
Laksens livssyklus etter smoltstadiet 

Laksens livssyklus etter at smolten forlater elvene består av fjordfasen fra elv til kyst, den første fasen 

i havet der eventuell luseindusert dødelighet setter inn, resten av havbeitefasen til laksen er 

gytemoden og vender tilbake til kysten, fangstfasen med fisket i sjø og elv, og til slutt gytefasen. I 

mangel av faktiske observasjoner av dødeligheten i alle disse fasene blir det nest beste å konstruere 

informative konsekvensanalyser, basert på illustrerende regnestykker som viser effekten av å variere 

antall og dødelighet i alle disse fasene. Utgangspunktet er beste kunnskapsbaserte gjetninger om 

dødeligheten i hver enkelt fase. Konsekvensanalysen anskueliggjør at det er helt usannsynlig at 

fortellingen om 10 millioner og 95% dødelighet er korrekt, og dessuten at lus kan ha 

bestandsregulerende effekt. Derimot har fangstreduksjon og redusert overbeskatning gitt norsk 

villaks stor framgang. Kontrollregning er en undervurdert øvelse som kan avsløre ulogiske 

sammenhenger.  

Og som kjent fra tidligere bloggartikler: store forskjeller i modellert smittetrykk og faktisk påslag på 

forsøksfisk gir ingen observerbar forskjell mellom POene med hensyn til villaksbestandene utvikling. 

Hvorfor kan ikke forskere tro på sine egne øyne?  

ICES-modellen er mangelfull 

ICES sin PFA-modell1 bruker en konstant månedlig dødelighet på 3% når laksen er i havet. PFA 

beregnes pr 1.januar, separat for laks som blir gytemoden samme år (ensjøvinterlaks, 1SV) og ikke-

modnende laks (flersjøvinterlaks, MSW-Multi SeaWinter). ICES-modellen antar 3% konstant månedlig 

dødelighet både for 1SV- og MSW-laksen. De sistnevnte skal tilbringe ytterligere 18 måneder i havet 

(2SV). Dermed får MSW-laksen svært mye høyere dødelighet enn 1SV-laksen. ICES forklarer ikke 

hvordan tallet 3% har oppstått, men vi er invitert til å stole på ekspertenes beste skjønn.  

Regnemodellen som ble presentert i en tidligere blogg2 gjør det mulig å studere effekten av ulike 

prosentsatser for månedlig dødelighet i havfasen. Dødeligheten kan dessuten varieres i ulike faser av 

sjøoppholdet. Det er en variant av modellen som her brukes til å beregne hvor mange smolt som må 

til for å resultere i en tilbakevandring på 500.000 laks.  

Illustrasjonen nedenfor viser effekten av varierende dødelighet under beitevandringen i havet, fra 3% 

månedlig dødelighet (ICES-standarden) opp til 8%. Kanskje overraskende viser regnemodellen at det 

trengs bare 4,2 mill smolt hvis dødeligheten er 3%/måned. Det trengs hele 12 mill hvis den er 8%. I 

illustrasjonen er luseindusert dødelighet holdt konstant på 30%. Dette er et usannsynlig høyt nivå, 

men som ifølge Trafikklysekspertene forekommer i røde POer. Diagrammet viser også effekten av å 

variere dødeligheten i fjordfasen elv-kyst fra 70% og ned til henholdsvis 60% og 50%. 70% dødelighet 

i denne fasen er begrunnet i den tidligere artikkelen3. 

