2007-2013. 

Data fra denne studien er generelt interessante, fordi Irskesjøen er et rimelig stort kyst- og 

havområde helt uten lakseoppdrett. Til en viss grad kan Irskesjøen derfor vurderes som et 

referanseområde for hvordan det har gått med sjøauren når den er upåvirket av oppdrett. Figuren 

nedenfor viser området som ble undersøkt i regi av CSTP. Det er angitt en grovkalibret status for 

sjøaurebestandene i de ulike kystområdene.  

 

Felles data for alle land og regioner rundt Irskesjøen dekker bare perioden etter 1994, men det 

foreligger et pålitelig datasett fra Wales som går tilbake til 1975.  Dette viser en stigende trend fra 

                                                             
5 ICES WKTRUTTA2 REPORT 2016, se s.43. 
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/SSGEPD/2016/01%20WKT
RUTTA2%20-%20Report%20of%20the%20Workshop%20on%20Sea%20Trout%202.pdf  
6 CSTP (2016). (Milner, N., McGinnity, P. & Roche, W. Eds) Celtic Sea Trout Project – Technical Report to Ireland 
Wales Territorial Co-operation Programme 2007-2013 (INTERREG 4A). [Online] Dublin, Inland Fisheries Ireland. 
Available: http://celticseatrout.com/downloads/technical-report/  
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http://celticseatrout.com/downloads/technical-report/


1975 til 1989, da sjøaurebestandene kollapset. Rapportens figur 7.2.1 (s.416) er kopiert inn nedenfor, 

og illustrerer kollapsen. Kurven for Nordvest-England er også gjengitt i denne figuren, med en 

kommentar om vesentlig underrapportering før 1990. 

  
 

Kollapsen i det walisiske sjøaurefisket falt nøyaktig sammen med kollapsen på vestkysten av Irland. 

Det var også en samtidig, men mindre synkron, kollaps i det skotske sjøaurefisket. Det brå skiftet i 

bestandsstatus på slutten av 1980-tallet har vært satt i sammenheng med et økologisk regimeskifte i 

Nord-Atlanteren av flere forskere, se for eksempel http://aquablogg.no/darlige-beiteforhold-i-havet-

dreper-villaksen-ikke-lakselusa/.   

Det er imidlertid sannsynlig at det er kombinasjonen av dårlige beitemuligheter og langvarig 

overbeskatning som ligger til grunn for disse kollapsene. Det er beregnet at et beskatningsnivå på 

mer enn 5-10% vil føre til bestandsnedgang for sjøaure. Utviklingen etter 1994 er illustrert i neste 

figur (rapportens fig.7.2.12 på s.427). Den viser en framgang fra 1994 til 2000, deretter en 

tilbakegang til 2007, hvorpå trenden igjen går oppover. Figuren foregir å være en syntese for elvene 

rundt Irskesjøen. De enkelte punktene viser imidlertid stor spredning. 

 

 

http://aquablogg.no/darlige-beiteforhold-i-havet-dreper-villaksen-ikke-lakselusa/
http://aquablogg.no/darlige-beiteforhold-i-havet-dreper-villaksen-ikke-lakselusa/


Sjøaure i trøbbel også i Skottland 

I Skottland har sjøauren gått tilbake på begge kyster, henholdsvis med og uten oppdrett. 

Fangststatistikken viser en kraftig tilbakegang på slutten av 1980-tallet, men denne tilbakegangen 

kom etter en nesten like kraftig framgang tidligere på 1980-tallet. En eventuell effekt av dårligere 

beitemuligheter er derfor ikke like tydelig i denne kurven. På den andre siden ble det samtidig 

registrert en sammenfallende kollaps i tobisbestanden og sjøfuglbestanden på vestkysten. 

 

Ser vi på ulike områder og elver, var variasjonen stor. Figuren nedenfor viser statistikk for Loch 

Maree i distriktet Western Ross sammenlignet med Loch Hope i North Sutherland. Begge ligger i 

oppdrettsområder, og viser motsatte trender. Loch Maree fikk en tydelig kollaps mot slutten av 

1980-tallet, mens status har vær stabil i Loch Hope. 

