
Overvåking av oppvandring av 
rømt oppdrettslaks i vassdrag 

med anadrom laksefisk 



Hva skal jeg snakke om : 

Prosjektene : 
 

–  Sperrevassdrag i Nordland (FHL-Miljøfond) 

–  Timing of upstream migration, catchability and  
incidence of escaped farmed salmon in Norwegian 
rivers. (FHF) 

–  Vandring av anadrom fisk i Lakselva/Laukhelle-
vassdraget. (FHL-Miljøfond) 
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Sperrevassdrag i Nordland i 2012	  

•  TOTALT	  10.489	  fisk	  håndtert	  gjennom	  fellene	  



Sperrevassdrag i Nordland i 2012	  

I	  Varpavassdraget	  
ble	  820	  laks	  
registrert	  og	  ta5	  
skjellprøver	  av	  i	  en	  
storruse.	  Kun	  0,5	  %	  
var	  rømt	  
oppdre5slaks	  



Sperrevassdrag i Nordland i 2012	  

•  Lakselus	  



Sperrevassdrag i Nordland i 2012	  
•  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alsvågvassdraget Laks	  

Sjøørret	  

Sjørøye	  



Sperrevassdrag i Nordland i 2012	  
•                    Alsvågvassdraget 



Sperrevassdrag i Nordland i 2012	  

•  Oppsummering – rømt laks 
–  I tidsrommet 20/6-20/7 vandra hovedtyngden av villaks opp 

elvene, og innenfor samme tidsrom vandra 50 % av rømt 
laks. 

–  Av et totalt skjellmateriale på 749 prøver var kun 10  eller 
1,33 % kategorisert som rømt oppdrettslaks. 

–  Om vassdrag med oppvandring av færre enn 25 laks 
utelates utgjorde rømt oppdrettslaks 0,9 %. 

–  Andel rømt laks i sportsfiskefangster – 6-9 % (hele Norge) 
–  Andel rømt laks i kontrollfiske om høsten – 11-18 % 
–  Andel rømt laks i sjølaksefiske i Nordland – 20-27 % 



Sperrevassdrag i Nordland i 2012	  

•  Oppsummering – rømt laks 
–  Hvorfor har vi registrert så lite rømt oppdrettslaks ? 

•  Gjennom prosjektet ”Kolarctic Atlantic salmon” er mer enn 20.000 
skjell fra sjølaksefiskere analysert – og snittvekta på rømt 
oppdrettslaks i dette materialet er 5,5 kg 

•  Innsiget av rømt laks består dermed primært av mellomlaks (3-7 kg) 
•  De fleste vassdragene ”våre” er små vassdrag som typisk har 

bestander av smålaks, og kanskje ikke er godt egna for 
oppvandring av større laks. 

–  Kan våre resultater indikere at oppdrettslaks har relativt 
liten betydning i de typiske smålaksevassdragene ? 



Sperrevassdrag i Nordland i 2012	  

•  Oppsummering – lakselus 

–  Sjøørret hadde høyere prevalens av lus enn laks. 
–  Laks hadde generelt høyere infeksjonsintensitet enn 

sjøørret. 
–  Dette gjenspeiler oppholdstid i havet og hvor 

infeksjonspresset er høyest. 
–  Resultater fra enkeltvassdrag avviker fra det sammenslåtte 

materialet, og indikerer geografiske forskjeller. 
–  Prevalens vurderes generelt som høy 
–  Infeksjonsintesiet vurderes generelt som middels høy 



Sperrevassdrag i Nordland i 2012	  

•  Oppsummering – lakselus 
–  En av fire fisk hadde mer enn 10 lus i juli og august. 
–  I flere vassdrag ble det registrert relativt uforandra antall 

luse-larver gjennom sesongen – en indikasjon på høyt 
luseantall i sjøen og reinfisering av fisken gjennom 
sesongen. 

–  Andelene av sjøørret der intensitet oversteg 0,1 lus/gram 
fisk varierte fra 1-10 % (all fisk) eller 3-32 % (kun infisert 
fisk). 

