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Levende miljøbarometer
Villaksen er et levende miljøbarometer som 
viser om vi forvalter vassdrag, kyst og 
havområder bærekraftig.



Laksen - en langvandrer



Altalaks 4200-3600 f. Kr

Helleristning av laks fra Alta



Organisasjon for fiskerettshavere i 
lakse- og sjøørretførende vassdrag 

Stiftet 1992Stiftet 1992
70 70 lakseelverlakseelver
7000 fiskerettshavere7000 fiskerettshavere
ca. 70 % av ca. 70 % av elvefanget elvefanget lakslaks
Jobber for en bJobber for en bæærekraftig forvaltning rekraftig forvaltning 
av villaksenav villaksen



Engelskmennene lærte 
oss sportsfiske



Laksefiskerne bidrar til årlig omsetning på 1,4 Mrd
Dette bidrar til ca 2900 årsverk
Over 100.000 laksefiskere

Laksefisketurisme i Norge



Norges fordeler
Mange lakseelver
Høy andel storlaks
God infrastruktur
Kulturlandskap
Flott natur
Et sikkert land
Vennlige mennesker
Mange snakker/forstår engelsk

… men det må bli mer laks i elvene!



Trusler for laksen i elv
Gyrodactylus salaris Gyrodactylus salaris (Gyro)(Gyro)

Sur nedbSur nedbøør  r  

VassdragsreguleringVassdragsregulering

Kanalisering og utfylling av elverKanalisering og utfylling av elver

ForurensingForurensing

Ukontrollert beskatning (fiske)Ukontrollert beskatning (fiske)



Trusler for laksen i sjø
Angrep av Angrep av lakseluslakselus

Innblanding av rInnblanding av røømt laks fra oppdrettmt laks fra oppdrett

Torskeoppdrett i de nasjonale laksefjordeneTorskeoppdrett i de nasjonale laksefjordene

SjSjøølaksefiske plaksefiske påå blandede bestanderblandede bestander

Industrifiske pIndustrifiske påå laksens nlaksens nææring i havetring i havet
-- tobis, sil, lodde, sild, lysprikkfisk med mertobis, sil, lodde, sild, lysprikkfisk med mer

Klimaendring og naturlige forhold i havetKlimaendring og naturlige forhold i havet



Rømt oppdrettslaks
1 1 villaks villaks pr 1000 oppdrettslakspr 1000 oppdrettslaks
Mangelfull rapportering Mangelfull rapportering 
Visjon 0Visjon 0--flukt ikke oppnflukt ikke oppnåådddd
RRøømming = Genetisk forurensingmming = Genetisk forurensing



Tiltak - Rømming
Krav om Krav om sterilsteril oppdrettsfisk innen 2015 (?)oppdrettsfisk innen 2015 (?)
Krav om Krav om sporbarhetsporbarhet til ansvarlig oppdrettertil ansvarlig oppdretter
-- innfinnføøre merkeordning innen 2013 (?)re merkeordning innen 2013 (?)
Krav om Krav om uttaket av ruttaket av røømt fiskmt fisk i elvi elv
-- oppdrettsnoppdrettsnææringen mringen måå betale betale 
Ny Ny villaksvennligvillaksvennlig teknologi mteknologi måå utviklesutvikles

=> Fra frivillighet til strenge milj=> Fra frivillighet til strenge miljøøkrav!krav!



