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Innledning 
Det stilles stadig større krav til dokumentasjon av miljøeffektene av å drive oppdrett. Dette er et krav 

som både stilles av forvaltning og samfunnet for øvrig. Men havbruksnæringen selv er også avhengig 

av optimale miljøforhold for å sikre en lønnsom drift og et produkt med en optimal kvalitet. For å gi 

best mulig kunnskap og optimal utnyttelse av ressursene vil det være formålstjenelig å samordne og 

koordinere arbeidet med miljødokumentasjon, både mellom de enkelte selskapene i regionen og 

mellom næring og forvaltning. 

Midtnorsk Havbrukslag har tatt initiativet til dette arbeidet gjennom vedtak som er fattet av lagets 

Arbeidsutvalg. 

Prosjektet har som formål å få etablert en dokumentasjon av miljøeffektene som følger av 

oppdrettsaktiviteten i Trøndelag. Dokumentasjon av denne typen er en forutsetning for en saklig og 

rasjonell vurdering av dagens drift, og som et faglig grunnlag for en vurdering av hvordan næringen 

kan utvikle seg videre i regionen. Dokumentasjonen vil benyttes som et faglig grunnlag for 

oppdrettsselskapenes vurdering av nye lokaliteter eller utvidelse av eksisterende. Dokumentasjonen 

bør være tilstrekkelig omfattende til at de tilfredsstiller de krav som stilles som grunnlagsdata i en 

konsekvensutredning, der dette kreves. 

For forvaltningen vil dette være et nyttig arbeid i vurderingen av søknader. Dokumentasjonen vil gi et 

bedre faglig grunnlag til å vurdere søknadene, og på den måten bidra til å løse en av dagens store 

utfordringer som er knyttet til at mangel på kunnskap ofte resulterer i at søknader blir avvist ut fra et 

føre-var prinsipp. 

Mye av samfunnsdebatten er basert på synsing og antagelser. Med en objektiv beskrivelse kan en 

flytte fokuset fra en diskusjon om virkelighetsbeskrivelsen, til konkrete tiltak innenfor de områdene 

der næringen har utfordringer. På den måten vil dette gagne både næringen selv, samfunnet og 

miljøinteressene. 

Denne rapporten er en forstudie som beskriver mulige undersøkelser og prosjekter, og begrunner 

behovet for disse. En behandlingsrunde i Midtnorsk Havbrukslag skal resultere i en prioriteringsliste. 

Neste skritt vil bli å budsjettere prioriterte prosjekter, og deretter sørge for finansiering. 
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1 Sammendrag 

Rapporten er tematisert i kapitler, og hvert kapittel har et fyldig sammendrag. Sammendraget i dette 

avsnittet er en forkortet versjon av kapittelsammendragene. Mer detaljert beskrivelse av noen av 

prosjektene er tatt med som vedlegg. Det er lagt vekt på å begrunne behovet for dokumentasjon og 

undersøkelser, ved å henvise til vitenskapelige artikler og rapporter i et fyldig fotnoteapparat med 

lenker til publikasjoner. 

1.1 Overordnede føringer for Miljødokumentasjon Trøndelag  
Flere dokumenter legger overordnete føringer for havbruksnæringens miljøarbeid. Et viktig 

rikspolitisk dokument er Regjeringens Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring, og 

på det regionale nivå er Marin Strategiplan Trøndelag 2011-2014 viktig. Disse, og flere andre 

dokumenter, fremhever spesielt hensynet til vill laksefisk, og det ansvaret havbruksnæringen skal ha 

for å minimalisere ulempene for villaks og villaksnæringen. Det er derfor lagt spesiell vekt på 

problemstillinger knyttet til dette, men forstudien diskuterer også behovet for å dokumentere andre 

miljøeffekter. 

1.2 Status for villaksen 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) publiserte den oppdaterte utgaven av Lakseregisteret 

20.04.2012. Her er 481 laksestammer kategoriplassert mht bestandstilstand. Ingen bestander er i 

svært god forfatning, og bare 16 er i god forfatning. 50% av bestandene er moderat påvirket, og 47% 

er i dårlig tilstand, svært dårlig eller kritisk/tapt. Rømt oppdrettslaks er en avgjørende faktor for 

kategorisering i 340 vassdrag (71%), mens lakselus er avgjørende i 187 (39%). Flere faktorer kan være 

avgjørende i samme vassdrag. DNs vurdering plasserer et hovedansvar for truslene mot villaksen hos 

havbruksnæringen. 

1.3 Genetisk påvirkning av villaks 
Det er gode faglige grunner til kritisk å vurdere fundamentale forutsetninger som ligger til grunn for 

bevaringsgenetiske mål for villaksforvaltningen. Dokumentasjonen av genetiske skadevirkninger 

forårsaket av rømt oppdrettslaks er lite fyllestgjørende, og bygger i stor grad på generelle biologiske 

resonnementer og modeller basert på tvilsomme og udokumenterte forutsetninger. 

Det foregår en betydelig streifing (”feilvandring”) av villaks og klekkeriprodusert laks utsatt for 

kultiveringsformål, som går opp i andre elver enn sin hjemmeelv for å gyte. Likevel opprettholdes 

tilsynelatende distinkte stammestrukturer, der stammene forutsettes å ha funksjonell innbyrdes 

genetisk avstand. Dette må i så fall bety at det enten eksisterer reproduktive barrierer som sterkt 

reduserer streifernes reproduktive suksess, eller så må naturlig seleksjon være så effektfull at avkom 

som ikke har tilstrekkelig lokal adapsjon vil dø ut. I begge tilfeller betyr dette at laks fra fremmede 

stammer har minimal påvirkning på genbeholdningen i vedkommende elv eller elveavsnitt. Det blir i 

tilfelle et tankekors at rømt oppdrettslaks skulle greie å påvirke genbeholdningen til en 

elvepopulasjon, dersom villaks fra andre elver ikke greier det.  

Omfanget av en eventuell genflyt fra rømt oppdrettslaks til villaks avgjøres av antall rømte hunner 

som deltar aktivt i gyting, hvilken andel av de rømte hunnenes egg som befruktes og gjennomgår en 

normal utvikling, og avkommets suksess i senere livsfaser. Det er åpenbart at andel rømt 

oppdrettslaks i sportsfiskefangstene om sommeren, eller i overvåkningsfisket på gyteplassene om 
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høsten, er en svært lite tilfredsstillende indikator for antall eller prosent effektive gytere. 

Eksempelvis ble det i 2010 registrert at 7 av 22 rømte oppdrettslaks i Alta var hunner (31%), og at 5 

av 6 avlivete hunner var gjeldfisk (83%). Det innebærer at bare 5% av den rømte oppdrettslaksen på 

gyteplassen var gytefisk med potensiell reproduktiv suksess.  

Det er mange faktorer som begrenser genflyten fra rømt oppdrettslaks til villaks. Først og fremst 

gjelder dette forhøyet dødelighet etter rømning som følge av at avlslaks er dårlig tilpasset et liv i 

naturen, og at denne misstilpasningen trolig øker for hver avlsgenerasjon. Dernest er flere 

reproduktive barrierer virksomme. Dette gjelder misstilpasset gyteatferd, genetisk påvirket 

partnervalg og spermkonkurranse. Til sist har vi naturlig seleksjon, som er en motvirkende eller 

nøytraliserende faktor med ukjent styrke.  

Det foreligger begrenset kunnskap om reproduktive barrierer som begrenser genflyten fra rømt 

avlslaks til villaks. Næringen bør på kort sikt legge til rette for at kunnskapene på dette området 

forbedres. Følgende prosjekter er foreslått: 

1. Forekomst av rømt oppdrettslaks i trønderske elver.  

2. Effekter av rømningen av 50.000 kiloslaks i Tingvoll i 2010. 

3. Måling av genflyt fra avlslaks til villaks i Driva og Gaula, basert på ny SNP-metodikk. 

4. Spermkonkurranse og kryptisk partnervalg som reproduktive barrierer.  

5. Utavlsdepresjon som reproduktiv barriere.  

6. Misstilpasset gyteatferd som reproduktiv barriere.  

1.4 Lakselus 
Kapittelet er delt i to hovedavsnitt. Det første avsnittet beskriver problemstillinger som handler om 

lakselussmitte mellom oppdrettsanlegg. Det andre avsnittet handler om lakselussmitte fra 

oppdrettsanlegg over på vill laksefisk. 

1.4.1 Lakselus på oppdrettsfisk 

Det er utviklet strømmodeller som kan benyttes som et hjelpemiddel til å avgrense smittesoner. 

Disse modellene er enda ikke finmaskete nok til å være et fullt ut tilfredsstillende hjelpemiddel for 

anleggsdrift og forvaltning. Det er behov for å validere strømmodellene, og for å videreutvikle dem 

til smittemodeller for lus. Lus kan dessuten være modellorganisme for utvikling av generelle 

smittemodeller.  

Et utvalg spredningsmodeller fra flere land er beskrevet. Spredningsmodellene må forbedres, først og 

fremst ved å gjøre dem mer finmasket (mindre grid-størrelse). Parametrisering av lokalt vindpådriv 

og interaksjonen mellom strømmer, strandlinjer og undervannstopografi må få større detaljrikdom. 

Strømmodeller bør utarbeides ikke bare for en smittesone (mer grovmasket), men også for hver 

enkelt lokalitet (mer finmasket). Validering av strømmodellene bør gjøres ved å se på 

sammenhengen mellom prediksjoner som følger av modellene, faktisk målt smittetrykk og 

påvisbar utvikling av sykdom.  

En rekke studier peker på tendensen til at copepoditter akkumuleres i littoralsonen langs land. 

Dannelsen av slike temporære konsentrasjoner rapporteres både fra teoretiske modelleringer og fra 

feltundersøkelser av planktonisk lus, og er så konsistent rapportert at en egen studie av 

sammenhengen mellom anleggenes avstand til nærmeste strandlinje og hyppigheten og omfanget 
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av luspåslag bør gjennomføres. Hypotesen om at flytting av anlegg lenger fra land kan redusere 

lusproblemet bør testes.   

Det er videre formulert to hypoteser som bør testes. Den første hypotesen sier at smart lokalisering 

av oppdrettsanlegg er mulig. Det betyr at anlegg kan plasseres slik at lokale konsentrasjoner av 

frittlevende stadier av lakselus oppstår sjeldnere i tilknytning til anleggene, og at smittetrykket slik 

kan reduseres. Den andre hypotesen sier at det ikke er en direkte sammenheng mellom total 

produksjon av lakselussmitte i et større område rundt et anlegg og smittetrykket mot anlegget.  

Det er foreslått metoder for hvordan disse hypotesene kan testes. Lusedata.no bør samle inn og 

systematisere opplysninger om tidspunkt for påslag av lus, og intensiteten i påslaget. Hvis slike 

data samles inn fra samtlige aktive oppdrettsanlegg, blir antall målepunkt finmasket nok til å 

kartlegge smitteveier ved å analysere sekvensiell utbredelse av påslag. Dette kan bidra til å gjøre 

smart lokalisering mulig, og samtidig danne grunnlag for å identifisere de mest hensiktmessige 

sonegrensene. Dersom alle oppdrettsanlegg i tillegg rapporterer data fra vaktbur, vil dette styrke 

datatilfanget.  

1.4.2 Lakselus på vill laksefisk 

Det er en tilforlatelig og intuitivt sannsynlig sammenheng mellom produksjon av lusegg i 

oppdrettsanlegg og lakselussmitte på villfisk. Mens det er åpenbart at lakselus i tilstrekkelige 

mengder kan drepe enkeltfisk, så foreligger det mange observasjoner som tyder på at lakselus neppe 

har populasjonsregulerende effekt på vill laksefisk. Det er imidlertid liten grunn til å betvile 

hypotesen om at lakseoppdrett øker produksjonen av lakselusegg, og derved øker forekomsten av 

infektive copepoditter og smittetrykket mot vill laksefisk. Problemstillingen om bærekraft dreier seg 

imidlertid ikke om det kan betviles at lakselus oppformeres på oppdrettslaks til et unaturlig høyt nivå, 

men om smittepresset på vill laksefisk er så stort at lakselus dreper villfisk i et omfang som er 

bestandsreduserende i uakseptabel grad.  

Spørsmålet som trenger avklaring er om det eksisterer en sammenheng mellom antall lusegg/antall 

copepoditter i et større område, og antall fastsittende lus på vill laksefisk. Er det for eksempel slik at 

forekomsten av ”hotspots” og lokaliseringen av disse er viktigere for påslag av lakselus på vill 

laksefisk enn totalproduksjonen av lusegg i området? 

Vi vet for lite om lakselusas økologi og epidemiologi. Det er særlig behov for å avklare om ”loven om 

avtakende effekt” også gjelder for lakselussmitte, ettersom forvaltningen bygger på en smittemodell 

som antar at det sist gytte lusegget har samme smitteeffekt som det først gytte, uavhengig av hvilket 

antall lusegg som på forhånd befinner seg i sjøen. Det vil være mulig å forbedre forståelsen av dette 

på grunnlag av de samme data som må samles inn når spredningsmodeller skal valideres og 

videreutvikles til smittemodeller. 

Det er en mangel på logisk sammenheng mellom anslåtte tålegrenser for individuelle fisk, observerte 

infeksjonsnivå i sjøen og registrert fangst av laks og sjøaure i etterkant av ekstreme infeksjonsnivå. 

Dette betyr at tålegrensene som i dag legges til grunn av forvaltningen må være feil. Det er foreslått 

et opplegg for nye undersøkelser av tålegrenser i forhold til å kunne definere sykelighet og 

dødelighet. 
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1.5 Utslipp av organisk materiale og næringssalter 
På regionalt nivå er det lite som tyder på at utslipp av organisk materiale og næringssalter har 

registrerbar effekt. Behovet for regionale studier av utslipp av næringssalter og organisk materiale i 

regi av Miljødokumentasjon Trøndelag ser ut til å være dekket opp av pågående nasjonale studier.   

 

Effekter ser heller ikke ut til å være registrerbare i de fleste lokalområder, selv ikke i terskelfjorder 

som for eksempel Foldafjorden i Nærøy. Organiske utslipp påvirker ikke miljøet i særlig grad utenfor 

en mindre influenssone like i nærheten av oppdrettsanleggene.  

 

Forvaltningsregimet i forhold til etablering og drift av enkeltanlegg er basert på MOM-systemet. Det 

generelle bildet er imidlertid at det ikke er noen enkel sammenheng mellom en lokalitets bæreevne 

og egenskaper som dybde og strøm. Det foreligger observasjoner som tyder på at modellene som 

benyttes for fjordmiljøet ikke gir et korrekt bilde av påvirkningen fra oppdrettsanlegg. Mange 

undersøkelser tyder på at strømdata slik de samles inn i dag, ikke gir et godt grunnlag for å vurdere 

lokalitetenes bæreevne. For eksempel kan resuspendering av organiske sedimenter være en 

undervurdert faktor. Det er sannsynlig at bunnstrømmålinger, spesielt målinger som kan fange opp 

episoder med kraftig bunnstrøm, vil gi mer nyttig informasjon enn målinger av overflatestrøm og 

transekter ned til 30 m.  

 

Det er gjennomført MOM – B og MOM – C undersøkelser på en lang rekke lokaliteter i Trøndelag. 

Disse undersøkelsene bør systematiseres med sikte på å analysere følgende spørsmål: 

 

1. Kan det påvises endringer over tid som indikerer lokal forverring av miljøtilstanden? 

2. Er det en sammenheng mellom MTB og/eller faktisk biomasse/utfôring og eventuelle 

miljøendringer for enkeltlokaliteter og for lokalområder? 

3. Kan denne analysen gjøre det mulig å klassifisere områder eller lokaliteter som lite egnet 

eller godt egnet til fiskeoppdrett? 

4. Kan data fra disse undersøkelsene brukes til å definere en 0-tilstand (naturtilstand) som kan 

være referanse for å definere ”akseptabel påvirkning”? 

 

Det bør vurderes å starte et prosjekt som viderefører arbeidet med å kartlegge områder som 

sannsynligvis er mindre egnet for oppdrettsvirksomhet (HASUT). Dette må i så fall omfatte en 

avklaring av hvilke miljøindikatorer som skal benyttes i en slik kartlegging, og hvor prøver skal 

hentes fra. Ved å kombinere slike analyser med data om undervannstopografi og dybder, samt med 

modellsimuleringer av strømningsforhold, vil man kunne utvikle et nyttig planleggings- og 

forvaltningsverktøy. I denne sammenhengen vil det være nyttig med en analyse av MOM-data fra de 

772 undersøkte lokalitetene på landsbasis, med sikte på å identifisere eventuelle felles kjennetegn 

ved lokaliteter i miljøtilstand 3 og 4.  

1.6 Utslipp av legemidler 
Det bør vurderes å gjennomføre undersøkelser for å se på spredning av virkestoffene i lusemidler, 

samt hvordan de kan påvirke ulike dyregrupper som tar opp i seg slike stoffer. Dette bør trolig 

gjøres som en kombinasjon av feltundersøkelser (spredning) og laboratorieundersøkelser 

(påvirkning). Arbeidet med dette bør inngå i en nasjonal strategi for å fastsette grenseverdier for 

EQS (”Ecology Qualitative Standards”).  
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1.7 Sårbar natur 
Dette kapittelet omtaler sårbare naturtyper og arter knyttet til det marine miljø. Oppdrettsanlegg 

kan i sjeldne tilfeller påvirke arter og naturtyper negativt. Kapittelet gir en oversikt over noen av de 

viktigste problemstillingene, og hvor vi kan finne relevante opplysninger. Det foreslås ikke 

gjennomføring av feltstudier på dette området, men derimot at data og opplysninger som 

foreligger i ulike databaser blir systematisert på en måte som forenkler søknadsskriving og 

søknadsbehandling.  

1.8 Marin villfisk 
Spørsmålet om lakseoppdrett kan påvirke villfisk negativt mht til gyting, fangbarhet og matkvalitet er 

ikke avklart. Det er lite sannsynlig at det kan gjennomføres prosjekt i regi av Miljødokumentasjon 

Trøndelag som kan avklare spørsmålet. Forskning på området bør gjennomføres på nasjonalt nivå, 

og initiativet bør komme fra FKD eller fiskerinæringens organisasjoner.  

1.9 Matrise med oversikt over foreslåtte prosjekt 
 



Prosjekt Problemstilling Databehov Regionalt/nasjonalt Mulig samarbeid 

Rømt 
oppdrettslaks 

  Regionalt prosjekt 
Nasjonalt prosjekt 

 

Forekomst av rømt 
oppdrettslaks i 
trønderske elver 

Gir den nasjonale 
overvåkningen 
realistiske data? 

Klassifisering 
basert på 
morfologi, 
skjellkarakterer og 
genetikk. Kamera 
kontra fiskefangst. 

Regionalt Energiselskap 
finansiering 
kamerabasert 
overvåkning av 
oppvandrende laks, samt 
drivtellinger av gytelaks 

Effekter av 
rømningen av 
50.000 kiloslaks i 
Tingvoll i 2010 

Vil vi finne igjen denne 
laksen i elver i 
Sunndalsfjorden i 2012 
(evt andre elver)? 

Fettfinneklippet 
laks som kan 
registreres av 
fiskere  

Regionalt Videreføring av NINA-
prosjekt startet i 2011 

Måling av genflyt fra 
avlslaks til villaks i 
Driva og Gaula 

Er det forskjeller 
mellom en elv med 
antatt mye rømt laks og 
en elv med antatt lite 
rømt laks? 

Ny SNP-metodikk, 
måling på gytelaks 
og yngel 

Regionalt Kan kanskje koordineres 
med pågående NFR-
prosjekt 

Spermkonkurranse 
og kryptisk 
partnervalg som 
reproduktive 
barrierer 

Hvor effektive er slike 
barrierer? 

Krysningsforsøk i 
klekkeri, genetiske 
data 

Nasjonalt Mulig samarbeid med 
avlsselskap 

Misstilpasset 
gyteatferd som 
reproduktiv barriere 

Hvor stor andel av den 
rømte avlslaksen deltar 
i gytingen? 

Undersøkelser 
med kamera 

Nasjonalt Kan koordineres med 
telemetri-prosjektet i 
Namdalen 

Utavlsdepresjon 
som reproduktiv 
barriere 

Er 2.generasjons 
tilbakekrysninger med 
villaks mer misstilpasset 
enn 1.generasjons 
krysninger? 

Komplisert og 
langvarig 
krysningsforsøk, 
genetiske data 

Nasjonalt Bør koordineres med 
pågående NFR-prosjekt 

Lus     

Validering av 
strømmodell(er) 

Gir modellering av 
partikkelspredning et 
realistisk bilde av 
spredningen av 
planktonisk lus? 

Innsamling og 
analyse av 
plankton, 
sekvensiell 
utbredelse av 
luspåslag, 
intensitet og 
skjevfordeling  

Regionalt/nasjonalt Kan koordineres med 
Mattilsynets 
effektkontroll av 
forvaltningssoner,  samt 
valideringsprosjektet for 
effektindikatorer (HI og 
VI), og pågående MODS-
prosjekt  

Kartlegging av 
hotspots (nærhet til 
land, strømvirvler) 

Er smart lokalisering 
mulig? Er copepoditter 
jevnt fordelt i et 
område, eller blir de 
akkumulert  visse 
steder? 

Vaktbur, data om 
intensiteten i 
påslag 

Regionalt Delprosjekt innen 
valideringsprosjektet 

Kartlegging av 
smitteveier og 
sonegrenser 

Sekvensiell utbredelse 
av luspåslag 

Samme som 
ovenfor 

Regionalt Kan koordineres med 
Mattilsynets 
effektkontroll av 
soneforskriften 
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Sammenhengen 
mellom biomasse og 
smittetrykk 

Er smittetrykket 
proporsjonalt med 
biomasse/antall 
oppdrettslaks i et 
område? Test av ”loven 
om avtakende effekt”. 

Samme som 
ovenfor, og i tillegg 
kvantifisering av 
produksjonen av 
planktoniske 
stadier av lus 

Regionalt Kan koordineres med 
Mattilsynets 
effektkontroll av 
soneforskriften 

Individuelle 
tålegrenser 

Hvor stor infeksjon 
tåler vill laksefisk som 
utsettes for en 
”naturlig” gradvis 
økende infeksjon? 

Innsamling av vill 
smolt og sjøaure, 
data om stress 

Nasjonalt  

Ulike typer lus Har lus oppformert på 
oppdrettslaks og villaks 
ulik smitteeffekt på 
villaks? 

Laboratorie-
eksperiment, 
genetiske data 

Nasjonalt  

Sjøaurens rolle som 
vert for lus 

Er sjøauren et 
smittereservoar? 

Smittefrekvens på 
sjøaure gjennom 
året, korrelasjon 
med oppdrettslaks 
i området 

Nasjonalt  

Utslipp fra 
anlegg 

    

Bunnstrøm Kan episodisk 
resuspendering av 
sedimenter forklare 
hvorfor 
fjordmiljømodellen 
undervurderer 
selvrensningsevnen? 

Målinger av 
bunnstrøm og 
sedimenter 

Nasjonalt Sjekk mulighet for 
koordinering med HI og 
NIVA 

Miljøpåvirkning fra 
oppdrettsanlegg 

Kan det påvises 
miljøeffekter av utslipp 
av organisk materiale 
og næringssalter? 

Reanalyse av 
MOM-B og MOM-
C i Trøndelag 

Regionalt Regionalt og nasjonalt 
prosjekt bør koordineres. 
Koordineres med NTFK-
finansiert prosjekt (Akva 
Kompetanse). 

Miljøpåvirkning fra 
oppdrettsanlegg 

Kan det påvises 
miljøeffekter av utslipp 
av organisk materiale 
og næringssalter? 

Reanalyse av 
MOM-B og MOM-
C i Norge (772 
lokaliteter) 

Nasjonalt Sjekk pågående 
prosjekter hos 
Rådgivende biologer 

Kartlegging av 
områder som er 
mindre egnet for 
oppdrett 

Oppfølging av HASUT Data fra 
prosjektene 
Miljøpåvirkning fra 
oppdrettsanlegg 

Regionalt  

Spredning av 
virkestoff i lusmidler 

Oppfølging av NIVA-
prosjekt på reker 

Data fra 
innsamlete skalldyr  

Nasjonalt  

EQS - grenseverdier Hvilke grenseverdier 
skal fastsettes for 
lusmidler i skalldyr?  

Vurdering av 
Ecology Qualitative 
Standards i andre 
land. 
Laboratorium-
eksperimenter. 

Nasjonalt  
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Annen mulig 
påvirkning 

    

Sårbare naturtyper 
og arter knyttet til 
det marine miljø i 
Trøndelag 

Kartlegging av 
forekomster 

Systematisering av 
data i ulike 
databaser 

Regionalt  

Interaksjon mellom 
oppdrett og marin 
villfisk 

Påvirker 
oppdrettsanlegg 
atferden til villfisk på en 
måte som skader 
fiskeriene? 

Systematisering av 
observasjoner 

Nasjonalt  



2 Forvaltningens føringer 

2.1 Rikspolitiske og regionale retningslinjer  
Følgende dokumenter legger føringer for havbruksnæringen og for arbeidet med 

Miljødokumentasjon Trøndelag:  

 

 Naturmangfoldloven (Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold) (2009) 1 

 

 Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring (2009) 2 

 

 St.prp. nr 32 (2006-2007) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og 

laksefjorder 3 

 

 Akvakulturloven 4 

 

 Strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring (2007) 5 

 

 Vannforskriften (Forskrift om rammer for vannforvaltningen) (2007) 6 

 

 Marin strategiplan Trøndelag 2011-2014 7 

 

2.1.1 Naturmangfoldloven  

Dette er den mest sentrale loven innen naturforvaltningen. Loven regulerer forvaltning av arter, 

områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for 

prioriterte arter. 

 

Biomangfoldlovutvalget ble oppnevnt i 2001. Utvalget la fram sin utredning – NOU 2004:28 Lov om 

bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold 8  – i 2004. Regjeringen begrunnet lovforslaget i 

Ot.prop. 32 (2008-2009) 9. Loven ble vedtatt i 2009. MD har utarbeidet en veileder til 

Naturmangfoldloven 10. Veilederen ble utgitt i januar 2012, og er en innføring i praktisk bruk av 

bestemmelsene i Naturmangfoldloven myntet på ulike forvaltningsmyndigheter. Disse 3 

dokumentene, sammen med loven selv, legger føringene for norsk naturforvaltning. 

                                                           
1
 http://www.lovdata.no/all/hl-20090619-100.html  

2
 http://www.regjeringen.no/upload/FKD/Vedlegg/Brosjyrer/2009/Brosjyre_strategi_baerekraftig_havbruk.pdf 

3
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stprp/20062007/stprp-nr-32-2006-2007-

.html?id=442061  
4
 http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-079.html  

5
 http://www.regjeringen.no/Upload/FKD/Vedlegg/Diverse/2007/L-0531%20B.pdf  

6
 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20061215-1446.html  

7
 http://www.stfk.no/pagefiles/56364/Marin%20Strategiplan%20Tr%C3%B8ndelag_ny.pdf 

http://www.stfk.no/pagefiles/56364/Marin%20Strategiplan%20Tr%C3%B8ndelag_ny.pdf  
8
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/2004/nou-2004-28.html?id=388846  

9
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-52-2008-2009-

.html?id=552112  
10

 http://www.regjeringen.no/pages/36850877/Veileder_Naturmangfoldloven_endelig2.pdf  

http://www.lovdata.no/all/hl-20090619-100.html
http://www.regjeringen.no/upload/FKD/Vedlegg/Brosjyrer/2009/Brosjyre_strategi_baerekraftig_havbruk.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stprp/20062007/stprp-nr-32-2006-2007-.html?id=442061
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stprp/20062007/stprp-nr-32-2006-2007-.html?id=442061
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-079.html
http://www.regjeringen.no/Upload/FKD/Vedlegg/Diverse/2007/L-0531%20B.pdf
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20061215-1446.html
http://www.stfk.no/pagefiles/56364/Marin%20Strategiplan%20Tr%C3%B8ndelag_ny.pdf
http://www.stfk.no/pagefiles/56364/Marin%20Strategiplan%20Tr%C3%B8ndelag_ny.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/nou-er/2004/nou-2004-28.html?id=388846
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-52-2008-2009-.html?id=552112
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-52-2008-2009-.html?id=552112
http://www.regjeringen.no/pages/36850877/Veileder_Naturmangfoldloven_endelig2.pdf
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FNs konvensjon om biologisk mangfold og Havrettskonvensjonen er overordnete internasjonale 

avtaler. Havrettskonvensjonen legger føringer på innholdet i regulering av uttak av genetisk 

materiale fra havet. 

2.1.2 Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring 

Dette dokumentet formulerer regjeringens målsetninger for forvaltningen og utviklingen av 

havbruksnæringen. Strategien identifiserer problemstillinger, setter mål og klargjør hva som skal til 

for å nå målene. Strategien omfatter ikke konkrete effektindikatorer for akseptabel påvirkning. Det 

skal arbeides videre med å operasjonalisere bærekraftsbegrepet på en hensiktsmessig måte. 

 

Strategidokumentet formulerer to overordnete prinsipper: 

 

I vurderinga av begrepet miljømessig forsvarlig, legges bl.a. føre-var-prinsippet til grunn. 

Prinsippet innebærer at der det er risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 

unnlate å sette inn proporsjonale og kostnadseffektive tiltak. Det innebærer for det første at 

påvirkningen ikke skal vurderes isolert, men på bakgrunn av den miljøbelastning som allerede 

er skjedd gjennom andre påvirkninger. 

 

Også prinsippet om samlet belastning er relevant når de miljømessige sidene av havbruk 

vurderes. Prinsippet innebærer at påvirkninga av et økosystem skal vurderes ut fra den 

samlede belastning som økosystemet er, eller vil bli, utsatt for. Dette har særlig betydning 

dersom miljøbelastningen er ved en kritisk grense der selv en liten øking i belastning vil ha en 

stor effekt på økosystemet. Disse prinsippene legges til grunn i regjeringas forslag til 

naturmangfoldlov, og gir retningslinjer for praktiseringa av akvakulturlovgivningen. 

2.1.3 Villaksforvaltningen 

Regjeringas politikk for vern av villaksen er nedfelt i St.prp. nr 32 (2006-2007) Om vern av villaksen 

og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, og strategien her skal bidra til å nå 

målene for bevaring av villaksen. Regjeringen mener at dette også bør legges til grunn for 

oppdretternes egne strategier. 

 

Strategidokumentet definerer fem hovedområder der havbruksnæringa påvirker miljøet 

(påvirkningsmodellen), og formulerer tilhørende mål: 

 

Fokusområde Mål 

Genetisk påvirkning Havbruk bidrar ikke til varige endringer i de genetiske egenskapene 
og rømming til villfiskbestandene 
 

Sykdom, medregnet 
parasitter 

Sykdom i oppdrett har ikke bestandsregulerende effekt på villfisk, og mest 
mulig av oppdrettsfisken vokser opp til slakting med minimal medisinbruk 
 

Forurensning og 
utslipp 

Alle oppdrettslokaliteter som er i bruk holder seg innenfor en akseptabel 
miljøtilstand, og har ikke større utslipp av næringssalter og organisk materiale 
enn det resipienten tåler 
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Arealbruk Havbruksnæringa har en lokalitetsstruktur og arealbruk som reduserer 
miljøpåvirkning og smitterisiko 
 

Fôrressurser Havbruksnæringas behov for fôrråstoff dekkes uten overbeskatning 
av de viltlevende marine ressursene 
 

 

Strategidokumentet angir en rekke tiltak Regjeringen vil gjennomføre. Listen nedenfor omfatter tiltak 

som er mest relevante for arbeidet med Miljødokumentasjon Trøndelag. Regjeringen vil: 

 

 innføre strengere regler for kontroll med lakselus i oppdrett 

 foreslå at lusetall også hos viltlevende bestander er måltall for tiltak i oppdrettsanlegg 

 vurdere reduksjon av biomassen i et gitt geografisk område om andre muligheter ikke gir 

ønsket effekt på lusetallet hos villfisk 

 vurdere å innføre tak for fysisk størrelse på produksjonsenhetene, og/eller antallet fisk i én 

merd 

 foreslå strengere krav til brønnbåter og transport 

 oppfordre næringa til å utvikle manualer for beste praksis (Code of good practice) 

 sammen med næringa utrede tiltak for å oppnå en bedre driftsstruktur som får positiv 

betydning for lakselussmitte og andre sykdomstilstander 

 iverksette eget forvaltningsregime i Hardangerfjorden 

 bedre tilsynet med havbruksanleggene, medregnet oppfølging av overtredelser, 

 for å sikre at miljøvilkårene i regelverket overholdes 

 foreslå å skjerpe regelverket om tekniske krav og standarder 

 legge til rette for utvikling av nye teknologiske løsninger som forebygger rømming 

 prioritere kunnskapsoppbygning og -overføring om rømmingsrelatert atferd og 

rømmingsrisiko 

 prioritere overvåkingsprogrammet i nasjonale laksevassdrag og laksefjorder og øke 

kunnskapen om DNA-profiler og gen-stabilitet i viktige laksebestander 

 arbeide videre med sikte på å styrke kunnskapen om effektene av rømt oppdrettsfisk har på 

ville bestander 

 utrede nærmere om oppdrettere bør betale for skadekompenserende tiltak iverksatt av det 

offentlige etter rømming 

 utrede nærmere om det skal innføres ei øvre grense på størrelser av merder og/eller antall 

fisk i en merd, av hensyn til konsekvenser ved rømming 

 prioritere den forvaltningsrettede forskninga på miljødata, vannkvalitet og fjord og 

kystøkologi, og forskninga om miljøeffekter av havbruk 

 utvikle lokaliseringskriterier som skal styrke hensynet til miljømessig bærekraft 

 foreslå å innføre obligatoriske C-undersøkelser fra NS 9410, både ved tildeling og under drift 

 stimulere til utvikling av MOLO som et kommende helhetlig system for regulering av 

miljøvirkninger og arealtilpasninger 

 sette i gang et arbeid for å utforme bedre lokaliseringskriterier 

 vurdere innføring av særskilt beskyttede områder som virkemiddel i havbruksforvaltninga 

 foreslå endringer i akvakulturloven for å gi myndighetene muligheter til å pålegge flytting av 

havbruksanlegg av overordnede miljø- og næringshensyn 
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 arbeide for at samtlige kystkommuner skal ha oppdaterte kystsoneplaner 

 vurdere retningslinjene for iverksettelse av konsekvensutredning etter plan- og 

bygningsloven 

 nedsette et utvalg for å se på mulighetene for en mer effektiv arealbruk i havbruksnæringa 

(Gullestadutvalget har levert sin innstilling) 

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) har bestilt en årlig risikovurdering fra Havforskningsintituttet 

(HI). HIs første rapport, Risikovurdering – miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett, ble lagt fram i januar 

2011, og en oppdatering kom i september 2011 11. HIs rapporter omhandler 3 av de 5 områdene 

regjeringen legger vekt på i sin bærekraftstrategi: smittespredning, genetisk påvirkning på villfisk, 

samt utslipp av næringssalter, organisk materiale og legemidler. Rapportens hovedkonklusjon er 

(s.3): 

 

Smittepress av lakselus og genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks kommer fremdeles ut 

som de mest problematiske faktorene i denne analysen. 

  

Akvakulturloven har en egen miljøbestemmelse der det presiseres at havbruk skal 

etableres, drives og avvikles på en miljømessig forsvarlig måte. I Strategi for en konkurransedyktig 

norsk havbruksnæring heter det: 

 

Rømming er den alvorligste negative miljøkonsekvensen fra havbruk i dag. I tillegg 

svekker det næringens omdømme og dermed også konkurranseevnen. Myndighetene 

har lagt vekt på å utvikle styringsredskap og regelverk, driftskrav og kontrollordninger som 

skal begrense problemet. 

2.1.4 Vannforvaltningen 

Vannforskriften trådte i kraft i 2007, og etablerer EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) i norsk 

rett. Vanndirektivet ble gjort gjeldende for medlemsstatene i EU fra 2000. For Norge ble direktivet 

innlemmet i EØS-avtalen med virkning fra 2009. 

 

Med vannforskriften gjennomføres en helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vann i Norge. 

Vannet skal forvaltes som en helhet fra fjell til fjord. Det er de naturgitte grensene for nedbørfeltene 

og tilhørende kystområder som skal danne forvaltningsgrensene. Overflatevann, grunnvann og 

kystvann skal ses i sammenheng. Hovedformålet med vannforskriften er å beskytte, og om 

nødvendig forbedre, miljøtilstanden i alt ferskvann, brakkvann, kystnært vann og grunnvann. 

Miljømålet er at det skal oppnås god tilstand i vannforekomstene senest innen 2021. 

 

I perioden 2010 – 2013 skal karakteriseringen av alle vannforekomster ferdigstilles og kvalitetssikres. 

Samtidig skal analyser og risikovurderinger av alle vannforekomster gjennomføres. Det er utarbeidet 

en veileder for dette arbeidet 12. Formålet med denne veilederen er å klargjøre og utdype kravene 

som vannforskriftens § 15 stiller til karakterisering, analyse og risikovurdering av vann. 

 

                                                           
11

 http://www.imr.no/filarkiv/2011/10/risikovurdering_akvakultur_oppdatering_300911.pdf/nb-no  
12

 Direktoratsgruppa Vanndirektivet, 2011. Veileder 01:2011 Om karakterisering og analyse. Metodikk for 
karakterisering og risikovurdering av vannforekomster etter vannforskriftens §15. www.vannportalen.no  

http://www.imr.no/filarkiv/2011/10/risikovurdering_akvakultur_oppdatering_300911.pdf/nb-no
http://www.vannportalen.no/
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Under aktiviteten havbruk oppgir veilederen rømninger og spredning av sykdom inklusiv lakselus som 

påvirkningsfaktorer, og lister opp reduserte bestander av villfisk, varig genetisk endring i ville 

populasjoner og redusert ungfiskproduksjon som mulige effekter (s.40). Fiskeoppdrett er angitt også 

som en diffus kilde til forurensning.  

 

Foreløpig er aktivitetene som er igangsatt med hjemmel i Vannforskriften fokusert på innsamling og 

systematisering av data. I neste fase vil Vannforskriften trolig bli det sentrale planleggings- og 

forvaltningsverktøyet når det gjelder vannmiljøet, også i kystsonen. Det er uklart hva dette 

innebærer for havbruksnæringen. Implementering av Vannforskriften kan føre til at forvaltningen av 

havbruksnæringen med hensyn til lakselus, rømninger og utslipp av næringssalter et.c. blir flyttet til 

et nytt, overordnet nivå.  

2.1.5 Marin strategiplan Trøndelag 2011 - 2014 

Marin Strategiplan Trøndelag ble vedtatt i begge Fylkesting våren 2007. Styringsgruppa for Marin 

Strategiplan Trøndelag har hatt ansvaret for å operasjonalisere planen, og gruppa vedtok 

høsten 2010 å revidere den. SINTEF Fiskeri og havbruk har vært sekretariat for revisjonen. Den 

reviderte planen ble publisert i januar 2011 13, og er fortsatt forankret i felles fylkesplan og 

Samhandlingsprogrammet. Felles fylkesplan ”Kreative Trøndelag – her e alt mulig uansett” er 

utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Nord-Trøndelag 

Fylkeskommune og Trondheim kommune, samt en rekke andre aktører. Samhandlingsprogrammet 

konkretiserer fylkesplanen. Den siste versjonen ble utarbeidet i 2009 og varer til 2012. 

 

Et vesentlig satsingsområde i Samhandlingsprogrammet er å bidra til bruk av naturressurser i et 

bærekraftig perspektiv. Et av områdene er økt, bærekraftig produksjon av mat.  

 

Marin strategiplan Trøndelag formulerer 8 strategier, hvorav 3 er særlig viktige for arbeidet med 

Miljødokumentasjon Trøndelag. 

2.1.5.1 Strategi 1: havbruk som viktig verdiskaper 

Trøndelag skal måles opp mot andre lakseproduserende regioner (nasjonalt og internasjonalt) på 

følgende målsettinger: 

 

 Oppdrettsnæringen i Trøndelag skal ha en lakselussituasjon som har minimalisert 

påvirkningen på ville fiskebestander. 

 Trøndelag skal ha gjennomsnittlig lavest produksjonstap innen opprett av laks 

 Høyest lønnsomhet i oppdrettsleddet målt i gjennomsnittlig margin pr år. 

 Være i front i å finne og ta i bruk de beste arealene både med hensyn til bærekraft og 

effektiv produksjon. 

 Øke foredlingsgraden slik at 40 % av laksen fileteres i 2015. 

 Utvikle en god og effektiv samhandlingsmodell i forvaltning av marin sektor som har 

overføringsverdi til andre regioner.  

                                                           
13

 Marin strategiplan 2011-2014. 
http://www.stfk.no/pagefiles/56364/Marin%20Strategiplan%20Tr%C3%B8ndelag_ny.pdf  

http://www.stfk.no/pagefiles/56364/Marin%20Strategiplan%20Tr%C3%B8ndelag_ny.pdf
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2.1.5.2 Strategi 4: forbyggende fiskehelse 

Som region bli særlig god på forebyggende fiskehelsearbeid gjennom å: 

 

 Ta i bruk kunnskap både i næringen og i forvaltningen fra andre kunnskapsområder for å 

bedre forstå mekanismer knyttet til smittespredning. 

 Utvikle ny samhandlingsmodell mellom ulike forvaltningsetater som er involvert i regulering 

av oppdrettsnæringen (som mål også i strategi 1). 

 Styrke beredskapen i forhold til uønskede hendelser slik at aktørene er bedre i stand til å 

håndtere store mengder fisk. 

 Styrke regionens fiskehelsemiljøer slik at regionen fremstår som attraktiv for 

fiskehelsekompetanse. 

2.1.5.3 Strategi 7: bruk og vern av kysten 

 Bli Norges fremste område for utvikling og bruk av planverktøy og modeller for bruk og vern 

og forvaltning av kystsonen. 

 Å fremskaffe mer kunnskap om hvordan oppdrettsvirksomhet påvirker og samspiller med 

naturverdier og andre samfunnsinteresser. 

 Legge til rette for god dialog mellom ulike næringsinteresser, kompetansemiljø og forvaltning 

knyttet til oppdrett og andre brukerinteresser (villaks, sjøørret, vill marin fisk mm). 

 

Marin strategiplan Trøndelag reiser spørsmålet om hvordan man skal måle bærekraft:  

 

1. Hva er gode indikatorer for miljømessig bærekraft? 

2. Hvordan måler man indikatorene? (Metode, teknologi, biologi) 

 

Planen sier videre:  

 

Hvis man kan finne gode svar på disse to spørsmålene, sette klare mål og ”leve etter” status 

på satte indikatorer, har Trøndelag mulighet for å bli foregangsregion innenfor bærekraftig 

oppdrett.  

 

[Det vil] bli viktig å videreutvikle metoder for å finne de beste lokalitetene. Selv om 

trøndelagskysten er et av de best kartlagte områder langs kysten, mangler det fortsatt mye 

kunnskap og ikke minst praktiske verktøy for å avdekke de beste lokalitetene. Dette må sees i 

sammenheng med arbeidet med å dokumentere hvordan oppdrettsvirksomhet påvirker 

miljøet. 

 

Vi oppfatter dette som at Miljødokumentasjon Trøndelag skal bidra til å utvikle slike indikatorer. Vi 

har operasjonalisert begrepet ”beste lokaliteter” som smart lokalisering, som betyr plassering av 

anlegg slik at anleggene i minst mulig grad mottar smitte fra andre anlegg, og at anlegget selv i 

minst mulig grad skal påvirke andre anlegg eller naturmiljøet i omgivelsene. Det følger av dette at 

”beste lokaliteter” også har god bonitet, det vil si stor produksjonskapasitet.  

