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Referat

Lund,R.A., Østborg,G.M. & Hansen,L.P. 1996. Rømt
oppdrettslaksi sjø- og elvefisketi årene 1989-1995. -
NINA Oppdragsmelding411: 1-16.

Forekomstenav rømtoppdrettslaksi fiskerierog gyte-
bestanderi Norge har blittovervåketsiden1986. Opp-
drettslaksener identifisertved skjellanalyseog ytre
morfologi.I 1995 undersøktevi forekomstenav opp-
drettslaksi sjøfiskerier(kilenot-og krokgarnfisket)på
11 lokaliteteri Norge, og av i alt 1721 laks undersøkt,
ble 501 (29 %) funnet å være oppdrettslaks.Som i
tidligere år er andelen oppdrettslakssvært høy i
sjøfisket i ytre kyststrøk,og betydelighøyere enn i
fjordområderog i sportsfisketi elver. Oppdrettslaksen
utgjorde i 1995, som i tidligere år, en betydelig
komponenti mange gytebestanderom høsten(26 %,
uveid gjennomsnitt). Det ble ikke funnet noen
signifikantetrender i andelenoppdrettslaksi fiskeriene
og gytebestandenefor perioden1989-95 tiltrossfor at
antallet rapporterte rømte laks har blitt redusert i
perioden.Andelen oppdrettslaksi fiskerierog gytebe-
stander er avhengig av forekomstenav villaks. Da
innsigetav villaks til norskekystenhar vært i samme
størrelsesordeni denne perioden,kan dette indikere
at reduksjoneni det rapporterteantalletrømt fisk fra
oppdrettsanleggi Norgeikkeer så markertsomdet de
offisielleregistreringerviser.Alternativtkanoverlevels-
en av fisksom har rømt i de senere år, ha vært større
enn tidligere. På to sjøstasjoneri 1995 estimertevi
hvilketstadiumlaksenhadderømt på, og fantat 77 %
rømte etter at fisken hadde oppholdtseg i sjøanlegg
en periode.De resterendesyneså ha rømtsomsmolt.

Emneord: rømt oppdrettslaks- fiskerier - geografisk
spredning

Roar A. Lund,GunnellM. Østborg& Lars P. Hansen,
NINA, Tungasletta2, 7005 Trondheim.

Abstract

Lund, R.A., Østborg, G.M. & Hansen, L.P. 1996.
Escapesof farmed salmon in marine homewaterand
in riverinefisheriesin the period 1989-1995. - NINA
Oppdragsmelding411: 1-16.

The incidenceof escapedfarm-rearedAtlanticsalmon
in fisheriesand spawningpopulationsin Norway has
beenassessedsince 1986. The identificationof farm-
ed fish is carried out using morphologyand scale
characters.In 1995 the proportionof farmed fishwas
estimated based on samples from 11 bagnet and
bendnetfisheriesin Norwegianhomewaters,and of a
totalof 1721 fishexamined501 (29 %) were estimated
to be of farmed origin.As in earlier years the pro-
portionof farmedfishin coastalfisheriesis higherthan
in fjord fisheriesand freshwater fisheries. However,
thereare stilllargenumbersof farmedAtlanticsalmon
at the spawninggroundsin a numberof rivers(26 %,
unweightedmean). There are no significanttrends in
the incidenceof farmedfish in fisheriesand spawning
populationsduringthe years of assessment,despite
the reduction of reported escapements of farmed
salmon during the same period. The proportionof
farmed salmon in catches is dependant of the
occurenceof wild salmon. The annual magnitudeof
the salmonrun in Norway has been relativelystable
during the period considered, suggesting that the
successivereductionof the number of escapments
reported,may be lessthan adressedby officialcounts.
Alternatively,the survivalof escaped farmed fish may
be higherin recentyears. From data collectedat two
marinelocalitiesin 1995 we estimatedthat77 % of the
farmed fish had escaped after the the fish had been
reared in salt water for some months. The rest of
thesefishseemedto have escapedas smolts.

Keywords:escapedfarmed salmon- fisheries- geo-
graphicaldistribution.

Roar A. Lund, Gunnell M. Østborg and Lars P.
Hansen, NINA, Tungasletta 2, N-7005 Trondheim,
Norway.
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Forekomstenav rømt oppdrettsfiski laksefiskerierhar
vært overvåketsiden 1986. Fra 1989 ble omfangetav
overvåkingenutvidet betydeligmed landsomfattende
registreringeri sjøfisket,elvefisketog i gytebestander
av laks. Foruten å kartlegge forekomstenav rømt
oppdrettsfiskhar målsettingeni dette prosjektetogså
vært å belysetrekk ved oppdrettsfiskensatferd og å
fremskaffeet kunnskapsgrunnlagsom kan anvendes
der myndighetenesetter iverk tiltak for å beskytte
bestander av laksefisk. Prosjektet er siden 1989
finansiertmed midlerfra Norges Fiskeriforskningsråd
og fra 1992 med midler fra Direktoratetfor natur-
forvaltningog NINA.

Dennerapportenpresentererdata for innslagetav rømt
oppdrettslaksi sjø- og elvefiskerieri Norgefra materiale
samlet inn i 1995, og sammenlignermed data fra
tidligereår.

Mangepersonerhar deltatti innsamlingenav materialet
i denne undersøkelsen.Vi er svært takknemligfor all
hjelp.Vi retterogså en takk til LeidulfFløystadfor bi-
stand under bearbeidingen av materialet og Finn
Øklandfortilretteleggingav materiale.

Stamfiskbeholdnigerfor kultiveringer i de senere år
kontrollertved skjellanalyse av Statens Veterinære
Laboratoriumi Trondheim(SVLT) i en rekkevassdrag
på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltningi
hensikt å luke ut eventuell oppdrettsfiski disse be-
holdningene. I stamfiskbeholdningerder prøver er
innsamletpå hele og ikke-selektertefangster,er disse
innlemmeti materialeti årene 1994 og 1995. Vi takker
SVLT forsamarbeidetom brukenav disseprøvene.

Trondheim,mai 1996.

LarsP. Hansen
prosjektleder
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1 Innledning

Det kommersielleoppdrett av laksefisk i Norge har
hatten ekspansivvekst i løpetav næringens25-årige
eksistens. I 1995 utgjordeproduksjonenav laks ca.
275 000 (tonn levende vekt, foreløpig tall, Terje
Jansen, Fiskeridirektoratet,pers. medd.) noe som er
mangegangerhøyere enn den totaleavkastningenav
villatlanterhavslaks.I godeår har avkastningenav vill-
laksværtoppe i 12 000 tonn,menhar i de sistefem år
variert mellom 3 300 og 6 100 tonn (Anon. 1996). I
Norge har avkastningen i sjø- og elvefisket variert
mellom840 og 930 tonnde sistefem år, (tallstørrelser
som ikke er korrigert for innslag av rømt opp-
drettslaks), mens avkastningen i de beste år på
midtenav 1960-talletvar oppe i ca. 2 000 tonn.