 

 

Marine Scotland har de siste årene publisert grafiske framstillinger av trender i bestandsutviklingen 

for sjøaure i hvert enkelt av de 109 statistikkområdene de deler Skottland inn i (se figuren nedenfor 

for årene 2014 og 2015). Her finner vi både framgang og tilbakegang i oppdrettsområdene på 

vestkysten og på Hebridene, og det samme på den oppdrettsfrie østkysten. Det er ingen 

sammenheng mellom overlevelse og bestandsutvikling for sjøaure og oppdrett.  

 



 

 

Det er derimot dokumentert en sammenheng mellom luseinfestasjon på sjøaure og avstand til 

nærmeste oppdrettsanlegg (nærmere eller lengre unna enn 30 km), og en sammenheng mellom 

luseinfestasjon og om oppdrettsanleggene er i sitt første eller andre produksjonsår. Dette avspeiles 

imidlertid ikke i ulike mål på bestandsutviklingen, og tyder derfor på at andre fakturer enn lus er 

viktigere drivere for trenden. 

Neste figur viser hvor oppdrettsanleggene ligger (høyre side), og utbredelsen av steinkobbe (venstre 

side). Overlappingen er selvfølgelig ikke et bevis på at predasjon er det viktigste problemet for 

sjøauren i Skottland. Det er en illustrasjon på at det kan være vanskelig å fokusere forskningen på 

andre faktorer enn lus, når det først er vedtatt at lusa har skylda. Figuren er kopiert fra en 

presentasjon holdt av Peter Cunningham på workshopen Sea Trout and Sea Lice Management 

20.februar 2014.  

 

 

Hva skjedde med sjøauren i Norge? 

Ifølge SSBs statistikk nådde rapportert fangst av sjøaure i elv en topp i 2000 på ca 100.000 fisk. Dette 

har siden falt til ca 50-60.000 etter 2008. En del av nedgangen etter 2000 forklares av at 

fiskerestriksjoner ble innført, særlig etter 2007. Det ble i tillegg rapportert oppfisket om lag 6000 

sjøaurer i sjøen i 2000. Siden 2011 har dette tallet vært mindre enn 2000 pr år. Det er alminnelig 

2015 2014 



antatt at fangsten i sjøen er svært mye større enn dette, spesielt fordi fritidsfiskerne ikke rapporterer 

sjøaure.  

  

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) publiserte statistikk for fangst av sjøaure i ulike 

landsdeler i sin rapport for 2015 i form av figuren nedenfor. 

 

Ikke overraskende konkluderer VRL sin analyse med at sjøauren har gått mest tilbake der det er mest 

lakseoppdrett. Hvorvidt fangststatistikken for sjøaure overhodet er en reell avbildning av 

bestandsutviklingen er tvilsomt. Det foreligger brukerundersøkelser som viser massiv 

underrapportering. 

I 1980 ble det gjennomført undersøkelser av laksefisket i regi av prosjektet 10-årsverna vassdrag 

(Direktoratet for naturforvaltning (DN) – nå Miljødirektoratet). Intervjuundersøkelsen omfattet også 

fritidsfisket i sjø, og viste at den reelle fangsten av laks og sjøaure var minst den dobbelte av det som 

ble rapportert. Særlig fritidsfiske etter laks i sjø, samt alt fiske etter sjøaure, var kraftig 

underrapportert. For enkel sammenligning er tallene fra SSBs publiserte statistikk satt inn i parentes i 

tabellen nedenfor. For yrkesfiske i sjø (drivgarn, kilenot, krokgarn, kastenot) forelå det dette året 

ingen andre estimater enn SSBs, men fangst av yrkesfiskere var trolig vesentlig underrapportert også 

i 1980. Lakseskatten ble ikke avskaffet før i 1993. 
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Estimatet i DNs rapport for samlet fangst var 115% høyere enn fangsten som var rapportert til SSB. 

Tallene i tabellen gjelder tonn. For fangsten av laks i elv var estimatet 97% høyere enn den registrerte 

fangsten. Sjøaurefangsten var 23 ganger høyere enn SSBs tall7. 

