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Effekter på vill laksefisk

• Genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks

• Smittsomme sykdommer og parasitter
• Bakterier

• Vintersår - økende problem i nord

• Virus
• Pankreassyke (PD) forårsaket av Salmonid alphavirus (SAV) (ikke i 

PO10-11)
• Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsaket av Infeksiøs lakseanemivirus 

(ILAV)

• Parasitter
• Lakselus - Lepeoptheirus salmonis
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Ytterligere genetisk endring hos villaks 
som følge av rømt oppdrettslaks

Foto: Havforskningsinstituttet
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Rømming

• Siden 1970-tallet har mange millioner oppdrettslaks rømt
• Tidligere: Havari av anlegg, dårlige nøter

• Nå: Ved håndtering, skade på nøter

• Rømminger rapporteres til Fiskeridirektoratet, men 
forskning viser at rømmingstallene høyst sannsynlig er 
høyere enn de rapporterte tallene
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Glover m fl. 2017

Rømming – hva er problemet?

• Oppdrettslaksen har i løpet av 40 år med målrettet avl gradvis 
skilt seg fra den ville oppdrettslaksen

• Krysset seg inn med lokale laksestammer

• Rømt oppdrettslaks som gyter i elvene kan føre til svakere og 
mer sårbare villaksbestander

• Den genetiske innblandingen akkumulerer over tid, men er 
avhengig av en viss prosent rømt fisk for å vedvare
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Produksjonsområde 10 Andøya-Senja
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• Rømming. Det ble rapportert fra 1 til 55 234 rømte oppdrettslaks i PO10 i perioden 2014–2018 med et årlig gjennomsnitt på

11 748, og området vurderes derfor å ha mye rømming.

• Andel rømt oppdrettslaks i elv. I snitt er 40 % av vassdragene i området (11 av 26) overvåket, noe som utgjør 76 % av

gytebestandsmålet i området. Andelen vassdrag med høyt innslag av rømt oppdrettslaks er 14 %. Den samlede vurderingen

for området er derfor høy andel rømt oppdrettslaks i elv. Selv om tre fjerdedeler av gytebestandsmålet er dekket av

overvåkningsprogrammet, er andelen av vassdrag som overvåkes noe lav, og en kan ikke utelukke at det forekommer

vassdrag med moderat og høyt innslag av rømt oppdrettslaks som ikke oppdages. Kunnskapsstyrken vurderes derfor som

moderat.

• Utfisking av rømt oppdrettslaks fra elv. Utfisking er gjennomført i henholdsvis sju og elleve vassdrag i området i 2016 og

2017. Det er vassdrag i området hvor utfiskingstiltak ikke kan gjennomføres på en optimal måte på grunn av vannføring,

forekomst av innsjø eller andre kompliserende forhold. Effekten av utfiskingen vurderes derfor totalt sett som lav.

• Rømt oppdrettslaks på gyteplassen. Rømming og andel rømt oppdrettslaks i elv er høy og utfisking lite effektivt. Det

vurderes derfor å være høy sannsynlighet for å finne mye rømt oppdrettslaks på gyteplassene. Til tross for at det er god

kunnskap om utfiskingen i området, er det moderat kunnskap om hvor mye oppdrettslaks som rømmer og hvor stor andel av

disse som går opp i elvene. Kunnskapsstyrken vurderes derfor som moderat.

• Villaksens bestandsstatus. Gytebestandsmålene blir nådd for mange av vassdragene i produksjonsområdet, men det

høstbare overskuddet er lavt i mange vassdrag. Det største vassdraget i regionen (Målselv) har normalt høstbart overskudd

og trekker vurderingen opp når vi veier med gytebestandsmål. Vassdragene som blir vurdert med forenklet vurdering,

domineres av dårlig og moderat kvalitet. Det er stor spredning i tilstanden i vassdragene i regionen. Den samlede

vurderingen blir derfor dårlig kvalitet. Vassdragene med full vurdering utgjør 90 % av det samlede gytebestandsmålet i

produksjonsområdet. Vurderingen er avhengig av om vi vekter med gytebestandsmål og kunnskapsstyrken vurderes derfor

som moderat.

