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Forord
For en økologisk bærekraftig forvaltning av naturlig forekommende biologiske ressurser og
oppdrettsnæringen, er kunnskap viktig. Kunnskap etterspørres ofte fra sentralt hold i temaer
relatert til lakseproduksjon. Med den bakgrunnen ble Kompetanseklynge Laks SA dannet i
2015, på initiativ fra Alta kommune. Klyngen skal først og fremst jobbe med å fremskaffe og
etablere kunnskap relatert til oppdrettsproduksjon i Nord-Norge, der Altafjordsystemet ofte
benyttes som modell. Problematikken relatert til oppdrettsproduksjonens påvirkning på ville
bestander av anadrom laksefisk er den kanskje mest pressende i dag, og det ble derfor i 2016
bestemt å begynne klyngens arbeid med en kunnskapsinnhenting på ville laksefisker og
oppdrettsproduksjon i Altafjordsystemet (Jensen mfl., 2016). I denne rapporten utvides
tematikken og inkluderer flere typer miljøpåvirkning, Altafjordens biologiske ressurser og
utnyttelsen av disse, fysiske forhold, effekt av oppdrettsvirksomhet på andre arter enn laksefisk
og mulige effektdempende tiltak. Hovedmålet med rapporten er å virke som et oppslagsverk i
klyngens fremtidige planlegging av forskningsprosjekter som har til hensikt å tette
kunnskapshull relatert til oppdrettsaktivitet i Nord-Norge.
Hovedansvarlig for utformingen av de forskjellige avsnittene har vært:
Atle Mortensen - Effekt av utslipp fra oppdrettsanlegg, Fiskeri, Næringstilførsel til Altafjorden,
Effekt av lakseoppdrett på marin villfisk, Status lukkede anlegg og Parasitter.
Jenny Jensen - Oppdrettsproduksjon i Altafjorden, Gruvedrift, Fysiske forhold i fjorden,
Gjenkjenning og sporing av rømt oppdrettslaks.
Jo Espen Tau Strand -Turisme, Steril laks og nye produksjonsstrategier, Skjelloppdrett og
Fiskesykdommer.
Stine Hermansen - Fysiske forhold i fjorden.
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1 Innledning
Produksjon av oppdrettslaks er en av Norges raskest voksende næringer, og det ligger store
økonomiske og politiske interesser i næringen. I pressemelding den 20.3.15 om
Stortingsmelding "Meld. St. 16 (2014-2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i
norsk lakse- og ørretoppdrett" blir det blant annet sagt at:
"- Det er gode grunner til at oppdrett bør være en av de næringene vi skal leve av framover.
Potensialet for videre vekst er stort. Forskere peker på at det er mulig å seksdoble
verdiskapingen i de marine næringene fram mot 2050. Havbruk vil stå for en stor del av denne
veksten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker."
Mye av veksten i oppdrettsnæringen vil ventelig komme i Norges tre nordligste fylker, siden
mange av de best egnede oppdrettsfjordene lenger sør allerede er langt mer utnyttet. Veksten i
oppdrettsnæringen i nord har flere positive ringvirkninger, blant annet økt sysselsetning i
kystområder med fraflytting og økte inntekter til kommunene. Imidlertid står
oppdrettsnæringen foran en rekke utfordringer som må løses før næringen kan vokse videre.
I "Meld. St. 16 (2014-2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og
ørretoppdrett" blir FoU-innsats (Forskning og Utvikling) utpekt som en grunnpilar for videre
vekst i næringen. Med basis i denne typen kunnskapsbasert utvidelse av oppdrettsnæringen i
nord, tok Alta kommune i 2015 initiativ til etablering av "Kompetanseklynge Laks SA".
Klyngen inkluderer ved skrivende dato partnerne Alta kommune, konsulentfirmaet Noodt &
Reiding (sekretær), oppdrettsselskapene Cermaq, NRS Farming og Grieg Seafood,
forskningsinstitusjonene Nofima, Akvaplan-niva og UiT-Norges Arktiske Universitet, og
villfiskinteressenten Storekorsnes Fiskarlag. Finnmarkseiendommen (FEFO), Alta
næringsforening og Sametinget deltar som assosierte partnere. Klyngens partnere illustrerer at
arbeidet skal spenne over en rekke tematiske områder, men at villfiskinteressene, miljømessig
bærekraft og minimering av fremtidige fotavtrykk i naturen er sentralt.
Klyngens arbeid har i oppstartsfasen (2016-2019) arbeidet i størst grad inn mot problemer
relatert til forholdet mellom vill og oppdrettet laksefisk, da lakselus og rømt oppdrettslaks er
definert som de største truslene for vill laksefisk per dags dato. Det er blant annet arbeidet med
sporing av utvandrende smolt (ørret, røye og laks, relatert til lakselus) og rømt oppdrettslaks,
strømmodellering og konsepter for å bedre gjenfangster ved rømming. Som et sentralt ledd i
disse prosjektene samlet partnerne i klyngen det som finnes av kunnskap om vill laksefisk og
oppdrettslaks i Altafjordsystemet (Jensen mfl., 2016). Klyngens arbeid fremover vil i tillegg til
de nevnte prosjektene inkludere temaer relatert til sosial bærekraft, sameksistens og
ringvirkninger, skottelus og lusemidler. Klyngen har derfor valgt å lage en rapport om
miljøpåvirkning, biologiske ressurser, fysiske forhold, effekt av oppdrettsvirksomhet og mulige
effektdempende tiltak i Altafjordsystemet.
Mye av litteraturen som omhandler temaene som tas opp er såkalt "grå-litteratur", dvs. rapporter
og studier som ikke er lett søkbare på nett. Det påpekes at denne rapporten er en
kunnskapsinnhenting fra etablert litteratur, der vi har valgt å presentere funn som vi anser som
relevante for problemstillingene kompetanseklyngen har valgt å jobbe med. For detaljert og
mer utfyllende informasjon om temaene som presenteres henviser vi til rapporter og artikler
som det refereres til. I begynnelsen av de fleste avsnittene i denne rapporten gis en kort
introduksjon til temaene. Disse introduksjonene representerer generelle trender og skal ikke
ansees som en komplett beskrivelse av temaene, og det kildehenvises oftest ikke i disse
avsnittene.
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2 Kartlegging av virksomheter som påvirker fjorden
2.1 Lakseoppdrett
2.1.1 Generelt
Veksten i lakseoppdrettsnæringen har medført større konkurranse om arealene langs kysten, og
fra mange hold hevdes det at oppdrettet har negativ effekt på miljøet i fjordene og at det
fortrenger lokale fiskere fra sine tradisjonelle fiskeplasser. Slike negative effekter av
lakseoppdrett på miljøet blir med rette mye omtalt og diskutert, ikke minst fordi lakseoppdrettet
er nykommeren som forstyrrer status quo. At lakseoppdrett også kan ha positive effekter på
miljøet får imidlertid langt mindre fokus.
I likhet med all annen matproduksjon setter lakseoppdrettet avtrykk i miljøet der produksjonen
foregår. Utslipp i form av fôrspill, fekalier (avføring) og oppløste næringssalter (se avsnitt
2.1.3) og utslipp av kjemikalier fra lakselusbekjempelse, desinfisering m.m. har innvirkning på
miljøet rundt oppdrettsanleggene. Tilstedeværelsen av store mengder oppdrettslaks kan også
påvirke bevegelsene til villfisk i områdene rundt oppdrettsanleggene. Figur 1 nedenfor
illustrerer de mange måtene oppdrett kan påvirke miljøet.

Figur 1. Mulige påvirkninger av havbruk på nærmiljøet (tilpasset etter Willoughby, 1999).
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2.1.2 Oppdrettsproduksjon i Altafjorden
Produksjonstall siden 2005
Siden 2005 finnes det spesifiserte tall for produksjon av oppdrettsfisk per lokalitet i hele Norge.
Produksjonstall på månedsbasis for Altafjordsystemet ble innhentet fra Fiskeridirektoratet (må
omsøkes, ikke offentlig tilgjengelig). Tallene frem til og med 2016 er tidligere presentert i
Jensen mfl. (2016). Totalt er det siden 2005 produsert ca. 400 000 tonn eller nærmere 98
millioner stykker slaktemodne oppdrettslaks i Altafjord-systemet. Produksjonen økte generelt
i perioden 2005-2010, og har deretter variert rundt en stående beholdning (hvor mye fisk det i
gjennomsnitt oppholdt seg i oppdrettsanleggene under året) mellom ca. 12-17 millioner fisk
hvilket tilsvarer ca. 19000-29000 tonn (Tabell 1, Figur 2). Det årlige uttaket til slakt har også
økt siden 2005, og har siden 2011 variert mellom ca. 6-13 millioner fisk eller ca. 29000-47000
tonn (Tabell 1, Figur 2).

Tabell 1. Gjennomsnittlig mengde laks i oppdrettsanleggene per år, oppgitt i antall (beholdning, 100
*stk) og biomasse (i tonn), samt årlig uttak til slakt (oppgitt i antall og masse sløyd vekt) av oppdrettslaks
i Altafjord-systemet fra 2005 til og med 2018.

Figur 2. Gjennomsnittlig mengde laks i oppdrettsanleggene per år, oppgitt i antall (beholdning, blå
linje) og biomasse (i tonn, oransje linje), samt årlig uttak til slakt (oppgitt i tonn sløyd vekt, grå stolper)
av oppdrettslaks i Altafjord-systemet fra 2005 til og med 2018.
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Oppdrettslaks produseres i sykluser, som generelt varer 1,5-2 år fra smolt settes ut i sjøen til
den er klar for slakt (i Nord-Norge). Smolten settes gjerne ut i sjøen om våren og forsommeren,
men unntak fra dette forekommer. Antallet oppdrettsfisk i Altafjord-systemet øker derfor gjerne
om våren og forsommeren. Vekst hos laksefisk i oppdrett er avhengig av temperatur, der fisken
vokser raskere ved høyere temperaturer. Biomassen oppdrettsfisk øker derfor utover sommeren,
og er de fleste år på sitt høyeste sent på høsten og om vinteren. De fleste år er det blitt slaktet
mer fisk fra Altafjord-systemet om høst, vinter og vår enn om sommeren. Månedlig mengde
laks som oppholdt seg i oppdrettsanleggene gjennom året oppgitt i antall og biomasse samt
månedlig uttak til slakt i årene 2006-2016 er vist i Figur 3.

