
 

Unødvendig å redde villaksen 

Den fantastiske villaksen er ikke truet av utryddelse i Norge, men mange steder er det høstbare 

overskuddet mindre enn sportsfiskerne skulle ønske seg. Hovedårsaken er matmangel i havet (se 

http://aquablogg.no/darlige-beiteforhold-i-havet-dreper-villaksen-ikke-lakselusa/). I en periode med 

dårlig sjøoverlevelse er det åpenbart mest nyttige tiltaket å legge til rette for økt smoltproduksjon i 

elvene. Først og fremst kan dette gjøres ved å utbedre gamle laksetrapper og bygge nye, samt 

forbedre elvebiotopene ved å legge ut grus, strømbrytende stein o.l. Kalking av flere sure elver vil 

hjelpe, for ikke å snakke om å stoppe overbeskatningen. Tana, Norges største lakseelv, ligger med 

brukket rygg på grunn av langvarig vill west. Bruvik, som er ansatt i NJFF, ønsker selvfølgelig å trekke 

oppmerksomheten bort fra sportsfiskernes rovfiske. Her har han en alliert i Norske Lakseelver, som 

ikke vil høre snakk om at rettighetshaverne i elvene ikke driver en bærekraftig forvaltning.  

NJFF og Norske Lakseelver er allierte også i kampen mot sjølaksefisket, og det var vel å vente at 

islendingen Orri Vigfusson ble hyllet som villaksens redningsmann. På begynnelsen av 1990-tallet 

stiftet han North Atlantic Salmon Fund (NASF), som kjøpte opp laksekvoter fra sjølaksefiskere. Dette 

har hjulpet også den norske villaksen, hevdet Bruvik, som slåss for en omfordeling av inntektene fra 

laksefisket til fordel for elveeierne. 

Laksen før og nå 

Scenene fra Rhinen skulle illustrere at det er bedre å ta vare på laksen før den dør ut, enn å satse på 

reetablering. Dette er selvfølgelig korrekt. Et bidrag til folkeopplysning her på bloggen er å gå 

nærmere inn på villaksens historiske skjebne.  

Før industrialiseringen av Europa og Nord-Amerika svømte det flere titalls millioner laks i Nord-

Atlanteren. Laks ble hovedsakelig fisket i elvene, og sjølaksefisket foregikk nær elvemunningene. I de 

største elvene kunne fangsten komme opp i flere hundre tusen laks. Eksempelvis ble det fisket 

250.000 laks i Rhinen så sent som i 1888. Andre elver som produserte et fangstoverskudd i klassen 

100.000+ var for eksempel Seinen og Loire i Frankrike, Meuse i Holland, Tay, Tweed, Spey og Dee i 

Skottland, Pechora, Severanaya Dvina og Varzuga i Russland, Miramichi i Canada, og Penobscot og 

Kennebec i USA. År om annet kunne også Tanalaksen beskattes på dette nivået, i likhet med en rekke 

andre elver i flere land.  

Industrialiseringen medførte utbygging av mange elver med vandringshindre som demninger og 

sluser. Samtidig ble laksehabitater ødelagt eller degradert av kanalisering, uttak av grus, 

nedslamming og vannforurensning. Overbeskatning av gytelaks var vanlig. Det er sannsynlig at det 

nordatlantiske bestandskomplekset i denne tiden ble redusert til om lag 10 millioner laks, som er et 

gjengs anslag for bestandsstørrelsen på 1970-tallet. 

I siste halvdel av 1980-tallet gjennomgikk Nord-Atlanteren et økologisk regimeskifte, som reduserte 

laksens overlevelse i havet fra 20-40% til om lag 10%. Laksebestanden ble redusert til 3-5 millioner i 

løpet av få år. Marin overlevelse falt til 10-20% på 1990-tallet, og videre ned til 5-10% etter 2000. I 

dag kommer det tilbake ca 2,5 millioner til de Nordatlantiske kystene, hvorav litt mer enn 500.000 

blir oppfisket. Figuren nedenfor illustrerer at nedgangen i rapportert fangst har vært ca 25% i Norge i 

perioden siden 1991, mot 50-60% til sammen for alle andre land med laks. Merkelig nok har landet 

med mest oppdrettslaks den minst tilbakegangen. 