• Villaksens genetiske status. Stor genetisk endring påvist i en tredjedel av bestandene, inklusiv den største og nest største

bestanden. Tilstanden i området vurderes derfor som dårlig. Vurderingen er basert på 15 bestander som til sammen utgjør

92 % av produksjonsområdets totale gytebestandsmål, så kunnskapsstyrken anses som god.

• Bestandenes robusthet mot innkryssing. Bestandenes robusthet mot innkryssing settes til dårlig siden både genetisk status

og bestandsstatus blir vurdert til å være dårlig.

• Ytterligere genetisk endring hos villaks som følge av rømt oppdrettslaks i PO10. Det antas å være mye rømt oppdrettslaks

på gyteplassene og bestandenes robusthet for innkryssing er dårlig. Risikoen for ytterligere genetisk endring i PO10 som

følge av rømt oppdrettslaks vurderes derfor som høy. Det er manglende kunnskap både om rømt oppdrettslaks på

gyteplassene og bestandenes robusthet mot innkryssing. Kunnskapsstyrken vurderes derfor som moderat.



• Rømming. Det ble rapportert om 0 –2 000 rømte oppdrettslaks i PO11 i perioden 2014–2018 med et årlig gjennomsnitt på 628, og

området vurderes derfor å ha lite rømming.

• Andel rømt oppdrettslaks i elv. I gjennomsnitt er 45 % av vassdragene i området (9 av 20) overvåket, noe som utgjør 73 % av det

samlede gytebestandsmålet. Andelen vassdrag med høyt innslag av rømt oppdrettslaks er 16 %. Den samlede vurderingen for området

er derfor høy andel av rømt oppdrettslaks i elv. Selv om nesten tre fjerdedeler av gytebestandsmålet er dekket av overvåkningen, er

mindre enn halvparten av vassdragene vurdert, noe som betyr at en ikke kan utelukke at en har vassdrag med moderat og høyt innslag

av rømt oppdrettslaks som ikke oppdages. Kunnskapsstyrken vurderes derfor som moderat.

• Utfisking av rømt oppdrettslaks fra elv. Utfisking er gjennomført i henholdsvis fire og ni vassdrag i området i 2016 og 2017. Det er

vassdrag i området der utfisking ikke fungerer optimalt på grunn av vannføring, forekomst av innsjø eller andre vanskelige forhold.

Effekten av utfiskingen vurderes derfor som lav i området.

• Rømt oppdrettslaks på gyteplassen. Rapportert rømming i området er lavt, mens andel rømt oppdrettslaks i undersøkte elver er høy.

Effekten av utfiskingstiltak anses å være begrenset. Det vurderes derfor at det vil være høy sannsynlighet for å finne mye rømt

oppdrettslaks på gyteplassene. Det kan synes som om rømt oppdrettslaks fra nærliggende produksjonsområder går opp i elvene i dette

området, siden rapportert rømming i området er lav. Til tross for at det er god kunnskap om utfiskingen i området, er det moderat

kunnskap om hvor mye oppdrettslaks som rømmer og hvor stor andel av disse som går opp i elvene. Kunnskapsstyrken vurderes derfor

som moderat.

• Villaksens bestandsstatus. Gytebestandsmålene blir nådd for mange av vassdragene i produksjonsområdet. Det høstbare overskuddet

er imidlertid lavt i mange vassdrag. Det største vassdraget i produksjonsområdet (Reisaelva) har dårligere status enn de små.

Vassdragene i Skibotnregionen er under reetablering etter behandling mot Gyrodactylus salaris og blir derfor ikke gitt noen full

vurdering. Samlet vurderes tilstanden til å ha dårlig kvalitet. Vassdragene med full vurdering utgjør 84 % av det samlede

gytebestandsmålet i regionen. Vurderingen blir den samme enten vi veier med gytebestandsmål eller ikke og kunnskapsstyrken vurderes

derfor som god.

• Villaksens genetiske status. Store genetiske endringer er påvist i to tredjedeler av bestandene, inklusiv flere store bestander. I den

største bestanden er det ikke observert genetiske endringer. Den genetiske statusen i området er vurdert til å være dårlig. Vurderingen

er basert på ni bestander som til sammen utgjør 88 % av produksjonsområdets totale gytebestandsmål, så kunnskapsstyrken anses som

god.