Figur 3. Mengde laks i oppdrettsanleggene per måned under året (høyre y-akse) oppgitt i antall
(beholdning, blå linje) og biomasse (i tonn, oransje linje), samt månedlig uttak til slakt (oppgitt i tonn
sløyd vekt, grå stolper, venstre y-akse) av oppdrettslaks i Altafjord-systemet fra 2005 til og med 2010
(grafen fortsetter på neste side).
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Figur 3 (forts.). Mengde laks i oppdrettsanleggene per måned under året (høyre y-akse) oppgitt i
antall (beholdning, blå linje) og biomasse (i tonn, oransje linje), samt månedlig uttak til slakt (oppgitt
i tonn sløyd vekt, grå stolper, venstre y-akse) av oppdrettslaks i Altafjord-systemet fra 2011 til og med
2018.
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2.1.3 Effekt av utslipp fra oppdrettsanlegg på miljøet
Mengden utslipp
Ved lakseoppdrett i åpne merder utgjør fôrspill 3 – 5 % av utfôret mengde (Reid mfl., 2009). I
tillegg slippes det ut organiske partikler i form av fekalier og oppløste uorganiske
næringsstoffer. Det er beregnet at samlet utslipp av fosfor og nitrogen fra fiskeoppdrett i Norge
er på henholdsvis ca. 13.000 og 70.000 tonn per år. Mesteparten av fosforet (ca. 85 %) som
slippes ut er bundet til partikler, mens ca. 15 % kommer ut i oppløst form og vil spres med
vannstrømmen. En langt høyere andel av nitrogenet slipper ut i oppløst form (70 – 90 %), først
og fremst som ammoniakk (NH3) som skilles ut over fiskens gjeller (Husa mfl., 2010). Fosfor
er globalt en begrenset ressurs, og utslippet fra oppdrettet er derfor en betydelig tapt ressurs
som er attraktiv for andre næringer (Karlsson-Drangsholt & van Nes, 2017). Muligheten for å
gjenvinne noe av fosforet er til stede siden mye av det er bundet til partikler som kan samles
opp. Det vil utvilsomt være enklest fra lukkede anlegg, der avløpsvannet slippes ut gjennom
rør.
Fiskeoppdrett er den største kilden til fosfor i norske kystfarvann, og nest etter landbruk den
største kilden for utslipp av nitrogen (Figur 4).

Figur 4. Årlige utslipp av fosfor (øverst) og nitrogen (nederst) til norske kystområder fordelt på kilde.
Bilde hentet fra Miljødirektoratet (2016).
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Utslippene av de organiske og uorganiske stoffene er ugiftige biologiske avfallsprodukter som
ikke er skadelige for miljøet så lenge mengdene er innenfor det miljøet kan assimilere.
Sedimentering av partikler fra oppdrett kan ha en negativ effekt på havbunnen under og i
umiddelbar nærhet av oppdrettsanlegg, og påvirke sammensetningen av bunndyr. Høyere
konsentrasjoner av oppløste næringsstoffer kan også føre til eutrofiering (økt algeproduksjon).
Det kan skape problemer hvis det tar overhånd, men vi er godt under det nivået i norske
kystfarvann. Selv om fiskeoppdrett er store kilder til utslipp av fosfor og nitrogen medfører
disse utslippene kun en svak økning i konsentrasjonen av disse stoffene i kyststrømmen. For
Helgelandskysten dreier det seg om en økning på 1 – 1,5 %, men denne avtar nordover slik at
den i Finnmark er på 0,6 % (Husa mfl., 2014).
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Miljøovervåkning
MOM-B undersøkelsen (MOM står for matfiskanlegg – overvåkning – modellering) er en
standardisert undersøkelse av bunnforholdene under et oppdrettsanlegg. Oppdretteren har
ansvaret for at undersøkelsen blir gjennomført, men arbeidet settes normalt bort til et selskap
som har spesialisert seg på dette. MOM-B undersøkelsen gjennom føres i henhold til Norsk
Standard 9410 og består av analyse av minimum 10 grabbprøver tatt på forskjellige steder under
anlegget, slik at bunnarealet under anlegget dekkes så godt som mulig. Analysen omfatter
undersøkelse av bunnfauna (forekomst av bunndyr, Figur 5), analyse av sedimentets pH og
redokspotensial (viser om det anaerobiske forhold i sedimentet) og en sensorisk undersøkelse
av forekomst av gassbobler i sedimentet, samt lukt og sedimentets konsistens, farge og tykkelse
av slamlaget. MOM-B undersøkelsen skal skje annethvert år på hver lokalitet når belastningen
på lokaliteten er størst, det vil si rundt slaktetidspunktet. Lakseoppdrettere praktiserer i dag
prinsippet alt inn – alt ut. Det betyr at det alltid settes ut smolt på en tom lokalitet.
Produksjonssyklusen for produksjon av laks i merd er slik at laksen slaktes og lokaliteten
tømmes for fisk innen to år etter smoltutsettet, og etter det brakklegges lokaliteten i minimum
to måneder (lovpålagt). Kravet om MOM-B undersøkelse annethvert år passer således godt inn
i produksjonssyklusen for merdoppdrett av laks. Etter analysen blir lokalitetens tilstand
karakterisert som enten meget god, god, dårlig eller meget dårlig. Ved karakter meget dårlig
vedtar myndighetene tiltak, som for eksempel kan våre påbud om hyppigere MOM-B
undersøkelser. Ved MOM-B undersøkelser på 16 anlegg i Altafjordsystemet, inkludert
Øksfjord, Stjernsundet, Rognsundet, Vargsund og Langfjorden i 2017 og 2018 fikk 63 %
karakteren meget god, 25 % god, 6 % dårlig og 6 % meget dårlig (kilde: Fiskeridirektoratet).

Figur 5. En grabbprøve gjøres klar for analyse (foto: Atle Mortensen, Nofima).

MOM-C undersøkelsen er en mer omfattende bunnundersøkelse hvor tilstanden fra anlegget og
utover mot resipienten blir nøyere kartlagt. Målet er å finne hvor langt påvirkningen fra anlegget
strekker seg. Undersøkelsen utføres i henhold til Norsk Standard 9410:2016, og skal alltid
utføres av et selskap som er akkreditert for analyse av hydrografiprofil av vannsøylen
(oksygeninnhold, salinitet og temperatur), taksonomisk analyse (artssammensetning av
bunnfaunaen) og faglig vurdering av dette. Den første MOM-C undersøkelsen på en ny lokalitet
skal tas ved maksimal produksjon.
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Kombinasjonsnæringer / IMTA
Selv om næringssaltene fra fiskeoppdrett i siste instans ender opp som gjødsel i kystfarvannet
og der bidrar til økt primærproduksjon og økt omsetning i hele næringskjeden, er det ikke
utviklet effektive metoder for å nyttiggjøre seg denne produksjonen. IMTA (integrert
multitrofisk akvakultur) representerer en mulig måte å gjøre det på. IMTA går ut på å kombinere
tradisjonelt matfiskoppdrett med oppdrett/kultivering av andre organismer som kan nyttiggjøre
seg avfallsstoffene fra matfiskoppdrettet, og som i neste omgang kan høstes. På den måten kan
tap av verdifulle næringsstoffer fra oppdrett reduseres, samtidig som man produserer nye
verdifulle produkter. IMTA-metoden er grundig beskrevet av Karlsson-Drangsholt & van Nes
(2017).
De artene som er aktuelle for samproduksjon med fiskeoppdrett (IMTA) tilhører følgende
grupper:
•
•
•

Filtrerende arter: Skjell eller andre arter som kan filtrere ut små organiske partikler fra
oppdrettsanleggene som svever i vannet. Blåskjell er den mest aktuelle av slike arter,
men kamskjell og østers kan også være aktuelle.
Ekstraherende fotosyntetiske organismer: Makroalger eller andre organismer som
utnytter uorganiske næringsstoffer og bygger opp biomasse ved hjelp av fotosyntese.
Sukkertare, butare, søl og havsalat er aktuelle arter.
Beitende bunndyr: Dyr som spiser organiske partikler som synker den til bunnen fra
oppdrettsanlegg. Aktuelle arter er bunnlevende krepsdyr som hummer, sjøkreps og
taskekrabbe, samt kråkeboller, børstemark og sjøpølser.

Det er påvist at sukkertare som vokser mindre enn 100 meter fra lakseoppdrettsanlegg kan
vokse dobbelt så raskt som sukkertare som befinner seg lengere unna (Bannister mfl., 2016). I
tillegg til å ta opp betydelige mengder av de løselige organiske forbindelsene fra
oppdrettsanlegget, vil sukkertaren også bidra til å binde CO2. Vekstgevinsten for blåskjell er
langt mindre enn for sukkertare, og skjellene må være plassert ganske nært merdene for å
nyttiggjøre seg partiklene fra oppdrettet (Bannister mfl., 2016). Grunnen er at partiklene synker
så fort at de raskt blir utilgjengelig for skjellene.
Alle artene nevnt i teksten ovenfor vil også selv produsere avfallsstoffer. Et minstekrav til
artene som skal benyttes til IMTA er at de bidrar med opptak som er større enn utslipp fra egen
produksjon (og dermed gir et positivt miljøbidrag). IMTA er heller ikke problemfritt, blant
annet fordi det vil øke arealbehovet for oppdrett, og i noen tilfeller kan IMTA-organismene
også påvirke fiskeoppdrettet negativt. Det gjelder for eksempel blåskjell eller tareanlegg som
kan redusere vannstrømmen til oppdrettsanleggene og dermed redusere produksjonskapasiteten
til disse. Hittil er ikke IMTA tatt i bruk i norsk oppdrettsnæring.
Partikulært avfall som synker til bunnen utgjør den største lokale miljøpåvirkningen fra
lakseoppdrettsanlegg. Fekalier fra laksefisk synker med en hastighet på 1 – 10 cm/s.
Vannstrømmen på typiske oppdrettslokaliteter ligger i samme størrelsesorden. Det betyr at
storparten av fekaliene fra oppdrettet vil treffe bunnen innenfor en avstand fra merdene som
tilsvarer dybden, og i alle fall innenfor ytterkanten av fortøyningssystemet. Fôrpartikler synker
enda raskere og vil i stor grad sedimentere under oppdrettsmerdene. Hvorvidt det vil oppstå
akkumulering av partikler beror i hovedsak på strømhastighet over bunnen og topografi –
oppdrettsanlegg bør fortrinnsvis plasseres over skrånende bunn. Sedimentering av organisk
avfall fra oppdrettsanlegg medfører en kraftig økning av mengden bunnlevende dyr, med
børstemark, skjell og kråkeboller som de viktigste dyregruppene de nærmeste 500 meterne fra
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anleggene. En undersøkelse fra Uggdalsfjorden i Hordaland viste at også at reker spiste
organisk avfall fra oppdrettsanlegg i dette området. Lenger ute fra anleggene øker
artsmangfoldet, men den totale mengden går ned (Kutti, 2007).
Problemet med organisk avfall oppstår når bunndyrene ikke klarer å ta unna det som
sedimenteres. Da er bærekraften for lokaliteten overskredet og laget av sedimenter kan bli så
tykt at det oppstår anaerobe forhold som medfører dannelse av hydrogensulfid (H2S).
Hydrogensulfid er en svært giftig gass som i verste fall kan drepe fisk i oppdrettsanlegget og
området omkring hvis det frigjøres i bobler som kommer opp til overflaten. På grunn av de
potensielt alvorlige konsekvensene er regelmessig sjekk av miljøforholdene på bunnen pålagt i
«Forskrift om drift av akvakulturanlegg, § 35».
Skjelldyrking i Altafjorden
På starten av 2000-tallet var det flere som startet med blåskjelloppdrett i Nord-Troms og VestFinnmark. I Altafjordsystemet ble det etablert anlegg ved Årøya, Seiland (Figur 6) og på
vestsiden av Seiland ved Hønseby (Hammerfest kommune). Erfaringen viste at det ved disse
lokalitetene var fullt mulig å produsere blåskjell av høy kvalitet, men at det måtte beregnes
lengre produksjonstid enn for områder lenger sør. Hovedgrunnen til at produksjonen av
blåskjell tar lenger tid i Nord-Norge, er at veksten ikke kommer ordentlig i gang før nesten ett
år etter yngelpåslag, dvs. etter at yngelen har festet seg på samlerne. Formeringen skjer
forholdsvis sent slik at yngelpåslaget kommer på sensommeren og høsten. Det er ikke noen
vekst fra november til april, fordi mørketiden hindrer all produksjon av planteplankton, som er
hovedføden til blåskjell.
Den største utfordringen knyttet til oppdrett av skjell i Altafjorden var ikke veksten, men
algetoxinet "Diarrhetic Shellfish Toxin" (DST). For høye nivåer av dette toxinet forhindret
høsting i perioden september til mars. Enkelte år var også algetoxinet "Paralythic Shellfish
Toxin" (PST) tilstede i juli og august og forhindret høsting også i denne perioden. Blåskjellene
gyter i juni (Frantzen, 2007), og er dermed ikke høstbare da heller. Kombinert ble det umulig å
ha en levedyktig blåskjellnæring i Altafjorden, og anleggene ble avviklet. Det er i dag ingen
oppdrett av skjell i Altafjorden, hverken enkeltstående eller som IMTA.