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


 

Det økologiske regimeskiftet som forårsaket denne utviklingen kjennetegnes av stigende 

sjøtemperatur, redusert forekomst av dyreplankton med høy næringsverdi, og økt beitekonkurranse 

fra pelagisk fisk. Omkring 2010 var bestanden av sild og makrell i Nord-Atlanteren omkring 25 

millioner tonn. På 1980-tallet var biomassen av disse artene mindre enn 10 millioner tonn. 

Det er ikke usannsynlig at økologiske regimeskifter er sykliske, og at vi nå kan nærme oss et nytt 

omslag. Det er påvist både 30-årssykluser og 60-årssykluser for en rekke fiskearter både i 

Atlanterhavet og i Stillehavet. Temperaturutviklingen i Nord-Atlanteren påvirkes blant annet av den 

nordatlantiske oscillasjonen, som måles i NAO-indeksen (vinter-NAO). Den slo over fra en negativ 

fase til en positiv fase mot slutten av 1980-tallet, og bør slå over til en ny negativ fase mot slutten av 

dette tiåret (ca 2020) hvis vi har å gjøre med en 30-årssyklus. 

NAO-indeksen var negativ i 30-årsperioden fra slutten av 1950-tallet til slutten av 1980-tallet. Når 

NAO er positiv, er vinterklimaet preget av høytrykk ved Azorene og lavtrykk ved Island. Dette leder 

varm atlantisk luft inn over Skandinavia og Norskehavet, og gir fuktige og milde vintre. Dette blir 

omvendt i perioder med negativ NAO, når høytrykk ved Island og lavtrykk ved Azorene leder kald luft 

sørover fra Arktis, og vintrene blir kalde og tørre. Det gjenstår å se om denne hypotesen blir 

motbevist av den faktiske utviklingen, eller kanskje NAO og sjøtemperaturen nå blir overstyrt av 

generell global oppvarming. Villaksens venner er et optimistisk folkeferd, så her er det håp i 

hengende snøre!  

Kommer Kennth Bruvik til å opplyse sine seere om det økologiske regimeskiftet i laksens 

beiteområder? Helt sikkert ikke. Kommer han til å opplyse om overbeskatning som salt i såret til 

laksen? Igjen helt sikkert ikke, men her kommer historien. 

Et historisk blikk på det norske laksefisket 

Det norske laksefisket har gjennomgått store forandringer de siste tiårene, først og fremst ved at 

tyngdepunktet i oppfisket kvantum har blitt flyttet fra sjø til ferskvann, men også fordi samlet 

fangstinnsats har blitt regulert ned etter at overfisket ble tydelig også for villaksforvaltningen.  

Går vi langt tilbake i tid, åpenbarer det seg en ganske interessant historie om hvordan laksefisket 

opprinnelig utviklet seg som et fiskeri i elvene og elveosene, til et sjølaksefiskeri på 1800- og 1900-

tallet, og tilbake til elvene mot slutten av 1900-tallet og nå på 2000-tallet.  
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Gode fiskeplasser i elver og elveoser var verdifulle, og er derfor omtalt i tidlige lovtekster. Allerede i 

Middelalderen ble det eksportert saltet og raket laks i tønner. Pengeinntekten var attraktiv, noe som 

førte til at mange fiskerettigheter endte opp som kirkeeiendommer. For folk flest var likevel laks først 

og fremst matauk, men fra omkring 1830 dukket det opp pengesterke utlendinger som introduserte 

sportsfisket. De la etter seg pengeinntekter rundt om på bygdene, som på denne tiden gjennomgikk 

”det store hamskiftet” fra naturalhushold til pengehushold. Men det viktigste utviklingstrekket var 

likevel at sjølaksefisket kom i gang i stor skala på denne tiden. 