 

Strategiplanen beskriver arbeidet med strømmodeller som har vært utført i regionen (s.24): 
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I Trøndelag har det vært gjennomført et prosjekt, MODS Strømmodellering og 

smittespredning, der man har sett på mulighetene for å bruke den såkalte SINMOD –

modellen 14 utviklet av SINTEF for å simulere hvordan lakselus og virus sprer seg i 

vannmassene i Midt-Norge. Oppdrettsnæringen tok initiativ til prosjektet og har sammen 

med Fylkeskommunene finansiert det. Kunnskapen er blant annet viktig i forhold til å kunne 

planlegge og etablere en god lokalitetsstruktur der fare for smitte fra et anlegg til et annet 

blir så liten som mulig. Modellen er nå tilpasset virus og lakselus, og det gjenstår et arbeid for 

hvordan den kan brukes i praksis av næring og forvaltning. 

 

Miljødokumentasjon Trøndelag vil med utgangspunkt i denne modellen foreslå et 

valideringsprosjekt, der lakselus brukes som modellorganisme. 

 

Strategiplanen peker på at Trøndelag er et sentralt område for villaks, og at regionen har et særlig 

ansvar for å bevare den ville laksen og sjøauren. Planen beskriver utfordringene med hensyn til 

lakselus og rømt oppdrettslaks slik (s.34):  

 

Lakselus er for tiden den største utfordringen (se strategi 1 og 2) og kjernen i 

problemstillingen er hvordan lakselus fra oppdrett påvirker villaks. Målet må være at 

lakselusnivået er såpass lavt at det ikke medfører noen ulempe for villaksen, og særlig viktig 

er påslag av lus på utvandrende smolt. Det finnes en god del kunnskap om dette og 

forskningen er særlig gjennomført av Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk Institutt for 

Naturforskning (NINA). Likevel er det fortsatt mange kunnskapshull og blant annet er det 

behov for å utvikle gode og effektive metoder for å måle på ulike indikatorer. 

 

Rømming er svært uønsket – både fra en oppdretters ståsted og fra villaksens. Arbeidet må 

først og fremst rettes inn mot å hindre rømming og her vil teknologiske løsninger sammen 

med drift og operasjon av anlegg spille en stor rolle. (…) Men det er også behov for å 

fremskaffe mer kunnskap om effekten av at oppdrettslaks blander seg inn i villaksbestandene. 

I hvilken grad blander oppdrettslaks seg med villaks? Hvor mye oppdrettslaks er det på 

gyteplassene? Hva er de reelle genetiske effektene på bestandsnivå? Er det mulig å skille ut 

oppdrettslaks slik at den ikke gyter i elva?  

 

Også Regjeringens strategidokument påpeker kunnskapshull: 

 

Kunnskapen om hvor stor innkrysning som kan skje uten at de naturlige tilpassete genene til 

bestandene av vill laks forringes på permanent basis, er mangelfull.(s.5) 

 

Selv om tålegrensene for lusesmitte ikke er entydig fastslått, er det likevel en grunnleggende 

oppfatning at de ville bestandene av laksefisk ikke tåler et høyt smittepress av lus.(s.14) 

 

Miljødokumentasjon Trøndelag vil gå inn i disse problemstillingene, og foreslår prosjekter som kan 

føre til utvikling av nye indikatorer og overvåkningsmetoder. 
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 www.sinmod.no  
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Miljødokumentasjon Nordmøre er et igangværende prosjekt. Resultater fra prosjektet forelå ikke på 

det tidspunktet forstudien for Miljødokumentasjon Trøndelag ble utarbeidet. Miljødokumentasjon 

Trøndelag vil, i den grad dette er hensiktsmessig, følge malen for gjennomføring av undersøkelser 

som er lagt av Nordmøre-prosjektet. Spesielt gjelder dette utslipp av organisk materiale og 

næringssalter, og kvantifisering av resipientens tåleevne med hensyn til eutrofiering.   

 

Dokumentene som legger føringer for arbeidet med Miljødokumentasjon Trøndelag fremhever 

spesielt hensynet til villaksen, og det ansvaret havbruksnæringen skal ha for å minimalisere 

ulempene for villaksen og villaksnæringen. Vi starter derfor med en gjennomgang av status for 

villaksen. 

3 Status for villaksen i Norge og Trøndelag 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) publiserte den oppdaterte utgaven av Lakseregisteret 

20.04.2012. Her er 481 laksestammer kategoriplassert mht bestandstilstand (figuren nedenfor). 

 

Ingen bestander er i svært god forfatning, og bare 16 er i god forfatning. 50% av bestandene er 

moderat påvirket, og 47% er i dårlig tilstand, svært dårlig eller kritisk/tapt. Påvirkningsfaktorene som 

har avgjort kategoriplasseringen er gjengitt i tabellen nedenfor. Det kan være mer enn 1 faktor som 

har avgjort kategoriseringen. 

Påvirkningsfaktor 

(avgjørende) 

Prosent av 481 

vassdrag 

Antall 

vassdrag 

Vassdragsreguleringer 23 % 110 
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Påvirkningsfaktor 

(avgjørende) 

Prosent av 481 

vassdrag 

Antall 

vassdrag 

Fysiske inngrep 12 % 56 

Forsuring 9 % 42 

Jordbrukstilsig 4 % 20 

Forurensning 4 % 18 

Gyrodactylus salaris 5 % 25 

Lakselus 39 % 187 

Overfiske 6 % 30 

Ukjente faktorer 3 % 15 

Andre forhold 6 % 29 

Rømt oppdrettslaks 71 % 340 

 

Rømt oppdrettslaks er avgjørende faktor i 340 vassdrag (71%), mens lakselus er avgjørende i 187 

(39%). DNs vurdering plasserer et hovedansvar for truslene mot villaksen hos havbruksnæringen. 

Status for Trøndelagsfylkene framgår av tabellene nedenfor (laks øverst, sjøaure nedenfor). 

Laks Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Norge 

Kritisk eller tapt 5 4 54 

Svært dårlig 0 6 44 

Dårlig 5 5 126 

Moderat påvirket 49 23 241 

God 1 2 16 

Ikke selvreproduserende bestand 30 13 239 

Usikker kategoriplassering   11 

Sum 90 53 731 
 

   

 

Sjøaure Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Norge 

Tapt 5 3 20 

Truet 3 4 18 

Sårbar 3 6 97 

Redusert 70 17 298 

Spesielt hensynskrevende 2 47 607 

Ikke spesielt hensynskrevende   12 
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Ikke selvreproduserende bestand 7 0 79 

Usikker kategoriplassering 0 37 106 

Sum 90 114  1237 
 

    

    

Homla i Malvik er den eneste lakseelva i Sør-Trøndelag i god forfatning, mens Verdalselva og 

Årgårdselva har tilsvarende status i Nord-Trøndelag. 

Årsakene til nedklassifiseringen av laksebestandene i Trøndelag framgår av neste tabell. Tallene i 

parentes angir antall vurderte bestander. 

Laks Sør-Trøndelag (90) Nord-Trøndelag (53) 

Rømt oppdrettslaks 51 27 

Lakselus 23 11 

Vassdragsregulering 22 11 

Jordbruksforurensing 5 0 

Annen forurensing 1 0 

Andre fysiske inngrep 14 1 

Gyrodactylus salaris  2 

Andre forhold 2 4 

Ukjent  4 

Sum 118 60 

 

 Neste tabell viser hvilke faktorer som påvirker de 10 nasjonale laksevassdragene i Trøndelag. 

Nasjonale 
laksevassdrag i 
Trøndelag 

Rømt 
oppdrettslaks 

Lakselus Regulering Jordbruk Gyro Andre Ukjent 

Orkla x       

Gaula x       

Nidelva x  x     

Stjørdalselva x  x     

Verdalselva x       

Figga     x   

Steinkjerselva     x   

Stordalselva x x  x    

Årgårdselva x     x  

Namsen x  x    x 

10 elver 8 1 3 1 2 1 1 

 

Lakseregisteret har fangststatistikk for 17 lakseelver i Sør-Trøndelag, og 13 elver i Nord-Trøndelag. De 

2 neste tabellene viser rapportert fangst i 2011.   
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Sør-Trøndelag Laks 
(antall) 

Prosent av 
totalfangst  

Akkumulert 
prosent 

Gaula 4609 43 43 

Orkla 3202 30 73 

Nidelva 988 9 82 

Stordalselva 644 6 88 

Steinsdalselva 283 3 91 

Nordelva 212 2 93 

Skauga 178 2 95 

Børselva 144 1 96 

Skjenaldelva 89 0,8 97 

Teksdalselva 76 0,7 98 

Søa 65 0,6 98 

Homla 64 0,6 99 

Åelva 47 0,4 99 

Oldenelva 35 0,3 99 

Vigda 32 0.3 100 

Fjelna 29 0,3 100 

Straumsvassdraget 1 -  

17 elver 10698   

 

Nord-Trøndelag Laks 
(antall) 

Prosent Akkumulert 
prosent 

Namsen  4411 52 52 

Stjørdalselva 1853 22 73 

Årgårdsvassdraget  1099 13 86 

Aursunda 275 3 90 

Bogna 263 3 93 

Salvassdraget 236 3 95 

Verdalsvassdraget  141 2 97 

Opløyelva 90 1,1 98 

Lauvsneselva 50 0,6 99 

Kongsmoelva 46 0,5 99 

Kvistenelva 26 0,3 99 

Oksdøla 26 0,3 100 

Levangerelva 18 0,2 100 

13 elver 8534   

 

I begge fylkene blir 73% av antall laks tatt i de 2 største elvene. De 7 største bidrar med 95% av 

fangsten i Sør-Trøndelag, og det samme gjør de 6 største i Nord-Trøndelag. 

Ifølge DNs vurdering er altså tilstanden for vill laksefisk moderat eller dårlig i Trøndelag, og rømt 

oppdrettslaks og lakselus er de viktigste årsakene til nedklassifiseringen av bestandstilstanden. Det 
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følger av dette at Miljødokumentasjon Trøndelag må legge stor vekt på å få fram dokumentasjon av 

de reelle effektene som lakseoppdrett har på vill laksefisk. 

4 Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på villaks 

 

4.1 Sammendrag 
Det er gode faglige grunner til kritisk å vurdere fundamentale forutsetninger som ligger til grunn for 

bevaringsgenetiske mål for villaksforvaltningen. Bevaringsmål som genetisk stabilitet eller genetisk 

integritet bør problematiseres og operasjonaliseres.  Bevaring av en genetisk tilstand er prinsipielt 

umulig. Fordi både naturlig og menneskeskapt endring av miljøet er uunngåelig, bør målet være å 

sikre villaksens evolusjonære utviklingsmuligheter. Det må da fokuseres på endringsprosessene 

naturlig seleksjon, genetisk drift og genflyt mellom populasjoner.  

Det foregår en betydelig streifing (”feilvandring”) av villaks og klekkeriprodusert laks utsatt for 

kultiveringsformål. Streiferne går opp i andre elver enn sin hjemmeelv for å gyte. Likevel 

opprettholdes tilsynelatende distinkte stammestrukturer, der stammene forutsettes å ha funksjonell 

innbyrdes genetisk avstand. Dette må i så fall bety at det enten eksisterer reproduktive barrierer 

som sterkt reduserer streifernes reproduktive suksess, eller så må naturlig seleksjon være så kraftig 

at avkom som ikke har tilstrekkelig lokal adapsjon vil dø ut. I begge tilfeller betyr dette at laks fra 

fremmede stammer har minimal påvirkning på genbeholdningen i vedkommende elv eller 

elveavsnitt. Det blir i tilfelle et tankekors at rømt oppdrettslaks skulle greie å påvirke 

genbeholdningen til en elvepopulasjon, dersom villaks fra andre elver ikke greier det.  

Omfanget av en eventuell genflyt fra rømt oppdrettslaks til villaks avgjøres av antall rømte hunner 

som deltar aktivt i gyting, hvilken andel av de rømte hunnenes egg som befruktes og gjennomgår en 

normal utvikling, og avkommets suksess i senere livsfaser. Det er åpenbart at andel rømt 

oppdrettslaks i sportsfiskefangstene om sommeren, eller i overvåkningsfisket på gyteplassene om 

høsten, er en svært lite tilfredsstillende indikator for antall eller prosent effektive gytere. 

Eksempelvis ble det i 2010 registrert at 7 av 22 rømte oppdrettslaks i Alta var hunner (31%), og at 5 

av 6 avlivete hunner var gjeldfisk (83%). Det innebærer at bare 5% av den rømte oppdrettslaksen 

var gytefisk med potensiell reproduktiv suksess.  

Dokumentasjonen av genetiske skadevirkninger forårsaket av rømt oppdrettslaks er lite 

tilfredsstillende, og bygger i stor grad på generelle biologiske resonnementer og modeller basert på 

omtvistete forutsetninger. Inntil harde data foreligger, tilsier føre-var prinsippet at 

havbruksnæringen må legge til grunn at genetisk endring er en realitet, at endringen er redusert 

genetisk variasjon, og at dette skyldes innkrysning av arvemateriale fra avlslaks. På kort sikt bør 

næringen rette søkelyset mot reproduktive barrierer, og støtte prosjekter som tar sikte på å finne ut 

om disse effektivt begrenser genstrømmen til et neglisjerbart nivå. Slike undersøkelser kan 

gjennomføres i et tidsperspektiv på 12 måneder.  

Ideelt sett bør et prosjekt som skal kvantifisere genstrømmen fra rømt oppdrettslaks til villaks, samt 

måle effekten av den, framskaffe informasjon om følgende faktorer: 

1. Totalt antall rømte oppdrettslaks i ulike livsstadier 
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2. Overlevelse av oppdrettslaks som rømmer i ulike stadier fram til gytemodning 

3. Gytemoden oppdrettslaks som går opp i elver som andel av total gytebestand  

4. Andel hunner av den gytemodne oppdrettslaksen 

5. Andel av oppvandrende oppdrettslaks som blir effektive gytere (samlet effekt av adekvat 

gyteatferd og eventuelle effekter av partnervalg) 

6. Effekten av eventuell spermkonkurranse og hunnenes kryptiske partnervalg på 

befruktingssuksessen til effektive gytere med oppdrettsbakgrunn 

7. Dødelighet i senere livsstadier for F1-generasjonen – andel avkom etter oppdrettslaks 

som blir effektive gytere 

8. Dødelighet på rogn- og yngelstadiet for F2-generasjonen (effekten av utavlsdepresjon) 

9. Effekten av naturlig seleksjon for fitness 15 i naturmiljøet på avkom i ulike stadier i F1-

generasjonen (smolt, gytemoden laks) og i F2-generasjonen (rogn, yngel, smolt). 

Det er mange faktorer som begrenser genstrømmen. Først og fremst gjelder dette forhøyet 

dødelighet som følge av at avlslaks er dårlig tilpasset til et liv i naturen, og at denne misstilpasningen 

trolig øker for hver avlsgenerasjon. Dernest er flere reproduktive barrierer virksomme. Dette gjelder 

misstilpasset gyteatferd, og genetisk påvirket partnervalg (aktivt og kryptisk). Til sist har vi naturlig 

seleksjon, som er en motvirkende eller nøytraliserende faktor med ukjent styrke.  

Havbruksnæringen og villaksforvaltningen i Midt-Norge bør bidra til at nasjonale forskningsprogram 

som kartlegger hele kjeden 1-9 blir løftet fram og gjennomført så snart som mulig. Miljøprosjekt 

Trøndelag bør imidlertid begrense sin innsats til følgende prosjekter: 

1. Forekomst av rømt oppdrettslaks i trønderske elver. Prosjektet skal framskaffe en oversikt 

over foreliggende data om fangst av rømt oppdrettslaks i trønderske elver, samt vurdere 

påliteligheten til data.  

2. Effekter av rømningen av 50.000 kiloslaks i Tingvoll i 2010. Prosjektet viderefører arbeid 

startet opp i 2011. 

3. Måling av genflyt fra avlslaks til villaks i Driva og Gaula, basert på ny SNP-metodikk. En 

SNP-chip med vesentlig forbedret diskrimineringsevne vil trolig kunne identifisere avlslaks av 

kjent opphav fra villaks, samt krysninger av avlslaks og villaks. Det er hevdet at det er et 

betydelig innslag av rømt laks i den gyro-infiserte Driva. Status i Driva bør sammenlignes med 

en elvestamme der det er antatt at krysninger utgjør et ubetydelig innslag. 

4. Spermkonkurranse og hunnenes kryptiske partnervalg som reproduktiv barriere. Det bør 

gjennomføres et forsøk som kan avdekke om disse fenomenene er reproduktive barrierer 

mellom rømt oppdrettslaks og villaks, og i tilfelle i hvilken grad de er det. Ved å krysse ulike 

kombinasjoner av avlslaks, villaks og kjønn burde det være mulig å måle eventuelle 

forskjeller i befruktning, dødelighet på rognstadiet, morfologiske avvik etter klekking, samt 

overlevelse på yngelstadiet. Krysninger med gyteparr bør inngå i prosjektet. Studien bør 

kompletteres med kartlegging av SNPer som enten fremmer levedyktighet eller som er 

letale. Et tilsvarende prosjekt for å undersøke om det foregår akkumulering av misstilpassete 

alleler i avlspopulasjoner bør vurderes.   

5. Utavlsdepresjon som reproduktiv barriere. Forsøket består i tilbakekrysning av F1–

generasjonen (oppdrettshunner med villhanner) med villaks, for å finne ut om 
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 Fitness er her definert som egenskaper som fremmer individets reproduksjon. 
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utavlsdepresjon oppstår i neste generasjon. Forsøket forutsetter at det er mulig å identifisere 

krysninger av F1–generasjon. Det vil kreve genetiske undersøkelser for å fastslå dette, og det 

er ikke sikkert at dette er mulig på det nåværende tidspunktet. Hvis dette blir mulig i løpet av 

prosjektperioden, bør det vurderes å samle inn laks på gytevandring i kilenøter og oppbevare 

dem i et stamfiskanlegg fram til gytemodning og sikker identifisering er gjort. Deretter kan 

spermkonkurranse og kryptisk partnervalg undersøkes på samme måte som i punkt 4, og i 

tillegg vil det bli mulig å høste data om eventuelle utavlseffekter.  

6. Misstilpasset gyteatferd som reproduktiv barriere. I Namsen fiskes det med kilenot ved 

Kvatningen. Kilnotfisket gjør det mulig å merke oppvandrende rømt oppdrettslaks, med sikte 

på å finne dem igjen på gyteplassene og studere forskjeller i gyteatferd mellom villaks og 

oppdrettslaks in vivo på gyteplassene. Fargemerking kan være tilstrekkelig for dette formålet, 

og er trolig den merkemetoden som minst påvirker gyteatferden. Dersom utvalgte laks også 

merkes med akustiske merker, kan dette legge til rette for enklere identifisering av hvilke 

gyteplasser oppdrettslaksen oppsøker. Laksens atferd på gyteplassene kan studeres ved hjelp 

av kamera. Dersom telemetri-prosjektet startes opp, vil laks som merkes i regi av dette 

prosjektet kunne benyttes. 

4.2 Bakgrunn 
Havbruksnæringens egeninteresse av å bevare størst mulig genetisk variasjon hos den norske 

villaksen tilsier at det er viktig å karakterisere denne genressursen på en korrekt måte. 

Havbruksnæringen har også et omdømmeproblem som i stor grad stammer fra hypotesene om at 

elvestammene er unike genetiske ressurser, og at rømt oppdrettslaks som krysser seg med villaks 

representerer en trussel mot elvestammenes genetiske stabilitet, integritet og variasjon. Det 

foreligger imidlertid overbevisende faglige indisier på at rømt oppdrettslaks ikke har tilstrekkelig 

reproduktiv suksess til at den er i stand til å sette et genetisk avtrykk på populasjoner som mottar 

immigrerende avlslaks.  

I Regjeringens ”Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring” heter det (s.7) 16: 

Kunnskapen om genetisk stabilitet i ville laksebestander skal økes. Det skal undersøkes om 

DNA-profiler er mer stabile i laksebestander innenfor nasjonale laksefjorder enn i bestander 

utenfor, og om DNA-profiler i villaks er mer stabile i områder med lite rømt oppdrettet laks 

enn i områder med mye rømt laks.  

Det er uheldig å operasjonalisere målsetningen om at havbruk ikke skal bidra til varige endringer i de 

genetiske egenskapene til villfiskbestandene med referanse til genetisk stabilitet. Bevaring av en 

genetisk tilstand er ikke mulig. Et punktestimat for genetisk mangfold, som for eksempel 

heterozygositet eller allelfrekvenser målt på et gitt tidspunkt, kan tjene som en historisk 

referanseverdi for å måle genetisk endring, men kan ikke definere et bevaringsmål. Prosessene 

naturlig seleksjon, tilfeldig genetisk drift og genflyt mellom populasjoner fører nødvendigvis til 

endringer i DNA-profiler, helt uavhengig av eventuell påvirkning fra rømt oppdrettslaks. Det vil være 

krevende å isolere en eventuell effekt av genflyt fra oppdrettlaks fra andre pådrivere for endring. 
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http://www.regjeringen.no/upload/FKD/Vedlegg/Brosjyrer/2009/Brosjyre_strategi_baerekraftig_havbruk.pdf  
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Fordi både naturlig og menneskeskapt endring av miljøet er uunngåelig, bør hovedoppgaven være 

å sikre villaksens evolusjonære utviklingsmuligheter. Tilstrekkelig genetisk variasjon må være til 

stede i store nok populasjonsenheter til at laksen skal ha mulighet til å tilpasse seg miljøendringer 

gjennom naturlig seleksjon. Et stort antall småelver har stammer som består av et lite antall gytelaks. 

Hvis ikke disse stammene regelmessig blir tilført arvemateriale fra kilde-elver i en metapopulasjon, er 

det sannsynlig at de over tid risikerer å bli utarmet genetisk og dermed miste fitness på grunn av 

innavl.  

Det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning har vurdert måloppnåelse i forhold til gytebestandsmål 

(GBM) i 227 norske elver. 98% av samlet elvefangst blir gjort i disse elvene, som utgjør ca halvparten 

av alle elver med lakseførende strekning. GBM er mindre enn 200 kg hunnlaks i 68 elver (30% av de 

227 elvene) og mindre enn 500 kg hunnlaks i 129 elver (57% av elvene). 200 kg hunnlaks tilsvarer i 

størrelsesorden 70-100 hunnlaks av smålakstypen i antall, mens 500 kg blir omtrent 150-200 i antall. I 

sin temarapport nr 1/2011 oppgir det Vitenskapelige råd at det er ca 90 elvestammer i Norge med 

GBM på mindre enn 25 hunner 17. I boka The Atlantic salmon: Genetics, conservation and 

management 18 konkluderes det med at laksevassdrag trenger en minimums gytebestand på 150 laks 

(hunner + hanner) for at det ikke skal utvikle seg innavlsdepresjon. Det er derfor sannsynlig at mindre 

enn en fjerdedel av de lakseførende elvene i Norge har bestander som kan fungere som selvstendige 

bevaringsenheter. 

Villaksen forvaltes i dag på elvenivå. Dette er historisk sett en praktisk ordning avledet fra behovet 

for å forvalte laksefisket, som nødvendigvis må skje elvevis. Elvevis forvaltning har imidlertid i økende 

grad blitt begrunnet med genetiske forskjeller mellom elvestammer. Hensikten med elvevis 

forvaltning er nå å ta vare på unike genetiske ressurser knyttet til de enkelte elvestammene, eller til 

og med subpopulasjoner innen elver. For eksempel hevdes det at Tana har 20-30 genetisk distinkte 

populasjoner 19.  

Gullestadutvalget operasjonaliserer kravet om ingen genetisk påvirkning som en 0-visjon 20: 

For å begrense den skadelige påvirkningen må kravet som stilles til næringen være at det ikke 

finnes oppdrettsfisk i elven i gyteperioden etter at tiltakene er gjennomført. Det vil altså 

innebære at en regel om null oppdrettsfisk i elven trer i kraft når indikatoren viser at fastsatt 

nivå er passert. Regelen må gjelde inntil det er dokumentert at påvirkningen ikke lenger 

medfører skade. Med null oppdrettsfisk menes her null førstegenerasjons oppdrettsfisk. 

Hybrider som allerede finnes i elven er ikke omfattet av forslaget fordi de ikke enkelt kan 

skilles fra de genetisk rene ville individene. 

                                                           
17 Det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning 2011. Kvalitetsnormer for laks – anbefalinger til system for 

klassifisering av villaksbestander. Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 1, 105 s. Ibid., se 
s.19. 

18
 Verspoor, E. et al. (Eds): The Atlantic Salmon: Genetics, conservation and management, Wiley-Blackwell 

(2007), avsnitt 8.7, s.264  
19

 Johansen, Morten 2010: Verdens største vassdrag minker raskt – kan utviklingen i Tana snus? I 
Villaksutvalget-10 år etter. Hvor står vi i dag, og hvor går veien videre? Sammendrag av presentasjonene. 
Lillestrøm, 4.-5. mai 2010. s 20-22. 
20

 Gullestadutvalgets innstilling s.169. 
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4.3 Metodiske problemer med måling av genetiske forskjeller 
Dokumentasjonen av genetiske forskjeller mellom stammer og subpopulasjoner er basert på måling 

av allelfrekvenser i mikrosatellitter, som er små fragmenter av DNA-molekylet 21. I likhet med alle 

andre gener nedarves også mikrosatellitter, men de er ikke funksjonelle gener i den forstand at de 

ikke er proteinkodende og de påvirkes ikke av seleksjon. Mikrosatellitter kan anvendes til 

identifisering av individer (DNA-fingeravtrykk), men sier ingenting om individets fitness, lokal 

adapsjon eller andre egenskaper som har betydning for hvordan naturlig seleksjon påvirker den 

genetiske utviklingen til en populasjon. Til tross for dette, er de fleste studier som mener å påvise 

genetiske endringer basert på mikrosatellitt-målinger. 

I en bevaringsbiologisk sammenheng er det prosessene naturlig seleksjon, genetisk drift og genflyt 

som er sentrale. Vi må derfor identifisere genetiske forskjeller og unikt genetisk materiale ved å måle 

genuttrykk som er gjenstand for seleksjon, og som påvirker individenes fitness. Ettersom 

mikrosatellitter er nøytrale gener, kan det reises tvil om den foreliggende dokumentasjonen av 

stammeforskjeller gir et korrekt bilde av genetisk variasjon og endring. Det er svært lite sannsynlig at 

mikrosatellitter er egnet til å beskrive eventuelle endringer i genbeholdningen til en laksestemme 

som følge av påvirkning av rømt oppdrettslaks. 

4.4 Hvor unike er laksestammer? 
Det er et paradoks at det kan utvikle seg genetisk distinkte populasjoner, fordi ca 3-20% av laksen 

emigrerer fra sin hjemmeelv og går opp i andre elver for å gyte. I Imsa er det for villaks målt 5,8% 

streifing til andre elver, og 15,4% for klekkeriprodusert laks av Imsastammen 22. For klekkeriprodusert 

2-årig smolt var streifeprosenten 20,1. Den effektive andelen streifere er trolig mindre enn den som 

ble målt i denne studien, ettersom enkelte individer kanskje kan vandre ut igjen før gyting begynner. 

Teoretisk modellering viser at det i visse situasjoner kan være nok med 1 effektiv immigrant pr 

generasjon for å viske ut populasjonsgrenser 23. Det er rimelig å tenke seg at utvekslingen av 

reproduserende individer skjer hyppigere mellom eventuelle subpopulasjoner innen samme vassdrag 

enn mellom ulike elver. Hvilke mekanismer som kan bevirke at det utvikler seg unike genressurser i 

ulike elveavsnitt er mangelfullt forstått.  

Det kan reises tvil om genetisk stabilitet noen gang har kjennetegnet villaksstammer, og om 

bevaring av laksestammenes såkalte genetiske integritet overhodet kan være mulig enn si 

ønskelig. Det bør i stedet fremheves at spredningsvandring til andre elver er en del av villaksens 

naturlige tilpasning, og at villaksens naturlig streifing kan påvirke genbeholdningen til alle 

laksestammer.  

Forvaltningspraksisen med utsetting av klekkeriprodusert laks forsterker streifingen og dermed per 

definisjon utviskingen av genetiske forskjeller. I perioden 2005-2009 ble det i kultiveringsøyemed 
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 Mikrosatellitter er korte repeterte enheter av DNA, vanligvis mellom to og fem basepar i lengde. De finnes 
overalt i genomet og har en meget høy mutasjonsrate (frekvensen av forandringer i arvestoffet). Det er 
identifisert arter med mikrosatellitter med opp til 100 alleler. Et allel er en variant av et gen. 
22 Jonsson, B. & Jonsson, N. 2001. Feilvandring hos oppdrettslaks og villaks. - NINA Oppdragsmelding 720: 1-21. 
23

 Waples, R. S. and O. Gaggiotti, 2006 Invited Review: What is a population? An empirical evaluation of some 
genetic methods for identifying the number of gene pools and their degree of connectivity. Molecular Ecology 
15: 1419-1439. 
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årlig satt ut 8 mill laks (rogn, yngel og smolt) i norske elver 24. Av dette ble om lag 2,2 millioner pålagt 

utsatt i regulerte vassdrag og 1,3 millioner satt ut i form av frivillige utsettinger, mens det resterende 

ble satt ut i forbindelse med reetableringsprosjekt i offentlig regi. Det er sannsynlig at dette skaper et 

stort antall streifere. I Nord-Trøndelag ble det satt ut ca 16 mill klekkeriprodusert yngel i til sammen 

50 lakseelver i perioden 1936 til 1985, hvorav 52% var av ikke-stedegen stamme 25. Elvene som 

mottok mest yngel av ikke-stedegen stamme var Kongsmoelva, Bogna, Stjørdalsvassdraget, 

Aursunda, Salvassdraget og Årgårdselva. Det er ukjent om, og eventuelt hvordan, dette har påvirket 

genbeholdningen i disse elvene. Det ble innført forbud mot utsetting av ikke-stedegent materiale i 

1986. 

Dersom distinkte populasjonsstrukturer med funksjonell innbyrdes genetisk avstand likevel er en 

realitet, må det enten eksistere reproduktive barrierer som sterkt reduserer streifernes reproduktive 

suksess, eller så må naturlig seleksjon være så kraftig at avkom som ikke har tilstrekkelig lokal 

adapsjon vil dø ut. I begge tilfeller betyr dette at laks fra fremmede stammer har minimal påvirkning 

på genbeholdningen i vedkommende elv eller elveavsnitt. Det blir i tilfelle et tankekors at rømt 

oppdrettslaks skulle greie å påvirke genbeholdningen til en elvepopulasjon, dersom villaks fra 

andre elver ikke greier det.  

Det er følgelig behov for å undersøke populasjonsstrukturen til villaks ved å analysere funksjonelle 

gener. Hypotesen om at alle laksestammer besitter unike genressurser bør testes. Lar 

delpopulasjoner og stammer seg identifisere ved hjelp av funksjonelle gener? Hvor stor genetisk 

avstand er det mellom laksestammer, når forskjellene måles ved hjelp av funksjonelle gener? Kan 

morfologiske stammeforskjeller være påvirket av andre faktorer enn gener, for eksempel elvenes 

fysiske karakter (vannføring, vanndybde, vanntemperatur, gradient et.c.)? 26 Er stammespesifikke 

kjennetegn (fenotypen) et resultat av naturlig seleksjon på ungfiskstadiet i elva, og er ”survival of the 

fittest” i tilfelle årsaken til at immigranter eventuelt har liten grad av påvirkning på stammens 

utvikling? Dette er eksempler på spørsmål som kan stilles, og tema vi har lite kunnskap om. 

4.5 Forsøk med etablering av nye laksestammer 
Det foreligger nå mange eksempler på at nye laksestammer kan utvikles av seg selv i laksetomme 

elver, når miljøet forbedres. Forurensning har utryddet laksen i mange elver. Elva Mersey (Liverpool) 

er et eksempel på dette. Her har laksen vært under reetablering siden midten av 1990-tallet. Det er 

rapportert at den nye stammen er grunnlagt av individer fra 36 ulike elver, fra Skottland i nord til 

Frankrike i sør 27.  

I andre tilfeller har man prøvd å styre den genetiske utviklingen, ved å sette ut yngel og smolt av 

kjent genetisk opphav. Restaureringen av laksestammen i Rhinen (Tyskland) er basert på materiale 
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 Innstilling fra utvalg om kultivering av anadrom laksefisk (Utvalg utnevnt i brev av 26.10.10 fra Direktoratet 
for naturforvaltning) Ketil Skår, Bjørn Barlaup, Gunnbjørn Bremset, Helge Axel Dyrendal, Rune Limstrand og 
Vidar Wennevik. DN-utredning 11-2011. 
25

 Aqua Kompetanse AS 2009: Utsetting av lakseyngel i Nord-Trøndelag i perioden 1936-1985. Rapport til FHF 
datert 25.03.2009.  
26

 Drinan, T. J., McGinnity, P., Coughlan, J. P., Cross, T. F. and Harrison, S. S. (2012), Morphological variability of 
Atlantic salmon Salmo salar and brown trout Salmo trutta in different river environments. Ecology of 
Freshwater Fish. doi: 10.1111/j.1600-0633.2012.00561.x http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-
0633.2012.00561.x/abstract  
27

 http://www.environment-agency.gov.uk/news/132914.aspx  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0633.2012.00561.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0633.2012.00561.x/abstract
http://www.environment-agency.gov.uk/news/132914.aspx
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fra Ätran (Sveriges vestkyst), begrunnet med likhet i livshistorieegenskaper og gytetidspunkt 28. 

Oppbyggingen av en ny stamme i Rhinen ser ut til å ha framgang. 

Et forsøk med styrt genetisk utvikling ble gjort i de kalkete elvene Mandalselva og Tovdalselva 29. 

Begge elver var så godt som fisketomme på 1970-tallet på grunn av sur nedbør. I begge elver ble det 

satt ut laks fra naboelvstammer, etter at kalking var startet opp. I Mandalselva ble det satt ut laks av 

Bjerkreimselvastamme, og i Tovdalselva av Storelvstammen. Resultatet ble at den nyetablerte 

laksestammen i Tovdalselva i stor grad ble påvirket av sitt genetiske opphav fra Storelva, mens 

tilsvarende ikke har vært tilfellet i Mandalselva. Laksebestanden i Mandalselva gikk fra å være en 

heterogen samling av naturlig koloniserende og utsatt fisk, til å bli en selvreproduserende 

laksestamme med særegen genetisk profil. Analyse av gamle og nye lakseskjell viser at de nye 

laksestammene både i Mandalselva og i Tovdalselva er genetisk forskjellige fra tidlig 1900-tall. Merk 

at dette er resultater av studier som benytter mikrosatellitter til å måle genetiske forskjeller, og som 

derfor ikke måler lokal adapsjon. 

Historisk sett var både Mandalselva og Tovdalselva storheter i villaksen verden, med rapporterte 

maksimalfangster på henholdsvis 34 og 16 tonn. Dette kan utlegges som at Mandalselva har omtrent 

dobbelt så stor produksjonskapasitet som Tovdalselva i ”naturtilstanden”. I 2011 var rapportert 

fangst i Mandalselva 8093 kg (2491 laks), og i Tovdalselva 2937 kg (894 laks). Begge elvene er altså 

fortsatt langt unna sin historiske produksjonskapasitet.  

Det er en interessant observasjon at avkastningen i Mandalselva var 4,6 ganger høyere enn i 

Tovdalselva i 2010 og 2,8 ganger høyere i 2011. 2011 var et middels år i Mandalselva, der fangstene 

etter 2000 har svingt mellom 6 og 12 tonn, mens det var et bedre enn gjennomsnittlig år for 

Tovdalselva for perioden etter 2005. Det ser altså ut til at utviklingen har vært vesentlig bedre i 

Mandalselva enn i Tovdalselva. Denne observasjonen bør diskuteres i lys av teorien om at 

reetablering ville ha fordel av å være basert på en stamme fra et nabovassdrag. Det ser i alle fall 

foreløpig ut til at dette ikke spiller noen rolle, eventuelt at den muligens større genetiske variasjonen 

i det heterogene materialet i Mandalselva har vært en fordel. En eksperimentell sammenligning av 

livshistorieegenskapene til Bjerkreimslaks og Mandalslaks ga ikke grunnlag for å konkludere at den 

ene stammen viste bedre tilpasning enn den andre i Mandalselva 30.  

Tovdalselva kan imidlertid ha et ”handicap” sammenlignet med Mandalselva, fordi kraftverket i 

Boenfoss (langt nede) kan drepe mye smolt. Det ble visstnok gjennomført tiltak mot dette i 2011. I 

Mandalselva er kraftverket lokalisert lenger oppe i vassdraget og har trolig ikke hatt så stor effekt 

vassdraget sett under ett. 

Slike eksempler på reetableringer i tidligere laksetomme elver er relevant i forhold til 

problemstillingene omkring rømt oppdrettslaks, fordi de indikerer at naturlig seleksjon dominerer 

utviklingen av den elvespesifikke genetiske arkitekturen. Hvis denne hypotesen er korrekt, kan det 
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 J. Schneider 2011: Review of reintroduction of Atlantic salmon (Salmo salar) in tributaries of the Rhine 
River in the German Federal States of Rhineland-Palatinate and Hesse.  J. Appl. Ichthyol. 27 (Suppl. 3) (2011), 

24–32. 
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 Trygve Hesthagen, redaktør 2010. Etablering av nye laksestammer på Sørlandet. Erfaringer fra arbeidet i 
Mandalselva og Tovdalselva etter kalking. DN-utredning 7-2010 http://www.dirnat.no/multimedia/48550/DN-
utredning-7-2010_nett.pdf&contentdisposition=attachment  
30

 Ibid, s. 16, og kap.5, s.69 

http://www.dirnat.no/multimedia/48550/DN-utredning-7-2010_nett.pdf&contentdisposition=attachment
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bety at naturlig seleksjon overskygger andre genetiske påvirkninger, og kan nøytralisere effekten av 

en eventuell genflyt fra rømt oppdrettslaks til villaks.  

4.6 Reproduktive barrierer 
Flere reproduktive barrierer er tenkbare, for eksempel lite effektiv eller misstilpasset gyteatferd. 

Flere studier mener dessuten å påvise at individer kan identifisere MHC-genotypen 31 til hverandre, 

og at de foretrekker å parre seg med individer som er MHC-kompatible. Observasjonene spriker 

imidlertid med hensyn til om dette betyr lik 32 eller ulik 33 MHC-genotype, eller om en intermediær 

genetisk variasjon med hensyn til MHC-genotype blir foretrukket 34. Slike sprikende resultater kan 

tyde på at MHC-gjenkjenning ikke er den eneste aktive mekanismen, og at andre deler av genomet 

også kan spille en rolle. 

Det kan også tenkes at eventuell MHC-kompatibilitet ikke bare skyldes aktivt partnervalg, men også 

såkalt spermkonkurranse og/eller hunnenes kryptiske partnervalg. Spermkonkurranse innebærer at 

hannenes strategi for å befrukte flest mulig egg ikke bare beror på konkurransedyktig gyteatferd, 

men også på spermens kvalitet mht til faktorer som svømmehastighet og optimalisert 

svømmeretning (”først til mølla”), levetid et.c. Hunnenes kryptiske partnervalg er evnen til å 

manipulere hvilken sperm som får befrukte rogna, slik at hanner med gode gener eller kompatible 

gener får et fortrinn. For eksempel kan rognvæsken favorisere sperm fra hanner med foretrukne 

egenskaper, eller egget selv kan velge hvilken sperm som skal slippes inn, eller at prosesser etter 

befruktning sorterer vekk inkompatibel sperm. Valg av kompatibel sperm kan bety at hannen og 

hunnen ikke er i slekt, eller at hunnens og hannens gener passer sammen i forhold til optimalisering 

av MH-komplekset. Valg av gode gener innebærer at bestemte alleler gir avkommet fitness-fordeler. 

Distinksjonene som er listet opp ovenfor diskuteres forbilledlig i en review-artikkel av Neff og Pitcher 
35.  

Presis lokal tilbakevandring øker sjansene for å gyte med slektninger. Dersom enkelte dominante 

hanner har relativt stor reproduksjonssuksess, vil mange individer fra et område kunne bli like 

genetisk. Det virker derfor sannsynlig at det har utviklet seg mekanismer som hindrer nære 
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 Major histocompatibility complex (MHC). Motstandskraft mot infeksjonssykdommer styres i stor grad av en 
gruppe gener som koder for proteiner som finnes på overflaten av cellene. Disse proteinene hjelper 
immunforsvaret til å kjenne igjen bakterier, virus eller andre fremmedelementer. For ytterligere forklaring se 
for eksempel http://en.wikipedia.org/wiki/Major_histocompatibility_complex#Functions_of_MHC-
I_and_II_molecules  
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 Laura K. Weir, Jeffrey A. Hutchings, Daniel D. Heath 2012: Influence of density and major histocompatibility 
genotype on sexual selection in a salmonid alternative mating strategy. Canadian Journal of Fisheries and 
Aquatic Sciences, e-First Article, doi: 10.1139/f2012-007. 
http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/f2012-007  
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 Forsberg LA, Dannewitz J, Petersson E, Grahn M. 2007. Influence of genetic dissimilarity on the reproductive 
success and mate choice of brown trout — females fishing for optimal MHC dissimilarity. J. Evol. Biol. 20(5): 
1859-1869. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17714303  
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 Evans ML, Dionne M, Miller KM, Bernatchez L. 2011. Mate choice for major histocompatibility complex 
genetic divergence as a bet-hedging strategy in the Atlantic salmon (Salmo salar). Proc. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 
279(1727): 379-386. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/279/1727/379.abstract  
35

 Neff, B. D. and Pitcher, T. E. (2005), Genetic quality and sexual selection: an integrated framework for good 
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slektninger i å parre seg med hverandre. Det er påvist at gjenkjenning av MHC-genotypen har 

betydning for diskriminering mellom slektninger og ikke-slektninger 36.  

En in vitro studie rapporterte at lakseegg lettere ble befruktet av melke fra individer med lik MHC-

genotype 37, hvilket er motsatt av det som skulle forventes ut fra hypotesen om at størst mulig 

heterozygoti i genclusteret MHC gir best resultat med hensyn til immunkompetanse. For å forklare 

dette tilsynelatende paradokset lanserte forfatterne en hypotese om at likhets-kompatibiltet kan 

skyldes et selektivt press for å unngå hybridisering og utavlsdepresjon. Tanken er at semi-isolerte 

populasjoner utvikler lokal adapsjon, og bevaring av denne egenskapen kan i så fall være viktigere 

enn å utvikle størst mulig genetisk variasjon. Optimumspunktet kan derfor være forskjøvet i retning 

av genetisk likhet heller enn ulikhet. 

Flere studier tyder på at intermediær MHC-variasjon kan være mer optimalt enn maksimal variasjon. 

Det betyr at maksimal utavl balanseres mot fordeler som følger av genetisk likhet, men uten at innavl 

oppstår gjennom parring med nære slektninger. Yngel kan ha fordel av å leve sammen med 

slektninger (mindre aggressiv atferd, bedre vekst, mindre utsatt for predasjon).  

En amerikansk evaluering av krysningsprotokoller i klekkerier som produserer yngel til 

forsterkningsutsettinger i elver (”ocean ranching”) peker på at spermkonkurranse kan føre til at bare 

et fåtall hanner bidrar til befruktning av eggene, og at dette har konsekvenser for effektiv 

populasjonsstørrelse, innavlsrisiko og genetisk drift 38. Rapporten referer til studier som har vist at 

befruktningssuksessen til chinook-hanner kan variere fra 1,4% til 88%, når egg fra 5 hunner blandes 

og tilsettes melke fra 5 hanner (se s. 1285).  