Betydelige mengder laks rømmer årlig fra det
kommersielleoppdrettet. Antallet rømt fisk som er
rapportert,har avtatt siden sluttenav 1980-årene fra
årlige anslag på ca. 1,5-2 millionerlaks til ca. 0,65
millionerindivider i 1994 (Anon. 1995) og ca. 0,28
millioneri 1995 (foreløpigtall, Terje Jansen, Fiskeri-
direktoratet,pers. medd.). Oppdrettslaksrømmer på
alle livsstadier(Lund& Heggberget1990), men hoved-
tyngdenantaså rømmeetterat fiskener satt i mærer i
sjøen. Den rømte fisken blir gjenfanget i betydelige
mengderi åpne havområderhvorden ville laksenhar
sineoppvekstområder(Hansenet al. 1994) såvelsom
i fisket i kystnære områder og i elver (jf. denne
rapporten). I Norge er det i en årrekke registrertet
høyt innslagav rømt oppdrettslaksi gytebestanderi
elver i alle landsdeler. Selv om denne fisken under
eksperimentellebetingelserer vist å ha en dårligere
gytesuksess enn villaks (Fleming, in press.), viser
mange studier at de genetiske effektene av inn-
blandingav oppdrettetfisk, helstgår i negativretning
forden stedegnevillebestanden(Hindaret al. 1991).

I erkjennelse av de konfliktmessigeforhold ved
ekspansjoneni det kommersielleoppdrettet, er det
ved et flerdepartementaltutvagsarbeidretteten rekke
miljømålovenforhavbruksnæringen,som blant annet
tar sikte på å redusere antallet rømminger (Anon.
1994). Dette har m.a. medførtoffentligekontrollerav
den tekniskestandardeni oppdrettsanleggene.Somet
foreløpigkortsiktigmål skulleantalletrømmingerredu-
serestil400 000 innenutgangenav 1994.

Forutenå kartleggeforekomstenav rømtoppdrettsfisk
har målsettingeni dette prosjektetogså vært å belyse
trekk ved oppdrettsfiskensatferd og å fremskaffeet
kunnskapsgrunnlagsom kan anvendes der myndig-
hetene setter iverk tiltak for å beskyttebestanderav
laksefisk. Når utviklingeni de ville bestandene skal
evalueres fra fangststatistikker,vil et høyt innslagav
rømtoppdrettsfiskreduserepresisjonenav estimatene
dersom det ikke korrigeres for andelen rømt fisk.
Materialet fra denne overvåkingen kan være et

grunnlag for å korrigere innslaget av rømt opp-
drettsfiski fangststatistikker.

Materialetfra dette prosjekteter tidligerepubliserti en
rekkerapporter(Lundet al. 1991, 1992, 1994, Økland
et al. 1991a, b, 1993,) som har gitt kunnskapom be-
tydningen av oppdrettsnæringensomfang for fore-
komstenav rømtoppdrettsfisk,kunnskapom effekten
av de sikringssonersom ble opprettetfor å beskytte
viktige laksebestanderog kunnskap om vandrings-
atferdhosden rømtefisken.

Denne rapportenpresenterer estimater for andelen
rømtoppdrettsfiskog oppdaterermaterialetfra sjø- og
elvefisketi Norge i perioden1989 til 1995. I tillegger
materialet fra to sjøfiskerier i 1995 analysert med
hensyn på å finne hvilke livsstadieroppdrettsfisken
rømmer.
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2 Materiale og metode

Fra 1986 til 1995 er sjøfangsterav laks blittundersøkt
på 17 lokaliteterlangsnorskekysten.Fiskenbletatt på
kilenotog krokgarn, med unntak av tre lokaliteteri
visse år før 1992 der fangstredskapenvar drivgarn
eller lakseverpe. I 1995 ble de samme 11 lokaliteter
undersøkt som i de to foregående år (1721 laks),
mensantalletlokaliteteri tidligereår harvariertmellom
3 og 14 (tabell 1). Det er vanligvistatt prøverav hele
fangster gjennom fiskesesongen fra 1. juni til 4.
august.

I elvene ble fangsterav laks undersøkti to perioder:
fra 1. juni til 18. augustsom tilsvarerfiskesesongen

i de fleste elvene, og (2) fra 18. august til 31.
desemberda det ble tatt prøver av stamfiskeller ved
et særskilt prøvefiske. Prøvetakingeni den seneste
periodener i hovedtyngdenav vassdragene utført i
løpetav oktoberi forkantav gyteperioden,mensden i
noen vassdrag på sørvestlandet, hvor fisken gyter
senere, kan være utførtfram til årsskiftet.1den første
perioden er det tatt prøver av sportsfiskefangster,
mens fisken i den andre perioden er tatt på ulike
redskapstyper.I 1995 er imidlertidresultatenepre-
sentert for periodene 1. juni til 31. august og 1.
septembertil 31. desember da sportsfisketi mange
elver i de senere år igjen er blitt tillatt fram til 31.
august

I 1995 ble det tatt prøver av sportsfiskefangsteri 27
elver (3553 laks), mens 18 elver (1122 laks) ble
kontrollertom høsten. I årene 1989-94 ble 18-39 elver
kontrollertom sommeren,mens 18-25 elver ble kon-
trollert om høsten. På alle lokaliteteneer det tatt
stikkprøverpå hele fangster.Det er viktigå merkeseg
at andelen oppdrettslaksi den enkelte elv er punkt-
estimat.Slikeestimaterhar relativtstorefeilkilder,spe-
sielt hvis en liten andel av lakseoppgangen er
undersøkt.Materialeti de ulikeår er i de mangeelver
samlet på de samme lokaliteter i tilnærmet samme
tidsperiodeog vanligvisved brukav sammeredskaps-
type. Resultateneskullederforvære sammenlignbare
overår.

Oppdrettslakseni elvefisketog kystfisketble identifi-



sert ved en kombinasjonav to forskjelligemetoder
(Lundet al. 1989); (1) ved ytre defekter(morfologi),og

ved analyse av skjellene.Ved en kombinertbruk
av dissemetodeneer vanligvisskjellanalysenbestem-
mende for resultatet.1tilfellerder det etter skjellana-
lyse er tvil om fiskensopphav, kan opplysningerom
ytre morfologiskedefekter på fisken være avveiende
for å klassifiserefiskensom oppdrettsfisk,dersomdet
ellers er høy grad av samsvar mellom kontrollørens
opplysningerom fiskensmorfologiog skjellanalyse.

Ved kombinertbrukav skjellanalyseog ytre morfologi
kan vi identifisereall villaks og tilnærmet all opp-

drettslakssom har rømtetterett ellerflere års opphold
i sjømær, og i overkantav halvpartenav laksen som
rømmer på smoltstadiet(Lund et al. 1989). En even-
tuell feilklassifiseringav laks ved bruk av disse to
metodenevil derforgå i retningav at oppdrettslaksblir
klassifisertsom villaks.Fisk anslåttsom usikkermed
henholdtilom de er villeelleroppdrettede,er betraktet
som villaks ved beregningenav andelen oppdretts-
laks. Disse beregningenevil derfor være minimums-
estimater.