Kilenøter og krokgarn 

Laksefiske med kilenøter ble introdusert i Sør-Norge tidlig på 1800-tallet, og en del senere i Nord-

Norge. I Finnmark ble kilenøter tatt i bruk på 1860-tallet. På denne tiden hadde skoltesamer og andre 

østsamer allerede drevet laksefiske i sjøen med andre typer faststående redskaper, i alle fall siden 

1700-tallet. Dette var redskaper som fanget etter samme prinsipp som kilenøter og krokgarn, men 

som var utformet på litt andre måter. Krokgarn kom i bruk senere, trolig på 1870-tallet i Sør-Norge og 

et tiår senere i Nord-Norge. Begge redskapstypene ser ut til å være importert fra Skottland. 

På landsbasis var det i år 1900 over 9000 av disse redskapstypene, mens tallet på begynnelsen av 

1960-tallet hadde sunket til mellom 7000 og 8000. Kilenøter og krokgarn tok mellom 70 og 75% av 

laksefangsten i Norge omkring 1900. Krokgarn kom i bruk i stor målestokk mye senere, da 

monofilamentgarna ble vanlig på 1960-tallet. De vesentlig billigere krokgarna ble da aktuelle som et 

alternativ til kilenøter.  På 1970-tallet økte antall krokgarn fra om lag 1500 til nesten 6000, mens 

tallet på kilenøter falt fra omkring 7000 til under 2000. 

I forhold til befolkningen var Finnmark overrepresentert i fisket med faststående redskap. En av 

årsakene var at pomorhandelen mellom folk i Finnmark og russerne brøt sammen i 1914, ved 

utbruddet av 1.verdenskrig, og ble ytterligere redusert etter revolusjonsåret 1917. For fiskerbøndene 

betydde dette at de måtte finne nye inntektskilder, og i løpet av årene som fulgte økte antall 

kilenøter i Finnmark fra 708 i 1914 til 946 i 1930, og 1349 i 1939. Forøvrig opplevde finnmarkingene 

en laksebonanza i fredsåret 1945. Den tyske okkupasjonsmakten brente ned Finnmark i 1944 og 

fordrev storparten av befolkningen sørover. Dette førte til en de facto laksefredning, og praktisk talt 

opphør av sjølaksefisket. I sin tur førte dette til eventyrlige fangster for elvefiskerne og de få 

kilenotfiskerne som fisket i 1945. Laksebonanzaen fortsatte noen år før hard beskatning på nytt 

hadde redusert bestandene.  Fangstene i etterkrigsårene kunne sagt noe om laksens potensielle 

produktivitet, men ble ikke bokført, og derfor er vi fremdeles i uvisse om dette spørsmålet. 

Drivgarn 

Samisk nærings- og utviklingssenter skriver i en utredning om sjølaksefisket i Finnmark følgende om 

utviklingen av drivgarnsfisket etter laks: 

”De første opplysninger om drivgarnsfiske etter laks finner man i fiskeriinspektørens innberetninger 

fra rundt århundreskiftet. Det virker som om dette fisket tok til i Drammensfjorden, hvor en norsk-

amerikaner var foregangsmann. I garnene ble det brukt tynn tråd som var meget effektiv. I 1906 

begynte man med drivgarnfiske også i Trondheimsfjorden. Det ble gjort så gode fangster der at det i 

årene 1907 og 1908 utviklet seg kraftig i de andre Trøndelagsdistriktene, og i "Østfinmarken." Det 

året skal det ha vært 200 båtlag som dreiv dette fisket på landsbasis (Fiskeriinspektøren 1907-08:17, 

Berg 1986:70).” 1 

                                                             
1 Samisk nærings- og utredningssenter: Sjølaksefisket i Finnmark i et historisk perspektiv. Utredning for 
Finnmarkskommisjonen, 24. juni 2010. 