• Bestandenes robusthet mot innkryssing. Bestandenes robusthet mot innkryssing settes til dårlig siden både genetisk status og

bestandsstatus blir vurdert til å være dårlig.

• Ytterligere genetisk endring hos villaks som følge av rømt oppdrettslaks i PO11. Det antas å være mye rømt oppdrettslaks på

gyteplassene, og bestandenes robusthet for innkryssing er dårlig. Risikoen for ytterligere genetisk endring i PO11 som følge av rømt

oppdrettslaks vurderes derfor som høy. Til tross for at vi har relativt god kunnskap om flere av de underliggende faktorene knyttet til

rømt oppdrettslaks på gyteplassene, så mangler det kunnskap knyttet til hvor mye rømt oppdrettslaks det er på gyteplassene og hvor

robuste bestandene er for ny innkryssing. Kunnskapsstyrken vurderes derfor som moderat.

Produksjonsområde 11 Kvaløya-Loppa
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Hva kan vi gjøre?

• Hindre rømming
• Lukkede anlegg

• Anlegg på land

• Fjerne oppdrettsfisken fra elv 
• OURO etablert i 2016

• Sikre gode bestander av villaks i elv

• Bruke steril fisk

• Så lenge det rømmer oppdrettslaks vil det være risiko for videre 
genetisk påvirkning av de ville laksestammene
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Risiko knyttet til dødelighet hos utvandrende 
postsmolt laks som følge av utslipp av 

lakselus fra fiskeoppdrett

Foto: Rune Nilsen/Havforskningsinstituttet
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Lakselus – hva er problemet?

• Parasitt som lever av slim, hud, muskel og blod 

• Lus på vill laksefisk (laks, sjøørret, sjørøye) kan føre til 
skader og i verste fall død

• Hovedkilden til lakselus er utslipp av larver fra 
oppdrettsanlegg

• Antallet verter har økt i takt med vekst i 
oppdrettsnæringen
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Lakselus – hva er problemet?

• Lakselusa er et problem for
• Utvandrende laksesmolt

• Sjøørret og røye som beiter i fjordene

• Laksesmolten kan ikke kvitte seg med lusa

• Sjøørret/røye kan avluse seg ved å gå opp i 
brakk/ferskvann
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Produksjonsområde 10 Andøya-Senja
• Miljøforhold som påvirker lakselusas utvikling og spredning. Temperaturen er moderat i utvandringsperioden til

villaks. Området har, foruten i den nasjonale laksefjorden Malangen, i liten grad brakkvannslag som vil skape område

uten lus. Under ugunstige strømforhold kan lus transporteres inn i Malangen, men undersøkelser av ørret indikerer at

dette i liten grad skjer. Samlet sett vurderes miljøforholdene å være moderat gunstig for lakselus.

• Utslippet av lakselus fra anlegg er samlet sett moderat for produksjonsområdet da området er relativt lite, med en

økning de fire siste årene. Noe økning ses i løpet av smoltutvandringen og videre utover sommeren. Den nasjonale

laksefjorden i Malangen har ikke utslipp. Det vurderes derfor totalt sett at utslipp av lakselus i området er moderat.

• Overlapp mellom lakselus og fisk i tid og rom. Det antas at utvandringen av laks fra elvene i området hovedsakelig

foregår i tidsrommet 22. mai – 20. juli, mens dato for median utvandring (dato når halvparten av smolten har vandret

ut) som snitt for alle elvene i området er satt til 22. juni.

• Tidspunkt for utvandring er godt kartlagt for enkelte elver i området, men utvandringsrutene er ikke kartlagt. Det er en 

del ferskvann i utvandringsruten for laksen fra Målselv, hvilket sørger for beskyttelse mot lus i deler av området. Det er 

en økning i utslipp av lakselus utover perioden for smoltutvandring. Det gjør at vi vurderer at laks i moderat grad er til 

stede samtidig med lakselus i området. Kunnskapsstyrken anses som moderat da vandringsrutene for laksen ikke er 

kartlagt.