Stamfiskbeholdnigerfor kultiveringer i de senere år
kontrollertved skjellanalyseav Statens Veterinære
Laboratoriumi Trondheim(SVLT) i en rekke vassdrag
på oppdragfra Direktoratetfor naturforvaltningi hen-
sikt å luke ut eventuell oppdrettsfiski disse behold-
ningene. I stamfiskbeholdningerder prøver er inn-
samlet på hele og ikke-selektertefangster, er disse
innlemmeti dettematerialeti årene 1994 og 1995.

Det presentertematerialettilføyerogså data fra noen
elverfor årene 1989-93 og som ikke er kommetmed i
tidligere publikasjonerfor materiale fra disse årene.
Dette er primærtmaterialersom etter revurderinger
funnet å tilfredstillekravene til å være uselekterte
prøvetakingerog av tilstrekkeligmaterialstørrelse.I
forholdtil siste publikasjonav data fra denne over-
våkingsserien(Lund et al. 1994) tilføyerdenne publi-
kasjonenån elv i sportsfiskethvertav årene 1991 og
1993. Tilsvarende inneholder denne publikasjonen
følgende antall tilføyde elver for data fra stamfiske-
/prøvefiskefangsterom høsten: tre elver i 1989, to
elver i 1990, to elver i 1991 og tre elver i 1993. Disse
tilføyningenegir ingen vesentlige forandringer i de
estimatersom var grunnlagfor konklusjoneri tidligere
publikasjoner.

På to av lokalitetenei sjøfisketi 1995 (Veidholmeni
Møre og Romsdalog Solundi Sogn og Fjordane) ble
fisksom ble identifiserttil å være oppdrettet,analysert
med hensyn på fiskens rømmingstidspunkt.Røm-
mingstidspunktetble primært bestemt ved skjellana-
lyse og opplysningerom ytre morfologiskekarakterer
på fisken ble brukt som tilleggskriterier(Lund et al.
1989). Rømmingstidspunktblegrupperttiltre livstadier
med utgangspunkt i følgende kriteriegrunnlag for
skjellanalyse:

(1) Smoltstadiet hvorskjellenekun hadde oppdretts-
karaktererframtildettestadiet(bestemmelseskriterier:
tilbakeberegnet smoltstørrelsevanligvis større enn
hos villfisk/uklarovergangmellomferskvann-og sjø-
sonenpå skjellene/irregulærtvekstmønsteri skjellets
ferskvannsoneog udefinerbareårssoner/ stor andel
erstatningsskjellpå smoltstadiet)
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Tabell 1 . Andeloppdrettslaks(%) i sjøfiskerieri årene 1986 - 1995. n = antalllaks undersøkt.Lokalitetensbeliggenhet(LB);K = i ytre kyststrøk,F = i fjordområder.

Z=
css. (7)

o

z
=

z
o

co
(c)
...--,
z

o
z >
G

N)
M °

o

os.5
o
a)

(T,

1986
Lokalitet Fylke LB n

Sørøya Finnmark K 244*
Kinn Troms
Kanstadfjorden Nordland
Meløy Nordland
Vefsnfjorden Nordland
Sør-Gjæslingan Nord-Trøndelag
Bjørøyvær Nord-Trøndelag
Otterøya Nord-Trøndelag
Namsenfjorden Nord-Trøndelag
Agdenes Sør-Trøndelag F 362
Veidholmen Møre og Romsdal
Kinn(S. og Fj.) Sognog Fjordane
Solund Sognog Fjordane K 357
Stamnes Hordaland
Hellesøy Hordaland K 319
Skudeneshavn Rogaland
Nedstrandfjorden Rogaland

*= fangsterpå drivgarn,**fangster på lakseverpe.

%n

5

4

17

3

1987

137

309

300

11

4

15

%n
1988

74
207
323

117*

252

%n

4
5
7

27

30

1989

231
150

-
227
207

-
143
103
350
154

300

50
105

1990 1991 1992 1993 .

	

n %.n %n %n %n

	

7 344 16 - 247 4 438 1

	

42 138 36 86 29 126 25 110 49

	

- - - - 47 19

	

50 359 52 247 64 228 44 121 46

	

29 198 36 -

	

107 58 112 46 63 60 39 54

	

- 321 37

	

8 238 16 146 6 - -

	

8 202 6 - 235 7

	

9 247 9 126 7 307 21 145 8

	

51 261 58 228 52 246 72 364 60

	

- 208 64

	

37 394 51 237 57 60 60 295 60

	

- 55** 10 64** 16

	

66 - - - -

	

61 349 56 88 47 192 44 110 57
- 93 47

1994

244
69

161
202

128

196
199
243

85

116
59

1995
%%

	

2 88

	

44 39

	

28 52

	

62 58

	

46 123

	

3 339

	

2 297

	

51 293

	

35 223

	

16 152

	

42 57

2
39
14
55

46

2
6

49

57

43
47

6upiews8wpddo

eum



nina oppdragsmelding411

Postsmoltstadiet hvorskjellenehadde oppdretts-
karaktererfram til begynnelsenav den første vinter-
sonen i skjelletssjøfase (bestemmelseskriterier:som
for smoltstadietsamt irregulærvekst i form av vekst-
stoppeller unormalbeliggenhetav den første vinter-
sonen i skjelletssjøfase/ stor andel erstatningsskjelli
skjellbeltet mellom smoltstadiet og fram til be-
gynnelsenav førstesjøvintersone).

Senere enn postsmoltstadiet hvor skjellene
hadde oppdrettskaraktererogså senere enn første
sjøsommer (bestemmelseskriterier:som for post-
smoltstadietsamt irregulærvekst i formav vekststopp
eller unormal beliggerrhetav vintersonenei skjellets
sjøfase/stor andel erstatningsskjellsenere enn første
sjøsommer).

Opplysningerom finnestatushos fiskenble bruktsom
tilleggskriterierved bestemmelsen. Rømt oppdretts-
laks som ved gjenfangsthar slittehalefliker,har helst
rømt på senere stadierenn smoltstadiet.Slik fisk har
som regel også defekter på andre finner (Lund et
al.1989).

3 Resultater

3.1 Forekomst av oppdrettslaks
i sjøfiskerier

I 1995 blede samme 11 lokaliteterundersøktsom i de
to foregåendeår og 29 % (501 av 1721 laks under-
søkt) blefunnetå være rømtoppdrettslaks.