Rømte hanner får i ubetydelig grad avkom i elver. Dette har tradisjonelt vært tolket som en effekt av 

lite konkurransedyktig gyteatferd, men det kan også tenkes at liten effektivitet i spermkonkurranse 

med ville hanner kan ha betydning. Når hensikten er å undersøke om aktivt og kryptisk partnervalg 

kan utgjøre en reproduktiv barriere mellom rømt avlslaks og villaks, er det imidlertid de rømte 

hunnene som må studeres. Spørsmålene som må stilles er om de rømte hunnenes egg blir befruktet i 

mindre grad enn de ville hunnenes egg, eller oppstår det genetiske avvik som reduserer overlevelsen 

til eggene eller senere livsstadier? Hypotesen som bør undersøkes er altså om egg av rømte hunner 

har dårligere befruktningssuksess enn egg av ville hunner, og om dette i tilfelle skyldes en form for 

inkompatibilitet mellom egg og sperm.  
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Det er påvist at hunnenes rognvæske påvirker bl.a. svømmehastigheten til hannenes spermier både 

hos røye og chinook-laks 39. Mens noen hanner har generelt høy spermkvalitet målt som 

svømmehastighet, er det få hanner som har spermier med høy svømmehastighet i rognvæske fra alle 

hunner. Signalmolekyler i rognvæske kan altså være den funksjonelle mekanismen som gjør det 

mulig for hunnene å diskriminere mellom hanner. Spørsmålet er om rognvæske fra rømte hunner 

selekterer vekk sperm som er inkompatibel, slik at mange egg ikke blir befruktet, eller om egg 

foretrekker å bli befruktet av inkompatibel sperm heller enn ikke å bli befruktet i det hele tatt. I det 

siste tilfellet kan en reproduktiv barriere likevel eksistere, hvis avkommet har dårligere levedyktighet 

enn normalt i senere livsstadier.  

Et eksperiment som kan belyse dette kan gå ut på å befrukte egg fra rømte hunner med sperm fra 

ville anadrome hanner og med gyteparr, og deretter måle befruktningssuksess, rogndødelighet og 

forekomst av morfologiske og/eller genetiske avvik med sannsynlig negativ fitness-effekt i de ulike 

gruppene av avkom. Det bør også befruktes egg slik at spermkonkurranse mellom ville og rømte 

hanner, samt gyteparr, kan studeres. Dersom intermediær HMC-likhet normalt gir best fitness, skulle 

man tro at den genetiske distansen mellom rømte hunner og ville hanner vil gi et dårligere resultat 

sammenlignet med krysning av hunner og hanner av samme elvestamme. I så fall vil et mål for den 

relative krysningssuksessen mellom rømte hunner og ville hanner, sammenlignet med ville hunner 

og ville hanner, måtte innarbeides i en modell for beregning av størrelsen på det genetiske 

avtrykket rømt laks potensielt kan sette på en villaks-populasjon. 

4.7 Genetisk variasjon innen og mellom populasjoner 
Det foreligger observasjoner som går i motsatt retning av lokal adapsjon som den sterkeste 

seleksjonsmekanismen. Flere studier har påvist at bare en liten del (en studie angir 6% 40) av den 

totale genetiske variasjonen innen atlantisk laks forekommer mellom elvestammene, mens resten er 

variasjon innen stammene. Dette er en vurdering basert på måling av mikrosatellitter, og kan derfor 

være misvisende. Det virker likevel sannsynlig at storparten av den genetiske variasjonen 

forekommer innen populasjoner, fordi dette innebærer at det kontinuerlig produseres individer med 

et stort register av egenskaper. Den evolusjonære betydningen er at en stamme raskt kan 

respondere på miljøendringer, ved at det nesten alltid vil forekomme individer i gytepopulasjonen 

som er bærere av genvarianter som støtter en tilpasningsdyktig livsstrategi.  

Dette tyder på at genetisk spesialisering i forhold til et stedegent miljø er forbundet med risiko, og at 

retningsbestemt seleksjon (lokal adapsjon) relativt sett kan være vektet lavere enn opprettholdelse 

av bred genetisk variasjon. Forsøk med krysning av ulike elvestammer har ikke resultert i 

krysningsfrodighet (heterosis) 41. Dette kan indikere liten genetisk distanse mellom stammene, 

og/eller liten grad av innavl innen de respektive stammene.  
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Partnervalg og spermkonkurranse kan teoretisk utgjøre effektive reproduktive barrierer. Dersom 

likhets-kompatibilitet er den funksjonelle mekanismen, så følger det av dette at fordi den genetiske 

distansen til rømt oppdrettslaks er stor, er sjansen for at rømlinger har reproduktiv suksess liten. 

Dersom det tvert om skulle være ulikhets-kompatibilitet som er den funksjonelle mekanismen, så kan 

dette innebære at rømte oppdrettshunner blir foretrukket som partner for ville hanner, eller at ville 

hunner foretrekker rømte hanner, eller at tilsvarende utvelgelse foregår mellom egg og sperm. Vi vet 

at rømte hanner i liten grad deltar i gytingen, trolig på grunn av misstilpasset atferd. Den aktuelle 

kombinasjonen er derfor rømte hunner og ville hanner.  

4.8 Utavlsdepresjon som reproduktiv barriere 
Utavlsdepresjon er et fenomen som ofte blir oversett, men som kan være en effektiv barriere som 

hindrer misstilpassete gener fra å etablere seg i villakspopulasjoner. I Burrishoole-studien ble det 

målt 68% dødelighet på eggstadiet for F2-krysninger, som var avkom etter F1- generasjonen 

(oppdrettshunner krysset med villhanner) som ble tilbakekrysset med villaks. Dette ble tolket som en 

effekt av utavlsdepresjon, og spekulativt antydet at det kunne være en funksjon av nedbrytning av 

koadapterte genkomplekser.  

En studie av transkripsjonsprofiler av tilbakekryssete sik-hybrider påviste at det oppstod 

transkripsjonsfeil i genuttrykkene i F2-generasjonen, og at dette er en sannsynlig mekanisme for å 

opprettholde reproduktiv atskillelse mellom sikstammer og underarter som ikke er geografisk atskilt. 
42. I denne studien ble det påvist defekter på eggstadiet på 35% av embryoene. Dette ligner på 

Burrishoole-resultatet, og kan indikere en utavlseffekt. 

Det er kjent at rekombinasjon kan utløse kryptisk genetisk variasjon, og generere transgressive 

fenotyper som er ekstreme sammenlignet med foreldrene. Ekstremene kan være både sterile og 

dødelige. Det er en interessant hypotese at F2-generasjonen kan være mer misstilpasset enn F1-

generasjonen, og at utrenskningen av misstilpassete gener kan være sterkere på dette stadiet enn i 

den første generasjonen av krysninger mellom villaks og avlslaks.  

Eksperimentell tilbakekrysning kan være en problematisk metode, fordi den overstyrer eventuelle 

effekter av partnervalg og spermkonkurranse. Det kan ikke utelukkes at partnervalg og 

spermkonkurranse er mekanismer som beskytter mot transkripsjonsfeil, og at fenomenet 

transkripsjonsfeil derfor kanskje burde beskrives som et utslag av tvangsmessig overstyring av 

naturlige reproduktive barrierer heller enn utavlsdepresjon. 

4.9 Mulig akkumulering av misstilpassete alleler i avlspopulasjoner 
I en review 43 av klekkeriprodusert yngel som benyttes til forsterkningsutsettinger i vassdrag, påpeker 

forfatterne at det ikke foreligger data som bekrefter den alminnelige oppfatningen at genetisk 

variasjon styrker naturlig fitness. De fleste klekkerier anvender krysningsskjema som har som mål å 

oppnå høy genetisk variasjon, ved å forsøke å opprettholde en stor effektiv populasjon (Ne).  
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Forfatterne peker på at den genetiske arkitekturen som påvirker fitness er svært kompleks, og at det 

er prinsipielt umulig å lage krysningsskjema som nærmer seg naturlig reproduksjon preget av 

partnervalg og spermkonkurranse. Det refereres til mange undersøkelser som viser at 

klekkeriprodusert yngel har dårligere fitness enn villyngel, bl.a. en spansk studie som påviste at 

klekkeriprodusert laks hadde fire ganger høyere parasittbelastning enn villaks av samme stamme 44. 

Kunstig klekking og avlsprogram kan derfor mistenkes for å legge til rette for akkumulering av 

misstilpassete alleler. I så fall vil dette forverres for hver avlsgenerasjon. Forfatterne av reviewen 

refererer til en studie som målte reduksjonen i naturlig reproduktiv suksess hos regnbueaure til 40% 

pr generasjon 45.  

Det kan derfor formuleres en hypotese om at avlsprogram kan maskere en negativ effekt av kunstig 

overstyring av partnerkompatibilitet. Avlsprogrammene produserer både levedyktig avkom, og 

individer med stadig bedre ytelse. Dersom det samtidig framavles misstilpasning for alleler som ikke 

inngår i avlsprogrammet, kan det tenkes at virkningen av dette ikke lett blir synlig, fordi den 

avlsmessige framgangen overskygger den negative effekten. Misstilpasningen kan enten være liten, 

ha liten betydning i et kunstig miljø, eller den kan være en faktor som bidrar til det høye svinnet i 

matfiskproduksjonen (taper-syndrom, nedsatt immunrespons et.c.).  

En review diskuterer mulige konsekvenser av partnervalg for ulike arter i oppdrett 46. Forfatteren 

peker på at aktivt partnervalg og hunnenes kryptiske partnervalg/spermkonkurranse har støtte i 

mange undersøkelser, men at det mangler empiriske undersøkelser spesielt designet for akvakultur.  

Hypotesen om akkumulering av misstilpassete alleler bør testes gjennom en faktorbasert 

krysningsdesign, der egenskaper som befruktningsprosent, overlevelse til øyerogn og senere stadier, 

og forekomst av morfologiske avvik studeres. Motstandskraft i smitteforsøk er aktuelt. Kompatibilitet 

med hensyn til MHC-klasser kan være en aktuell metode for å velge ut individer som skal krysses med 

hverandre i et praktisk avlsprogram.  

Det bør undersøkes om en studie kan koordineres mellom Miljødokumentasjon Trøndelag og et 

eller flere av avlsselskapene. I avsnittet Genstrømmens størrelse nedenfor er det vist en figur som 

kan tyde på at avlslaksen får stadig dårligere naturlig fitness i naturmiljøet. Årsaken kan være at 

misstilpassete alleler er akkumulert i avlspopulasjonene, og at dette fenomenet nå utgjør en effektiv 

reproduktiv barriere i forhold til villaks.   

4.10 Manglende påvisning av genetisk introgresjon 
Hvis det er korrekt at en eller flere reproduktive barrierer er virksomme, kan dette forklare hvorfor 

det er vanskelig å påvise genetisk introgresjon av avlslaks, også i elver der observasjoner tyder på at 

det i flere tiår har vært et betydelig innslag av oppvandrende oppdrettslaks. Trolig påvirkes også 
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eventuelle reproduktive barrierer og utavlseffekter av lokale eller stammespesifikke forhold, som for 

eksempel demografi og genetisk arkitektur 47. Det bør undersøkes om det rett og slett er feil at det 

foregår genflyt fra avlslaks til villaks, eventuelt om gener som stammer fra avlslaks ikke blir varig 

inkorporert i den mottakende stammens genbank. Hypotesen om utavl som barriere mot 

misstilpassete genprofiler bør testes. 

HIs risikorapport refererer flere norske studier, som har gitt uventete resultater: 

Mer overraskende var det likevel at det ikke ble funnet endringer hos etnelaks, namsenlaks 

eller laks fra Granvinelva, som alle har hatt høye andeler rømt laks i gytebestandene, 

permanent eller periodisk. Som en videreføring av dette arbeidet (Skaala et al. 2006) er det 

gjort en mer omfattende analyse av 21 bestander der historisk og nye prøve var analysert for 

flere mikrosatellitt-markører (22 stk). I den nye studien som dekker hele landet (Glover et al. 

upublisert), ble det påvist genetiske forandringer i 6 av 21 elver over tid, mens i femten av 

bestandene ble det ikke funnet genetiske forandringer. (s.39) 

De tre elvene der Skaala et al. (2006) 48 mente å påvise genetiske endringer inkluderte Vosso. 

Innslaget av storlaks i sittenotfangstene i Bolstadfjorden gikk ned fra typisk 70-80% før stammen brøt 

sammen i 1987-88, til 14% i snitt etter sammenbruddet 49. Denne strukturendringen kan ha ført til 

endringer i stammens genbank, ettersom stammens storlakskarakter sannsynligvis har en genetisk 

komponent. Skaala et al. tolket imidlertid resultatet som mulig påvirkning fra rømt oppdrettslaks. De 

to andre elvene Skaala et al. rapporterte endringer fra (Eio og Opo), hadde også gjennomgått store 

strukturelle endringer. Det er problematisk at alternative forklaringer ikke undersøkes. 

Det mest iøynefallende med den upubliserte studien HI refererer til, er at det ikke ble påvist 

genetiske endringer i 15 av de 21 elvene. 2 av de 6 elvene der det ble påvist endring er de samme 

som diskutert ovenfor (Vosso og Opo). Det er dessuten en svakhet ved studiene HI viser til at de er 

basert på mikrosatellitter, og at de målte endringene derfor ikke sier noe om fitness og lokal 

adapsjon. Endringene kan like gjerne skyldes tilfeldig genetisk drift som genetisk introgresjon. Det er 

likevel interessant å vurdere om enkelte stammer faktisk er mer robuste mot introgresjon enn 

andre, og om årsaken eventuelt kan være en utavlsbarriere, demografi eller noe annet. 

En alternativ forklaring på at endring ikke lar seg påvise kan i prinsippet være en maskeringseffekt, 

som eventuelt kan skyldes innkrysning av flere ulike oppdrettsstammer samtidig, der effekten av 

hver enkelt av dem nulles ut. Dette er konklusjonen i en studie av Besnier et al. 50. Studien er basert 

på modell-simuleringer, som etter forfatternes mening tyder på at temporal genetisk endring, målt 
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ved hjelp av nøytrale markører (9 mikrosatellitter), ville bli mindre dersom villaksen var tilført gener 

fra flere ulike oppdrettsstammer sammenlignet med tilførsel fra bare 1 oppdrettsstamme. Av dette 

trekker forfatterne en slutning om at målinger av genetisk endring som følge av innkrysning av 

avlsgener vil undervurdere den reelle endringen, men antyder at SNP-baserte metoder kan bli en 

løsning på dette problemet. Besnier at al. diskuterer ikke alternative forklaringer, som for eksempel 

at endring ikke oppstår når det er tilstrekkelig stor genetisk variasjon i den immigrerende gruppen 51, 

at naturlig seleksjon allerede har visket ut forskjeller før immigrantene krysser seg med villfisken, 

eller at nøytrale markører rett og slett ikke gir relevant informasjon.  

I en review 52 av utsettinger av klekkeriprodusert innlandsaure og sjøaure i Europa, konkluderes det 

med forbausende liten genetisk introgresjon i populasjoner av villaure, til tross for at 

utsettingsmaterialet i noen tilfeller hadde gjennomgått domestisering og seleksjon i mer enn 100 år 

og 30 generasjoner. Nivået av introgresjon hadde heller ingen sammenheng med omfanget av 

utsettingene. Det har vært satt ut klekkeriprodusert aure i Tinnsjøen (Telemark) i mer en 30 år. Det 

lot seg ikke gjøre å påvise samavling mellom den lokale stammen og den utsatte fisken, hvilket 

indikerer minimal genflyt fra utsatt fisk til den ville stammen 53. Begge disse studiene indikerer at 

reproduktive barrierer hindrer immigrerende fisk fra å prege den genetiske utviklingen i mottakende 

populasjoner.  

Realiteten er at vi vet svært lite om den rømte oppdrettslaksens reproduktive suksess. De få data 

som foreligger er hentet fra eksperimenter i semi-naturlige miljø (Burrishoole og Imsa). Disse 

studiene er kritisert for å ha skapt en situasjon som neppe forekommer i naturen, og som derfor 

kanskje ikke har produsert valide data 54. Ikke desto mindre er det disse to studiene som brukes som 

dokumentasjon på at det eksisterer en enveis genstrøm fra avlslaks til villaks. Begge disse studiene er 

dessuten basert på data fra 1990-tallet. Siden da har avlsprogrammene selektert fram flere nye 

generasjoner. Dersom reproduktive barrierer blir stadig større som en funksjon av økende genetisk 

distanse, skulle vi tro at den eventuelle genstrømmen i dag er mindre enn på 1990-tallet. 

I løpet av et par år vil det kanskje bli mulig å måle grad av innkryssing av rømt oppdrettslaks i 

villakspopulasjoner ved hjelp av SNP-metodikk 55. Nofima, sammen med forskere fra Aqua Gen AS, 

Centre for Integrative Genetics (Cigene), Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), HI og NINA, 

har utviklet denne metoden. Forskerne analyserte over 4000 genetiske markører fra fire stammer av 
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oppdrettlaks hentet fra tre avlsselskap, samt historiske DNA-prøver fra 13 ville laksestammer. 

Historiske prøver fra før oppdrettslaksens tid ble brukt for å utelukke at villaksen var påvirket av rømt 

oppdrettslaks. Av de 4000 SNPene ble det identifisert 60 genetiske markører som kan brukes til å 

skille en vill laks fra en oppdrettet laks, gitt at man kjenner den molekylærgenetiske forskjellen 

mellom den opprinnelige villaksbestanden og de ulike avlslinjene av oppdrettslaks. Genetisk endring 

som skyldes naturlig seleksjon i forhold til miljøendringer siden 1970-tallet, genetisk drift og genflyt 

fra streifende villaks må dessuten isoleres fra innkrysningseffekten, når sistnevnte skal måles. 

Det må gjennomføres et møysommelig kartleggingsarbeid før vi eventuelt kan kvantifisere 

genstrømmen fra oppdrettslaks til villaks ved å beregne prosentvis innslag av genvarianter (alleler) 

fra oppdrettslaks i genomet til individuelle fisk. Likevel vil ikke dette si noe om hvordan en eventuell 

innkryssing påvirker egenskapene til laksen i elva. Dette forutsetter informasjon om 

sammenhengen mellom QTLs og fitness. QTLs er genmarkører for egenskaper som kan reguleres av 

et stort antall gener, eller med andre ord større områder på DNA-tråden. Problemet er at vi i dag vet 

lite om koplingen mellom genmarkører og fitnessegenskaper hos villaks. Noen studier er imidlertid 

allerede rapportert 56. En forståelse av hvor mye og hvordan innkrysning av alleler fra avlslaks kan 

påvirke villaks krever en stor innsats innenfor kvantitativ genetikk med molekylærbiologiske 

metoder, og vil neppe materialisere seg i løpet av få år.  

Inntil harde data foreligger, tilsier føre-var prinsippet at havbruksnæringen må legge til grunn at 

genetisk endring er en realitet, at endringen er redusert genetisk variasjon, og at dette skyldes 

innkrysning av arvemateriale fra avlslaks. På kort sikt bør næringen derfor rette søkelyset mot 

reproduktive barrierer, og støtte prosjekter som tar sikte på å finne ut om disse effektivt begrenser 

genstrømmen. 

4.11 Kan krysningslaks tape genetisk variasjon? 
En del studier av allelfrekvenser på mikrosatellitter har konkludert med at avlet laks har tapt genetisk 

variasjon. Slike observasjoner kan skyldes at enkelte alleler har blitt så sjeldne at de i praksis ikke er 

observerbare. Det er imidlertid lite sannsynlig at innkrysning og påfølgende naturlig seleksjon skulle 

”belønne” individer som taper alleler. En studie av nyere dato 57 påviste at oppdrettslaks har større 

genetisk variasjon enn villaks når man måler på mitokondrisk DNA. Årsaken er ifølge forfatterne at 

grunnlaget for avlsarbeidet var en sammenkopling av mange laksestammer. Dette førte til at 

oppdrettslaksen i utgangspunktet fikk innbygd større genetisk variasjon. Forfatterne hevder videre at 

oppdrettslaks har mindre effektiv populasjon sammenlignet med villaks, og dette vil over tid føre til 

en gradvis reduksjon av genetisk variasjon, særlig etter sammenkrysningen av de 4 årsklassene hos 

Aqua Gen i 2005. Fram til da kunne hver årsklasse regnes som en separat avlspopulasjon. Dette er 

imidlertid et teoretisk resonnement, som ikke bygger på data. 

Streifere fra andre laksestammer er trolig minst like hyppig forekommende som rømt avlslaks. Hvis vi 

antar at genflyt tilføres laksestammene fra begge disse kildene, framstår det som et paradoks at 
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stammespesifikke genprofiler kan opprettholdes. Det eneste som kan forklare dette paradokset er at 

det eksisterer motkrefter som nøytraliserer effekten av genflyten fra immigranter. Det må altså 

enten eksistere reproduktive barrierer som hindrer immigrantene i å reprodusere effektivt, eller så 

må naturlig seleksjon favorisere lokal adapsjon i så sterk grad at alleler som ikke er stammespesifikke 

blir utryddet. Eventuelt elimineres ”fremmede” alleler av en kombinasjon av disse mekanismene. 

Alleler avles ikke vekk, og nye alleler oppstår ikke gjennom avl. Det er frekvensene de ulike allelene 

opptrer med som endrer seg hos avlslaksen. Det er derfor ulogisk at en krysning mellom avlslaks og 

villaks skulle få et redusert antall alleler. I den grad krysningsresultatet dreier seg om additive 

effekter, vil resultatet av å krysse en avlslaks med et gen med få alleler og en villaks med mange 

alleler på det samme genet bli et intermediært antall alleler. Hvis dette skulle vise seg å være en 

ulempe i naturmiljøet, vil krysningslaks med et intermediært antall alleler bli eliminert av naturlig 

seleksjon.  

4.12 Kan genetisk integritet bevares? 
Genetisk stabilitet er prinsipielt umulig, fordi naturlig seleksjon, tilfeldig drift og genflyt sørger for at 

individenes genom hele tiden responderer på endringer i laksens miljø. Slike endringer har det vært 

mange av både i et 100-års perspektiv, og i et 10-års perspektiv. Likevel er det tilsynelatende vanlig at 

allelfrekvenser er stabile over tid, i alle fall når disse frekvensene måles på mikrosatellitter. Dette kan 

skyldes at mikrosatellitter ikke utsettes for naturlig seleksjon, bare for tilfeldig drift og genflyt (og 

mutasjoner). Mikrosatellitter kan derfor være mer stabile enn funksjonelle gener. I så fall skyldes den 

observerte stabiliteten selve målemetoden.  

Det kan kanskje finnes alternative forklaringer, men poenget er uansett at det eneste som kan true 

villaksens genetiske integritet er at villaksen blir utkonkurrert av krysningslaksen. Dette må i tilfelle 

skyldes at villaksen er dårligere tilpasset sitt miljø enn krysningslaksen. Denne hypotesen er ikke 

troverdig. Tvert om viser flere undersøkelser at krysninger har vesentlig dårligere fitness enn villaks.  

Genetisk integritet kan defineres enten som stabilitet i DNA-profil over tid, eller som en 

stammespesifikk genetisk arkitektur som er tilpasset livshistorien til individene som hører til 

stammen. Den siste definisjonen forutsetter ikke stabilitet, men at eventuelle genetiske endringer 

skjer for å opprettholde fitness dersom miljøet endrer seg. I denne forstand kan genetisk integritet 

være et bevaringsgenetisk mål. 

4.13 Genstrømmens størrelse – indikatorer og måltall 
Genflyten fra rømt oppdrettslaks til villaks avgjøres av antall rømte hunner som deltar aktivt i gyting, 

hvilken andel av de rømte hunnenes egg som befruktes og gjennomgår en normal utvikling, og 

avkommets suksess i senere livsfaser. Det er åpenbart at andel rømt oppdrettslaks i 

sportsfiskefangstene om sommeren, eller i overvåkningsfisket på gyteplassene om høsten, er et 

svært lite tilfredsstillende måltall for antall eller prosent effektive gytere. Det skilles ikke mellom 

hunnlaks og hannlaks i dataseriene om prosent rømt oppdrettslaks, til tross for at det foreligger 

observasjoner som indikerer en overvekt av hanner, og at en viss andel av de rømte hunnene ikke er 

kjønnsmodne 58. I Alta ble det i 2010 registrert at 7 av 22 rømte oppdrettslaks var hunner (31%), og 
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at 5 av 6 avlivete hunner var gjeldfisk (17% gytemodne) 59. Det innebærer at bare 5% (31%*17%) av 

den rømte oppdrettslaksen var gytefisk med potensiell reproduktiv suksess.  

Eksperimentet i Imsa på 1990-tallet påviste at rømt oppdrettslaks har dårligere gytesuksess 

sammenlignet med villaks 60, fordi oppdrettslaksen  

1. har mindre effektiv gyteatferd 

2. bygger færre gytegroper 

3. har flere ugytte rogn etter avsluttet gyting 

4. er mindre effektive mht å dekke til rogn lagt i gytegropene 

5. får ødelagt flere gytegroper 

6. har større dødelighet på rogna enn ville hunner 

De 5 første punktene dreier seg om inadekvat gyteatferd, mens det siste dreier seg om dødelighet på 

rognstadiet, swim-up og den første tiden i elva.  Når vi rekalkulerer data oppgitt i Fleming et al. får vi 

følgende resultat for relativ reproduktiv effektivitet (oppdrettslaksens suksess som prosent av 

villaksens): 

Antall gytte egg: 40%  

Overlevelse gytte egg til klekking: 68% 

Overlevelse klekking til 0+: 70% 

= reproduktiv suksess fra gyting til 0+: 19% (40%*68%*70%) 

Hvis vi forutsetter (som et tenkt tall) at det var 10% oppdrettslaks i Alta, kan vi lage følgende formel 

for å beregne genflyten fram til 0+: 10%*5%*19% = 0,095%. Etter dette kommer sannsynlig dårligere 

overlevelse fram til smolt, og under sjøoppholdet, og evt utavlseffekt i F2. Poenget er altså at 

genstrømmen kan være minimal, selv når det observeres et høyt innslag av rømt oppdrettslaks i elva. 

Dersom vi forutsetter at Alta-eksempelet er et ekstremtilfelle, og at det er mer vanlig at 50% av den 

rømte laksen er gytemoden, så blir avlslaksens relative bidrag ca 1%, når de øvrige forutsetningene 

holdes konstant. 

Forskningsmiljøene NINA og HI opererer med et måltall for rømt oppdrettslaks som benevnes 

årsprosenten, og som er en vekting av prosentvis innslag av rømt oppdrettslaks i sportsfisket og i 

høstfisket, samt med et regionalt gjennomsnitt som benyttes for elver med svakt datamateriale. 

Dette måltallet gir ingen indikasjoner om størrelsen på genflyten, fordi verken kjønnsfordeling, 

gytemodning eller reproduktive barrierer er tatt i betraktning. Regjeringens strategi for en 

bærekraftig utvikling av havbruksnæringen legger imidlertid opp til at det nettopp er denne 

indikatoren som skal benyttes til overvåkning av genflyt: 
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Forekomst og innslag av rømt fisk i gytebestandene om høsten i nasjonale laksevassdrag og i 

referansevassdrag skal kartlegges.(s.7) 

Registrert andel i høstfisket er alltid høyere enn andelen som blir registrert i sportsfisket i rapportene 

fra NINA og VRL. Figuren under er fra VRLs rapport 2/2010, s.72. 

 

Dette har vært tolket som at noe av den rømte oppdrettslaksen går opp i elva senere på høsten enn 

normalt for villaks. Hvis dette er korrekt, innebærer det at den sent oppvandrende laksen har 

avvikende atferd. Det er ikke kjent at det er publisert data som beskriver karakteren til den sent 

oppvandrende laksen, og om denne oppdrettslaksen skiller seg fra tidlig oppvandrende 

oppdrettslaks. Relevante spørsmål er for eksempel om dette er gytemoden laks, hvilken 

kjønnsfordeling den har, og i hvilken grad den deltar i gytingen med suksess. Det er ikke urimelig å 

tenke seg at denne gruppen skiller seg signifikant fra tidlig oppvandrende rømt oppdrettslaks. For det 

første har den en unaturlig atferd i forhold til tidspunktet for oppvandring. Dette kan tyde på en 

generell misstilpasning som også fører til lite adekvat atferd på gyteplassene, og en derav følgende 

liten gytesuksess. For det andre kan dette dreie seg om laks som har rømt på et sent tidspunkt i 

livssyklusen. Sannsynligheten er da stor for at den ikke er gytemoden, ettersom oppdrettslaks er 

selektert for sen kjønnsmodning. For det tredje kan den høyere andelen i høstfisket skyldes ulik 

fangbarhet (bitevillighet) for villaks og oppdrettslaks i denne perioden. Det er ikke usannsynlig at 

villaks kan ha unnvikende atferd i forhold til krokredskap i gytetiden. 
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Videoundersøkelser har gitt motsatt resultat. Eksempelvis har andel rømt laks i Suldalslågen i 

perioden 2002 til 2011 variert fra 1,4 % til 10,8 % (gjennomsnitt 6,9%) av totalt innsig av laks 61. Uttak 

av oppdrettslaks både i laksestudio i fisketrappene i Sandsfossen og under sportsfisket har medvirket 

til at innslaget av oppdrettslaks i gytebestanden var vesentlig lavere enn i innsiget (gjennomsnitt 

2,9%). Antallet oppdrettslaks har variert fra 52 til 216 i innsiget, mens det i gytebestanden har variert 

fra 0 til 122. Gjennomsnittlig uttak av oppdrettslaks har vært 75,6 % i perioden 2003 til 2011. For vill 

og merket laks ble det tilsvarende tatt ut henholdsvis 31,1 og 22,2 %. Noe av uttaket av oppdrettslaks 

ble gjort i laksestudio, men i fangstene isolert sett var beskatningsratene likevel høyere for 

oppdrettslaks enn for vill og merket laks (gjennomsnitt 56,8%). I 2011 var innsiget av villaks beregnet 

til 3362. Innsiget av rømte laks var 52, og samtlige ble fisket opp. Det er ikke registrert at rømt laks 

vandrer opp senere enn villaks og klekkeriprodusert laks i Suldalslågen.  

I Lakseregisteret er Suldalslågen plassert i kategorien dårlig bestandstilstand, med rømt 

oppdrettslaks og vassdragsregulering som avgjørende påvirkningsfaktorer. Lakseregisteret bygger på 

en NINA-rapport om metodikken ved kategorisering mht rømt oppdrettslaks 62, som oppgir at 

gjennomsnittlig innslag av rømt oppdrettslaks i Suldalslågen var 14% i perioden 1989-2009. NINA-

rapporten foreslår at Suldalslågen skal plasseres i kategorien sårbar (til forskjell fra Lakseregisterets 

kategoriplassering som dårlig). I VRLs rapport 2/2010 (vedleggsrapporten s. 116) er andel rømt laks 

for perioden 2006-2010 oppgitt til henholdsvis 24%, 17%, 37%, 29% og 24%. Også VRL oppgir lavere 

andel rømt laks i høstfisket enn i sportsfisket om sommeren for Suldalslågen.  

Tilsvarende observasjoner er gjort i Gaula (S&F) 63. I 2011 ble det registrert totalt 13 laks med synlige 

morfologiske trekk som tyder på oppdrettsbakgrunn i laksetrappa i Osfossen. Dette utgjorde 0,65 % 

av den totale oppvandringen av laks gjennom fisketelleren (1989 stk). Det totale innsiget av villaks i 

2011 var 2135, og 41 oppdrettslaks. 28 av oppdrettslaksene ble fisket opp nedenfor Osfossen. I 

perioden 2005 – 2010 ble det registrert henholdsvis 27, 6, 8, 31, 22 og 3 oppdrettslaks gjennom 

telleren i Osfossen. I fangstene ovenfor Osfossen ble det fanget et ukjent antall oppdrettslaks. 

Beskatningsraten på oppdrettslaks i vassdraget, forutsatt at ingen av oppdrettslaksene som gikk opp 

fisketrappen ble fanget og avlivet, kan da beregnes til 68% i 2011. Uavhengig av om det ble fanget 

oppdrettslaks ovenfor Osfossen, er beskatningsraten for oppdrettslaks (68%) svært høy i forhold til 

beskatningsraten for laks i elva totalt sett (10,5 %). I Gaula går oppdrettslaksen opp litt senere enn 

villaksen, men ikke senere enn i normal fiskesesong. 

I Lakseregisteret er Gaula kategorisert med dårlig bestandstilstand, og rømt laks og lakselus er 

oppgitt som avgjørende påvirkningsfaktorer. NINA-rapporten foreslår kategorisering som sårbar, og 

oppgir andel rømt laks til 17%. VRL oppgir en vesentlig større andel rømt laks i høstfisket enn i 

sommerfisket i denne elva, og oppgir årsprosenten til henholdsvis 10, 4 og 17 for årene 2007-2009 

(s.174 i vedleggsrapporten til 2/2010).  

I Stordalselva i Sør-Trøndelag ble det montert videosystemer for fiskeregistrering i fisketrappene i 

Støvelfossen og Årbogfossen i 2011. I Støvelfossen passerte det totalt 976 oppvandrende laks, og 491 
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i Årbogfossen 64. Det ble registrert 6 (0,6 %) oppdrettslaks i Støvelfossen, og 0 i Årbogfossen. I tillegg 

ble det registrert en pukkellaks. Det ble ikke registrert oppdrettslaks under drivtellinger i gytetiden. 

I Lakseregisteret er Stordalselva plassert i kategorien dårlig, og rømt oppdrettslaks, lakselus og 

jordbruksforurensning er oppgitt som avgjørende påvirkningsfaktorer for plasseringen. NINA-

rapporten oppgir 9% rømt oppdrettslaks, og foreslår en kategorisering som sårbar. VRL oppgir 

årsprosenten som varierende mellom 1 og 2% de siste årene. Gjennomsnittet i VRLs tabell (s. 304) for 

perioden 1989-2009 er 2%. 

I Moelva (Salsvassdraget) i Nord-Trøndelag ble det registrert et totalt innsig av 772 villaks og 1372 

sjøørret i 2010 65. I tillegg ble det registrert et innsig på 52 oppdrettslaks (6,7%). En stor del av 

rømlingene ble tatt ut gjennom seleksjonsfiske med kilenot og harpunering. I perioden 2008-2010 ble 

det fisket med kilenot i Salsvatnet like ved utløpet til Movelva. I gjennomsnitt ble 87% av 

oppdrettslaksen fanget i kilenota, mot bare 16% av villaksen. Oppvandringstidsrom for vill og 

oppdrettslaks var likt disse 3 årene. 

I Lakseregisteret er Moelva plassert i kategorien svært dårlig, og rømt oppdrettslaks er oppgitt som 

avgjørende påvirkningsfaktor for plasseringen. NINA-rapporten oppgir 30% rømt laks, og foreslår 

kategorien truet. VRL oppgir prosenter varierende fra 4 til 22 de siste årene. Gjennomsnittet for 

perioden 1989-2009 i VRLs tabell (s. 340) er 15%.  

Drivtellerundersøkelser viser at det alltid er lavere andel oppdrettslaks på gyteplassene enn i innsiget 
66. Årsakene til dette må være at beskatningsraten for oppdrettslaks er høyere enn for villaks, 

eventuelt at ulik bitevillighet i gytetiden er årsak til en feilregistrering av reelle andeler rømt 

oppdrettslaks på gyteplassene, eller at noe av den rømte laksen vandrer ut av elvene før gytetiden. 

Ettersom det er baglimit på villaks, men ikke på oppdrettslaks, kan villaks bli rapportert som 

oppdrettslaks, med oppblåste tall for andel rømt laks i sportsfisket som resultat.  

Med Gaula (S&F) som eksempel, kan det vises at den vanlige måten å beregne andel oppdrettslaks på 

gir et alt for høyt anslag. I 2011 var antall oppfisket villaks i Gaula 224 (beskatningsprosent 10,5). 

Antall oppfisket rømt laks var 28 (beskatningsprosent 68). Andel rømt oppdrettslaks i Gaula kan 

således kalkuleres som et forholdstall mellom antall oppfisket rømte laks og totalt oppfisket laks: 

28/(224+28)*100% = 11%. Den korrekte måten å kalkulere på er imidlertid å måle forholdet mellom 

antall rømte oppdrettslaks i elva i gytetiden og totalt antall laks i elva. Det totale innsiget av villaks 

var 2135, og totalt innsig rømt laks var 41. Gytebestanden av villaks var 2135 – 224 = 1911, og 

gytebestanden av rømt laks var 41 – 28 = 13 (sannsynligvis færre, fordi vi mangler data for oppfisket 

rømt laks ovenfor Osfossen). Andel rømt oppdrettslaks i Gaula etter fiskesesongen blir derfor: 

13/(1911+13)*100% = 0,7%. Dette er 16 ganger mindre enn resultatet av den beregningsmåten som 

benyttes i det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettslaks i elvene. 

De refererte observasjonene tyder på at data som er publisert om innslaget av oppdrettslaks i elvene 

kan være betydelig overdrevne. Det er grunnlag for å gjennomføre en kritisk granskning av 
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tallmaterialet som presenteres av VRL, og som sannsynligvis ligger til grunn for at Lakseregisteret 

oppgir at rømt oppdrettslaks er avgjørende faktor for nedklassifisering av bestandstilstanden for laks 

i 340 vassdrag av totalt 481 (71%). Tallmaterialet for Trøndelag bør analyseres. 

4.14 Hvor mange rømlinger overlever til gytemodning? 
Det kan også betviles at det er et stort antall rømt oppdrettslaks som overlever til gytemodning. En 

nylig publisert studie fra Sunndalsfjorden 67, der oppdrettslaks på 1,4 kg ble akustisk merket og 

sluppet i februar 2011, viste at ingen av de merkete laksene søkte opp i elver. Etter 2 måneder ble 

ingen laks registrert av lyttebøyene, enten fordi de hadde vandret ut av fjorden, eller fordi de var 

døde. Det ble heller ikke registrert oppvandring av finneklipt laks i Driva i 2011, etter den store 

rømningen av 50.000 finneklipt kiloslaks fra et anlegg i Tingvoll.  

Det er mye som tyder på at rømningstallene som rapporteres til Fiskeridirektoratet er minimumstall. 

Det foreligger imidlertid en dataserie som viser at antall rømte oppdrettslaks som fiskes opp i sjø og 

elv har gått kraftig ned siden ca 1990 68. Reduksjonen er på ca 85%. 

 

Reduksjonen kan tolkes på flere måter, enten som en reell nedgang i rømninger, som mer treffsikker 

identifisering av rømt oppdrettslaks ettersom årene har gått, som redusert innsats i fisket etter rømt 

oppdrettslaks, eller som dårligere overlevelse for den rømte oppdrettslaksen som følge av avlsmessig 

framgang (evt også akkumulering av misstilpassete alleler). Eksperimentene i Burrishoole og Imsa, 

som har beregnet relativ overlevelse i naturmiljøet for rømt oppdrettslaks sammenlignet med villaks, 

bygger begge på data innsamlet på 1990-tallet. Avlsprogrammet har siden avlet fram flere nye 

laksegenerasjoner. Det er ikke en urimelig hypotese at avlslaksen gradvis har fått dårligere naturlig 

fitness, og at dette avspeiler seg i at vesentlig færre rømte laks når fangstbar størrelse. I perioden 

har også fangstinnsatsen i sjølaksefisket blitt nedregulert. Dette kan også ha bidratt til redusert 

fangst av rømt oppdrettslaks.  
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Det vitenskapelige råd for lakseforvaltning har estimert fangst av rømt oppdrettslaks i elv til ca 3600 - 

4200, og en oppgang på 10.300 i elvene i løpet av sesongen 2009 (rapport 2/2010, s.71). Disse 

tallene styrker sannsynligheten for at antall rømte laks som overlever til de blir voksne og 

gytemodne er beskjedent. Denne hypotesen bør bli testet. Den faglige diskusjonen om påvirkningen 

fra rømt oppdrettslaks vil bli styrket ved at dette spørsmålet blir avklart.   

Flere nylig publiserte rapporter peker i samme retning. I 2011 analyserte Veterinærinstituttet 

skjellprøver av laks fra flere elver i Trøndelag, blant annet fra Namsen og Nidelva 69. Selv om dette 

også er en metode med svakheter, er metoden mer treffsikker enn identifisering basert på morfologi.  

Resultatet var 5,5% rømt oppdrettslaks for Namsen. 06.09.2011 hadde NRK et oppslag, der 

fiskeforvalter Anton Rikstad hevdet at det i 2011 gikk opp 20% rømt oppdrettslaks i Namsen 70. 

Skjellanalysen tyder altså på at bare om lag en fjerdedel av laksene som fiskere og forvaltere 

klassifiserer som rømt oppdrettslaks ut fra morfologiske karakterer er korrekt identifisert.   

4.15 Ikke-genetisk påvirkning: ødelagte gytegroper 
Det er lansert en hypotese om at sent oppvandrende og sent gytende rømt oppdrettslaks kan skade 

villaksens reproduksjon ved at den graver opp og ødelegger gytegropene til villaksen. En skotsk 

studie 71 påviste at laksens naturlige atferd er å gyte mange ganger i forskjellige gytegroper. Studien 

rapporterte at hunner kunne legge egg i opptil 6 forskjellige gytegroper, og hanner i inntil 7. 

Avstanden mellom gytegropene kunne være over 5 km, og avstander over 1 km var vanlig. Dette kan 

i utgangspunktet tyde på at det er lite sannsynlig at gjentatt graving ødelegger tidligere gytte egg i 

stort omfang.  

På den andre siden har biologer som driver med videoovervåkning av gytelaks observert at det 

virvles opp mye rogn under graving, som enten blir spist av aure eller forsvinner nedstrøms 72. Dette 

er en observasjon som tyder på at villaksens gytesuksess kan reduseres av naturlig konkurranse 

mellom individene. Såkalt ”spiteful behaviour” innebærer at hunner oppsøker eksisterende groper og 

graver her for å kvitte seg med konkurrenter til eget avkom. Evolusjonsbiologisk sett gir dette 

mening, ettersom laksen ikke samarbeider for å øke stammens produktivitet. Det er individene som 

konkurrerer om å føre sine egne gener videre. 

Det er imidlertid ikke dokumentert at rømt oppdrettslaks effektivt kan ødelegge villaksens 

gytegroper, med det resultat at en betydelig andel av gytte villaksegg går tapt. Reirdybden øker med 

kroppsstørrelse og fysisk kondisjon og trolig størrelse på sporden. Oppdrettslakshunner har ofte liten 

spord og dårlig fysisk kondisjon. Effektiviteten til hunnlaksens graving avgjør trolig hvor mange egg 

som tapes. Rømte oppdrettshunner er trolig mindre effektiv mht graving og tildekking enn villaks. 

Dette kan indikere at oppdrettshunner som graver i villakshunnenes reir har begrenset potensial for 

å ødelegge villaksegg. Videre kan relativt flere av oppdrettshunnenes egg forsvinne ut av gropa under 

gyting og påfølgende tildekking.  
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4.16 Subpopulasjoner innen samme vassdrag 
Den store avstanden som ble observert mellom gyteplasser som oppsøkes av samme individ (ref 

avsnittet ovenfor) kan tyde på at dannelsen av subpopulasjoner innen samme vassdrag neppe er 

særlig vanlig. Kanskje er dette fenomenet begrenset til store elver av Tanas type, der sideelvene også 

er så store at det kan utvikle seg populasjoner som er tallrike nok til å få en særegen profil. 

Bjøralaksen i Namsen kan være et annet eksempel.  