• Villfisk smittet av lakselus. For laks anses miljøforholdene som moderate for lakselus, utslippene har økt fra lavt til

moderat de senere år og det er i moderat grad overlapp mellom villaks og lakselus i området. For laks vurderes derfor

smittenivået å ha utviklet seg fra lav til moderat de siste år. Unntaket er fisken som går ut i Malangen, da dette er en

nasjonal laksefjord uten utslipp av lus. Det økende smittepresset ses også i modellert andel av areal som er påvirket av

lakselus. Observert lusenivå på garn og rusefanget fisk under smoltutvandringen viser også moderat smittepress.

Smoltmodellen viser økende smitte av lus på fisken, fra lavt til middels. Kunnskapen om miljøforhold og utslipp

vurderes som god mens kunnskapen om overlapp mellom fisk og lus i tid og rom vurderes som moderat. At ikke

utvandringsrutene i området er kartlagt gjør at kunnskapsstyrken totalt sett anses som moderat.

• Dødelighet hos utvandrende postsmolt laks

• Toleransen til postsmolt laks vurderes som moderat, og smitten av lakselus har i perioden 2012 - 2019 økt fra liten til

moderat. Vi vurderer derfor at det er moderat risiko for at smitte med lakselus vil føre til dødelighet for villaks i PO10.

Kunnskapen om både villfiskens toleranse og i hvilken grad villfisken blir smittet av lakselus vurderes som moderat.

Kunnskapsstyrken totalt sett vurderes derfor som moderat.
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Produksjonsområde 11 Kvaløya-Loppa
• Miljøforhold som påvirker lakselusas utvikling og spredning. Temperaturen er moderat i 

utvandringsperioden til villaks. Områdene har i liten grad brakkvannslag som vil skape 
områder uten lakselus. Samlet sett vurderes miljøforholdene å være moderat gunstig for 
lakselus. 

• Sannsynligheten for utslipp av lakselus fra anlegg vurderes som lav, men med en 
forventning om en liten økning utover sommeren. Modellert fordeling av lakselus indikerer 
ingen områder med forhøyet tetthet.

• Overlapp mellom lakselus og fisk i tid og rom. Det antas at utvandringen av laks fra 
elvene i området hovedsakelig foregår i tidsrommet 3. juni – 20. juli, mens dato for 
median utvandring (dato når halvparten av smolten har vandret ut) som snitt for alle 
elvene i området er satt til 25. juni. Det vurderes å være liten sannsynlighet for overlapp 
mellom tilstedeværelse av villfisk og lakselus. Kunnskapsstyrken vurderes som god.

• Villfisk smittet av lakselus. Miljøforholdene er moderate for lakselus, mens 
sannsynlighet for utslipp er lave og det er liten sannsynlighet for overlapp mellom laks og 
lus i tid og rom. Det anses derfor å være lav sannsynlighet for smitte av lakselus på 
utvandrende postsmolt laks. Smoltmodellen indikerer ingen elver med mye smitte. Det er 
observert lite lus på sjøørret og sjørøye på stasjonene i dette området under 
smoltutvandringen, men det er ikke tilgjengelig observasjoner på laks. Kunnskapen 
knyttet til alle de tre underliggende faktorene vurderes som god og med godt samsvar 
mellom modell og observasjon vurderes kunnskapsstyrken for smitte på utvandrende 
postsmolt laks som god. 

• Dødelighet hos utvandrende postsmolt laks: Toleransen til villaksen vurderes som 
moderat, mens sannsynligheten for at villfisken smittes av lakselus vurderes som liten. Vi 
vurderer derfor at risikoen for dødelighet av utvandrende postsmolt laks er lav for PO11. 
På tross av moderat kunnskapsstyrke rundt villfiskens toleranse er kunnskapen for alle de 
andre underliggende faktorene god og kunnskapsstyrken vurderes derfor totalt sett som 
god. 
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Hva kan vi gjøre?

• Holde lusetallene nede for å redusere smittepresset på den ville 
laksefisken 

• Unngå å plassere oppdrettsanlegg i utvandringsrutene til 
laksesmolt

• Lukkede systemer

• Vaksine mot lakselus?
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