
 

Fiskere forent av en felles fiende 

Sportsfiskere, elveeiere og sjølaksefiskere har alle interesse av å feie temaet overbeskatning under 

teppet. Norske lakseelver skjenner av og til på sjølaksefiskerne for å forsyne seg for grådig av fatet, 

men heldigvis har den felles fienden – lakseoppdrett – redusert behovet for krangling om 

ressursfordeling. Sannheten er at overbeskatning har vært et problem 100 år, og kan alene forklare 

sammenbruddet for både laks og sjøaure. Rieber-Mohn-utvalget, som leverte sin innstilling Til laks åt 

alle kan ingen gjera i 19991, beskrev situasjonen for villaksen slik: 

Merkeforsøk utført i noen elver i Norge på 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, indikerte at 

så mye som 80–95 % av laksen som kom inn til kysten for å gyte i disse elvene, ble fanget i 

fiskeriene, og at bare 5-20 % fikk gyte. Det er også slik at gjennom hele 1980-tallet gikk 

laksebestandene tilbake praktisk talt uten at beskatningsratene ble særlig redusert. Når så 

fangstene siden 1989 er blitt redusert, var mange bestander allerede beskattet for sterkt. 

Samtidig har de ugunstige vekst- og overlevelsesforholdene i havet utviklet seg negativt. 

Utvalget pekte altså på overbeskatning som et fundamentalt problem, men også på utviklingen av et 

ugunstig havmiljø. Det siste er senere beskrevet som det økologiske regimeskiftet i Nord-Atlanteren 

som inntraff i siste halvdel av 1980-tallet (se https://www.aquablogg.no/darlige-beiteforhold-i-havet-

dreper-villaksen-ikke-lakselusa/). Overbeskatningen av laksen var sterkest på Vestlandet, spesielt i 

Hordaland og Sogn og Fjordane.  

Fritidsfisket etter laks og sjøaure i 1980 

Opp gjennom årene er det gjort mange forsøk på å beregne omfanget av fritidsfisket i sjøen. 

Daværende Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (i dag Miljøverndirektoratet) gjennomførte 

intervjuundersøkelser i 1979 og 19802. Tabellen nedenfor viser hvor stor sjøfangst som ble rapportert 

i intervjuundersøkelsene. 

Fangst i tonn 1979 1980 

Laks 449 537 

Sjøaure 380 664 

Sjørøye 17  

 

Det viste seg at fritidsfiskerne oppga omtrent like stor fangst i sjø som i ferskvann, og at fangstene 

som ble rapportert til laksestyrene og videre til SSB var fullstendig misvisende. Tabellen under 

sammenligner tallene for 1980. Tallene inkluderer ikke fangst tatt av barn under 16 år, utlendingers 

fangst, eller fangst i internasjonalt farvann (drivgarn og line). 

Fangst i tonn Laks Sjøaure 

 Intervju SSB Intervju SSB 

Fritidsfiske i sjø 537 8 664 2 

Fritidsfiske i elv 560 295 671 46 

Yrkesfiske i sjø  1528  14 

Sum 1097 1831 1335 62 

                                                             
1 NOU 1999:9: Til laks åt alle kan ingen gjera? http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/1999/nou-
1999-09/2.html?id=141592 
2 Einvik, K. 1982 Fiskeriundersøkelser i 10-årsvernede vassdrag. Rapport fra Direktoratet for vilt og 
ferskvannsfisk, mai 1982. 

https://www.aquablogg.no/darlige-beiteforhold-i-havet-dreper-villaksen-ikke-lakselusa/
https://www.aquablogg.no/darlige-beiteforhold-i-havet-dreper-villaksen-ikke-lakselusa/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/1999/nou-1999-09/2.html?id=141592
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/1999/nou-1999-09/2.html?id=141592


 

SSB-tallene viste at fritidsfiskerne tok opp 303 tonn laks og 48 tonn sjøaure, mens de oppga 1097 

tonn laks og 1335 tonn sjøaure i intervjuundersøkelsen. Legger vi sammen SSBs tall for yrkesfiskerne 

og oppgavene fra intervjuundersøkelsen, får vi 2625 tonn laks og 1349 tonn sjøaure. Hvis dette er 

korrekt, var den reelle fangsten av laks 43% større enn Norges offisielle statistikk, og fangst av 

sjøaure 21 ganger større.  

På basis av intervjuundersøkelsen ble det beregnet at 335.000 personer over 15 år fisket etter 

sjøaure i sjøen og 175.000 i ferskvann, 273.000 fisket etter laks i sjøen, og 144.000 etter laks i elv. Det 

var altså omtrent dobbelt så mange som fisket etter disse artene i sjøen som i elv. 