På den andre siden viste en skotsk studie at distinkte subpopulasjoner ikke lot seg identifisere i elva 

Deveron i det nordøstlige Skottland ved hjelp av det valgte mikrosatellittsettet (17 stk) 73. Deveron er 

et komplekst system av hovedelv og sideelver (de største er Bogie og Isla), med til sammen omlag 

500 km lakseførende strekning. I Norge er det bare Tana som har lengre lakseførende strekning 

(1000 km). Tilsvarende resultater ble rapportert fra elvene Don og Annan 74, som i likhet med 

Deveron begge er større elver i det nordøstre Skottland med et komplekst system av sideelver. 

Det foreligger imidlertid også studier som kan tyde på genetiske forskjeller mellom laks fra ulike 

elveavsnitt. Både oppvandringstidspunket for gytelaks 75 og nedvandringstidspunktet for smolt 76 kan 

variere mellom elveavsnitt, og dette kan ha en genetisk komponent.  

4.17 Gyteparr 
Gyteparr (såkalte snikere) har en viss gytesuksess i konkurranse med anadrome hanner, men det er 

rapportert sterkt varierende gytesuksess for gyteparr. Én studie rapporterte at slike hanner normalt 

har vesentlig dårligere gytesuksess enn anadrome hanner 77. I studien til Taggert et al., referert til i 

avsnittet om ødelagte gytegroper, hadde gyteparren 40-50% gytesuksess. Både hunner og hanner 

krysser seg for øvrig med flere partnere, og dette gjelder også for gyteparr.  

Effektiv populasjonsstørrelse er en indikator for innavlsgrad. Gyteparr bidrar til å øke den effektive 

populasjonen, og dermed redusere innavlsgraden. I forhold til rømt oppdrettslaks kan det tenkes et 

par scenarioer. Det første er at gyteparren er mindre kresen i partnervalg enn anadrome hanner. I så 

fall kan gyteparr bidra til større gytesuksess for rømte hunner enn de ellers ville hatt. Det andre 

scenariet er at gyteparren representerer en spesiell genetisk variant, som kan ha spesielt dårlig 

kompatibilitet med rømt oppdrettslaks. I en studie av spermkonkurranse mellom gyteparr og 

anadrome hanner ble imidlertid befruktningssuksessen til gyteparren beregnet til å være 3,6 ganger 
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høyere enn de anadrome hannene 78. Det bør undersøkes om gyteparr har bedre eller dårligere 

suksess i spermkonkurranse enn anadrome hanner, i forhold til egg av rømte hunner. 

4.18 Utvalgte igangværende prosjekter 
Norges Forskningsråd startet i 2011 opp et prosjekt for å kvantifisere genetiske effekter av rømt 

oppdrettslaks på ville laksebestander 79. Prosjektet skal gå over 4 år, har et budsjett på 20 mill kr, og 

er et samarbeid mellom NINA, HI, Nofima og UMB/Cigene, og skal ledes av forskningssjef Kjetil 

Hindar fra NINA. 

Prosjektet kalles Kunnskapsplattform – kvantifisering av genetiske effekter av rømt oppdrettslaks 

på ville laksebestander, og har følgende delmål: 

• Anvende nye molekylærgenetiske verktøy til å måle genstrøm fra oppdrettslaks til villaks 

• Identifisere egenskaper ved elvemiljø og bestander som påvirker graden av genstrøm  

• Kvantifisere hvordan oppdrettslaks forandrer seg i respons til naturlig seleksjon 

• Måle genetiske endringer i økologiske egenskaper hos villaks påvirket av rømt oppdrettslaks 

• Identifisere nye kraftfulle genetiske markører for å kvantifisere genstrøm  

• Foreslå retningslinjer for bærekraftig forvaltning av villaks og oppdrettslaks 

Forskerne beskriver prosjektet slik: 

Vårt forslag til kunnskapsplattform vil anvende nye molekylærgenetiske verktøy til å 

kvantifisere genetiske endringer hos ville laksebestander som er påvirket av rømt 

oppdrettslaks. Denne kunnskapen vil vi kombinere med data på andel rømt oppdrettslaks i 

gytebestanden, og økologisk kunnskap om elvemiljø og laksebestander for å forstå hvordan 

egenskaper ved miljø og villaksbestand, slik som vannføring, tetthet og kroppsstørrelse, 

modifiserer oppdrettslaksens evne til å påvirke villaksen genetisk. I kontrollerte eksperimenter 

med familier av villaks, oppdrettslaks og ulike krysninger mellom dem, vil vi måle hvordan 

oppdrettslaks forandrer seg som følge av naturlig seleksjon. Detaljert kunnskap om 

oppdrettsstammenes genom vil bli utnyttet til å studere signaturer av den kunstige 

seleksjonen i oppdrettsstammene, og eventuell motvirkende seleksjon i de samme markørene 

blant deres avkom i naturen. Genomstudier vil også bli utnyttet for å identifisere kraftfulle 

markør-sett for framtidige studier av genetiske interaksjoner mellom oppdretts- og villaks. 

Den samlede genetiske kunnskapen som kunnskapsplattformen genererer, vil bli brukt til å 

modellere framtiden til villaksstammer som er utsatt for rømt oppdrettslaks og formulere 

retningslinjer for bærekraftig forvaltning av villaks og oppdrettslaks. 

Dette prosjektet vil kunne opplyse debatten om den genetiske interaksjonen mellom rømt 

oppdrettslaks og villaks. Sluttresultatet vil foreligge først i 2015, men delrapporter vil trolig bli 
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publisert underveis. Tidsperspektivet på 3-4 år er lite tilfredsstillende i forhold til behovet for 

umiddelbare avklaringer som havbruksnæringen kan legge til grunn for sine omdømmetiltak. 

Et pågående samarbeidsprosjekt mellom Nofima og NINA ser på mulige genetiske endringer som 

følge av tilpasning til forsurning og vassdragsregulering 80. Prosjektet kartlegger SNPer på omtrent 

5000 loci, og fokuserer på koplinger til fitnessegenskaper relatert til forsurning og reguleringer, men 

kan komme til å kaste lys over generelle koplinger mellom genmarkører og fitness. Prosjektet samler 

inn data om 18 elver på Vestlandet. Prosjektrapporten skulle etter planen foreligge 31.12.2011, men 

er enda ikke tilgjengelig. 

4.19 Forslag om effektindikatorer og grenseverdier for genetisk påvirkning 
Havforskningsinstituttet i samarbeid med Veterinærinstituttet har utarbeidet forslag til førstegenera-

sjons målemetode for miljøeffekt (effektindikatorer) med hensyn til genetisk påvirkning fra 

oppdrettslaks til villaks, og påvirkning av lakselus fra oppdrett på viltlevende laksefiskbestander 81. 

For begge disse områdene er det beskrevet to sett av indikatorer – en varslingsindikator og en 

verifiseringsindikator. Rapporten ble publisert 04.05.2012.  

Rapporten sammenfatter forslaget slik: 

For genetisk integritet innbærer dette at en klassifiserer tilstanden ut fra grad restandel som 

kan karakteriseres som ”vill” med foreslåtte genetiske metoder. Graden av genetisk 

påvirkning fra oppdrettsfisk settes som lav (grønn) hvis > 90 % av ungfisken i en elv kan 

regnes som vill, som moderat (gul) hvis mellom 90 og 75 % kan regnes som vill, og sterkt 

påvirket (rød) hvis < 75 % kan regnes som vill.  

Den eksakte metoden for å beregne den ”ville” andelen i populasjonen – eller som andel av 

genmaterialet i en gitt elv – i forhold til hybrider og rømt oppdrettsfisk må imidlertid utvikles 

videre i fagmiljøene. Det er også en del faglig usikkerhet rundt disse grensene, og VRL har 

foreslått noe strengere grenser når genetiske metoder brukes for verifisering. En ser derfor at 

disse grenseverdiene kan justeres etter hvert som en får ny kunnskap. En kan også tenke seg 

at en kan differensiere grenseverdiene i forhold til faktorer som sårbarhet og viktighet, bl.a. 

ved å ta hensyn til nasjonale laksevassdrag.  

Som verifiseringsindikator er det foreslått at en bruker en kombinasjon av to genetiske 

markørsett (mikrosatellitter og SNP-markører) for å estimere graden av genetisk påvirkning 

fra oppdrettsfisk. En foreslår en prosess der en slik genetisk indikator basert på disse 

markørsettene blir videreutviklet i fagmiljøene, og deretter kvalitetssikret gjennom en 

internasjonal peer-review-prosess i løpet av 2012 og 2013, for eksempel i ICES. Etter en slik 

kvalitetssikring er det foreslått at grad av genetisk påvirkning som måles med disse 
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http://www.imr.no/filarkiv/2012/05/forslag_til_forstegenerasjons_malemetode_for_miljoeffekt.pdf/nb-no
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markørene brukes som en verifiseringsindikator i forhold til grenseverdiene som er foreslått 

over.  

Som varslingsindikator foreslår en at en bruker andel rømt fisk i hver elv, som avhengig av 

risikonivå utløser krav om verifisering av tilstand (med verifiseringsindikatoren), og eventuelle 

konkrete mottiltak. Denne varslingsindikatoren bør primært baseres på andel rømt laks på 

gyteplassene (høstprosent), men kan subsidiært erstattes eller suppleres med data fra 

sportsfiske i elven (årsprosent) der en mangler høstprøver. Det er foreslått at en bruker en 

grenseverdi på > 20 % høstprosent for høy risiko for genetisk påvirkning, 5–20 % for moderat 

risiko, og < 5 % for lav risiko, for eksempel basert på et gjennomsnitt av de 3 siste år for hver 

elv. I tillegg bør en slik varslingsindikator kombineres med et mål for bestandens sårbarhet ut 

fra oppnåelse av gytebestandsmål (GBM). Det er ansett at en bør prioritere først tiltak i 

sårbare bestander, da det er vurdert at disse vil være mer utsatt for genetisk endring ved en 

gitt andel rømt laks i elven. Hvis varslingsindikatoren viser høy sannsynlighet for genetisk 

påvirkning (rød) er det foreslått at en setter inn umiddelbare mottiltak, som f.eks. utfisking av 

rømt laks fra elven. 

Figuren nedenfor illustrerer forslaget: 

 

Forslaget til verifisering basert på måling av reell genetisk påvirkning av yngelen i elvene er godt, men 

metoden basert på mikrosatellitter bør vurderes nærmere. Den største svakheten med forslaget er 

imidlertid at beregningsmetoden for høstprosenten ikke problematiseres. Som påvist i avsnitt 4.13 

kan ulik fangbarhet for rømt laks og vill laks føre til at andel rømt laks i gytebestanden overestimeres 

med 16-gangen. Miljøprosjekt Trøndelag bør derfor prioritere prosjekter som etablerer realistiske 

måltall for høstprosenter.  



52 
 

4.20 Behovet for nye prosjekter 
Det er svært ønskelig å få fram gode data så snart som mulig, som kan si noe om effekten av 

genstrømmen fra rømt oppdrettslaks. Det bør vurderes å sette i gang et regionalt prosjekt i Midt-

Norge, der målsetningen er å produsere kvantitative data i løpet av 12 måneder. Prosjektmålet bør 

være å få fram måltall for oppdrettslaksens reproduktive suksess, der måltall for deltakelse i aktiv 

gyting og effekten av reproduktive barrierer blir etablert.  

Ideelt sett bør et prosjekt som skal kvantifisere genstrømmen og effekten av den, inneholde følgende 

elementer: 

1. Totalt antall rømte oppdrettslaks i ulike livsstadier 

2. Overlevelse av oppdrettslaks som rømmer i ulike stadier fram til gytemodning 

3. Gytemoden oppdrettslaks som går opp i elver målt som andel av total gytebestand  

4. Andel hunner av den gytemodne oppdrettslaksen 

5. Andel av oppvandrende oppdrettslaks som blir effektive gytere (samlet effekt av adekvat 

gyteatferd og eventuelle effekter av partnervalg) 

6. Effekten av eventuell spermkonkurranse og hunnenes kryptiske partnervalg på 

befruktingssuksessen til effektive gytere 

7. Dødelighet i senere livsstadier for F1-generasjonen – andel avkom etter oppdrettslaks 

som blir effektive gytere 

8. Dødelighet på rogn- og yngelstadiet for F2-generasjonen (effekten av utavlsdepresjon) 

9. Effekten av naturlig seleksjon for fitness i naturmiljøet på avkom i ulike stadier i F1-

generasjonen (smolt, gytemoden laks) og i F2-generasjonen (rogn, yngel, smolt). 

Omfanget av et slikt prosjekt er utenfor rimelige rammer for Miljødokumentasjon Trøndelag. Det er 

likevel grunn til å peke på at forvaltningsmyndigheten har unnlatt å starte opp tilfredsstillende 

prosjekter for å kartlegge denne kjeden, men at det likevel legges til grunn at rømt oppdrettslaks 

forårsaker betydelig skade på villaksen. Føre-var prinsippet må ikke fortrenge bestrebelsene på å 

framskaffe sikrere kunnskap.  

Miljødokumentasjon Trøndelag bør satse på å framskaffe følgende dokumentasjon: 

1. Forekomst av rømt oppdrettslaks i trønderske elver. Prosjektet skal framskaffe en oversikt 

over foreliggende data om fangst av rømt oppdrettslaks i trønderske elver, samt vurdere 

påliteligheten til data. Dette bør kombineres med innsamling av data om utviklingen til 

trøndersk villaks, med sikte på å finne ut om bestander har blitt svekket eller styrket siden 

oppdrett av laks startet opp, og spesielt i perioden etter 1990. 

2. Effekter av rømningen av 50.000 kiloslaks i Tingvoll i 2010. Det ble startet opp 

undersøkelser i 2011, som viste at ingen av de rømte laksene søkte opp i elver dette året. 

Prosjektet skal videreføre arbeidet.  

3. Måling av genflyt fra avlslaks til villaks i Driva og Gaula, basert på ny SNP-metodikk. Ny 

SNP-chip teknologi under utvikling vil gi forbedret presisjon mht å skille mellom ulike typer 

laks. Driva har en sterkt redusert laksestamme, der det kan forventes at eventuell 

innblanding av rømt oppdrettslaks i gytepopulasjonen lettere kan sette et genetisk avtrykk 

på villaksen enn i Gaula, der villaksstammen er sterk og tallmessig totalt dominerende i 

forhold til rømt oppdrettslaks. 
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4. Spermkonkurranse som reproduktiv barriere. Det bør gjennomføres et forsøk som kan 

avdekke om spermkonkurranse er en reproduktiv barriere mellom rømt oppdrettslaks og 

villaks. Ved å krysse ulike kombinasjoner av avlslaks, villaks og kjønn burde det være mulig å 

måle eventuelle forskjeller i befruktning, dødelighet på rognstadiet, morfologiske avvik etter 

klekking, samt overlevelse på yngelstadiet. Krysning med gyteparr bør inngå i prosjektet. 

Studien bør kompletteres med kartlegging av SNPer som enten fremmer levedyktighet eller 

som er letale. Et tilsvarende prosjekt for å undersøke om det foregår akkumulering av 

misstilpassete alleler i avlspopulasjoner bør vurderes. 

5. Utavlsdepresjon som reproduktiv barriere. Forsøket består i tilbakekrysning av F1–

generasjonen (oppdrettshunner med villhanner) med villaks, for å finne ut om 

utavlsdepresjon oppstår i neste generasjon. Forsøket forutsetter at det er mulig å identifisere 

krysninger av F1–generasjon. Det vil kreve genetiske undersøkelser for å fastslå dette, og det 

er ikke sikkert at dette er mulig på det nåværende tidspunktet. Hvis dette blir mulig i løpet av 

prosjektperioden, bør det vurderes å samle inn laks på gytevandring i kilenøter og oppbevare 

dem i et stamfiskanlegg fram til gytemodning og sikker identifisering er gjort. Deretter kan 

spermkonkurranse undersøkes på samme måte som i punkt 4, og i tillegg vil det bli mulig å 

høste data om eventuelle utavlseffekter.  

6. Forskjell i reproduktiv suksess mellom tidlig og sent rømt oppdrettslaks. Dersom det er 

mulig å identifisere gytemoden oppdrettslaks som rømte på et tidlig livsstadium, vil det også 

være interessant å teste om denne laksen har samme suksess med hensyn til 

spermkonkurranse som oppdrettslaks rett fra anlegg. Det er mulig at en kombinasjon av 

genetiske undersøkelser og morfologiske karakterer kan brukes til å skille mellom tidlige og 

sene rømlinger. 

Hypotesen som bør testes er at laks som rømmer tidlig trolig gjennomgår kraftig naturlig 

seleksjon i havet, og at overleverne kanskje har mistet mange avlsegenskaper som kommer 

til uttrykk i et oppdrettsmiljø. I så fall skulle vi tro at den genetiske distansen blir mindre 

mellom villaks og tidlig rømt laks, og hvis dette har betydning for reproduktiv evne, så kan 

tidlig rømt laks kanskje ha bedre suksess i spermkonkurranse enn avlslaks som rømmer på et 

senere tidspunkt.     

7. Mistilpasset gyteatferd som reproduktiv barriere. I Namsen fiskes det med kilenot ved 

Kvatningen. Kilenotfisket gjør det mulig å merke oppvandrende rømt oppdrettslaks, med 

sikte på å finne dem igjen på gyteplassene og studere forskjeller i gyteatferd mellom villaks 

og oppdrettslaks in vivo på gyteplassene. Merking med Peterson-disk gjør det mulig å kjenne 

igjen individer (tall og bokstavkoder kan leses fra video-opptak), og er trolig den 

merkemetoden som minst påvirker gyteatferden. Dersom utvalgte laks også merkes med 

akustiske merker, kan dette legge til rette for enklere identifisering av hvilke gyteplasser 

oppdrettslaksen oppsøker. Laksens atferd på gyteplassene kan studeres ved hjelp av kamera. 

Bildet viser en laks merket med Peterson-disk. Kilde: Anders Lamberg. 
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NINA har planlagt et prosjekt (Telemetri-prosjektet), der de vil radiomerke opp til 130 

oppdrettslaks og 70 villaks. Erfaringsmessig er ca 40 % av oppdrettslaksen og ca 70 % av 

villaksen i fjorden på vei til Namsen, noe som tilsvarer at ca 50 radiomerkete fisk går opp i 

elva fra hver av de to gruppene. Ved større fangster av laks i kilenøtene vil opp til 400 ekstra 

av disse bli merket med Lea/Carlin merker. Det vil oppstå gode synergieffekter i forhold til 

dette prosjektet, dersom laksen i stedet blir merket med Petersondisker. Hvis prosjektet 

realiseres, vil det heller ikke bli nødvendig å benytte kilenota ved Kvatningen.  

 

Målet for NINA-prosjektet er å beregne den reelle andelen rømt oppdrettslaks i blant annet 

Namsen, og kartlegge vandringsatferd og konsentrasjon av rømt oppdrettslaks i elva for å 

bedre muligheten for målrettet gjenfangst. 

 

NINA ønsker samtidig å undersøke: 

 Om bitevilligheten til oppdrettslaks er større enn hos villfisk 

 Om innslaget av rømt oppdrettslaks i (høst) fangstene er representative for det reelle 

antallet i elva.  

 Sammenligne fangstrater av oppdrett- og vill-fisk under sportsfiske og prøvefiske 

etter sportsfiskesesongen 

 Sammenligne tidspunktet for oppgang av oppdrett- og vill-laks i Namsen  

 Skaffe informasjon om hvor stor andel av oppdrettsfisken i Namsenfjorden som går 

opp i Namsen og nærliggende elver 

 Sammenligne fordeling av oppdretts- og villaks i Namsen 

 Vurdere mulige karakteristika for oppholdsplasser for oppdrettsfisk i Namsen og 

muligheten for rettet fiske  

 Undersøke om oppdrettslaksen befinner seg på kjente gyteplasser sammen med 

villaks under gyteperioden 
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Kilde: KLVs hjemmeside, http://www.klv.no/prosjekter.php#5  

Kilenotfisket ved Kvatningen i Namsen er et sorteringsfiske, der hensikten er å ta ut rømt 

oppdrettslaks. I 2011 ble det fanget bare 14 laks som ble identifisert som rømt oppdrettslaks. Dette 

er et lite antall, men det kan være mulig å øke antallet ved å utvide fiskesesongen. 

5 Lakselus 

5.1 Sammendrag 
Kapittelet er delt i to hovedavsnitt. Det første avsnittet beskriver problemstillinger som handler om 

lakselussmitte mellom oppdrettsanlegg. Det andre avsnittet handler om lakselussmitte fra 

oppdrettsanlegg over på vill laksefisk. 

5.1.1 Lakselus på oppdrettsfisk 

Oppdrettsnæringen bekjemper i dag lakselus i henhold til et forvaltningsregime utarbeidet og 

overvåket av Mattilsynet. Viktige element er overvåkning av infeksjonsnivået i oppdrettsanleggene, 

bestemmelser om hvilket infeksjonsnivå som skal utløse avlusningstiltak, og sesongmessig 

samordning av avlusning innen større geografiske enheter. Samordnet avlusning tar sikte på å 

redusere smittetrykket totalt sett i et område som er definert som en smittesone. Samordning antas 

å redusere sannsynligheten for rask reinfeksjon. Derved skal antall behandlinger i et område 

reduseres, og utviklingen av resistens vil kunne begrenses.  

Det er utviklet strømmodeller som kan benyttes som et hjelpemiddel til å avgrense smittesoner. 

Disse modellene er enda ikke finmaskete nok til å være et fullt ut tilfredsstillende hjelpemiddel for 

anleggsdrift og forvaltning. Det er behov for å validere strømmodellene, og for å videreutvikle dem 

til smittemodeller for lus. Lus kan dessuten være modellorganisme for utvikling av generelle 

smittemodeller.  

Et utvalg spredningsmodeller fra flere land er beskrevet. Spredningsmodellene må forbedres, først og 

fremst ved å gjøre dem mer finmasket (mindre grid-størrelse). Parametrisering av lokalt vindpådriv 

og interaksjonen mellom strømmer, strandlinjer og undervannstopografi må få større detaljrikdom. 

Strømmodeller bør utarbeides ikke bare for en smittesone (mer grovmasket), men også for hver 

enkelt lokalitet (mer finmasket).  

En rekke studier peker på tendensen til at copepoditter akkumuleres i littoralsonen langs land. 

Dannelsen av slike temporære konsentrasjoner rapporteres både fra teoretiske modelleringer og fra 

http://www.klv.no/prosjekter.php#5
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feltundersøkelser av planktonisk lus, og er så konsistent rapportert at en egen studie av 

sammenhengen mellom anleggenes avstand til nærmeste strandlinje og hyppigheten og omfanget 

av luspåslag bør gjennomføres. Hypotesen om at flytting av anlegg lenger fra land kan redusere 

lusproblemet bør testes.   

Validering av strømmodellene bør gjøres ved å se på sammenhengen mellom prediksjoner som 

følger av modellene, faktisk smittetrykk og påvisbar utvikling av sykdom.  

Det er videre formulert to hypoteser som bør testes. Den første hypotesen sier at smart lokalisering 

av oppdrettsanlegg er mulig. Det betyr at anlegg kan plasseres slik at lokale konsentrasjoner av 

frittlevende stadier av lakselus ikke oppstår i tilknytning til anleggene, og at smittetrykket slik kan 

reduseres. Den andre hypotesen sier at det ikke er en sammenheng mellom total produksjon av 

lakselussmitte i et større område rundt et anlegg og smittetrykket mot anlegget. Dersom mangelen 

på en slik sammenheng kan sannsynliggjøres, betyr ikke det nødvendigvis at hypotesen om smart 

lokalisering samtidig blir tilbakevist. Det er prinsipielt mulig at det kan oppstå lokale konsentrasjoner 

av planktonisk lakselus (og tilsvarende områder med liten konsentrasjon), selv om den totale 

produksjonen av lusegg ikke er avgjørende for smittetrykket mot oppdrettsanleggene. 

Det er foreslått metoder for hvordan disse hypotesene kan testes. Lusedata.no bør samle inn og 

systematisere opplysninger om tidspunkt for påslag av lus, og intensiteten i hvert påslag. Hvis slike 

data samles inn fra samtlige aktive oppdrettsanlegg, blir antall målepunkt finmasket nok til å 

kartlegge smitteveier ved å analysere sekvensiell utbredelse av påslag. Dette kan bidra til å gjøre 

smart lokalisering mulig, og samtidig danne grunnlag for å identifisere de mest hensiktmessige 

sonegrensene. Dersom alle oppdrettsanlegg i tillegg rapporterer data fra vaktbur, vil dette styrke 

datatilfanget.  

5.1.2 Lakselus på vill laksefisk 

Det er en tilforlatelig og intuitivt sannsynlig sammenheng mellom produksjon av lusegg i 

oppdrettsanlegg og lakselussmitte på villfisk. Mens det er åpenbart at lakselus i tilstrekkelige 

mengder kan drepe enkeltfisk, så foreligger det mange observasjoner som tyder på at lakselus neppe 

har populasjonsregulerende effekt på vill laksefisk. Det er imidlertid liten grunn til å betvile 

hypotesen om at lakseoppdrett øker produksjonen av lakselusegg, og derved øker forekomsten av 

infektive copepoditter og smittetrykket mot vill laksefisk. Problemstillingen om bærekraft dreier seg 

imidlertid ikke om det kan betviles at lakselus oppformeres på oppdrettslaks til et unaturlig høyt nivå, 

men om smittepresset på vill laksefisk er så høyt at lakselus dreper villfisk i et omfang som er 

bestandsreduserende i uakseptabel grad.  

Spørsmålet som trenger avklaring er om det eksisterer en sammenheng mellom antall lusegg/antall 

copepoditter i et større område, og antall fastsittende lus på vill laksefisk. Spørsmålet bør stilles om 

det for eksempel er slik at forekomsten av ”hotspots” og lokaliseringen av disse er viktigere for 

påslag av lakselus på vill laksefisk enn totalproduksjonen av lusegg i området. Det finnes ingen 

feltdata om klekking av lusegg, overlevelsen til ulike stadier av nauplier, copepoditter, chalimus og 

voksenlus, og hvor mange copepoditter som finner veien til en vert. Vi har heller ikke tilfredsstilende 

data om eventuell proporsjonalitet mellom antall oppdrettslaks i et område, antall gytemodne lus, 

gytte lusegg, nauplier og copepoditter, og infeksjonstrykket mot vill laksefisk.  
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Vi vet for lite om lakselusas økologi og epidemiologi. Det er særlig behov for å avklare om ”loven om 

avtakende effekt” også gjelder for lakselussmitte, ettersom forvaltningen bygger på en smittemodell 

som antar at det sist gytte lusegget har samme smitteeffekt som det først gytte, uavhengig av hvilket 

antall lusegg som på forhånd befinner seg i sjøen. Det vil være mulig å forbedre forståelsen av dette 

på grunnlag av de samme data som må samles inn når spredningsmodeller skal valideres og 

videreutvikles til smittemodeller. 

En rekke studier har påvist en viktig skjevfordeling av lakselussmitte på vill laksefisk. Det typiske 

bildet er at mange fisk har 0 eller ubetydelig infeksjon, mens noen få fisk er infisert av et stort antall 

lakselus. Denne skjevfordelingen kan skyldes forskjeller i atferd som gjør at enkelte fisk lettere 

kommer i kontakt med konsentrasjoner av infektive copepoditter, mens andre unngår dette. 

Alternativt kan skjevfordelingen skyldes at copepoditter aktivt oppsøker visse typer fisk, eller at 

fisken har ulik grad av immunrespons/avstøtning.  

Det er påvist at naturlig seleksjon har gitt motstandskraft mot lakselussmitte. Det bør undersøkes 

om dette henger sammen med antatt tidligere og/eller nåværende eksponering til lakselussmitte, 

altså om motstandskraften er forskjellig i områder med og uten lakseoppdrett. Videre er det påvist 

genetiske forskjeller mellom lus på villaks og oppdrettslaks. Det bør undersøkes om avkom etter lus 

med ulikt opphav kan ha ulik infektivitet på villaks.  

Det er en mangel på logisk sammenheng mellom anslåtte tålegrenser for individuelle fisk, observerte 

infeksjonsnivå i sjøen og registrert fangst av laks og sjøaure i etterkant av ekstreme infeksjonsnivå. 

Dette betyr at tålegrensene som i dag legges til grunn av forvaltningen må være feil. Det er foreslått 

et opplegg for nye undersøkelser av tålegrenser i forhold til å kunne definere sykelighet og 

dødelighet. 

En ukjent variabel er smitte fra vill laksefisk til oppdrettfisk. Det foreligger observasjoner som kan 

tyde på at sjøaure kan utvikle og opprettholde et høyt infeksjonsnivå. Dette kan bety at arten er en 

viktig vektor for å reinfisere oppdrettslaks etter avlusning, og for å opprettholde et høyt smittenivå 

på vill laksefisk. Eventuelle genetiske forskjeller mellom lus av ulikt opphav kan muligens benyttes til 

å identifisere smittekilden. Det bør undersøkes om det kan utvikles metoder for å finne ut om 

lakselus på sjøaure er et smittereservoar både for oppdrettslaks og for vill laksefisk. Sammenligning 

av områder med og uten lakseoppdrett kan gi ytterligere informasjon om temaet. 

5.2 Bakgrunn 
Lakselus omtales ofte som et problem først og fremst i forhold til villaksen, og det sies ofte at 

havbruksnæringen bekjemper lakselus av hensyn til villasken. Dette er ikke korrekt. Lakselus er i høy 

grad et problem for lakseoppdrettet selv. Det er eksempler på massive påslag av lus i 

oppdrettsanlegg i løpet av kort tid. Laksen må da raskest mulig avluses dersom skader på fisken skal 

unngås. Det er mistanke om at lakselus kan overføre virus- og bakteriesmitte mellom oppdrettslaks, 

eller gjøre det lettere for sykdomsfremkallende organismer å trenge inn i lusbefengt laks gjennom sår 

laget av lus. Det er derfor viktig å utvikle metoder for å redusere spredning av lakselus mellom 

oppdrettsanleggene.  

For noen år siden var ikke avlusning samordnet innen geografiske områder som kunne defineres som 

smittesoner, det vil si kystsegmenter der anleggene sannsynligvis overfører lakselussmitte til 

hverandre. Dette førte til at anlegg noen ganger måtte behandles gjentatte ganger i løpet av 
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sommerhalvåret. Hyppig avlusning er en risikofaktor med hensyn til utvikling av resistent lus. 

Samordnet avlusning i større regioner kan redusere smittepresset på oppdrettslaksen totalt sett. 

Samordning reduserer trolig behovet for gjentatte avlusninger av enkeltanlegg. Det er også mulig at 

samordnet avlusning har vært en fordel for vill laksefisk. 

Havbruksnæringens tilnærming til lakselusproblemet er imidlertid todelt. For det første må det 

utvikles enda bedre metoder for å redusere lusesmitte mellom oppdrettsanlegg, og for det andre 

følger det av næringens samfunnsansvar at den skal forvolde minst mulig skade på allmennhetens 

interesser. Det siste betyr at hensynet til villaksen skal ivaretas. Som et utgangspunkt er det rimelig å 

anta at dersom næringen lykkes i å redusere smittepresset mellom oppdrettsanlegg, så vil 

bivirkningen være et redusert smittepress på villaksen. 

5.3 Lakselus på oppdrettsfisk 

5.3.1 Lakselusbekjempelse 

Næringens tilnærming til effektiv lakselusbekjempelse har altså inkludert samordnet avlusning. 

Defineringen av soner for samordning er hovedsakelig basert på skjønn, med støtte i modeller som 

viser at lakselussmitte kan spre seg fra et punktutslipp (et enkeltanlegg) til et større geografisk 

område i løpet av få dager/uker. Strømmodeller kan bli et viktig hjelpemiddel til å definere 

smittesoner. Strømmodeller er under utvikling for mange sjøområder. Disse modellerer 

vanntransporten i fjorder og langs kysten. Lusegg og nauplier transporteres passivt med 

vannstrømmen, og gode strømmodeller vil derfor kunne gjøre det mulig å forutsi hvordan smitten vil 

bre seg. 

5.3.2 Validering av strømmodeller 

Modellene gir inntrykk av at det ikke nødvendigvis er slik at alle anlegg mottar smitte fra alle andre 

anlegg i rimelig nærhet. Smittetrykket, eller konsentrasjonen av agens, kan trolig variere også over 

korte distanser. Anekdotisk kunnskap tilsier at flytting av anlegg over relativt korte distanser kan 

redusere påslag av lus betydelig. Data om variasjoner i påslag av lus kan danne grunnlag for smart 

lokalisering av anlegg. I en skotsk studie ble det påvist konsentrasjoner av planktonisk lus i visse 

områder innen en liten fjord, Loch Shieldaig 82. En senere studie fra samme område har bekreftet 

dette 83. Figuren nedenfor er hentet fra denne siste studien, og illustrerer hvordan konsentrasjonen 

av copepoditter fordeler seg i Loch Shieldaig (en av tre deler av Loch Torridon), fra et punktutslipp 

(markert med et svart kryss) i løpet av 14 dager. 
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Dette er en forenklet modell, og spredningsmønsteret kan endre seg som en følge av vindpådriv, 

utstrømning av ferskvann fra elver, tidevannet, påvirkning av månefase/springflo, og flere andre 

faktorer. Forfatterne av studien mener at modellen er god nok til å vurdere hvilke områder som vil bli 

mest påvirket av en gitt lokalitet. Dette er vist i figuren nedenfor, som illustrerer spredningen og 

konsentrasjonen av copepoditter fra ulike oppdrettslokaliteter.  

  

Utslipp av lusegg fra 5 ulike lokaliteter er illustrert. Forutsatt vindpådriv er SV. Svart kryss viser 

lokaliteten med utslipp i hvert panel, mens lokaliteter markert med hvite kryss viser alternative 
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lokaliteter som kan bli påvirket. Fargeskalaen viser konsentrasjonen av copepoditter, der rødt er 

høyest konsentrasjon.  

Utslipp fra a er et verstefalls-scenario, der alle andre lokaliteter blir påvirket. Dette i kontrast til 

utslipp fra b og c, som stort sett påvirker seg selv (også ved NV vind).  Lokalitetene d og e oppviser 

omtrent samme mønster som a.  

Ved å studere spredningsmønsteret i situasjoner med ulike kombinasjoner av pådriv fra vind, 

ferskvann, flo/fjære osv, mener forfatterne av studien at modellen gjør det mulig å identifisere 

områder for smart lokalisering. De fremhever en rekke faktorer som vil påvirke resultatet av 

simuleringene. Lokalt vindpådriv er den viktigste. Høyere temperatur vil øke utviklingshastigheten fra 

lusegg til copepoditt, og dermed redusere transporttiden fra utslippsstedet til områdene som blir 

påvirket av det infektive stadiet. Dødeligheten til nauplier påvirker konsentrasjonen av copepoditter, 

men ikke den relative fordelingen av høye konsentrasjoner.  Modellkjøringene viste at den høyeste 

konsentrasjonen ikke alltid oppstår nær utslippsstedet, selv om dette også kan forekomme. 

Planktoniske stadier av lus har en tendens til å akkumuleres inn mot land. Penston et al. (se fotnote 

82) fant opptil 200 ganger høyere konsentrasjoner innunder land enn midt i fjorden. Amundrud og 

Murray konkluderer med at modellen vil gjøre det mulig å forutse hvilke lokaliteter som potensielt 

smitter andre, gitt at informasjon om vindforhold og andre miljøpådriv foreligger.  

I en nyere publikasjon konkluderte de samme forfatterne med følgende råd 84: 

1) Validering av strømmodeller bør gjøres med GPS-driftere (strømkors) i studieområdet, og 

under ulike miljøforhold for å sikre at vinddrevet sirkulasjon blir riktig representert. 

2) Vindpådriv bør tillegges spesiell vekt når strømmodeller skal utvikles. 

3) Samvirkningen mellom partikkelmodeller og kystlinjer bør undersøkes visuelt for å 

se om resultatene er følsomme for topografi over og under vann, og hvordan topografien er 

parametrisert. 

En studie fra Vestlandet 85 konkluderte med at planktonisk lakselus sprer seg raskt over store 

avstander (mer enn 200 km), men at hovedmengden av copepoditter likevel befant seg i nærheten 

av punktutslippet (typisk mindre enn 25 km). Spredningsmønsteret var svært variabelt, som vist i 

figuren nedenfor.  
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Figuren illustrerer spredningen fra samme punktutslipp, men i to forskjellige eksperimenter. Vist 

simuleringsperiode er 29.april til 18.mai i 2007. Lus med blå farge viser resultatet av utslipp av 800 

lus på starttidspunket, og rød farge viser resultatet av en simulering der 5 lus ble sluppet ut hver 

tredje time gjennom hele perioden. 

En skotsk modellstudie fant at de høyeste konsentrasjonene av copepoditter oppstod 7-12 km fra 

utslippsstedet 86. 

En kanadisk simuleringsstudie fra New Brunswick viste stor geografisk utbredelse av planktonisk 

lakselus, men med svært varierende konsentrasjon 87. 
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Simuleringen gjelder perioden 25. til 30.mars 2008 (25.mars øverst til venstre, 26.mars øverst til 

høyre, 27.mars i midten til venstre, osv). Anleggene som slapp ut lus er vist med hvite sirkler, og 

diameteren på sirklene viser anleggenes relative bidrag til copepodittmengden. Området på kartet er 

100 x 70 km. Mørkerød farge viser høyest konsentrasjon av copepoditter, og blått lavest. Mørkerødt 

er mange tusen ganger høyere konsentrasjon enn blått. 

5.3.4 Behovet for undersøkelser 

Alle de tre studiene fra henholdsvis Skottland, Norge og Canada kan gi inntrykk av at potensialet for 

smart lokalisering er begrenset. Imidlertid må spredningsmønsteret sees i sammenheng med 

muligheten for konsentrering av infektive copepoditter. Det kan være store variasjoner innen små 

områder, og modellene er foreløpig kanskje ikke finmaskete nok til å illustrere dette. Vi vet foreløpig 

                                                                                                                                                                                     
Understanding Parasite Abundance and Distribution (eds S. Jones and R. Beamish), Wiley-Blackwell, Oxford, UK. 
doi: 10.1002/9780470961568.ch3  
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lite om hvordan det reelle påslaget av lus varierer med konsentrasjonen av copepoditter, om 

konsentrasjoner av copepoditter oppstår som pulser (og deretter forsvinner ganske raskt), og 

eventuelt hvor lang tid en spredningspuls må påvirke et anlegg for at påslaget skal bli betydelig. En 

skotsk studie peker på at copepoditt-konsentrasjoner opptrer i pulser som varer fra 6 til 18 timer 88.  

Det er behov for å forbedre modellene, først og fremst ved å gjøre dem mer finmasket (mindre grid-

størrelse), særlig ved at data om lokalt vindpådriv og interaksjonen mellom strømmer, strandlinjer og 

undervannstopografi får større detaljrikdom. Trolig må strømmodeller utarbeides ikke bare for en 

smittesone (mer grovmasket), men også for hver enkelt lokalitet (mer finmasket).  

En rekke studier peker på tendensen til at copepoditter akkumuleres i littoralsonen langs land. 

Dannelsen av slike temporære konsentrasjoner rapporteres både fra teoretiske modelleringer og fra 

feltundersøkelser av planktonisk lus, og er så konsistent rapportert at en egen studie av 

sammenhengen mellom anleggenes avstand til nærmeste strandlinje og hyppigheten og omfanget 

av luspåslag bør gjennomføres. Det vil trolig være mulig å reanalysere eksisterende data om 

luspåslag i forhold til anleggenes posisjon, og i alle fall vil det være mulig å gjennomføre en slik studie 

basert på data fra og med 2012, da ukentlige registreringer startet. Det er en interessant hypotese 

at flytting av anlegg lenger fra land kan redusere lusproblemet.   

Dette har også relevans for lusesmitte på vill laksefisk. Sjøauresmolt er ofte mer infisert enn 

laksesmolt på utvandring. Dette kan henge sammen med at sjøauresmolten i stor grad oppholder seg 

i littoralsonen (inntil 10 m fra land ifølge en studie 89), mens laksen i større grad har utvandringsruter 

midtfjords, eller i alle fall lenger fra land. 

5.3.5 Valg av forsøksmodell 

NorKyst800 90 er en havmodell som beregner utviklingen av strøm, salt og temperatur for hele 

norskekysten (inklusiv de største fjordene). Modellen benytter et 800 meters beregningsgitter, og er 

utviklet gjennom et samarbeid mellom HI, Meteorologisk institutt (met.no) og Norsk institutt for 

vannforskning (NIVA). Den blir operativ i løpet av 2012, og skal driftes av met.no. 

I smalere fjorder benyttes det fjordmodeller med finere beregningsgitter (50–200 meter). I de 

smaleste fjordene og fjordarmene er det aktuelt med en annen modelltype, den såkalte 

SuperFjordmiljømodellen (ancylus.net, se fotnoten 91). 

En nasjonal strømkatalog er et av forslagene i Gullestadutvalgets rapport om arealbruk i 

havbruksnæringen. Dette er en web-tjeneste som skal produsere lokale strømkart og spredningskart 

for lakselus et.c. HI har fått i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt. 
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SINTEF har utviklet MODS Strømmodellering og smittespredning 92, som flere oppdrettere i Midt-

Norge har benyttet. Oppdrettere har gitt uttrykk for at modellen ser ut til å stemme med praktiske 

erfaringer fra oppdrettslokaliteter. For prosjektet Miljødokumentasjon Trøndelag vil det være 

fordelaktig å bruke MODS som testmodell, av praktiske grunner og fordi mange trønderske 

oppdrettere allerede kjenner modellen. MODS er brukt også i prosjektet Miljødokumentasjon 

Nordmøre.  

På den andre siden var effektvurderingen av soneforskriften for Namdalsregionen, som ble 

gjennomført i 2011 og skal gjentas i 2012, basert på NorKyst800 (se nedenfor). Det vil trolig kunne 

høstes både faglige og økonomiske fordeler av å koordinere et valideringsprosjekt med det pågående 

prosjektet til HI og VI, der Mattilsynet er oppdragsgiver. En avklaring om samarbeid er mulig og 

ønskelig bør påvirke både geografisk lokalisering av valideringsprosjektet, faglig innhold og valg av 

strømmodell. Se også avsnitt 5.1.11, der HI/Vis forslag til validering av effektindikatorer for 

lakselusinfeksjon er presentert. HI/VI foreslår et prosjekt for testing lokalisert til Hardanger og Ytre 

Namdal i perioden 2012-2013, som skal koordineres med soneforskriftsevalueringen.  

Pr i dag opererer MODS med et beregningsgitter på 160 m, men dette kan gjøres mer finmasket (30-

50 m). Dette vil være nødvendig for å kunne beskrive de mange små virvlene og innbuktningene som 

oppstår som følge av interaksjon med land og bunntopografi. Dette er trolig en forutsetning for å 

kunne identifisere ”hotspots”. 

Validering av modellene bør gjøres ved å se på sammenhengen mellom prediksjoner som følger av 

modellene, faktisk målt smittetrykk og påvisbar utvikling av sykdom.  

5.3.6 Lakselus som modellorganisme 

Spredning av lakselussmitte anleggene imellom kan dessuten tjene som indikasjon på generell 

smitterisiko, ettersom de fleste sykdomsfremkallende agens antas å bli transportert passivt med 

vannstrømmer. Dette gjelder selvfølgelig ikke når transporten skjer med smittete dyr med aktiv 

egenbevegelse, eller med utstyr og redskaper som flyttes. Ettersom frittlevende stadier av lakselus 

har begrenset egenbevegelse, og derfor kan sies å bli transportert passivt med vannet, kan arten 

fungere som modellorganisme for generell vanntransportert smitte. Flere spredningsmodeller legger 

imidlertid vekt på luselarvenes vertikale egenbevegelse, og det er presentert resultater som tyder på 

at egenbevegelsen kan ha stor betydning for dannelsen av copepoditt-konsentrasjoner 93. 