 

På midten av 1990-tallet ble det gjennomført en undersøkelse av sjøaurefisket på Skagerakskysten og 

i Oslofjorden, som omfattet de 6 fylkene fra Østfold til Vest-Agder. Konklusjonen var at den reelle 

fangsten var minst 30-60 ganger høyere enn den registrerte8. Dette var et minimumsanslag, fordi 

bifangst i kommersielle fiskerier eller fangst tatt av lite aktive sportsfiskere var ikke inkludert. 

Etter 2000, og særlig senere enn 2010, foreligger det nå en rekke rapporter om sjøaure basert på 

fellefangst av fisk på vandring, videotellinger fra laksetrapper og ledegjerder, samt drivtellinger av 

gytefisk. Samlet sett gir disse inntrykk av at tilbakegangen ikke har vært så omfattende som tidligere 

antatt, eventuelt at trenden har snudd. I mange tilfeller ser vi nå at sjøauren er i ferd med å bygge 

opp igjen gode bestander der den for noen år siden var kraftig desimert. Eksempelvis setter sjøauren 

stadig nye rekorder i Målselva og i Etneelva.  

Østersjøen – Europas sjøaureeldorado i ferd med å kollapse? 

Østersjøen er det viktigste området i Europa for produksjon av sjøaure, bedømt ut fra offisiell og 

nominell ICES-statistikk. I tillegg til det som er oppgitt i figurene nedenfor kommer utkast (offisielt 10 

t), og underrapporteringen er betydelig. Bare i Sverige kan det dreie seg om underrapportering på et 

par hundre tonn (se lenger ned). Utkast skyldes stort sett fisk som er skadet av sel, og derfor ikke 

salgbar.  

                                                             
7 Einvik, K. 1982 Fiskeriundersøkelser i 10-årsvernede vassdrag. Rapport fra Direktoratet for vilt og 
ferskvannsfisk, mai 1982. 
8 Gjøsæter, J., Knutsen, J.A., Knutsen, H., Aass, A. & Sollie, A. 1996. Beskatning av sjøørret i sjø på 
Skagerrakkysten og i Oslofjorden (Et forprosjekt). Fisken og Havet, 7. Havforskningsinstituttet. 
http://brage.bibsys.no/imr/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_3697/1/fh_1996_07.pdf  

http://brage.bibsys.no/imr/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_3697/1/fh_1996_07.pdf


 

ICES har tidsserier for sjøaurefangst fra 1979, da rapportert fangst var 200 tonn, stort sett rapportert 

av Polen og Finland. Dette økte på til omkring 1500 tonn i perioden 1990-94, med et toppår i 1993 på 

1865 tonn. Deretter falt fangsten til mindre enn 1000 tonn mot slutten av 1990-tallet, for så å ta seg 

opp igjen til 1000-1400 tonn fram til 2004. Figuren ovenfor viser at fritidsfiskets andel blir stadig 

større, på bekostning av yrkesfisket. I 2014 ble ¾ tatt av fritidsfiskere. Tallene for fritidsfisket i 2015 

er ikke rapportert enda. 

Det er interessant å merke seg at rapportert fangst i Østersjøen ligger minst 10-15 ganger høyere enn 

i Norge. Fangststatistikk for sjøaure er imidlertid notorisk upålitelig. Dette gjør direkte 

sammenligninger vanskelig. Den kraftige økningen i fangsten i Norge fra 1970 til 2000 på ca 4-

gangen, er ganske sikkert et resultat av stor underrapportering. Jo lengre tilbake i tid, desto større. 

Figuren under viser at kurvene for Norge og Østersjøen følger hverandre. Merk at aksene på venstre 

og høyre side har forskjellig skala. 

 

Kurvene for utviklingen i Østersjøen virker i utgangspunktet ikke alarmerende. Et av spørsmålene 

som kommer til å avgjøre om vi er vitne til en undergangsspiral er beskatningen av BOFFFene, og 

hvordan bestandsstrukturen utvikler seg. Et annet spørsmål er om den massive utsettingen av egg, 
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yngel og sjøauresmolt vil fortsette. I dag settes det ut ca 2,5 millioner smolt, og egg og yngel 

tilsvarende minst en million smolt i tillegg. Men fisketrykket ser også ut til å øke, spesielt i Danmark.  

