
Anti-oppdrettslobbyen  

Når VRL selv konkluderer kontrafaktisk med at oppdrettsnæringa er den største trusselen mot 

villaksen, må vi spørre oss hvorfor. Follow the money, sier et gammelt jungelord. I dette tilfelle kan vi 

lete etter forskere som i flere tiår har hatt tilnærmet ubegrenset tilgang på penger for å konstruere 

bevismateriale for en anklage om at oppdrettsnæringas har katastrofal påvirkning av villaksen.  

Forskerne har en formidabel lobby i ryggen, som sørger for at ingen politikere tør å ta fra dem denne 

pengestrømmen. 100.000 laksefiskere, mange tusen elveeiere og servile og fordummete journalister 

utgjør til sammen en offentlighet som tror på mytene og heier på forskerne.  

Laksefiskerne har interesse av å skjule sine spor. På 1980- og 1990-tallet var overbeskatningen 

enorm, og den preger fortsatt utviklingen i noen av Norges største lakseelver. VRL er produsenter av 

en avledningsmanøver fiskerlobbyen åpenbart setter pris på.      

Hvordan har det egentlig gått med villaksen? 

Som kjent fikk vi et sammenbrudd i laksebestandene i hele Nord-Atlanteren på slutten av 1980-tallet. 

Sammenbruddet var forårsaket av et økologisk regimeskifte i havet, som er beskrevet blant annet 

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

Tilbakegangen for laksen var like stor og til og med større i områder helt uten oppdrett. Bare dette 

enkle faktum burde være tilstrekkelig til å få edruelige forskerne til å se etter andre påvirkninger enn 

lakselus. 

Innsiget av laks til norskekysten gikk ned fra 7-800.000 på slutten av 1980-tallet, til 500.000 midt på 

1990-tallet. Etter dette har innsiget svingt omkring dette nivået. Nedgangen før dette, fra 1970-tallet 

til midten av 1980-tallet, var hovedsakelig drevet av overbeskatning (se for eksempel 

http://aquablogg.no/lakselus-og-romt-oppdrettslaks-bor-ikke-begrense-produksjonen-av-

oppdrettslaks-i-hardanger-2015/ s.37-38). VRL har selv beregnet at beskatningen i denne perioden lå 

på 90% av innsiget, og 95% i enkelte år og områder. 

Utviklingen er illustrert i VRLs figur gjengitt nedenfor, som også viser at vi fikk et oppsving i 2000 og 

2001. Denne midlertidige økningen tilskrives noen år med bedre beiteforhold i havet.  
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Utviklingen for mellomlaks og storlaks har vært omtrent flat siden 1987, som vist i neste figur. 

Nedgangen i totalinnsiget fra 1987 til 1995 skyldes en reduksjon i smålaksinnsiget. Dette fenomenet 

er også en refleksjon av det økologiske regimeskiftet, som førte til dårligere beiteforhold i havet, 

dårligere vekst, og dermed at smålaksen i mindre grad greide å nå triggervekta for å bli kjønnsmoden 

etter 1 sjøvinter. En større andel ble altså kjønnsmodne etter 2 sjøvintre. Overlevelsen for 2-

sjøvinterlaks er vesentlig lavere enn for 1-sjøvinterlaks. Forskjellen i overlevelse forklarer nedgangen i 

overgangsårene 1987-1995 (kurven ovenfor).    

 

 

Neste figur viser VRLs kurver for fangst i sjø og elv, samt total gytebestand i norske elver.  

 



Drivgarnsforbudet førte til en kollaps i sjøfisket, og en økning i elvefangsten i årene som fulgte. Dette 

skjedde omtrent samtidig med den generelle nordatlantiske laksekollapsen, slik at elvefiskerne ikke 

umiddelbart opplevde effekten av det økologiske regimeskiftet.  

Økningen i elvefisket er på ca 20% etter 1995, hvis vi justerer for Tana-effekten og holder Tana 

utenom. Tana dominerte tidligere fangststatistikken, og kunne enkelte år stå for 25% av den norske 

totalfangsten. Etter at overbeskatningen tok overhånd på 2000-tallet, har Tanas fangstandel sunket 

og var mindre enn 5% i 2017. Nedgangen i Tana har dratt totalfangsten kraftig ned, men dette er 

altså mer enn kompensert av framgang for de øvrige elvene.  

 

Tar vi hensyn til svikten i Gaula og Orkla, vil bildet av effekten av overbeskatning bli enda tydeligere. 

Punktet rømt oppdrettslaks på vandring i VRLs risikokart 

Siden 2010 har VRL oppsummert truslene mot villaksen i form av en grafisk framstilling, som vist i 

figurene nedenfor. Rømt oppdrettslaks har siden figurert som verstingspunktet på VRLs 

pilkastdiagram, i øverste høyre hjørne. 