Figur 6. Høsting av blåskjell i Store Kufjord i Rognsundet i Altafjordsystemet (foto: Sylvia Frantzen,
Havforskningsinstituttet).
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2.2 Fiskeri
2.2.1 Fangststatistikk
Tabellen nedenfor (Tabell 2) viser fangst i Altafjordsystemet fordelt på art i perioden 2015 –
2018. Tabellen baseres på innrapporterte data fra Norges Råfisklag. Det tas forbehold om at
innrapporteringen når det gjelder fangstfelt kan være unøyaktig. I noen tilfeller er sannsynligvis
leveringssted angitt som fangstfelt, selv om fangstene er tatt andre steder. Siden det inntil nylig
ikke har vært mottaksanlegg i Altafjorden er det sannsynlig at fangstene fra dette området er
underrapportert. Tallene i tabellen er likevel de mest pålitelige som foreligger. I tillegg til fangst
som er levert direkte til mottaksanlegg inkluderer tabellen også sjøltilvirket fisk som er solgt
som tørrfisk (vekt omregnet til rundvekt).
Tabell 2. Fangst og omsetningsverdi i perioden 2015 – 2018 for fangstfelt 0415
Altafjorden/Vargsund (Kilde: Norges Råfisklag). Som det framgår av Figur 7 er ikke
Stjernsundet og Øksfjord inkludert i dette fangstområdet.
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Figur 7. Kart som viser grensene for fangstfelt 0415 (Altafjorden) og nærliggende fangstfelt (gjengitt
med tillatelse fra Norges Råfisklag)

Samlet sett har torsk vært den viktigste arten i perioden 2015 – 2018 både når det gjelder volum
og omsetning, med et volum på 404 tonn og en omsetning på 6,3 millioner kroner. Imidlertid
har det vært stor variasjon i fangsten av de forskjellige artene fra år til år. På grunn av manglende
mottaksanlegg har sjøltilvirkning (tørking) av torsk og sei hatt relativt stort omfang i
Altafjorden. Sjøltilvirkning gir høyere pris (omregnet til kr/kg rundvekt) til fisker når fangsten
leveres som tørrfisk, men siden det samtidig reduserer fangstkapasiteten på grunn av at
sjøltilvirkningen tar tid, må fiskerne ha et prispåslag på minst 10 kr/kg (rundvekt) for at det skal
være lønnsomt (Trond Einar Karlsen, pers. kom.). I 2018 utgjorde sjøltilvirket fisk 88 tonn
rundvekt med en verdi på 1,3 millioner kroner. Av dette utgjorde torsk 1,1 millioner kroner og
sei 0,15 millioner kroner (Charles Aas, Norges Råfisklag, pers. kom.)
Kveite har seilt opp som en viktig art i Altafjorden, og i 2018 var fangsten av kveite omtrent
jevnstor med fangsten av torsk. Verdien av kveitefangsten var imidlertid mer enn dobbelt så
stor som den for torsk på grunn av høyere kilopris. Nest etter torsk og kveite er sei den største
arten de siste fire årene, målt i kilo. På grunn av betydelig lavere pris blir imidlertid det
økonomiske utbyttet av seifangsten langt lavere enn for de to andre artene. På fjerdeplass blant
fiskeartene følger hyse, og deretter brosme. Brosme tas stort sett som bifangst.
Reke er blitt viktig for fiskeriene i Altafjorden, og i 2017 var det rekefangsten som hadde størst
verdi med 2,1 millioner kroner. Det skyldes selvfølgelig den høye prisen for reke, som de siste
par årene har ligger på mellom 65 og 70 kr/kg. Fangsten av reke har variert ganske sterkt de
siste årene, med fangster fra 0,4 tonn i 2015 til drøyt 32 tonn i 2017. Kongekrabbe har også
etablert seg i Altafjorden, og vil trolig bli viktigere for fisket i årene som kommer. Prisen på
kongekrabbe fanget i Altafjorden har vært relativt lav (54 – 92 kr/kg), og i snitt lavere enn for
reke. Det kan skyldes at størrelsen på krabbene har vært liten.
Mangelen på mottaksanlegg har vært et problem for fiskerinæringen i Alta i mange år. I 2018
åpnet imidlertid Cape Fish mottak på Storekorsnes, slik at transportvei for å levere fangst nå er
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kortere enn i de foregående årene. Det vil trolig medføre at underrapportering av fangst blir
mindre.
2.2.2 Fiskesesonger og redskapstyper
Torsk fiskes hovedsakelig i gyteperioden på våren, det vil si fra februar til mai. Gytetorsken
kommer inn gjennom Stjernsundet slik at en stor del av torsken fiskes her. Etter å ha passert
sundet sprer gytetorsken seg og da foregår også et betydelig fiske i sidefjordene. Garn er den
viktigste redskapstypen, men det tas også noe torsk på juksa og line. Generelt er det ikke tillat
å fiske med båter større enn 15 meter innenfor fjordlinja. Tidligere ble det også fisket noe med
snurrevad, men det er det slutt på. For snurrevad gjelder at fisket kun er tillatt for båter under
11 meter (Trond Einar Karlsen og Arnt Ivar Ring, pers. kom.).
I likhet med torsk kommer kveite inn i Altafjorden gjennom Stjernsundet. Det meste av kveita
tas på garn på senhøsten før jul, og et stykke ut på nyåret. Det tas også en del kveite på kveitevad
(line) på sommeren og tidligere på høsten. Sei fiskes også med garn i perioden oktober – januar.
Seien har en størrelse på rundt 2 kg. Tidligere ble det tatt mye sei på not, men på grunn av
restriksjoner når det gjelder tillatt båtstørrelse er det ikke lenger aktuelt. Reke fiskes sommer
og høst (Arnt Ivar Ring, pers. kom.). Reketrålere under 21 meter har dispensasjon til å fiske
innenfor fjordlinja siden de ikke fanger torsk (Inge Arne Eriksen, pers. kom.). Tidligere ble det
også fisket sild med not i Altafjorden, og det er en mulighet for at dette fisket kan komme
tilbake siden silda trekker lenger og lenger nord. Sildesnurpere har fått dispensasjon fra regelen
om maksimal båtstørrelse innenfor fjordlinja, og har de siste årene fisket sild på fjordene i
Troms. Makrellen flytter seg også nordover, og kan kanskje komme inn som en ny art i fisket i
Altafjordsystemet (Inge Arne Eriksen, pers. kom.). Beskrivelser av torskens og kveitens
vandringsruter er basert på erfaringer fra fiskere, og ikke vitenskapelig dokumentert.
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2.2.3 Fangstområder
I arealplan for Alta kommune fra 2011 er fiskeområder i Altafjorden kartfestet (Figur 8).
Fiskeområdene dekker størstedelen av det sentrale fjordbassenget og deler av de største
sidefjordene.

Figur 8. Fra arealplan for Alta kommune. Fiskeriområder markert i mørkt blått. Lys blått er
fellesområder hvor fiskeri også inngår (kilde: Alta kommune).
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Det kan benyttes både aktive redskaper (reketrål, snurrevad) og garn og line i Altafjordsystemet.
Kartet i Figur 9 viser hvor fisket med disse redskapstypene foregår. I sidefjordene benyttes
hovedsakelig passive garn og line, men som det framgår av kartet er det betydelig overlapp i
bruk av de forskjellige redskapstypene, og da særlig i Stjernsundet og Vargsundet. Reketråling
foregår hovedsakelig i Stjernsundet og i sentralbassenget i Altafjorden sørover til Brattholmen
samt i Vargsundet nord til Lerresfjord.

Figur 9. Fiskeområder i Altafjordsystemet. Rosa skravering viser områder for aktive redskaper og grå
skravering områder for passive redskaper (kilde: Fiskeridirektoratet).
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2.3 Turisme
Reiseliv er en svært viktig sysselsettingsmotor rundt om i norske kommuner med til sammen
163 000 årsverk. Siden 2013 har sysselsettingsveksten i reiselivet vært høyere enn i næringslivet
sett under ett. Veksten de siste ti årene er på 30 prosent. I 2017 var reiseliv næringen med nest
høyest vekst i sysselsettingen (https://www.nhoreiseliv.no/om-oss/arsrapport/arsrapport2017/nokkeltall-for-norsk-reiseliv/). Også i Alta og er reiseliv en næring i vekst. Det er i dag
mer enn 25 bedrifter direkte knyttet til reiseliv (attraksjoner, opplevelser, transport og
overnatting) i Alta, som tilbyr sine tjenester gjennom reiselivsportalen Visit Alta
(www.visitalta.no). Stor flyplass og direkteruter sørover gir Alta et fortrinn. Mange av aktørene
fokuserer sine tilbud på nordlys, vidde og samisk kultur, men et økende antall aktører tilbyr
også aktiviteter rettet mot fjorden.
Det er i dag etablerte overnattingstilbud som tilbyr aktiviteter og opplevelser med fjorden i
fokus flere plasser i Alta (f.eks. Langfjorden og Seiland), flere er også under planlegging (f.eks.
Årøya). De tilbyr blant annet fisketurisme i Altafjorden. Opp mot 20 prosent av tilreisende
turister til Vestlandet og Nord-Norge oppgir fiske som motiv for reisen. Med tanke på nærhet
til flyplass, kan det forventes videre vekst i fisketurisme.
Etter at Seiland nasjonalpark ble etablert i 2006 har flere og flere fått øynene opp for den alpine
kystnaturen i området, med store og små fjorder. Nasjonalparken har frem til nå vært lite
tilgjengelig. Seiland er en øy, der det kun er offentlig transport til noen få plasser, samt at det
ikke
er
veier
inn
i
selve
nasjonalparken.
Seiland
nasjonalparkstyre
(http://www.nasjonalparkstyre.no/Seiland/) har derfor etablert "kai" og turstier i
nasjonalparken, og i dag tilbyr flere aktører transport og/eller organiserte turer til
nasjonalparken.
Alta har i løpet av den siste tiden også etablert seg som en viktig vintercruise-destinasjon. I
2018 var 18 cruiseskip med tilsammen ca. 24 000 passasjerer innom Alta havn (data hentet fra
årsberetning 2017 fra Alta havn). Under oppholdet i Alta tilbyr lokale reiselivsaktører turistene
en stor variasjon av aktiviteter/opplevelser. Blant annet tilbys ekskursjoner med hurtiggående
båter (RIB) på fjorden. Et økende antall observasjoner av hval (knølhval og spekkhuggere) som
følge av innsig av sild til fjordsystemet er noe som aktualiserer seg, og mest sannsynlig gjør at
vi vil se mer av denne ekskursjonstypen.
Generelt er det en økning i reiseliv, rekreasjon og friluftsliv knyttet til Altafjordsystemet, og
det kan forventes kryssende interesser og økt press på arealene i fjorden.
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2.4 Gruvedrift
2.4.1 Generelt
Bruttoproduksjonsverdien innen norsk bergverksindustri var i 2016 beregnet til cirka 10,2
milliarder kroner, med en eksportverdi på 4,4 milliarder kroner. På Stjernøya ved Stjernsundet
utvinner Sibelco Nordic AS avdeling Stjernøy ca. 330 000 tonn nefelinsyenitt per år.
Nefelinsyenitt er en magmatisk bergart som hovedsakelig består av alkalifeltspat og nefelin
(Na,K)AlSiO4. Nefelinsyenitt brukes som råstoff i glass-, porselen- og malingsindustrien.
Gruven ble åpnet i 1961, og det er beregnet at det er tilstrekkelig mineral igjen til minst 60 års
drift. Dagbruddet er lokalisert 690 meter over havet på toppen av fjellet Nabbaren som ligger
ovenfor Lillebukt på havnivå. All transport til og fra gruven (personell, utstyr og
produksjonsmasser) går via kaianlegget i Lillebukt. Bryting og knusing foregår inne i fjellet,
og oppredningsverket er lokalisert i fjellsiden (Figur 10, Figur 11). Ankomst til dagbruddet er
via spiraltuneller inne i fjellet. Mange gruver starter som dagbrudd og videreutvikles som
underjordsgruve. På Stjernøya har det vært omvendt. Driften startet i underjordsgruve (Gruve
1) i 1961. Gruve 1 ble driftet i 38 år, og fulgt av Gruve 2. Gruve 2 startet opp i 1998. Dagbrottet
har vært i drift siden 2001. En mere detaljert beskrivelse av historikken om gruvedriften frem
til dags dato finnes på http://gruve.info/c12.htm.