Sjøaurefisket overbeskatter ressursen 

Det ble gjennomført en pilot-studie av sjøaurefisket på Skagerakskysten og i Oslofjorden på midten 

av 1990-tallet. Studien omfattet de 6 fylkene fra Østfold til Vest-Agder. Konklusjonen var at den 

reelle fangsten var minst 30-60 ganger høyere enn den registrerte3. Dette var et minimumsanslag, 

som ikke inkluderte bifangst i kommersielle fiskerier eller fangst tatt av lite aktive fritidsfiskere. 

NINAs laksefiskebok fra 20014 oppgir flere eldre beregninger av beskatningsratene for vill laksefisk. 

Tabellene nedenfor viser beregnete beskatningsrater for sjøaure i henholdsvis sjø og elv, og gjelder 

utvalgte perioder før 1999. 

 

Det er i dag vanlig å regne med at en sjøaurebestand tåler en totalbeskatning på 5-10% pr år. Alle 

unntatt 2 sjøaurebestander var altså kraftig overbeskattet. På toppen av sjøfisket kommer elvefisket. 

Neste tabell viser elvebeskatningen for noen elver (markert med 1 stjerne), og totalbeskatningen for 

andre (markert med 2 stjerner). 

                                                             
3 Gjøsæter, J., Knutsen, J.A., Knutsen, H., Aass, A. & Sollie, A. 1996. Beskatning av sjøørret i sjø på 
Skagerrakkysten og i Oslofjorden (Et forprosjekt). Fisken og Havet, 7. Havforskningsinstituttet 
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/112897.  
4 Laksefiskeboka. Om sammenhenger mellom beskatning, fiske og verdiskaping ved elvefiske etter laks, sjøaure 
og sjørøye - NINA Temahefte 20: 1-100. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/temahefte/020.pdf  

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/112897
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/temahefte/020.pdf


  

Tabellen viser destruktivt høye beskatningsnivå for de fleste elvene. 

Høyt beskatningstrykk i sjøen   

Vi har ikke oversikt over hvor mange som fisker målrettet etter laks og sjøaure i sjøen. SSBs 

fritidsundersøkelser angir andel av den voksne befolkningen som var på fisketur minst 1 gang i det 

aktuelle året. Resultatene er sammenfattet i tabellen nedenfor5. 

Prosent av voksne 1970 1997 2014 

Fisketurer i ferskvann 34% 29% 28% 

Fisketurer i saltvann 40% 38% 33% 

 

To observasjoner kan noteres. Den ene er at flere fisker i sjøen enn i ferskvann, og den andre er at 

stadig færre drar på fisketur. Dette sier ikke noe om hvor mange det er som fisker etter laksefisk, 

men kan indikere at flere fisker etter laksefisk i sjøen enn elver. 

Tilbake på 1970- og -80-tallet var det vanlig for fritidsfiskere å fiske laks og sjøaure med garn. Etter at 

laksegarn ble ulovlig, gikk man over til å fiske med makrellgarn, offisielt etter makrell, men i 

realiteten etter laks og sjøaure.  

En undersøkelse av fangsteffektiviteten av makrellgarn på laksefisk i 1984 viste at landfestede 

flytegarn med maskevidde 37-45 mm fanget like effektivt på laksefisk som makrell. Krav om 

nedsenking av garn 3,5 m under overflaten ble derfor innført i 1989, og har muligens hatt en viss 

effekt. Det er likevel på det rene at ulovlig fiske med garn fremdeles er utbredt. 

                                                             
5 Odd Frank Vaage 2015: Fritidsaktiviteter 1997-2014. Barn og voksnes idrettsaktiviteter, friluftsliv og 
kulturaktiviteter. Resultater fra Levekårsundersøkelsene. SSB Rapporter 2015/25. 



Rieber-Mohn-utvalget publiserte figuren nedenfor, som viser antall garn beslaglagt av oppsynet i 

perioden 1989-1997.  

 

De siste årene har antall beslaglagte garn vært betydelig lavere enn før 1997, omkring 4-600 årlig. 

Dette er neppe en indikasjon på at det fiskes med færre garn, men heller at oppsynet ikke har 

tilstrekkelig kontrollkapasitet. Tallene både før og nå angir toppen av isfjellet. 