Som i tidligereår var det en høy andel oppdrettslaks
på lokalitetenei ytre kyststrøk. På strekningen fra
Rogalandtil Troms varierteandelen oppdrettslakspå
lokaliteteri ytre kyststrøki 1995 fra 39 til 57 %. På
denne strekningenhar andelen oppdrettsfiskvariert
mellom 25 og 72 % på de ulike lokaliteter i ytre
kyststrøki årene siden 1989 (tabell 1). Som i alle år
tidligerevar andelenoppdrettslaksi 1995 langt lavere
på kystenav Finnmarkenn i andre landsdeler(2 %).

På to av de sju lokalitetenei ytre kyststrøkvar det en
signifikantøkningi andelenoppdrettslaksi 1995 sam-
menlignetmed 1994 (Solundi Sogn og Fjordane:X2=
12,0, df = 1, p < 0,001, Skudeneshavni Rogaland:X2
= 22,2, df = 1, p < 0,001). Disse to lokalitetenehadde
på den annen side en signifikantnedgang i andelen
oppdrettsfiskfra 1993 til 1994 (Solund:X2= 16,2, df =
1, p < 0,001, Skudeneshavn:X2= 40,8, df = 1, p <
0,001). Andelenoppdrettslaksi 1995 var igjenpå nivå
somi 1993 på disselokalitetene.

På to av de fire lokalitetenemed beliggenheti fjord-
områder,var det signifikanteforskjelleri andelen opp-
drettslaksi fangstenefra 1994 til 1995. På Agdenes i
Sør-Trøndelag økte andelen (X2 = 5,5, df = 1, p <
0,05), mens den derimot avtok i Kanstadfjordeni
Nordland(X2 = 4,5, df = 1, p < 0,05). På Agdenesvar
andelen på nivå som i 1993 etter at det også der var
en klar nedgangi 1994 (1993-94: X2= 9,2, df = 1, p <
0,01).

I det samlede materialetfor de ulike år har innslaget
av rømt oppdrettslaksvært høyt på lokaliteteri ytre
kyststrøk,og relativtstabiltfor de ulike år i perioden
1989 til 1995 (tabell 2). Andelen oppdrettslaksi ytre
kyststrøkhar i denneperiodenvariertmellom42 og 49
% (uveidegjennomsnittsverdier)med unntakav 1994
hvorandelenvar nede i 37 %.

Fem av lokalitetenemed beliggenheti ytre kyststrøk
er undersøktalle de sju årene siden 1989 (tabell 1).
Det samlede materialetpå disse lokalitetene(Kinn i
Troms, Meløy i Nordland, Veidholmen i Møre og
Romsdal, Solund i Sogn og Fjordane og Skudenes-
havn i Rogaland), som har sin beliggenhet i ulike
landsdeler,viser ingensignifikantforandringi andelen
oppdrettslaksi løpet av denne tiden (Kruskal-Wallis
test for sju utvalg;X2= 2,6, df = 6, n = 35, p > 0,05).
Det heller ingen utpreget tendens mot større eller
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mindre andeler oppdrettslakspå de enkelte lokali-
tetene i tidsperiodensomer undersøkt(tabell 1).

Andelenoppdrettslakspå lokaliteteri fjordområderhar
i alle undersøkelsesårvært lavereenn i ytre kyststrøk.
I fjordområderhar det vært undersøktfra tre til fem
lokaliteteri de ulikeår, med unntakav kun én under-
søkt lokaliteti ett av årene. I det samledematerialefra
disse lokalitetene har andelen rømt oppdrettslaksi
fangstenevariert mellom 10 og 20 % (uveide middel-
verdier) i årene 1989 til 1995 (tabell 2). I de tre siste
årene hvor de samme fire lokalitetene har vært
undersøkt, har middelverdienfor disse lokalitetene
værtstabil(17-20 %).

Tabell 2. Andel oppdrettslaks (uveid gjennom-
snitt) i sjøfiskerier i årene 1989-95. n = antall laks
undersøkt.

Antall Variasjons-
Ar n lokaliteter % bredde(%)

Ytre kyststrøk
1989 1217 7 45 7-66
1990 2481 9 48 16-64
1991 1245 6 49 29-63
1992 1162 7 44 4-72
1993 1477 7 47 1-60
1994 1087 7 37 2-62
1995 976 7 42 2-57
Fjordområder





1989 803 4 14 8-29
1990 940 5 15 6-36
1991 336 3 10 6-16
1992 307 1 21




1993 520 4 20 7-47
1994 615 4 19 2-42
1995 745 4 17 2-47

Dersom en forutsetterat fisket med fastståendered-
skap foregår i like stor grad i fjordersom i ytre kyst-
strøk og vi ut fra denne vurderingenlar de uveide
middelverdienefor lokalitetenei ytre kyststrøkog i
fjordområdertelle like mye, kan vi anslå en uveid
middelverdifor andelen oppdrettslaksi det totale sjø-
fisket til å være ca. 30 % i 1995 ((middelverdiytre
kyststrøk 42 + middelverdi i fjorder 17 %) / 2).
Denne verdien har i de øvrige år siden 1989 variert
mellom28 og 34 % (beregnetfra verdieri tabell 2).

3.2 Forekomst av oppdrettslaks
elver

Andelen oppdrettslaks i sportsfiskefangsteneom
sommerenvariertefra nulltil 20 % i de 27 undersøkte
elvene i 1995. Det var mindreenn 5 % oppdrettslaksi
hovedtyngden(70 %) av disse elvene, et forholdsom
er tilnærmetlik det som er registrerti fiskesesongeni
foregåendeår (tabell 3). I 1995, som i tidligereår,
finnes elvene med det høyeste innslaget av opp-
drettsfisk i sportsfiskefangstenepå sørvestlandet.
Som i flere tidligereår, er det Etneelvai Hordalandog
Gloppenelvai Sogn og Fjordanesom har det høyeste
innslagetav rømtfiski dissefangstene,mensSuldals-
lågenogsåvisteet høyt innslagi 1995. I det samlede
materialetpå landsbasisvar andelen oppdrettslaksi
sportsfisket4 %, den samme andelen som registrerti
de to foregåendeår (tabell 4, uveide middelverdier).
Gjennomsnittsverdieni sportsfisketpå landsbasishar
imidlertidavtattsuksessivtfra 7 % i de to førsteav de
sjuårene det er foretattregistereringer.Reduksjoneni
de uveidemiddelverdierover disseårene er imidlertid
ikke signifikant(Kruskal-Wallistest for sju utvalg;X2=
11,0, df = 6, n = 213, p > 0,05).

Forholdeter ogsådet samme i 1995 som i foregående
år når det gjelder utviklingenav mengdenoppdretts-
fisk i elvene fra sommer til høst. I de elver som er
undersøktbåde i sportsfisketom sommeren og om
høsten, økte andelenoppdrettslaksvanligvisi elvene
om høsten (tabell 3 og 4). I 1995 var andelen opp-
drettslaksom høstenstørre enn 20 % i 10 (56 %) av
de 18 undersøkte elvene. Elver med andeler over
dette nivåetvar spredt langs norskekystenfra Nord-
Trøndelag til Skagerak-kysten. I 1995 er det kun
undersøktett vassdragom høsten i de tre nordligste
fylkene. I øvrige år undersøkelseneer utført, er det
imidlertidregistrertelver med andeler oppdrettslaks
over 20 % langs alle deler av norskekystenhvor
gytebestanderi elverer undersøkt(tabell 4).