Figur 10. Sibelco Nordic ASs anlegg i Lillebukt på Stjernøya i Stjernsundet (foto: Lars Henrik Larsen,
Akvaplan-niva).
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Dagbruddet er operativt fra 20. juni til snøen kommer, med unntak av tre uker i september. Om
vinteren er det for mye snø for steinbryting i dagbruddet, mens stansperioden i september er av
hensyn til reindriftsnæringen da dagbruddet forårsaker mye støy. I stansperiodene opparbeides
steinmasser som lagres i fjellet i periodene når dagbruddet er operativt. Bedriften har ca. 120
ansatte.

Stjernøya

Dagbrudd på toppen av fjellet Nabberen

Utslippspunkt

Lillebukt
Stjernsund
Figur 11. Oversiktsbilde over Sibelco Nordic AS nefelinsyenitt-gruve på Stjernøya ved Stjernsundet i
Altafjordsystemet i Finnmark. Plasseringen av dagbruddet på toppen av fjellet Nabberen,
utslippspunktet for gruveavgangsmassen, Sibelcos anlegg ved sjøen og Lillebukt er tegnet inn for
illustrasjon (bilde hentet fra: Google maps).
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2.4.2 Deponering av avgangsmasser
Marin deponering av avgangsmasser fra gruvedrift er uvanlig på verdensbasis, men forholdsvis
vanlig i Norge med 18 deponeringslokaliteter hvorav 7 var aktive i 2015 (Ramirez-Llodra mfl.,
2015, det er per dags dato ikke fullskala drift i gruven i Sør-Varanger, Jenny Jensen, pers. kom.).
På verdensbasis er det bare Papua Ny-Guinea, Frankrike, Hellas og Tyrkia i tillegg til Norge
som har deponering av avgangsmasser i sjø. Vanlig praksis er at massene deponeres på land,
men de kan der forårsake f.eks. forurensing av grunnvann og den metoden er derfor heller ikke
uproblematisk. Problemer relatert til sjødeponier av gruveavgangsmasser inkluderer (RamirezLlodra mfl., 2015):
1) hyper-sedimentering (bunnen dekkes/begraves av avgangsmassene med påfølgende
reduksjon i dyreliv i sedimentene)
2) giftstoffer (tungmetaller og kjemikalier brukt i produksjonen)
3) forandringer i organisk innhold, partikkelstørrelse og partikkelform i sedimentene
4) spredning av sedimentene fra utslippspunktet
5) resuspensjon og skred i sedimentene
I tillegg kan det være problemer med turbiditet av fine partikler i vannmassene.
Gruveavgangen fra Sibelcos gruve slippes ut i tidevannssonen ved Lillebukt i Stjernsundet.
Lillebukt er omtrent én kilometer bred med et vanndyp ned mot 50-60 meter. Deponiet
kategoriseres som en mellomting mellom grunt kystnært deponi og dypt kystnært deponi, da
massene slippes ut grunt nært land men sklir/synker/raser ned til 400 meters dybde da
undervannstopografien er meget bratt og området har sterk strøm (Bøe mfl., 2018). Lillebukt er
primærresipient og Stjernsundet sekundærresipient. Avgangen består hovedsakelig av
mineralene biotitt, magnetitthornblende, diabas og pyroksen. Siden oppredningen er en helt tørr
magnetisk prosess uten kjemikalier, slippes det ikke ut tilsatte kjemikalier med gruveavgangen.
Avgangen inneholder heller ikke tungmetaller, og det er altså ikke problemer relatert til
punkt 2 for giftstoffer som beskrevet ovenfor. Bedriften har tillatelse til å sleppe ut inntil 300
000 tonn avgangsmasser for året, men det slippes ut om lag 220 000 tonn per år. Det er gjort
forsøk på å selge gruveavgangen, men det er foreløpig ikke avsetning på massene. Restmassen
har høgt innhold av kalium, og kunne ha vært brukt som gjødsel eller eventuelt som
bygningsmasser.
Påvirkningen fra gruveavgangen som slippes ut i fjorden er studert i fire omganger (1993, 2000,
2004 og 2012) og sammenfattet i Dahl-Hansen mfl. (2012). Rapporten viser at omfanget og
utstrekning av miljøpåvirkning var som i de tidligere undersøkelsene i 2012. Avgangsmassen
består hovedsakelig av partikler på størrelser mellom 0,002 og 1 mm, med en tetthet på 2,6
g/cm3. Massene slippes som nevnt ut i tidevannssonen i Lillebukt, og ca. 90 % av massene
sedimenterer i bukten. De minste partiklene spres med hovedstrømmen, først og fremst langs
land. Det er økt turbiditet i vannmassene innen en avstand på noen hundre meter fra
utslippspunktet. Avgangsmassene dekker bunnen i Lillebukt, og faunaen innerst i bukten er
artsfattig og dominert av typiske tolerante arter. Det forekommer altså problemer relatert til
punkt 1 hyper-sedimentering i forbindelse med utslippene av avgangsmassen, fremst i
Lillebukt. Det er også forandringer som beskrevet i punkt 3 i det organiske innholdet,
partikkelstørrelse og partikkelform i Lillebukt, hvilket også har negativ innvirkning på
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faunaen i sedimentene i dette området. Det forekommer hyppige skred/ras og resuspensjon
av avgangsmasser som beskrevet i punkt 5 fra Lillebukt ned i dypområdene i Stjernsundet
(Bøe mfl., 2018) (Figur 12). Stjernsundet er imidlertid en svær resipient med sterk strøm og
god vannutskifting, og sedimentanalyser fra Stjernsundet viser gode forhold med naturlig
sediment og god sammensetning av fauna. Påvirkningen fra avgangsmassene utenfor selve
Lillebukt blir derfor betegnet som marginal (Dahl-Hansen mfl., 2012).

Figur 12. Illustrasjonsbilde som viser bunntopografien i Lillebukt, med tydelige skred/ras av
sedimenter/avgangsmasse ut i de dypere områdene i Stjernsundet. Bilde hentet fra Bøe mfl., (2018).
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2.5 Transport
I dag spores det meste av større skipstrafikk ved hjelp av et Automatisk IdentifikasjonsSystem
(forkortet AIS) som i utgangspunktet er et antikollisjonshjelpemiddel for skipsfarten. Fartøyer
som har utstyr for AIS om bord sender ut og utveksler informasjon om sin identitet, posisjon,
fart, kurs, osv. over frekvenser på VHF-båndet. Etter krav fra International Maritime
Organization skal fartøyer over 300 brutto registertonn i internasjonal fart ha utstyr for sending
og mottak av AIS. Norske fiskefartøy over 18 meter har installert AIS siden 1. juni 2013 og
fiskefartøy over 15 meter siden 1. juni 2014. AIS brukes også av maritime trafikksentraler for
å holde oversikt over skipstrafikken innen sine ansvarsområder.
Generelt for de nordligste områdene av Norge kan sies at mesteparten av den sporbare skips/båttrafikken går langs de ytre delene av Finnmarks-kysten (Figur 13). Områder som utmerker seg
i forhold til registrert skipstrafikk er Hurtigruten sin farled, Hurtigbåtrutene, Hammerfest (mest
sannsynlig relatert til Melkøya), oppdrettsintense områder og fiskebankene. Porsangerfjorden
og Laksefjorden har lite registrert båttrafikk

Figur 13. AIS-sporing av skipstrafikken langs Finnmarkskysten (kilde: www.havmiljo.no).
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I Altafjordsystemet er det mest registrert båttrafikk (AIS-sporing) inn mot Øksfjord, mest
sannsynlig i stor grad relatert til Hurtigrutens anløp der og hurtigbåttrafikken. Det går
registrert båttrafikk inn alle tre sundene, men i noe mindre grad inn Rognsundet.

Figur 14 AIS-sporing av skipstrafikken i Altafjordsystemet (kilde: www.havmiljo.no).
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For Altafjordsystemet finnes det statistikk for antall anløp til kai siden 2013 (data hentet fra
Årsberetning 2017 fra Alta Havn, Tabell 3). Det påpekes at metoden for å innhente statistikk er
forandret i overgangen fra 2016 til 2017, og at tallene for statistikken derfor er mer nøyaktige
og detaljerte for 2017 enn de tidligere årene. Dette gjelder spesielt med hensyn til fartøyer
knyttet til oppdrettsnæringen.
Tabell 3. Registrerte kai-anløp (basert på AIS) i Altafjorden 2013-2017, fordelt på type fartøy. Tabellen
hentet fra Årsberetning 2017 fra Alta Havn, og gjengitt med tillatelse fra Alta Havn.

