
SNA-rapportens hovedtall 

Figur 37 i rapporten1 viser beregnet innsig av laks til Orkla, før bestanden utsettes for i beskatning i 

sjø og elv. Bestanden har variert fra drøyt 5000 til nesten 8000 laks de siste årene. I 2013 var innsiget 

bare 3500 laks. 

 

Neste figur viser beregnet gytebiomasse av hunnlaks. Økningen har vært større enn økningen i antall 

gytefisk, og viser at fang-og-slipp har resultert i et høyere innslag av store flergangsgytere.   
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Ettersom gjennomsnittlig smoltalder i Orkla er omtrent 3½ år, må vi vente til 2022-2024 før vi kan 

forvente et oppsving i høstbart overskudd som tilnærmet tilsvarer elvas produksjonspotensial. De 

nærmeste årene vil bestanden fortsatt slite med effekten av mangelen på gytefisk i 2013-2015. 

Sannsynligvis var det enda verre i årene før 2013.  

Fiskeforvaltningen kom tydeligvis helt på etterskudd, men man har i det minste vist vilje til å ta grep 

etter at det ble åpenbart at overbeskatning var hovedproblemet. Alt for lenge konsentrerte de seg 

om å bekjempe innbilt lus og oppdrettsnæringen. Fiskeforvalternes rådgivere i Miljødirektoratet, 

NINA, VRL og Norske Lakseelver lider dessverre fremdeles av denne vrangforestillingen. Vi har i 

mente at årets VRL-rapport slår fast at det ikke er mangel på gytefisk som begrenser 

laksebestandene.  

Sjøauren er ødelagt av landbruket og fysiske inngrep 

Sjøauren er et annet og dystrere kapittel. Her er det ingen spor av framgang for bestanden. Antall 

registrerte sjøaurer hadde en topp i 2014, som mest sannsynlig skyldtes at sjøaure fra nabovassdrag 

søkte tilflukt i Orkla dette året, som var preget av tørke og liten vannføring.  

 

Andel gytemoden sjøaure har variert fra 19 til 35%. 

NINA-rapport peker på landbruk og fysiske inngrep 

NINA publiserte tidligere i vår en rapport om status for sjøauren i Orkla, som bekrefter tidligere 

rapporter fra Gaula og andre deler av Trondheimsfjorden2. Sitat fra sammendraget: 

For flere av de undersøkte vassdragene i 2017 er tetthetene på nivå med en totalkollaps i 

ungfiskproduksjonen av (sjø-)ørret og/eller laks, der bestandene nå er nede på et 

minimumsnivå, og dermed er langt fra å oppnå fastsatte miljømål etter vannforskriften. På 

bakgrunn av sjøørretbestandens historisk lave bestandsnivå i indre Trondheimsfjorden, 

inkludert de største elvene Verdalselva, Stjørdalselva, Nidelva, Gaula og Orkla, anses 

                                                             
2 Solem, Ø., Bergan, M.A., Turtum, M., Jensås, J.G., Krogdahl, R. & Ulvan, E.M. 2018. Tiltaksret-tet kartlegging av 
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tilstanden samlet sett som kritisk for sidevassdrag til Orkla. Det er nå akutt behov for store 

(restaurering og gjenhenting av tapte vassdragstrekninger) og små (sikre fire vandringsveier, 

enkle habitatforbedringer og tilførsel av gytesubstrat) tiltak for hente tilbake noe av den 

naturlige produksjonen i vassdragene. 

Det framgår av denne rapporten, og av flere andre, at lus har fint lite med sjøaurekollapsen å gjøre. 

Se for eksempel http://aquablogg.no/90-tilbakegang-for-sjoauren-forklares-av-inngrep-i-

gytebekkene/. Likevel er det lusa som sitter igjen i allmennhetens bevissthet som hovedårsak til 

sjøaurekollapsen. Dette skyldes dyktig propagandaarbeid fra Miljødirektoratet og tilliggende organer, 

samt sviktende grep fra oppdrettsnæringens side for å korrigere svertekampanjen som har påført 

næringen stort omdømmetap.  