Dersomvi ser nærmerepå utviklingeni de åtte elvene
hvor det foreligger et undersøkelsesmaterialeom
høstenfor minimumfem av de sjuårene overvåkingen
har pågått,og somogsåble undersøkti 1995, finnervi
at tendensenvarierer i disse elvene og at det ikke er
-utviklingstrekksom er spesifikkefor noen landsdeler
(tabell 5):

I Repparfjordelva i Vest-Finnmark har andelen
oppdrettslaksavtatt suksessivtfra 1990 (47 %) til
lave nivåeri 1994 og 1995 (henholdsvis3 og 2 %)
Namsen i Nord-Trøndelager undersøktalle årene
siden 1989, og innslagetav rømt oppdrettslaksi
gytebestandenhar hattvekslendenivåeri perioden
(10-72 %). Andelenoppdrettslaksi gytebestandeni
1995, var imidlertidhøy (55 %) og på nivå med det
somblemålt i de tidligsteårene.
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Tabell 3. Andel oppdrettslaks(%) i sportsfiskefangster(1. juni - 18. august)i årene 1989-95. n = antall
laks undersøkt.

Elv Fylke
1989

n %
1990

n %
1991

n %n
1992

%n
1993

%n
1994

%n
1995




Neiden Finnmark 159F 0 270F 0 146BF 0 161 1




170 0

Vestre Jakobselv Finnmark 61 23




62 15 86 6 57 11




73 8
Tana Finnmark 231 0 98 0







Kongsfiordelva Finnmark




143 0 72 0 97 0 39 0




Repparfjordelva Finnmark 500 1* 581 3 332 2 107 1 297 0 314 2 171 0
Alta Finnmark 517 3 531 2 911 1 561 1 587 1 352 0 634 0
Reisaelva Troms 44 2 104 0 76ABF 1 58 2 43 2 32 0




Kvænangselva Troms




54 2 69 12 46 2




108 0
Skipsfiordvassdr. Troms 156 1 163 0 45 0






Målselva Troms 111 2 166 2 165 0 246 0 65 2




94c 1
Laukhellevassdr. Troms 168 4 300 5 164 7 76 4 121 3




86 4
Salangselva Troms 49 14 65 52







Anesvassdr. Nordland




51 4




54 6





Gårdselva Nordland




112 5 189 7 135 4 55 6 53 15 82 5
Alsvågvassdr. Nordland




51 0 91 0 127 1 57 0





Skjomenelva Nordland 106 2 50 4




83 4 104 1





Saltdalselva Nordland 93 12 54 7




67 2 46 2 47 2




Abjøravassdr. Nordland 204 6 94 7 34 0 80 1






Namsen N-Trøndelag 214 3* 226 2 197 2 162 1 91 0 92 0 71 0
Bogna N-Trøndelag





258 0* 156 1 287 0





Argårdsvassdr. N-Trøndelag





328 0* 143 6* 395 0




97 0
Aursunda N-Trøndelag





236 0* 98 0 147 2





Salsvassdr. N-Trøndelag




71 37 58 16







' Verdalselva N-Trøndelag 187 3 68 3








Stjørdalselva N-Trøndelag 180 6 153 2 200 0 320 3 210 1 304 0 98 2
Stordalselva S-Trøndelag 117 4 91 0 102 0




143 1




74 1
Nordelva S-Trøndelag






44 16






Nidelva S-Trøndelag 85 4 51 2








Gaula S-Trøndelag 304 1 184 1 97 0 122 0 162 1 119 2 116 3
Orkla S-Trøndelag 67 0 111 2




246 0




634 0 616 1
Søya Møre og Ro. 154 6









Oselva Møre og Ro. 149 4 151 1 82 2 46 2






Moaelva Møre og Ro. 151 3 76 4 41 0





54 4 55 4
Ørskogelva Møre og Ro. 51 16









Solnørelva Møre og Ro. 62 3









Strandaelva Møre og Ro. 47 4









Norangdalselva Møre og Ro. 79 8









Bondalselva Møre og Ro. 296 3 160 9 82 2 103 7 74 22 260 7 93 3
Ørstaelva Møre og Ro. 94 13 78 10 63 3




70 13 95 7 62 2
Stryneelva Sogn og Fj. 57 2* 79 3




110 4 119 6 111 19 45 7
Gloppenelva Sogn og Fj. 47c 21*




59 14 51 24





42 14
Osenvassdraget Sogn og Fj.








73 1 42 2
Nausta Sogn og Fj. 100 4* 90 0








Gaula Sogn og Fj. 141 17* 245 16 125 17 100 15 101 6 201 7 183 7
Lærdalselva Sogn og Fj. 219 1 176 1 98 2 296 0 301 1 335 0 90 2
Vosso Hordaland 73 11 52 4








Loneelva Hordaland




59 10








Etneelva Hordaland 138 26 47 17 43 23 40 15




52 8 63 18
Vikedalselva Rogaland




40c 10




125Be 6 83 1 111 2 93 1
Suldalslågen Rogaland









1424' 20
Figgjo Rogaland 94 10 44 55 44 18




114 4




61 2
Skienselva Telemark — 195 10 138 3 109 - -4 90 17 138 7




92 10
Numedalslågen Vestfold 270 4 157 1








Allfisker fangetved stangfiske,unntatt:A=garn,B=stang,C=fiskefelle,F=not.
Materialeanalysertav LFI, ZoologiskMuseum,Oslo;all utsattsmoltfor kultiveringer merketog gjenfangsterav disse er
eliminertfra materialet.
I dennetabellener andelenoppdrettslaksi noenelver (merket*)reduserti forholdtil oppgittetall i tidligerepublikasjoner
(f.eks. Øklandet al. 1993). Dette fordikontrollerav skjellmaterialetharvistat sjøørretsomer kommetinn i materialet,
ved anledningerer identifisertsom oppdrettslaks.Vekstmønstretpå skjellhossjøørretkan være svært irregulærtog kan
slikforvekslesmed det en finnerhosoppdrettslaks.Tabelleninneholderi tilleggmaterialefra noenelver i årene 1989-93
som ikkeer kommetmed i tilsvarendetabell i tidligerepublikasjoner(jf. avsnitt2).
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Tabell 4. Andel oppdrettslaks (uveid
gjennomsnitt) i sportsfiskefangster (1.
juni - 18. august) i årene 1989-95. n =
antall laks undersøkt og E = antall elver
undersøkt.