I rapporten fra Alta havn blir situasjonen for cruisetrafikk, godstrafikk og persontransport
vurdert som beskrevet nedenfor:
"Cruise:
I 2016 hadde Alta havn det laveste antallet cruiseskip siden 2010. Markedsføring av Alta som
cruisedestinasjon er viktig for besøkstallene. God markedsføring i 2016 og 2017 er nå med å
trekke tallene oppover igjen, og antallet anløp er stigende. 12017 var det l8 anløp av
cruiseskip, og skipene er i gjennomsnitt større enn tidligere år. Hoveddelen av anløpene er
såkalte vintercruise, og kun tre anløp var rene sommercruise. Alta havn befester sin posisjon
som destinasjon for vintercruise, og havna opplever stadig oftere henvendelser fra skip over
300 m lengde. Skip over 280 m kan p.t. ikke legge til kai i Alta på grunn av manglende kai.
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Gods, varer og bulk:
I 2017 ble det totalt håndtert ca. 430.000 tonn med gods, varer og bulk over kai og havner i
Alta kommune. Dette er en nedgang på 7% sammenlignet med 2016. Nedgangen er lik innen
alle lastetyper.
Godsvolumet med båt følger trenden de siste årene og går også noe ned i 2017, mens
volumene med bil er økende. Alta havn var våren 2017 hovedhavn for inn- og utlasting av
kjøretøyer og materiell under forsvartes øvelse Joint Viking. Positivt for båttransporten er en
fin utvikling i prosjektlaster og ro-ro operasjoner.
Det arbeides kontinuerlig med tilrettelegging for økt godstransport over Alta havn. Et
tilbakeskritt i denne utviklingen var Postnord sitt nei til deltakelse i bygging av ny terminal på
havneområdet.
Persontransport:
I løpet av året har det til enhver tid vært minimum to hurtigbåter som har hatt faste/daglige
anløp til Hurtigbåtkaia i Bukta. I tillegg har Nefelin V tre daglige avganger med arbeidere til
Sibelcos anlegg på Stjernøya. Både antallet reisende med fylkeskommunale hurtigbåtruter og
aktiviteten til Sibelco har økt i 2017. Til sammen var det over 45.000 reisende over
Hurtigbåtkaia i 2017.
I desember 2017 vedtok Finnmark fylkesting å bygge ny kombibåtkai for hurtigbåter i Bukta
havneområde. Denne kaien forventes å være ferdig i løpet av andre halvår 2018." (Anm.:
kaien ferdigstilles ved skrivende dato).

Altafjordsystemet - Miljøpåvirkning, biologiske ressurser, fysiske forhold, effekt
av oppdrettsvirksomhet og mulige effektdempende tiltak – APN-rapport 8753

27

2.6 Næringstilførsel til Altafjorden
Dette avsnittet tar for seg oppløste næringssalter som tilføres Altafjordsystemet. Når det gjelder
forekomst av giftige stoffer og forurensning av sjøbunn på enkelte lokaliteter i Altafjorden
henvises det til rapport av Sømme og Kaurin (2015).
Næringssalter er nødvendig for alt liv. I vann er det alger og andre vannplanter som ved hjelp
av sollys omsetter CO2, næringssalter og andre mineraler til organisk materiale. Denne
primærproduksjonen danner basis i næringskjeden, og er en forutsetning for all høsting lenger
oppe i næringskjeden, for eksempel i form av fiske. Primærproduksjonen styres av tilgangen på
næringssalter, og da særlig av fosfor og nitrogen. Her omtales bare utslipp av nitrogen siden det
er nitrogen som er begrensende faktor for vekst av alger i sjø. Tilførsel av nitrogen til sjø
kommer fra fem kilder:
•
•
•
•
•

Landbruk
Kommunale utslipp
Industri
Akvakultur
Naturlig avrenning

2.6.1 Avrenning fra landbruk til Altafjorden
Mesteparten av nitrogenet som tilføres landbruksareal har sitt opphav i gjødsel. Av den totale
mengde gjødsel som benyttes kommer 28 % fra husdyrgjødsel mens kunstgjødsel står for
storparten av det resterende (Statistisk sentralbyrå, 2012). I Norge tas mindre enn 50 % av
nitrogenet fra gjødselen opp i avlingene som det er tenkt til. Rundt 1990 ble det beregnet at i
norsk landbruk ble ca. 12 % av nitrogen tilført i form av gjødsel gjenfunnet i kjøtt. Denne
prosenten kan ha økt noe siden det etter 1990 er innført regler for gjødsling som har økt
nitrogeneffektiviteten. Nitrogen fra gjødsel tapes både til luft og vann. Tapet til luft skjer via
gassene ammoniakk (NH3) og lystgass (N2O). Mer enn 90 % av ammoniakken kommer fra
husdyrgjødsel, mens lystgass kommer fra både kunstgjødsel og husdyrgjødsel. Lystgass er en
svært effektiv drivhusgass (300 ganger sterkere enn CO2), slik at husdyrproduksjon også bidrar
til global oppvarming (Serikstad, 2011).
I Alta kommune er det 22000 dekar (100 m2) fulldyrket areal. Dette benyttes hovedsakelig til å
produsere husdyrfôr (Signe Olaussen, Alta kommune, pers. kom.). I snitt er avrenning av
nitrogen fra denne type landbruksareal på ca. 5 kg per dekar og år (Bechmann mfl., 2017). Det
betyr at samlet avrenning av nitrogen fra landbruket i Alta er på ca. 110 tonn. Avrenningen kan
også regnes i personekvivalenter, der 1 personekvivalent er 12 gram nitrogen per dag. Omregnet
til personekvivalenter blir da nitrogenavrenningen fra landbruket i Alta ca. 25.000
personekvivalenter.
2.6.2 Kommunale utslipp
Sentralt i Alta er det to større anlegg for kloakkrensing, et på Elvebakken og et i Bossekop.
Begge disse anleggene har slamavskilling, men ikke ytterligere rensing av avløpsvannet. Det er
også en rekke mindre slamavskillere i Alta kommune (Figur 15). Alta kommune har en
befolkning på omkring 20.000 mennesker, slik at utslipp grovt regnet er på 20.000
personekvivalenter.
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Figur 15. Kommunale renseanlegg i Alta kommune (kilde: Miljødirektoratet, 2017).

2.6.3 Utslipp fra industri
Det er ingen industri i Altafjordsystemet som slipper ut så store mengder nitrogen at det vil
gjøre utslag i totalregnskapet.

2.6.4 Utslipp fra havbruk
Samlet utslipp av nitrogen fra oppdrettsnæringen i Norge er ca. 70 000 tonn per år, mens
produksjonen av fisk er på 1,2 – 1,3 millioner tonn (Miljødirektoratet, 2016). Den årlige
produksjonen av laks i Altafjorden ligger på 25– 30 000 tonn (Roger Pedersen, Grieg Seafood,
pers. kom.). Nitrogenutslipp fra oppdrettet i Altafjorden kan derfor beregnes til å ligge mellom
1 450 og 1 600 tonn per år. Omregnet til personekvivalenter blir dette 330 000 – 370 000
personekvivalenter. Produksjonen, og dermed også utslippet, er størst når temperaturen er
høyest, det vil si sommer og høst. På denne tiden på året er den naturlige konsentrasjonen av
næringssalter i havet på det laveste, og mikroalgenes evne til å forbruke nitrogen er størst.

2.6.5 Naturlig avrenning
I 1992 undertegnet Norge en konvensjon for å beskytte det marine miljø i Nordøst-Atlanteren.
Denne omtales som OSPAR konvensjonen siden den avløste Oslo-konvensjonen og Paris
konvensjonen. I henhold til denne avtalen overvåkes avrenning fra en rekke norske elver.
Altaelva er en av dem. Nitrogenavrenningen vil nok variere noe fra år til år, men verdien er
neppe særlig forskjellig nå i forhold til 1990 når overvåkningen ble utført (Holtan mfl., 1991).
Naturlig avrenning fra Altaelva var omtrent 373 tonn nitrogen (Tabell 4), hvilket tilsvarer 85
000 personekvivalenter. Altaelva er ikke det eneste vassdraget som renner ut i Altafjorden, men
drenerer et langt større areal enn de andre vassdragene til sammen. Når man tar dette i
betraktning vil et grovt anslag for naturlig avrenning av nitrogen til Altafjorden bli på 100 000
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personekvivalenter. Tabell 5 angir konsentrasjon av de målte stoffene i Altaelva i 2009. For
nitrogen totalt varierer konsentrasjonen gjennom året fra 122 til 290 µg/l. Konsentrasjonen er
høyest når avrenningen er lavest, men avrenningen av nitrogen er likevel høyest når
vannføringen i elva er på det høyeste i mai og juni.
Tabell 4. Naturlig avrenning fra Altaelva i 1990 (Holtan mfl., 1991).

Tabell 5. Avrenning fra Altaelva i 2009 (Skarbøvik mfl., 2010).
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2.6.6 Samlet nitrogentilførsel til Altafjorden
Basert på anslagene av utslipp fra de forskjellige kildene, vil den årlige tilførselen av nitrogen
til Altafjorden tilsvare 485.000 – 515.000 personekvivalenter per år. Fordelingen mellom de
forskjellige kildene er vist i Figur 16.

Figur 16. Årlig tilførsel av nitrogen (angitt i personekvivalenter * 1000) til Altafjorden fordelt på kilder.
1: kommunale utslipp, 2: landbruk, 3: naturlig avrenning, 4: fiskeoppdrett.

Selv om beregningene av bidragene fra de forskjellige kildene til nitrogen i Altafjordsystemet
er noe usikre, er nok det store bildet som tegnes riktig. Lakseoppdrett er den største kilden til
nitrogentilførsel til Altafjordsystemet, med et bidrag på rundt 70 %. Naturlig avrenning står for
ca. 20 % av tilførselen, mens landbruk og kommunale utslipp bidrar med ca. 5 % hver. Denne
fordelingen for Altafjorden er ikke ulik den for hele Norge (Figur 4), bortsett fra at tilførsel fra
fiskeoppdrett i Alta er betydelig større enn fra naturlig avrenning. Dette er ikke uventet, siden
Alta kommune er en av Norges største oppdrettskommuner.

2.6.7 Betydning av nitrogentilførselen til Altafjorden
I et økosystem i balanse er det en dynamisk likevekt mellom de forskjellige trinnene i
næringskjeden. Hvis tilførselen av næringssalter blir for høy kan denne balansen forrykkes slik
at systemet blir dominert av enkeltarter mens andre går til grunne. Dette kalles eutrofiering, og
i sjø skyldes det at tilførselen av nitrogen medfører en oppblomstring av enkelte mikroalgearter.
Man får da en så rask økning i algebiomassen at de som normalt konsumerer algene ikke henger
med. Algene blir da totalt dominerende og annet liv dør på grunn av oksygenmangel.
I Norge kan eutrofiering forekomme lokalt i områder med stor tilførsel av næringssalter og lav
vannutskifting. På kysten av Norge er slike algeoppblomstringer relativt sjeldne, men våren
1988 var det en oppblomstring av den giftige algen Chrysochromulina polylepsis. Den førte til
stor skade på oppdrettsfisk og bunndyr, og utryddet nærmest en hel årsklasse av torsk i Skagerak
(Heimdal mfl., 1989). Nærmere ekvator er oppblomstring av rødalger, såkalt «red tides» et
betydelig problem som ofte fører til massiv fiskedødelighet.
Når eutrofiering inntreffer er det fordi resipientkapasiteten er overskredet. Resipientkapasitet
er den belastning en vannforekomst tåler uten uakseptable skader på økosystemet eller effekter
som er i strid med målsettingen for området. Grovt regnet er det tre hovedkategorier av
resipienter (Molvær, 1991):
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1.