Avisa Innherred meldte 21.juni 2018 at en student har levert en masteroppgave som mener å 

dokumentere at det var minst 5 ganger mer sjøaure i bekkene langs Verdalselva for 70-80 år siden3. 

De største tapene av produksjonsareal skyldes landbruket, og dreier seg om bekkelukkinger, 

kanalisering, kulverter, redusert kantvegetasjon, avrenning og erosjon. Store mengder søppel er 

dumpet i bekkene.  

Overbeskatning av sjøaure 

Overbeskatning er et underdokumentert og underkommunisert problem når det gjelder sjøauren. 

SNA-rapporten peker på at et bærekraftig nivå for beskatning av sjøaure ligger på ca 10%. I Orkla 

betyr dette at et uttak på 100 sjøaurer i året de siste 5 årene har forhindret bestanden i å vokse.   

I løpet av 1990-tallet og utover på 2000-tallet fikk omfanget av sjøfisket etter sjøaure et stadig større 

omfang. Det er ikke gjort tilfredsstillende forsøk på å kartlegge omfanget av beskatningen i sjø, men 

mistanken er at den er omfattende. Sjøfiskerene har i likhet med elvefiskerne blitt stadig dyktigere, 

og fiskertettheten øker umiddelbart hver gang det rapporteres på sosiale medier at fisken er i bett. 

Mens mindre enn halvparten av laksefiskerne fikk fangst på 1980-tallet, er det nå de færreste som får 

0 fangst.  

Spesielt uheldig er overbeskatningen av såkalte BOFFFs (big old fat fekund females). Dette er 

beskrevet nærmere her: http://aquablogg.no/er-overbeskatning-en-bedre-forklaring-pa-sjoaurens-

tilbakegang-enn-lus/  

Rømt oppdrettslaks 

I perioden 2013-2017 ble det registrert 24 rømte oppdrettslaks i drivtellingene i Orkla. I tillegg ble det 

registrert 23 rømlinger i videoovervåkningen. Skjellanalyse av sportsfiskefangsten i samme periode 

viste 26 rømlinger (http://aquablogg.no/5-romte-oppdrettslaks-i-elvene-rundt-trondheimsfjorden/) i 

et utvalg på 2462 analyserte laks (1%).   

SNA-rapporten oppgir ikke antall laks registrert under drivtellingene, men antallet kan anslås basert 

på figurene 11-14 i rapporten. Vi får da ca 5500 laks samlet for årene med drivtellinger. For 

videoovervåkningen er det oppgitt 12.010 laks. Tilsammen omfatter altså datamaterialet 17.510 laks, 

slik at innslaget av rømt oppdrettslaks (47 stk) blir på 0,3% (0,4% i drivtellingene og 0,2% i 

videoovervåkningen).  
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Det praktisk talt neglisjerbare innslaget av rømlinger har selvfølgelig ingenting å si for Orkla-laksens 

«genetiske integritet» eller elvas produksjonskapasitet. Likevel er det fortsatt et raseri mot 

oppdrettsnæringen med opphav i feilaktig tenkning om genetisk forurensing. Hvorfor gidder ikke 

oppdrettsnæringens talspersoner å påpeke dette, i stedet for å forsvare seg med at næringen jobber 

systematisk for å få antall rømminger ned, og at OURO tar seg av storparten av rømlingene?  

Det er selvfølgelig bra med få rømninger og at de få som tross alt er i elvene blir tatt ut, men denne 

typen forsvar av næringens omdømme er basert på aksept av anklagen om at rømt oppdrettslaks 

forvolder genetisk skade. Derfor vil det henge et damoklessverd over hodet til næringens omdømme 

så lenge noen finner en eneste rømt oppdrettslaks i en elv. Det eneste som duger er å tilbakevise 

hypotesen om skadelig genetisk forurensning på et strikt vitenskapelige grunnlag. Et slikt grunnlag 

eksisterer.  