Totalt

Ar n E % Variasjons-
bredde

1989 5970 39 7 0 - 26
1990 5380 39 7 0 - 55
1991 4563 31 5 0 - 23
1992 4259 32 5 0 - 24
1993 3952 27 4 0 - 22
1994 3239 18 4 0 - 19
1995 3553 27 4 0 - 20

I Argårdsvassdraget,somer et smålaksevassdragi
samme fjordsystemsom Namsen, registreresdet
også en avtagende andel oppdrettslaksi gytebe-
standenom høsten, men andeleneer i alle under-
søkelsesårbetydeliglavereenn i Namsen (0-9 %).
Til eksempel ble det ikke registrertoppdrettslaksi
gytebestandenhøsten 1995, mens det i Namsen
ble registrert55 %.
I Bondalselvai Hjørundfjordeni Møre og Romsdal
er andelen oppdrettslaksi gytebestandeni 1995
(20 %) på nivå som i flere av de fem årene elva er
undersøkt tidligere (13-44 %), og det er ingen
tendens til nedgang i innslaget av rømt fisk i
perioden.
Oselva i Hordalander undersøktalle årene siden
1989. I denne elva er det gjentagendeår registrert
de høyeste andeler oppdrettslaksi gytebestanden
på landsbasis.Andelenhar variertmellom48-79 %
i løpet av disse årene med unntak av 1993 hvor
andelenvar nede i 19 %.
Fra Jæren i Rogalandforeliggeret materialeover
flere år fra to elver. UtviklingenI Figgjoog Håelva
er svært likbåde når detgjeldernivåetfor innslaget
av oppdrettslaks,og utviklingenover år. I disse
elvene har andelen oppdrettslaksi gytebetandene
variertmellom4-28 %, og har i begge elvene vært
avtagende i undersøkelsesperioden.I de to siste
årene har andelen oppdrettslaksi gytebestandeni
disseto elvenevariertmellom4 og 8 %.
Skienselvaer den eneste elva på Skagerakkysten
som er undersøktover flere år. I de sisteto årene
er det registrertlite oppdrettslaksi gytebestanden
(3-4 %), men andelen har i de øvrige årene vært
svært vekslende (3-29 %). Utviklingenover de sju
årene siden 1989 viser imidlertiden nedgang i
innslageti gytebestanden.

For det samlede materialet på landsbasis var det
ingen signifikantforandringi innslagetav rømt opp-
drettslaksfra 1994 (23 %) til 1995 (26 %) i stam-
fisket/prøvefisket om høsten (tabell 6, uveide
gjennomsnittsverdier)(Mann-WhitneyU-test;Z = 0,01,
df = 1, n = 36, p > 0,05). Gjennomsnittsverdienpå
landsbasisi gytebestandeneom høsten har imidlertid
avtatt suksessivtfra 35-34 % i de to første av de sju
årene det er foretattregistreringer.Reduksjoneni de
uveide middelverdierover disse årene er imidlertid
ikke signifikant(Kruskal-Wallis test for sju utvalg;
X2=6,4,df = 6, n = 143, p > 0,05).

Resultatenefra vassdrag hvor få fisk (10-30 fisk) er
undersøkti sportsfisketeller i gytebestandenei 1995,
er vist i vedlegg 1 og vedlegg 2. Resultatene fra
disse elvene er ikke benyttetnår den totale andelen
oppdrettslakspå landsbasiser beregnet. Den uveide
middelverdienfor dettematerialetsom utgjørregistrer-
inger fra 19 elver om høsten, er noe høyere (31 %)
enn fra de 18 elvene (26 %) hvor materialetfra hver
enkeltelvvar større.

3.3 Når rømmer oppdrettsfisken

På to av lokalitetenei sjøfisket ble all fisk som ble
bestemttil oppdrettsfiskogså analysert med hensyn
på fiskens rømmingstidspunkt.Blant de 142 opp-
drettslaksenei materialetfra Veidholmenvar det ikke
muligå tidfesterømmingenhos fem fisk på grunnav
udefinerbartskjellmønster.I materialetfra Solund(128
oppdrettslaks)kunne to av laksene ikke bestemmes
av sammeårsak. Fordelingenav antallet rømt fisk på
de tre livsstadienevar signifikantforskjelligpå de to
lokalitetene(tabell 7, X2= 12,3, df = 2, p < 0,01). I det
samledematerialetfor begge lokaliteteneble 23 % av
oppdrettsfiskenestimerttil å ha rømt på smoltstadiet,
31 % på postsmoltstadietog 46 % senere enn
postsmoltstadiet.
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Tabell 5. Andel oppdrettslaks(%) i stamfiske-/prøvefiskefangster(18. august-31.desember)i årene 1989-95.
n = antalllaks undersøkt.

Elv Fylke
1989
n %

1990
n %

1991
n %

1992
n %

1993
n %

1994
n %

1995
n %

V. Jakobselv Finnmark




40 28 58 19 37 19




Reppargordelva Finnmark




62 47 59 19 50 18 33 21 88 3 55 2
Halselva Finnmark




114°1 3






Altaelva Finnmark




92 4




74 5




Reisaelva Troms




31 3




49ABF 6




Tennelvvassdr. Troms




62A5 0 42" 2





Kvænangselva Troms




84F 63







Skipsfjordvassdr Troms




48AB 0 34" 3





Målselva Troms




39Bc 36 49BC 14 73BC 12 46Bc 15




Salangselva Troms







32AB 75




Anesvassdr. Nordland




109AE 8




59 14 44" 9




Gårdselva Nordland 34" 24 95AE 11 95AB 42 57AE 30 45AE 31




Skjomenelva Nordland





55AF 11






Silaelva Nordland 28C1 43 25C1 16








Namsen N-Trøndelag 108" 72 213AB 47 65AB 22 68AB 34 70AB 10 109AB 29 41 56
Argårdselva N-Trøndelag




32AB 9 60 5




76 3 40 0 40" 0
Salsvassdr. N-Trøndelag




54A 82





31" 23




30" 63
Verdalselva N-Trøndelag 36 3




48 0







Stjørdalselva N-Trøndelag




42 7




49 2





38** 0
Stordalselva S-Trøndelag




99 41 56 48







Nordelva S-Trøndelag








30 33




Steinsdalselva S-Trøndelag





43" 9







Gaula S-Trøndelag








58 3




Orkla S-Trøndelag





36 0





43 9




Oselva Møre og Ro. 76 54 64 38 75 37 30 30






Moaelva Møre og Ro. 456D 29 65BD 8





42BD 10 120BDF 4




Solnørelva Møre og Ro. 74 76









Strandaelva Møre og Ro. 40BD 3 41 15








Bondalselva Møre og Ro. 112BD 15




98 21 82 23 59BD 44 92 13 51BID 20
Ørstaelva Møre og Ro. 31 42 35 57




41 71






Stryneelva Sogn og Fj.










Gloppenelva Sogn og Fj.





48ADF 46 45ADF 56 36F 64 40 45




Jølstra Sogn og Fj.