Små fjorder eller poller, med eller uten terskel

2.

Store fjorder med dyptliggende terskler, eventuelt ingen terskler

3.

Skjærgård eller kystvann

Faren for eutrofiering er størst for resipienter i kategori 1. Altafjordsystemet hører hjemme i
kategori 2, men med sine tre sund har den så stor vannutskifting at den funksjonelt også kan
sammenliknes med kategori 3.
Det fins ikke tilgjengelige data for resipientkapasiteten for oppløste næringssalter i
Altafjordsystemet. Det gjør det vanskelig å vurdere faren for uheldige virkninger av
nitrogentilførselen, men en tilnærming er å sammenlikne Altafjorden med andre fjorder med
stor nitrogentilførsel. Hardangerfjorden er en slik fjord. Hardangerfjorden er lang og smal, og i
motsetning til Altafjorden har den bare et utløp. Det antas derfor at Altafjorden har betydelig
bedre vannutskifting enn Hardangerfjorden.
I en rapport fra ekspertgruppe oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet i samråd med
Miljøverndepartementet (Anon., 2012) opplyses det at Hardangerfjorden mottar 8600 tonn
nitrogen årlig. Det er omlag fire ganger mer enn Altafjorden. I rapporten vises det til at man på
tross av stor tilførsel fra oppdrettsnæringen ikke har funnet målbare endringer i
næringssaltkonsentrasjonen verken i vinter- eller sommerhalvåret. Næringssaltkonsentrasjonen
i både Hardangerfjorden og Boknafjorden, som også var inkludert i rapporten, ble karakterisert
som god eller meget god i henhold til Klifs kriterier (Statens forurensingstilsyn, 2005) i de fleste
målingene.
Når verdiene for nitrogentilførsel til Altafjorden sammenholdes med nitrogentilførselen til
Hardangerfjorden og effekten av denne, blir konklusjonen at faren for eutrofiering eller
overgjødsling i Altafjordsystemet er svært lav. Uten at det foreligger gode data for
konsentrasjoner av næringssalter i Altafjorden, er det grunn til å tro at vannkvaliteten med
hensyn til næringssalter er meget god.
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3 Effekt av lakseoppdrett på marin villfisk
En stadig tilbakevendende påstand fra fiskerhold er at torsk skyr områder med lakseoppdrett i
torskens gyteperiode. Oppdrett skjer i hovedsak i sidefjordene til Altafjordsystemet, og det er
også i disse områdene torsken foretrekker å gyte (Figur 17). Til tross for at det i dette ligger en
kime til konflikt, har man gjennom konstruktiv dialog mellom fiskarlagene og
oppdrettsaktørene funnet felles løsninger for både fiskeri og oppdrett (Solås, 2014).

Figur 17. Gyteområder for torsk (skraverte områder) og lokaliteter for lakseoppdrett (røde punkt)
(kilde: Fiskeridirektoratet).

Å dokumentere hvordan villfisk reagerer på lakseoppdrettsanlegg er svært utfordrende. I
vitenskapelige undersøkelser vil man gjerne sammenlikne situasjoner med og uten oppdrett.
Det kan gjøres på to måter: enten ved å dokumentere forholdet før og etter etablering av
oppdrettet, eller ved å sammenlikne områder med oppdrett og områder uten oppdrett.
Problemet med før/etter metoden er at miljøforholdene kan endres relativt raskt, og at det er
mange flere forhold enn oppdrett som kan virke inn på hvor mye villfisk som oppholder seg i
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området eller hvor de velger å gyte. Eksempelvis valgte skreien i noen år før og etter 2010 å
gyte på utsiden av Lofoten, og ikke i Vestfjorden som normalt. Man har ikke klart å påvise
grunnen til det, men det hadde neppe noe med verken temperatursvingninger eller
oppdrettsvirksomhet å gjøre (Erik Berg, Havforskningsinstituttet, pers com.). Tilgangen på mat
vil kunne påvirke vandringene til villfisk, og kommersielt fiske vil utvilsomt kunne påvirke
utviklingen av lokale fiskebestander.
Å sammenlikne områder med og uten oppdrett er heller ikke problemfritt. Forskjellen mellom
fjorder er ofte så store at det blir vanskelig å tolke resultatene. Dessuten ønsker forskere helst å
ha flere enn en sammenlikning å forholde seg til siden man ønsker at resultatene skal være så
allmenngyldige som mulig, og ikke bare gjelde for enkelttilfeller.
Selv om det stadig påstås, er det fortsatt et åpent spørsmål om torsk skyr områder med
lakseoppdrett når de skal gyte. Man mener at det særlig er lukten fra lakseoppdrettsanlegg som
får torsken til å velge andre gyteplasser. Bjørn mfl. (2009) gjorde et eksperimentelt studium i
Øksfjord der man forsøkte å teste denne ideen. Man undersøkte hvordan 60 villtorsk som var
påsatt akustiske sendere beveget seg i fjorden. Hos halvparten av disse var neseåpningene
blokkert slik at luktesansen var satt ut av funksjon. Man fant ingen forskjeller i
vandringsmønstrene til fisken med og uten intakt luktesans, og var ikke i stand til å trekke noen
konklusjoner om torsk skyr oppdrettsanlegg på grunn av lukt. Men man var heller ikke i stand
til å avvise fiskernes observasjoner om at torsken har endret vandringsmønster etter etablering
av oppdrett i fjorden.
Sæther mfl. (2007) gjennomførte også et laboratorieforsøk der torsk kunne velge hvilke av tre
sammenkoblede kar de ønsket å oppholde seg i. Et av karene ble tilført små mengder
avløpsvann fra et kar med laks, og resultatene viste klart at vandrende villtorsk valgte bort dette
karet, mens responsen hos oppdrettstorsk og stasjonær torsk som var fanget nært
lakseoppdrettsanlegg var mindre tydelig. Spørsmålet er hvor relevant disse resultatene er for
det som skjer i naturen, siden torsken i dette forsøket kun hadde lakselukten å forholde seg til
og det ellers var likegyldig hvilket kar de valgte å oppholde seg i. I naturen baseres valg av
oppholdssted på en rekke faktorer, der mattilgang er en av de viktigste.
Det pågår for tiden et stort prosjekt utenfor Smøla der man ved hjelp av akustisk telemetri følger
bevegelsene til villtorsk i området. Det foreligger ennå ingen konklusjoner fra dette prosjektet
som sier noe om torsk gyter i nærheten av oppdrettsanlegg eller foretrekker andre steder (Terje
van der Meeren, Havforskningsinstituttet, pers. kom.). Det settes nå i gang et stort prosjekt i
regi av Havforskningsinstituttet der et av målene er å undersøke om torsk skyr fjorder med
lakseoppdrett når de skal gyte. Dette prosjektet skal gjøres i tre fjorder i Finnmark: Langfjorden
i Loppa der det drives lakseoppdrett, Frakfjorden der det er planlagt lakseoppdrett og
Kjerringfjorden på yttersiden av Stjernøya der det ikke skal drives oppdrett. Kompetanseklynge
Laks er i referansegruppen til dette prosjektet.
I motsetning til mangelen på dokumentasjon for at villtorsk skyr lakseoppdrettsanlegg, er det
godt dokumentert at store mengder villfisk akkumuleres rundt oppdrettsanlegg. Alle
undervannsinstallasjoner tiltrekker i større eller mindre grad fisk (engelsk: fish aggregating
devices; FAD). Denne effekten utnyttes også her til lands ved etablering av kunstige rev.
Oppdrettsanlegg er særlig attraktive fordi de også tilbyr mat til fisken som oppholder seg i
nærheten. I Norge gjelder det først og fremst sei, torsk, hyse og makrell (Dempster mfl., 2009).
Dempster mfl. (2010) anslo at 10 tonn villfisk periodevis samlet seg rundt lakseoppdrettsanlegg.
Det er sannsynligvis en underestimering, hvilket støttes av andre observasjoner fra Ryfylke der
man anslo mengden til 100 – 200 tonn (Sæther mfl., 2017). Villfisk som samles rundt
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oppdrettsanlegg for laks kan ha en gunstig effekt på miljøet, fordi de spiser en del av spillfôret
som ellers ville sedimentert under anleggene. En annen positiv effekt er at stor villfisk kan fange
mindre oppdrettslaks som rømmer fra anleggene og dermed redusere antallet oppdrettslaks på
rømmen (Uglem mfl., 2014). Uglem mfl. (2009) viste at sei som oppholdt seg ved
lakseoppdrettsanlegg hyppig flyttet seg mellom anlegg med flere kilometers avstand. Det er
derfor mulig at sei kan bidra til å spre sykdommer mellom oppdrettsanlegg.
Utslipp av næringsstoffer fra oppdrettsanlegg vil inngå i næringskjeden og øke
primærproduksjonen. Det vil i neste omgang medføre økt produksjon av fisk. Effekten av dette
forventes å være størst i oligotrofe (næringsfattige) havområder. Flere studier fra områder i
Middelhavet, som er svært næringsfattig, har vist betydelige økninger i fangst av villfisk etter
etablering av oppdrett i områdene. Konklusjonene er at dette ikke bare skyldes økt ansamling
av fisk i oppdrettsområdene, men at det også gjenspeiler økt primærproduksjon på grunn av
utslipp av næringsstoffer fra oppdrettsvirksomheten (Machias mfl., 2004, 2006). Tilsvarende
studier når det gjelder fisk er ikke gjort i Norge, men det er ingen grunn til å tro at ikke samme
effekter gjør seg gjeldende her, særlig fordi norske fjorder er ganske næringsfattige i de øvre
vannlag om sommeren samtidig som det er da utslipp av næringssalter fra oppdrettsanleggene
er størst. Det lave næringsinnholdet skyldes at plankton i dette vannsjiktet dør og synker til
bunns samtidig som vertikal transport av næringsstoffer fra dypere vann hindres av en lagdeling
der vannet nær overflaten nærmest danner et lokk fordi det har lavere tetthet på grunn av økt
ferskvanntilsig fra elver og høyere temperatur (Skjoldal & Wassmann, 1986).
Det er rikelige mengder fosfor i norske kystfarvann, slik at utslipp fra oppdrettsanlegg ikke vil
medføre særlig økning i algeproduksjonen. Nitrogen er derimot gjerne begrensende faktor for
algevekst, slik at utslipp av uorganisk nitrogen fra fiskeoppdrett vil kunne medføre signifikant
økning i algeproduksjonen (Husa mfl., 2010). Det gjelder særlig i den eufotiske sonen (der lyset
er sterkt nok for fotosyntese) over sprangsjiktet (grensen mellom vannlagene), og det i siste
instans kunne medføre økt fiskeproduksjon. En studie som støtter denne antakelsen ble publisert
av Aure mfl. (2007). De laget en kunstig oppstrøm (upwelling) ved å lede ferskvann gjennom
rør under sprangsjiktet i Lysefjorden, og oppnådde lokalt en tredobling av primærproduksjonen.
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4 Fysiske forhold i fjorden
4.1 Altafjordsystemet
Altafjordsystemet er definert som fjordbassenget nord for Alta (Altafjorden) og de tre sundene
Stjernsund, Rognsund og Vargsund. Altafjorden er forent med Norskehavet og det sørlige
Barentshavet gjennom de tre sundene. Selve Altafjorden har en bredde på 15 km og maks dybde
på over 440 m. Tidevannet i fjorden varierer mellom 1,5-2,5 meter, og den største
ferskvannskilden er Altaelva som renner ut innerst i fjordsystemet (for andre kilder til
ferskvannstilrenning, se Jensen mfl., 2016). Altafjordsystemet kan betegnes som en
terskelfjord, da det er terskler i alle sundene. Stjernsundet har en terskel på rundt 200 meter.
Både på innsiden og utsiden av terskelen går bunnen ned mot 400 meter eller dypere.
Rognsundet og Vargsundet har terskler på ca. 50 meter, og disse sundene er ikke like dype som
Stjernsundet. Vargsundet har et maksimum dyp på rundt 300 meter og er dypest nærmest
Altafjorden. I Rognsundet er innløpet (nærmest Altafjorden) på rundt 180 meter og utløpet på
ca. 400 meter. Midt i Altafjordsystemet går det en dypvannsrenne på over 440 meter. Denne
strekker seg nesten helt inn til holmene utenfor Alta (Brattholmen) og er dypest i de østlige
områdene. Det skrår opp mot land på begge sider av renna, og det er relativt grunne områder
rundt Alta.

