
Det følgende er i all hovedsak et referat av artikkelen på 104 sider med 361 referanser1. For 

dokumentasjon av påstander vises det til referansene i artikkelen.  

Tilbakegangen og kollapsene forekom overalt, men omfattet ikke alle bestander. Unntakene finnes 

for det meste i Norge og Russland, men det finnes unntak også andre steder. En robust hypotese må 

derfor forklare hvorfor mange elver mistet sin naturlige syklus i innsiget av laks og deretter fikk en 

bestandskollaps, og samtidig forklare hvorfor noen bestander fortsetter å ha sykliske svingninger i 

innsiget på tilnærmet historisk nivå. Artikkelen diskuterer de vanlige hypotesene om klima, byttedyr, 

predasjon og lakseoppdrett, og forkaster dem alle som forklaringer på observasjonene. Den nye 

hypotesen er altså storstilt tjuvfiske.  

Størst tilbakegang på vestsiden av Atlanterhavet 

Etter at laksefisket i internasjonalt farvann og offshore-fiskeriene i bl.a. Norge og Canada ble avviklet, 

skulle overskuddet av laks på havbeite økt med omlag 1,5 millioner laks, som skulle kommet tilbake 

til sine respektive kyster og hjemmeelver. Men innsiget økte ikke etter at havfisket forsvant. De fleste 

bestandene fortsatte med å gå tilbake.  

Kollapsene var mest alvorlig for de Nord-amerikanske bestandene. Samlet innsig gikk ned 85% for 

ensjøvinterlaks (smålaks), fra 7-800.000 før 1980 til 110-150.000 i løpet av 1990-tallet. 

Tosjøvinterlaks (mellomlaks) gikk tilbake 90%, fra 900.000 til 100.000. Tilbakegangen innebærer at de 

Nord-amerikanske bestandene ikke har nådd gytebestandsmålene (conservation limits) siden 1990. 

Tilbakegangen på østsiden av Nord-atlanteren var mye mindre, men med stor forskjell mellom Sør-

Europa (hovedsakelig Storbritannia) og Nord-Europa (hovedsakelig Norge og Russland). I Sør-Europa 

gikk 1SV-laks tilbake fra 2,5 mill til 0,6 mill, og 2SV-laks fra 1 mill til 0,4 mill (70% totalt). I Nord-

Europa var tilbakegangen 50%. 1SV gikk tilbake fra 1 mill til 0,4 mill, og 2SV fra 0,6 til 0,3 mill. Det er 

mange flere bestander i Europa sammenlignet med Amerika som har innsig godt over GBM, og som 

derfor produserer et høstbart overskudd. Norge utmerker seg med en generell framgang de siste 10-

15 årene2, mens tilbakegangen fortsetter i Irland og UK.  

Artikkelen har et kart som viser hvor tilbakegangen har vært verst. 
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Foregår det et storstilt ulovlig laksefiskeri? 

Artikkelforfatterne søker å sannsynliggjøre at årsaken til laksemankoen må være at fisketrykket i 

virkeligheten ikke ble vesentlig redusert etter innstramningene på 1980-tallet. De setter søkelyset på 

det som kan være et uoppdaget, ulovlig laksefiskeri i havet, og peker på Labradorsjøen, 

Irmingersjøen, Norskehavet, Barentshavet, og Framstredet, Danmarkstredet og Buffinstredet ved 

Grønland, som områder med lite overvåkning og derfor smutthull for såkalt IUU-fiskeri (illegal, 

unreported and unregulated). På norsk brukes betegnelsen UUU - ulovlig, urapportert og uregulert.  

De underbygger denne hypotesen ved å trekke sammenligninger med andre tilfeller der et IUU-

fiskeri har ført til bestandskollapser. De mener at det såkalte flatline-fenomenet (forklaring lengre 

ned) og redusert fangstvekt er typiske vardøger for bestandstilbakegang som resulterer i kollaps på 

sikt. De peker på at den bratte nedgangen startet i etterkant av den kraftige nedreguleringen av 

offshore-fiskeriene som begynte i 1984, og antyder at kunnskapen om havfiske etter laks ble 

videreført i et ulovlig fiskeri. 