81** 51 68** 35
Flekkevassdr. Sogn og Fj.









39AB** 21
Gaula Sogn og Fj.





40 33 43







Lærdalselva Sogn og Fj. 61 2 60 2




44 0




48 2




Vosso Hordaland






82AB 46




143AB** 61 101AB** 71
Granvinvassdr. Hordaland 42AB 26









Loneelva Hordaland 85 20







88D** 14 53D** 2
Oselva Hordaland 111BE 77 176BE 79 73A8E 82 46AB 48 47ABE 19 171ABE 57 103** 65
Etneelva Hordaland 1648F 74 102BF 79 128ABDF 76 100 65 57 44





Vikedalselva Rogaland




67. 48 30° 60 36BC 31






Ardalselva Rogaland 185E 39 163E 47 147E* 27 124E* 11






Jørpelandselva Rogaland









59** 48
Suldalslågen Rogaland









69AB** 27
Figgjo Rogaland 449 28 183AB 27 143 14 246 18 268 8 347 5 58 5
Håelva Rogaland 109 25 181BE 14




96BE 18 40 8




74ABD** 8

Nidelva A-Agder









47 47
Enningdalselva Østfold









41 2
Skienselva Telemark 102 20 80 3 58 12 31 13 91 29 90** 4 94** 3

All fisker fangetved stangfiske,unntatt:Allmenn= garn,B = stang,C = fiskefelle,Cl = fiskefelleder all
oppvandrendelakser kontrollert,D = lysog håv, E = elektriskfiskeapparat,F = not.
Elverder oppdrettslaksener identifisertkun ved ytre morfologi,
Materialeanalysertav StatensVeterinæreLaboratoriumi Trondheim(SVLT).

Anm.: Tabellen inneholdermaterialefra noenelver i årene 1989-93 som ikkeer kommetmed i tilsvarendetabell i tidligere
publikasjoner(jf. avsnitt2).
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Tabell 6. Andel oppdrettslaks(uveid
gjennomsnitt) i stamfiske-/prøvefiske-
fangster(19. august - 31. Desember) i
årene 1989-95. n = antall laks under-
søktog E = antallelverundersøkt.

Totalt
År n E % Variasjons-

bredde

1989 1892 19 35 2 - 77
1990 2071 23 34 2 - 82
1991 1738 25 24 0 - 82
1992 1489 22 26 0 - 71
1993 1207 19 20 0 - 64
1994 1664 18 23 0 - 75
1995 1061 18 26 0 - 71

Tabell 7. Livsstadiumfor rømminghos oppdrettslaksfra to lokaliteteri sjø-
fisket 1995. n = antalllaks undersøkt.




Antalloppdretts-
laks undersøkt

Smoltstadiet Postsmolt-
stadiet

Senere enn
postsmoltstadiet

Lokalitet




n % n %




Veidholmen 142 24 17 54 38 59 41
Solund 128 37 29 26 20 63 49

Sum 263 61 23 80 31 122 46

4 Diskusjon
Oppdrettsfiskeni dette materialeter identifisertved en
kombinertbrukav skjellanalyseog ytre morfologi.Ved
disse metodene kan vi identifisere all villaks og
tilnærmetall oppdrettslakssom har rømt etter ett eller
flereårs oppholdi sjømær,og ioverkantav halvparten
av laksen som rømmer på smoltstadiet(Lund et al.
1989). Identifiseringssuksessentil disse to metodene
på oppdrettslakssom har levd fritt i naturen,er testet
mot en markør med egenskapen å ha tilnærmet
100 % riktighet.Denne markørener fibrøsesammen-
voksninger mellom indre organer og bukvegg hos
vaksinertfisk (Lund et al. 1995). I et materialepå 75
laks samlet i et sjøfiskeriog med 100 % forekomstav
«fasitmarkøren»,kunne henholdsvisminimum77 og
minimum87 % også identifiseresved ytre morfologi
og skjellanalyse(R. A. Lund,upublisertmateriale).En
eventuell feilkassifiseringav laks ved bruk av skjell-

analyse og ytre morfologivil derfor gå i retningav at
oppdrettslaksblir klassifisertsom villaks. Analysene
som liggertil grunn for dette materialet,vil derfor gi
minimumsestimaterfor andelenrømtoppdrettslaks.

På den annen side vil disse to metodene identifisere
noe oppdrettetlakssom er utsatti kultiveringsformåli
vassdragog havbeitelaks.En storandel av smoltsom
er utsatt i slike formål, er imidlertidmerket ved fett-
finneklippingeller med Carlin-merker. Slik fisk er
eliminertfra materialet.Antalletsmoltsomsettesut for
kultiveringeller havbeite,er imidlertidsvært lavt i for-
hold til naturlig produsert smolt i norske vassdrag
(Anon. 1993). Dette tilsierat utsattfisk bare utgjøren
litenkomponenti dettematerialet.

Rømming av oppdrettslaks blir vanligvis forbundet
med rømmingerfra anlegg i sjøen. Det forekommer
imidlertidat fisk også rømmer fra settefiskanlegg
(Lund& Heggberget1990). Genereltsettvil slikerøm-
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minger sannsynligvisikke utgjøre noen stor kompo-
nent av rømtfisken i fiskeriene og gytebestandene
fordi dødelighetenvil være stor fram til kjønnsmod-
ning.Dessutener omfangetav slikerømmingersann-
synligvisbetydeligmindre enn rømmingerfra sjøan-
legg fordi eventuelle rømmingsveierer lettereå kon-
trollerei settefiskanlegg.Slik fisk er forøvrigvanskelig
å identifiserenår den returnerer som kjønnsmoden
(Lund et al. 1989). Rømming av parr eller ut-
vandringsferdigsmoltfra settefiskanleggkan imidlertid
lokalt forårsake betydelig oppvandring av kjønns-
moden oppdrettsfisk.Oppdrettet fisk som går ut av
vassdrag som smolt, returnerer med relativt høy
presisjontil utvandringslokalitetensom kjønnsmoden
fisk(Hansenet al. 1989, Jonssonet al. 1990).

Materialetfra to lokaliteteri sjøfisket11995 ble ana-
lysert ved skjellanalyse med hensyn på oppdretts-
fiskens rømmingstidspunkt.Halvparten av fisken i
dettematerialethadde rømt på livsstadieretterfiskens
første sommer i sjøen, mens en betydeligdel (23 %)
ogsårømte på smoltstadiet,dvs, sannsynligviskorttid
etterat fiskenvar satt i mærer i sjøen. Den resterende
delen rømte i løpet av fiskensførste sommeri sjøen.
Bare en litenandel av den fiskensom ble funnetå ha
rømt på smoltstadiet,kan antas å være utsatti kulti-
veringsformål.