 
1 PFA = pre fishery abundance, som er restbestanden etter overstått naturlig dødelighet og før 
fangstdødeligheten desimerer bestanden ytterligere. 
2 https://www.aquablogg.no/simuleringer-viser-at-lus-pavirker-bestandsutviklingen-til-villaks-lite/  
3 Ibid. 

https://www.aquablogg.no/simuleringer-viser-at-lus-pavirker-bestandsutviklingen-til-villaks-lite/


 

Ved eksempelvis 6% månedlig dødelighet i havbeitefasen må smoltutvandringen være 7,75 mill ved 

70% tap i fjordfasen, som reduseres til 5,8 mill ved 60% tap i fjordfasen. Dette viser hvor avgjørende 

det som skjer i fjordfasen kan være for totalproduksjonen av tilbakevandrende gytemoden laks. De 

årlige svingningene i det nasjonale innsiget er mye mindre enn svingningene i enkeltelver. Endringer i 

miljøet i fjordfasen påvirker enkeltelver i mye større grad enn det nasjonale gjennomsnittet. Poenget 

er at endringer i fjordmiljøet mellom år kan forklare store svingninger i antall tilbakevandrende 

voksenlaks, og at disse svingningene er langt større enn eventuelle effekter av lus. 

Modellforutsetninger  

Innsiget på om lag 500.000 laks fordeler seg for tiden med et oppfisket antall på omtrent 200.000 og 

en gytelaksbestand på 300.000. Det oppfiskete og avlivete antallet var ca 150.000 i 2020, men det er 

sannsynlig at det lovlige, men urapporterte fritidsfisket i sjøen har et omfang på minst 50.000 laks. 

Det vil kanskje vise seg at urapportert fangst er mye høyere enn dette, når tallene fra 

fritidsfiskeundersøkelsen omsider blir publisert4. 

Når vi holder antall og fordeling konstant, kan vi se på effekten av dødeligheten i havet. Resultatet 

blir som vist i figuren lenger ned. Den blå delen av søylene viser hvordan konstant 70% naturlig 

dødelighet fra elv til kyst endrer antall døde laks avhengig av prosentvis dødelighet under havbeitet. 

Den oransje delen av søylene er variasjonen i antall døde laks forutsatt konstant 30% additiv 

dødelighet. Vi forutsetter med andre ord at eventuell luseindusert dødelighet er en ekstradødelighet 

som ikke er kompensatorisk eller vikarierende. Det siste ville være tilfellet hvis lus hovedsakelig 

dreper fisk som fra før er svekket, og som derfor risikerer gå tapt uansett.  

Eventuelle påslag av antatt dødelige mengder av lus i fjordfasen vil ikke resultere i dødelighet i løpet 

av den korte tiden det tar før smolten har forlatt kysten. Luseindusert dødelighet under utvandringen 

kommer som et tillegg etter at smolten har forlatt kysten, og følgelig må beregnes som en andel av 

gjenværende smolt som har overlevd predasjon og andre dødelige påvirkninger på strekningen elv-

kyst. Luseindusert dødelighet kan derfor betegnes som en ekstradødelighet som rammer i den tidlige 

havbeitefasen. 

En modellpredikert lusedødelighet på 30% eller mer kan nødvendigvis ikke bety at dette er en additiv 

dødelighet som skal plusses på den naturlige dødeligheten. Da blir det ingen fisk igjen av en kohort 

 
4 https://www.aquablogg.no/fritidsfiske-i-sjoen-lovlig-urapportert-uregulert-og-bestandsregulerende/  
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som først utsettes for 70% dødelighet fra elv til kyst, og deretter 30% i den tidlige havfasen. Laksen er 

jo faktisk ikke utryddet. Vi må tenke oss at modellmakerne i HI og andre steder mener at det er 30% 

av laksen som når ut til kysten som blir drept av lus. 

Tilbakeberegning av nødvendig smoltproduksjon som følge av endring av overlevelsen i havet 

Totallengden på søylene i diagrammet nedenfor viser hvor mange smolt som må gå ut av elvene for å 

gi et innsig på 500.000 laks, som en funksjon av ulike prosentsatser for månedlig dødelighet i havet.  