500.000 laks
- mer enn samlet 
innsig av villaks til 

alle våre 400 elver…

Lukka anlegg i 
Hardangerfjorden

Preline 
Preline Fishfarming System AS



Lakselus en dødelig trussel
Historisk hHistorisk høøy dy døødelighet i sjdelighet i sjøø for laksfor laks
-- lakselusa forsterker dettelakselusa forsterker dette

55--10 10 lakselus lakselus = d= døød for lakseungerd for lakseunger
Volumet av oppdrettslaks Volumet av oppdrettslaks øøker for raskt ker for raskt 
-- multiresistensmultiresistens hos lus mot lusemiddelhos lus mot lusemiddel
-- historisk hhistorisk høøy lusetall i fjordsystemene (ny lusetall i fjordsystemene (nåå 3 x mer enn sept. 08)3 x mer enn sept. 08)



Oppdrettsanlegg - Trøndelag
Figur 1: Utviklingen de siste årene i Norge. I tillegg finnes fylkesvis utvikling på www.lusedata.no



Tiltak - Lakselus 
StoppStopp veksten i oppdrettsindustrien til veksten i oppdrettsindustrien til 
luseproblemene og rluseproblemene og røømming er under kontrollmming er under kontroll
RedusereRedusere antall oppdrettsfisk (biomassen) i stantall oppdrettsfisk (biomassen) i støørre  rre  
fjordomrfjordområåder for der for åå ffåå ned lusetallet pned lusetallet påå villfiskvillfisk
BrakkleggingBrakklegging av hele fjordsystemer av hele fjordsystemer 
-- hvert 2. hvert 2. åår om vr om våårenren

=> behov for 6=> behov for 6--10 mill. til tilsyn og 10 mill. til tilsyn og 
overvovervååking av king av lakseluslakselus ppåå villfiskvillfisk



Miljøavgift også for oppdrett
OppdrettsnOppdrettsnææringen er en milliardindustriringen er en milliardindustri
som har rsom har rååd til miljd til miljøøtiltak tiltak 
Forurenser skal betale Forurenser skal betale 
–– prinsipp bprinsipp bååde over og under vannde over og under vann
InnfInnføøre re fôravgiftfôravgift som skal gsom skal gåå til miljtil miljøøtiltak og tiltak og ––
forskning for bevaring av vill laksefiskforskning for bevaring av vill laksefisk

=> Akutt behov for endringer i norsk => Akutt behov for endringer i norsk 
oppdrettsindustrioppdrettsindustri



Fiskeregler må bevare laksen
Sportsfiske i elv fanger mellom 20 – 70 % av 
mengden laks som vandrer opp. 

Innføring av gytebestandsmål i elv fra 2008.
Beskatningen reguleres ved: 

Fisketidsramme - sesonglengde
Redskapsbegrensninger – eks. lett fiske på lav 
vannstand
Rettet fiske – eks. utsetting av hunnlaks
Personlige kvoter - antall fisk/døgn
Gjenutsetting (25 % i Orkla og Gaula)



Gjenutsetting av laks 2008
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Erfaringer ift. gjenutsetting
Fra skepsis til entusiasmeFra skepsis til entusiasme
Viktig med riktig redskapsbrukViktig med riktig redskapsbruk
((woblere woblere m. 1 krok, sirkelkrok v. markfiske)m. 1 krok, sirkelkrok v. markfiske)

KnutelKnuteløøs hov framfor klepps hov framfor klepp……
Husk vHusk vååte hender fte hender føør du tar i fiskenr du tar i fisken
(for (for åå skskååne slimlaget, unngne slimlaget, unngåå soppinfeksjonsoppinfeksjon) ) 

SvSvæært lav drt lav døødelighetdelighet



Hvordan sikre villaksen?

ØØkt kamp mot Gyro og oppdrettsindustrienkt kamp mot Gyro og oppdrettsindustrien
Aktiv lokal forvaltningAktiv lokal forvaltning
-- bedre driftsplanerbedre driftsplaner
-- mer fiske tilgjengeligmer fiske tilgjengelig
GytebestandsmGytebestandsmåålene mlene måå nnååss
Engasjerte fiskere pEngasjerte fiskere påå lag med villaksen!lag med villaksen!
-- svsvæært viktige ambassadrt viktige ambassadøørerrer
-- wwwwww.fiskealarmen..fiskealarmen.nono



- for mer liv i elva!



post@lakseelver.no 

tlf.: 45 02 16 37

www.lakseelver.no