–  Husk: våre luseregistreringer er utført på fisk som har stått i 
brakkvann/ferskvann i et ukjent tidsrom før registrering. 



Sperrevassdrag i Nordland 

•  Nordland i 2013: 
–  Alsvågvassdraget 
–  Straumevassdraget 
–  Skogvollvassdraget 
–  Fiskfjordvassdraget 
–  Vestpollvassdraget 
–  Farstadvassdraget 
–  Tårstadvassdraget 
–  Sagvatnvassdraget 
–  Fjærevassdraget 
–  Laksådalsvassdraget 
–  Silavassdraget 
–  Færsetvassdraget 

•  Troms i 2013 
–  Lakselva/Laukhelle 
–  Jægervassdraget 



Forvaltningens tall for rømt laks i elvene 

•  Baseres på skjellanalyser: 
– Fra sportsfiskefangster i elvene 
– Fra kontrollfiske i elvene om høsten 

•  Det ligger til grunn en antakelse om at rømt laks 
vandrer seinere opp i elvene enn vill laks, og 
derfor er resultater fra kontrollfiske mest vanlig 
benyttet. 

•  Imidlertid: det er ikke dokumentert av rømt laks 
vandrer opp seinere enn vill laks, og det er ikke 
bevist at rømt og vill laks har lik fangbarhet  

 



Timing of upstream migration, catachability 
and incidence of escaped farmed salmon in 

Norwegian rivers. 
•  Prosjekt finansiert av FHF 
•  Mål: 

–  Avdekke faktiske oppvandringstidspunkt for 
oppvandring av vill og rømt laks i inntil 40 elver over 
en 15-års periode. 

–  Sammenligne andel rømt laks observert ved 
videoovervåking av oppvandring og drivtelling av 
gytefisk med rapporterte andeler i kontrollfiske på 
høsten. 

–  Anbefale metodikk for oppvandringsovervåking og 
estimere faktiske andeler av rømt laks i norske elver 



Timing of upstream migration, 
catachability and incidence of escaped 

farmed salmon in Norwegian rivers.	  
Målene nås gjennom to arbeidspakker: 

–  AP1- Oppvandringstidspunkt for rømt laks i norske 
elver. 

–  AP2- Andel rømt laks i norske elver 
•  Oppgave 1: Fangbarhet hos rømt laks 
•  Oppgave 2: Nøyaktighet ved kategorisering av rømt og vill 

laks. 

Undersøkelsene munner ut i tre internasjonale 
publikasjoner. 



Timing of upstream migration, 
catachability and incidence of escaped 

farmed salmon in Norwegian rivers.	  



Vandring av anadrom fisk i Lakselva/
Laukhellevassdraget 

•  Vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye 
•  Ned- og oppvandring overvåket siden 2008 med 

undervannsvideokamera. 
•  Årlig oppvandring – 1.000 laks og 10.000 

sjøørret og sjørøye. Totalt registreres det i 
gjennomsnitt 28.000 fisk per år i videosystemet ! 

•  Mye oppdrettslaks fisket opp nederst i 
vassdraget siste to år. 



Vandring av anadrom fisk i Lakselva/
Laukhellevassdraget	  

•  FHL-prosjekt med følgende mål : 
–  Dokumentere faktisk utvandring og tilbakevandring av 

laks og beregne sjøoverlevelse gjennom 
videoovervåking. 

–  Verifisere innslag av rømt laks ved å fange 
oppvandrende laks i fiskefelle og ta skjellprøver. 

–  Uttak/avliving av sikker rømt laks. 

•  Prosjektet vil bidra med viktige resultater til FHF-
prosjektet. 
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y	  =	  -‐19,086x	  +	  856,85	  
R²	  =	  0,93251	  
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Dagnummer	  fra	  1.	  april	  

25	  %	  smoltutvandring	  Mandalselva	  



y	  =	  -‐19,666x	  +	  547,39	  
R²	  =	  0,92578	  
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Dagnummer	  e5er	  1.	  mai	  

25	  %	  kumulaFv	  utvandring	  Hustadvassdraget	  