Figur 18. Kart over Altafjordsystemet og nærliggende kystområder, der avgrensingen på det som her
defineres som Altafjordsystemet er vist med røde linjer.
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4.2 Metode for oseanografibeskrivelser
Akvaplan-niva har modellert hele Finnmark fylke med FVCOM (Finite Volume Community
Ocean Model, http://fvcom.smast.umassd.edu/fvcom/). Dette er en tredimensjonal kyst- og
havsirkulasjonsmodell som er utviklet av amerikanske institusjoner. Denne modellen er spesielt
godt egnet til å simulere strøm i områder med irregulær og komplisert kystlinje fordi FVCOM
bruker et såkalt ustrukturert gitter (grid) som består av trekanter. Dette betyr at oppløsningen
på trekantene kan endres etter hvor fin oppløsning man trenger. På åpent hav bruker man ofte
en oppløsning på 800 meter til flere kilometer som beskriver de storstilte havstrømmene godt.
Når man modellerer nært kysten, der man har fjorder, holmer, skjær og trange sund, kan man
endre oppløsningen ned til 7-8 meter. Dette gir et veldig realistisk bilde på havstrømningene i
kystnære farvann.
Akvaplan-niva har i tillegg foretatt flere strømmålinger i Altafjordsystemet, og resultatene fra
disse er presentert i Bye (2013 a,b), Dahl-Hansen (2006), Emaus, (2010, 2016, 2017), Heggem,
(2017), Hermansen, (2019) og Markussen (2012). Det er god overenstemmelse mellom de
modellerte parameterne og de faktiske målingene som er foretatt. Altafjordsystemet er
komplekst med hensyn til oseanografiske parametere, på grunn av sterk påvirkning fra både
kyststrømmer, tidevann, ferskvannstilrenning og bunntopografi. For å presentere resultatene
har Altafjordsystemet blitt delt opp i det innerste bassenget (Altafjorden), Stjernsund, Vargsund
og Rognsund. I noen tilfeller skilles det også mellom de indre og ytre delene av selve
Altafjordbassenget.
I de følgende fire avsnittene presenteres strøm, temperatur og salinitet i de forskjellige
områdene av fjordsystemet. Deretter følger en grafisk presentasjon av de sesongmessige
variasjonene i de samme parameterne for hele Altafjordsystemet.

4.3 Generelt om hydrodynamikken i Altafjordsystemet
Værsystemene er med på å gjøre hydrodynamikken i Altafjordsystemet komplisert.
Vintersesongen i Nord-Norge er ofte preget av høytrykk som ligger over Sibir. Dette setter opp
et østlig trykkfelt som fører til at Nord-Norge opplever østlige og sørøstlige vinder, og et kaldt
og stabilt værbilde. På sommerstid svekkes værsystemene og vi får mer variable vær- og
vindforhold. Sommerværet i Nord-Norge er ofte preget av lange perioder med svak
pålandsvind. Dette vil være med på å begrense ferskvannsavrenningen fra Altaelva til den
østlige delen av Altafjordsystemet. I perioder med sørlig og østlig vind på vår og sommer, kan
det ferske overflatevannet bli transportert over store områder i fjorden. Topografien i området
er også med på å justere vindretningene. I Vargsundet vil vinden ofte bli topografisk styrt og
følge sundets retning. I Altafjorden er det mye mer åpent, og det vil være vind fra variable
retninger. Ut ifra målinger og tidligere observasjoner er det tydelig at overflatestrømmen i
Altafjordsystemet i stor grad påvirkes av vindforhold.
De vestlige delene av fjorden sammen med Stjernsundet og Rognsundet er sterkt påvirket av
kyststrømmen, spesielt på vinterstid. Temperaturen er tydelig høyere i vestlige delene av
fjorden og i sundene. De innerste og østlige delene av Altafjorden og Vargsundet er mer
påvirket av ferskvannsavrenning, og viser en kaldere temperatur og lavere saltholdighet enn
den vestlige delen.
Modellen viser et stratifisert lag om sommeren, hvor de øverste meterne er dominert av et
brakkvannslag. Dette ble også observert i en studie i regi av Havforskningsinstituttet
(Skarðhamar mfl., 2018). Modellen viser også at de laveste sjøtemperaturene forekommer på
våren, noe som stemmer overens med tidligere undersøkelser (Mankettikara, 2013). Vargsundet
Altafjordsystemet - Miljøpåvirkning, biologiske ressurser, fysiske forhold, effekt
av oppdrettsvirksomhet og mulige effektdempende tiltak – APN-rapport 8753

37

ser ut til å være den delen av området som er mest påvirket av tidevann. Dette er observert både
ved målinger og modellerte verdier.

4.4 Altafjordbassenget
4.4.1 Strøm

Figur 19. Oversikt over årsmidlet strøm på 5 m dybde i Altafjordbassenget. De svarte pilene viser
strømvektorene (strømretning) i overflaten. Blåe punkter viser lokaliteter der strømmålinger er utført
for å verifisere resultatene for modelleringene.

For gjennomsnittlig årlig overflatestrøm (5 m dybde, Figur 19) i Altafjordbassenget kan det
observeres flere små virvler i overflatestrømmen. Utenfor Altaelva er den en antisyklonisk
(med klokka) virvel som vil ta med seg ferskvann fra elva inn mot de østlige delene av fjorden.
Videre utover langs land kan man se en strøm som går nordover og følger landkonturene. Midt
i fjorden er det en nettostrøm ut av fjorden i nordlig retning, med flere virvler på sidene.
Områdene midt i Altafjordbassenget er preget av virvler og en overflatestrøm som går på tvers
av fjorden. Det samme er tilfellet på 15 meters dyp, bare med en mindre strømhastighet. Det
samme kan også sees på 30 meters dyp, hvor strømmen lager virvler midtfjords, med strøm som
da går på tvers av fjorden. Ved odden av Alteneset kan det observeres en tydelig virvel som
trekker vann inn mot bukten sør for Årøya.
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4.4.2 Temperatur
Den innerste delen av Altafjorden har en årsmidlet gjennomsnittstemperatur i overflaten (5 m
dybde) på rundt 6 °C, med noe kaldere temperaturer innerst i Kåfjord og ved Rafsbotn. På 15
meters dyp er gjennomsnittstemperaturen 5-6 grader, og på 30 meters dyp rundt 5 °C.
På vinterstid er det kaldest innerst i fjorden med 4-5 °C, litt under årsgjennomsnittet. På 30
meter tempereturen rundt 5-6 ° C. Temperaturen øker svakt nedover i vannsøylen på vinterstid.
På våren er Altafjorden en relativt homogen vannmasse, med det kaldeste vannet i
overflatelaget.
Sommertemperaturen i Altafjorden er relativt høy. De kaldeste områdene er innerst i Rafsbotn
og i Kåfjorden. Dette er områder med ferskvannsavrenning, hvilket mest sannsynlig bidrar til å
senke temperaturen. I overflatelaget er de modellerte verdiene rundt 8-9 °C. Vannmassene i
Altafjorden er stratifiserte med varmt, ferskt vann i overflaten på sommerstid. Temperaturen
synker brått ned til 15 meter, der de modellerte temperaturene ligger der på mellom 6 og 7 °C.
På 30 meter er temperaturen rundt 6 °C, og ned mot 5° C i de østlige delene innerst i fjorden.
Overflatetemperaturen i indre del av Altafjorden synker til 7-8 °C om høsten, mens
temperaturen på 15 og 30 meterdyp fortsatt relativt relativ høy på 8-9 °C.
Årsmiddelet i de ytre delene av Altafjorden ligger på rundt 6 °C, noe varmere enn indre del av
fjorden. Man kan nesten dele fjorden på midten i den ytre delen, hvor det er 0,5-1 grad varmere
i de vestlige delene av fjorden, sammenlignet med de østlige delene. Det samme er tilfellet på
15 meters dyp, hvor det er 5 °C i øst og 6 °C i vest. På 30 og 50 meters dyp er det homogent
over fjorden med et årsmiddel på 5 °C.
På vinterstid er det er kaldest i østlige områder med 4,5 °C, og temperaturen øker gradvis mot
vest hvor det ligger på 5,5 °C. På 15 meters dyp er det rundt 4,5 °C helt i øst, mens det i resten
av området er 5 °C. På 30 og 50 meters dyp er relativt homogent på tvers av fjorden og
temperaturen ligger på 5 °C.
På våren ligger temperaturen i overflatelaget på 4.5 °C og lenger ned i vannsøylen på 4,5-5 °C.
Overflatetemperaturen ligger på 8,5 til 9 ° C i store deler av ytre del av Altafjorden på
sommerstid. Det er noe kaldere langs med land og ved åpningen til Vargsundet og Rognsundet.
På 15 meter er det kaldere, med en temperatur på 6,5-8 °C, og på 30-50 meter ligger
temperaturen på 5,5-6,5 °C.
Det er fortsatt relativt varmt i vannet i ytre del av Altafjorden på høsten, mens stratifiseringen
er på vei til å brytes ned (høstomrøring av vannmassene). Overflaten holder 8-9 ° C, med noe
varmere vann på 15 og 30 meter. På 50 meter er det noe kaldere, like under 8 ° C. Temperaturen
er relativt konstant horisontalt i fjordområdet.

4.4.3 Salinitet
Årsmiddelet ligger på rundt 33 psu i overflaten i Altafjorden, og det er tydelig lavest salinitet i
de østlige delene. I dypet ligger saliniteten på 33-34 psu. Det er store årstidsvariasjoner i
saliniteten. Vinter og vår er relativt like og ligger på 33-34 psu og viser det ferskeste vannet i
de østlige områdene, som årsmiddelet. Sommeren er tydelig annerledes med en saltholdighet
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ned mot 31 psu i de østlige områdene. Saltholdigheten øker bratt nedover i vannsøylen, spesielt
i de innerste og østlige områdene hvor stratifiseringen er kraftigst.

4.5 Vargsund
4.5.1 Strøm

Figur 20. Oversikt over årsmidlet strøm på 5 m dybde i Vargsundet. De svarte pilene viser
strømvektorene (strømretning) i overflaten. Blåe punkter viser lokaliteter der strømmålinger er utført
for å verifisere resultatene for modelleringene.