Selv lakselusas første stadier (lusegg, nauplier og copepoditter) er relativt store organismer, som er 

fangbare med finmasket planktonduk. Det er derfor relativt enkelt å kartlegge spredning av 

planktonisk lakselus, sammenlignet med bakterier og virus. Dessuten er det vesentlig enklere å 

kartlegge produksjonen av lakselussmitte. Produksjonen av lusegg/nauplier/copepoditter fra 

oppdrettsanlegg kan estimeres ved hjelp av de ukentlige lustellingene som skal gjennomføres fra 

2012.  
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Vi mangler imidlertid gode data om hvor de frittlevende stadiene av lakselus ender opp mens de 

fremdeles utgjør en smittetrussel, altså før copepodittene dør. En tommelfingerregel er at lusa må 

finne seg en vert i løpet av 150 døgngrader. Ved 10 °C betyr dette at lusa kan overleve i vannmassene 

i ca. 15 dager. Nauplius II metamorfiserer til copepoditter etter ca 50 døgngrader. Perioden fra 50 til 

150 døgngrader blir derfor ”smittevinduet”. Hydrografiske modeller koblet med biologiske data viser 

at lus kan transporteres opp mot 200 km i løpet av en 15-dagersperiode. Innen en slik generell 

spredningsdistanse kan det utvikle seg områder med høy konsentrasjon av planktonisk lus, og andre 

områder med lav konsentrasjon. Gitt at det er en sammenheng mellom konsentrasjonen av lus i de 

frittlevende stadiene og påslaget av lus i oppdrettsanlegg, vil en bedre forståelse av hvilke anlegg 

som i hvilken grad påvirker hverandre kunne benyttes til å etablere soner for samordnete tiltak mht 

sykdomsforebygging og sykdomsbekjempelse.  

I et foredrag på NFR/FHFs programkonferanse 2012 94 ble det opplyst at det er gjort modellstudier av 

PD-spredning. Studieområdet var en fjord der vanntransporten er sterkt påvirket av årstid og 

avrenning fra land. Fjorden har høy anleggstetthet og mange av lokalitetene har vært smittet i 

perioden 2006 – 2011. SINTEFs MOD-modell ble brukt til å beregne vanntransporten mellom 

lakselokalitetene i området. Dette dannet basis for å definere hvilke lokaliteter som står i 

strømnettverk til hverandre. Til sammen 25 lokaliteter og 46 utsett ble studert, hvorav 28 ble smittet. 

Resultatene viste at vanntransport er viktig for spredning av PD-smitte. Risikoen for å få PD øker med 

økende antall måneder laksen står i strømnettverk med smitta lokaliteter. 

Et annet foredrag ved samme konferanse 95 beskrev en modellering av smitteoverføring i Nordfjord, 

ved hjelp av modellsystemet Aquastrøm, som NIVA har utviklet i samarbeid med 

Veterinærinstituttet. Vannkontakt mellom 48 lokaliteter i Nordfjord ble simulert. Vannkontakten ble 

beskrevet som en ”strømavstand”, der kort strømavstand tilsvarer stor vannkontakt. 

Vannkontaktsmatrisene angir hvilke lokaliteter som er i vannlig kontakt med hverandre, og om 

kontakten er symmetrisk eller asymmetrisk. Vannkontaktsmatrisen ble brukt til å sette opp nettverk 

(soner) av lokaliteter som er i vannlig kontakt med hverandre enten som primærkontakt, 

sekundærkontakt osv. Et av formålene med prosjektet var å utvikle verktøy som kan bidra til at 

fastsetting og vurderinger av soneinndelingen kan gjennomføres på en mindre skjønnsmessig måte. 

En arbeidsgruppe i HI har diskutert metodespørsmål vedrørende validering av strømmodeller som 

smittemodeller for lakselus 96. 

5.3.6.1 Hypotese 1: smart lokalisering er mulig 

Hvis smart lokalisering er mulig, bør det være førstelinjeforsvaret å flytte anleggene til slike 

lokaliteter. Hvis arbeidshypotesen om smart lokalisering kan sannsynliggjøres, vil 

smittespredningsmodeller kunne bli et viktig hjelpemiddel ikke bare for anleggsdriften, men også for 

forvaltningen. 
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Testing av denne hypotesen bør legges opp som et nasjonalt forskningsprosjekt, som helst bør 

omfatte flere oppdrettsregioner. En av variablene som bør undersøkes er om tettheten av 

oppdrettsanlegg og/eller den totale mengden oppdrettslaks i en region (oppdrettsintensiteten) 

kan påvirke resultatet. Er det for eksempel slik at hvis oppdrettsintensiteten overskrider et visst nivå, 

så vil det være nytteløst å lokalisere seg smart, fordi smittetrykket uansett kan bli for høyt på alle 

aktuelle lokaliteter i regionen? Hardangerfjorden er et eksempel på et område med høy 

oppdrettsintensitet. I Midt-Norge er Hitra-Frøya og Ytre Namdals-området regioner med høy 

oppdrettsintensitet, mens Fosenhalvøya trolig har noe lavere intensitet. 

Det ble gjennomført studier i Hardangerfjorden og Namdalsregionen i 2011 i regi av Mattilsynets 

forvaltningsstøtteorganer Havforskningsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet (VI). Hensikten var å 

evaluere om soneforskriftene er et godt verktøy for lakselusbekjempelse. HI og VI mener etter sin 

gjennomgang at soneforskrifter kan være et godt verktøy i bekjempelse av lus. 

Forvaltningsstøtteinstitusjonene er imidlertid forsiktig med å trekke slutninger før de har mer data og 

erfaringsgrunnlag. Mattilsynet oppsummerer sin evaluering slik 97: 

Antall behandlinger er redusert, og det var et av målene med samordning av tiltakene. Det 

totale smittepresset er ikke redusert, men siden ikke alle områder har vært brakklagt ennå er 

det for tidlig å trekke konklusjoner om full effekt. Dersom forholdene for villfisk ikke blir bedre 

over tid, må det iverksettes enda strengere tiltak. 

Soneforskriften i Nord-Trøndelag omfattet områdene som er vist på kartet nedenfor. 
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HI benyttet NorKyst800 til å simulere smittespredningen i Nord-Trøndelag. Følgende spørsmål ble 

formulert: 

1. Er brakkleggings- og lusekoordineringsområdene store nok til at de har ønsket effekt på 

villfisken?  

2. Er områdene optimale med hensyn til strømforhold, smittedynamikk og fjernsmitte innad og 

mellom brakkleggings- og lusekoordineringsområdene?  

3. Er områdene optimale med hensyn til strømforhold, smittedynamikk og fjernsmitte i forhold 

til produksjonsområder utenfor sonen?  

4. Hvor stor andel av lusesmitten er fjernsmitte? 

Det lot seg ikke gjøre å konkludere mht til noen av spørsmålene. Det påpekes at det vil være 

fordelaktig om evalueringen kan videreføres i Nord-Trøndelag og Hordaland. I tilfelle vil det være 

nyttig for Miljødokumentasjon Trøndelag å koordinere innsatsen med HI/VI og Mattilsynet. Se også 

avsnitt 5.1.11 lenger ned. 

Hypotesen om smart lokalisering må testes ved å kartlegge om lokaliteter kan klassifiseres på 

grunnlag av høyt og lavt smittetrykk. Flere metoder kan benyttes til å måle distribusjonen og 

konsentrasjonen av lusegg, nauplier og copepoditter i fjorder og kystområder. Dette kan gjøres bl.a. 

ved å telle nauplier og copepoditter i planktontrekk, og ved å sette ut usmittet smolt i vaktbur. 

Begge disse metodene er i bruk, for eksempel i Loch Linnhe, som er en 60 km lang fjord på Skottlands 

vestkyst. Validering av strømmodellen for denne fjorden ble startet opp i 2011, og foreløpige 
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resultater tyder på at smittetrykket kan være større mellom lokaliteter med relativt stor innbyrdes 

avstand, enn mellom mer nærliggende nabolokaliteter 98.  

En undersøkelse fra en annen skotsk fjord (Loch Torridon) ga som resultat at fjerning eller flytting av 

oppdrettsanlegg for laks reduserte produksjonen av lakseluslarver betydelig, men reduserte ikke 

signifikant smittepresset, målt som forekomst og tetthet av det smittsomme copepoditt-stadiet på 

den brakklagte lokaliteten. Studien indikerte at planktoniske stadier av lakselus ble transportert til 

den fraflyttete lokaliteten fra kilder 5 til 8 km unna 99. Fisheries Research Services Scotland har 

publisert en brosjyre som beskriver den pågående flerfaglige studien av lakselus i Loch Torridon 100. 

En annen publikasjon sammenligner Loch Torridon med Loch Ewe 101. Disse to fjordene har 

henholdsvis lav og høy oppdrettsintensitet. 

En canadisk studie fra BC 102 viste at nauplier og copepoditter i planktontrekk forekom mest hyppig 

mellom oppdrettsanlegget og nærmeste strandlinje, samt nedstrøms anlegget, og i mindre grad 

oppstrøms eller på sjøsiden av anlegget. 87 planktontrekk ga som resultat 256 L. salmonis nauplier og 

37 L. salmonis copepoditter. Den relativt beskjedne fangsten av copepoditter (13% av samla antall) 

kan enten bety at det er høy dødelighet fra nauplius-stadiet til det infektive copepoditt-stadiet, eller 

at fangstmetoden og/eller fangststedet var lite egnet mht til å finne copepoditter. Det kan også bety 

at planktoniske stadier av lakselus normalt ikke forekommer i høye tettheter i dette området. Det har 

vært målt 423 nauplier/m3 i Loch Torridon 103. I en annen studie fra Loch Torridon rapporterte de 

samme forfatterne tettheter på 30-140 larver/m3 104. 

Flere studier har vist at det kan være krevende å fange tilfredsstillende antall frittlevende stadier av 

lakselus ved hjelp av planktontrekk. Det kan derfor være aktuelt med andre metoder, som for 

eksempel bruk feller med lys som attraktant. Metoden er beskrevet i en artikkel som refererer et 

forsøk der det ble fanget 21 lus ved hjelp av en felle utstyrt med LED-lys i et område der 

planktontrekk ikke fanget noen 105.  
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Påslag av lus på smolt utsatt i vaktbur er en metode som den nasjonale lakselusovervåkningen har 

benyttet i mange år. Problemet med metoden er at det normalt er et lite antall lus som fester seg på 

den utsatte laksen. Eksempelvis var gjennomsnittlig antall lus på laks i smoltbur i Hordaland i 2009 

kun 1 lus (25 registreringer, 10-33 laks pr bur) 106. I 2011 ble det registrert høyere antall lus på smolt i 

vaktbur i midtre og indre del av Hardangerfjorden, men likevel ikke mer enn 1-3 lus/fisk i de fleste 

burene (maks 8). I ytre del av fjorden var det 0-2 lus pr fisk. I 2011 hadde vaktsmolten lite lus både 

innerst i Trondheimsfjorden (n = 6, prevalens fra 0-20 % og abundans fra 0-0,2) og ytterst ved Hitra (n 

= 4, prevalens 20-40 %, abundans 0,2-0,6) 107. Prevalens betyr andel av laksen som er infisert, og 

abundans betyr antall lus pr laks (samla for infisert og ikke-infisert fisk). 

Det vil være svært vanskelig å registrere statistisk sikre forskjeller i smittetrykk (målt som påslag av 

lus på smolt i vaktbur) når antall lus pr laks er så lavt. Det er mulig at smoltbur som står ute i lengre 

tid enn lakselusovervåkningen benytter (1-3 uker) vil gi større påslag av lus, og at dette vil være 

tilstrekkelig til å måle forskjeller i smittetrykk. 

Ukentlig måling av infeksjonsnivået i oppdrettsanlegg åpner for å bruke data om utviklingen av 

luspåslag i tid og rom som en indikasjon på hvordan lakselussmitte sprer seg mellom anleggene i en 

region. Gitt at det er mulig å påvise en tidsmessig sekvens i påslag av lus, kan dette gi informasjon 

om smitteveier og hvilke anlegg som påvirker hverandre. Det er også mulig at gamle data om 

luspåslag kan reanalyseres med sikte på å finne mønstre, selv om lustellingene var mindre hyppige 

før 2012.  

En studie basert på analyse av gamle data er utført i Skottland 108, der en 11 år lang tidsserie ble 

brukt til å påvise endringer i mønsteret for lakselusinfeksjon. Mot slutten av den undersøkte 

perioden (1995-2006) var lakselus generelt under bedre kontroll i oppdrettsanleggene. Forfatterne 

mente at dette skyldtes bruken av mer effektive behandlingsmetoder. En studie basert på data fra 

årene 1996-2000 påviste at lakselussituasjonen i Skottland var verre enn i Norge, og satte dette i 

sammenheng med dårligere tilgang på effektive avlusningsmidler i Skottland 109.  

Analyser av sekvensielle luspåslag kan kompletteres med registreringer av lus på laks i vaktbur. 

Hvis alle anlegg etablerer ett eller flere vaktbur med fisk som ikke avluses, kan dette gi nyttig 

tilleggsinformasjon om smittetrykket. Det bør benyttes laks av samme utsett som i anlegget for øvrig, 

både av hensyn til å redusere risiko for å overføre andre sykdommer med import av eventuelle nye 

utsett i vaktburene, og for at smittetrykk, mottakelighet for smitte og sykdomsutvikling skal bli mest 

mulig representativt for fisken som befinner seg på lokaliteten. Dersom det utvikler seg anselige 
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mengder gravide hunnlus på laksen i vaktburene, bør fisken byttes ut med usmittet laks eller 

behandles, slik at vaktburene ikke selv blir en betydelig smittekilde. 

5.3.6.2 Hypotese 2: ingen sammenheng mellom total produksjon av lusegg og smittetrykk 

Hypotesen om at det ikke er noen sammenheng mellom den totale produksjonen av lusegg fra et 

anlegg eller i en region og smittetrykket mot oppdrettslaks, bør også testes. Dersom mangelen på en 

slik sammenheng kan sannsynliggjøres, betyr ikke det nødvendigvis at hypotesen om smart 

lokalisering samtidig blir tilbakevist. Det er prinsipielt mulig at det kan oppstå lokale konsentrasjoner 

av planktonisk lakselus (og tilsvarende områder med liten konsentrasjon), selv om det ikke er en 

sammenheng mellom total produksjon av lusegg i et større område og styrken i smittetrykket mot 

oppdrettslaksen. Styrken i smittetrykket kan måles som gjennomsnittlig påslag av lus i flere anlegg i 

regionen/området, på et gitt tidspunkt når man kan beregne den totale mengden gravide hunnlus på 

oppdrettslaksen i regionen/området (og dermed kan anslå størrelsen på en kohort planktoniske lus).     

Det er et fremdeles et åpent spørsmål om det faktiske smittetrykket er proporsjonalt med 

produksjonen av lusegg/nauplier/copepoditter fra oppdrettsanleggene. Proporsjonalitet forutsettes i 

Heuch og Mos smittemodell 110, som ligger til grunn for Mattilsynets forvaltningspraksis og HIs 

risikoanalyse av havbruksnæringens bærekraft 111. Heuch og Mos modell er konstruert som et 

redskap for å vurdere smittetrykket som vill laksefisk utsettes for fra lakselus oppformert i 

oppdrettsanlegg. Hovedformålet for Mattilsynets forvaltning er likeledes å beskytte villaksen mot 

lakselusinfeksjon. Det er likevel samme tankegang som legges til grunn når lakselussmitte mellom 

oppdrettsanlegg skal kartlegges og begrenses. Det er den samla produksjonen av lusegg i en 

smittesone som søkes begrenset gjennom samordnet avlusning. Når antall gravide hunnlus på 

oppdrettslaksen holdes nede, ser det ut til at det har en positiv effekt på hyppigheten og intensiteten 

i påslag av lus på oppdrettslaksen. Dokumentasjonen når det gjelder effekten av samordnet 

avlusning er imidlertid foreløpig mangelfull (se diskusjonen ovenfor vedr Mattilsynets evaluering). 

Heuch og Mos smittemodell blir nærmere omtalt i avsnittet om lakselusinfeksjon på vill laksefisk. Det 

problematiske med modellen er at den er lineær, det vil si at den forutsetter at det sist gytte lusegget 

har samme smitteeffekt som det først gytte, at altså smitteeffekten er den samme uansett hvor 

mange lusegg som er gytt tidligere og allerede befinner seg i området. Biologiske systemer 

kjennetegnes som regel av ”loven om avtakende effekt”, det vil si at grenseeffekten av for eksempel 

å produsere ytterligere avkom avtar når et visst nivå er nådd.  

En studie publisert i 2009 fant en korrelasjon mellom antall gravide lakselushunner på 

oppdrettslaksen og copepodittmengden i en skotsk fjord, men ingen korrelasjon mellom 

gjennomsnittlig copepodittmengde i vannsøylen og mengden av gravide lakselushunner på vill 

laksefisk i fjordsystemet 112. I denne studien ble det samlede antall gravide hunner på 

oppdrettslaksen i fjorden beregnet til å være 29 – 72 ganger høyere enn antallet på villfisken. Studien 
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kan tolkes som at det er ingen direkte sammenheng mellom produksjonen av lusegg og påslag av lus 

på villfisk.  

HI har i sine to risikorapporter beregnet produksjonen av lusegg i hvert fylke i 2010 og 2011. Samlet 

for kystfylkene med oppdrett har HI anslått en total produksjon av lusegg på nærmere 500 milliarder. 

Dette er tilnærmet en 200-dobling sammenlignet med et nivå på 2,6 milliarder lusegg, som Heuch og 

Mo anslo som det naturlige bakgrunnsnivået før oppdrettsnæringen startet opp. Det virker naturlig å 

reflektere over spørsmålet om det utgjør særlig forskjell for oppdrettslaks i merder og for vill 

laksefisk om det produseres 500 milliarder lusegg i løpet av sommerhalvåret, halvparten, 1/10 eller 1 

milliard.  

Det er lite sannsynlig at en økning av antall gytte lusegg, eller rettere sagt antall luselarver som når 

det infektive copepoditt-stadiet, vil føre til en lineært økende infeksjon av vertene. Gitt en lineær 

sammenheng vil en 200-dobling av produksjonen av lusegg føre til en 200-dobling av antall 

copepoditter som fester seg på laks, også på villaks. I tilfelle vil det ikke være urimelig å tenke at en 

200-dobling i smittetrykket skulle være tilstrekkelig til å drepe ned all villaks. Ettersom dette ikke har 

skjedd, blir den logiske slutningen at det må eksistere mekanismer som motvirker en lineær utvikling 

av lakselusinfeksjoner. Det er ingenting som tyder på at infeksjonshyppigheten av oppdrettslaks og 

intensiteten til påslaget er verre nå enn før.  

Den kraftige veksten i antall oppdrettslaks skulle teoretisk føre til en økning i totalt antall gravide 

hunnlus på oppdrettslaks, og derfor en økning i styrken på smittetrykket. Det blir ofte framhevet at 

en eventuell reduksjon i antall gravide hunnlus pr oppdrettslaks er ”spist opp” av veksten i antall 

oppdrettslaks, og at smittetrykket derfor har blitt opprettholdt på samme nivå som tidligere, eller 

kanskje også økt. Vurderingen bør analyseres nærmere. 

5.3.7 Lakselus som en tetthetsavhengig begrensning for lakseoppdrett.  

En nylig publisert studie mener å påvise at oppdrettanlegg generelt har høyere infeksjonsnivå av 

lakselus i områder med høye tettheter av anlegg og oppdrettslaks 113. Dette til tross for at fisken 

behandles oftere med medikamenter for lakselus i disse områdene, og bruker mer leppefisk i 

merdene for å holde infeksjonsnivåene nede. Forfatterne konkluderer med at høyt infeksjonsnivå er 

en effekt av tettheten av verter i nærliggende områder.  

Studien bygger på data fra månedlige gjennomsnitt av lakselustellinger i perioden 2002 til 2010.  

Datasettet omfattet telling av mobile lus på i alt 61.161 laks fra 1442 anlegg. Gjennomsnittlig antall 

lus pr måned var skjevfordelt, ved at 12-51% av anleggene rapporterte 0 lus (34% i gjennomsnitt for 

hele datasettet). Anleggene ble delt inn i 3 regioner: sør for 62o 35 min N (litt nord for Ålesund), midt 

62o 35 min N – 67oN, og nord for 67oN (litt sør for Inndyr i Gildeskål). Valg av inndeling i bare 3 

regioner og plasseringen av regiongrensene er ikke nærmere begrunnet. 

Studien er ikke basert på direkte målinger av infeksjonsraten/smittepresset, som bør måles enten 

som hyppigheten av luspåslag og/eller intensiteten i påslag av lus. Gjennomsnittlig antall lakselus i de 

regulære tellingene (abudans) er brukt som en proxy for infeksjonsraten. Antall lakselus i 
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lusetellinger bestemmes av påslag, naturlig mortalitet fra copepoditt til mobil lus, og mortalitet 

forårsaket av avlusning. Ettersom det ikke kan forutsettes en konstant og sammenlignbar dødelighet 

mellom anlegg og regioner, fordi avlusning gjennomføres med varierende hyppighet og effekt, kan 

det betviles at abudans er godt korrelert med infeksjonsraten. Avlusningspraksis har gjennomgått 

store endringer i løpet av de årene undersøkelsen omfatter. 

Tetthet av anlegg og biomasse ble målt som Local Biomass Density (LBD), som ble beregnet som 

antall tonn oppdrettslaks innenfor en radius på 40 km (sjøveis distanse) fra oppdrettsanlegget. 

Biomassen på det analyserte anlegget var selv ikke inkludert i LBD.   

Resultatet av analysen viste at gjennomsnittlig antall lus i region sør og midt var korrelert med LBD, 

men ikke i region nord (tolket som temperatureffekt). Selv om det var en statistisk sikker 

korrelasjon, var det en betydelig varians innen regionene sør og midt. For samme LBD kunne 

gjennomsnittlig antall lus variere fra 0,5 til 2,2 lus pr 20 laks. Anleggene ble inndelt i 3 tetthetsklasser 

(prosentiler), der høy tetthet var LBD i gruppen med større biomasse enn 66,6% av anleggene, 

middels tetthet var  LBD med biomasse mellom 33,3% og 66,6%, og lav tetthet var LBD i gruppen 

under 33,3%. Det viste seg da at antall lus var størst i den høyeste og minst i den laveste 

tetthetsklassen i region sør, mens dette ikke var tilfelle i regionene midt og nord. Forskjellen på 

tetthetsklassene var imidlertid liten også i region sør (variasjon fra 1-2 lus pr 20 laks). Antall lus var på 

et lavt nivå, unntatt i 2009 og 2010, da antallet omtrent fordoblet seg (variasjon fra 2 til 4 i 2010) 

sammenlignet med en fallende trend i perioden 2002-2008 i region sør. I region midt var det en 

mindre utpreget økning mot slutten av tidsserien (gjennomsnitt i underkant av 2 for alle LBD-

gruppene i 2010).  

Portalen www.lusedata.no viser fylkesvis statistikk for antall bevegelige lus, som bekrefter at vi finner 

de høyeste tallene i de mest oppdrettsintensive fylkene. Lusedata.no viser også et det er stor forskjell 

i antall bevegelige lus og voksne hunnlus, særlig siden 2009 (ikke vist i figuren).  

 

Det virker urimelig at forfatterne trekker en slutning om at lakselus representerer en potent 

tetthetsavhengig feedback-mekanisme, som kan begrense veksten av lakseoppdrett i Norge. I et 

intervju gjengitt på Veterinærinstituttets hjemmeside 114, hevder artikkelens hovedforfatter Peder A. 

Jansen at lakselusas evne til reproduksjon i tette vertspopulasjoner, og derav følgende problemer 

med å kontrollere lusenivået i slike områder, kan komme til å begrense hvor mye fisk som kan 

produseres i et gitt område. Dersom fisketettheten økes over et visst nivå, må man forvente at 
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smittepresset av lus blir så høyt at det vil overgå det som er økonomisk og/eller miljømessig 

bærekraftige nivå, ifølge Jansen.  

Abudans målt som gjennomsnittlig antall mobile lus kan være en indikator for smittetrykket, men kan 

også avspeile regionale forskjeller i populasjonsdynamikken til lakselus (forårsaket for eksempel av 

temperatur), eller et uttrykk for forskjeller i avlusningspraksis. Sannsynligvis er abudans et uttrykk for 

kombinasjoner av alt dette, og i tillegg lokale og regionale spredningsmønstre, forekomst av 

smittebærende vill laksefisk, salinitetsgradienter, giftig aluminium og annen forurensning som 

påvirker laksens mottakelighet. Ettersom det er gravide hunnlus som produserer egg og sprer smitte, 

bør smittetrykket måles som en sammenheng mellom forekomsten av voksne hunnlus med 

eggstrenger og luspåslag i en smittesone. 

I det elektroniske supplementet til artikkelen er det tatt inn en figur (S 1) som illustrerer at den totale 

biomassen av laks samla for hele landet ble omtrent fordoblet i løpet av den analyserte perioden. 

Dette har ikke ført til en proporsjonal vekst i antall rapporterte mobile lus. Riktignok gikk antallet opp 

i 2009 og 2010, og ifølge figuren ovenfor ser denne utviklingen ut til å ha fortsatt i 2011 og 2012. 

Brekkpunktet i kurven for antall lus kom i 2009, da den fallende trenden snudde til en økende. Fram 

til 2009 hadde biomasseøkningen vært ca 70%. Det var altså ikke en tetthetsavhengig utvikling i 

abudans i perioden 2002-2008, landet sett under ett.  

Dette svekker troverdigheten til artikkelens tolkning av data som en indikasjon på lokal 

tetthetsavhengighet. Utviklingen fra og med 2009 kan imidlertid tolkes som et brekkpunkt som 

utløste vesentlig økt smittetrykk, kanskje som følge av at oppdrettsproduksjonen nådde et utløsende 

nivå. Det kan også tolkes som en indikasjon på at effekten til avlusningene ble redusert, for eksempel 

fordi det utviklet seg resistens mot noen av kjemikaliene som brukes, eller at gjennomsnittlig 

merdstørrelse hadde økt til et nivå som svekket effekten av badebehandling. Figur 4 i artikkelen viser 

at hyppigheten av behandlinger økte fra 2009 i region sør, og fra 2008 i region midt. 

Behandlingstiltakene økte altså i frekvens, samtidig som antall lus registrert i lusetellingene økte. 

Analysen er grovmasket geografisk sett. Den store variasjonen i abudans innen hver LBD-gruppe i 

hver region viser at det kan skjule seg betydelige lokale variasjoner innen regionene, og at 

årsakssammenhengene derfor kan være komplekse. Studien har samlet et stort datamateriale, og 

det kan være nyttig å reanalysere data, for eksempel med sikte på å lete etter sekvensiell utbredelse 

av smitte (se diskusjon ovenfor). Det vil være interessant å studere mindre geografiske enheter i 

større detalj. Det bør også analyseres om det finnes anlegg som systematisk rapporterte 0 lus (eller 

et lite antall), og sjekke om disse har en beliggenhet som skjermer mot luspåslag. 

Artikkelens konklusjoner og anbefalinger bør ikke aksepteres som retningsgivende uten at nye 

studier eventuelt kan bekrefte en tetthetsavhengig infeksjonsrate. Slike studier bør baseres på 

måling av parametre som er realistiske uttrykk for infeksjonsrater (styrken i smittetrykket). 

Lusedata.no bør samle inn og systematisere opplysninger om tidspunket for påslag av lus, og 

intensiteten i påslaget. Slike data kan sammenlignes med data fra den nasjonale 

lakselusovervåkningen, og kan gjøre det mulig å vurdere om lakselusovervåkningen gir et realistisk 

bilde av populasjons- og spredningsdynamikken til lakselus. Når data fra samtlige aktive 

oppdrettsanlegg samles inn, blir antall målepunkt finmasket nok til å analysere sekvensiell utbredelse 

av påslag og kartlegge smitteveier, og gi grunnlag for å identifisere de mest hensiktmessige 
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sonegrensene. Dersom alle oppdrettsanlegg i tillegg rapporterer data fra vaktbur, vil dette styrke 

lakselusovervåkningen.  

5.3.8 Lakselusas økologi og epidemiologi 

En eventuell avtakende smitteeffekt relativt til mengden planktonisk lus i sjøen kan skyldes redusert 

overlevelse for luselarver fram til de fester seg på verten (tetthetsavhengig dødelighet for 

planktoniske stadier), eller at verten kan avstøte copepoditter eller senere stadier, eller at det 

forekommer tetthetsavhengig dødelighet på fastsittende larver (forårsaket enten av konkurranse 

mellom larver eller at avstøtning trigges av infeksjonsbelastningen). Predasjonstrykket på 

planktoniske stadier av lakselus kan for eksempel øke disproporsjonalt med økende tetthet av disse 

stadiene.  

I utgangspunktet er det mulig å måle dødelighet på lakselus i ulike stadier og fra et stadium til et 

annet. Det vil imidlertid være krevende å gjennomføre forsøk med dette som formål uten å få inn 

”støy” fra andre forklaringsvariable. Modellering av overlevelsen til nauplier og copepoditter har 

vært et tema i den velkjente diskusjonen mellom bl.a. Brooks et al. og Krkošek et al. 115. Trolig er 

dødeligheten influert av mange faktorer, hvorav de viktigste kan vise seg å være predasjon og 

algetoksiner.  

5.3.8.1 Predasjon på lakselus 

Foreløpige undersøkelser har vist at blåskjell kan konsumere 0,5 nauplier pr time 116 117. Flere 

rapporter peker på copepoditt-konsentrasjoner langs land, der larvene kommer i kontakt med bl.a. 

blåskjell. Trolig er det også mange andre organismer som beiter på lus i ulike stadier, for eksempel 

ulike arter av dyreplankton. Hvis predasjonstrykket øker med økende tetthet av luselarver, eksisterer 

det neppe en lineær sammenheng mellom antall gytte lusegg og smittetrykket mot laksefisk. Hvis 

høy tetthet fører til relativt større predasjon, kan resultatet bli at omtrent samme antall når det 

infektive copepoditt-stadiet, uansett hvor mange lusegg som var utgangspunktet. 

5.3.8.2 Algetoksiner 

Det velkjente fenomenet at villfisk går ”ned og ut” i forbindelse med våroppblomstringen av 

mikroalger, har vært satt i sammenheng med produksjon av algetoksiner. Algearten Phaeocystis 

pouchetii er en nøkkelart i algeoppblomstringer i nordlige farvann. Algen produserer blant annet det 

toksiske stoffet 2-trans-4-trans-decadienal, et flerumettet aldehyd (PUA). Algen kan forme kolonier 

opp til 2 mm i diameter. Disse koloniene kan danne skum som kan observeres på strender, særlig om 

våren. Det er kjent at sild unnviker områder med oppblomstringer av P.pouchetii, at copepoder 

unnlater å beite på arten, at laks i merder får redusert fôropptak når arten blomstrer, at torskelarver 
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får økt dødelighet i filtrert vann fra P.pouchetii-kulturer 118, og at algen skiller ut stoffer som hindrer 

befruktning av kråkebolleegg og celledeling etter befruktning 119. Det er foreslått at ”blank sjø” etter 

våroppblomstringen kan skyldes at P.pouchetii eller andre arter som produserer PUA-toksiner er 

årsak til at algesamfunnet og/eller dyreplanktonsamfunnet bryter sammen, og at fisken går ”ned og 

ut” på grunn av toksiner i sjøen 120.  

Det er et gjennomgående fenomen at forekomsten av lakselus på oppdrettslaks er relativt liten i mai. 

Dette har i senere år vært tolket som resultatet av samordnete avlusninger. Imidlertid går denne 

observasjonen langt tilbake i tid, lenge før samordningens dager. Den minimale forekomsten av lus i 

Finnmark har vært tolket som et resultat av lav vanntemperatur, men det bør undersøkes om 

P.pouchetii forekommer i større mengder og/eller hyppigere i nord enn lengre sør.  

Sammenhengen mellom algeoppblomstring (og særlig PUA-produserende arter) og lakselus på 

oppdrettslaks og vill laksefisk bør studeres nærmere. En slik studie bør starte med en 

forundersøkelse, der foreliggende data om infeksjonsnivået på oppdrettslaks analyseres i 

sammenheng med data om våroppblomstringen over flere år. Eventuelle korrelasjoner vil indikere 

om problemstillingen bør forfølges med laboratorie- og/eller feltundersøkelser. 

 

Studier av dødelighet, hvilke faktorer som er viktige for dødeligheten, og spørsmålene om 

proporsjonalitet og avtakende infektivitet, vil nok vise seg å være både faglig og økonomisk 

krevende. Det er imidlertid viktig å få disse temaene bedre belyst, ettersom Mattilsynets forvaltning 

av havbruksnæringen er basert på forutsetningen om proporsjonalitet mellom teoretisk antall gytte 

lusegg og den faktiske infeksjonen av vill laksefisk. 

5.4 Lakselus på vill laksefisk 
Observasjoner av villfisk med høy lakselusinfeksjon har fått mange til å mene at lakselus er en 

skadegjører i stor målestokk, og at den tilforlatelige og intuitivt sannsynlige sammenhengen mellom 

produksjon av lusegg i oppdrettsanlegg og skade på villfisk er korrekt. Det følger av 

lakselushypotesen at vill laksefisk vil ha størst problemer i områder med mye oppdrettslaks, at 

problemene burde være størst i Norge ettersom dette er landet med det største antallet og den 

største tettheten av oppdrettslaks, og at det ikke vil være mulig å snu utviklingen for villaksen i 

områder med intensivt lakseoppdrett. Imidlertid stemmer ikke det vi kan kalle lakselushypotesen 

med følgende observasjoner: 

 Villaksen har greid seg bedre i Norge enn i andre nordatlantiske land med villaks. I perioden 

etter 1990 har produksjonen av oppdrettslaks i Norge blitt 5-doblet, mens fangsten av villaks 

har vært stabil. 
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 Mange villaksstammer i områder uten lakseoppdrett (for eksempel Kola, Island, svensk 

vestkyst, England og Frankrike) har hatt samme eller større tilbakegang enn i områder med 

lakseoppdrett. 

 Et stort antall av de ca 2300 lakseelvene rundt Nord-Atlanteren registrerte et sammenbrudd i 

løpet av få år i siste halvdel av 1980-tallet. Det er usannsynlig at en synkron kollaps over et så 

stort geografisk område skulle skyldes lakselus.  

 Mange villaksstammer i områder med intensivt lakseoppdrett har greid seg bra (for eksempel 

i Trøndelag). 

 Det er gjennomført vellykkete restaureringsprosjekt og snuoperasjoner i elver som ligger i 

områder med intensivt lakseoppdrett (for eksempel Flekke i Sunnfjord, Frøysetelva i Nord-

Hordaland og Uskedalselva i Hardanger). 

 Utviklingen for villaksen i Hordaland og Sogn og Fjordane etter 1990 har ikke vært vesentlig 

annerledes enn i andre landsdeler. At mange elver på Vestlandet er i dårlig forfatning skyldes 

i hovedsak forhold som enten eksisterte før 1990, eller som er uavhengig 

oppdrettsnæringen. 

 Ekstrem overskridelse over mange år av antatte tålegrenser for lakselusinfeksjon av 

enkeltfisk har ikke ført til at populasjoner er utryddet eller sterkt desimert i de samme 

områdene. 

5.4.1 Lakseoppdrett øker produksjonen av lakselus 

Den nasjonale lakselusovervåkningen har dokumentert at infeksjonsnivået på laks og sjøaure i 

oppdrettsfrie områder langs Skagerakkysten og i Finnmark er vesentlige lavere enn i 

oppdrettsintensive områder. Det er derfor liten grunn til å betvile hypotesen om at lakseoppdrett 

øker produksjonen av lakselusegg, og derved øker forekomsten av infektive copepoditter og 

smittetrykket mot vill laksefisk.  

Problemstillingen om bærekraft dreier seg imidlertid ikke om det kan betviles at lakselus 

oppformeres på oppdrettslaks til et unaturlig høyt nivå, men om smittepresset på vill laksefisk er 

utenfor bærekraftige rammer. Det er åpenbart at lakselus er en ulempe for vill laksefisk, og at 

lakselus kan drepe enkeltfisk. Spørsmålet er om lakselus dreper villfisk i et omfang som er 

bestandsreduserende for vill laksefisk.  

Lakselushypotesen må derfor omformuleres og deles i to:  

1. Lakselussmitte på vill laksefisk er proporsjonal med mengden av gravide hunnlus på 

oppdrettslaks. 

2. Lakselus på oppdrettslaks er utenfor bærekraftige rammer når produksjonen av lusegg er mer 

enn det X-dobbelte av det naturlige bakgrunnsnivået.  

Hypotese 2 forutsetter at 1 er korrekt. Fastsettelse av det naturlige bakgrunnsnivået og av X blir da 

det springende punktet. 
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Heuch og Mo publiserte i 2001 en teoretisk modell for smittepresset mot vill laksefisk, der de 

beregnet en tålegrense for antall lusegg i sjøen som en funksjon av antall oppdrettslaks, gitt at 

produksjonen av lusegg i fjorder og kystfarvann fra Rogaland til Nordland ikke skulle overstige 

henholdsvis 50 og 5,2 milliarder. Det høyeste nivået var satt lik et anslag for antall lusegg i 1986 og 

1987, som skulle representere status før de første rapportene om negative effekter av lus på sjøaure 

kom. Det laveste nivået på 5,2 milliarder lusegg var et beregnet antall på 2,6 milliarder fra vill 

laksefisk pluss et like stort antall fra oppdrettsmerdene.  

Antall gytte lusegg har overskredet disse nivåene med faktorer på 10-100. Ved hjelp av Heuch og 

Mos modell har Havforskningsinstituttet beregnet at lus på oppdrettslaks produserte 456 milliarder 

lusegg sommeren 2010 121. Modellen benytter Fiskeridirektoratets tall for beholdning av 

oppdrettslaks per 31. desember hvert år. 20 % antatt svinn og utslakting av fisk frem til 1. mai blir 

trukket fra for å gi et riktigere estimat av antall verter i oppdrett i den perioden villaksen vandrer ut 

til havs. Det blir videre antatt at oppdrettsfisken i gjennomsnitt har nøyaktig det antallet voksne 

lakselushunner som de maksimum har lov til å ha; dvs. 0,5 lus per fisk. Hver av lakselushunnene blir 

antatt å bære 500 egg.  

5.4.2 Bærekraftig nivå av lakselus 

Som diskutert i avsnittet om lakselussmitte mellom oppdrettsanlegg, er det lite sannsynlig at 

modellen gir et korrekt uttrykk for smittepress og forventet skade. Den mest åpenbare svakheten 

er som tidligere påpekt at modellen er lineær, det vil si at ett ekstra lusegg har samme smitteeffekt, 

enten det på forhånd befinner seg 5 eller 50 milliarder lusegg i sjøen. Det er svært sannsynlig at 

grenseeffekten av det siste lusegget avtar med økende totalmengde og/eller tetthet av lusegg i 

sjøen. På et eller annet nivå for total luseggmengde/-tetthet er det sannsynlig at grenseeffekten 

nærmer seg null - det vil si at det kanskje ikke spiller noen rolle om luseggmengden øker ut over 

dette nivået. 

HIs risikovurdering med hensyn til bærekraft er basert på en modell som sier at hvis < 10 % av 

bestanden av vill laksefisk har > 0,1 lus/g fisk, er det lav sannsynlighet for bestandsregulerende effekt 

av lakselus på ville bestander av laksefisk. Dersom mellom 10 og 30 % av bestanden i et område har 

mer enn 0,1 lus/g, vurderes det som moderat sannsynlig eller usikkert om lus har 

bestandsregulerende effekt. Dersom 30 % eller mer av fisken har > 0,1 lus/g, vurderes det som 

sannsynlighet for uakseptabel negativ påvirkning og effekt på bestandene i området. Informasjon om 

dette vektes deretter opp mot informasjon om total lakseproduksjon i fylket, total produksjon av 

lusegg, bestandsstatusen for vill laksefisk og andre miljøforhold. HIs modell forutsetter altså at det er 

en sammenheng mellom oppdrettsintensitet og styrken i smittetrykket mot vill laksefisk.  

HI tar en rekke forbehold om validiteten av denne modellen, og skriver følgende: 

Produksjonen av oppdrettslaks og utslippsmengden av lakselusegg kan imidlertid ikke alene 

fortelle nok om lakseluspåvirkningen som ville bestander utsettes for. Det er ikke 

nødvendigvis alltid en direkte kobling mellom oppdrettsbiomasse innenfor et område, og hvor 

stort infeksjonspress ville bestander utsettes for innenfor det samme området (Bjørn et al. 

2007a). Foreløpig har vi heller ikke utviklet bærekraftmodeller (hvor mye oppdrettslaks en 
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kan tillate innenfor en fjord før lakselusutslippene når et kritisk nivå for ville bestander av 

laksefisk) for lakselus i oppdrettsfjorder langs norskekysten som kan beskrive dette. Effekten 

av de bekjempelsestiltakene som forvaltning og næring iverksetter mot lakselussmitte fra 

oppdrettsanlegg må derfor hovedsakelig måles gjennom en direkte nedgang i infeksjon hos 

vill laksefisk (Heuch et al. 2005, Finstad et al. 2011). (Side 59 i oppdateringen fra 30.09.2011.) 

Overføringen av dose-respons på individuell påvirkning til bestandspåvirkning er imidlertid 

problematisk, og vi har ingen eksperimentelle- eller feltforsøk som dokumenterer en slik 

grenseverdi. (S.67) 

Dette må tolkes som at HI mener at de beregninger og vurderinger de hittil har gjort er basert på en 

foreløpig modell, som må verifiseres.  

Det er også utviklet andre modeller. En formel som er foreslått for forholdet mellom lus, 

oppdrettslaks og villaks ser slik ut 122: 

W ≈ W* − εF 

 

W står for antall villaks, W* er antall villaks før lakseoppdrett startet opp, F er antall oppdrettslaks, og 

ε er forholdstallet mellom lus pr oppdrettslaks og lus pr villaks. Det følger av formelen at villaks vil gå 

tilbake proporsjonalt med dette forholdstallet, og at det bare vil være mulig å bevare villaksen på 

samme nivå som før lakseoppdrett startet opp, dersom antall lus på oppdrettslaksen holdes på et 

nivå som utgjør noen få prosent av antall lus på villaksen.  

Forfatteren av artikkelen avrunder med følgende påstand: ”Difficult mathematics are not required to 

understand these results and their implications.” Det er grunn til å merke seg at denne 

selvoppfyllende undergangsformelen er trykket som et essay i tidsskriftet Conservation Biology så 

sent som i 2009, og at forfatteren er medforfatter av flere fagfellevurderte artikler om forholdet 

mellom oppdrettslaks, villaks og lakselus. 

Spørsmålet som trenger avklaring er om det overhodet eksisterer en sammenheng mellom antall 

lusegg/antall copepoditter i et større område, og antall fastsittende lus på vill laksefisk. Er det for 

eksempel slik at forekomsten av ”hotspots” og lokaliseringen av disse er viktigere for påslag av 

lakselus på vill laksefisk enn totalproduksjonen av lusegg i området? Det finnes ingen feltdata om 

klekking av lusegg, overlevelsen til ulike stadier av nauplier, copepoditter og chalimus, og hvor 

mange copepoditter som finner veien til en vert. Vi har heller ikke tilfredsstilende data om eventuell 

proporsjonalitet mellom antall oppdrettslaks i et område, antall gytemodne lus, gytte lusegg, 

nauplier og copepoditter, og infeksjonstrykket mot vill laksefisk. 

