
10 oppdrettslaks i 6 elver i Trondheimsfjorden i 2018 

Veterinærinstituttet har nylig publisert en rapport1 som viser at innslaget av oppdrettslaks i 

sportsfiskefangstene i 6 av de største elvene i Trondheimsfjorden var 0,5%. Dette er 1/8-del av antatt 

nivå for moderat genetisk påvirkning (4%), og halvparten av grenseverdien for ingen/liten påvirkning 

(1%). 2119 skjellprøver ble analysert. 

De 6 elvene er Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva og Verdalselva. Det er det åttende året 

undersøkelsen gjennomføres. Ingen av årene har innslaget ligget over 4%. De 5 siste årene har 

innslaget vært under 1% som et gjennomsnitt for elvene. Flere av dem hadde 0 oppdrettslaks (se 

https://www.aquablogg.no/5-romte-oppdrettslaks-i-elvene-rundt-trondheimsfjorden/).  

Krakilsk Fylkesmann  

Resultatene av VIs undersøkelser stemmer dårlig med Miljødirektoratets og Fylkesmannens 

propaganda. Fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Trøndelag rykket derfor ut i 

Trønderavisa 9.januar, og hevdet at innslaget av oppdrettslaks ble anslått til 8 prosent i Namsen, 11 

prosent i Steindalselva og 12 prosent i Salsvassdraget. Ifølge Trønderavisa uttalte Rikstad dette: 

– På grunn av to store rømninger i 2017 ble oppdretterne pålagt å overvåke innslaget av 

oppdrettslaks i flere av elvene langs trøndelagskysten på høsten. Hvor mange oppdrettslaks 

som er i elva under fiskesesongen er ikke i nærheten like viktig som hvor mange oppdrettslaks 

som er i elva under gyteperioden på høsten. Derfor foregikk overvåkningen på høsten. Disse 

tallene viser et helt annet bilde enn rapporten fra skjellprøvene, sier Rikstad. 

De to store rømningene i 2017 fant ikke sted. Ifølge Fiskeridirektoratets rømningsstatistikk 

rapporterte Marine Harvest en rømning av 1270 laks med vekt 0,2 kg i Sør-Trøndelag 4.august 2017. 

Ingen andre rømninger ble rapportert dette året i Trøndelag. I 2017 ble det rapportert 15.000 rømte 

laks totalt for hele landet, som er det laveste tallet noensinne.  

Det som derimot er tilfellet er at i 2018 rapporterte Marine Harvest 106.700 rømte laks i Nord-

Trøndelag i to episoder henholdsvis 5. og 12.februar. Fiskeridirektoratet påla deretter overvåkning av 

8 elver i 2018 og 2019: Nordfolla, Salsvassdraget, Namsen, Oksdøla, Aursunda, Bogna, 

Årgårdvassdraget og Steinsdalselva. Resultatene for 2018 er ikke rapportert enda. 

Tallene som Rikstad refererte er muligens den såkalte årsprosenten, som er rapportert i HI-serien 

Overvåkning av rømt oppdrettslaks2. Her ble det rapportert 3,8% i Namsen for 2017, og 7,5% for 

2016. Dette ble til 8% i Rikstads versjon. For Salsvassdraget ble årsprosenten oppgitt til 7,2 for 2017 

og 56 for 2016. Rikstad: 12%.  For Steinsdalselva ble årsprosenten oppgitt til 7,3 for 2017. Data 

manglet i 2016. Rikstad: 11%.  

Ettersom årsprosenten er et tulletall produsert av en antivitenskapelig formel konstruert for å tegne 

et mest mulig dystert bilde, spiller det liten rolle at Rikstads tall avviker fra HIs.  

Årsprosenten er et propagandaverktøy 

Årsprosenten bygger på en myte om at oppdrettslaksen går opp mye senere enn villaksen, og i stor 

grad etter at sportsfiskesesongen er avsluttet. Myten oppstod fordi de første undersøkelsene av 
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innslaget av oppdrettslaks i elvene var basert på stangfiske i gytetiden. Det viste seg at andel 

oppdrettslaks var høyere i gytetiden enn om sommeren. Dette ga opphav til en teori om at 

forskjellen måtte skyldes at oppdrettslaksen vandret opp i elvene etter at sportsfiskesesongen var 

avsluttet. Årsprosenten ble dermed konstruert som en formel som tar hensyn til at innslaget av 

oppdrettslaks i sportsfisket undervurderer det reelle innslaget av oppdrettslaks i elvene, og at 

overvåkningsfisket med stang på gyteplassene overvurderer andel oppdrettslaks. 

I virkeligheten er forskjellen i oppgangstid mellom villaks og oppdrettslaks mindre enn 2 uker, og 

nesten all oppdrettslaks går opp før sportsfiskesesongen er avsluttet. Den reelle årsaken til større 

fangst av oppdrettslaks på gyteplassene om høsten er at oppdrettslaksens bitevillighet er 3-10 

ganger større enn villaksens på denne tiden3. Formelen for årsprosenten tar ikke hensyn til den store 

forskjellen i fangbarhet, og er derfor helt ubrukelig hvis hensikten er å beskrive virkeligheten. 

