
Mye mindre rømt laks i elvene nå enn tidligere 

Rapporten heter Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2018 og kan lastes ned her: 

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/fisken-og-havet-2019-4#sec-forklaring-til-del-2-vassdragsvise-

rapporter. Forfatterne sammenfatter sine funn slik:  

 I 2018 ble til sammen 153 elver (75 %) vurdert til å ha lavt innslag av rømt oppdrettslaks 

(mindre enn 4 %), 33 vassdrag (16 %) ble vurdert til å ha moderat innslag (mellom 4 og 10 %), 

mens 19 (9 %) vassdrag ble vurdert til å ha et høyt innslag av rømt oppdrettslaks.  

Gjennomsnittlig andel rømt oppdrettslaks i sportsfisket, og særlig i høstfisket har vist en 

fallende tendens gjennom de siste årene, mens tallene for 2018 er omtrent på samme nivå 

som i 2017. 

Det er lenge siden vi har hørt påstander om 30% rømt oppdrettslaks i Namsen og lignende luftige tall, 

som viste seg å være resultatet av metodefeil og et sterkt ønske om å oppnevne oppdrettsnæringen 

som stråmann for selvskudd i foten (overfiske). Likevel er det sannsynlig at rømlingene greide seg 

bedre for 20-30 år siden (avlsgenerasjon ca 3-5), at andel rømt oppdrettslaks i elvene da var høyere, 

og at flere av rømlingene greide å krysse seg med villaks. Siden den gang har oppvandringen av 

rømlinger i elvene sunket bratt, og svært få greier å konkurrere på gyteplassene. Naturlig utvalg er 

ganske sikkert i gang med å reparere eventuelle skadevirkninger.  

Stort sett grønne elver  

Selv ved bruk av den tvilsomme årsprosent-metoden, så ser ikke resultatet ille ut med tanke på 

budskapet til politikere, forvaltere og allmennheten. HI på sin side valgte å presentere rapporten 

med denne overskriften: Liten økning av andel rømt fisk i elvene i fjor.  

Kartene nedenfor viser en grafisk framstilling av klassifiseringen i 2018 (til venstre) og 2017 (til 

høyre).  

 

De grønne sirklene viser elver med mindre enn 4% rømt laks, de gule viser 4-10%, og røde mer enn 

10%. Nota bene: hvis vi tror på beregningsmåten, hvilket vi ikke skal. 

I 2017 var det 15 elver i rød kategori, mot 19 i 2018. I 2018 var det noen flere røde i Trøndelag, 

Nordland og Troms, og noen færre i PO3.  

2018 2017 
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Hva betyr egentlig mer enn 10%?  

La oss se på hva som skal til for å havne i rød kategori. I tabellen nedenfor er de 19 elvene i rød 

kategori i 2018 plukket ut fra tabell 8.1 i rapporten. Datagrunnlaget er videre angitt som N (antall 

undersøkte fisk) og prosent oppdrettslaks for hver innsamlingsmetode (sportsfiske, høstfiske, 

stamfiske og drivtelling). Kolonnen helt til høyre angir den merkelige og høyst uvitenskapelige 

årsprosenten, som er hovedgrunnlaget for klassifiseringen. Årsprosenten er et slags gjennomsnitt av 

prosentene i sportsfisket og i høstfisket, beregnet ved hjelp av en snodig statistisk transformasjon:   

 
 

Sportsfiske Høstfiske Stamfiske Drivtelling Årsprosent  
N % N % N % N % 

 

Frugardselva 
   

29 13,8 
  

8,3 

Rosendalselvene 
   

37 40,5 55 3,6 25,2 

Øyreselva 
    

2 
 

20 10 
 

Jondalselva 
    

24 12,5 32 6,3 8,5 

Opo 
    

32 18,8 
  

12,2 

Oselva 118 39,8 
      

43,7 

Tysseelva 
      

144 0 
 

Oselva Molde 39 7,7 96 13,5 
    

10,4 

Nordelva 31 6,5 
      

11,4 

Steinsdalselva 79 12,7 104 36,6 
    

23,1 

Salsvassdraget 168 27,4 15 
   

212 3,8 32,4 

Gjervalelva 21 
     

35 14,3 
 

Beiarvassdraget 166 20,5 
 

3,4 
 

  
  

