
Beskatningen på 1970- og 80-tallet var langt utenfor bærekraftige rammer 

Orkla og Gaula er de to lakselokomotivene i den lusefrie Trondheimsfjorden. På 1970-tallet tok 

interessen for lakse- og sjøaurefisket i elv seg kraftig opp. Antall sportsfiskere økte, beskatningen i elv 

økte, og kom på toppen av et allerede alt for effektivt sjølaksefiske. Brukerundersøkelser fra Gaula i 

1979 og 1980 viste at det disse årene ble fisket opp 12-13000 laks (ca 50 tonn) og 6-8000 sjøaurer (5-

7 tonn). Den totale beskatningen var trolig mer enn 90% for tilbakevandrende laks, og mer enn 50% 

for sjøauren. Til tross for dette tok det flere år før tilbakegangen for bestandene begynte å vise seg i 

form av redusert oppgang og fangst i elvene. 

I siste halvdel av 1980-tallet fikk vi et økologisk regimeskifte i Nord-Atlanteren som reduserte laksens 

tilgang på byttedyr med høyt energiinnhold under beitevandringen i havet. Det er mulig 

regimeskiftet også påvirket fjordene, og dermed sjøauren. Overlevelsen under sjøoppholdet gikk 

ned, og kom på toppen av den allerede alt for høye fangstdødeligheten.  

Drivgarnsforbudet førte til økt laksefangst i elvene 

I 1989 ble det innført et forbud mot drivgarnsfiske. Dette førte til at minst 2-300.000 laks unngikk å 

bli fisket i havet, og nådde i stedet inn til norske fjorder og elver som gytemoden laks. 

Drivgarnsforbudet kamuflerte derfor i første omgang effekten av det økologiske regimeskiftet for 

fjord- og elvefiskerne. Fangstene i elvene og i kilenøtene økte faktisk de første årene etter 1989. Men 

utover på 1990-tallet ble det stadig tydeligere at laksen var i tilbakegang.  

Fangstene i Gaula ble omtrent halvert, og lå på 4-7000 laks år om annet på 1990-tallet. Med unntak 

av de eksepsjonelt gode fangstårene 2000, 2001 og 2006, fortsatte fangsten å trende nedover til 

2009, da de lokale fiskeforvalterne endelig satte bremsene på for elvefisket. Det ble da innført 

strengere kvoter og fang-og-slipp. Det tok imidlertid mange år før fiskerne vente seg til fang-og-slipp, 

og det var først etter 2013 at gjenutsettinger økte fra drøyt 20% til over 60% de aller siste årene. 

Figurene nedenfor viser antall avlivet og gjenutsatt laks, og andel gjenutsatt laks.   
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Fang-og-slipp er en metode for å berge vill laksefisk som må karakteriseres som nødhjelp, ikke for 

fisken, men for fluefiskerne. 

Forskerne forstod ikke at fisketrykket var for høyt 

Forskerne skjønte enda ikke at beskatningen var langt utenfor bærekraftige rammer, på det 

tidspunktet de lokale forvalterne satte bremsene på. Det Vitenskapelig råd for laksefiske (VRL) skrev i 

sin første rapport i 2010 (som gjaldt lakseåret 2009) at beskatningen i Orkla og Gaula de siste årene 

hadde ligget på ca 40%, og at dette var et bærekraftig nivå. Første gang de omtalte overbeskatning 

var i 2012 i Orkla og i 2013 i Gaula. Tabellen nedenfor viser VRLs beregninger av elvebeskatningen, og 

hvor stor overbeskatningen har vært i forhold til oppnåelse av gytebestandsmålene.  
 

Orkla Gaula  
Beskatning Overbeskatning Beskatning Overbeskatning  

2010 41 0 31 0 

2011 31 0 31 0 

2012 43 18 46 0 

2013 31 23 31 22 

2014 18 0 16 0 

2015 28 27 43 24 

2016 31 25 32 10 

2017 23 0 32 15 

 

Tallenes tale er klar: begge disse lakselokomotivene har vært kraftig overbeskattet i lang tid, og 

sannsynligvis mye lengre enn VRL har villet innrømme. Men i sin oppsummering for lakseåret 2017 

skrev VRL at måloppnåelsen i forhold til GBM har vært svært dårlig for både Orkla og Gaula i 

perioden 2013-20171. Funfact: i 2015 gikk lederen i VRL, NINA-forsker og fluefisker Torbjørn Forseth, 

ut i mediene og hevdet at overbeskatning ikke lengre var et problem (se bildet i innledningen). 

I sine årlige rapporter oppgir VRL også anslag for det høstbare overskuddet de siste 5 år som en 

prosent av normalt høstbart overskudd. De oppgitte tallene er 26% for Orkla og 38% for Gaula. 

 
1 https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2503418  
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Tallene er av alkymistisk opprinnelse, men la oss ta dem for god fisk og se hva de innebærer. 

Gjennomsnittlig avlivet fangst i Orkla har vært 1424 laks disse årene, og 1854 i Gaula. Det innebærer 

at VRL mener at normalt høstbart overskudd skal ligge på 5480 laks i Orkla, og 4880 i Gaula. I Orkla 

var beskatningen omtrent på dette nivået i perioden 2004-2010, mens det tidligere ble høstet mye 

mer. I Gaula var beskatningen langt over normalnivået alle år før 2011.  