Studien til Jansen et al. foregir å si noe om denne proporsjonaliteten. Det er forklart i forrige avsnitt 

hvorfor studiens konklusjoner ikke kan anerkjennes. Det er i samme avsnitt foreslått et opplegg for å 

kartlegge styrken i smittetrykket ved å framskaffe data for sekvensiell utbredelse av påslag av lus, 
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intensiteten i luspåslag, samt å måle lokale og regionale forskjeller som eventuelt kan relateres til 

oppdrettsintensitet og andre miljøpådriv. 

Også Gullestadutvalget legger til grunn at det er proporsjonalitet mellom antall voksne hunnlus og 

smittetrykket mot vill laksefisk. Utvalget foreslår følgende sett med indikatorer 123:  

Systematisering av lusedata som synliggjør totalt antall voksne hunnlus på lokalitetsnivå, 

utsettssonenivå og produksjonsområdenivå vil være det første trinnet i utviklingen av en 

indikator som kan danne grunnlag for en fremtidig handlingsregel. Kunnskapen vil også 

kunne danne et viktig grunnlag for faglige vurderinger og tiltak i påvente av det foreligger 

tilstrekkelig kunnskap for å fastsette en konkret indikator som basis for en fremtidig 

handlingsregel. Utvalget ser for seg at en fremtidig handlingsregel bør bygges opp slik at det 

kan settes inn tiltak på flere nivåer, avhengig av hvor stor overskridelsen av en fastsatt 

indikator er. Med andre ord at regelen bygger på et «trafikklysprinsipp». I ytterste 

konsekvens må biomassen reduseres til et nivå som med sikkerhet bringer lusepresset under 

det nivået som ikke har en bestandsregulerende effekt på de ville bestandene av laks, sjøørret 

og sjørøye. En handlingsregel bygget opp langs en slik linje vil lede til at det må fastsettes 

flere nivåer på indikatoren, eller med andre ord, når er det grønt, gult og når blir det rødt. Det 

kan tenkes at det trengs mer enn tre nivåer. 

 

5.4.3 Skjevfordelingen av lakselusinfeksjon 

Hvis enhver vill laksefisk har like stor sannsynlighet for å bli smittet, skulle vi forvente et 

normalfordelt infeksjonsnivå på villfisken. Imidlertid er smittefrekvensen og smitteintensiteten 

kraftig skjevfordelt. En rekke studier har påvist dette. Det typiske bildet er at mange fisk har 0 eller 

ubetydelig infeksjon, mens noen få fisk er bærere av et stort antall lakselus. Eksempelvis påviste 

Nofima i sitt review-arbeid i 2011 124 at 37,7% av garnfanget sjøaure i Hordaland i 2009 hadde 0-

infeksjon av lakselus, at 42,9% var infisert med mindre enn 0,1 lus/g fiskevekt, og at 19,4 % hadde 

høyere infeksjonsnivå enn 0,1 lus/g. Omlag 80% hadde altså en infeksjonsintensitet på mindre enn 

grenseverdien som brukes av lakselusovervåkningen og HI til å anta liten fysiologisk effekt. 

Tilsvarende hadde 77,4% av den trålfangete laksesmolten i ytre Trondheimsfjord 0-infeksjon, mens 

14,1% var infisert med mindre enn 0,1 lus/g, og 8,5% med mer enn 0,1 lus/g. 

Denne skjevfordelingen kan tolkes på minst tre måter:  

1. Lakselusinfeksjon oppstår som følge av tilfeldige møter mellom parasitt og vert. Enkelte fisk 

kan komme i kontakt med konsentrasjoner av copepoditter, mens andre fisk i større grad 

unngår dette. 

2. Lakselusinfeksjon oppstår ved at parasitten aktivt oppsøker og fester seg på bestemte 

individer, av ulike grunner. Det er ikke sikkert at to fisker som oppholder seg i det samme 

området blir like sterkt infisert. Vi kan for eksempel tenke oss at fisk som på forhånd er 

svekket har en atypisk adferd (svømmer saktere, står mer stille, oppholder seg mer i 
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littoralsonen), og at dette gjør det lettere for copepoditter å feste seg. Det er mulig at fisk 

som fra før er infisert er mer attraktiv for copepodittene, fordi sjansen for seksuell 

reproduksjon øker når sjansen for at lakselus av begge kjønn er til stede på samme fisk. 

Økende antall lus på en fisk øker også sannsynligheten for at begge kjønn forekommer på 

samme fisk.  

3. Det kan også tenkes at fisk har ulik grad av motstandskraft mot lakselus, og at avstøtning av 

lus kan være en forsvarsmekanisme som forårsaker skjevfordeling.  

En observasjon fra Loch Gairloch i Skottland kan tolkes som avstøtning. En sjøaure med luseskader 

rundt ryggfinnen ble merket 4.august 2011. Den hadde 200 fastsittende lus på merketidspunktet. Da 

den ble gjenfanget 29.september hadde den 80 lus. Fisken hadde altså kvittet seg med 60% av 

fastsittende lus i løpet av knappe 2 måneder 125. Det kan imidlertid ikke utelukkes at fisken kan ha 

oppholdt seg i brakkvann, selv om det visstnok ikke ble registrert prematur tilbakevandring til elvene 

dette året. 

En skotsk studie rapporterte at flekkvis forekomst av copepoditter i ”hotspots” best kunne forklare 

den skjevfordelte infeksjonsbelastningen, ved at fiskens egen fordeling i tid og rom avgjorde sjansen 

for å treffe på en ”hotspot” 126. Denne studien rapporterte også at infeksjon ikke oppstod som 

isolerte enkelthendelser, men ble aggregert over tid, at svermer av copepoditter i nærheten av 

elvemunninger kan oppstå pga luselarvenes vertikale egenbevegelse, at det ikke kan utelukkes at 

enkelte fisker er mer attraktive for parasitten enn andre, og at dødelighet på fastsittende luselarver 

sannsynligvis ikke er tetthetsavhengig. 

Skjevfordeling kan reflektere genetiske forskjeller i motstandskraft, eller miljømessig svekkelse av en 

del av populasjonen. I begge tilfeller kan det tenkes at den mest infiserte fisken kan påføres 

dødelighet av lakselus. På grunn av skjevfordelingen vil ikke dette nødvendigvis komme til uttrykk på 

bestandsnivå som en målbar reduksjon. Det er heller ikke usannsynlig at mange svekkete bestander 

er påført en eller annen form for miljøstress, og at slik fisk tåler lakselus dårligere enn frisk fisk i god 

kondisjon. Det er påvist at postsmolt av laks svekket av surt vann/aluminium er mer mottakelig for 

lusinfeksjon 127. 

En irsk studie påviste at lakselus er en lite viktig komponent i nedgangen i marin overlevelse for 

utsatt laks i elva Burrishoole 128. Det ble likevel påvist en konsistent, men ikke signifikant bedre 

overlevelse for SLICE-behandlet smolt enn kontrollgruppen. Dette kan tolkes som at lakselus har en 
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effekt, men at den er så liten at den er vanskelig å måle. For laks kan total dødelighet under 

sjøoppholdet ligge på 90-99 %. Årsklassestyrken kan dessuten variere svært mye, der toppår kan 

være resultatet av mange ganger høyere sjøoverlevelse enn bunnår. I populasjonsstudier er det 

derfor krevende å isolere og kvantifisere de ulike dødelighetsfaktorene som påvirker vill laksefisk 

under vandringen i fjord og hav.  

Det er tenkelig at skjevfordelt infeksjon og dødelighet kan utgjøre en sterk nok seleksjonsmekanisme 

til at det kan oppstå stammemessige forskjeller i motstandskraft mot lakselus. Hvis infeksjonstrykk, 

nedsmitting og dødelighet varierer mellom populasjoner, kan vi forvente at det utvikler seg ulike 

grader av motstandsevne i ulike populasjoner. Ifølge denne hypotesen burde det utvikle seg 

genetiske forskjeller mellom laks og sjøaure i tilnærmet smittefrie områder (for eksempel vestkysten 

av Sverige, Sørlandet, Kola og Island) og laks og sjøaure fra Vestlandet. 

5.4.4 Genetisk basis for motstandskraft mot lakselus 

Det er ikke kjent i hvilken grad atlantisk laks har evne til å avstøte fastsittende lus. 

Stillehavslaksearten pink (pukkellaks) har en velutviklet immunologisk basert avstøting av L.salmonis 
129. Denne lusearten forekommer både i Atlanterhavet og Stillehavet (muligens i form av to 

underarter). Det er ikke urimelig å tenke seg at all laks har et eller annet nivå av immunologisk 

respons i forhold til en parasitt som lakseartene har sameksistert med i tusenvis av år. Det er påvist 

at resistens hos atlantisk laks er en arvbar egenskap, og at dette åpner for resistensavl som en mulig 

metode for å bekjempe lakselus på oppdrettslaks 130. En studie av kunstig infisert postsmolt av 

sjøaure påviste at bare 40% av luselarvene nådde voksenlusstadiet 131. Dette kan indikere avstøtning, 

men også andre fortolkninger er mulig, for eksempel at reduksjonen skyldes naturlig dødelighet hos 

lakselus. Overgangen fra copepoditt til chalimus innebærer at lusa penetrerer epidermis og ”biter seg 

fast”. Det er påvist at tidsvinduet da dette skjer er kjennetegnet av at laksen mobiliserer en 

immunologisk respons, som kjennetegnes av en kraftig økning av immunoglobuliner i slimlaget på 

fiskens overflate 132.  

Ettersom motstandsevne har en genetisk basis, er det prinsipielt mulig å kartlegge hvilke gener som 

påvirker motstandsevnen. Ved å gjennomføre smitteforsøk med en serie ulike stammer, vil det 

kunne være mulig å kartlegge eventuelle forskjeller både på stammenivå og individnivå. Dersom i 

tillegg familiegrupper etableres og studeres, vil sjansene for å finne koplinger mellom motstandsevne 

og bestemte gener (QTLs) øke. 

En studie av skjevfordelingen bør ideelt sett se på følgende spørsmål: 
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1. Kartlegge eventuelle stammeforskjeller, og assosiere disse med mulige forskjeller i 

smittebelastning. 

2. Kartlegge hastigheten i responsendringer relatert til smittepress, med sikte på å finne ut om 

utvikling av motstandskraft er en saktevirkende eller hurtigvirkende prosess. Det har vist seg 

at motstandsevne mot Gyrodactylus salaris utvikles relativt hurtig i populasjoner med 15% 

overlevelse i F1. Er det teoretisk mulig at en seleksjonsstyrke på 85% er tilstrekkelig til å øke 

motstandskraften?  

3. Dersom det kan etableres koplinger mellom genmarkører og motstandsevne: kan dette åpne 

for muligheter til å kartlegge stammeforskjeller i større målestokk?  

4. Dersom stammeforskjeller kan dokumenteres: kan merking-gjenfangst gjøre det mulig å 

kvantifisere lusindusert dødelighet på populasjonsnivå?  

Data fra tidligere arvbarhetsstudier kan sannsynligvis brukes i denne sammenhengen. Prosjektene 

Towards Selection for Increased Resistance to the Salmon Louse in Atlantic Salmon (FHF-prosjekt 

900259 133) og Interaction Between Fish and Salmon Louse: A Transcriptomic Study (FHF-prosjekt 

900402 134) kan begge kaste av seg relevant informasjon. Kanskje særlig sistnevnte, der man benytter 

laks som er rangert etter motstandsevne mot lus, og kartlegger interaksjonen mellom laks og lus ved 

hjelp av multippel genekspresjonsprofilering. Den første studien skal være ferdig 31.12.2012. Den 

andre studien skulle vært ferdig 31.12.2010, men resultatet er enda ikke rapportert. 

5.4.5 Lakselusstammer 

En canadisk studie 135 har påvist genetiske forskjeller mellom lus på oppdrettslaks og lus på villaks i 

BC. Dette kan muligens tolkes som et resultat av spesialisering i forhold til vertsart, ved at 

oppdrettslaksen er atlantisk laks, mens villaksen er ulike stillehavslaksarter. Artikkelen beskriver ikke 

vertsarter. Alternativt kan fenomenet tolkes som at det er liten grad av lusepopulasjonsblanding 

mellom villaks og oppdrettslaks. I så fall kan dette bety at lus fra oppdrettslaks i mindre grad smitter 

villaks enn lus fra vill laksefisk, eller så foregår det en interaksjon mellom lus og laks som eliminerer 

visse lustyper. Spørsmålet bør stilles om det er slik at ”oppdrettslus” avstøtes av vill laksefisk i høyere 

grad enn ”villus”, og at dette eventuelt kan bidra til å forklare hvorfor lakselus ikke ser ut til å ha 

populasjonsregulerende effekt. En eldre skotsk studie påviste genetisk differensiering mellom 

lakselus på oppdrettslaks og villaks 136. En nyere norsk studie påviste stammeforskjeller med hensyn 

til infektivitet 137. Det bør følgelig vurderes om genetiske studier av lakselus kan bidra til å øke 

forståelsen for eventuelle forskjeller med hensyn til infektivitet, med særlig vekt på styrken i 

smittepresset mot vill laksefisk fra lus på oppdrettslaks. 
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5.4.6 Tålegrenser for individuelle fisk 

Det er ikke enkelt å definere grenser for sykelighet og potensiell dødelighet forårsaket av 

lakselusinfeksjon. Alle målinger som er gjort av fysiologiske effekter av lakseluspåslag er basert på 

akvariumsforsøk. Definisjoner av tålegrenser tar oftest utgangspunkt i laboratoriemålinger av 

stressnivå (kortisol), osmotisk reguleringsevne og immunologisk kapasitet, og sammenholder data 

om slike ting med feltobservasjoner av infeksjonsnivå sett i sammenheng med adferd, kondisjon, 

skader og lignende. Påslag av lus, lusas videre utvikling, og tålegrenser målt i akvariumsforsøk lider 

av metodiske svakheter, og er høyst sannsynlig misvisende. 

Et eksempel på feltobservasjoner er en studie som registrerte at ingen post-smolt som hadde blitt 

fanget i Norskehavet i løpet av en 10-årsperiode hadde mer enn 10 lus på seg 138. Dette ble tolket 

som at smolt som vandret ut, og som ble infisert med flere enn 10 lus, sannsynligvis hadde dødd. Fisk 

med 10 lus eller litt mindre var generelt i dårlig kondisjon, og med hemoglobinverdier på under 20. I 

akvariumsforsøk er det vist at 11 voksne lakselus kan ta livet av post-smolt. Til sammen utgjør dette 

tilsynelatende overbevisende indisier på at 10 -11 voksne lus er en tålegrense for post-smolt.  

På den andre siden er det mulig å tolke disse observasjonene som at frisk post-smolt som blir infisert 

avstøter lus i ett eller flere stadier, og at dette er grunnen til det ikke blir funnet post-smolt med mer 

enn 10 lus i havet. Årsaken til at post-smolt med 10 lus var i dårlig forfatning, trenger ikke å være at 

lusinfeksjonen har påvirket fisken negativt, men kan omvendt skyldes at post-smolt i dårlig kondisjon 

har lettere for å bli infisert enn fisk i god kondisjon, og/eller at fisk i god kondisjon mer effektivt 

avstøter lus. Det er imidlertid enda ikke påvist en overbevisende sammenheng mellom kondisjon og 

luspåslag. Publiserte målinger gjelder fastsittende lus på tidspunktet for prøvetaking, og sier ikke noe 

om påslag og/eller avstøting. 

Det er rimelig å anta at stressnivået til vill laksesmolt som oppbevares i akvarier påvirkes av selve 

fangenskapet, og at målte tålegrenser blir påvirket av kombinasjonen av lusindusert og 

miljøindusert stress. Generelt er det et problem med observasjoner basert på akvariumsforsøk at de 

er gjennomført ved å smitte tidligere ueksponert fisk med et relativt høyt antall lus i en enkelt 

episode, noen ganger også i kombinasjon med at fisken påføres osmotisk stress i forbindelse med 

overføring til sjøvann. Det er sannsynlig at naiv fisk tåler mindre, og at fisk som i naturen gradvis blir 

infisert av et økende antall lus, har tid til å mobilisere en immunrespons og/eller en fysiologisk 

tilstand som fremmer toleranse. Det er naturlig å tenke seg at vi får en sterk stressrespons hos en 

naiv fisk som utsettes for en episodisk, høy smittedose.  

En kanadisk studie fant at fisk som var naturlig infisert av lakselus var mindre sensitiv til 

lakselusinfeksjon enn fisk som ble infisert i et laboratoriemiljø 139. I en annen studie ble det vist at det 

er svært sjeldent at chalimus etablerer seg i gjellene hos oppdrettslaks, mens dette forekommer i 

utstrakt grad når laks utsettes for challenge-tester i et kunstig miljø 140. Lus har altså ulik atferd i 
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forhold til laks i ulike miljø. Trolig er det nedsatt svømmehastighet i akvariumsforsøk som gjør det 

mulig for copepoditter å feste seg til gjellene og deretter utvikle seg til chalimus.  

5.4.7 Tålegrenser for populasjoner 

Det avgjørende for vurderingen av tålegrenser er observasjoner av utviklingen til bestander som er 

utsatt for sterk lakselussmitte. Det er vanlig å observere post-smolt av både laks og sjøaure med 

betydelig høyere infeksjonsnivå enn 10 lus. Eksempelvis har Rådgivende Biologer i en årrekke 

overvåket infeksjonsintensiteten på prematurt tilbakevandrende sjøaure på strekningen Jæren – 

Stad, og regelmessig funnet 50-100 lus pr fisk 141. I perioden 1999-2001 ble det observert 36-104 lus 

pr utvandrende laksesmolt og 100-130 lus på sjøaurer i Sognefjorden 142. Det ble samtidig målt høye 

infeksjonsnivå på sjøaure også i Nordfjord og Sunnfjord (40-150), men mye mindre lus på laks (0-30) i 

disse fjordene. I 2002 og de påfølgende årene ble det av en eller annen grunn nesten ikke registrert 

lus på vill laksefisk i Sognefjorden. 

For året 1999 ble det beregnet at lakselusinfeksjon drepte 90% av utvandrende smolt i Sognefjorden 
143. Dersom 10 lus angivelig er dødelig for laksesmolt, og litt flere lus for sjøauresmolt, skulle man 

forvente at de målte infeksjonsnivåene skulle gitt oppunder 100% dødelighet både på laks og 

sjøaure. Dette burde satt spor etter seg i fangststatistikken i påfølgende år. En tilnærming til en 

realitetssjekk av spådommen om ekstrem dødelighet er å sjekke fangststatistikken for Sogn og 

Fjordane, som grovt sett omfatter de tre undersøkte fjordene. Fangststatistikken avspeiler ikke en 

kollaps i fisket i perioden 2000-2004, som vi skulle forvente etter de tre årene med kraftig 

nedsmitting av vill laksefisk. 

Denne mangelen på logisk sammenheng mellom anslåtte tålegrenser for individuelle fisk, 

observerte infeksjonsnivå og registrert fangst av laks og sjøaure, betyr at tålegrensene som i dag 

legges til grunn av forvaltningen må være feil. Det er beklagelig at det ikke reflekteres over dette i 

                                                                                                                                                                                     
salmonids and therapeutant screening. Aquaculture Research, 35: 773–783. Sammendrag: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2109.2004.1100.x/abstract  
141 Kålås, S., K. Urdal & H. Sægrov. 2009. Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i 
Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2009. Rådgivende Biologer AS, rapport 1275, 43 sider.  
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det vi må anta er de mest oppdaterte gjennomgangene av fysiologiske effekter av lusinfeksjoner (se 

fotnote 144).  

5.4.8 Behov for nye undersøkelser av tålegrenser 

Det blir derfor viktig å gjennomføre nye undersøkelser av tålegrenser. Et mulig forsøksoppsett kan 

være å samle inn villaks og sjøaure med de nye rusene (se illustrasjonen nedenfor) 145, som skal gi 

ubetydelige skader på fisken, og som visstnok heller ikke fører til at lakselus som har festet seg faller 

av i forbindelse med håndteringen. En slik prosedyre kan gjøre det mulig å måle ulike parametre som 

er uttrykk for fysiologisk stress og sykelighet, og relatere eventuelle forskjeller til forskjeller i 

infeksjonsnivå. Eventuelle forskjeller mellom naturlig smittet og kunstig smittet fisk bør også inngå i 

studien. Utfordringen ligger i å isolere eller nøytralisere effekten av håndtering. Dersom 

håndteringsproblemet kan løses, bør det vurderes å komplettere studien med merking-

/gjenfangstforsøk, der formålet er å studere infeksjonsutviklingen på individuelle fisk over tid.    

 

Vi har heller ikke gode data som belyser en eventuell sammenheng mellom nivået av lusinfeksjon på 

utvandrende postsmolt og nivået på tilbakevandrende gytelaks. Utviklingshastigheten til lakselus 

tilsier at det er lite sannsynlig at det er de samme lusindividene som infiserer laksen på veg ut i havet 

som sitter fast når den returnerer 146. En studie påviste at infeksjonsnivået var høyere på 

tosjøvinterlaks enn på ensjøvinterlaks, hvilket indikerer at laks smittes kontinuerlig i havet, og at ny 

smitte mer enn oppveier for lusas dødelighet 147. Det er infeksjonsnivået den får i havet som måles på 

tilbakevandrere. Åpenbare følgespørsmål blir da om luseggproduksjonen i kystsonen påvirker 

lakselusmengden og/eller –tettheten i havet, og om ”lakselusbeltet” langs kysten er en realitet eller 

en illusjon.   
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 Finstad, B. et al. 2011: The Effect of Sea Lice on Atlantic Salmon and other Salmonid Species. Kap. 10 i boka  
Atlantic Salmon Ecology (Aas, Ø., Einum, S., Klemetsen, A. & Skurdal, J. eds.), Wiley Blackwell 
Havforskningsinstituttets risikovurdering 2011 http://www.imr.no/filarkiv/2011/01/sernr_3_2010_lav.pdf/nb-
no.  
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2011. Kvalitetsnormer for laks – anbefalinger til system for klassifisering 
av villaksbestander. Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 1, 105 s. Se s.61-66 og vedlegg 3 
s.103-105 
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(Lepeophtheirus salmonis) on anadromous brown trout (Salmo trutta). Fisheries Research, 
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 Todd, C. D., Whyte, B. D. M., MacLean, J. C., Walker, A. M., 2006. Ectoparasitic sea lice (Lepeophtheirus salmonis 
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Mar. Ecol. Prog. Ser., 328: 183–193 
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 Todd CD, Walker AM, Hoyle JE, Northcott SJ, Walker AF, Ritchie MG (2000) Infestations of wild adult Atlantic 
salmon (Salmo salar L.) by the ectoparasitic copepod sea louse Lepeophtheirus salmonis Krøyer: prevalence, 
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Tilbakevandrende laks til Irland og Skottland på 1-4 kg har typisk 17-31 lus pr fisk 148, med et 

gjennomsnitt på ca 25. Enkelte undersøkte fisk hadde over 150 lus, uten at fisken dermed ble 

klassifisert som syk. Diskusjonen i dette og foregående avsnitt viser at sammenhengen mellom antall 

fastsittende lus pr fisk, fiskestørrelse, stressnivå, og vekst, kondisjon og marin overlevelse må utredes 

nærmere før det blir mulig å definere sykelighet som følge av lakselusinfeksjon på villfisk. 

5.4.9 Lusinfeksjon før og etter etableringen av lakseoppdrett 

En simulering av lusinfeksjonsnivået på utvandrende post-smolt før og etter lakseoppdrett kan 

oppnås ved å sammenligne infeksjonsnivået i oppdrettsfrie og oppdrettsintensive områder. Det er 

imidlertid ikke uproblematisk å sammenligne situasjonen i to fjorder med og uten oppdrett. I slike 

sammenligninger vil det være en rekke andre miljømessige forskjeller som vanskelig lar seg nulle ut, 

og det er problematisk å bekrefte enkeltobservasjoner med et tilfredsstillende antall gjentak. 

Spredningsmodeller for lusegg, nauplier og copepoditter indikerer at det kan by på problemer å finne 

større områder som er upåvirket av lus med presumptivt opphav i oppdrettsanlegg.   

Det foreligger noen få slike områdesammenligninger. En skotsk studie 149 sammenlignet 

lakselusinfeksjoner på sjøaure i oppdrettsfrie områder på østkysten av Skottland med 

oppdrettsintensive områder på vestkysten, og konkluderte med at infeksjonsgraden var vesentlig 

større på den oppdrettsfrie østkysten enn på vestkysten. En annen skotsk studie basert på data 

innsamlet nesten 20 år tidligere, konkluderte også med at det var høye infeksjonsnivå på begge 

kyster 150. I denne siste studien kunne det heller ikke påvises en sammenheng mellom infeksjonsnivå 

på individuelle fisk og skadenivå på finner forårsaket av lus. Det ble dessuten observert at 

infeksjonsnivået var lavere på sensommeren og om høsten enn tidlig på sommeren, hvilket kan 

indikere avstøtning av lus. Men redusert lusnivå i løpet av sommeren kan også bety at fisk med høy 

infeksjon har dødd, eller at den har hatt prematur tilbakevandring til ferskvann, og dermed kvittet 

seg med lus. 

På den andre siden har den nasjonale lakselusovervåkningen i Norge dokumentert store forskjeller i 

infeksjonsbelastning på sjøaure i oppdrettsfrie områder langs Skagerakskysten og i Finnmark, 

sammenlignet med Vestlandet og Trøndelag. Det vil være nyttig å undersøke hvorfor de skotske og 

de norske datasettene tilsynelatende peker i motsatte retninger. 

5.4.10 Smittereservoaret hos vill laksefisk 

En ukjent variabel er smitte fra vill laksefisk til oppdrettfisk, og vill laksefisk seg imellom. Særlig 

sjøaure kan være et betydelig smittereservoar i mange områder. En rekke undersøkelser har 

dokumentert høye påslag av fastsittende lus på sjøaure. Stort sett er det påvist høye infeksjonsnivå i 

områder med mye lakseoppdrett, og lite i oppdrettsfrie områder. Derfor har fenomenet uten videre 

blitt tolket som et resultat av smitte fra oppdrettslaks til sjøaure.  
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Det har aldri vært undersøkt om sjøauren kan være en viktig vektor for smitte av oppdrettslaks, eller 

for å opprettholde et høyt smittenivå på villfisken selv. Det er mulig at opprinnelig smitte fra 

oppdrettslaks til sjøaure bidro til å etablere et forhøyet smittenivå på sjøauren mange steder. Når et 

unaturlig høyt smittenivå først var etablert, kan det likevel formuleres en hypotese om at sjøauren 

selv har vært en viktig bidragsyter til å opprettholde smittenivået, bl.a. ved å reinfisere oppdrettslaks 

etter avlusning.     

Det foreligger noen observasjoner som kan tyde på at sjøauren er i stand til å utvikle og opprettholde 

et høyt infeksjonsnivå (se forrige avsnitt). Rådgivende biologer har i en årrekke overvåket 

infeksjonsnivået på sjøaure på Vestlandet, og dokumentert svært høye infeksjonsnivå. Til tross for 

dette har ikke sjøaurebestandene hatt en dårligere utvikling her enn andre steder.  

Prosjektet i Loch Linnhe 151 tar bl.a. sikte på å lokalisere områder med relativt høy villfisktetthet, samt 

sette eventuelle forskjeller i distribusjon og tetthet av villfisk i sammenheng med påslag av lus på 

oppdrettsfisk.  

Som tidligere nevnt, har flere studier pekt på at det er genetiske forskjeller mellom lus som sitter på 

oppdrettslaks og på villaks. Det er ukjent hvordan denne forskjellen har oppstått. Det bør undersøkes 

om det er forskjell på lusegg fra hunnlus som har sittet på villaks, sjøaure og oppdrettsfisk med 

hensyn til smitte-effektivitet.  

Eventuelle genetiske forskjeller mellom lus av ulikt opphav kan muligens benyttes til å identifisere 

smittekilden. Det bør undersøkes om det kan utvikles metoder for å finne ut om lakselus på sjøaure 

er et smittereservoar både for oppdrettslaks og for vill laksefisk. 

5.4.11 Forslag om effektindikatorer og grenseverdier for lakselus  

Havforskningsinstituttet i samarbeid med Veterinærinstituttet har utarbeidet forslag til førstegenera-

sjons målemetode for miljøeffekt (effektindikatorer) med hensyn til genetisk påvirkning fra 

oppdrettslaks til villaks, og påvirkning av lakselus fra oppdrett på viltlevende laksefiskbestander 152. 

For begge disse områdene er det beskrevet to sett av indikatorer – en varslingsindikator og en 

verifiseringsindikator. Rapporten ble publisert 04.05.2012. 

For lakselus er det foreslått en varslingsindikator som modellerer antall infektive lakseluslarver per 

m2 sjøareal ut fra en kjernetetthetsmodell som vil gi et varsel om lave, moderate eller høye tettheter 

av luselarver/m2 for gitte områder. Høy tetthet kan utløse:  

 varsling til alle lokaliteter omfattes av prognosen  

 målretting av tilsyn mot lokaliteter som bidrar spesielt til stor smitteproduksjon  
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 målretting og synkronisering av tiltak  

 strukturelle tiltak  

Som verifiseringsindikator for lus er det foreslått at det i en mellomfase (2012–2017) fortsatt skal 

brukes påslag av lus på villfisk fanget i garn/ruse eller med trål, slik dette gjøres i dagens operative 

overvåkningsprogram. Verifiseringsindikatoren skal dekke to viktige perioder:  

 smoltutvandringen for vill laks i mai/juni (verifisering for laks), og  

 den akkumulerte effekten på vill sjøørret og/eller sjørøye i mai–august (verifisering for 

sjøørret og sjørøye).  

Rapporten påpeker at overvåkningsprogrammet omfatter et begrenset antall observasjonspunkter i 

form av villfiskstasjoner (garn/ruse), postsmolttråling og smoltbur. Villfiskovervåkningen er derfor 

ikke alene et godt nok overvåknings- og forvaltningssystem for fremtiden. Det foreslås derfor at det 

skal utvikles et modellbasert overvåkningssystem for fremtidig bruk: varsling ved hjelp av modeller 

og verifisering ved hjelp av fiske. 

Forslaget innebærer at det skal benyttes to modeller for smittespredning av lus: en 

kjernetetthetsmodell og en hydrografisk modell for lusespredning. Kjernetetthetsmodellen bygger 

på den ukentlige rapporteringen av lus fra hvert lakseoppdrettsanlegg i sjø kombinert med 

biomassedata og temperatur. Den hydrografiske modellen (NorKyst800) estimerer spredingen av 

lakseluslarver i tid og rom basert på partikkelutslipp fra oppdrettsanlegg, samt miljøforhold som 

strøm, temperatur og saltholdighet. Dat antas at på kort sikt vil kjernetetthetsmodellen være en god 

modell for varsling/forvaltning, og at på lengre sikt vil den hydrografiske smittespredningsmodellen 

gi mer informasjon og vil kunne overta.  

Figuren nedenfor er figur 3.4.2 i HI/VIs rapport. Kartet viser Hardangerfjorden og Sunnhordaland, og 

eksemplifiserer utbredelsen av områder karakterisert ved henholdsvis lave, moderate og høye 

tettheter av smittsomme lakseluslarver (copepoditter) i slutten av august 2011. Blå sirkler 

representerer oppdrettsanlegg med bestand av oppdrettslaks og rapporterte luseinfeksjoner. 
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I tillegg til fortsatt basisovervåkning i perioden 2012-2017, foreslås det at elementer for et 

modellbasert overvåknings- og forvaltningssystem testes i Mattilsynets soneforskriftssoner i 

Hordaland og Nord-Trøndelag. I disse to pilotområdene foreligger det allerede informasjon om den 

samlede effekten av brakklegging og andre bekjempelsestiltak mot lus i forbindelse med førstegangs 

evaluering av soneforskriften, samt detaljert hydrografisk informasjon som kan brukes i 

smittespredningsmodellene. Rapporten påpeker at det er viktig å skaffe mer erfaring, samt å validere 

og kalibrere begge de to foreslåtte modellene for å kvantifisere reelle effekter på 

villfiskpopulasjonene før en videre implementering langs hele norskekysten. Gitt finansiering, kan 

begge systemene testes i de to soneforskriftsområdene i 2012–2013, samt testes og implementeres 

langs større deler av kysten i 2014–2017. 

Det er sannsynlig at forslaget vil bli implementert, og at det vil være fordelaktig for 

Miljødokumentasjon Trøndelag å kople seg på prosjektene som blir startet opp, med sikte på å høste 

synergieffekter. Rapporten beskriver hvilke prosjekter en tenker seg skal startes opp på s.37. De mest 

relevante prosjektene for Miljødokumentasjon Trøndelag er disse: 

1. Verifisering av varslingsindikator gjennom tilstandsovervåkning ved plassering av 

observasjonspunkter (lusetelling på vill laksefisk og smoltbur) og smittemodeller. Hvordan 

gjennomføre tilstandsovervåkning i forhold til varslede områder med høy tetthet av 

smittsomme luselarver?  

2. Utprøving og erfaringsoppbygging av første generasjons beregningsmetode for å beregne 

populasjonsmessig effekt på vill laksefisk.  

3. Kalibrering av kjernetetthetsmodell og hydrodynamisk smittespredningsmodell.  

4. Videreutvikling og uttesting av hydrodynamisk smittemodell i de to pilotområdene. Etablere 

mer kunnskap om hva de beregnede mengdene av lakseluskopepoditter utgjør i smittepress 

for villfisk, og hvordan resultatene skal kunne brukes direkte for å kalibrere en grenseverdi. 
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Endelig vil det være viktig i en testfase i pilotområdene å teste bruk av hydrodynamisk 

smittemodell for å verifisere hvilke smittekilder som er mest avgjørende for eventuelt 

forhøyede konsentrasjoner av lakseluskopepoditter på vill laksefisk innen et gitt 

produksjonsområde, og om dette kan gi grunnlag for utvikling av ”utslippskvoter for gitte 

produksjonsområder”.  

Punkt 4 er grovt sett det samme prosjektet som er foreslått i avsnitt 5.3 (valideringsprosjektet), og 

som er skissert i vedlegg 2 (SINTEF og Planctonic). Punkt 3 gjelder sammenkopling av 

kjernetetthetsmodellen og strømmodellen. Kjernetetthetsmodellen er begrunnet med referanse til 

Jansen et al. (2012), og er kritisk vurdert i avsnittet Lakselus som en tetthetsavhengig begrensning for 

lakseoppdrett (avsnitt 5.7.3). Det er dette som er tema også i avsnitt 5.3.6.2 (hypotese 2: ingen 

sammenheng mellom total produksjon av lusegg og smittetrykk). Det er her foreslått innsamling av 

data om påslag av lakselus et.c. Det ser ut til å være nettopp slike data HI/VI nå er ute etter i sitt 

forslag (jfr. pkt 1 ovenfor). Det vil være gunstig om Miljødokumenstasjon Trøndelag kan bidra til at 

datainnsamlingen får en vesentlig bedre kvalitet enn det som er realistisk i regi av HI/VI-prosjektene.  

I området som omfattes av soneforskriften i Ytre Namdal bør det vurderes å etablere en høy tetthet 

av vaktbur med smolt i tilknytning til anlegg i drift, samt på brakklagte lokaliteter. Vaktbur bør 

plasseres i gradienter fra littoralsonen og utover fra land, for å teste hypotesen om akkumulering av 

copepoditter inn mot land. Dersom data fra vaktbur kan samles inn ukentlig fra mange nok bur, kan 

dette gi et godt grunnlag for å validere både strømmodellen(e) og kjernetetthetsmodellen. Når dette 

kombineres med data om sekvensielt påslag, og intensiteten i påslagene, vil vi kunne komme et godt 

stykke videre mht til å teste hypotesen om smart lokalisering. Kravene til telling og rapportering av 

lakselusinfeksjoner i oppdrettsnæringen er uansett skjerpet. Forskjellen fra tidligere er hyppigere 

rapportering, og at reelle gjennomsnitt av lusekategorier (voksne hunnlus, mobile lus, fastsittende 

luselarver) per fisk i anlegget skal rapporteres. I tillegg er det viktig å få fram data for 

skjevfordelingen i påslag og infeksjonsintensitet (se nedenfor). Det springende punket blir om 

oppdretterne i soneforskriftsområdet kan motiveres til å delta i prosjektet, og investere de 

ressursene som skal til (utstyr og arbeidstid).  

6 Utslipp av organisk materiale og næringssalter 

6.1 Sammendrag 
På regionalt nivå er det lite som tyder på at utslipp av organisk materiale og næringssalter har 

registrerbar effekt. Behovet for regionale studier av utslipp av næringssalter og organisk materiale i 

regi av Miljødokumentasjon Trøndelag synes ikke å være til stede. Data om dette vil fortsatt bli 

samlet inn av HI og andre, og konklusjonene kan generaliseres til å gjelde også for Trøndelag. 

 

Effekter ser heller ikke ut til å være registrerbare i de fleste lokalområder, selv ikke i terskelfjorder 

som for eksempel Foldafjorden i Nærøy. Organiske utslipp påvirker ikke miljøet i særlig grad utenfor 

en mindre influenssone like i nærheten av oppdrettsanleggene.  

 

Forvaltningsregimet i forhold til etablering og drift av enkeltanlegg er basert på MOM-systemet. Det 

generelle bildet er imidlertid at det ikke er noen enkel sammenheng mellom en lokalitets bæreevne 

og egenskaper som dybde og strøm. Det foreligger observasjoner som tyder på at modellene som 
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benyttes for fjordmiljøet ikke gir et korrekt bilde av påvirkningen fra oppdrettsanlegg. Mange 

undersøkelser tyder på at den måten strømdata samles inn på i dag ikke gir et godt grunnlag for å 

vurdere bæreevnen til oppdrettslokaliteter. Resuspendering av organiske sedimenter kan være en 

undervurdert faktor. Det er sannsynlig at bunnstrømmålinger, spesielt målinger som kan fange opp 

episoder med kraftig bunnstrøm, vil gi mer nyttig informasjon enn målinger av overflatestrøm og 

transekter ned til 30 m.  

 

Det er gjennomført MOM – B og MOM – C undersøkelser på en lang rekke lokaliteter i Trøndelag. 

Disse undersøkelsene bør systematiseres med sikte på å analysere følgende spørsmål: 

 

1. Kan det påvises endringer over tid som indikerer lokal forverring av miljøtilstanden? 

2. Er det en sammenheng mellom MTB og/eller faktisk biomasse/utfôring og eventuelle 

miljøendringer for enkeltlokaliteter og for lokalområder? 

3. Kan denne analysen gjøre det mulig å klassifisere områder eller lokaliteter som lite egnet 

eller godt egnet til fiskeoppdrett? 

4. Kan data fra disse undersøkelsene brukes til å definere en 0-tilstand (naturtilstand) som kan 

være referanse for å definere ”akseptabel påvirkning”? 

 

Det bør vurderes å starte et prosjekt for å kartlegge områder som sannsynligvis er mindre egnet for 

oppdrettsvirksomhet. Dette må i så fall omfatte en avklaring av hvilke miljøindikatorer som skal 

benyttes i en slik kartlegging, og hvor prøver skal hentes fra. Ved å kombinere prøveanalyser med 

data om undervannstopografi og dybder, samt med modellsimuleringer av strømningsforhold, vil 

man kunne utvikle et nyttig planleggings- og forvaltningsverktøy. I denne sammenhengen vil det 

være nyttig med en analyse av MOM-data fra de 772 undersøkte lokalitetene, med sikte på å 

identifisere eventuelle felles kjennetegn ved lokaliteter i miljøtilstand 3 og 4.  

 

Det bør vurderes å gjennomføre undersøkelser for å se på spredning av virkestoffene i lusemidler, 

samt hvordan dette kan påvirke ulike dyregrupper som tar opp i seg slike stoffer. Dette bør trolig 

gjøres som en kombinasjon av feltundersøkelser (spredning) og laboratorieundersøkelser 

(påvirkning). Arbeidet med dette bør inngå i en nasjonal strategi for å fastsette grenseverdier for 

EQS (”Ecology Qualitative Standards”).  

 

Det er påvist at reker kan påvirkes av utslipp av medisinrester. Dette gjelder trolig også torskefisk og 

annen fisk. Det bør vurderes om Miljøprosjekt Trøndelag skal gjennomføre et prosjekt for å se på 

effektene av utslipp av midler mot lus. Et slikt prosjekt bør i tilfelle gjennomføres i tilknytning til en 

samordnet avlusning i en eller flere soner. 

6.2 MOM-systemet 
Norsk miljøforvaltning av oppdrettsnæringen er basert på MOM - systemet (Modelling – Ongrowing 

fish farms – Monitoring). Miljømålet i MOM er at miljøpåvirkningen fra oppdrettsanlegget ikke skal 

overstige grenseverdier som truer fiskens velferd, eller som truer naturmiljøet. Modellen estimerer 

den maksimale fiskeproduksjonen som kan tillates uten at lokalitetens bæreevne overskrides. 

Vannkvaliteten i merdene skal opprettholdes på et høyt nivå, påvirkningen av sedimentene skal ikke 

overskride visse miljøstandarder, og vannkvaliteten i resipientområdet skal ikke forringes.  
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MOM inneholder fire prosessbaserte undermodeller: en fiskemodell, en spredningsmodell, en 

bunnmodell og en vannkvalitetsmodell, og er linket til en fjordmiljømodell. Modellen beregner hvor 

store utslipp av organisk materiale som tåles uten at det utvikler seg anoksiske forhold i 

bunnsubstratet under anlegget. Modellen krever data om vanndybde, årlig temperatursyklus, 

vertikal fordeling av strømstyrke, samt konsentrasjonen av oksygen og ammonium. Beregningen 

avhenger også av fisketetthet pr enhet bunnareal, slik at den fysiske konfigureringen av anlegget 

(merdstørrelse, plassering og innbyrdes avstand) er en viktig parameter. Fôrsammensetningen og 

utfôringen er også viktige inputs.  

6.3 Miljøforvaltningen i andre land 
Alle land med lakseoppdrett har samme målsetning for forvaltningen: at utslippene av næringssalter 

og organisk materiale ikke skal påvirke miljøet under og rundt oppdrettsanleggene på en måte som 

overskrider definerte mål for akseptabel påvirkning. Det er imidlertid stor forskjell i hvordan kravene 

er definert, og hvordan påvirkning skal måles. I Skottland har the Scottish Environment Protection 

Agency (SEPA) fastsatt Sediment Quality Criteria (SQC) som indikator for når det vil bli tatt skritt for å 

redusere påvirkningen. Det kan da fattes vedtak om å redusere MTB eller trekke tilbake lisensen. 

Detaljerte regler for prøvetaking er beskrevet i the Fish Farm Manual, der også den vitenskapelige 

begrunnelsen for forvaltningsregimet er beskrevet. 

 

Canadas regime er det enkleste, og er basert på måling av svovel i sedimentert organisk materiale. 

Dette regimet ble innført i 2006, og erstattet et regime som krevde måling av både redoks-potential 

(Eh, i mVNHE) og sulfidkonsentrasjonen (total S2-, i μM) i sedimentene under anleggene. Forskning 

viste at redoks-potensialet var svært varierende, og kunne ikke oppfattes som et pålitelig mål for 

miljøtilstanden i sedimentene. Selv om redoks fremdeles måles, og det fremdeles kreves visuell 

observasjon av sedimentene med kamera, er forvaltningen basert på at visse sulfidverdier ikke skal 

overskrides. Det er etablert grenseverdier for tilstandsklassene Oxic A, Oxic B, Hypoxic A, B og C, og 

Anoxic. Dersom målingene faller i kategorien Hypoxic A eller dårligere, vil anlegget bare i 

unntakstilfeller få tillatelse til å fortsette drift med samme biomasse/utfôring.  