Det skal være registrert uforklart høy aktivitet av kjøle- og fryseskip i farvannene ved Grønland ved 

hjelp av AIS-systemet (Automatic Identification System – et sikkerhetssystem som alle båter skal ha). 

Forfatterne mener at tilstedeværelse av omlastingsfartøy kan indikere mottak av fisk fra IUU-fartøy (i 

tillegg til leveranser fra lovlige fartøy, som skalkeskjul).  

De peker også på bifangst i lovlige fiskerier som et mulig undervurdert problem. Spesielt nevner de 

japanske og kinesiske fiskerier etter akkar og andre cephalopoder i de sørlige delene av den 

subpolare gyren.  

Hvorfor blir det ikke oppdaget? 

Et åpenbart spørsmål er hvorfor et betydelig ulovlig fiske ikke blir oppdaget, f.eks. ved at markedet 

får uforklarlige tilførsler av villaks. Som eksempel på at slike ting faktisk kan skje, viser de til at 

Sovjetunionen greide å skjule ulovlig hvalfangst med store fabrikkskip og en flåte av fangstbåter i 30 

år etter at de hadde undertegnet den Internasjonale kommisjonen om regulering av hvalfangst 

(IWC). I 1982 vedtok IWC et moratorium på hvalfangst. I 1994 ble det klart at Sovjetunionen 

systematisk hadde underrapportert antall hvaler de tok. Som et eksempel kan nevnes at fra 1948 til 

1973 hadde Sovjet fanget 48.477 knølhval, 18 ganger mer enn de 2710 som landet rapporterte inn til 



IWC3. Dette ligger tross alt en god del år tilbake i tid, men det er ikke lenge siden båter som Electron4 

kunne operere i Barentshavet i mange år uten å bli avslørt. IUU-flåten kunne levere tilsynelatende 

uten problemer til notoriske pirathavner i Danmark, England og Spania.  

Kritisk til NASCO 

NASCO hevder at IUU-fisket etter laks ikke er et problem etter 1994. Artikkelforfatterne skriver at de 

fleste fiskerikommisjoner rundt omkring i verden rapporterer til the Combined IUU Vessel List 

(CIUUVL  2021), mens NASCO ikke gjør dette.  

ICES publiserer årlige rapporter om statusen til laksebestandene som inkluderer estimater av 

urapportert fangst. I 2004 var dette estimatet 1039 tonn, som falt til 258 tonn i 2019. ICES samler inn 

data om dette fra sine medlemsland, men dette er ikke-verifiserte data. Oppgavene som ICES mottar, 

er ikke i nærheten av å forklare mankoen på laks i Nord-atlanteren. Tabellen nedenfor er kopiert fra 

ICES sin siste rapport, og gjelder 20185. Vi kan merke oss at Norges andel av urapportert fangst i 

denne misvisende statistikken var 81%. Det er likevel interessant at norske villaksforskere meldte inn 

255 tonn urapportert, som utgjorde 44% av de 584 tonnene som ble offisielt rapport avlivet dette 

året. Totalfangsten inkludert urapportert var altså 839 tonn avlivet laks. Hvordan de kom fram til 

dette forblir et mysterium.   

 

Andre mulige årsaker 

Forfatterne diskuterer mulige årsaker til laksekollapsene, med vekt på klimaendring, tap av marine 

byttedyr, predasjon og påvirkning fra lakseoppdrett. De finner ingen studier som demonstrerer 

katastrofal effekt av noe av dette, altså heller ikke fra predasjon eller lakseoppdrett. De refererer til 

Norge, som er et av få land med minst tilbakegang for villaks siden 1985, og samtidig landet med 

suverent størst produksjon av oppdrettslaks. Forfatterne har imidlertid ikke fått med seg at innsiget 

av norsk villaks har vært økende siden 2007.  