Drivtellinger og video-overvåkning bekrefter at data fra overvåkningsfisket om høsten er fullstendig 

misvisende, og at årsprosenten følgelig gir et helt feilaktig bilde av situasjonen. Drivtellinger og video-

opptak med manuell telling viser at innslagene av rømt oppdrettslaks i mer enn 60 overvåkete elver 

er ubetydelig, som oftest mindre enn 2%, og ganske lik det som registreres i sportsfiskefangstene. 

Oppdretterne burde sørge for å finansiere slik overvåkning i mange flere elver for å renvaske sitt 

tilsjaskete rykte. Kostnaden er ofte mindre enn 1 mill kr pr elv. 

Overvåkningsfiske med kilenøter viser 1% oppdrettslaks 

NINA har drevet overvåkning av innsiget av laks i Namsfjorden og Trondheimsfjorden ved hjelp av 

kilenotfangst siden 2013. I 2017 ble det fanget 2612 villaks og 16 oppdrettslaks på kilenøtene i 

Namsfjorden, altså 0,6% oppdrettslaks. I 2018 ble det fanget 1420 villaks og 17 oppdrettslaks (1,1% 

oppdrettslaks). Det er et mysterium hvis 1% oppdrettslaks i fjorden skulle blitt oppkonsentrert til 8% i 

Namsen. Antall registrerte oppdrettslaks er vist nedenfor4.  
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Kurvene viser at både 2017 og 2018 er blant årene med minst oppdrettslaks. Lite (2017) eller mye 

rømming (2018) spiller ingen rolle. De viser også at nesten all oppdrettslaksen er fisket før 

1.september. I 2018 ble 2 av 17 oppdrettslaks tatt etter denne datoen, men før 15.september. 

Drivtelling på utvalgte områder i Namsen høsten 2016 resulterte i observasjon av 851 villaks og 18 

oppdrettslaks, hvorav 11 ble harpunert av dykkerne. Innslaget av oppdrettslaks var altså 2,2%, som 

ble redusert til 0,8% etter uttak. 

0 oppdrettslaks i Alta og 9 i Repparfjordelva 

NINAs rapport5 om Alta og Repparfjordelva i 2018 er basert på skjellprøver fra 392 laks fra Alta og 

839 laks fra Repparfjordelva (1% oppdrettslaks). Verken fiskefella ved utløpet av kraftstasjonen i 

Sautso (Alta) eller drivtelling påviste oppdrettslaks. Det ble observert 104 villaks, 324 sjøørret og 1 

sjørøye under drivtellingen. Under høstfisket ble det fanget 2 oppdrettslaks i Alta. Rapporten oppgir 

ikke om det ble gjennomført et høstfiske i Repparfjordelva, og heller ikke om oppdrettslaksene var 

gytemodne. 
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Store rømninger i 2011 startet VI-prosjektet 

I 2011 ble det innrapportert 4 større rømningshendelser i Sør-Trøndelag. Til sammen rømte 300.000 

laks. Det var dette som startet overvåkningsprosjektet. Samme år ble det funnet hele 209 rømlinger i 

de 6 elvene, hvorav 203 ble tatt i de 4 elvene Gaula, Orkla, Nidelva og Stjørdalselva. Den største 

enkeltrømningen var 173.156 fra Salmars lokalitet Værøya ved Hitra 14.februar 2011. Rømlingene 

hadde en gjennomsnittsvekt på 1,95 kg. De kunne derfor mistenkes for å være store nok til å bli 

gytemodne og søke opp i elver samme år. Det var kanskje akkurat det som skjedde. I tilfelle alle de 

209 som ble identifisert i de 6 elvene skrev seg fra denne rømningen, utgjorde dette 0,1% av 

rømlingene.  

Prosjektet ble videreført i 2012, fordi det var ønskelig å finne ut om den mindre fisken som rømte 

kom tilbake året etterpå. Det var ca 110.000 rømlinger mellom 0,35 og 0,5 kg. Resultatet ble at svært 

få kom tilbake. I 2012 var innslaget av rømt oppdrettslaks 0,4% i de 6 elvene, og vi vet ikke om noen 

av de 19 rømlingene stammet fra rømningene i Trøndelag i 2011.  

I 2012 ble skjellanalysen utvidet til å omfatte også 6 andre elver: Salsvassdraget, Namsen, Storelva, 

Søa, Teksdalselva og Surna. Her ble det funnet 2,8% rømlinger. 254 skjellprøver fra 2011 og 2012 som 

ble klassifisert som usikre etter skjellanalysen ble forsøkt klassifisert ved hjelp av genetiske metoder. 

Av disse ble 209 vurdert til å være villfisk, 26 som oppdrettsfisk, 4 som mulig hybrid og 20 kunne ikke 

klassifiseres. Dermed økte prosentandel oppdrett i 2011 til 4%, fra 0,4 til 0,6% for de 6 hovedelvene i 

2012, og fra 2,8 til 3,4% for tilleggselvene i 2012. 