Drivgarnsfisket formelig eksploderte på 1960-tallet, da nylongarn ble tatt i bruk. Nylongarn var både 

sterkere og ikke minst var de mye mer effektive enn de gamle bomullsgarna. Allerede på slutten av 

1960-tallet ble 30-40% av laksefangsten tatt på drivgarn, og dette økte til 50% i 1980. Utover på 

1970-tallet forskjøv drivgarnsfisket seg sørover fra Finnmark til Trøndelag og Vestlandet. I 1962 ble 

drivgarnsfisket forbudt i mange fjorder, og i 1969 ble forbudet utvidet til å gjelde innafor grunnlinja, 

som er en grenselinje som trekkes mellom de ytterste skjærene langs kysten. I 1978 ble det innført 

en konsesjonsordning for drivgarnsbåter, som halverte antallet til litt over 700. Samtidig ble det 

innført begrensninger på antall garn pr båt. Samla fangst på drivgarn ble imidlertid ikke redusert. I 

1979 ble drivgarn forbudt øst for Nordkapp, og på Skagerakkysten øst for Lista. På 1980-tallet 

forskjøv drivgarnsfisket seg på nytt nordover, og fikk et tyngdepunkt utenfor Vest-Finnmark. I stedet 

for å begrense drivgarnsfisket, ble det nå innført begrensninger på fisket med kilenøter, krokgarn og 

elvefisket i Finnmark, som omfordelte laks fra disse redskapsgruppene til drivgarnsfisket. 

Myndighetenes begrunnelse for dette regimet var at man ønsket å spare mer utsatte laksestammer 

lenger sør, mens de sterke laksestammene i Finnmark ville tåle denne beskatningen. Vi kan vel ha en 

mistanke om at bidraget fra russisk laks på vei forbi Finnmarkskysten også var med i beregningen.  

Line 

Danske fiskere startet med linefiske etter laks i internasjonalt farvann utenfor Nord-Norge i første 

halvdel av 1960-tallet. Etter hvert kom det til fiskere fra Færøyene, Sverige og Norge. I 1969 ble det 

fisket 900 tonn laks på line. Dette fisket ble etter hvert utvidet til Norskehavet og området rundt 

Færøyene, mens det utviklet seg et internasjonalt drivgarnsfiskeri ved Grønland. I 1976 ble linefiske 

forbudt for norske båter. I 1977 ble norsk økonomisk sone på 200 nautiske mil (370 km) opprettet. 

Dette førte til at vesentlig mindre laks ble fisket nær norskekysten, men fisket ved Færøyene og ved 

Grønland fortsatte. Det ble beregnet at 40% av fangsten ved Færøyene var laks på vei til norske elver. 

  

Den nordatlantiske laksekonvensjonen (NASCO) vedtok i 1983 forbud mot laksefiske utenfor 12-

milsgrensa. Unntak ble gjort for fisket ved Færøyene og Grønland, der det hvert år forhandles frem 

en kvote basert på bestandsvurderinger fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES). Dette 

regimet førte etter hvert til så godt som avvikling av laksefisket ved Grønland. Fra 1991 mottok 

Færøyene økonomisk kompensasjon for å avvikle laksefisket her. 
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Tilbake til elva 

Utover på 1980-tallet økte motstanden mot sjølaksefisket kraftig. Drivkraften bak dette var 

sportsfiskerne og elveeierne, som etter hvert fikk politikernes sympati. I løpet av etterkrigstiden, og 

særlig etter 1960, hadde sportsfisket utviklet seg fra en rikmannssport til en allemannssport. 

Sjølaksefisket med faststående redskap var en grunneierrett, som ikke uten videre kunne fratas 

rettighetshaverne. Sportsfiskets økende popularitet og demokratisering gjorde det lettere for 

politikerne å omfordele lakseressursen fra grunneiere til ”folk flest”. Fagfolkene i forvaltningen fulgte 

opp, og leverte et kunnskapsgrunnlag for omfordelingspolitikken ved å hevde at fisket på blandete 

bestander i sjøen var uheldig. Svake bestander kunne utsettes for ødeleggende overbeskatning når 

de ble beskattet sammen med laks fra sterke bestander. Prinsipielt burde laksen fiskes i sin 

hjemmeelv, eller så nær munningen som mulig.  