En vanlig fiskemetode i sjøen er dorging. Det er tillatt med 2 stenger pr båt, og hver stang kan bare 

ha en sluk. Imidlertid kan både sjøaure og laks fiskes med seidorg eller snik. Dette er redskap med 

mange kroker. Rieber-Mohn-utvalget rapporterte at laksefangstene fra fritidsfisket med båt i sjø kan 

ha vært i intervallet 65-85% av fangstene som tas i elvene. Det er ikke oppgitt kilder som 

underbygger dette. 

I de siste par tiårene har vinterfiske etter sjøaure i sjøen blitt populært. Dette fisket utøves som 

oftest som stangfiske fra land. Det finnes ingen oversikt over hvor mange som fisker på denne måten, 

men det twittres heftig om at fisken er i bettet. Kombinasjonen av kunnskapsrike og effektive fiskere 

og sosiale medier er noe nytt, som ganske sikkert har økt beskatningstrykket betraktelig. 

Misvisende statistikk også for elvefisket 

1980-undersøkelsen referert ovenfor viste at intervjuobjektene oppga omtrent dobbelt så stor fangst 

av laks i elv som SSB-tallene. For sjøaure i elv var forskjellen 15-gangen.   

I 2009 gjennomførte NINA en internettbasert intervju-undersøkelse 6 som tok sikte på å kartlegge 

effektene av fiskeregelendringene for elvefisket som ble innført i 2008. En «spinoff» av denne 

undersøkelsen var beregningen av totalfangsten i elv:  

«Hvis vi regner opp disse tallene til å gjelde for samtlige ca 80 000 laksefiskere som driver 

fiske i elv i Norge, får vi en fangst som tilsvarer 295,000 laks på nesten 1 000 000 kg. Trekker 

vi fra andelen som gjenutsettes som nedenfor samlet sett anslås til ca 20 %, får vi 236 000 

laks. I den offentlige laksestatistikken for 2008 er det rapportert inn 112 000 laks. Fiskerne i 

denne undersøkelsen rapporterer altså fangst på over det dobbelte av det som er registrert i 

den offentlige laksestatistikken.» (side 30 i rapporten) 

                                                             
6 Tangeland, T. Andersen, O., Aas, Ø. & Fiske, P. Elvefiske etter anadrome laksefisk i Norge sesongen 2008. 
Fiskevaner, fangst, innsats og holdninger til fangstreguleringer, herunder fiskernes syn på reguleringene for 
sesongen 2008 – NINA Rapport 545. 86 s. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2010/545.pdf  

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2010/545.pdf


Det ble gjennomført intervjuundersøkelser også i årene 2012-20147. Antall laksefiskere som fisket i 

elv ble beregnet til 91.330 i 2014, fordelt med ca 85% norske og 15% utenlandske. De oppga en 

gjennomsnittlig fangst på 4,31 laks (veid snitt), hvorav 2,5 ble avlivet og 1,81 satt ut igjen. Det betyr 

at fiskerne rapporterte 393.600 oppfiskete laks, hvorav 228.300 ble avlivet. Dette tilsvarer 

henholdsvis 1307 tonn oppfisket og 730 tonn avlivet laks. SSBs tall for gjennomsnittsvekt er brukt i 

denne beregningen (henholdsvis 3,3 og 3,2 kg). SSBs offisielle statistikk for 2014 viser 277 tonn laks 

avlivet, og 79 tonn gjenutsatt.  

Tabellen nedenfor sammenfatter de 3 intervjuundersøkelsene med hensyn til fangst av laks i elv. Her 

er bare avlivet fisk tatt med. Kolonnen til høyre viser hvor mange ganger høyere fangsten var ifølge 

intervjuundersøkelsene sammenlignet med offisielle SSB-tall. 

Fangst i tonn (elv) Intervju SSB Intervju/SSB 

1980 580 295 2,0 

2008 780 371 2,1 

2014 730 277 2,6 

 

De 3 intervjuundersøkelse, som spenner en periode på 34 år, viser alle at de intervjuete fiskerne 

rapporterte minst 2 ganger større laksefangst i elv enn det som rapporteres til SSB. I 1980 var det 

144.000 elvefiskere, mot 91.000 i 2014. I 1980 fikk bare 40% av fiskerne fangst, mot 70% i 2014. Det 

innebærer at det var 10% flere fiskere med fangst i 2014 enn i 1980, til tross for at det var 37% færre 

fiskere. Antakelig skyldes dette en «profesjonalisering» av fiskerne, og at sosiale medier fungerer 

som varsling for når og hvor fisken biter.   

Underrapportering eller skryt? 