Tabellen nedenfor summer resultatene av skjellanalysene i 8-årsperioden 2011-2018. 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall skjellprøver 5554 4326 2032 1614 2469 2227 2481 2090 

Antall oppdrettslaks 209 19 32 16 14 7 5 10 

Prosent oppdrettslaks 3,8 0,4 1,6 1,0 0,6 0,3 0,2 0,5 

 

Tabellen viser at året 2011 avviker fra etterfølgende år. Dette kan tolkes som en effekt av 

rømningene i 2011, men kan også være en tilfeldighet, eller en effekt av rømninger andre steder i 

landet. I perioden 2012-2018 ble det innrapportert få store rømninger i Trøndelag, bortsett fra i 2013 

og 2018. I 2013 ble det rapportert 2 større rømninger i Nord-Trøndelag, og 1 i Sør-Trøndelag, på til 

sammen 115.000 laks. Som allerede nevnt, rømte det ca 107.000 laks i Nord-Trøndelag i 2018.  

Rømningene i 2013 og 2018 gir ikke store utslag i tabellen ovenfor.  

Hva sier data fra den nasjonale overvåkningen av rømt oppdrettslaks? 

Peker 2011 seg ut som et spesielt år i den nasjonale overvåkningen av rømt oppdrettslaks? HIs 

risikorapport for 20166 inneholder en figur (6.3.6 på s.100) som viser gjennomsnittlig prosent rømt 

oppdrettslaks i høstundersøkelsene for hvert fylke. I de 5 årene før 2011 ble det innrapportert få 

rømninger i Trøndelag.  
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I 2011 var det en liten økning i Nord-Trøndelag, og det samme skjedde i Sør-Trøndelag i 2012 og 

2013. Trendlinjene viser en flat utvikling i N-T og en signifikant nedgang i S-T (signifikans markert med 

tykk strek). Det er derfor vanskelig å se at den nasjonale rømningsovervåkningen plukker opp 

betydelige utslag forårsaket av større rømningsepisoder. Årsaken er at så godt som alle rømlinger de 

siste 5-10 årene går til grunne før de rekker å bli gytemodne. 

«Genetisk forurensning» har opphørt å være et problem 

Som påvist i flere artikler her på bloggen, er to ting i ferd med å skje: 

1. Innslaget av rømt oppdrettslaks i nesten alle elver er nå så lite at renseeffekten av naturlig 

seleksjon vil gjenopprette «naturtilstanden» i løpet av kort tid. Se 

https://www.aquablogg.no/er-det-oppsiktsvekkende-at-genetisk-introgresjon-har-liten-

effekt/  

2. Det er i ferd med å utvikle seg reproduktiv isolasjon mellom oppdrettslaks og villaks. Se 

https://www.aquablogg.no/har-vi-avlet-oss-vekk-fra-genetisk-pavirkning-av-villaksen/   

Vi trenger nå undersøkelser som sjekker om den lille genetiske påvirkningen av villaksen som ble 

påvist for en del år siden, allerede er i ferd med å forsvinne. Vi kan ikke forvente av villaksforskerne 

skal sette i gang med slike undersøkelser på eget initiativ. Dette er en oppgave for FHF og 

oppdrettsnæringen. 

Vi trenger også undersøkelser av oppdrettslaksens reproduktive evne i avlsgenerasjon 10 og senere. 

Slike undersøkelser må omfatte konkurransedyktighet på gyteplassene, og skjebnen til eventuell 

hybridyngel som måtte bli produsert. Det er allerede dokumentert fra Alta at hybridyngelens 

overlevelse synker år for år7. Det relative innslaget av hybrider ble redusert med 1/3 til 2/3 fra 0+ til 

2+. Data for å estimere total relativ reproduktiv suksess mangler i Alta-undersøkelsen. Vi må i tillegg 

kjenne gytesuksessen, befruktningssuksessen, klekkesuksessen, overlevelsen fra swim-up til 0+, 

overlevelsen fra 2+ til smolt, og ikke minst gytesuksessen til tilbakevandrende hybrider, samt 

eventuelle utavlseffekter i generasjon 2 (F2).  

Handling etterlyses 

Sjømat Norge sier at forvaltningen av oppdrettsnæringen bør være kunnskapsbasert. Ettersom den 

ikke er det, hadde det vært fint om Sjømat Norge kunne fortelle dette til myndighetene. Dessuten 

bør Sjømat Norge og oppdretterne selv bestille video-overvåkning av flere elver, samt undersøkelser 

av hvilken reproduktiv evne rømt oppdrettslaks faktisk har i dag, og om naturlig seleksjon er i ferd 

med å renske ut eventuelle «oppdrettsgener» fra påvirkete villaksbestander.  
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Det har blitt vanskelig for oppdrettsnæringens fiender å finne forskningsstøtte for sine angrep. Nå 

gjelder det å benytte anledningen til å gjenreise næringens omdømme.  