10,4 

Saltdalsvassdraget 58 10,3 
    

124 
 

15,7 

Storelva Gratangen 
     

24 25 
 

Lysbotnvassdraget 56 13,8 
    

225 3,8 19,2 

Nordkjoselva 
     

257 7,4 
 

Breivikvassdraget 71 2,8 26 21,4 
  

24 8,3 16,2 

Signaldalselva 
     

58 31 
 

 

For 6 av de 19 elvene er det ikke beregnet en årsprosent. Vurderingen er da basert på andre 

opplysninger og skjønn (såkalte guesstimates). Det er veldokumentert at fangbarheten til rømt 

oppdrettslaks er høyere enn for villaks både i sportsfisket og høstfisket, samt i stamfisket når dette 

utføres med krok. I tillegg påvirkes høstfisket og stamfisket av hvor i elva det foregår, som ofte er 

høyt opp i elva. Oppdrettslaksen har en tendens til å gå til det naturlige vandringshinderet, og blir 

dermed overrepresentert.  

Den eneste akseptable metoden for å måle andel oppdrettslaks i gytebestanden er drivtellinger. Når 

antall oppfisket laks er kjent, kan antall gjenværende gytefisk også beregnes troverdig basert på 

videotellinger og registreringer i oppvandringsfeller. 



Ifølge rapportens figurer 4.1-4.4 var det 13 elver som havnet i rød kategori basert på årsprosent 

større enn 10. Ifølge tabell 8.1 (vist i tabellen ovenfor) var det 11. Figur og tabell er summert 

nedenfor: 

 Antall elver Antall røde (figur) Antall røde (tabell) 

Årsprosent 120 13 11 

Høstfisket 59 9 3 

Sportsfisket 103 6 6 

Drivtellinger 114 3 3 

Antakelig bunner forskjellene i at en elv som etter høstfisket skulle blitt rød, ble berget av 

sportsfisket, slik at årsprosenten ble lavere enn 10. 2 elver med høy årsprosent må altså ha blitt 

berget av andre opplysninger (skjønn?). På den andre siden er det merkelig at alle metodene hver for 

seg gir et lavere antall røde elver enn 19. Tallet 19 er altså kunstig oppblåst. 

0-visjonen for påvirkning er nådd 

I neste tabell er det satt inn opplysninger om størrelsen på de røde elvene, målt som lengden på 

lakseførende strekning og antall oppfisket laks. I tillegg er det vist tall for hvor mange oppdrettslaks 

som gikk opp i elva, og hvor mange som ble tatt ut, enten oppfisket eller harpunert under 

drivtellinger/rettet uttaksfiske. Legg merke til disse 2 kolonnene helt til høyre i tabellen. De viser at 

innsiget av rømt oppdrettslaks ble beregnet til 443 samlet for de 19 elvene. Av dette ble 430 (97%) 

tatt ut av fiskere, drivtellere eller i regi av OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for Uttak av 

Rømt Oppdrettslaks). OURO tok til sammen ut 499 rømlinger fra 51 elver i 2018. Etter uttak er det 

nesten ikke igjen rømt oppdrettslaks i gytebestandene. De få som er igjen har svært liten reproduktiv 

suksess. Vi kan trygt påstå at 0-visjonen for påvirkning av villaksen er oppnådd.   

 
Driv-telling Års-

prosent 
Anadrom  
strekning 
(km) 

Fangst 
(antall) 

Innsig 
oppdrett 
(antall) 

Uttak 
oppdrett 
(antall)  

N % 
     

Frugardselva 
 

8,3 6 1 4 4 

Rosendal 55 3,6 25,2 2,7 0 21 19 

Øyreselva 20 10 
 

1,2 0 3 2 

Jondalselva 32 6,3 8,5 1 0 5 3 

Opo 
  

12,2 13 0 6 6 

Oselva 
  

43,7 24,4 166 110 110 

Tysseelva 144 0 
 

9,9 0 61 61 

Oselva Molde 
 

10,4 16,4 408 16 16 

Nordelva 
  

11,4 10,7 177 4 4 

Steinsdalselva 
 

23,1 19,8 320 47 47 

Salsvassdraget 212 3,8 32,4 60,6 202 64 59 

Gjervalelva 35 14,3 
 

0,9 45 12 8 

Beiarelva 
  

10,4 61,6 1470 36 36 

Saltdalselva 124 
 

15,7 60,2 639 7 6 

Storelva i G 24 25 
  

0 10 4 

Lysbotn 225 3,8 19,2 11,9 137 16 10 

Nordkjoselva 257 7,4 
 

12 0 19 15 

Breivikelva 24 8,3 16,2 25 87 12 10 

Signaldalselva 58 31 
 

25 0 20 10 



Mange ubetydelige småelver og feil opplysninger om de store 

4 av elvene i PO3 må regnes som småelver av begrenset viktighet. Laksetrappa i Opo har ikke virket 

på mange år. Anadrom strekning er nå neppe mer enn et par km (ikke 13 som oppgitt).  