 

Størrelsen på de ulike fasenes bidrag til totaldødeligheten er pro rata i forhold til prosentsatsen for 

månedlig dødelighet i havet. Den visuelle avlesningen av effekten er lettere å se i neste figur, der den 

dominerende blå delen av søylene er tatt vekk.  

 

Effekten av konstant prosentvis dødelighet i havet som funksjon av varierende lusedødelighet 

Hvis vi holder oss til en standarddødelighet på 6% i havet (det dobbelte av ICES-standarden), blir 

behovet for smoltproduksjon 7,75 mill. Når vi holder smoltproduksjonen konstant på dette nivået, 

kan vi beregne dødeligheten i de ulike fasene av laksens livssyklus fra smolt til gytelaks. Resultatet er 

vist nedenfor, der de oransje søylene (fjordfasen) dominerer så mye at de andre sektorene blir for 
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små til visuell avlesning. I neste figur er den oransje delen fjernet, slik at dødeligheten i de andre 

fasene blir lettere å se. 

 

 

I figurene ovenfor er antall gytelaks en konstant på 300.000, mens fangst (egentlig det høstbare 

overskuddet) er en variabel avhengig av modellert luseindusert dødelighet. Ved 30% lusedødelighet 

kan fangsten være 200.000, varierende fra 415.000 ved 0% lusedødelighet til 58.000 ved 50% 

lusedødelighet. Selv ved en helt urimelig høy modellert lusedødelighet blir det altså et høstbart 

overskudd. 

Sannsynligvis er 6% månedlig dødelighet i havbeitefasen å ta vel hardt i, mens 3% virker for lite, fordi 

3% reduserer smoltbehovet til bare 4,2 mill ved 30% luseindusert ekstradødelighet. Effekten av å 

redusere dødeligheten på havbeitet til 4% gir et smoltbehov på 5,1 mill. Dødeligheten fordelt på de 

ulike fasene blir da som vist i figuren nedenfor.  
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Reduksjonen fra 6 til 4% månedlig dødelighet halverer antallet som dør i havfasen fra 1,12 mill til 

0,57 mill, mens lusedødeligheten (konstant 30%) går ned fra 0,7 mill til 0,46 mill. Dette er altså 

effekter av at smoltutgangen reduseres fra 7,75 mill til 5,1 mill.  

Vi kan videre konstatere at det er først ved drøyt 7% månedlig dødelighet at vi kommer opp i et 

behov for 10 millioner smolt for at regnskapet skal balansere, gitt 6% månedlig dødelighet i havet i 

kombinasjon med 30% ekstra lusedødelighet.  

10, 6 eller 5 millioner smolt? 

10 millioner utvandrende smolt er tallet våre villaksforskere for tiden ser ut til å tro på. Så sent som 

da Rieber-Mohn utvalget leverte sin innstilling «Til laks åt alle kan ingen gjera» i 1999, var det 

omforente tallet 6 millioner smolt. Vi har aldri fått en forklaring på endringen. Hoppet fra 6 til 10 kom 

antakelig i 2007, da førstegenerasjons gytebestandsmål ble utregnet. Det er fremdeles 

førstegenerasjonsmålet som gjelder, og verifikasjonen mangler stadig vekk 15 år senere. Sannheten 

er at det er ingen som vet hvor mye smolt elvene produserer, men faktiske målinger tyder på at 10 

mill er sterkt overdrevet og bør minst halveres.  

Ifølge et NINA-notat5 som benyttes av Ekspertutvalget for trafikklys, er smoltproduksjonen i Norge 10 

millioner. For Laukhellevassdraget på Senja er NINA-estimatet i denne totalkalkylen 27.536 smolt. Da 

Skandinavisk Naturovervåkning foretok opptelling av utvandrende smolt i 2014 ble det registrert 

