
  

NINA er et ledende kompetansesenter i økologi 
som utfører langsiktig forsknings- og utred-
ningsarbeid for miljømyndighetene og andre. 
NINA har ca. 165 ansatte (1993). Hovedsetet er i 
Trondheim, men vi har også ansatte i Oslo, Ås, 
Lillehammer, Sandnes, Bergen og Tromsø.

fakta-ark gir populariserte sammendrag av 
publikasjoner fra NINA.  
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Den atlantiske laksen er i Norge
utbredt langs hele kysten fra grensen
mot Sverige i sørøst til grensen mot
Russland i nordøst. Det finnes ca. 500
vassdrag som har bestander av atlan-
tisk laks her i landet. Senere års forsk-
ning har dokumentert at laksen er inn-
delt i populasjoner som i stor grad er
reproduktivt isolert fra hverandre.
Hvert vassdrag har sin karakteristiske
laksepopulasjon som er tilpasset de
lokale forhold. De større elvene i Norge
som for eksempel Tanaelva har sann-
synligvis flere populasjoner.

Effekter av rømming
De hyppige rømninger av fisk fra opp-
drettsanlegg i de senere år har vakt
bekymring for hvilken påvirkning dette
har på villaksbestandene med hensyn
til spredning av fiskesykdommer og
genetiske effekter fra oppdrettsfisk som
gyter i elvene. I 1989 ble det derfor opp-
rettet midlertidige sikringssoner i fjord-
områder for å skjerme verdifulle bestan-
der av laksefisk mot videre etablering
av fiskeoppdrett. 

Soner i fem år
Sonene skulle gjelde for en periode på
fem år. Det ble opprettet 52 sikringsso-
ner hvor 125 lakselver drenerte til disse
sonene. I disse sonene skulle det ikke
tillates nyetableringer av anlegg for
anadrome arter eller ferskvannsfisk. Al-
lerede eksisterende anlegg kunne imid-
lertid fortsette driften innenfor sonene
og ble der tillatt å opprette avlastnings-
og reservelokaliteter ved videre drift. 

Størrelsen på de 52 sikringssonene som
er spredd langs hele norskekysten, er
svært varierende. De minste sonene har
et areal som er i underkant av 10 km2.
Den klart største sonen som utgjør
Trondheimsfjorden i sin helhet, er ca. 
1 500 km2. Blant de 49 sonene hvor are-
alet er oppgitt, har 24 soner (49 pro-
sent) et areal som er mindre 50 km2. 75
prosent av sonene (37 soner) har area-
ler som er mindre enn 200 km2. Langt
de fleste sonene har en beliggenhet i
indre deler av fjorder. 

Blant de 46 sikringssonene på strek-
ningen fra Rogaland til Finnmark var
det for årene 1989 og 1990 ikke opp-

drettsanlegg i 21 (46 prosent) soner. I
21 (46 prosent) av sonene var det sette-
fiskanlegg og i 20 (44 prosent) av sone-
ne var det matfiskanlegg i sjøen. I 16
(35 prosent) av sonene var det både set-
tefiskanlegg og matfiskanlegg. I sik-
ringssoner med matfiskanlegg i sjøen
inneholdt disse vanligvis ett eller to
anlegg (70 prosent av sonene). Det mak-
simale antall matfiskanlegg i en sik-
ringssone var 11. I sikringssoner med
settefiskanlegg var det også vanligvis
ett eller to anlegg (67 prosent av sone-
ne), mens det ble stedfestet opptil åtte
anlegg i sikringssonen med de fleste
settefiskanlegg. 
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Det rømmer store mengder oppdretts-
laks fra fiskeanlegg i Norge. Når den
blir kjønnsmoden, returnerer denne fis-
ken i relativt stor grad til området den
rømte fra, og går derfra opp i elver i
nærheten. 

Rømming forekommer generelt
Rømming av oppdrettslaks synes å fore-
komme generelt og styrer forekomsten
av oppdrettsfisk i fiskerier og gytebe-
stander mer enn enkeltvise havarier av
anlegg med større rømminger. 

Dette er indikert ved en positiv sam-
menheng mellom andelen rømt opp-
drettslaks i sjøfiskerier og gytebestan-
der i forhold til tettheten av oppdretts-
anlegg eller mengden utsatt smolt i
regioner. 

Disse forhold samt påvisningen av
generelt like store andeler rømt opp-
drettslaks i elver innenfor sonene som
utenfor, tilsier at sikringssonene ikke

har gitt særlig vern til fiskebestander i
elver innenfor sonene. Mangelen på en
tilsiktet effekt av sonene kan begrun-
nes i at hovedtyngden av sonene har en
begrenset geografisk utstrekning, og
halvparten av sonene har i tillegg ett
eller flere matfiskanlegg og settefiskan-
legg innenfor grensene. 

Gytebestander trenger mer vern
Bare de få sonene med det klart største
arealet og med en svært begrenset opp-
drettsaktivitet innenfor grensene, som i
Trondheimsfjorden og Sognefjorden,
synes å ha gitt en tilsiktet effekt. Flere
gytebestander er over en rekke år
utsatt for et systematisk høyt innslag
av rømt oppdrettslaks og krever ytterli-
gere vernetiltak. Dette kan gjøres gjen-
nom betydelige utvidelser av sikrings-
soner hvor oppdrettsaktiviteten opphø-
rer eller begrenses til et minimum. 