I Tysse ble det drevet uttaksfiske av rømt, umoden smålaks i den nedre del av elva. Dette ga elva rød 

kategori, til tross for at det ikke ble funnet rømlinger under drivtellingen i gytetida. I Steinsdalselva 

blir all laksen videofilmet i fisketrappa i Normelandsfossen, 3 km fra sjøen. Pr. 26.august 2018 hadde 

det gått opp 1218 laks, hvorav 0 oppdrettslaks. Hvordan kan 12,7% oppdrettslaks i en fjerdedel av 

fangsten bli til en årsprosent på 23? 

Beiarelva og Saltdalselva er de viktigste elvene blant de 19, målt både etter lakseførende strekning og 

oppfisket laks. I rapporten er det angitt at drivtellingsdata mangler. Det er mulig det ikke forelå data 

for 2018 da rapporten ble skrevet, men det foreligger lange tidsserier før dette. I 2017 var andel 

oppdrettslaks 0,6% i Beiarelva1 og 0,5% i Saltdalselva2, som vist i tabellene nedenfor.  

 

 

 

Det virker som en bedre idé å basere vurderingen av andel rømlinger på disse tidsseriene enn andel 

rømlinger i et utvalg på 11% av sportsfiskefangsten for Beiarelva sin del, og på 9% for Saltdalselva. 

Videre er den bittelille elva Storelva i Gratangsbotn med på å dra antall røde elver opp.  

 
1 Ferskvannsbiologens rapportserie http://ferskvannsbiologen.net/rapporter.html 
2 https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/saltdal--
saltdalsvassdraget--2017--gytefiskeregistrering-fvb-2017-10.pdf  

http://ferskvannsbiologen.net/rapporter.html
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/saltdal--saltdalsvassdraget--2017--gytefiskeregistrering-fvb-2017-10.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/74f02cdd90cb485ea8def16785a345d3/saltdal--saltdalsvassdraget--2017--gytefiskeregistrering-fvb-2017-10.pdf


Plukker vi ut småelvene, som ikke kan opprettholde laksebestander uten innsig av streifere fra andre 

elver, samt elver som er klassifisert feil fordi man har valgt bort empiri til fordel for modelli, så sitter 

vi igjen med toppen 9 elver i rød kategori. Dette er 4% av de 205 vurderte elvene.  

Grønnvasking av gule elver 

Det er også verdt å merke seg at det er gjennomført drivtelling i 25 av de 33 gule elvene (4-10%). 

Gjennomsnittet for disse 25 var 4,5%. Gjennomsnittet for 11 av de 19 røde elvene var 10,3%. Faktisk 

viste drivtellingene i de gule elvene at 9 (36%) lå under 4%, og bare 4 (16%) lå mellom 7 og 10%. 

Resten (48%) lå mellom 4 og 7%. Antall gule elver er derfor oppblåst. Konklusjonen blir at 192 elver 

(94%) burde havnet i grønn kategori, og bare 13 i gul og rød. 5 røde og 12 gule burde blitt grønne.  

Forslag til neste år: hva om de 17 forfatterne3 brukte tiden sin på å telle videofilmet fisk i mange av 

elvene som ikke blir undersøkt av drivtellere? Bedre lykke neste gang! 

 
3 Tonje Aronsen (Norsk institutt for naturforskning), Gunnar Bakke (HI), Bjørn Barlaup (NORCELFI), Johan Henrik 
Hårdensson Berntsen (Norsk institutt for naturforskning), Ola Diserud(Norsk institutt for naturforskning), Peder 
Fiske (Norsk institutt for naturforskning), PerTommy Fjeldheim (HI), Bjørn Florø Larsen (Veterinærinstituttet), 
Kevin Glover, Mikko Heino,Åse Husebø (HI), Tor Næsje (Norsk institutt for naturforskning), Helge Skoglund 
(NORCELFI), Vegard P. Sollien (Veterinærinstituttet), Harald Sægrov (Rådgivende Biologer AS), KurtUrdal 
(Rådgivende Biologer AS)og Vidar Wennevik (HI) 