11.3666, eller 41% av NINAs anslag. For årene 2008-2011 ble gjennomsnittlig antall utvandrende 

smolt angitt til 7872, eller 29% av NINAs anslag. Denne perioden var preget av overbeskatning og 

derav følgende nedsatt smoltproduksjon. Etter 2008 ble fiskeinnsatsen i Laukhelle nedregulert. Det 

resulterte i sterk økning de påfølgende årene for smoltproduksjonen av laks, sjøaure og sjørøye, en 

dobling av gytebestandene av laks og sjøaure og en tidobling for sjørøye. Potensialet for 

smoltproduksjon ligger trolig nærmere tallet fra 2014 enn gjennomsnittet for de tidligste årene i 

 
5 Peder Fiske, Bengt Finstad og Ola Ugedal: Appendiks 1a: Oversikt over laksevassdrag. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/68986c2c2d6d4443b5a057718317a210/appendiks_i_oversikt-
over-laksevassdrag-og-utvandringstidspunkt-for-smolt-1.pdf  
6 Vemund Gjertsen, Anders Lamberg, Rita Strand, Øyvind Kanstad Hanssenog Sondre Bjørnbet: Overvåking av 
laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja 2014. SNA-rapport 2/2016. 
https://ferskvannsbiologen.net/Lakselva-2014-SNA-2-2016.pdf  
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dataserien. VRL oppgir i sin siste rapport7 at GBM har vært oppnådd i Laukhelle alle år siden 2012, 

men det er ikke lett å stole på kaninene som VRL trekker opp av hatten. 

I Vegårdsvassdraget er NINAs estimat 25.387 smolt, mens en undersøkelse fra 2009 konkluderte med 

9000 smolt dette året8. Med VRL som angitt kilde, oppgir Lakseregisteret en måloppnåelse for GBM 

på 61% for perioden 2009-2012, en totalbeskatning på bare 18% og at overbeskatningen var 0% for 

denne elva. Årsaken til manglende måloppnåelse må altså være svikt i smoltproduksjonen, som 

burde vært 14.750 (9000/0,61). Det er 58% av NINAs anslag. 

For perioden 1991-2005 ble gjennomsnittlig mengde presmolt i Stjørdalselva beregnet til 59.4009, 

mens NINAs estimat for smoltproduksjon ligger på 157.000. Presmoltestimatet bør gi omtrent 

halvparten så mange smolt eller litt mer, kanskje et sted mellom 30.000 og 45.000 smolt, som er 19-

29% av NINAs anslag. 

Effekten av 5 millioner smolt, 10% luseindusert dødelighet og 4% månedlig dødelighet på havbeitet 

Ting tyder på at det er usannsynlig at norske elver produserer 10 millioner smolt. Figurene nedenfor 

viser en modellsimulering basert på 5,1 mill smolt. Antall gytelaks er holdt konstant på 300.000. Vi får 

da den samme variasjonen i høstbart overskudd fra 415.000 ved 0 lusedødelighet til 58.000 ved 50% 

ekstra lusedødelighet. 

 

 

 
7 https://www.vitenskapsradet.no/VurderingAvEnkeltbestander/#/report/182  
8 Miljødirektoratet Rapport M136-2014. 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m136/m-136.pdf Se s.60. 
9 Ibid., s.57. 
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Det mest sannsynlige scenariet 

Hvis vi lager et scenario med en nasjonal smoltproduksjon på 5,1 mill, 10% luseindusert 

ekstradødelighet, 4% månedlig dødelighet på havbeitet, 300.000 gytelaks og 200.000 oppfisket laks, 

blir resultatet som vist nedenfor. 

 

Vi må da øke dødeligheten i fjordfasen til 76% for at regnestykket skal gå opp. Figuren viser at 10% 

ekstra lusedødelighet blir til 2% lusedødelighet for årsklassen. Alternativet er å redusere 

smoltutgangen til 4 mill. Et tredje alternativ er å øke månedlig dødelighet i havet til 5% i kombinasjon 

med å øke fangstdødeligheten til 400.000 laks. Det siste må i så fall skyldes et svært omfattende 

laksefiskeri sjøen, som enten kan være et IUU-fiskeri i havet10 eller et lovlig, men uregulert og 

urapportert fritidsfiskeri i sjøen11.  