Kampen mot sjølaksefisket vant sine første seire i internasjonalt farvann, deretter fulgte det norske 

drivgarnsfisket mellom grunnlinja og 200-milsgrensa, og så startet den seige kampen mot kilenøter 

og krokgarn. Fiskesesongen for faststående redskap ble innskrenket, fisketiden pr uke nedkortet, og 

det ble innført større fredningssoner utenfor lakseelvenes munninger. Forskerne dokumenterte 

garnskader på laks. Dette førte etter hvert til et forbud mot bruk av monofilament-nylon i krokgarn, 

og antall krokgarn gikk dermed kraftig ned. I sin tur førte dette til et lite oppsving i bruken av 

kilenøter i årene omkring 1990. Samtidig ble det mindre lønnsomt å fiske laks, fordi 

oppdrettsnæringen på denne tiden oversvømte markedet med billig laks. Velstandsutviklingen kom 

til kystbefolkningen også, og det kommersielle laksefisket forvandlet seg til et hovedsakelig 

hobbyfiskeri. I 1997 ble krokgarn forbudt langs hele kysten fra Rogaland til og med Troms, og fra 

2003 fra Østfold til Rogaland. På slutten av 1990-tallet var det ca 2800 redskaper i drift i regi av ca 

1800 fiskere. Risiko for overbeskatning av svake bestander var begrunnelsen for innføring av 

restriksjonene.  

Den nye fienden - lakseoppdrett 

Siden tidlig på 1990-tallet hadde forskerne hatt en mistanke om at lakseoppdrett kunne ha en 

negativ påvirkning på villaksen. Man antok at lakselus oppformert på oppdrettslaks kunne smitte 

villaksen så kraftig at smolt under utvandring kunne drepes av lakselus. Rømt oppdrettslaks kunne 

gyte i elvene, og ødelegge elvestammenes genetiske tilpasning. På sikt ville dette kunne påvirke 

villaksens evolusjonære utvikling og svekke villaksens overlevelsesmuligheter. Dette var hypoteser 

som virket så intuitivt korrekte, at dokumentasjon var unødvendig for å selge inn tanken til politikere 

og sportsfiskere. 

Utover på 1990-tallet, og særlig etter 2000, ble villaksen i økende grad framstilt som truet, særlig på 

grunn av oppdrettsnæringen. Dette var en vitenskapelig begrunnelse for ytterligere innstramming av 

beskatningsregimet, som vanskelig kunne trekkes i tvil av allmennheten. Saken kunne dermed 

framstilles som et onde påtvunget alle villaksfiskere av en felles ytre fiende. På 2000-tallet ble det 

innført ytterligere begrensninger av sjølaksefisket, og fra 2007 også av elvefisket, uten at det kom 

særlig sterke protester mot villaksforvaltningen. Med oppdrettsnæringen i rollen som syndebukk, 

vendte raseriet seg mot lakseoppdretterne. Omfordelingspolitikken kunne dermed videreføres under 

et røykteppe av lakselus og genetisk forurensning.  

I 2017 ble det rapportert en fangst på 290 tonn i sjø og 375 tonn i elv. 44% ble altså tatt i sjøen dette 

året. 30-40 år tidligere ble 75% tatt i sjøen.  

 



Vestlandet ble særlig hardt rammet av overbeskatning 

For perioden fram til 1989 (drivgarnsforbudet) har VRL beregnet et generelt beskatningsnivå på 90 % 

for innsiget til Vestlandet, og over 95 % for smålaksen. Vestlandet var særlig hardt rammet av 

kollapsen på slutten av 1980-tallet, da innsiget ifølge VRLs beregninger gikk ned fra et nivå omkring 

125.000 laks i første halvdel av 1980-tallet til et nivå mellom 30.000 og 50.000 etter 1990. 

Gytebestanden på Vestlandet som helhet var imidlertid allerede i 1983 redusert til omtrent samme 

nivå som i dag. VRL har presentert beregninger som viser at gytebestanden har fluktuert mellom 

10.000 og 15.000 laks i hele perioden2. For året 1996 ble det beregnet at totalt antall gytehunner av 

typen mellom- og storlaks var 331 i Hordaland3. 80 % av hunnlaksen av flersjøvintertypen ble fisket 

opp i sjølaksefisket i Hordaland dette året.  