I 2008-undersøkelsen oppga 88% at de hadde rapportert fangsten til grunneier og/eller laksebørs. 

Norske Lakseelver anslo i 2006 at 82 % av de som fisket i elvene returnerte fangstrapport. 

Underrapportering på dette nivået forklarer ikke den store forskjellen mellom offisiell statistikk og 

intervjuoppgaver.  

Miljødirektoratet har anslått at 30 prosent av den totale fangsten av laks ikke blir innrapportert. I 

dette anslaget er det regnet inn ulovlig fiske, manglende rapportering og feilrapportering fra det 

lovlige fisket, samt at noe laks blir tatt som bifangst i andre fiskerier. I beste fall er tallet 30% 

kvalifisert gjetning. 

Forfatterne av 2008-rapporten diskuterer forskjellen mellom SSBs tall og intervjuundersøkelsen slik: 

«…det (er) et vanlig fenomen at denne type undersøkelse overestimerer fangst og innsats til 

dels betydelig (National Research Council 2006). At fiskere ikke husker (”recall bias”), runder 

av fangster oppover (feks 10 isteden for 7, såkalt ”digit bias” ), overdriver (s.k.”prestige bias”) 

feks ved også å rapportere fangst fra årene før eller ved å rapportere fangst for hele familen 

eller hele vennegjengen, er noen vanlig forekommende fenomener. Samtidig er det en 

løpende diskusjon i hvilken grad den offisielle laksestatistikken er dekkende for den faktiske 

fangsten. Særlig har det vært økende fokus på vassdrag og rettighetshavere som ikke følger 

lovens pålegg og bestemmelser om fangstrapportering.» 

                                                             
7 Stian Stensland, Knut Fossgard, Oddgeir Andersen, Øystein Aas 2015. Laksefiske i 
endring. – En spørreundersøkelse blant sportsfiskere som drev elvefiske etter laks, sjøørret og 
sjørøye i Norge 2012-2014. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås. INA 
fagrapport 29. 286 s.  



Det er vanskelig å få kontroll på feilkilder som diskutert ovenfor. Havforskningsinstituttet, Norges 

Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Akvaplan-

niva og Nordlandsforskning er nå i gang med en omfattende kartlegging av fritidsfisket. I denne 

studien er det fokus å få gode anslag for fritidsfiskets uttak av viktige kystnære bestander, men laks 

og sjøaure er også tatt med. Studien skal avsluttes i 2019. Vi får se hva resultatet blir.  

Forvaltning basert på feilinformasjon 

Vi kan inntil videre merke oss at forvaltningen har basert seg på åpenbart feil statistikk for elvefisket, 

og en totalt fraværende statistikk for sjølaksefisket. Forvaltningen trøster seg med at SSB-statistikken 

er det eneste vi har, og at den muligens er like feil hele tiden og derfor reflekterer svingninger fra år 

til år og trender over tid. Det er selvfølgelig ikke godt nok at villaksforskerne baserer sine analyser på 

åpenbart feilaktig fangststatistikk. Det er heller ikke godt nok at ansvarlige forvaltningsmyndigheter 

ikke har etterspurt korrekt statistikk. Det er denne feilaktige statistikken som ligger til grunn for 

spådommer om hvor mye villaks og sjøaure som drepes av lakselus, som i sin tur er grunnlaget for 

forvaltningen av oppdrettsnæringen. Det er fantastisk at VRL ikke har sørget for å tette dette 

kunnskapshullet. Heller ikke oppdrettsnæringen har etterspurt korrekt statistikk.  

Det foreligger nå tidsserier fra gytefisktellinger og videoovervåkning av elver som kan legge 

grunnlaget for realistisk forvaltning av vill laksefisk basert på gytebestandsmål. Poenget er at endret 

praksis må etterspørres av noen.  

Historisk beskatning i PO3 var langt større enn historisk smoltproduktivitet 

PO3 er et eksempel på at beskatningen i flere tiår oversteg produksjonspotensialet i området. Vi 

trenger derfor ikke lete etter alternative fakta (lus) for å forklare kollapsen til vill laksefisk. 

Det er tidligere beregnet en samla laksesmoltproduksjon for elvene i Hardangerfjorden på ca 50.000. 