Danmarks sjøaureforvaltning er et eksempel til etterfølgelse 

Ifølge en analyse av fritidsfisket i Nord-Europeiske land ble det fisket og avlivet 316.588 sjøaurer i 

Danmark i 20109. I tillegg ble det gjenutsatt 725.078 av danske og 131.748 av svenske fiskere. Litt 

mindre enn halvparten av dette ble fisket i Kattegatt og Beltestrædene, altså utenfor Østersjøen. I 

ICES-statistikken regnes imidlertid Østersjøen ut til og med Kattegatt. 

I 2011 ble den danske fritidsfiskefangsten oppgitt til 400 tonn, som var omtrent det samme som i 

2010. 550.000 ble gjenutsatt. I 2012 doblet dette seg til 960.000 gjenutsatte sjøaurer10.  

I Danmark var det 176 sjøaureelver i 1960. Restaureringstiltak økte dette til 408 i 2012. Opprinnelig 

var det 887 elver og bekker som historisk produserte til sammen 2,6 millioner sjøauresmolt. 

Lavpunktet ble nådd i 1960, da de 176 gjenværende sjøaureelvene til sammen produserte 180.000 

smolt. I dag er den naturlige produksjonen kommet opp i 1 million. I tillegg settes det ut yngel og 

smolt, slik at den samlete produksjonen av sjøauresmolt nå er på 2,5 millioner. Ca 1/3 av smolten blir 

senere gjenfanget av fiskere. Fisk under et minstemål på 40 cm skal gjenutsettes. 

I gjennomsnitt ble det fisket og avlivet 241.000 såkalte havørreder pr år av fritidsfiskere i perioden 

2010-2012. I tillegg ble det fisket 33.000 i garn og ruser. 85-94% av fangsten blir tatt i sjøen. Det er nå 

lagt planer for å restaurere ytterligere 2.197 km elvestrekning. Det forventes at dette vil øke antall 

oppfiskete havørreder fra 241.000 til 529.000 havørreder11. Restaureringstiltakene omfatter fjerning 

av vandringshindringer og forurensning, opprenskning, fjerning av vannplanter, utlegging av gytegrus 

og skjulestein, og gjenskapning av kanaliserte elver som meandrerende. 

Sverige undervurderer sjøauren i statistikk og forvaltning 

Sverige har minst 800 sjøaureelver. En versjon av svensk statistikk for fangst av sjøaure av 

yrkesfiskere er vist i figuren nedenfor, som er kopiert fra en ICES-rapport fra 201312. Tallene er totalt 

misvisende. Data og figurer for landene som følger i fortsettelsen lenger ned stammer også fra denne 

rapporten, og må derfor også tas med en klype salt.  
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En studie fra 2009 konkluderte med at bifangsten av sjøaure i garnfisket etter sik og abbor langs 

kysten var 243 tonn (316.000 fisk)13. Hovedmengden av dette ble tatt av fritidsfiskere. 

Ifølge en studie i regi av prosjektet Sea Around Us, var sjøaurefangsten i Sverige 10 ganger større enn 

det ICES-statistikken viser for perioden 1950-2007, og 12 ganger større i perioden 2003-2007. 

Fritidsfisket økte fra 130 tonn i 1950 til en topp på 730 tonn i 1975. I 2007 var fangsten nede på 230 

tonn14. ICES oppga 33 tonn for fritidsfisket dette året. 

Finland har få sjøaureelver, men finnene fisker likevel 2-4 ganger mer enn nordmenn 

Finland har nå igjen 12 sjøaureelver som drenerer til Østersjøen. For hundre år siden var antallet 60. I 

tillegg fisker finnene sjøaure i grenseelvene Tornionjoki (Torneälven), Tana og Neiden. 

Finske yrkesfiskere tar 50-80 tonn som bifangst når de fisker etter andre arter, mens fritidsfisket tar 

50-150 tonn. 