 
10 https://www.aquablogg.no/hvor-ble-det-av-all-villaksen/  
11 https://www.aquablogg.no/fritidsfiske-i-sjoen-lovlig-urapportert-uregulert-og-bestandsregulerende/  
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Kakediagrammet nedenfor illustrerer effekten av å øke den luseinduserte ekstradødeligheten til 30%. 

Vi må da redusere dødeligheten i fjordfasen tilbake til 70% for å få balanse i regnskapet. 30% additiv 

lusedødelighet i tillegg til normal, naturlig dødelighet i fjordfasen blir 9% dødelighet for årsklassen.  

 

En HI-artikkel hevder at den gjennomsnittlige dødeligheten for 13 elver i PO3 i perioden 2012-2020 

var 42%12. Figuren nedenfor summer opp resultatet av HIs modellering, der PO3s søyle rager 

suverent høyest. 

 

Hvis vi setter inn PO3-prosenten i regnemodellen, blir konsekvensen som vist i neste kakediagram. I 

dette scenariet tar lusa 16% av årsklassen. Hvis det høstbare overskuddet skal opprettholdes på 

samme nivå, må lusedødeligheten kompenseres ved at dødeligheten i fjordfasen reduseres til 63%. 

Som kjent, har både laks og sjøaure hatt framgang i Hardangerfjorden, som ifølge HIs beregninger er 

en verstingsfjord som burde karakteriseres som en lusesuppe. 

 
12 Ingrid A Johnsen, Alison Harvey, Pål Næverlid Sævik, Anne D Sandvik, Ola Ugedal, Bjørn Ådlandsvik, Vidar 
Wennevik, Kevin A Glover, Ørjan Karlsen, Salmon lice-induced mortality of Atlantic salmon during post-smolt 
migration in Norway 2021, ICES Journal of Marine Science, fsaa202, https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa202 
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Kakediagrammene illustrerer at lus nødvendigvis utgjør en liten del av totaldødeligheten, når vi 

legger inn sannsynlige tall for luseindusert ekstradødelighet. Rimelige tall er trolig i størrelsesorden 5-

15%. Variasjoner i dødelighet i fjordfasen og havfasen overskygger da lusedødeligheten fullstendig.   

Variasjonen mellom år er stor i nasjonal skala, og veldig stor i enkeltelver. I et nasjonalt gjennomsnitt 

vil variasjonene i de enkelte elvene glattes ut, slik at svingningene blir mindre, men likevel betydelige.  

Konstant månedlig dødelighet eksisterer ikke i virkeligheten  

Månedlig dødelighet må oppfattes som et gjennomsnitt for hele perioden laksen er i havet, og er 

mest sannsynlig sammensatt av høyere dødelighet for små laks, og lavere dødelighet for større laks. I 

regnestykkene ovenfor er det forutsatt en 50/50-fordeling mellom 1SV og 2SV i innsiget, som 

tilsvarer at omtrent 35% av smolten som går ut blir gytemoden etter 1SV og 65% etter 2SV.  

Et av poengene som kan hentes ut av simuleringene er at tallet 3% månedlig dødelighet (ref ICES) må 

være helt ute av kurs, eller så er smoltproduksjonen så liten at overlevelsen blir usannsynlig høy. 

Med 3-4 millioner smolt, må overlevelsen være 13-17%, og med 5 millioner smolt blir den 10% (jfr 

figuren ovenfor). Det var faktisk en overlevelse på 11,6% som ble påvist i Laukhellevassdraget for 

hele smoltårganger, fordelt med 8,1% for 1SV, 3,5% for 2SV og 0,6% for 3SV. 