I 2001 ble potensialet for smoltproduksjon i elvene i Hordaland beregnet til 153.750, hvorav 50.300 i 

Hardanger8. I 2007 anslo Rådgivende biologer produksjonspotensialet i Hardanger til 120.000 

laksesmolt + 120.000 sjøauresmolt9. I 2010 oppga utvalget som forslo strakstiltak i Hardangerfjorden 

potensialet til 176.000 laksesmolt10. I rapporten Lakselus og rømt oppdrettslaks bør ikke begrense 

produksjonen av oppdrettslaks i Hardanger11 fra 2015 ble potensialet for laksesmoltproduksjonen i 

Hardanger beregnet til 46.000. I den første rapporten fra ekspertutvalget for trafikklys12, er anslaget 

185.000 for hele PO3 (12 elver), hvorav 42.000 gjelder Oselva og Tysse i Sunnhordland (143.000 i 

Hardanger). Tabellen under er kopiert fra denne rapporten.  

                                                             
8 H. Sægrov 2001: Regionale skilnader i sjøoverleving for laksebestandar i Sogn og Fjordane og Hordaland, 
vedlegg VII til Skurdal, J., Hansen, L. P., Skaala, Ø., Sægrov, H. og Lura, H., 2001: Elvevis vurdering av 
bestandsstatus og årsaker til bestandsutviklingen av laks i Hordaland og Sogn og Fjordane. Utredning for DN 
2001-2. http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/multimedia/48096/vedlegg-7.pdf  
9 Øystein Skaala, Geir H. Johnsen og Bjørn T. Barlaup 2010. Prioriterte strakstiltak for sikring av ville bestander 
av laksefisk i Hardangergjordbassenget i påvente av langsiktige forvaltningstiltak. HI-rapport 10/2010. 
10 Johnsen, G. H., H. Sægrov, K. Urdal & S. Kålås 2007. Rådgivende Biologer AS rapport 1052, 54 sider. ISBN 978-
82-7658-575-9. Hardangerfjorden. Økologisk status 2007 og veien videre. 
11 Innspill til regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger https://www.aquablogg.no/lakselus-
og-romt-oppdrettslaks-bor-ikke-begrense-produksjonen-av-oppdrettslaks-i-hardanger-2015/  
12 Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde. Rapport fra ekspertgruppe for 
vurdering av lusepåvirkning 2017. Vedleggstabell til appendiks 2. 

http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/multimedia/48096/vedlegg-7.pdf
http://www.radgivende-biologer.no/uploads/Rapporter/1052.pdf
http://www.radgivende-biologer.no/uploads/Rapporter/1052.pdf
https://www.aquablogg.no/lakselus-og-romt-oppdrettslaks-bor-ikke-begrense-produksjonen-av-oppdrettslaks-i-hardanger-2015/
https://www.aquablogg.no/lakselus-og-romt-oppdrettslaks-bor-ikke-begrense-produksjonen-av-oppdrettslaks-i-hardanger-2015/


  

Til grunn for ekspertutvalgets GBM-beregning ligger bl.a. en feilaktig forutsetning om at 

elvebunnarealet for Opo er 578.200 m2. En beregning av Uni Research viste 72.000 m2, som gjorde 

oppmåling av elvebunnarealet i 6 andre elver i Hardanger13. Oppmålt areal ble da i gjennomsnitt 19% 

lavere enn arealet som NINA la til grunn for GBM-beregningen. Justerer vi ned ekspertenes 

smoltkalkyle med 19%, og justerer for feilen i Opo, får vi en sannsynlig kapasitet for smoltproduksjon 

på ca 125.000 i de 12 elvene. Ifølge en rapport fra Rådgivende biologer er elvebunnarealet i Opo bare 

50.000 m2 14.  

En oppsummering av undersøkelser av smoltproduksjonen i norske elver viser at de fleste elvene 

produserte 2-4 smolt pr 100 m2, og at variasjonen var stor15. Små, sørlige elver kunne produsere opp 

til 15/100 m2, mens andre lå under 1. Det totale elvebunnsarealet for 27 elver i Hardanger er 

beregnet til 1,76 mill m2 16. Med 2-4 smolt pr 100 m2 blir potensialet for smoltproduksjon 35-70.000 

smolt. 