Punktet lå stabilt på 0,77 i påvirkningsgrad og 0,92 i risiko for ytterligere skade i perioden fra 2013 til 

2015. Antakelig er vi invitert til å tolke dette som svært alvorlig. I 2016 regnet VRL ut at 

påvirkningsgraden økte til 0,83, mens risikoen lå stabilt. I 2010 og 2011 var punktet plassert på 0,72 

og 0,92, på aksene som disse årene ble benevnt henholdsvis effekt og utvikling. I 2017 er punktet 

flyttet litt ned og til venstre, for å reflektere at innslaget av rømt oppdrettslaks i elvene har blitt 

mindre. Punktets vandring er sammenfattet i tabellen nedenfor. Figurene som følger viser VRLs 

grafiske framstilling for disse årene. 

Publiseringsår Påvirkningsgrad Risiko for ytterligere skade 

2015 0,77 0,92 

2016 0,83 0,92 

2017 0,83 0,87 

2018 0,8 0,7 
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Det er selvfølgelig umulig å skjønne hvordan plasseringen er regnet ut. Det eneste vi skjønner er at 

dette ikke dreier seg om vitenskap, men om et sterkt ønske om å mistenkeliggjøre oppdrettsnæringa.  

Har lakselus og gyro samme påvirkning på laksebestander? 

Lakselus har i alle år ligget fast på 0,68 i påvirkningsgrad og 0,8 i risiko. Påvirkningsgraden var 

omtrent den samme som G.salaris til og med 2017, da gyro fikk verdien 0,55, og risikoen ble redusert 

fra 0,4 til 0,3. Det er interessant at gyro har samme eller lavere påvirkningsgrad enn lakselus, 

ettersom gyroen dreper 80-90% av lakseyngelen. Betyr dette at VRL mener at lusa dreper 80-90% av 

smolten?    

Trusselen fra sur nedbør og vasskraftregulering ble nedjustert i 2018, mens fysiske inngrep ble 

oppjustert. Infeksjoner knyttet til oppdrettsaktivitet ble oppjustert fra 0,58 til 0,65 i 2016, uvisst av 

hvilken grunn. Landbruksforurensning ble nedjustert i 2015, og enda mer i 2017. 

VRLs forsøk på å trylle vekk overbeskatning 

Overbeskatning er ikke et problem, sier VRL, til tross for at de 3 elvene med størst gytebestandsmål 

(Tana, Gaula og Orkla) alle lider under overbeskatning. 

2015 2016 

2017 
2018 



Overbeskatning har fast plass nederst i venstre hjørne i diagrammene, etter en nedjustering i 2011. 

VRL skriver selv i vedleggsrapporten1 at gytebestandsmåloppnåelse og høstbart overskudd i 2013-

2017 var svært dårlig i Orkla og Gaula. For Tana er konklusjonen at «Det er stor fare for redusert 

innsig som følge av at smoltproduksjonen er redusert på grunn av lav rekruttering».  

I presentasjonen av 2018-rapporten på sin hjemmeside skriver VRL at «Det er derfor ikke mangel på 

gytefisk som begrenser laksebestandene, med få unntak». De unnlater å nevne at 3 av unntakene, 

Orkla, Gaula og Tana, representerer 30% av samla GBM for alle norske elver, og utgjør mer enn 40% 

av samla GBM for de 34 største kildeelvene (GBM mer enn 2000 kg hunnlaks, se 

http://aquablogg.no/vrl-med-villedende-rapport-om-genetisk-status-for-villaksen/). Disse 

kildeelvene er laksens virkelige genbank, ikke de såkalte genbank-klekkeriene. 

Det er en gåte at GBM-svikt i de 3 elvene bagatelliseres av VRL. VRL mener tydeligvis at antall elver 

med overbeskatning er lavt, men det hjelper ikke når bidraget fra de største elvene er så viktig. For 

det samla innsiget av laks til norskekysten kan svikten i disse 3 utgjøre så mye som 10-30%, eller 50 til 

150 tusen laks. 

Har VRL en framtid? 

Ikke uventet heter det også i år at de viktigste truslene mot villaksen stadig vekk er rømt 

oppdrettslaks, lakselus og andre fiskesykdommer (hvilke sykdommer da?). Overbeskatning er 

frikjent, og frifinnelsen er vektlagt i VRLs presentasjon på sin hjemmeside.  

VRL har 13 medlemmer, de fleste kjente medlemmer av lusekommissariatet. Medlemmene sies å 

være oppnevnt av Miljødirektoratet, men rådet er i realiteten selvrekrutterende. Den viktigste 

kvalifikasjonen ser ut til å være at de er villige til å propagandere for mytene om oppdrettsnæringens 

negative påvirkning av villaksen. Rådet har likhetstrekk med De Aderton, de 18 medlemmene av 

Svenska Akademien, som deler ut Nobels litteraturpris. Etter ymse avsløringer er «hemska 

akademien» nå redusert til De Trederton, og de 13 gjenværende er kloke nok til å avstå fra å dele ut 

en pris for 2018.  

Kanskje medlemmer av VRL også burde vurdere sin videre deltakelse i dette propaganda-apparatet? 

Kan det være en god idé at VRL bør la være utgi en rapport neste år? Den vil jo uansett bli en 

tilnærmet kopi av rapportene fra foregående år. Risikovurderingen ble bestemt i 2010, og er siden 

blåkopiert med små variasjoner.  

                                                             
1 https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2503418/Rapport11C.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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