Det er et interessant spørsmål hvilket eller hvilke ledd som sviktet da det Nord-Atlantiske 

bestandskomplekset kollapset på slutten av 1980-tallet. Det er åpenbart at laksen må ha nok mat av 

riktig kvalitet til riktig tid for at overlevelsen skal bli høy. Var det planktoniske beitedyr i den første 

sjøfasen som sviktet? Eller mesopelagisk fisk av typen lysprikkfisk og laksesild? Eller større byttedyr 

som lodde? Eller næringskonkurranse fra pelagiske arter som sild og makrell? Eller oppblomstring av 

predatorer som torsk, hai, sel og hval? Eller et omfattende ulovlig, uregistrert og urapportert fiskeri? 

Eller effekten av langvarig overbeskatning i lovlige fiskerier?   

The proof of the pudding is in the tasting  

Dette engelske uttrykket brukes for å minne om at kvaliteten til en teori må testes i praksis. 

Kvaliteten på en pudding testes best ved å smake på den, og kvaliteten på en teori om luseindusert 

villaksdødelighet testes best ved å måle hvordan det faktisk går med villaksen. Kortversjonen av 

uttrykket er The proof is in the pudding, som misvisende antyder at det er nok å bake en kake og stille 
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11 %
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4 %
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5 mill smolt, 4% månedlig dødelighet på havbeitet, 42% 
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den ut i vinduet. Noen restauranter stiller ut en plastikk-kopi av rettene de serverer i en monter ved 

inngangen. Det gjør HI også. Modellbyggverket ser imponerende ut, men mangler substans. 

De påstått store forskjellene i dødelighet som er illustrert i søylediagrammet lenger opp, lar seg ikke 

måle som forskjeller i bestandsutviklingen til villaks i de ulike POene. Det smaker plastikk av baksten. 

I figuren nedenfor er bestandsutviklingen målt som utviklingen i laksefangsten i grønne, gule og røde 

POer. Forskjellene er små, men de grønne POene 8-13 utmerker seg med litt nedgang, mens de røde 

og gule har en svak økning. Det irrgrønne PO1, som ifølge HI har hatt 0 luseindusert dødelighet alle 

år, har omtrent samme stigning i trendkurven som de røde og gule. Det irrgrønne PO13 (ikke vist som 

egen kurve her) har hatt en litt svakere utvikling enn PO1.  

 

HI og Ekspertgruppen for trafikklys lager prediksjoner som faller gjennom i syretesten. Det er faktisk 

helt amatørmessig virksomhet som bedrives, som ikke har det fjerneste slektskap med vitenskap. 

VRLs metode viser at lus ikke har forhindret vekst i innsiget av norsk laks 

VRL bruker en annen metode enn ICES til å beregne lakseinnsiget til kysten av Norge. Metoden er 

beskrevet i figuren nedenfor (kopiert fra VRLs rapport for 2012), og betegnes som kyst-PFA. I ICES-

terminologi kalles dette Returners. 
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Resultatet av VRLs beregninger er vist i figuren nedenfor, der innsiget (VRL-data) er sammenlignet 

med antall gytelaks (ICES-data) og totalfangsten av laks i sjø og elv (SSB-data). Fangsten inkluderer 

ikke gjenutsatt laks, men hvis disse ble inkludert vil kurven bli omtrent flat. 

 

Økningen i innsiget i perioden er 115.000 laks, antall gytelaks økte med 60.000, og reduksjonen i 

avlivet fangst er 30.000, alle tall målt ved hjelp av trendlinjene. Her er det en manko i regnskapet på 

25.000 laks (115.000 – (60.000+30.000)), som i prinsippet kan skyldes naturlig dødelighet på toppen 

av fangstdødelighet fra ankomst kyst til gytetidspunktet. Men ser vi på 2020 alene, er mankoen hele 

162.00 laks (553.000 – (243.000+148.000)). 162.000 er 29% av innsiget, som virker usannsynlig høyt.  
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VRLs grafiske framstilling av utviklingen er vist nedenfor (kopiert fra 2021-rapporten, s.2713). Her 

viser en visuell avlesning av gytelakskurven ca 350.000 gytelaks i 2020. Dette er 100.000 flere enn 

ICES-rapportens tall14.  