Det er grunn til å ta disse sterkt sprikende beregningene av potensialet for smoltproduksjon med en 

klype salt. De høyeste anslagene referert her virker sterkt overdrevne. Men la oss sammenligne 3 

scenarier: smoltproduksjon på 50.000, 125.000 og 150.000 i Sunnhordland og Hardanger. I tabellen 

under er det vist hvor mange laks som kommer tilbake til kysten ved henholdsvis 5 og 15% 

overlevelse. Overlevelsen på 1970- og -80-tallet var sannsynligvis på 15%-nivået, og 5%-nivået etter 

1989. 1989 var det første året med drivgarnsforbud, og det siste året i perioden da det 

nordatlantiske økologiske regimeskiftet satte seg igjennom. Det er videre beregnet hvor mange tonn 

laks som kom tilbake forutsatt 15% overlevelse. Gjennomsnittlig årlig fangst rapportert til SSB i denne 

perioden var 40 tonn samlet for sjø- og elvefiske for laksedistriktet Sunnhordland og Hardanger. Som 

sannsynliggjort lenger oppe, var den urapporterte fangsten i perioden betydelig; her anslått til 20 

tonn. Dette inkluderer ikke fangst tatt på drivgarn, og på line av norske og utenlandske fiskere i 

internasjonalt farvann. Gytebestandsmålet er noe omtrentlig satt til 4 tonn hunner + 2 tonn hanner. 

Den siste raden i tabellen viser hvor stort underskuddet på laks ble, gitt den forutsatte 

smoltproduksjonen og beskatningen. Scenariene for smoltproduksjon til og med 125.000 resulterte i 

store underskudd, mens 150.000 gir et lite overskudd/balanse hvis vi ser bort fra drivgarn et.c.  

 

                                                             
13 Skår B., Skoglund H., Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Lehmann G.B., Wiers T., Halvorsen G.A. 
Langsiktige undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger 2007-2012. LFI-223. 
14 Kambestad, M. 2015. Rådgivende Biologer AS rapport 2100, 35 sider, ISBN 978-82-8308-190-9. 
Fiskeundersøkelser og plan for biotopjusterende tiltak i Opo etter flommen høsten 2014. 
15 Ugedal O, Kroglund F, Barlaup B, Lamberg A. 2014. Smolt - en kunnskapsoppsummering. Miljødirektoratet 
M136-2014:128 s. 
16 Innspill til regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger https://www.aquablogg.no/lakselus-
og-romt-oppdrettslaks-bor-ikke-begrense-produksjonen-av-oppdrettslaks-i-hardanger-2015/ 

http://www.radgivende-biologer.no/uploads/Rapporter/2100.pdf
https://www.aquablogg.no/lakselus-og-romt-oppdrettslaks-bor-ikke-begrense-produksjonen-av-oppdrettslaks-i-hardanger-2015/
https://www.aquablogg.no/lakselus-og-romt-oppdrettslaks-bor-ikke-begrense-produksjonen-av-oppdrettslaks-i-hardanger-2015/


Smoltproduksjon 50.000 125.000 150.000 

Antall tilbake, 5% overlevelse 2.500 6.250 7.500 

Antall tilbake, 15% overlevelse 7.500 18.750 22.500 

Tonn tilbake, 15% 22,5 56 67.500 

SSB-fangst 1981-1989 (tonn) 40 40 40 

Urapportert fangst (tonn) 20 20 20 

GBM (+hanner) 4 (+2) 4 (+2) 4 (+2) 

Underskudd i tonn 43,5 10 (-1.500) 

 

Overbeskatningen fant sted over flere tiår, og kulminerte med en kollaps omkring 1990. Dette 

skjedde samtidig med at beitegrunnlaget for laksen i havet ble vesentlig dårligere, og overlevelsen til 

laksen under beitevandringen i havet falt fra 15 til 5%. Etter denne kollapsen måtte vi forvente at det 

ville ta flere tiår å bygge opp igjen de nedfiskete bestandene. Det er nettopp det vi nå ser. Det er 

bare i løpet av det siste tiåret at gjenoppbyggingen av bestandene har begynt å skyte fart, etter at 

beskatningen ble kraftig redusert gjennom fangstbegrensende tiltak fra midten av 1990-tallet.  

Figuren nedenfor viser SSB-tallene for beskatning i Sunnhordland og Hardanger for perioden 1971-

2017. Statistikken ble innsamlet av laksestyrene fram til og med 1992. Det er derfor ikke mulig å skille 

mellom Sunnhordland og Hardanger før 1993. Etter 1993 er tallene oppgitt for hver kommune (sjø) 

og for hver elv. I figuren er tallene for de 13 kommunene som utgjorde tidligere Sunnhordland og 

Hardanger laksedistrikt, og for de 30 elvene i disse kommunene, satt inn. Det ser ikke ut til at 

omleggingen av statistikkinnsamlingen førte til vesentlig endring i fangstbildet i dette laksedistriktet.  