De viser også til at laksebestandene har kollapset i de Nord-amerikanske elvene Saint John og 

Miramichi og River Foyle i Irland, som alle har sine munninger i områder langt fra oppdrettsanlegg, 

og der det heller ikke er registrert mye lus på post-smolt. 
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Forfatterne refererer studier som viser at overlevelsen til postsmolt for Nord-atlantiske bestander 

varierer synkront, men at overlevelsen i den første sjøfasen likevel forklarer bare 40% av variasjonen 

i innsiget av voksen laks. Mangelen på sammenheng mellom postsmoltens overlevelse og 

årsklassestyrken målt som summen av innsiget av 1SV, 2SV og 3SV er diskutert tidligere på 

Aquabloggen6. 

Kjennetegnene på en ødeleggende tilbakegang 

Forfatterne mener nedgang og kollaps for laksebestander kjennetegnes av følgende faktorer:  

1. opphør av syklisk varierende innsig av voksenlaks 

2. utflating av innsiget på et lavt nivå (flatlining) 

3. gjennomsnittsstørrelsen går ned 

4. bestander med lengst avstand til den nordatlantiske gyren (North Atlantic Sub-polar Gyre) 

kollapser først 

Punkt 1 illustreres bl.a. av figuren nedenfor, som er en av mange lignende i artikkelen. Forfatterne 

fant holdepunkt for at den typiske syklusen er 10 år (8-12). 

 

Punkt 2 (flatline) illustreres bl.a. av figuren nedenfor, som viser at innsiget flater ut på et svært lavt 

nivå etter en periode med bratt nedgang. Slike kurver er svært uvanlige i Norge, hvis de overhodet 

finnes. Fenomenet ble observert i elver rammet av forsuring for 50-70 år siden, og i gyroelver. 

 

 
6 https://www.aquablogg.no/lakselus/smoltutvandringen-er-ikke-en-kritisk-periode-som-avgjor-
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Punkt 3 begrunnes bl.a. med at gjennomsnittsstørrelsen gikk ned fra 3,5 til 2,5 kg i det lovlige 

kommersielle fiskeriet ved Grønland i perioden 1968-1997.  

Punkt 4 illustreres bl.a. av figuren nedenfor, som viser den nordatlantiske gyren, og hvordan 

postsmolten kopler seg på denne gyren (de svarte pilene viser vandringsrutene). Laks med lengst 

vandringsavstand til gyren har gått mest tilbake. Førsteforfatter Michael J. Dadswell har tidligere 

publisert flere artikler om den såkalte karusell-hypotesen7. 

 

Konklusjoner 

Artikkelen konkluderer med at mange laksebestander vil bli utryddet i løpet av det neste tiåret, hvis 

det ikke blir tatt effektive grep i forvaltningen. Det kan være en fruktbar påminnelse til NASCO og 

andre å tenke på flere ting enn lakseoppdrett, og faktisk sjekke ut hypotesen om et hittil uoppdaget 

IUU-fiskeri. Forfatterne viser til Ockhams Law of Parsimony (loven om gjerrighet), som sier at den 

enkleste forklaringen er sannsynligvis korrekt. På norsk omtales denne loven som Ockhams 

barberkniv, som innebærer at man skal velge den enkleste av flere konkurrerende hypoteser. Altså 

barbere vekk overflødige variabler.  

Konklusjonen virker likevel pessimistisk i lys av framgangen for villaksen i Norge8. I flere artikler her 

på Aquabloggen er det vist at norsk villaks responderer relativt raskt på redusert beskatning i fjord og 

elv, mens den derimot ikke har respondert på et striktere avlusningsregime9. Dette kan tolkes som at 

det er forskjell på øst- og vestsiden av Atlanterhavet. På østsiden kan beskatningen i elvene og 

fjordene være viktigere enn den eventuelle effekten av et IUU-fiskeri i havet, mens det på vestsiden 

kan være omvendt. I tilfelle dette stemmer, kan det bety at IUU-fisket hovedsakelig foregår vest for 

ca 30-graders-meridianen altså omkring Grønland og sørover til området for akkarfiskeriene øst for 

Nova Scotia og vest av Skottland.     

Problemet er atter en gang at fokuseringen på lakseoppdrett som årsak til alt som er vondt og 

vanskelig tar oppmerksomheten vekk fra alternative hypoteser. Villaksen henvises dermed til å seile 

sin egen sjø, mens forskerne studerer navlelo.  
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