 

Det kanadiske systemet er beskrevet i en ny review av resultatene av forvaltningen i New Brunswick 
153. Denne rapporten presenterer data som viser at heller ikke systemet med måling av sulfid 

nødvendigvis gir et godt bilde av miljøtilstanden under og i nærheten av anleggene. Det viser seg at 

det eksisterer visse generelle sammenhenger mellom total belastning (antall fisk/biomasse), strøm, 

dybde og sedimentkvalitet, men at det er store variasjoner mht disse sammenhengene, og at 

variasjonen til dels er uforklart.  

 

Eksempelvis viste målinger av sulfid i perioden 2002-2008 at det var en lineær sammenheng mellom 

sulfidkonsentrasjonen og antall/biomasse når antall/biomasse var liten til middels, men at denne 

sammenhengen brøt sammen for store anlegg. Forfatterne forklarer dette med at tettheten av 

fisk/biomasse pr arealenhet bunn ikke nødvendigvis er større i de store anleggene, fordi merdene 

kan være spredt over et større areal enn i de små anleggene. Det var en positiv korrelasjon mellom 
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anleggenes alder og sulfidkonsentrasjonen de fleste år, men sammenhengen brøt sammen for anlegg 

som hadde eksistert i mer enn 20 år. Forfatterne forslo at forklaring kan være at bunnstrømmer på 

visse lokaliteter kan sørge for resuspendering og borttransportering av sedimentert materiale. 

 

En skotsk studie av 50 lokaliteter konkluderte med at det ikke var en overbevisende sammenheng 

mellom dybde, strøm, anleggsstørrelse og påvirkning av bentos 154. Forfatterne viser til vind-drevet 

resuspendering av sedimenter på grunne lokaliteter som en forklaring. Rapporten fra the Bentic 

working group 155 legger vekt på at det ikke er en enkel sammenheng mellom strømstyrke, dybde og 

akkumulering av sedimenter, og forklarer dette med resupendering, muligens i form av periodevise 

sterke bunnstrømmer som er vanskelig å oppdage i kortidsundersøkelser. 

6.4 Effekten av brakklegging 
En skotsk studie fra 1990-tallet av nedbrytningen av sedimenter på en oppdrettslokalitet viste at det 

fremdeles var klart påvisbare endringer etter 15 måneders brakklegging 156. Loch Creran er imidlertid 

en relativt liten terskelfjord, med moderat strøm og vannutskifting. 

 

En norsk studie 157 viste at verken dybde eller strømhastighet var gode forklaringsvariable i forhold til 

kvaliteten på miljøet. Derimot viste studien at brakklegging var en god metode for å regenerere god 

miljøstatus. Det foreligger også en norsk review av kunnskapsstatus pr 2008 158. 

 

Brakklegging mellom utsett er standard management-praksis i New Brunswick, men lengden på 

brakkleggingsperioden forklarte ikke forskjeller i hvor fort det gikk å regenerere bunnsubstratet 

under og like ved anleggene (Chang and Page 2011, se fotnote 153). Datamaterialet omfattet 120 

lokaliteter som ble undersøkt i perioden 2002-2008. Av disse hadde 24 lokaliteter dårligere 

klassifisering enn Oxic A (<750 μM S2-). Av de 24 lokalitetene fantes det data for lengden av 

brakkleggingen i 23 tilfeller. 14 hadde vært brakklagt i mindre enn 4 måneder, 8 i 4-12 måneder, og 1 

i 21 måneder. Rapporten oppgir ikke tilleggsopplysninger som angir eventuelle sammenhenger 

mellom regenereringsperiode og graden av anoksisk status, strøm- og dybdeforhold etc. Figuren 

nedenfor er kopiert fra Chang og Page sin rapport. 
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Det generelle bildet er at det ikke er noen enkel sammenheng mellom en lokalitets bæreevne og 

egenskaper som dybde og strøm. Det foreligger observasjoner som tyder på at modellen som 

benyttes for fjordmiljøet heller ikke gir et korrekt bilde av påvirkningen fra oppdrettsanlegg. 

Eksempelvis har det ikke vært mulig å påvise endringer i miljøtilstanden i Foldafjorden i Nærøy 

sammenlignet med områder som er uberørt av oppdrett 159. I henhold til Fjordmiljømodellen, som 

benyttes i MOM – metodikken, burde fjorden vært svært kraftig påvirket 160.  

 

I Foldafjorden er det gjennomført MOM – C undersøkelser i 2001, 2005 og 2008. Foldafjorden er en 

45 km lang fjord med største dyp 180 m, og har en terskel på 12 m ytterst. Det er i dag drift på 3 

lokaliteter i fjorden (Storvikbukta, Selvågen og Torgerhaugen). Rekefisket i Foldafjorden har i hele 

perioden vært meget bra 161. 

 

Slike observasjoner tilsier at metodene som brukes til å vurdere lokalitetenes bæreevne ikke er gode 

nok. Modellen bør testes og eventuelt revideres. En detaljert beskrivelse av Fjordmiljømodellen kan 

leses på hjemmesiden til Ancylus: http://www.ancylus.net/Filbas/Fjord_dynamics.pdf. Årsaken til at 

modellen ikke ser ut til å gi korrekte prediksjoner kan være at vannutskiftning, effekten av 

resuspendering av sedimenter og naturlig nedbrytningshastighet er undervurdert. 
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Gullestadutvalget 162 foreslår at det åpnes for å kunne pålegge at overvåkning av de kumulative 

effektene av de største anleggene og grupper av anlegg bør utføres i henhold til NS-EN ISO 

16665:2005: ”Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin 

bløtbunnsfauna” (Standard Norge 2006). Metoden som benyttes for C-undersøkelsen angir at det 

skal tas to gjentatte prøver helt inn til anlegget, to på det dypeste stedet i resipienten og to prøver 

midt mellom. Gullestadutvalget mener at antall prøver og fast angitte sted for prøvetaking ikke er 

tilstrekkelig til å sikre representativitet for svært store anlegg eller klynger av anlegg. Stedene 

prøvene tas på er heller ikke godt nok tilpasset de lokale forholdene i området med hensyn til strøm 

og dybde osv. Utvalget mener at forslaget vil sikre at prøvetakingen i hvert område skjer på steder 

som er valgt ut med utgangspunkt i de lokale forholdene og at overvåkningen blir grundigere enn det 

som er tilfelle i dag. Blant annet skal det tas flere prøver på hvert sted, noe som sikrer 

representativitet. 

 

En studie av organiske utslipp fra et stort norsk oppdrettsanlegg konkluderte med små påvisbare 

effekter mer enn 1 km fra anlegget 163.  

6.5 Regionale tilstandsundersøkelser 
HI og NIVA har i flere år arbeidet med å måle effekter av utslipp av næringssalter, organisk stoff og 

kjemikalier fra oppdrettsanlegg. Det foreligger etter hvert en god del data om dette fra flere steder i 

landet. Det arbeides også med lignende undersøkelser i andre land. Miljøprosjekt Nordmøre har 

gjennomført studier av akkumulering av organisk materiale på sjøbunnen og effekter av økt tilførsel 

av næringssalter, med sikte på å etablere indikatorer for fjordenes tåleevne med hensyn til 

eutrofiering. 

 

På bestilling fra Fiskeri- og kystdepartementet har HI gjennomført en risikovurdering av 

miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett med ny kunnskap og nye data fra 2010 og 2011. Konklusjonen 

med hensyn til utslipp av næringssalter og organisk materiale er som følger:  

 

I området fra Rogaland til Finnmark vurderer vi sannsynligheten for negative regionale 

virkninger av utslipp av næringssalter og organisk materiale til å være lav, basert på tidsserier 

med måling av vannkvaliteten i norske fjorder, modeller og relativt inngående studier i 

Hardangerfjorden – som er et område med høy oppdrettsaktivitet. Den pålagte overvåkingen 

med B-undersøkelser viser også i hovedsak en god tilstand når det gjelder lokal organisk 

belastning. 

 

På s.50 oppsummeres resultatene fra oppdrettsintensive områder i Hardanger og Ryfylke slik: 

 

Tre år med målinger av næringssalter i Hardangerfjorden viser at vannkvaliteten i de frie 

vannmassene kan klassifiseres som meget god (SFT 1997, Direktoratsgruppa for 

vanndirektivet 2009) selv om det årlig produseres om lag 70 000 tonn laksefisk i dette 
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området (Husa et al. 2010). Målinger som startet opp sommeren 2010 i Ryfylkefjordene, 

Rogaland viser også den samme trenden (Blue Planet 2011). 

 

Med hensyn til påvirkning av bentos-vegetasjonen sier rapporten følgende (s.51): 

 

Undersøkelser av makroalgevegetasjonen i Hardangerfjorden (Husa, Sjøtun, Steen 

upubliserte data) som har en årlig produksjon på ca. 70.000 tonn laksefisk, viser få tegn på at 

det er regionale effekter av utslipp fra oppdrettsanlegg. Forekomsten av de habitatbyggende 

artene (tang og tare) er som ved tidligere undersøkelser (1955-1960). Artsrikdommen i 

fjorden er ikke redusert, men vi ser en klar trend mot flere varmekjære arter og en tydelig 

respons i algesamfunnene på endret hydrografisk regime pga. vannkraftutbygging. 

 

På s. 87 er det gjengitt en figur som viser en modellberegning av effekten av næringssaltutslipp i 

hvert fylke med oppdrett. Prosentene angir forventet økning i algeproduksjon i forhold til naturlig 

bakgrunnsnivå som følge av oppdrettsnæringens utslipp. 

 

 
 

 

HIs konklusjon er: 

 

Basert på beregninger av utslippene i forhold til naturlige tilførte næringssalter og 

modellberegninger vurderer vi risikoen for en regional eutrofiering av de frie vannmasser i 

alle fylker som lav med dagens produksjonsnivå. 

 

I et foredrag på NFR/FHFs programkonferanse Havbruk 2012 164 ble det opplyst at algeveksten i 

bioasseybur i Hardangerfjorden ble stimulert og påvirkning kunne spores fra 200 til1800 meter fra 

oppdrettsanleggene. Forholdet mellom responsen i bioassays og avstand fra anlegget var påvirket av 

hydrodynamisk regime.  
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HI finner heller ingen indikasjoner på regional overbelastning mht organisk stoff, men mener at det 

kan være risiko for lokal overbelastning i områder med dårlig vannutskiftning. På s.89 i HIs rapport er 

det vist en tabell basert på Fiskeridirektoratets database for B-undersøkelser i henhold til NS 9410. 

Tabellen viser miljøtilstanden i 772 anleggssoner som er undersøkt siden sommeren 2009. Nedenfor 

er det laget et sammendrag som viser resultatet for Trøndelagsfylkene og for landet som helhet. 

 

Antall 
lokaliteter 

Tilstand 1 Tilstand 2 Tilstand 3 Tilstand 4 Totalt antall 
undersøkelser 

Sør-Trøndelag 55 20 9 1 85 

Nord-Trøndelag 30 19 13 1 63 

Norge totalt 430 242 84 16 772 

 

Prosentvis 
fordeling 

Tilstand 1 Tilstand 2 Tilstand 3 Tilstand 4 Sum 
prosenter 

Sør-Trøndelag 65 24 11 1 101 

Nord-Trøndelag 48 30 21 2 101 

Norge totalt 56 31 11 2 100 

 

Det var bare 1 lokalitet i hvert av Trøndelagsfylkene som ble klassifisert i miljøtilstand 4. En slik 

klassifisering utløser et krav om mer omfattende undersøkelser av lokaliteten. Lokaliteter i tilstand 3 

skal undersøkes hver 6.måned, mens lokaliteter i tilstand 2 og 1 skal undersøkes henholdsvis hvert år 

og hvert annet år. Tilstanden er bedre i Sør-Trøndelag enn gjennomsnittet for alle undersøkte 

lokaliteter i landet, og litt dårligere i Nord-Trøndelag.  

 

Det generelle bildet fra undersøkelser i Norge og andre land 165 er at organiske utslipp ikke påvirker 

miljøet i særlig grad utenfor en mindre influenssone like i nærheten av oppdrettsanleggene.   

 

Behovet for regionale studier av utslipp av næringssalter og organisk materiale i regi av 

Miljødokumentasjon Trøndelag synes ikke å være til stede. Data om dette vil fortsatt bli samlet inn 

av HI og andre, og konklusjonene kan generaliseres til å gjelde også for Trøndelag. 

6.6 Nasjonal forskning 
NFR og FHF støtter et omfattende forskningssamarbeid mellom HI, NIVA og Uni Research ved 

Universitet i Bergen - ECORAIS 166. Her kartlegger forskerne hvordan utslipp av næringssalter og 

organisk avfall fra oppdrett påvirker økosystemene i havet. Prosjektet skal sluttrapportere medio 

2012.  

 

En interessant observasjon i regi av ECORAIS er at det rett under oppdrettsmerdene ble registrert 

opptil seks kilo animalske organismer per kvadratmeter. Tilsvarende mengder 500 meter unna 
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anlegget var 100 gram. Det er altså ikke slik at det dannes en biologisk dødsone i områder der det 

akkumuleres organiske sedimenter.  

6.7 Innføring av vannforskriften 
Med Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) innføres en helhetlig 

og økosystembasert forvaltning av alt vann i Norge. Vannet skal forvaltes som en helhet fra 

fjell til fjord. Det er de naturgitte grensene for nedbørfeltene og tilhørende kystområder som 

skal danne forvaltningsgrensene. Overflatevann, grunnvann og kystvann skal ses i 

sammenheng. Forvaltning av vannmengder, vannkvalitet og økologi i vann skal ses under 

ett. Dette forutsetter samordning mellom de ulike sektorene som bruker og påvirker vann, og 

deres respektive myndigheter. 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndigheten (VRM) for vannregion Trøndelag. VRMs 

viktigste oppgave er å være plan- og prosessleder og samordne utarbeidelsen og gjennomføringen av 

sektorovergripende regionale forvaltningsplaner. Forslag til Forvaltningsplan og forslag til 

tiltaksprogram skal vedtas som regionale planer i vannregionenes respektive fylkesting. Det er 

utarbeidet et planprogram for vannregion Trøndelag for perioden 2015-2021 167. 

 

I forbindelse med innføringen av Vannforskriften er det utarbeidet en veileder som beskriver hvilke 

indikatorer som skal brukes ved klassifisering av kystvann 168. Miljødokumentasjon Nordmøre har tatt 

utgangspunkt i at kjemisk og økologisk tilstand skal klassifiseres basert på EUs Vanndirektiv, og at 

prosjektet skal være et forsøk på implementering i norsk kystfarvann. Forsøket i Hopavågen skal 

legges til grunn for valg av EQS-indikatorer (”Ecology Qualitative Standards”) og for klassifiseringen 

av tilstanden til det pelagiske økosystemet. Rapporten fra Miljødokumentasjon Nordmøre vil legge 

føringer for tilsvarende undersøkelser i Trøndelag, og data innsamlet på Nordmøre kan trolig 

ekstrapoleres til Trøndelag. 

6.7.1 Foreløpig klassifisering av kystvann i Trøndelag 

Gjennom det innledende arbeidet med implementering av vannforskriften ble Norge inndelt i 15 850 

vurderte overflatevannforekomster og vel 1270 grunnvannsforekomster. For kystområdene er DNs 

Fjordkatalog brukt som utgangspunkt for inndelingen i vannforekomster. Fjordkatalogen deler inn 

kysten i kystenheter ut fra terskler, naturlige avgrensninger i fjordene, sund og lengre strekninger 

langs kysten. 

 

Portalen www.vann-nett.no  legger ut data om de ulike vannområdene. Her kan man hente ut 

statistikk og aggregert informasjon for vannregioner, vannområder, fylker, kommuner og for hele 

landet. Statistikkversjonen gir også samlet informasjon på vannforekomstnivå. Figuren nedenfor viser 

andel av areal av vannforekomster (innsjø og kyst) og andel av antall elver som er klassifisert i 

kategorien ”uten risiko" pr 15. januar 2010 (siste oppdatering).  
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  Forvaltningsplan for Vannregion Trøndelag 2015 – 2021 www.vannportalen.no/trondelag  
168

 Veileder 01:2009. Klassifisering av miljøtilstand i vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for 
kystvann, grunnvann, innsjøer og elver. Se avsnitt 7.5. http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=63711  

http://www.vann-nett.no/
http://www.vannportalen.no/trondelag
http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=63711
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I vannregion Trøndelag er det altså et svært lite areal i sjø som har mindre enn god kvalitet. Dette 

støtter HIs risikovurdering.  

 

I Sør-Trøndelag er kystvannet delt inn i 181 områder (til sammen 8.555 km2), og i Nord-Trøndelag i 

136 områder (10.059 km2). De to figurene nedenfor viser den foreløpige klassifiseringen av 

kystvannet i Sør-Trøndelag (øverst) og Nord-Trøndelag (nederst).    
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Vannforskriften innebærer at VRM har ansvaret for å kartlegge og overvåke miljøtilstanden i 

kystvannet, og legge ut data på portalen www.vann-nett.no. Det er ikke behov for at 

oppdrettsnæringen bidrar til denne kartleggingen ut over å levere opplysninger og data som 

etterspørres av VRM. 

 

I sin høringsuttalelse til Gullestad-utvalget (Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – 

areal til begjær) 169 sier Klif blant annet følgende 170: 

 

Klif utreder nå muligheten for å bruke resultater fra bunndyrundersøkelser ihht. NS 9410 

(C-undersøkelser) til å klassifisere tilstand etter krav i vannforskriften. Gjennom dette 

mener vi næringen vil bidra til en betydelig mengde med overvåkningsdata som kan 

legges til grunn for klassifiseringsarbeidet i kystvannforekomster.(s.6) 

 

I en felles uttalelse om Gullestadutvalget 171 sier Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Klima- og 

forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning at de alle ønsker å innføre 

produksjonsområder og handlingsregler for å sikre best mulig arealutnyttelse med minst mulig 

miljøpåvirkning i havbruksnæringen, og videre: 

 

 At det er nødvendig å etablere produksjonsområder adskilt av oppdrettsfrie soner og å 

definere handlingsregler og indikatorer for å utnytte potensialet i norsk havbruksnæring 

på en effektiv og samtidig fullt ut forsvarlig måte. 

 At kystsonen bør kartlegges bedre og at det bør opprettes en nasjonal strømkatalog 

(detaljert informasjon om strømforhold langs kysten) for å oppnå best mulig 

vitenskapelig grunnlag for lokalisering av oppdrett ut fra miljømessige og 

smittehygieniske hensyn. 

 At det bør legges til rette for alternative produksjonsformer som ivaretar miljøhensyn på 

en bedre måte enn dagens produksjonsløsninger gjør, samtidig som det må tas hensyn til 

utfordringene vedrørende fiskehelse og -velferd. 

 

Som diskutert i tidligere avsnitt, foreligger det svært mange undersøkelser som tyder på at den 

måten strømdata samles inn på i dag ikke gir et godt grunnlag for å vurdere bæreevnen til 

oppdrettslokaliteter. Det er sannsynlig at bunnstrømmålinger, spesielt målinger som kan fange opp 

episoder med kraftig bunnstrøm, vil gi mer nyttig informasjon enn målinger av overflatestrøm og 

transekter ned til 30 m. Sistnevnte målinger gir dessuten begrenset informasjon om miljøforholdene 

inne i merdene, ettersom fiskens egenbevegelse ofte er viktigere for vannutskiftingshastigheten og 

vekktransport av vannløselige avfallsstoffer enn vind- og tidevannsdrevet strøm. 
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http://www.regjeringen.no/upload/FKD/Vedlegg/Rapporter/2011/Effektiv_og_baerekraftig_arealbruk_i_havbr
uksnaeringen.pdf  
170

 
http://www.klif.no/nyheter/dokumenter/Horingsuttalelse_rapport%20om%20effektiv%20og%20bærekraftig%
20arealbruk%20i%20havbruksnæringen.pdf  
171

 http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2011/August-2011/Vil-ha-produksjonsomrader-i-
oppdrett/?cid=10610  

http://www.vann-nett.no/
http://www.regjeringen.no/upload/FKD/Vedlegg/Rapporter/2011/Effektiv_og_baerekraftig_arealbruk_i_havbruksnaeringen.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FKD/Vedlegg/Rapporter/2011/Effektiv_og_baerekraftig_arealbruk_i_havbruksnaeringen.pdf
http://www.klif.no/nyheter/dokumenter/Horingsuttalelse_rapport%20om%20effektiv%20og%20bærekraftig%20arealbruk%20i%20havbruksnæringen.pdf
http://www.klif.no/nyheter/dokumenter/Horingsuttalelse_rapport%20om%20effektiv%20og%20bærekraftig%20arealbruk%20i%20havbruksnæringen.pdf
http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2011/August-2011/Vil-ha-produksjonsomrader-i-oppdrett/?cid=10610
http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2011/August-2011/Vil-ha-produksjonsomrader-i-oppdrett/?cid=10610
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Punkt 2 i fellesuttalelsen fra de 4 direktoratene viser at det blir viktig å validere strømmodellene, slik 

at vi får et grunnlag for å vurdere hvor treffsikre de er mht å predikere smittespredning mellom 

lokaliteter, og mellom utsettingssoner og produksjonsområder (dersom slike blir innført). Definering 

av branngater forutsetter at vi har verifisert kunnskap om vanntransportert smitte.   

6.8 Tidligere undersøkelser i Trøndelag  

6.8.1 HASUT 

HASUT står for Havbruk, Areal, Samordning og Utvikling i Trøndelag. Dette var et prosjekt der Nord- 

og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, Fiskeridirektoratet region Trøndelag og Trøndelag 

fiskeoppdretterlag/FHL Havbruk bidro med ressurser og virkemidler. I tillegg deltok bl.a. Fiskarlaget 

Midt-Norge, Fylkesveterinæren for Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag, Kystverket 3. distrikt, Statens kartverk og flere kystkommuner aktivt i prosjektet. 

Prosjektet fokuserte på kartlegging av havbunnen utenfor Flatanger og Fosnes i Nord-Trøndelag. 

Målet var å innhente data til nytte for næringsutvikling, samt å sikre et godt grunnlag for bærekraftig 

forvaltning av kystsonen. HASUT-prosjektet ble sluttrapportert i 2004. Prosjektet førte til at den 

såkalte Trøndelagsmodellen ble implementert av forvaltningen. Imidlertid ble denne modellen 

senere lagt vekk.  

 

Bonitetsprosjektet var et delprosjekt innen HASUT, som blant annet skulle gi bedre oversikt over 0-

status (naturtilstanden) for ulike naturtyper i sjø, og naturtilstandens betydning for vurdering av 

lokalitetens resipientkapasitet og egnethet for ulike typer havbruk 172. Et overraskende resultat av 

HASUT-prosjektet var at områder som var uberørt av oppdrett ble klassifisert i miljøtilstandsklassene 

2 og 3, på grunnlag av MOM- C undersøkelser. Områder uten utslipp hadde altså fra naturens side 

nedklassifisert miljøtilstand. Dette gjelder for eksempel de havnære bassengene Ramsøy og 

Hepsøy/Raudøy i Osen kommune. Begge disse hadde tilstandsklasse 2 (”God”), noe som kan skyldes 

naturlige variasjoner, og muligens også tilførsler av store mengder tang- og tarerester ved stormfullt 

vær. Ytre Svesfjord i Osen kommune hadde beste tilstandsklasse, mens Indre Svesfjord, som ligger 

innenfor en terskel lengre inn i samme fjord, hadde tilstandsklasse 3 (”Mindre god”). Dette skyldes 

mest sannsynlig redusert vannutskifting på grunn av terskelen og relativt store tilførsler av organisk 

materiale fra naturens side. 

 

Dette reiser spørsmålet om bunnprøver fra største dyp i en fjord er en egnet parameter for å måle 

miljøpåvirkning og endring over tid. Alternative strategier for valg av prøvetakingssteder bør 

undersøkes (jfr det refererte forslaget fra Gullestadutvalget ovenfor).  

 

Det bør framskaffes referansedata som karakteriserer ”naturtilstanden” før havbrukspåvirkning. 

Det er mulig dette kan gjøres ved å velge områder som er lite eller ubetydelig påvirket, for eksempel 

lokaliteter beliggende ytterst mot kysten eller fjordbassenger uten oppdrettspåvirkning. 

6.9 Forslag til undersøkelser 
Det er gjennomført MOM – B og MOM – C undersøkelser på en lang rekke lokaliteter i Trøndelag. 

Disse undersøkelsene bør systematiseres med sikte på å analysere følgende spørsmål: 
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 Otto K. Sandnes 2004: Bonitetsprosjektet i HASUT. Utvikling av kartleggingsmetode for lokalisering av 
marin matfiskoppdrett. Rapport fra Aqua Kompetanse AS.  
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1. Kan det påvises endringer over tid som indikerer lokal forverring av miljøtilstanden? 

2. Er det en sammenheng mellom MTB og/eller faktisk biomasse/utfôring og eventuelle 

miljøendringer for enkeltlokaliteter og for lokalområder? 

3. Kan denne analysen gjøre det mulig å klassifisere områder eller lokaliteter som lite egnet 

eller godt egnet til fiskeoppdrett? 

4. Kan data fra disse undersøkelsene brukes til å definere en 0-tilstand (naturtilstand) som kan 

være referanse for å definere ”akseptabel påvirkning”? 

 

Dersom en gjennomgang av eksiterende datamateriale kombineres med å identifisere og undersøke 

referanseområder som kan antas å være upåvirket av oppdrettsvirksomhet, burde det være mulig å 

utvikle en robust modell for ”akseptabel påvirkning”.  Analyse av de 772 lokalitetene i hele landet 

som er MOM – B undersøkt i perioden 2009-2011 vil komplettere bildet. 

 

Det bør gjennomføres bunnstrømundersøkelser på utvalgte lokaliteter, med sikte på å se på 

spørsmålet om resuspendering av sedimenter. Spørsmålet om det er en sammenheng mellom 

overflatestrøm (mindre enn 30 m dyp) og bunnstrøm bør avklares. Dersom overflatestrøm ikke er en 

god predikator for bæreevne, bør Ancylus-modellen som brukes i MOM-metodikken revideres. 

 

Gullestadutvalget peker på at det kan etableres et forskningsprosjekt i tilknytning til de nye 

oppdrettslokalitetene til Mainstream Norge i indre del av Ofotfjorden (Herjangfjorden og 

Rombakfjorden). Dette er fjorder som til nå ikke har blitt benyttet til oppdrett og de gir dermed en 

enestående mulighet til å studere økologiske effekter av lakseoppdrett på fjordmiljø generelt, og vill 

marin fisk spesielt. En slik studie har aldri vært gjennomført verken nasjonalt eller internasjonalt (se 

s. 186 i Gullestadutvalgets innstilling). Det er ikke kjent om en slik studie er startet opp eller planlagt 

startet opp. Hvis dette arbeidet kommer i gang, vil det kunne høstes verdifulle data om 

naturtilstanden som vil supplere observasjoner fra Trøndelag. 

6.10 HIs forslag til tiltak for å forbedre miljøovervåkningen 
I avsnittet 6.2.5. Næringssalter, organisk stoff og andre utslipp beskriver HI en rekke tiltak som kan 

forbedre miljøovervåkningen. Nedenfor er dette avsnittet gjengitt, og tiltak det eventuelt kan være 

aktuelt å gjennomføre som en del av Miljødokumentasjon Trøndelag er markert med bold.   

 

Sonering 

 

Det har vært en del uklarhet angående de ulike påvirkningsonene rundt oppdrettsanlegg. For 

å komme fram til enhetlige betegnelser vil vi foreslå at sonene kalles Anleggssone, 

Overgangssone, Regional sone – og at samme betegnelse brukes for påvirkning av standsone, 

frie vannmasser og bunn. 

 

Prosessene rundt et anlegg 

 

Vi har i 2011 foretatt målinger av næringssalt, partikler, klorofyll, oksygen, bakterier og 

legemidler for å begynne arbeidet med å forstå hvordan utslippene spres i de frie vannmasser 

og på hvilken måte de går inn i næringskjedene. Spredningspotensialet og konsentrasjoner vil 
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være avhengige av mange faktorer, slik som strøm, temperatur, fiskemengde og størrelse, og 

vil også til en viss grad være sesongavhengige. Det gjenstår ennå en god del arbeid før man 

kan generalisere og bruke målingene inn i en modell for spredning av utslipp rundt anlegg. 

 

Tilpassing til vannforskriften 

 

Bunnpåvirkningen under og omkring matfiskanlegg skal overvåkes etter Norsk Standard 9410 

eller tilsvarende. Vannforskriften skal nå innføres, og det er viktig å avklare de faglige 

tilpassningene mellom denne og standarden. Sentralt i denne forbindelse er soner med ulik 

påvirkning og overvåking. Havforskningsinstituttet har i den forbindelse en pågående dialog 

med Klif. 

 

Næringssalter, finpartikulært materiale og legemidler 

 

Potensiell influenssone 

 

Vi arbeider med å kartlegge hvor store soner rundt anleggene som potensielt kan påvirkes av 

utslipp av næringssalter, finpartikulært materiale og partikkelbundne legemidler. 

Influenssonen vil variere både med anleggets størrelse og konstruksjon, biomasse i anlegget 

og produksjonsfase, vannutskiftningen i området og anleggets avstand fra land. Det bør tas 

målinger med høy frekvens rundt ulike typer anlegg gjennom en produksjonssyklus før man 

kan dra slutninger om hvor stort område som potensielt kan påvirkes. 

 

Lokale effekter på sjøvegetasjon i strandsonen 

 

Vi har i 2010 og 2011 undersøkt lokale effekter av utslipp på hardbunn. Vi arbeider videre 

med å evaluere miljøindikatorer. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig med en 

overvåking av miljøparametre også i strandsonen ved anlegg på lik linje med de pålagte 

bunnundersøkelsene. 

 

Eutrofieringseffekter i avgrensede områder med høy tetthet av matfisk og settefiskanlegg 

 

Risikovurdering for regionale eutrofieffekter i de frie vannmasser er gitt på fylkesbasis i denne 

rapporten. Selv om vi vurderer risikoen for regionale effekter i fylket som liten, vil det i alle 

fylker finnes områder som sannsynligvis er mindre egnet for oppdrettsvirksomhet. Det kan 

for eksempel være tilfelle i mindre og mer innelukkede fjordsystem. Vi trenger mer kunnskap 

om hvilken grad høy utslippsbelastning i slike avgrensede områder kan føre til en dårlig 

miljøstatus i området. Her kan verktøy utviklet i vannforskriften være et godt hjelpemiddel. I 

den forbindelse må miljøindikatorer avklares. 

 

Organisk stoff 

 

Hardbunn 
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Det er gjort innledende undersøkelser under matfiskanlegg for å avklare hvordan partikulære 

organiske utslipp påvirker hardbunn. Det gjenstår å avklare sammenheng mellom tilførsler og 

miljøeffekter, hvilken overvåkingsmetode som skal brukes og hvilke miljøstandarder som skal 

gjelde. Dette er et fagområde der kunnskapsnivået er lavt og her ligger det betydelige 

oppgaver. 

 

Sårbare habitater 

 

Problematikken rundt utslippenes påvirkning på sårbare og verdifulle naturtyper (korall, 

svamp, gyte- og oppvekst områder, ålegrassenger etc.) må avklares. Dette omfatter som 

nevnt undersøkelser av spredning av oppløst og partikulært stoff, men også en vurdering av 

tålegrenser, overvåkingsmetoder og etablering av miljøstandarder. 

 

Effekt på marine næringskjeder 

 

Produksjonen på upåvirket bunn er normalt begrenset av mangel på næring, og utslippene fra 

store matfiskanlegg betyr en dramatisk økning av tilførslene. Det pågår undersøkelser for å 

avklare hvordan disse tilførslene går inn i de marine næringskjedene. Dette kan ha direkte 

betydning for kystfiskeriene og arbeidet bør føres videre både av den grunn og med tanke på 

økosystembasert forvaltning. Bunnpåvirkningen på store dyp synes å være forskjellig fra den 

vi kjenner fra grunnere lokaliteter, og videre undersøkelser kan avklare om det er nødvendig å 

utvikle nye overvåkingsmetoder og nye miljøstandarder. Disse vurderingene bør også 

innbefatte prøvetaking ved store merder der er vanskelig å ta prøver rett under merdene der 

belastningen er størst. 

 

Kumulativ påvirkning 

 

Kumulativ bunnpåvirkning av resipienter/regioner med stor oppdrettsaktivitet får økende 

aktualitet. Her bør påvirkning og overvåking få økt oppmerksomhet. Dette må ses i 

sammenheng med Vannforskriften. Regenerering av forlatte lokaliteter er lite undersøkt. Det 

gjelder både brakkeleggingsperioder som inngår i vanlig veksling mellom lokaliteter, og slike 

som er permanent forlatt. 

 

I tråd med HIs anbefaling, bør det vurderes om Miljødokumentasjon Trøndelag skal starte opp et 

prosjekt for å kartlegge områder som sannsynligvis er mindre egnet for oppdrettsvirksomhet. Dette 

må i så fall omfatte en avklaring av hvilke miljøindikatorer som skal benyttes i en slik kartlegging, og 

hvor prøver skal hentes fra. Ved å kombinere slike analyser med data om undervannstopografi og 

dybder, samt med modellsimuleringer av strømningsforhold, vil man kunne utvikle et nyttig 

planleggings- og forvaltningsverktøy. I denne sammenhengen vil det være nyttig med en analyse av 

MOM-data fra de 772 undersøkte lokalitetene (som foreslått ovenfor), med sikte på å identifisere 

eventuelle felles kjennetegn ved lokaliteter i miljøtilstand 3 og 4.  

7 Utslipp av legemidler og kjemikalier 
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HIs risikorapport omfatter ikke utslipp av legemidler og kjemikalier. Det finnes således ikke en samlet 

norsk framstilling av risikoer knyttet til dette. Imidlertid bestilte Salmon Aquaculture Dialogue en 

rapport om effekter av bruken av legemidler og kjemikalier i havbruksnæringen world wide 173. 

Rapporten er skrevet av en gruppe kanadiske, amerikanske og chilenske forskere, og framstår som en 

grundig gjennomgang av risikoer knyttet til havbruksnæringens utslipp av legemidler og kjemikalier. 

Rapporten inneholder en omfattende referanseliste over undersøkelser som er utført på dette 

området. Rapporten kan ansees som et referanseverk.  

 

Legemidler som brukes i oppdrettsnæringen grupperes som antibakterielle midler, antiparasittmidler 

og anestesimidler. Uønskede effekter er påvirkning på ”non-target”- organismer, og i forhold til 

folkehelsespørsmål som knytter seg til konsum av mat som inneholder rester av legemiddler. 

Dessuten kan personale som håndterer legemidler bli påvirket. Det brukes også en del 

desinfeksjonsmidler som kan ha miljøeffekter. Selv om det ikke er vanlig å kalle disse for legemidler, 

bør de studeres i sammenheng med utslipp av legemidler ettersom de benyttes i smitteforebyggende 

sammenhenger.  

 

Resistensutvikling blant bakterier er det største problemet ved bruk av antibakterielle midler, som 

vanligvis har lav giftvirkning for andre organismer enn mikroorganismer. Antiparasittmidler kan 

påvirke ”non-target”-organismer som krepsdyr (reker, krabber, hummer o.l). Antiparasittmidler som 

organofosfatene er giftige også for mennesker, mens kitinsyntesehemmere har liten effekt for 

mennesker. Resistensutvikling blant parasitter er et hovedproblem ved ensidig bruk av ett 

medikament. Det er ikke påvist negative miljøeffekter ved bruk av anestesimidler.  

 

Ved badebehandling mot lakselus med pyretroidet cypermetrin fortynnes virkestoffet raskt med 

økende avstand fra den behandlete merden. HIs risikorapport refererer til en studie fra Skottland 

som påviste at reker (Crangon crangon) som var plassert i behandlingsmerden døde, mens reker 

plassert i ulike distanser fra anlegget ikke ble påvirket. HI refererer videre til en feltundersøkelse i 

Canada, der det ble vist at cypermetrin var dødelig for 90 % av amerikansk hummer som var plassert 

inne i merden under behandling. Hummer som var plassert 100–150 m borte, ble ikke påvirket. 

Muslinger, sjøpølser og enkelte undersøkte copepoder påvirkes i liten grad.  

 

Utslipp av kjemikalier dreier seg om miljøgifter fra fôret, forbindelser som blir brukt som 

antibegroingsmiddel på nøter eller anlegg, og utslipp av desinfeksjonsmidler. Miljøgifter fra fôret 

slippes ut som fôrspill eller gjennom fekalier fra fisken. Stoffgrupper som kommer inn under denne 

kategorien er blant annet halogenerte organiske forbindelser som PCB, dioksiner, furaner, klorerte 

pesticider, bromerte flammehemmere, og tungmetallforbindelser som metylkvikksølv. Dette er 

stoffer som kan bioakkumuleres i næringskjeden. 

 

Utslipp av kobber fra vask og impregnering av oppdrettsnøter er regulert gjennom 

Forurensningsforskriften fra 1. juli 2005. Det er forbudt å slippe ut miljøskadelige kjemikalier fra 

rengjøring, spyling og vasking av oppdrettsnøter. Kobber hoper seg ikke opp i næringskjeden og har 

ikke alvorlige langtidseffekter, slik som for eksempel hormonforstyrrende stoffer. Klif har publisert 
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 Les Burridge, Judith Weis, Felipe Cabello and Jaime Pizarro 2008: Chemical Use In Salmon Aquaculture: A 
Review Of Current Practices And Possible Environmental Effects.  
http://www.worldwildlife.org/what/globalmarkets/aquaculture/WWFBinaryitem8842.pdf  

http://www.worldwildlife.org/what/globalmarkets/aquaculture/WWFBinaryitem8842.pdf
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retningslinjer for vasking og impregnering av nøter 174. Klif startet en nasjonal kontrollaksjon av 

notvaskeriene langs kysten i september 2011. Tilsynsaksjonen viste at notvaskeriene har for dårlig 

kontroll med egne utslipp til vann, i form av manglende målinger, mangelfull drift av renseanlegg 

eller egenvurdering av miljørisiko (HMS). Ved 14 anlegg var driften i strid med kravene til 

utslippskontroll, og 18 anlegg håndterte avfallet i strid med regelverket. 3 anlegg drev med ulovlig 

eksport av farlig avfall 175. 

 

Kunnskapene om desinfeksjonsmidler er beskrevet i kapittel 5 i den ovenfor nevnte rapporten bestilt 

av Salmon Aquaculture Dialogue, og er her karakterisert som mangelfulle. 

7.1 Effekter på reker og andre arter med skallskifte 
På oppdrag av Klif gjennomførte NIVA i 2010 en undersøkelse av spredning av lusemidler ved to 

lokaliteter i Nord-Trøndelag og en i Hordaland 176. De undersøkte lokalitetene, samt 

referanselokaliteten i Oslofjorden, er vist i figuren nedenfor.  

 

  
 

Prosjektet undersøkte forekomsten av de to benzoylurea-kitinsynteseinhiberende pesticidene, 

diflubenzuron og teflubenzuron. Diflubenzuron er virkestoffet i medisinfôret Releez og teflubenzuron 

er virkestoffet i medisinfôret Ektoban.  

 

Det ble analysert for diflubenzuron og teflubenzuron i sediment, partikler i vann, blåskjell, 

tanglopper, taskekrabber, reker, torskefilét, torskelever og torskeskinn. Det ble funnet påviselige 

konsentrasjoner av diflubenzuron og teflubenzuron i prøver av sediment, partikler i vann, blåskjell, 

tanglopper, taskekrabber og reker fra lokalitetene der det var behandlet med lakselusmidlene. Det 

                                                           
174

 http://www.klif.no/publikasjoner/2823/ta2823.pdf  
175

 http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2012/Mars-2012/Miljolovbrudd-ved-notvaskerier/?cid=10610  
176 Langford, K.H., Øxnevad, S., Schøyen, M, and Thomas, K.V. 2011: Environmental screening of veterinary 
medicines used in aquaculture – diflubenzuron and teflubenzuron.  NIVA-rapport 6133-2011. 
http://www.klif.no/publikasjoner/2773/ta2773.pdf   

http://www.klif.no/publikasjoner/2823/ta2823.pdf
http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2012/Mars-2012/Miljolovbrudd-ved-notvaskerier/?cid=10610
http://www.klif.no/publikasjoner/2773/ta2773.pdf
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ble ikke funnet diflubenzuron eller teflubenzuron i noen av torskeprøvene, og heller ikke i noen av 

prøvene fra referanseområdet. 

  

Siden det ikke foreligger norske EQS-grenseverdier (Environmental Quality Standard) for 

oppdrettsmedisiner ble resultatene sammenlignet med EQS-verdier for sediment og vann fra 

Storbritannia. Her har forvaltningen angitt EQSer innenfor en Allowable Zone of Effects (AZE), som er 

definert som inntil 25 m fra oppdrettsanlegget. Det er i tillegg angitt en mye lavere grenseverdi for 

sonen utenfor 25 m grensen. Alle sedimentprøvene som ble samlet inn utenfor 25 meters grensen 

for oppdrettsanlegg 1 og 2 hadde konsentrasjoner av teflubenzuron som oversteg EQS-verdien for 

Storbritannia (2 ng/g tørrvekt). Sedimentprøvene som ble samlet innenfor 25 meters grensen for 

oppdrettsanlegg 3 lå under EQS-verdien for teflubenzuron innenfor sonen for tillatte effekter (10.000 

ng/g tørrvekt).  

 

De påviste konsentrasjonene av teflubenzuron i sedimentprøver fra enkelte lokaliteter ble vurdert til 

å være høye nok til å utgjøre en risiko for organismer som lever i sedimentene. Det finnes ingen EQS-

verdi for diflubenzuron i sediment, og forfatterne av rapporten konkluderte med at mangelen på 

relevante data gjorde det vanskelig å beregne en grenseverdi for konsentrasjon som ikke gir toksiske 

effekter (PNEC, Predicted No-Effect Concentration).  

 

Det ble videre påvist konsentrasjoner av diflubenzuron som ligger over EQS-verdien på 5 ng/L i 

vannprøver innsamlet ved to av oppdrettsanleggene. Tre vannprøver innsamlet mellom 300 og 900 

meter fra oppdrettsanlegg 2 hadde konsentrasjoner av teflubenzuron over EQS-verdien. Forfatterne 

konkluderte med at påviste konsentrasjoner av diflubenzuron i vannprøver innsamlet ved 

oppdrettsanleggene og opp mot 1 km unna er tilstrekkelig høye til å utgjøre en risiko for akvatiske 

organismer.  

 

Forfatterne konkluderte videre med at det er uklart om de påviste konsentrasjonene i biotaprøvene 

har effekter på de forskjellige artene. De mente imidlertid at en grov vurdering av de påviste 

konsentrasjonene i reker samlet inn ved oppdrettsanlegg 1 og nivåene som gir kroniske effekter på 

reker (3 ng/L) tilsier at det er en potensiell risiko for effekter på reker. Det er rimelig å overføre dette 

til andre arter som gjennomgår skallskifte i løpet av livssyklusen.  