Laks som er identifiserttil å være oppdretteti det
foreliggendematerialet,må i all hovedsakantas å ha
sinopprinnelsefra norskeoppdrettsanlegg.Norgehar
den desidert største produksjonenav oppdrettslaks
(Anon.1996), og dessutenviser forsøksomer utførti
Norgeat rømt oppdrettslaksi relativtstorgradvender
tilbaketil området den rømte fra når den blir kjønns-
moden(Hansen& Jonsson1991).

Beregningerav antallet fisk som rømmer fra norske
oppdrettsanlegger antattå være relativtunøyaktige.De
offisielleberegninger,som anses å være minimums-
estimater,kan imidlertidvise tendensenover år. Ifølge
dette tallgrunnlagethar antallet rømt fisk avtatt siden
sluttenav 1980-årene fra årlige anslag på ca. 1,5-2
millionerlaks til ca. 0,65 millioner individeri 1994
(Anon. 1995) og ca. 0,28 millioneri 1995 (foreløpig
tall, Terje Jansen, Fiskeridirektoratet,pers. medd.). I
samme periodeer størrelsenpå de årligesmoltutsetti
det kommersielleoppdrettetikke betydeligendret (se
vedlegg 3), men produksjonenhar økt, spesielti siste
halvdelav perioden,som følge av bedre overlevelse
av oppdrettsfisken(Anon. 1996). Sett i denne sam-
menheng rømmer en mindre andel av fisken i
mærene.

På den annen side gir ikke reduksjonenav antallet
rømtfiskseg i et tilsvarendeutslagi reduserteandeler
oppdrettslaksi fiskerier og gytebestander.Det regi-
streres riktignoknoe reduserteandeler oppdrettslaks
på landsbasisi sportsfiskefangsterog i gytebestander
i vassdrag siden slutten av 1980-tallet. Denne ten-

densen er imidlertidfor svak til at den gir statistisk
signifikantutfall.Det samme kan sies når det gjelder
innslagetav rømtfisk i sjøfiskerienei denne perioden.
I 1994 var andelen oppdrettslaksriktignokbetydelig
redusert i forhold til tidligere år på flere av de
undersøkte lokalitetenei sjøfisket. På de fleste av
disse lokalitetenevar nivået i 1995 igjen på høyde
medtidligereår.

Andelenoppdrettslaksi sjø- ogelvefisketi 1995 avtegn-
et detsammemønstersomi tidligereår med hensynpå
oppdrettsfiskensgeografiskespredningog tidsmessige
fordeling.Andelen oppdrettslakser høy i sjøfisketpå
kysten,og oppdrettslaksenutgjørmed få unntakbare
en mindrekomponentav fangstenei sportsfisketi elv-
ene om sommeren.Oppdrettslaksengår imidlertidopp i
elvenei betydeligantallom høstenetterfiskesesongens
slutt. Som i alle foregåendeår det er utført under-
søkelser,utgjordeoppdrettslakseni 1995 ca. halvparten
av fangstene på lokalitetene i ytre kyststrøk på
strekningenfra Nordlandtil Rogaland,mens andelen
oppdrettslaksi sjøfisketi Finnmarkvar, som i tidligere
år, sværtlav. På lokaliteteni ytre kyststrøki Tromsvar
også innslagetav rømtoppdrettslakshøyt og utgjorde,
som i de fleste av tidligere undersøkelsesår,noe i
underkantav halvpartenav fangsten.

Det er mangefaktorersom bestemmeroverlevelsentil
den rømte oppdrettsfisken.Blant disse er rømmings-
tidspunktet,størrelsenpå fiskenog sannsynligvisogså
graden av kjønnsmodning (Hansen et al. 1987,
Hansen& Jonsson1991).Videreer andelenoppdretts-
laks i fiskerier og gytebestanderogså avhengig av
forekomstenav villaks.Dersomen legger avkastning-
en i laksefisketi Norge i årene siden 1989 (Anon.
1996: 840-930 tonn;tallstørrelsersom ikkeer korrigert
for innslagav rømt oppdrettslaks)til grunn som en
indeksfor utviklingeni de ville bestandenei perioden,
synes innsigetav villakstil norskekystenå ha vært i
samme størrelsesordeni de ulikeår i perioden.Dette
indikererat antalletfisk som har rømt i de senere år
kan være betydeligstørreenn det offisiellestatistikker
viser, eller at overlevelsenav fisk som har rømt i de
senere år, har vært større enn tidligere. Tidligere
undersøkelserhar vistat rømmingav oppdrettsfisker
betingetav driftsfeili anleggene og lekkasjer i nøter
som følge av dårligvedlikeholdog mangelfulledrifts-
rutiner, mer enn enkeltvise havarier med større
rømminger(Berge 1992, Lund et al.1994). Det kan
være at slike feil fortsatt er av utslagsgivendebe-
tydningfor mengdenfisksom rømmer,og at satsingen
i de senere år på forbedre standarden i oppdretts-
anleggene (Anon. 1995) har hatt mindre betydning
enn tidligereantatt.
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Vedlegg 1 Vedlegg 3

Andel oppdrettslaks(%) i sportsfisket(1.juni - 31.
august) i elver hvor det er undersøkt et mindre
antall fisk (mindrs enn 30) i 1995. n = antall laks
undersøkt.

Atfige utsettav laksesmolti det kommersielleoppdretteti
Norge i årene 1988-1994. Kilder: HavbrukskonsultAS
(1988-1992) og Fiskeridirektoratet(1993-1994)

1995
Elv Fylke

Åbjøra Nordland 29 10
Skjomenelva Nordland 15 0
Eidsdalselva Møre og Romsdal 27* 0

* Materialet er analysert av Statens Veterinære
Laboratoriumi Trondheim(SVLT).
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Vedlegg 2

Andel oppdrettslaks(%) i stamfiske-/prøve-
fiskefangsterom høsten (1. september- 31.
desember) i elver hvor det er undersøktet
mindreantall fisk (mindreenn 30) i 1995. n =
antalllaks undersøkt.

Elv Fylke
1995




V. Jakobselv Finnmark 25 40
Salangselva Troms 18m3F 39
Ånesvassdraget Nordland 15A 33
Gårdselva Nordland 18AE 33
Homla S-Trøndelag 12D 0
Steinsdalselva S-Trøndelag 25A 28
Gaula S-Trøndelag 14 0
Nordelva S-Trøndelag 11 73
Orkla S-Trøndelag 20 0
Ørstaelva Møre og Ro. 26 38
Oselva Møre og Ro. 24 75
Strandaelva Møre og Ro. 28 32
Årøyelva Sogn og Fj. 22* 36
Stryneelva Sogn og Fj. 13 46
Nausta Sogn og Fj. 27 0
Etneelva Hordaland 13 62
Bjerkreimselva Rogaland 28* 25
Vikedalselva Rogaland 18AD 33
Numedalslågen Vestfold 24* 0

All fisk er fanget ved stangfiske,unntatt:A =
garn, B = stang, D = lysog håv, F = not.

* Materiale analysert av Statens Veterinære
Laboratoriumi Trondheim(SVLT).
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