 

Forskjellen kan muligens skyldes at Finnland rapporterer for elvene Tana og Neiden til ICES. Det 

framgår ikke av ICES-rapportene om Finnlands rapporter omfatter disse elvene i sin helhet, eller om 

de finske tallene gjelder bare for finske tilløpselver i Tana og de øvre delene av Neiden, som ligger i 

Finnland. Det er mulig dette er kjent blant de innvidde i kretsen rundt WGNAS (Working Group North 

Atlantic Salmon), men det er ikke mulig å finne det ut ved å lese rapportene. 

Effekten av GBM-reformen 

GBM-basert forvaltning ble gradvis innført fra 2007. Dette skjedde i etterkant av at forskere og 

forvaltere utover på 2000-tallet erkjente at overbeskatning reduserte villaksproduksjonen. Omtrent 

samtidig med at denne erkjennelsen førte til tiltak for å få bukt med overbeskatningen, så ble 

agitasjonen mot oppdrettsnæringen intensivert og lakselusa løftet fram som hovedårsak til villaksens 

tilbakegang15. I figuren ovenfor er det lagt inn en hvit hjelpelinje som antyder en omtrentlig 

trendlinje, og som viser at gytebestanden har økt med omtrent 75%, fra ca 200.000 til 350.000 i 

perioden etter 2007.  

I samme periode har smittetrykket ifølge NALOs data vært konstant eller økende. Ifølge HI, og senere 

Ekspertutvalget for trafikklysene, har luseindusert dødelighet vært høyt og sannsynligvis økende som 

følge av et økende antall verter i oppdrettsanleggene. Fra 2007 til 2020 økte antall fisk i anleggene 

fra 253 mill til 435 mill (72%). Økte smittetrykket 72%?  

En uhildet observasjon er tvert om at villaksen har respondert på begrensning av overbeskatningen, 

men ikke på teoretisert økt lusesmitte. Og husk at kurvene ovenfor ikke tar inn i beregningen at 

 
13 https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2830680  
14 https://hal.inrae.fr/hal-03228611/file/wgnas_2021.pdf Tab.3.3.4.4 og 3.3.4.5 på s.123-132 
15 https://www.aquablogg.no/janne-sollie-og-syndere-som-ikke-angrer/ og https://www.aquablogg.no/fra-
gjodsel-og-antibiotika-til-lus-og-romninger/  

GBM innføres 

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2830680
https://hal.inrae.fr/hal-03228611/file/wgnas_2021.pdf
https://www.aquablogg.no/janne-sollie-og-syndere-som-ikke-angrer/
https://www.aquablogg.no/fra-gjodsel-og-antibiotika-til-lus-og-romninger/
https://www.aquablogg.no/fra-gjodsel-og-antibiotika-til-lus-og-romninger/


innsiget av Tanalaks er redusert med minst 100.000, som betyr at totalinnsiget til norske elver ville 

vært minst 100.000 større hvis Tanabestanden ikke hadde vært ødelagt av overbeskatning16.  

50/50-fordeling mellom smålaks og mellomlaks + storlaks 

VRLs figurer nedenfor viser at den norske gytelaksbestanden de siste 10-årene har hatt en omtrentlig 

50/50-fordeling mellom smålaks og mellomlaks + storlaks. Illustrasjonen er tatt med for å begrunne 

at denne forutsetningen er korrekt lagt til grunn i regnemodellen. 

 

 

 

 

 
16https://www.aquablogg.no/kan-vi-stole-pa-disse-folka/   

https://www.aquablogg.no/kan-vi-stole-pa-disse-folka/