Tegn til bedring i Orkla 

De årlige undersøkelsene fra Gaula viser fremdeles mangel på gytelaks og lave tettheter av yngel og 

ungfisk i elva. For Orklas del er det nå tegn til bedring. Den siste årsrapporten2 fra undersøkelsene i 

Orkla viser at antall laks som passerer fisketelleren i Bjørsetdammen (37 km fra sjøen) er økende, 

som vist i rapportens figur 16 nedenfor: 

  

Laks som kom tilbake i 2018 ble klekket omkring 2012 eller tidligere. Det tar altså mange år fra 

bremser settes på til det gir seg utslag i antall tilbakevandrere fra havet. En tidligere rapport om 

Orkla pekte på at 80% av laksen i Orkla har vært innom et redskap på sin vei til gyteplassen (86% i 

2013)3. Det illustrerer at fisketrykket fremdeles er altfor høyt. 

Sjøauren ble fisket sønder og sammen 

Sjøaurefangstene har trendet nedover helt siden slutten av 1980-tallet. Figuren nedenfor viser 

fangstene i Orkla og Gaula siden 1993. Vi fikk en statistikk-omlegging dette året som gjør det tvilsomt 

å trekke statistikken lengre tilbake i tid. I 2009 ble det slutt på elvefisket etter sjøaure. Alle sjøaurer 

som kunne settes ut igjen med sannsynlighet for overlevelse har siden blitt gjenutsatt. Figurene 

nedenfor illustrerer utviklingen. 

 
2 Solem, Ø., Ulvan, E.M., Lamberg, A., Bergan, M.A., Berg. M., Forseth, T., Gabrielsen, S.E., Jensås, J.G., 
Krogdahl, R., Kvingedal, E., Skoglund, S.Ø., Skår. B. & T. Wiers. 2019. Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i 
Orklavassdraget. Årsrapport 2018. NINA Rapport 1630. Norsk institutt for naturforskning. 
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2608372  
3 Se https://www.aquablogg.no/orkla-rapport-bekrefter-bestandsreduserende-overbeskatning/  

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2608372
https://www.aquablogg.no/orkla-rapport-bekrefter-bestandsreduserende-overbeskatning/


 

 

Det er få tegn i statistikken for gjenutsettinger som bærer bud om at sjøaurebestandene er under 

gjenoppbygging. 

Spesielt de store hunnaurene er viktige for bestandsutviklingen. På engelsk har de det artige navnet 

BOFFFer, som betyr Big Old Fat Fekund Females (store gamle feite fruktbare hunner). Ettersom disse 

megagyterne kan være både 10 og 12 år gamle, og derfor gjennomfører mange elv-sjø-elv-

vandringer, sier det seg selv at et høyt beskatningstrykk raskt kan utrydde BOFFFene. Det tar lang tid 

fra beskatningen reduseres til et bærekraftig nivå før BOFFFene kommer tilbake. Figuren nedenfor 

viser at antall sjøaurer større enn ca 3 kg endelig ser ut å øke i Orkla, etter at fredningen ble innført 

for mer enn 10 år siden.  



 

Antakelig tåler ikke en sjøaurebestand større beskatning enn 10% pr år, hvis BOFFFene skal berges og 

yngelproduksjonen opprettholdes over tid. Total beskatning har ligget langt over dette nivået siden 

1970-tallet. Sportsfisket i Trondheimsfjorden er en betydelig, men ukjent størrelse. Skal sjøauren 

komme tilbake i elvene rundt Trondheimsfjorden, må beskatningen reduseres også i fjorden. Hvis 

bestandene av brisling og andre byttedyr med høy energitetthet tar seg opp, vil det hjelpe. 

Habitatødeleggelser i sjøaurebekkene ble salt i såret 

Sjøauren har i tillegg vært rammet av etableringer av oppvandringshindringer og forurensning i 

sjøaurebekker. En NINA-rapport fra 2017 hevder at 90% av tilbakegangen for sjøauren skyldes slike 

faktorer. Les mer om dette her: https://www.aquablogg.no/90-tilbakegang-for-sjoauren-forklares-

av-inngrep-i-gytebekkene/. Også denne NINA-rapporten glemte overbeskatning som en viktig faktor, 

men pekte likevel på et viktig problem.  

Lus spiller en ubetydelig rolle 

For alle andre enn fluefiskerne og deres støttespillere i lusekommissariatet er det åpenbart at lus har 

spilt en marginal rolle for bestandsnedgangen i Orkla og Gaula. Overbeskatning, kvalitetsforringelse 

av havbeitet og habitatforringelser i elver og bekker forklarer det meste (se mer om dette her: 

https://www.aquablogg.no/er-overbeskatning-en-bedre-forklaring-pa-sjoaurens-tilbakegang-enn-

lus/).  

I «verstingen» Hardangerfjorden er både laksen og sjøauren i ferd med å slå tilbake, som en effekt av 

fredninger og reduksjon av fisketrykket. Ifølge HIs lusemodeller og den nasjonale lakselusovervåkning 

er fjorden fremdeles full av luselarver, og sjøauren tilsvarene lusebefengt.  

Lusekommissariatet har i alle år hevdet at sjøauren er mer utsatt for å bli desimert av lakselus enn 

laksen, fordi sjøauren beiter i fjorder der det er fullt av oppdrettsanlegg og lus. Kan de nå vennligst 

forklare oss hvorfor det også i år er rekordoppgang av sjøaure i de gamle storhetene Granvin og Etne, 

i tillegg til flere andre vassdrag i Hardanger? 

https://www.aquablogg.no/90-tilbakegang-for-sjoauren-forklares-av-inngrep-i-gytebekkene/
https://www.aquablogg.no/90-tilbakegang-for-sjoauren-forklares-av-inngrep-i-gytebekkene/
https://www.aquablogg.no/er-overbeskatning-en-bedre-forklaring-pa-sjoaurens-tilbakegang-enn-lus/
https://www.aquablogg.no/er-overbeskatning-en-bedre-forklaring-pa-sjoaurens-tilbakegang-enn-lus/