7.2 Fettsyreprofil som indikator 
Inkludering av både marine og vegetabilske oljer som kilder til lipider i laksefôret har resultert i en 

fettsyresammensetning som skiller seg markant fra beitedyr av marint opphav. Analyse av nordlig 

reke (Pandalus borealis) i 4 regioner langs norskekysten viste at reker innsamlet nærmere enn 800 m 

fra oppdrettsanlegg hadde et høyere innhold av de vegetabilske fettsyrene 18:02 n6 (linolensyre) og 

18:03 n3 (α-linolensyre) og de marine fettsyrene 20:01 N9 og 22:01 n11 (vanlig i silde- og loddeolje), 

sammenlignet med reker hentet fra referanselokaliteter 177.  Resultatene viser at reker kan ha 

oppdrettsavfall som en del av sin diett, enten direkte via ekskrementer eller fôr, eller indirekte via 

mindre bunndyr som har spist dette. Resultatene bekrefter at fettsyrer kan benyttes til å spore 

oppdrettsavfall i reker, og at reker kan fungere som en indikatororganisme for organisk materiale fra 

                                                           
177

 Siri Aaserud Olsen, Arne Ervik and Otto Grahl-Nielsen 2012: Tracing fish farm waste in the northern shrimp 
Pandalus borealis (Krøyer, 1838) using lipid biomarkers. http://www.int-
res.com/articles/aei2012/2/q002p133.pdf  

http://www.int-res.com/articles/aei2012/2/q002p133.pdf
http://www.int-res.com/articles/aei2012/2/q002p133.pdf
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oppdrettsanlegg. Figuren viser hvilke områder som ble undersøkt, blant annet et område i Nord-

Trøndelag.  

 

  

 

En kanadisk studie av hvordan SLICE® (emamectin benzoate - EB) blir spredd fra oppdrettsanlegg og 

deponert på sjøbunnen viste at EB ikke kunne påvises lengre unna enn 60-100 m fra anleggene 178. 

Den høyeste konsentrasjonen på 30 ppb ble målt rett under anlegget ca 3 uker etter SLICE®- 

behandlingen. Figuren nedenfor illustrerer EB-konsentrasjonen i overflatesedimentene langs en vest-

øst gradient i løpet av 4 måneder. Prøvene ble tatt rett under anlegget (0 m), samt 30, 60 100 og 150 

m unna, i tillegg til et referanse område. 

 

 

                                                           
178

 Environmental fate of SLICE
®
 (emamectin benzoate) in saltwater aquaculture. Foreløpig rapport. 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/science/enviro/aquaculture/rd2011/rdsealice-pou-eng.html , se seksjon Sea Lice. 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/science/enviro/aquaculture/rd2011/rdsealice-pou-eng.html
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På bakgrunn av de refererte observasjonene bør det vurderes å gjennomføre undersøkelser for å se 

på spredning av virkestoffene i lusemidler, samt hvordan dette kan påvirke ulike dyregrupper som 

tar opp i seg slike stoffer. Dette bør trolig gjøres som en kombinasjon av feltundersøkelser 

(spredning) og laboratorieundersøkelser (påvirkning). Arbeidet med dette bør inngå i en nasjonal 

strategi for å fastsette grenseverdier for EQS.  

8 Sårbar natur 

8.1 Sammendrag 
Dette kapittelet omtaler sårbare naturtyper og arter knyttet til det marine miljø. Oppdrettsanlegg 

kan i sjeldne tilfeller påvirke arter og naturtyper negativt. Kapittelet gir en oversikt over noen av de 

viktigste problemstillingene, og hvor vi kan finne relevante opplysninger. Det foreslås ikke 

gjennomføring av feltstudier på dette området, men derimot at data og opplysninger som 

foreligger i ulike databaser blir systematisert på en måte som forenkler søknadsskriving og 

søknadsbehandling. Dette innebærer at forekomster av sårbare naturtyper og arter i Trøndelag blir 

kartfestet i en målestokk tilpasset lokalitetsvurderinger. Noen av kartverktøyene som er lagt ut av 

ulike etater ser ut til å være basert på målestokker som gir for liten detaljinformasjon for 

lokalområder. 

8.2 Sårbare naturtyper 
I 2011 publiserte Artsdatabanken sin første rødliste over truete naturtyper 179. Naturtyper i Norge 

(NiN) er en ny, fullstendig arealdekkende naturtypeinndeling for Norge. NiN bygger på definisjonen 

                                                           
179

 Norsk rødliste for naturtyper 2011 http://www.artsdatabanken.no/Article.aspx?m=287&amid=9298  

http://www.artsdatabanken.no/Article.aspx?m=287&amid=9298
http://www.dfo-mpo.gc.ca/science/enviro/aquaculture/rd2011/img/046.jpg
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av naturtype i Naturmangfoldloven som trådte i kraft 1. juli 2009: ”En naturtype er en ensartet type 

natur som omfatter alt plante- og dyreliv og de miljøfaktorene som virker der ...”. NiN dekker det 

norske fastlandet, de arktiske øyene og havområdene under norsk suverenitet.  

 

NiN versjon 1.0 definerer 80 ulike naturtyper. Av disse omfatter Rødlista for naturtyper i Norge 40 

truete naturtyper. 14 befinner seg i det marine mijø (samt 5 som er ført opp som DD = data mangler. 

Følgende forkortelser er benyttet i tabellen nedenfor: EX – forsvunnet, CR – kritisk truet, EN – sterkt 

truet, VU – sårbar, NT – nær truet, DD – datamangel. 

  

Vurderingsenheter  Kategorier    

 

Marine dypvannsområder  

Korallrev  VU   

Kald havkildebunn  DD  

Muddervulkan-bunn  VU   

Varm havkildebunn  NT   

Korallskogsbunn  NT   

Grisehalekorallbunn  VU    

 

Marine gruntvannsområder  

Fjord  DD  

Kil  DD  

Tareskogsbunn  NT   

Sukkertareskog Skagerrak  EN   

Sukkertareskog Nordsjøen  VU   

Kalkalgebunn  DD  

 

Fjæresone  

Fjæresonesjø  DD  

Aktivt delta  NT    

Aktivt marint delta  VU   

Strandeng  NT   

Sørlig strandeng  EN   

Sanddynemark  VU    

Sørlig etablert sanddynemark  EN   

 

Sør-Trøndelag er ført opp med forekomst av 2 truete naturtyper i marine dypvannsområder, 4 i 

marine gruntvannsområder og 6 i fjæresonen. Tilsvarende antall for Nord-Trøndelag er 2, 4 og 5. I 

begge fylkene er det korallrev og korallskogsbunn som er ført opp i kategorien marine 

dypvannsområder. I kategorien marine gruntvannsområder er det kjente forekomster av fjord, kil, 

tareskogsbunn og kalkalgebunn i begge fylker. I kategorien fjæresone er alle naturtypene unntatt 

sørlig etablert sanddynemark til stede i Sør-Trøndelag, mens alle unntatt sørlig etablert 

sanddynemark og sørlig strandeng er til stede i Nord-Trøndelag.  

 

Artsdatabankens rapport gjør følgende vurderinger: 
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Utslipp av partikler (fôrspill og ekskrementer) fra oppdrettsanlegg utgjør en faktor som kan 

påvirke filtrerende arter (for eksempel korallrev og korallskog) negativt. Det er ikke kjent 

hvilket omfang denne påvirkningsfaktoren har, og heller ikke hvilket omfang og hvilken effekt 

økt innhold av næringssalter som følge av utslipp fra land har på kystnære forekomster av 

korallrev og korallskog. (s.54) 

 

Følgende sies om akvakultur som mulig påvirkningsfaktor i kategorien marine gruntvannsområder: 

 

Fjord- og kystområdene utsettes også for eutrofi (overgjødsling) fra bl.a. jordbruk, skogbruk, 

akvakultur og kloakkanlegg. (s.60) 

 

Akvakultur er ikke angitt som en mulig påvirkningsfaktor i forhold til fjæresonesystemer (også omtalt 

som havstrand, marin-littoralt system, saltvannsstrand). 

 

I regi av ”Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold” foregår det en 

kartlegging av spesielle marine naturtyper og nøkkelområder for spesielle arter og bestander i 

kystsonen. I løpet av programperioden 2007–2010 ble utvalgte marine naturtyper i omtrent 

halvparten av Norges kystkommuner ferdig kartlagt. Kartleggingen er gjennomført i 

Trøndelagsfylkene. 

 

Kartleggingen skjer i henhold til Direktoratet for naturforvaltnings håndbok nr 19-2007. ”Kartlegging 

av marint biologisk mangfold”. De spesielle naturtypene omfatter større tareskogforekomster, sterke 

tidevannsstrømmer, fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet, spesielt dype 

fjordområder, poller, littoralbasseng, israndavsetninger, bløtbunnsområder i strandsonen, 

korallforekomster, løstliggende kalkalger, ålegress, undervannsenger og skjellsandforekomster. For 

nøkkelområder er det østersforekomster, større kamskjellforekomster og gyteområder for fisk som 

kartlegges. 

 

Resultatene er registrert i Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase 

(http://www.dirnat.no/kart/naturbase) . Temakart for marine data finnes her: 

http://www.dirnat.no/kart/temakart/marine_data. 

8.3 Kartlagte korallrev i Trøndelag 

Korallrev i Norge er såkalte kaldtvannskorallrev, som er bygd opp av arten Lophelia pertusa. Korallrev 

trues først og fremst av havforsuring og klimaendringer. Havkjemimodeller for våre havområder 

tilsier at pH i havet mot slutten av dette hundreåret vil falle så mye at kalk vil gå i oppløsning. 

Kalkskjelettet i en levende korall er beskyttet av det levende vevet utenpå, men denne beskyttelsen 

gjelder ikke for de døde korallrestene som bygger opp revene. Korallrev vil ikke kunne bygge seg opp 

hvis de døde korallene går i oppløsning. 

 

I et kortere tidsperspektiv ødelegges korallrev av fiskeredskaper, og kan teoretisk også nedslammes 

av organisk avfall fra oppdrettsanlegg. Det kan i sjeldne tilfeller være nødvendig å ta hensyn til 

korallrev når anlegg skal lokaliseres. I dag plasseres imidlertid oppdrettsanlegg stadig oftere ved 

dypere hardbunnsområder, og dette er områder der man kan forvente å finne koraller og svamper.  

http://www.dirnat.no/kart/naturbase
http://www.dirnat.no/kart/temakart/marine_data


112 
 

 

På oppdrag av Lerøy Hydrotech har Møreforskning laget en rapport om hvordan oppdrettsanlegg kan 

påvirke korallforekomster 180. Møreforskning mener at anlegg som ligger nærmere enn 250 meter fra 

korallforekomsten kan påvirke korallene så mye at de dør. Trekkes anlegget 1000 m meter unna, 

mener de man ikke vil kunne se noen effekt. Avstanden mellom 250 til 1000 meter beskrives som en 

sone der lokale forhold avgjør om sedimentering fra anlegget kan ha negative konsekvenser. 

 

Møreforskning skriver i sin rapport datert 25.04.2012 at Havforskningsinstituttet er i startfasen av en 

studie som bl.a. skal undersøke hvorvidt og hvordan oppdrettsanlegg kan påvirke svamper (Geodia 

baretti) og koraller (L. pertusa). Individer av G. baretti og L. pertusa vil bli plassert i ulike distanser fra 

flere oppdrettsanlegg. Distansene vil trolig være fra 25 m til 1 km avstand fra anlegget. Resultatene 

fra studien kan forhåpentligvis gi mer kunnskap om interaksjonen mellom koraller og oppdrett, og 

hvordan og ved hvilke avstander man kan forvente at oppdrett vil ha innvirkninger koraller og 

svamper.  

 

Som følge av Møreforsknings rapport, samt HIs pågående forskning, bør det ikke prioriteres å sette 

i gang spesielle undersøkelser i regi av Miljødokumentasjon Trøndelag. Tilrettelegging av 

eksisterende kunnskap bør gjennomføres som en del av det generelle prosjektet om sårbar natur. 

 

Lenken nedenfor går til HIs kartverktøy Mareano, og viser kartlagte korallrev og vernete 

korallforekomster i Trøndelag. 

 

http://www.mareano.no/kart?language=no&bbox=66956.8,7027015.0,555716.8,7269800.6&KARTBI

LDE_ID=122  

 

Selligrunnen på Tautraryggen i Trondheimsfjorden ligger på bare 40 meters dyp, og er vernet som 

naturreservat etter Naturvernloven. Normalt ligger kaldtvannskorallrev på dybder fra 200 til 400 m 

 

Sula-revet og Iverryggen (Haltenbanken) er beskyttet mot bunntråling og annen redskap som slepes 

langs bunnen, etter "Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen; Kapittel XIII. 

Beskyttelse av korallrev".  Korallrevforskriften (1999) gjør bevisst ødeleggelse av korallrev under fiske 

forbudt, og setter krav om spesiell aktsomhet ved fiske i nærheten av kjente korallforekomster. 

Områder kan også stenges for bunntrålfiske for å beskytte viktige korallforekomster 

 

Rundt 600 korallrev er så langt dokumentert og stedfestet på kart, men det er kjent at det finnes 

langt flere som enda ikke er dokumentert. Indikasjoner fra flerstråleekkolodd antyder at tallet på rev 

i norske farvann er nærmere 6000. På MAREANOs karttjeneste er det oppdaterte kart over de kjente 

korallrevene i norske farvann er, i tillegg til at verneområder for koraller er merket av. 

 

Figuren nedenfor er hentet fra en ICES-rapport, og viser områder langs norskekysten der forholdene 

ligger til rette for dannelse av kaldtvannskoraller. Varme farger angir best egnethet. Slike områder 

forekommer i stor grad i Trøndelag. 

                                                           
180 Sigfrid Tangen og Inge Fossen 2012: Interaksjoner mellom kaldtvannskoraller og intensivt oppdrett. 
Kunnskapsstatus og et første skritt mot en konsekvensanalyse. Rapport MA 12-10.  
http://www.moreforsk.no/default.aspx?menu=1011&id=1015  

http://www.mareano.no/kart?language=no&bbox=66956.8,7027015.0,555716.8,7269800.6&KARTBILDE_ID=122
http://www.mareano.no/kart?language=no&bbox=66956.8,7027015.0,555716.8,7269800.6&KARTBILDE_ID=122
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20041222-1878.html#map013
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20041222-1878.html#map013
http://www.moreforsk.no/default.aspx?menu=1011&id=1015
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Kilde: ICES. 2010. Report of the ICES/NAFO Joint Working Group on Deep‐water Ecology (WGDEC), 

22–26 March 2010, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2010/ACOM:26. 160 

pp. http://www.ices.dk/reports/ACOM/2010/WGDEC/wgdec_final_2010.pdf  

8.4 Sårbare arter 
I dette avsnittet vil det bli gjort summarisk rede for arter det bør bli tatt hensyn til, og hvilke 

datakilder som er tilgjengelige for å evaluere mulig konflikt i forhold til havbruk. 

8.4.1 Sjøfugl 

SEAPOP (Seabird Populations) ble startet i 2005, og er et langsiktig overvåkings- og 

kartleggingsprogram for norske sjøfugler, som skal fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende 

kunnskap om sjøfugl. Spesiell fokus rettes mot innhenting av data som gjør det mulig å modellere 

effekter av menneskets inngrep og skille disse fra det som primært skyldes naturlig variasjon. 

Programmets hjemmeside (www.seapop.no ) inneholder informasjon om bl.a. artenes utbredelse og 

bestandsutvikling. Overordnet informasjon er lagt ut på kart (http://www.seapop.no/no/map-

services-and-databases). Prosjektet publiserer årsrapporter (2010: 

http://www.seapop.no/no/files/publications/2011/SEAPOP_aarsbrosjyre_2010.pdf). 

 

http://www.ices.dk/reports/ACOM/2010/WGDEC/wgdec_final_2010.pdf
http://www.seapop.no/
http://www.seapop.no/no/map-services-and-databases
http://www.seapop.no/no/map-services-and-databases
http://www.seapop.no/no/files/publications/2011/SEAPOP_aarsbrosjyre_2010.pdf
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8.4.2 Rødlista arter 

Artsdatabanken har publisert rapporten ”Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter”, der et eget 

kapittel omhandler det marine miljø 

(http://www.artsdatabanken.no/Article.aspx?m=269&amid=8241). Det framgår av rapporten at bare 

omkring 3 % (88 arter) av alle truete og nær truete arter forekommer i marint miljø. Det er flest 

bløtdyr (24 arter), etterfulgt av fisk (13 arter), fugl (13 arter), alger (12 arter) og krepsdyr (8 arter). Av 

de 52 hekkende fugleartene som helt eller delvis er knyttet til det marine miljø, er altså 25 % truet 

eller nær truet. Blant fisk er det flest truete og nær truete arter av bruskfisk (haier og skater), men 

også kommersielt utnyttete og vanlige arter som ål (Anguilla anguilla), blålange (Molva dypterygia) 

og vanlig uer (Sebastes marinus) er rødlistet fordi bestandene har vært i tilbakegang de senere år.   

9 Marin villfisk 
 

Ved flere anledninger har fiskere fortalt at villfisk av ulike arter endrer atferd og kan få dårlig kvalitet 

når den beiter på spillfôr fra oppdrettsanlegg.  Det har også kommet påstander om at torsk har 

sluttet å gyte i fjorder med oppdrettsanlegg.  

 

De første studiene som ble gjort for å finne ut om torsken slutter å gyte i oppdrettsfjorder ga ingen 

entydige resultater, men antydet at det ikke så ut til at gytetorsk skydde unna oppdrettsanlegg 181. 

Det viste seg imidlertid at både ungfisk av torsk og gytemoden fisk hadde unnvikelsesatferd i 

karforsøk i forhold til vann med luktstoff av laks. 

 

Et prosjekt i regi av SINTEF Fiskeri og havbruk, NINA og NOFIMA 182 publiserte i 2011 en artikkel om 

hvordan oppdrettsanlegg langs kysten påvirker ville sei- og torskepopulasjoner. Studien 

sammenlignet dietter, helsetilstand og parasittlaster mellom villfisk fanget nær 9 norske 

oppdrettsanlegg og kontrollfisk fanget i områder uten lakseanlegg 9 steder langs hele norskekysten. 

Det ble påvist at oppdrettsanlegg hadde en klar effekt på kvaliteten og kvantiteten på villfiskdietten, 

siden fisk som oppholdt seg rundt anleggene vanligvis hadde dobbelt så mye mat i magen som 

kontrollfisken. Den økte tilgangen på mat førte til at fisk som levde nær oppdrettsanlegg hadde 

større kropps- og leverstørrelse enn kontrollfisken. Parasittmengden på villfisk fanget nær anlegg var 

også forskjellig fra kontrollfisk, med økt mengde eksterne parasitter som mobil og festet torskelus, 

men lavere mengde interne parasitter, slik som kveis. Fiskens tilstand ga ingen holdepunkter for at 

oppdrettsanlegg er dårlige leveområder for villtorsk og sei på kort sikt. Kosthold og tilstandsdata 

tyder på at vill sei og torsk drar nytte av tilknytning til oppdrettsanlegg gjennom tilgang til større 

mengder mat, noe som igjen kan bety forbedret gyting.  

 

Forfatterne konkluderte med at siden tilstanden hos vill sei og torsk forbedres av å leve nær 

oppdrettsanlegg, eksisterer det en mulighet til å begrense fiske av disse artene rundt 

                                                           
181

 Terje Svåsand, Pål-Arne Bjørn, Trine Dale, Arne Ervik, Pia Kupka Hansen,Jon-Erik Juell, Ørjan Karlsen, 
Kathrine Michalsen, Ove Skilbrei, Bjørn-Steinar Sæther og Geir Lasse Taranger 2004: Effekter av lakseoppdrett 
på gyteadferd til vill torsk 2002-2003 http://www.fiskerifond.no/files/projects/attach/242012lakstorsk.pdf  
182

 Dempster T, Sanchez-Jerez P, Fernandez-Jover D, Bayle-Sempere J, Nilsen R, et al. (2011) Proxy Measures of 
Fitness Suggest Coastal Fish Farms Can Act as Population Sources and Not Ecological Traps for Wild Gadoid Fish. 
PLoS ONE 6(1): e15646. doi:10.1371/journal.pone.0015646   
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0015646  

http://www.artsdatabanken.no/Article.aspx?m=269&amid=8241
http://www.fiskerifond.no/files/projects/attach/242012lakstorsk.pdf
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0015646


115 
 

lakseoppdrettsanlegg, der de er samlet og sårbare for fiske. På denne måten kan lakseoppdrett bidra 

til å øke torskebestanden i sørlige norske farvann. Ettersom dette antydet at arealbegrensninger mot 

fiske vil kunne gi en mulighet for torsken å utnytte de forbedrede vilkårene den får ved å leve i 

tilknytning til oppdrettsanlegg ved å øke sin gytesuksess, avstedkom artikkelen negative reaksjoner 

fra bl.a. Noregs Fiskarlag, som meldte artikkelen inn for granskning i Den nasjonale forskningsetiske 

komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).  

 

Dette førte til at forfatterne av artikkelen presiserte at de bare påviste at villfisk rundt 

oppdrettsanlegg ser ut til å være ved god helse, og at deres fysiologi var endret på grunn av at de 

spiser spillfôr fra oppdrettsanlegg. Hvilke langsiktige virkninger dette kan ha på fysiologiske 

prosesser, eggproduksjon eller egg og larvekvaliteten på vill torsk og sei er imidlertid fortsatt ukjent. 

De presiserte videre at man bare kan finne svar på om lakseoppdrett forstyrrer naturlig gyting, 

migrasjoner eller atferd med langsiktig forskning, og at studien ikke omfattet en vurdering av den 

fysiologiske kvaliteten på fisken med tanke på hvor egnet den er til konsum. Det er ikke kjent om 

NENT har fattet vedtak. 

 

En annen artikkel i regi av de samme forfatterne rapporterte at 6-96% av dietten til sei og torsk i 

nærheten av oppdrettsanlegg bestod av fôrpellets, og at dette påvirket fettinnholdet i muskel og 

lever, samt fettsyreprofilen 183.   

 

Et forsøk på å finne ut om torsk hadde unnvikelsesatferd i forhold til en tradisjonell gytefjord 

(Øksfjord i Finnmark) der det nå foregår lakseoppdrett, ga ikke et entydig svar 184. Det kunne ikke 

påvises ulik atferd mellom torsk med normal luktesans og torsk med blokkert luktesans, men 

resultatet kan ikke tas til inntekt for at fiskernes rapporter om endret gyteatferd ikke er korrekt. 

 

Et nylig rapportert prosjekt på sei i Ryfylke 185 indikerer at oppdrettsanlegg påvirker seiens 

vandringsmønster. Den ser ut til å vandre mellom oppdrettslokaliteter, og den vandrer ut i havet 

senere enn før. Merket sei blir likevel gjenfanget i samme områder som tidligere. Prosjektet har ikke 

sett på villfiskens kvalitet som salgsvare. Rapporten inneholder imidlertid denne opplysningen (s.20): 

 

Det kan òg nemnast at vi har fått tilbakemeldingar frå fiskarar i ytre deler av Ryfylke som har 

observert at både merka- og annan sei dei har fått dei siste åra har spist mykje sild/silderogn i 

vintersesongen, slik at det nok er fleire tilhøve som påverkar fordelinga av seien i dette 

området. Vi har også blitt fortalt av fiskarar i området at problema rundt ”oppdrettsei” og 

redusert kvalitet dei siste par åra har blitt mindre enn dei var for nokre år sidan. 
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Ut fra dette må det konkluderes at spørsmålet om lakseoppdrett kan påvirke villfisk negativt mht til 

gyting, fangbarhet og matkvalitet ikke er avklart. Det er lite sannsynlig at det kan gjennomføres 

prosjekt i regi av Miljødokumentasjon Trøndelag som kan avklare spørsmålet. Forskning på 

området bør gjennomføres på nasjonalt nivå, og initiativet bør komme fra FKD eller fiskerinæringens 

organisasjoner.  

 

Som omtalt i avsnittet Fettsyreprofil som indikator er det påvist at reker kan påvirkes av utslipp av 

medisinrester. Dette gjelder trolig også torskefisk og annen fisk. Det bør vurderes om Miljøprosjekt 

Trøndelag skal gjennomføre et prosjekt for å se på effektene av utslipp av midler mot lus. Et slikt 

prosjekt bør i tilfelle gjennomføres i tilknytning til en samordnet avlusning i en eller flere soner. 

 

 

10 Vedlegg 

10.1 Vedlegg 1: Overvåking av gyteatferd hos vill og oppdrettslaks under 

naturlige forhold i elv 
 

Bakgrunn og forutsetninger 

Det er foreslått et større merkeprosjekt av laks fanget i kilenot utenfor Namsen, i 

oppvandringssesongen 2012. Radiomerking av oppdrettslaks og villaks i kilenoten vil kunne gi 

mulighet for å lokalisere de individene av den merkede laksen som vandrer opp på gyteplassene i 

vassdraget høsten 2012. Det er videre foreslått at ytterligere 400 individer merkes med Lea eller 

Carlimerker. Dersom et utvalg tydelige oppdrettslaks blant disse også merkes med synlige merker 

(Peterson disk, ref. Ims og Alta), vil sjansen for å finne laks med kjent opphav ved hjelp av 

videoovervåking på gyteplassene øke. Lea og Carlinmerker kan observeres men ikke identifiseres på 

individnivå ved bruk av undervannsvideo. På utvalgte gyteplasser i Namsen høsten 2012 skal det 

imidlertid være mulig å finne merket laks dersom merkene er tilstrekkelig synlige. Laks som kun er 

radiomerket, vil være vanskeligere å identifisere nøyaktig fra videobildene, enn laks med mer synlig 

merke. Grunnen til dette er at peilingen av radiomerket laks er ikke så nøyaktig at det alltid vil være 

mulig å skille ut det radiomerkede individet blant flere andre som står tett sammen.  

På merketidspunktet vil ikke opphavet til den enkelte fisken (oppdrett eller vill) nødvendigvis være 

kjent. All seint rømt oppdrettslaks med tydelige kjennetegn vil kunne identifiseres på 

fangsttidspunktet, men alle tvilstilfeller må undersøkes nøyere via skjellprøve eller DNA analyse. Det 

betyr at det vil være påkrevd å merke den usikre gruppen (all fisk som ikke har tydelige morfologiske 

kjennetegn på å være oppdrettslaks) med individmerker. Dette kan gjøres med Peterson disk med 

tall- eller bokstavkode. 

Metode og gjennomføring 

Det vil bli benyttet undervannskameraer plassert på ulike gytefelt i Namsenvassdraget. Aktiviteten på 

et gytefelt er knyttet til fokuspunkter der hvor hunnlaks graver. Rundt den gravende hunnlaksen vil 

hannlaks kjempe om tilgang til selve gytingen. Fokuspunktet flytter seg ofte mellom ulike hunnlaks 
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avhengig av hvor nær selve gytingen de er. En laksehunn bruker normalt ca. ett døgn på å lage hver 

egglomme. Hunnlaks kan lage fra 3 til 15 egglommer avhengig av kroppsstørrelse. Egglommene 

plasseres i en eller flere gytegroper. Avstanden mellom egglommer innen en grop er normalt under 

en halv meter, mens avstanden mellom groper av samme hunnlaks kan variere fra noen meter til 

flere kilometer. Det vanligste er trolig at gropene fra samme hunnlaks ligger nær hverandre.  

Den primære informasjonen som skal registreres er hvor mange ulike individer som er innom 

gytefeltet i en gitt periode. Individene skilles fra hverandre på morfologiske karakterer. Unike 

prikkmønstre, andre morfologiske kjennetegn, kroppsstørrelse, kjønn, farge og atferd skiller individer 

entydig fra hverandre. 

Videre skal informasjon om hvor lenge og hvor mange ganger individene er inne på gytefeltet 

kvantifiseres. Atferdsparametere som hvem kurtiserer hvem, hvem vinner over hvem (gjelder 

hannfisk) og hvor de enkelte hunnlaksene graver, loggføres enten gjennom «focal sampling» (følge 

ett individ en gitt tid) eller «scan sampling» (følge all aktivitet en gitt tid). Det bør gjøres en 

simulering av observasjonsmetode i forhold til målsetning på forhånd. Den viktigste informasjonen 

fra ett felt er hvor mange ganger hunnlaks gyter og hvem de gyter med. Det er kjent at laks kan gyte 

når det er mørkt så det må gjøres et valg om det skal benyttes IR lys ved kamera eller om det kun skal 

observeres i den lyse delen av døgnet. 

Det skal benyttes fire stasjonære kamera på hvert gytefelt og et styrbart (pan/tilt) kamera. I 

Namsenvassdraget ligger gyteområdene tettere i de øvre delene av elvene. De øverste 

gyteområdene har også best sikt i vannet siden de ligger ovenfor flere tilløpselver som fører leirslam 

ved høy vannføring. Aktuelle gytefelt ligger ved Gartland (Figur 1 Figur 2 og Figur 3) og i utløpet av 

fossekulpen ved Tømmeråsfoss i Sandøla (Figur 4). På begge steder er det registrert en høy andel 

oppdrettslaks under å overvåkingsfiske om høsten. Laks som merkes i Namsenfjorden kan også 

vandre opp i Bjøra og videre helt opp i Søråa på Høylandet. Det kan benyttes drivtellere i våttdrakt 

for å undersøke hvilke gytefelt som har aktiv fisk til enhver tid og samtidig har merket oppdrettsfisk 

på feltet. Den radiomerkede fisken kan dessuten peiles, og avhengig av hvor mange merkede 

individer som finnes i nærheten av gytefelt, kan det letes etter gytefelt der det peiles oppdrettslaks. 

Det vil også være mulig å følge vandring av merket laks gjennom videosystemene som allerede er i 

drift i fisketrappene i Tømmeråsfoss og Fiskumfoss. I tillegg vil det være enkelt å også etablere 

videoovervåking i Formofoss. Dersom det vandrer mye merket laks, og merket oppdrettslaks forbi 

trappene, bør det gjøres en vurdering av å sjekke gytefelter i elvestrekningene ovenfor fossene. 

Endelig avgjørelse av hvor mange gytefelter og hvor lenge de skal overvåkes må tas etter en 

simulering av mulig utfall og grundigere gjennomgang av ambisjonsnivå. 
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Figur 1. Gytefelt nedenfor vandringshinder i Fiskumfoss. 
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Figur 2. Gytefelter på Gartland ca. 2 km nedenfor Fiskumfoss. 

 

 

Figur 3. Gytefelter på Gartland ca. 3 km nedenfor Fiskumfoss. 
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Figur 4. Gytefelter nedenfor Tømmeråsfossen i sideelven Sanddøla. 

 

10.2 Vedlegg 2. Validering av strømmodell 
Skisse til prosjekt; Miljødokumentasjon Trøndelag 

Innledning 

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er en parasitt med anadrom laksefisk som vert. Helt siden man 

startet med oppdrett av laksefisk har lakselus utgjort et betydelig problem for næringa. Lusa 

medfører økonomisk tap i form av skader på fisken og dyre medikamentelle behandlinger mot lusa. I 

tillegg er lakselus muligens et enda større problem i forhold til næringas renommé fordi lakselus kan 

spres fra oppdrettsanlegg til ville bestander av laks og ørret, og dermed utgjøre en trussel for disse 

bestandene. Problematikken er forverret, og satt sterkt søkelys på, i de senere årene fordi det har 

oppstått utfordringer i forhold til resistensutvikling hos lusa mot de mest brukte avlusingsmiddlene. 

Bedre kunnskap om lakselusas spredning og fordeling i vannmassene i de frittsvømmende stadiene 

kan være viktig for å forstå hvordan og i hvilken grad smitten skjer, og for utvikling av strategier for å 

hindre smitte.  

 

Lakselus har til sammen 10 utviklingsstadier, men det er kun nauplie og kopepodittstadiet som er 

frittlevende i sjø. De frittlevende stadiene er definert som dyreplankton, og er derfor prisgitt 
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havstrømmer for horisontal spredning. Levetid for de frittlevende stadiene er omtrent 150 

døgngrader, noe som tilsvarer 15 dager ved 10 C. Lakselusas pelagiske liv er lite kjent, men det er 

indikasjoner på at den stort sett befinner seg i de øvre 6-10 meter av vannkolonnen (Heuch et al. 

1995, Havforskningsinstituttet faktaark). Faktorer som kan ha innvirkning på fordelingen i 

vannkolonnen er lys (styrer døgnmigrasjon), salinitet (toleranse > 20 PSU) og hvor sprangsjiktet 

befinner seg. Det er studier som viser at lakselusa tiltrekkes sprangsjiktet i vannkolonnen, fordi det 

der er størst sjanse for å møte vertsfisk. 

Det er store kunnskapshull om de mobile stadiene av lakselus og forekomst i de frie vannmasser. Til 

nå har de frittlevende stadier blitt fanget opp av klassiske prøvetakingsutstyr for dyreplankton. 

Sammenlignet med sine slektninger, holoplanktoniske hoppekreps (som har hele sin livssyklus som 

plankton), viser lakselusa svært lave antall, og prøvetakingsutstyr er tilpasset den førstnevnte type 

organismer. For kartlegging av de mobile stadier av lakselus er det nødvendig med langt større type 

prøvetakingsredskap for å generere tilstrekkelig tallmateriale for å kunne gi pålitelige estimater av 

forekomster av arten i sjø.  

Beskrivelse av prosjekt 

Vi ønsker å studere spredning av lakselus langs Trøndelagskysten som vist på figuren under. Dette er 

et (av totalt syv) modellområde som er etablert og kjørt for 2008 og 2009 i MODS-prosjektet, 

finansiert av Fylkeskommunene i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag sammen med FHL og en 

rekke industripartnere. (se www.mods.sinmod.no) 
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Havmodellen SINMOD er benyttet i en lang rekke prosjekter for bl. a. smittespredning, og vi ønsker å 

validere modellen mht. drift av lakselus. Modellområdet på figuren dekker et intensivt 

havbruksområde, med over 100 lokaliteter. Vi tenker å kjøre modellen for 2012 siden det da er 

høyere oppløsning på tellinger av lusedata på lokaliteter. Vi ønsker å få næringen med oss på 

prosjektet og dele data for lusetellingene og ant. fisk (/biomasse) pr lokalitet for 2012. Disse dataene 

skal vi bruke til å lage et system av realistiske kilder for lakselus, enten populasjonsmodeller eller et 

enklere system for klekke-estimat. Når eggene klekkes (vi bruker en konsentrasjon av egg) blir de 

transportert rundt av SINMOD og deres utvikling og vertikalvandring styres av en pelagisk 

lakselusmodell. Spredningen fra alle kildene vil spores som en konsentrasjon der vi har kontroll på 

hvilke av lusene som er smittsomme kopepoditter. Lusene vil taes ut av modellen når de har nådd 

forventet levetid (150 døgngrader er et ofte brukt tall).  

SINMOD er et modellsystem som drives av atmosfæriske krefter, tidevann og av ferskvannsavrenning 

fra land (data fra NVE). Ytre påvirkninger ivaretas ved å kjøre modellen i flere omganger. Vi starter 

med et område som dekker de nordiske hav og arktiske hav med 20 km oppløsning. Denne 

produserer grensebetingelser for modeller som dekker mindre områder, men som har høyere 

oppløsning. Modellområdet som er vist på figuren har 160 m horisontal oppløsning, og det er inntil 

42 vertikale lag i modellen (der 26 av dem er i de øverste 500 m). For å sikre best mulig vinddata til 
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dette prosjektet så ønsker vi et samarbeid med Meteorologisk Institutt eller Storm for leveranse av 

finskala vinddata. 

Det ville være en styrke for prosjektet om vi hadde med profilerende strømmålere (ADCP) plassert ut 

i et snitt som krysser fronten mellom vannet som kommer ut fra Trondheimsfjorden og kystvannet i 

Frohavet. Disse målingene gir strøm i en kolonne i vannsøylen, og i tillegg kan man se på fordeling av 

plankton i vannsøylen. Hvis vi kunne fått med en produsent av slike måleinstrumenter (Aanderaa 

eller Nortek) så kunne deres egenandel inn i prosjektet være å dekke arbeidet med å sette ut og 

hente inn slike målere. En annen mulighet er at SINTEF Materialer og kjemi kan gjøre et slikt arbeid 

med de målerne som de disponerer.  

Planktonic AS baserer sin virksomhet på fangst av hoppekreps til produksjon av en mikrofôrpartikkel 

til fiskelarver, og vil være partner i dette prosjektet. Høstingsutstyr som benyttes er flere store 

planktonfeller med åpningsareal på 20 m2, og som tømmes daglig for fangst. En slik felle filtrerer 

typisk rundt 200 000 m3 vann per døgn, og samler materiale kontinuerlig slik at eventuelle 

variasjoner over døgnet eller fra dag til dag blir fanget opp. Til sammenligning får man typisk filtrert 

1-2 m3 vann i et klassisk håvtrekk fra 10 – 0 meter.  Det er altså langt større sannsynlighet for at man 

kan få tilstrekkelig antall mobile lakselus i disse fellene som kan gi grunnlag for en dokumentasjon i 

forhold til forekomst i de frie vannmasser, sammenlignet med om man benytter klassisk 

prøvetakingsutstyr. Fangsten blir deretter størrelsesfraksjonert med størrelsessnitt på 100 

mikrometer. Lusenaupliene er vesentlig større enn naupliene til andre arter av hoppekreps. Det er 

derfor sannsynlig at man i bestemte fraksjoner vil kunne finne lusenaupliene, og skille disse fra 

resten av fangsten. Fangstområdet som Planktonic dekker er Frøya, som er et av de områdene i 

Norge med høyest produksjon av oppdrettslaks. Det at Planktonic høster dyreplankton daglig i 

perioden mars til november, gjør dette til en unik dataserie som kan benyttes til overvåkning av 

mobile lakselus i de frie vannmasser.     

Det er en stor etterspørsel etter basisdata om typiske forekomster og konsentrasjoner av frittlevende 

stadier av lakselus i de pelagiske vannmasser som eksempelvis kan inngå i økologiske 

simuleringsmodeller som SINMOD.  

For å sammenligne forekomster av frittlevende lakselus med forekomster av påslag på fisk, kan vi 

gjøre et eksperiment med utplassering av fisk i bur og se på lusepåslag. Dette er tenkt gjennomført 

etter samme modell som Bengt Finstad (NINA) gjør i Romsdalsfjorden. I en slik arbeidspakke i 

hovedprosjektet ville det være naturlig å involvere Finstad for å nyttegjøre den kompetansen som de 

har opparbeidet på sitt arbeid.  

Sentrale problemstillinger angående lakselus og sampling 

Prosjektet tar sikte på å besvare følgende spørsmål som vil være sentrale i forhold til om metoden 

skal kunne brukes til en kontinuerlig overvåkning:  

1. Hvilket eller hvilke dyp er det hensiktsmessig å samle inn lusenauplier fra.  

2. Vil det være mulig å finne lusenauplier i prøvene, eller vil de forsvinne i mengden av andre 

dyreplankton av samme størrelse. Kan dette eventuelt løses ved å samle inn materiale 

utenfor tidsperiodene hvor det er topper i dyreplanktonbiomassen?  
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3. Kan metoden kalibreres til å kunne gi et riktig anslag av antall lusenauplier per volumenhet 

kystvann?  

4. Hvor ressurskrevende er prøveuttak og prøvegjennomgang/tellinger.  

5. Hvilke størrelsesfraksjoner vil fange opp hvilke stadier av lakselusa? Kan snittene i 

fraksjoneringen justeres for å få renere prøver?  

Sentrale problemstillinger angående modellering av lakselus 

1. Hoveddelen av dette prosjektet vil være sammenligningen med observasjoner av 

frittlevende lakselus samlet inn av Planktonic og simulerte forekomster i de pelagiske 

vannmasser ved bruk av SINMOD.  

2. I analysen bør vi se på vertikal fordeling av lusekonsentrasjon, hvordan konsentrasjon av 

lus fortynnes ut fra kildene og hvordan den ev. økes i frontsoner.  

3. Hva har vind å si for forflytting av konsentrasjoner?  

4. Hva sier modellen om lusetetthet som en funksjon av avstand til land?  

Metode  

Metoder for å avdekke forekomst og dynamikk hos frittlevende utviklingsstadier av lakselus:  

1. Bruk av passive planktonfeller 

a. Dynamikk i konsentrasjoner gjennom sesong og ulike år. Prøvetaking per uke. 

b. Døgnmigrasjoner i de øvre vannlag. Prøvetaking intensivt i opptil 2 uker med daglige 

prøvetakinger. 

i. Preferanse for bestemte sjikt som termoklin eller haloklin  

2. Bruk av klassisk prøvetakingsutstyr  

a. Jevnlig prøvetaking nedstrøms fra et oppdrettsanlegg 

b. Intensiv prøvetaking på og nær fronter for å avdekke oppkonsentreringssoner av 

frittlevende lakselus. Frontene vil bli modellert ved bruk av SINMOD og det vil 

deretter bli tatt prøver på godværsdager hvor frontene vil være synlige fra 

overflaten.  

c. Intensiv prøvetaking i en gradient fra land til mer åpne farvann for å avdekke mulige 

oppkonsentreringer mot land. Prøvetaking vil bli utført på ulike dager med ulik 

vindretning. Vindretning kan ha svært mye å si for mulig oppkonsentrering nær land.  

 

Alle prøver vil fikseres med 4% boraxbuffret formaldehydløsning  og gjennomgås med vanlig 

mikroskopering av personell med spesialkompetanse på artsbestemmelse av dyreplankton hos 

Planktonic.  
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Alle estimater av frittlevende lakselus vil bli sammenholdt med målinger av temperatur, salinitet, 

algeforekomster og ikke minst SINMOD modellen.  

Det første året vil bli et forprosjekt, og det vil bli utviklet egnet prøvetakingsutstyr for formålet, og 

kalibrering for å oppnå representative og tilstrekkelige prøver av frittlevende lakselus.  

I et forprosjekt vil det være behov for materiale inklusive timer for produksjon av prøvetakingsutstyr, 

klassisk prøvetakingsutstyr, håndholdt CTD for målinger av temperatur, salinitet og fluorescence og 

strøm-målere for estimering av filtrert vannvolum i planktonfeller. I tillegg vil prøvetakingsutstyr 

utprøves og kalibreres, noe som krever at man tar prøver som skal analyseres.   

 

 En må også regne med tid til rapportering enten i form av en publikasjon i et tidsskrift eller 

presentert på nett. I forkant av modelleringsarbeidet vil det være naturlig med en litteraturstudie av 

modellering av lakselus.  

Forslag til tidsplan 

Vi ser for oss et forprosjekt der det testes ut utstyr og metodikk som en planleggingsfase til 

hovedprosjektet der det vil bli mer omfattende sampling i tillegg til modellering.  

Prosjektstart: 01 07 2012 ?? 

Prosjektavslutning: 31 12 2012 ?? 

 

Det vil tas prøver jevnlig i perioden fra juli til oktober både fra passive planktonfeller og nært 

oppdrettsanlegg. En periode på inntil 2 uker vil ha intensiv prøvetaking fra passive planktonfeller. Det 

vil bli utført forsøk på intensiv prøvetaking nær vannfronter og en gradient fra land og til mer åpent 

havvann.  

Forslag til budsjett til forprosjekt for Planktonic AS 

Aktivitet/ objekt Antall  Enhetspris 

Planktonic kr  

Totalt kr  

Prøvetaking  150 timer  600,-  90 000,-  

Analyser av prøver 250 timer  600,-  150 000,-  

Diverse analyser, adm og rapportering 30 timer  600,-  15 000,-  

Utvikling av storskala 

prøvetakingsutstyr for frittlevende 

lakselus 

50 timer 600,- 30 000,- 

Materiell for utvikling av storskala 

prøvetakingsutstyr 

6 20 000,- 80 000,- 
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Kjøp av CTD sonde inklusive fluoresc. 1 110 000,-  110 000,-  

Kjøp av strøm-målere 4 1000,- 4 000,- 

Total kostnad    479 000,-  

 

Forslag til budsjett til forprosjekt for SINTEF Fiskeri og havbruk 

Aktivitet Pris 

Detaljstudie av strømmer i prøvetakningsområdet for å 

bistå Planktonic i utvelgelse av lokaliteter for sampling1 

40 000 

1 Vi har kommet med en grovt anslått anbefaling for sampling, men vil gjerne gå litt mer i 

dybden i data som foreligger fra tidligere simuleringer.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