 

Vi kan legge merke til at laksefangsten i sjø økte kraftig i løpet av 1980-tallet, helt opp til nesten 50 

tonn i 1988. Det er åpenbart at høstningsnivået overskred det høstbare overskuddet, og tok 

brorparten av gytelaksen i tillegg. Drivgarnsforbudet fra 1989 medførte at en større andel av innsiget 

av laks nådde fram til fjordene og elvene. Den kraftige nedgangen i totalfangsten omkring 1990 gjør 

det rimelig å fundere på om ikke drivgarnsfisket ville blitt avviklet av seg selv i løpet av få år etter 

1989, på grunn av manglende lønnsomhet. Ressursen var antakelig kraftig nedfisket allerede på 

1980-tallet. Det var siste rest av den såkalte havreserven sjølaksefiskerne desimerte på 80-tallet.  
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Rovfisket i fjordene 

Det er registrert ca 150 lokaliteter i Hardangerfjorden der det tidligere ble fisket med kilenøter og 

krokgarn. Ca 100 av dem er vist i kartet nedenfor17, og illustrerer at det må ha vært et kunststykke for 

en laks å komme seg forbi alle disse redskapene uten å bli fanget. Det er talende at forfatterne av HI-

rapporten om Prioriterte strakstiltak for sikring av ville bestander av laksefisk i 

Hardangergjordbassenget i påvente av langsiktige forvaltningstiltak omtaler tettheten av kilenøter 

og krokgarn som et eksempel på hvor viktig laksefisket tidligere var i Hardangerfjorden, ikke som et 

eksempel på rovfiske. I den famøse rapporten omtales ikke overbeskatning i det hele tatt som en 

trussel mot laks og sjøaure. 

 

Hvordan gikk det med sjøauren? 

Utviklingen var mer eller mindre parallell med laksens, men med noen viktige unntak. Fangsten i sjø 

ble halvert fra 1988 til 1989 (figuren nedenfor, som viser fangsten på kilenøter og krokgarn).  

                                                             
17 Kopiert fra: Øystein Skaala, Geir H. Johnsen og Bjørn T. Barlaup 2010. Prioriterte strakstiltak for sikring av ville 
bestander av laksefisk i Hardangergjordbassenget i påvente av langsiktige forvaltningstiltak. HI-rapport 
10/2010. 



 

Neste figur viser fangsten i elv, som har ligget vesentlig høyere enn sjøfangsten. 

 

Fangsten i Etneelva dominerer både fangsten av laks og sjøaure. Etnes andel av totalfangsten av laks i 

distriktet har variert mellom 40 og 70%, og for sjøaure mellom 10 og 50% med en fallende tendens 

de siste årene (som skyldes fredninger og restriksjoner). Neste figur viser utviklingen for elvefisket i 

de 29 andre elvene, altså alle unntatt Etne.  

Ser vi på perioden etter 1993, blir bildet som vist under. 
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I figuren ovenfor kommer det tydeligere fram at sjøaurefisket ble mer enn halvert i løpet av de 4 

årene 1993-1997, men at det samme ikke skjedde med laksen. I 1998 kunne Atle Kambestad, 

fiskeforvalter i Hordaland, fortelle Bergens Tidende at elvene i midtre Hardanger var nesten tomme 

for gytefisk, og at fisket derfor ble stengt. Årsaken var ikke lakselus, sa han. I 1999 var 33 elver i 

Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal stengt på grunn av overbeskatning.  

Overbeskatning for 100 år siden 

Allerede i 1927 skrev Johannes Erdal et innlegg i BT om at det var så mange småmaskete kilenøter og 

kastenøter at sjøauren ikke rakk å bli gytemoden. Boten på 8 kr for ikke å respektere ukefredningen 

hadde ingen virkning, fordi man tjente inn igjen beløpet mange ganger på et eneste kast. Det lot seg 

ikke gjøre å fange stamfisk til «utklæningsapparatet» i Eidfjord høsten 1926, fordi «hensynsløse 

rovfiskere rensket gytepladserne for fisk efterhvert som den kommer dit, mens vaktmanden ligger og 

sover». I 1961 klagde Johan Vik fra Eidfjord over at fiske med småmaska garn hadde utryddet 

sjøauren i Eio og Granvin. Fullt så galt var det vel ikke. Det ble i alle fall rapportert 181 kg laks og 

1 659 kg sjøaure fra Granvin i 1966, og 2 353 kg laks og 285 kg sjøaure fra Eio. 1966 var det første 

året SSB skilte mellom laks og sjøaure i statistikken. 