Vargsund er et relativt smalt sund med retning nordøst-sørvest. Strømmene i sundet er dominert
av tidevannet, og overflatestrømmen er også påvirket av vindretning og –hastighet.
Gjennomsnittlig strøm for året (Figur 20) har retning ut sundet i de indre delene, mens
strømretningen blir uklar ved terskelen og lenger ute i sundet.

4.5.2 Temperatur
Årsmiddelet temperatur i overflatevannet (5 m) i Vargsundet er 6-6,5 °C, med høyest
temperatur nærmest Altafjorden. På 15 meters dyp er gjennomsnittstemperaturen 5,5-6 °C,
mens det er en halv grad kaldere på 30 og 50 meter.
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På vinterstid viser de modellerte verdiene at temperaturen i sundet er tilnærmet homogen på 5
°C. Vårtemperaturene er noe kaldere enn vintertemperaturene og ligger på 4-5 °C gjennom
vannsøylen.
Temperaturen på sommeren ligger på 8-9 °C ved inngangen til sundet på Altafjordsiden, mens
det er noe kaldere lenger nord i sundet, hvor temperaturen er ned mot 7 °C. Den samme
tendensen kan sees på 15 meter, men med lavere temperaturer. Temperaturen synker videre
med dypet og er ned mot 6 °C på 50 meter.
På høsten er systemet snudd, og de varmeste temperaturene er på nordsiden av sundet. I
overflaten er de modellerte temperaturene 7,5-8,5 °C. På 15 meter varierer temperaturen på
tvers av sundet, med det varmeste vannet som en stripe midt i fjorden. På 30 og 50 meter er
temperaturen konstant gjennom fjorden.

4.5.3 Salinitet
De modellerte verdiene viser vann med noe lavere saltholdighet i de østlige delene av sundet
(årsmiddel). På vinteren er vannmassene homogene i sundet med en saltholdighet på rundt 34,2
psu. På våren er det noe lavere saltholdighet på østsiden av første del av sundet i de øverste
vannmassene, og homogent fra 15 meter og nedover i vannsøylen. Saliniteten på sommeren er
relativt lav, med et minimum på 33,4 på østsiden av sundet. På vestsiden av sundet er saliniteten
på 33,8 psu. Om høsten øker igjen saliniteten, men de sørlige områdene av sundet er noe
ferskere enn de nordlige. I dypet er vannmassene homogene.
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4.6 Rognsund
4.6.1 Strøm

Figur 21. Oversikt over årsmidlet strøm på 5 m dybde i Rognsund. De svarte pilene viser strømvektorene
(strømretning) i overflaten.

Rognsund er sundet mellom Stjernøya og Seiland, og har åpning mot Altafjorden i sør og
Sørøysundet i nord med direkte tilknytning til Lopphavet. Gjennomsnittlig for året er det en
tydelig overflatestrøm rettet inn fjorden på nordsiden, mens resten av fjorden består av flere
små virvler. Den kompliserte topografien i sundet med terskler og mange små sidefjorder er
med på å gi et komplisert strømbilde i dette området. På Altafjordsiden av sundet er det en
nordgående strøm, som blir bøyd av mot øst ved inngangen til sundet. Det er et relativt stort
sprik i årstidsvariasjonene i dette sundet. På høsten er strømmen rettet nordover i overflaten,
etterfulgt av vinter og vår med variable forhold gjennom sundet. På sommeren er det en sørlig
retning på strømmen gjennom sundet. Terskelen er på 50 meters dyp, og styrer bunnstrømmen
i området i stor grad. Sør for terskelen går strømmen nordover på østsiden av sundet og snur
når den når terskelen. Det samme skjer på nordsiden av terskelen.
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4.6.2 Temperatur
Vannmassene nord for Rognsundet er de varmeste. Overflaten (5 m dybde) har en
årsmiddeltemperatur på mellom 6,5 og 7,5°C, med en noe lavere temperatur på 15 meter. På 30
meter er det en tydelig gradient mellom nordsiden og sørsiden av sundet, med betydelig varmere
vann nord for terskelen og kaldere vann sør for terskelen. På vinteren og på våren er
vannmassene homogene i fjorden og temperaturen er på henholdsvis 5,5 °C og 4,5 °C.
Overflatetemperaturene er relativt høye på sommeren, spesielt i de nordlige delene av sundet
der de ligger på 10 °C. Modellen viser at det blir gradvis kaldere mot Altafjorden hvor
temperaturen er 7,5 °C. Den samme tendensen sees på alle dyp, bare med noe kaldere
temperaturer. De modellerte høstverdiene viser også varmt vann nord for sundet, på rundt 10
°C. Overflate temperaturen i sundet er på 8,5 °C og det er tilnærmet samme temperatur på 15
og 30 meter. På 50 meter er den en grad kaldere enn i de øvrige lagene.

4.6.3 Salinitet
Årsmiddelet viser at saliniteten i overflaten er lavest på Altafjordsiden av sundet på 33.8 psu. I
den nordlige delen av sundet er årsmiddelet 34,2 psu. Vannmassene er homogene fra 15 meter
og nedover i vannsøylen på rundt 34,2 psu. Dette er også saliniteten i alle dyp på vinterstid. De
modellerte verdiene for våren viser tilsvarende verdier, med noe ferskere vann innerst i
sidefjordene. Det er også noe ferskere vann på sørsiden av sundet ved Altafjorden i denne
årstiden. Fra 15 meter og nedover i vannsøylen er vannmassene homogene. På sommeren er det
er relativt ferskt lag på østsiden av sundet på rund 33,0 psu i overflaten. Nord for terskelen er
det 33,6 psu. På 15 meter er fjorden tilnærmet delt i to, med en saltholdighet på 33,8 psu sør for
terskelen, mens det nord for terskelen er 34,2 psu. Under 15 meter er det tilnærmet homogent.
På høsten er saltholdigheten tilnærmet den samme i hele fjorden på 34,2 unntatt i sidefjorden
Store Kufjorden.
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4.7 Stjernsundet
4.7.1 Strøm

Figur 22. Oversikt over årsmidlet strøm på 5 m dybde i Stjernsundet. De svarte pilene viser
strømvektorene (strømretning) i overflaten. Blåe punkter viser lokaliteter der strømmålinger er utført
for å verifisere resultatene for modelleringene.

Stjernsundet er det største av de tre sundene og det sundet med nærmest tilknytning til storhavet.
På den vestlige siden av Stjernsundet (ut mot Loppa) kommer strømmen inn fra havet. Ved
munningen i Stjernsundet blir denne strømmen møtt av en utgående strøm fra Øksfjorden, som
ser ut til å bremse noe av transporten inn sundet. Det er også en nordliggående strøm på
nordsiden av sundet fra Altafjorden. Denne er sterkest på vinteren og på våren, og er gjeldende
ned til 50 meters dyp. Da er det også en veldig tydelig utgående strøm fra Øksfjorden samt
Langfjorden, som begge er i nærheten av Stjernsundet. På våren er dette antagelig et resultat av
økt vannføring i elver som ofte befinner seg innerst i fjorder og bidrar til økt overflate transport
av vann ut av fjordene. Sommeren har en variabel retning på strømmen, mens på høsten er
strømmen rettet inn fjorden.
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4.7.2 Temperatur
Årsmiddeltemperatur i overflaten (5 m dybde) ligger på 6,5-7 °C i hele sundet. Nedover i
vannsøylen viser modellen høyere temperatur på nordsiden av sundet. På vinteren er hele
vannsøylen homogen på 5 °C. På våren er Stjernsundet varmere enn områdene innenfor og
utenfor. Det kan se ut som at varmere vann fra Altafjorden strømmer opp i sundet og fører til
en økt temperatur som ligger på 5 °C i hele vannsøylen. Det er relativt varmt vann i overflaten
i Stjernsundet om sommeren. Spesielt i de nordligste områdene, hvor det er nærmere 10 °C.
Modellen viste høyere temperatur i Stjernsundet enn i Altafjorden, og de laveste temperaturene
finner man østsiden av sundet.

4.7.3 Saltholdighet
Stjernsundet ser ut til å ha minst romlig variasjon når det kommer til salinitet. Årsmiddelet er
på rundt 34,2 psu, og relativt konstant gjennom sundet. Vinter og vår har sundet en homogen
vannmasse med en salinitet på 34,2 psu. Sommeren har klart lavest salinitet og det ferskeste
vannet finnes på østlig side av sundet, hvor salinitetsminimumet holder seg gjennom alle dyp.
Modellen viser også et ferskvannsbidrag ut Øksfjorden. Det er et relativt ferskt vannlag i
overflaten på høsten på rundt 33,8 psu, hvor saliniteten øker svakt med dypet. På 50 meter er
det et skille hvor det er klart saltere vann på vestlig side av fjorden.
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4.8 Sesongvariasjoner presentert grafisk
4.8.1 Strøm
De indre delene av Altafjorden har svake overflatestrømmer gjennom hele året, mens det er
mere sesongmessig variasjon lenger ute i Altafjordsystemet (Figur 23). Det er relativt sterke
overflatestrømmer over tersklene i både Vargsund og Rognsund gjennom hele året. Med unntak
av disse områdene, er det svake overflatestrømmer i det meste av fjordsystemet gjennom
vinteren. På våren øker strømmene i fjordsystemet, og er på det sterkeste på sommeren. På
sommeren ligger det i snitt strømmer på minimum 10 m/s i hele fjordsystemet med unntak av
den østlige siden av selve Altafjorden.
Vinter

Vår

Sommer

Høst

Figur 23. Sesongvariasjoner (vinter, vår sommer og høst) i strømstyrke (oppgitt som m/s, se fargekoding
nede til høyre i bildet) på 5 m dybde i Altafjordsystemet. De svarte pilene viser strømvektorene
(strømretning).
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4.8.2 Temperatur
I motsetning til det som kan virke logisk, er ikke vintermånedene de kaldeste med hensyn på
vanntemperaturene i overflaten (5 m dybde) i Altafjordsystemet, men våren. Dette er på grunn
av den sterke påvirkningen fra kyststrømmene som tar med seg varmere vann inn i fjorden og
at nedkjølingen av vannmassene tar lang tid. Kyststrømmene har en sørlig til nordlig retning i
Norge, og i alle sesonger er det tydelig at kyststrømmene trekker med seg varmere vann inn på
vestsiden av Altafjordsystemet. Langfjorden er det kaldeste området i fjordsystemet med
unntak av høsten, ellers har østsiden av fjordsystemet generelt lavere temperatur enn vestsiden.
Temperaturene i overflatevannet ligger generelt under 6 grader om vinteren og våren, og
mellom 7 og 12 grader om sommer og høst (Figur 24).

Vinter

Vår

Sommer

Høst

Figur 24. Sesongvariasjoner (vinter, vår sommer og høst) i gjennomsnittlig vanntemperatur (se skala i
°C nede til høyre i bildet) på 5 m dybde i Altafjordsystemet.
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4.8.3 Salinitet
Vannet på 5 m dybde i Altafjordsystemet er mest salt om vinteren, med marginalt lavere verdier
om våren. Østsiden av fjordsystemet har lavere saliniteter i alle sesonger. I snitt er verdiene på
5 m dybde over 31 psu gjennom hele året, men det påpekes at det forekommer perioder med
betydelig lavere saliniteter. