
Fra SALSEA til SeaSalar  

EU-prosjektet SALSEA (Salmon at Sea) var det første seriøse forsøket på å lodde dypere etter 

kunnskap om laksens liv i havet. 50 forskere deltok, og 150 mill kr senere ble konklusjonen i 2012 at 

villaksen enten ikke fant nok mat i havet, eller at maten var av for dårlig kvalitet. Dette er beskrevet 

flere ganger her på bloggen. Prosjektet viste også at det ikke var snakk om en gradvis tilbakegang for 

villaksen, men om en kollaps som skjedde i løpet av noen få år.  

Det var i disse årene på slutten av 1980-tallet at også Vossolaksen kollapset, faktisk i løpet av ett år. 

Som kjent har oppdrettsnæringen gått botsgang for dette, og finansiert arbeidet med 

gjenoppbyggingen av Vossoalaksen gjennom Vossolauget. Dette til tross for at oppdrett ikke hadde 

noe med kollapsen å gjøre. Vi kan jo velge å se på dette som en velvillig håndsrekning til 

villaksnæringen, en investering som skulle forbedre vårt omdømme i disse kretsene. Det har selvsagt 

ikke hjulpet det minste. De fundamentalistiske oppdrettshaterne i villaksmiljøet er like overbevist om 

at oppdrettsnæringen er hovedfienden som tidligere. Vi får nå håpe på at det vil hjelpe litt at 

forskerne er i ferd med å løfte horisonten, og begynner å rette blikket mot havmiljøet. 

Prosjektet SeaSalar (Atlantic Salmon at Sea - factors affecting their growth and survival) hadde 

kickstart-møte 27.08.20181. Hovedpartnerne er HI, NINA og UiT, og i tillegg bidrar UNI Research, 

Rådgivende Biologer og flere internasjonale partnere. Totalbudsjettet er på 36 millioner kr, og 

prosjektet går over 4 år, frem til 2022. 

Det er mye godt som kan sies om dette prosjektet, først og fremst at forskerne i økende grad 

fokuserer på havfasen til laksen. Dermed snuser de på sakens kjerne. Omtalen av prosjektet på HIs 

hjemmeside er imidlertid knapp, og forteller i grunnen bare at det skal satses på merkeforsøk. 

Formodentlig er det PSAT-merking det er snakk om2. Forskerteamet som var på kickstart-møtet er 

avbildet nedenfor. Det er mange kjente fjes fra anti-oppdrettsmiljøet her. Det er grunn til å være 

skeptisk, men vi får se hva som kommer ut av dette. 

 

                                                             
1 http://www.imr.no/hi/nyheter/2018/august/hva-skjer-med-villaksen-i-havet  
2 Pop-up satellite archival tags - elektroniske merker med datalagring som løsner fra fisken etter en viss tid, 
stiger opp til overflaten, og sender data om fiskens vandringer via satellitt til en basestasjon. 

http://www.imr.no/hi/nyheter/2018/august/hva-skjer-med-villaksen-i-havet


Initiativet til Atlantic Salmon Trust 

Det norske prosjektet ser ut til å være startet opp uavhengig av et prosjekt som Atlantic Salmon Trust 

(AST) har fått i stand. AST er en stiftelse opprettet i 1967, om som opprinnelig hadde til formål å 

bekjempe laksefiskeriene ved Grønland og Færøyene. AST var instrumentell i opprettelsen av Den 

nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO) i 1984. Fra 2010 har fokus vært på lus og 

rømninger. Det er rimelig å karakterisere AST som en anti-oppdrettsorganisasjon. Det er likevel ikke 

bare tøv alt de driver med.  

I løpet av 2017 har AST utviklet konseptet «Likely suspects framework», som skal gi veiledning om 

hvordan fremtidig forskning om lakseoverlevelse kan målrettes og prioriteres. Resultatet av dette 

arbeidet er nylig publisert3.   

Likely suspects er sannsynlige eller rimelige mistenkte, altså arbeidshypoteser om hvilke faktorer som 

kan være viktige dødelighetsårsaker. Hypotesene må være forskbare. Publikasjonen beskriver en 

rekke gode forslag til tema. Lus og rømt oppdrettslaks er ikke på lista. Signaliserer det at forskere 

utenfor Norge er i ferd med å innse at oppdrett har lite å gjøre med villaksens tilbakegang?  

Erfaringene fra SALSEA 

Figuren nedenfor er kopiert fra en artikkel publisert av Ole Torrissen m.fl. i 20134, og illustrerer godt 

hvorfor oppdrett ikke hadde noe å gjøre med villakskollapsen. 

  

Figuren viser at tilbakegangen for villaksen målt som relativ endring i nominell fangst var større i 

områder uten lakseoppdrett enn i områder med. Tilbakegangen var minst i Norge, landet med mest 

lakseoppdrett.  

                                                             
3 Walter Crozier, Ken Whelan, Mathieu Buoro, Gerald Chaput, Jason Daniels, Sue Grant, Kim Hyatt, James 
Irvine, Niall Ó’Maoiléidigh, Etienne Prévost, Etienne Rivot, Ian Russell, Michael Schmidt and Brian Wells 2018: 
Atlantic salmon mortality at sea: Developing an evidence-based “Likely Suspects” Framework. Based on a 
workshop organised by the Atlantic Salmon Trust, held in Edinburgh Tuesday, 6th November – Thursday, 8th 
November 2017. 
https://www.researchgate.net/publication/327201499_Atlantic_salmon_mortality_at_sea_Developing_an_evi
dence-based_Likely_Suspects_Framework  
4 O Torrissen, S Jones, F Asche, A Guttormsen, O T Skilbrei, F Nilsen, T E Horsberg and D Jackson (2013): Salmon 
lice – impact on wild salmonids and salmon aquaculture. Journal of Fish Diseases 2013, 36, 171–194. 
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/285460/Torrissen.pdf?sequence=3&isAllowed=y  

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/285460/Torrissen.pdf?sequence=3&isAllowed=y


Ford og Myers sin tulleforskning tilbakevist av virkeligheten 

Dette flyr rett i ansiktet på en mye sitert artikkel skrevet av Ford og Myers i 20085, som hevder det 

motsatte; nemlig at laksen gikk mest tilbake der det var mest oppdrett. Denne artikkelen er 

kompetent kritisert blant annet i Martin Jaffas ukekommentar reLaksation: 

http://www.callandermcdowell.co.uk/relaksation/relaksation-no-879/.  

Ford og Myers påstår at deres analyse viser at overlevelsen til villaksen har gått tilbake med 50% pr 

generasjon i 5 regioner der den er eksponert for lakseoppdrett, mens tilbakegangen er mindre i 

regioner uten oppdrett. Som figuren til Torrissen m.fl. viser, karakteriseres ikke tilbakegangen for 

villaksen av en prosentvis reduksjon pr generasjon, men av ett, synkront kollaps på slutten av 1980-

tallet, som også omfattet oppdrettsfrie områder. 50% pr generasjon er rent oppspinn, som vi lett 

innser hvis vi prøver å kalkulere effekten etter 3-4 generasjoner. Da vil det være mindre enn 10% 

igjen. Det makeløse makkverket til Ford og Myers er sitert 119 ganger (ikke minst av norske 

luseforskere), og har nesten 37.000 oppslag på nettet.  

AST og SALSEA 

Det AST-initierte prosjektet refererer mye til erfaringer som ble opparbeidet gjennom SALSEA-

prosjektet. SALSEA utviklet konseptet om et transportbånd av laks som migrerer nordover. Langs 

denne ruten minker antall postsmolt kumulativt av naturlig dødelighet og fangstdødelighet. SALSEA 

mente å påvise såkalte «choke points» i havet, der migrerende laks fra flere områder samlet seg i et 

begrenset geografisk område. I slike områder vil laks av ulik opprinnelse kunne bli påvirket av de 

samme faktorene.  

NASCO og ICES (International Council for the Exploration of the Sea – det internasjonale 

havforskningsrådet) har delt in den nordatlantiske laksen i 3 bestandskomplekser: nNEAC (northern 

North East Atlantic Commission), sNEAC (southern NEAC) og NAC (North American Commission). I 

figuren nedenfor er laksens utbredelse i Nord-Amerika vist til venstre (her er for eksempel Gulf of St. 

Lawrence vist med lyseblått, Newfoundland med rosa og Labrador med mørkeblått), mens nNEAC er 

vist med blå farge til høyre, og sNEAC med rød.  

 

Ifølge AST-publikasjonen har tilbakegangen for disse bestandskompleksene vært henholdsvis 53%, 

63% og 45%, målt som såkalt PFA. PFA betyr Pre Fishery Abundance, og er et forsøk på å modellere 

hvor mye laks det er i havet før den starter vandringen mot sin hjemmekyst, altså før den utsettes for 

beskatning. Totalt er reduksjonen av laks på beitevandring i havet beregnet å være fra ca 10 millioner 

i 1970 til 3,5-4 millioner de siste 10 årene.  

                                                             
5 Ford, J.S. and Myers, R.A, (2008) A global assessment of salmon aquaculture impacts on wild salmonids. PLoS 
Biol 6(2): e33. doi:10.1371/journal.pbio.0060033 
http://www.plosbiology.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.0060033#s5 

http://www.callandermcdowell.co.uk/relaksation/relaksation-no-879/
http://www.plosbiology.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.0060033#s5


ICES beregner en indeks som skal si noe om utviklingen i bestandskompleksenes produktivitet, ved å 

dividere PFA med antall lagte egg. Resultatet er som vist i figuren nedenfor. Den viser en kraftig 

tilbakegang i produktivitet for sNEAC og NAC rundt 1989-1991, men ikke for nNEAC. Tilbakegangen 

falt sammen økosystemskiftet, i figuren målt som endring i planteplanktonet i Nordsjøen og 

dyreplankton i Gulf of Maine (høyre del av figuren). Figuren er kopiert fra AST-prosjektets 

publikasjon. 

 

Hvorfor fikk vi ikke en tilsvarende kollaps i indekskurven for nNEAC? Det norske drivgarnsforbudet i 

1989 førte til at mange flere laks nådde fram til fjordene og elvene. Dette styrket gytebestandene, og 

er sannsynligvis en del av forklaringen. Legg merke til at nNEAC fikk en bunnotering omkring 2005, 

som bare svakt gjenspeiles i de andre kurvene. For Norges vedkommende var dette på den tiden 

laksefisket sviktet i Tana og flere andre elver på grunn av overbeskatning. Det var først i 2007 at 

bremsene ble satt på, først og fremst for sjølaksefisket. Tana og lakselokomotivene i 

Trondheimsfjorden sliter fremdeles med effektene av overfiske. Derfor preges fangststatistikken i 

Norge fortsatt av en årlig «manko» på 50-150.000 laks. Se mer om dette her: 

https://www.aquablogg.no/vrls-egne-tall-viser-at-oppdrett-ikke-pavirker-villaksen/  

Energitettheten i laks og laksens byttedyr 

Et av de foreslåtte forskningstemaene er å se på variasjoner i energitetthet i laksen og i laksens 

byttedyr, og sammenholde dette med variasjonen i vekst og gytemodning. Det er observert lavere 

vekst og at en større andel smålaks kommer tilbake som 2-sjøvinterfisk nå enn tidligere. Figuren 

nedenfor illustrerer at energitettheten til lodde ved Grønland falt med 35-40% på slutten av 1980-

tallet. Den brå endringen illustrerer at det økologiske regimeskiftet satte seg gjennom i løpet av kort 

tid. 

https://www.aquablogg.no/vrls-egne-tall-viser-at-oppdrett-ikke-pavirker-villaksen/


 

Predasjon 

I en nylig publisert PhD-avhandling har John Fredrik Strøm brukt PSAT-merker til å studere 

vinterstøingene (potensielle flergangsgytere) sitt vandringsmønster når de går ut i havet etter 

gyting6. En av artiklene som ble disputert handler om predasjon i havet7. Det viser seg at stor laks 

utsettes for ganske betydelig predasjon fra makrellstørje, håbrann, tannhval, hai og muligens sel, og 

at dette varierer mye i henhold til laksens geografiske tilhørighet. Figuren nedenfor viser anslått 

overlevelse for støing fra ulike land. 

 

Laks fra Canada, Irland og Spania var spesielt mye utsatt for predasjon, mens norsk laks så ut til slippe 

heldigere fra det. Kurvene viser sannsynlig årlig overlevelse. Svarte kurver er 

overlevingssannsynligheten målt som total dødelighetsrate, mens røde kurver viser sannsynlige 

tilfeller av predasjon. Forskjellen mellom de to er ukjent dødelighet. Dette kan også skyldes 

                                                             
6 John Fredrik Strøm 2018: Ocean migration of Atlantic salmon. UiT, mai 2018. 
7 Strøm, J.F. et al. 2018: Ocean predation and mortality of adult Atlantic salmon. Manuskript. 



predasjon, men det manglet tilstrekkelig informasjon fra PSAT-merkene til at dødsårsaken kunne 

fastlås med rimelig sikkerhet. De stiplete linjene viser 50% overlevelse. Kurven for Irland viser derfor 

at overlevelsen falt til under 10% etter ca et år, mens de norske kurvene går ned til et sted mellom 90 

og 60% overlevelse. 

En fransk studie viste at håbrannens vandringsrute fra Biskaya til Nord-Atlanteren følger omtrent 

samme rute som spansk og fransk laks8. Overlappingen kan mistenkes for å gi håbrann gode 

beitemuligheter på laks.  

En canadisk studie basert på samme metodikk konkluderer med at predasjon på potensielle 

flergangsgytere er så omfattende at den kan true gjenoppbyggingen av svekkete laksepopulasjoner9. 

Kan predasjon være bestandsregulerende? 

Håbrann og makrellstørje (blåfinnetunfisk) har svingt i tilnærmet samme syklus som laksen, i den 

forstand at det var mange predatorer mens laksen var tallrik, og få mens det var få laks. 

Atlantisk laks hadde sin storhetstid i 20-årsperioden fra slutten av 1960-tallet til et stykke utpå 1980-

tallet. I alle fall er dette storhetstiden i «moderne tid», det vil si etter at vi fikk systematisk innsamling 

av fangststatistikk (hvor misvisende den enn måtte være). Det er mange anekdoter om hvor mye laks 

det var for 100 år siden, men det var også færre fiskere som delte på fangsten, slik at fangst pr fisker 

kunne gi inntrykk av en uuttømmelig ressurs. Men la nå det være som det er. Poenget er i alle fall at 

det var mye mer laks i den nevnte 20-årsperioden enn nå.  

Overflatisk lesning om håbrann og makrellstørje tyder på at begge bestander fikk en 

nedgangsperiode som startet litt tidligere enn 1970, falt til et minimumsnivå fra omtrent 1980 til 

utpå 2000-tallet, og er antakelig på opptur igjen de siste årene. Ifølge en artikkel på HIs 

hjemmeside10, var årlig norsk fangst av håbrann i 1960-årene mellom 1000 og 2000 tonn, og en kort 

periode på 1930-tallet nær 4000 tonn. Fra 1970 og utover falt landingene raskt til lave nivå. Arten er 

nå totalfredet i Norge og EU. Det er usikkert om bestanden nå er økende. En nær slektning av 

håbrann (Lamna nasus) i Stillehavet kalles faktisk laksehai (salmon shark – Lamna ditropis).  

Storhetstiden for norsk størjefiske var på 1950- og 60-tallet. I toppåret 1952 ble det fanget 11.480 

tonn. På 1970-tallet ble fangstene mindre, og 1986 var det siste året med regulært størjefiske. I 2016 

ble fisket på nytt åpnet. Det er rapportert om gode fangster, spesielt i år (2018). 

På 1960-tallet startet norske fiskere med størjefiske også utenfor New England (USA) og 

Newfoundland (Canada). I 1965 fisket de 9500 tonn, og bare 6 år senere (1970) hadde fisket 

kollapset til 1000 tonn. Ifølge en artikkel på Wikipedia11 tok fisket seg deretter opp igjen i løpet av 

den neste 25-årsperioden. I perioden 1994-1998 landet canadiske fiskere 1000-2000 tonn årlig. 

Deretter kom det en ny kollaps. Det er ukjent om bestanden nå er på veg oppover igjen i dette 

området. 

                                                             
8 Pade N. G., Queiroz N., Humphries N. E., Witt M. J., Jones C. S., Noble L. R., Sims D. W. 2009. First results from 
satellite-linked archival tagging of porbeagle shark, Lamna nasus: area fidelity, wider-scale movements and 
plasticity in diel depth changes. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology,  370: 64–74. 
https://academic.oup.com/icesjms/article/74/5/1268/2883378  
9 Gilles L. Lacroix 2014: Large pelagic predators could jeopardize the recovery of endangered Atlantic salmon. 
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2014, 71:343-350, https://doi.org/10.1139/cjfas-2013-0458 
10 http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2014/juli/habrann_nordsjoens_hvilelose_jeger/nb-no  
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Porbeagle  

https://academic.oup.com/icesjms/article/74/5/1268/2883378
https://doi.org/10.1139/cjfas-2013-0458
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2014/juli/habrann_nordsjoens_hvilelose_jeger/nb-no
https://en.wikipedia.org/wiki/Porbeagle


Selv om tilbakegangen for predatorartene startet tidligere enn 1970, var bestandene fremdeles store 

nok til at de kan ha forsterket nedturen på slutten av 1980-tallet. Hvis predatorfisk er i oppgang nå, 

kan det det bidra til å forsinke oppturen for laks. Tannhval er trolig for oppadgående. Den canadiske 

studien som pekte på predasjon som en begrensende faktor for gjenoppbygging av laksebestander 

bør følges opp av flere studier. 

Stemingsskifte i forskningsmiljøene? 

Hvis norsk lakseoppdrettsnæring ønsker å renvaske seg selv fra anklagene om negativ påvirkning av 

villaksen, bør vi nå kjenne vår besøkelsestid. Vi bør søke å påvirke forskningen til å fokusere på slike 

problemstillinger som er omtalt her. Sjømat Norge, Norske sjømatbedrifters landsforening, Salmo 

Group og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond bør legge sin tyngde bak dette. Tegn tyder 

på at det er i ferd med å utvikle seg et stemningsskifte i forskningsmiljøene. Det er ikke lengre like 

opplagt at lus og rømt oppdrettslaks er de største utfordringene.  

Spørsmålet er om vi skal hjelpe forskerne til en ærefull exit fra lus og rømt oppdrettslaks, ved at de 

skal få lov til å skjule sine spor, eller om vi skal stille forsknings- og forvaltningsmiljøene til ansvar for 

omdømmetapet de påførte oppdrettsnæringen?  