Sikringssonene for laksefisk har hatt en svært begrenset effekt for
vern av fiskebestander, heter det i en NINA-rapport. Hensikten med
sonene var å beskytte ville bestander av laks mot sykdommer og
genetisk påvirkning.

Varierende størrelse på sonene
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Fylkesareal
Fylkeslandareal

Bre (Lt 260)
Kystkontur (Lt 228)
Hovedelv (Lt 231)

Sideelv (Lt 232)
Stor elv (Lt 233)

Innsjø (Lt 229)
Jernbane (Lt 381)

Vei (Lt 355)
Kommunegrense (Lt 125)

Fylkesgrense (Lt 124)
Grunnlinje (Lt 129)
Riksgrense (Lt 121)
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  1 Vosso 1990
  2 Daleelva 1990
  3 Loneelva 1990
  4 Arnaelva 1990
  5 Tysseelva 1991
  6 Oselva (Os) 1991
  7 Granvinvassdr. 1991
  8 Jondalselva 1991
  9 Hattebergsvassdr. 1991
10 Blåelva 1991
11 Frugårdsvassdr. 1992
12 Etneelva 1991
13 Oselva (Ølen) 1991
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At det ligger flere furunkulosevass-
drag innenfor sikringssonene enn
utenfor, indikerer at de fleste sonene
har hatt liten effekt når det gjelder å
beskytte vassdrag mot furunkulose.
Av dette kan en lett trekke den kon-
klusjon at sonene ikke har hatt noen
verdi. Ser en nærmere på sikringsso-
nene vil en imidlertid oppdage at
bare et fåtall av dem er "oppdretts-
frie soner" som det ble uttrykt de før-
ste årene sonene var på tale. 

Tomilskriteriet
Av de 37 sonene som er opprettet på
strekningen Troms—Rogaland er
bare 14 (38 prosent) uten oppdretts-
anlegg, og bare én av disse sonene
tilfredsstiller "Tomilskriteriet" som
ble omtalt av Miljøverndepartemen-
tets ekspertgrupppe fra 1988, og det
er sonen Hardangerfjorden. Lengden
på de øvrige, fra innerste elveos til
sonegrensen, varierer fra 0,5 til 19
km, med en gjennomsnittslengde på
9,5 km. Mange av disse sonene har
dessuten kort avstand til nærmeste
fiskeanlegg, og de fleste har derfor
hatt liten beskyttende effekt.

De store sonene
Fra de store sonene Hardangerfjor-
den og Sognefjorden foreligger ingen
påvisninger av sykdommen. I Nord-
fjord var det massedød i Eidselva på
grunn av furunkulose i 1990, mens
det ble påvist smitte på stamlaks
fanget i Gloppenelva i 1992. Dette er
de to ytterste elvene i sonen, og først-
nevnte vassdrag munner ut bare 12,5
km innenfor sonegrensen. I 1990 ble

De store sikringssonene har hatt
en viss effekt når det gjelder å
beskytte vassdragene mot
furunkulose. I sikringssonen i
Hardangenfjorden finnes ingen
fiskeanlegg, og furunkulose er
påvist bare i Granvinvassdraget
som ligger ytterst i sonen.

 

De store sikringssonene for laksefisk:

En viss effekt mot furunkulose

det også fanget en laks med furunku-
lose under stamfiske med kilenot i
sjøen i Stryn, men det er ikke påvist
furunkulose i vassdrag i den indre del
av fjorden. I Langfjorden og Surna-
dalsfjorden i Møre og Romsdal og i
Trondheimsfjorden er det flere fiske-
anlegg, og de større vassdragene nær-
mest anleggene er infisert. Men også
her er det indikasjoner på en viss treg-
het i spredningen innover i sonen, og
flere vassdrag i de innerste fjordom-
rådene har unngått sykdommen.

De største vass-
dragene infisert

Observasjoner fra enkelte sikringsso-
ner, med både store og små vassdrag,
indikerer at det er de største vassdra-
gene som er blitt infisert, mens min-
dre vassdrag i det samme området er
gått fri. Dette gjelder spesielt sonene
i Vefsnfjorden, Ranafjorden og Trond-
heimsfjorden. I alle disse tre sonene

er furunkulose bare blitt påvist i
hovedvassdragene og ikke i de min-
dre elvene, selv om det finnes flere
slike i alle tre sonene. I mange av dis-
se småelvene foregår det et utstrakt
fiske, og det er merkelig at eventuell
syk eller død fisk ikke er blitt oppda-
get.

Dette tyder på at det først og
fremst er de store ferskvannsstrøm-
mene i sjøen som tiltrekker seg fis-
ken. Hvis dette er en realitet så er
"Buffervassdrag-kriteriet" som ble
omtalt av Miljøverndepartementets
ekspertgruppe fra 1988 av mindre
betydning.

*

SMITTESPREDNING

 

: Det er helt
klart at rømt oppdrettsfisk har brakt
furunkulosesmitte til svært mange
vassdrag, men spredningen kan også
ha skjedd med uheldige fisketrans-
porter, og med villfisk sjøen.

Midlertidige sikringssoner (skravert), beliggenheten av matfiskanlegg (

 

●) og
settefiskanlegg (▲) i 1990, og vassdrag med påvist furunkulose i Hordaland.