De andre landene rundt Østersjøen har små bidrag, unntatt Polen 

Russland har 50 sjøaureelver som munner ut i Østersjøen. Sjøaurefiske er forbudt i Russlands del av 

Finskebukta, men det fiskes en ukjent mengde ulovlig. Russland rapporterer heller ikke sjøaurefangst 

for elvene på Kola og i Kvitsjøen, selv om det åpenbart fiskes store mengder her, ikke minst av 

BOFFF-typen. Estland har 60 sjøaureelver. Det siste tiåret har fangst langs kysten økt fra 10 til 20 

tonn. I Latvia er det 15 større og 50-100 mindre sjøaureelver. Litauen rapporterer om sjøaure i 10 

elvedelta, der til sammen 76 elver munner ut. Polen har minst 25 sjøaurebestander. Flere polske 

elver er store og forgrenete. Den rapporterte polske fangsten er vist i figuren nedenfor.  
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Polen har tradisjonelt rapportert et betydelig kommersielt fiske, men etter 2010 er dette kraftig 

redusert. Det har vært en mistanke om at Polen tidligere har rapportert laks som sjøaure. Det kan 

hende at det er bortfall av laks som delvis kan forklare den kraftige nedgangen i sjøfisket.  

Tyskland har minst 9 naturlig sjøaureproduserende elver i Østersjøen, og det settes ut egg og yngel i 

flere titalls andre elver. Det ble registrert en fangst på 12 tonn i 2012, som ikke inngår i ICES-

statistikken. 

Island fisker sjøaure bare i elvene 

De fleste av sjøaureelvene ligger på sør- og vestkysten. Sjøaure er den dominerende arten i elvene på 

østkysten. Fang- og slipp har nådd et nivå på ca 1/3 gjenutsettinger. 

 

Frankrike sliter med forurensning og vandringshindre 

Total rapportert fangst var 4 tonn i 2012, fordelt med 3 tonn på yrkesfiskere og 1 tonn på 

fritidsfiskere. Det er antatt at reell fangst er minst 8 tonn. Figuren nedenfor viser sjøoverlevelse, 

basert på data fra fisketelleren i indekselva Bresle i Normandie.  



 

 

Spania har også litt sjøaure 

I Spania er det 48 elver som produserer sjøaure. Figuren viser rapportert fangst for 21 av dem.   

 

Sammenfatning 

Sjøauren er under press i store deler av sitt utbredelsesområde. Spesielt gjelder dette for Spania, 

Frankrike, Holland, Belgia, Tyskland, Polen, de baltiske landene og Russland (i Østersjøen). Her har 

forurensing, kanalisering, nedslamming av gyteområder og etablering av vandringshindre spilt en 

avgjørende rolle.  

Østersjøen holder stand som den suverent største produsenten av sjøaure, men har opplevd 

tilbakegang på 2010-tallet. I Østersjøen fiskes det fremdeles mer sjøaure enn i resten av Europa til 

sammen.  



Noen områder opplevde sjøaurekollaps i løpet av 1-2 år på slutten av 1980-tallet. Kollapsen på 

vestkysten av Irland og i Irskesjøen var helt synkron, mens den var litt mindre synkron på Skottlands 

vest- og østkyst. Her var det også større variasjon mellom ulike elver og områder. I Norge kom 

tilbakegangen først og fremst på Vestlandet og i Midt-Norge. Målt med den tvilsomme metoden 

fangststatistikk, startet tilbakegangen her et tiår senere enn kollapsen i Irland og tilbakegangen i 

Skottland. Omtrent samtidig startet oppgangen for sjøauren i Nord-Norge. Framgangen her snudde 

omkring 2005.  

De siste årene kan det se ut til at nedgangstrenden har snudd flere steder i Europa. Mange 

sjøaurebestandene bygger seg nå opp igjen i enkeltelver og i regioner. Det kan virke som at dette er 

et resultat av fredninger, fang-og-slipp og andre former for tiltak som reduserer beskatningen. 

Sjøaurens utvikling siden 1970-tallet er helt ute av synk med etablering og vekst av lakseoppdrett. 

Mange sjøaurebestander bygger seg nå opp igjen i noen av de mest oppdrettsintensive områdene. 

Flere steder er det påvist en sammenheng mellom lakseoppdrett og mengden av lus på sjøaure, men 

det lar seg ikke konstatere at dette har påvirket mer langsiktige trender i sjøaurebestandenes 

utvikling.  

Oppfølgingsanalysen som følger i neste artikkel vil se på studier av sjøaurens «naturlige» overlevelse 

og livsløpsanalyser. Dette blir bakgrunnen for å se nærmere på effekter av luseinfestasjoner og 

overbeskatning. 

 

 