På 1980- og 1990-tallet dreide fortsatt diskusjonen seg om overbeskatning og tiltak for å redusere 

fisket. Til tross for at situasjonen i Hardangerfjorden var dramatisk, opprettholdt 

forvaltningsmyndighetene sjøfisket i fjorden. Det var kommunene som etterhvert sørget for å 

begrense sjøfisket. Odda var først ute, og det er ikke rapportert laks og sjøaure fisket i sjøen etter 

1993 herfra. Etne og Stord avviklet sjøfisket etter laks og sjøaure fra og med 1997. De siste 

kommunene som rapporterte sjøfisket laks var Bømlo, Fitjar og Kvinnherrad. Fitjar var sist ut så sent 

som i 2007, mens Bømlo og Kvinnherrad stoppet rapporteringen i 2005. Vi får håpe det var fordi 

fisket ble avviklet, og ikke fordi rapporteringsplikten ikke ble overholdt. Men fritidsfisket i sjøen 

fortsatte, og pågår fremdeles. Det er ingen som vet hvor mye som fiskes. 

Er utsettinger forklaring på at bestandene tålte overbeskatning i mange år? 

Ifølge Skandinavisk Naturovervåknings Granvinrapport18 ble det satt ut 6,5 mill sjøaureyngel i 

vassdraget i perioden 1972 til 1989. Det ble slutt på utsettinger i Granvin og i de andre elvene i 

Hardanger i løpet starten på 1990-tallet. Utsettingene kan være forklaringen på at et høyt 

                                                             
18 Lamberg, A., Strand, R. og Kanstad-Hanssen, Ø. 2017. Videoovervåking av laks og sjøørret i 
Granvinsvassdraget i 2017. SNA-rapport 05/2018. 62s.  
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beskatningsnivå lot seg opprettholde veldig lenge. De relativt store fangstene i Opo i «gamle dager» 

var basert på forsterkningsutsettinger, og til dels på effekten av laksetrappa i Eidesfossen (som ble 

ødelagt for mange år siden). Så sent som på 1990-tallet var halvparten av fangstene av laks og 

sjøaure basert på klekkerifisk19.  

Utvikling til det bedre i PO3 

Figuren ovenfor viser at de polynomiske trendlinjene antyder en liten forbedring de siste 5-6 årene. 

Gytefisktellinger og videotellinger de siste årene bekrefter dette. Den kontraproduktive satsingen på 

genbank for Hardanger er en trussel mot den skjøre forbedringen vi nå ser. Uttak av stamfisk fra 

elvene vil resultere i færre livskraftige stamlaks tilbake til elvene enn naturlig gyting og oppvekst på 

elv ville gitt (se https://www.aquablogg.no/er-genbank-for-hardangerelvene-et-skadelig-tiltak/).  

Trafikklysene vil bli stående som et monument over folk som vil stenge stalldøra etter at hesten har 

rømt. Rent bortsett fra at oppdrett og lus ikke er har noe å gjøre med villfiskens problemer i det hele 

tatt, eller i ubetydelig grad. Derfor blir trafikklysene også et monument over agendaforskning.     

Hvorfor styrer forskerne unna fenomenet overbeskatning? 

Penger til å forske på noe så åpenbart som overbeskatning satt ikke løst på 1990-tallet. Drivgarna 

hadde fungert som forklaring på sviktende fjord- og elvefiske. Når dette fisket falt bort, og fangstene 

ikke tok seg tilsvarende opp i fjord og elv, ble det behov for en ny forklaring. Eureka! Det måtte være 

lakselus, som i løpet av 1980-tallet hadde utviklet seg til et stort problem for den lille 

oppdrettsnæringen som da hadde kommet inn i en vekstfase. Forskerne fikk penger til å se på saken, 

og kunne raskt avsløre at lakselusa var villaksens egentlige problem. Pengestrømmen til 

villaksforskerne økte i takt med innsalget av lusehypotesen til myndigheter og allmennhet.  

Problemet nå er at forskerne har malt seg inn i skammekroken. De skjønner ikke hvordan de skal 

komme seg ut av uføret uten å tape anseelse og troverdighet. Dette tapet kan de like godt bokføre. 

Vi trenger ikke synes synd på dem. 

                                                             
19 Kålås, S. 1996 Rådgivende Biologer as. rapport 214, 24 sider, ISBN 82-7658-065-3 
  Laks og sjøaure i Opovassdraget, Odda kommune. 
   

https://www.aquablogg.no/er-genbank-for-hardangerelvene-et-skadelig-tiltak/
http://www.radgivende-biologer.no/uploads/Rapporter/214.pdf