Hvis anslaget er i nærheten av å være korrekt, betyr dette at laksen i Hordaland var ekstremt 

overbeskattet så sent som i 1996, og at den hadde vært det i en lang årrekke før dette. 

Overbeskatning må ha vært en viktig driver bak bestandskollapsen i Hardanger, og mer generelt i 

Hordaland og Sogn og Fjordane. 

La oss for illustrasjonens skyld anta en sjøoverlevelse på 15% i de gode årene på 1970-tallet. Dette er 

vesentlig høyere enn beregnet av ICES, som er vist i figuren nedenfor. 15% gir 6885 tilbakevandrere 

på vei til Hardangerfjorden (PFA).  

 

Figurforklaring: ICES-beregning av smoltoverlevelse i Nord-Atlanteren. Y-aksen viser % overlevelse. 

Kurven med sirkler viser ensjøvinterlaks, og kurven med firkanter viser tosjøvinterlaks. De gule 

boksene illustrerer faseskifter i utviklingen. Blå strek angir skjematisk nedtrappingen i sjøoverlevelse i 

perioden. Ifølge VRLs beregninger av PFA er innsiget av laks mot norskekysten bare halvert i løpet av 

                                                             
2 Det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning 2010. Status for norske laksebestander i 2010. Rapport nr 2, figur 

2.1.16 på s.34.   
3 Sægrov, H., B.A. Hellen, G.H. Johnsen & S. Kålås. 1997. Utvikling i laksebestandane på Vestlandet. 
Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen, Fase II. Rapport nr. 34. ISBN 82-554-0537-2. s.21 
http://www.radgivende-biologer.no/uploads/Rapporter/290.pdf  

http://www.radgivende-biologer.no/uploads/Rapporter/290.pdf


perioden da smoltoverlevelsen ble redusert til 10-20%. Dette er et paradoks som trenger en 

forklaring. 

Hvis vi konservativt benytter en sjøbeskatning på 80% i vårt illustrerende regnestykket, betyr det at 

5500 laks ble fisket opp i sjøen. Resten, ca 1380 laks, gikk opp i elvene, der omtrent 30-60% ble fisket 

opp (tilsvarer i underkant av 90% totalbeskatning). Gytebestanden kan altså på 1980- og 1990-tallet 

bestått av så lite som 550-970 laks, altså vesentlig mindre enn det som er registrert i 

gytefisktellingene de siste årene. Av disse kan det ha vært så lite som 150-300 hunner av mellom- og 

storlakstypen, tall som kan virke noe høye i forhold til anslaget på 331 gytehunner av samme type for 

hele Hordaland. 

Konklusjon 

Det er åpenbart at overbeskatning har svekket norske laksebestander gjennom flere tiår, og at 

bestandsutviklingen har vært preget av overfiske av gytelaks. Etter at gytebestandsmål ble innført 

som forvaltningsmetode fra slutten av 1990-tallet, har overbeskatningen blitt noe redusert.  

De store lakselokomotivene i Trondheimsfjorden, Orkla og Gaula, ble imidlertid utsatt for kraftig 

overfiske i mange år på 2000-tallet. Historisk var Tanas andel av samla fangst i elv i Norge om lag en 

tredjedel. Omkring 2010 hadde dette sunket til mindre enn 10%. Elvas produksjon er som kjent sterkt 

begrenset av overfiske. Opptil 90% av gytelaksen har i en årrekke vært fisket opp. Samla fangst i alle 

andre norske elver unntatt Tana har derimot økt 50% siden 1995, som vist i figuren nedenfor. 

 

Laksebestandene på Vestlandet brøt sannsynligvis 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. Denne forklaringsmodellen vil ikke NRK og Kenneth 

Bruvik komme inn på i sin serie, fordi den slår beina under myten om lakselusas herjinger. 
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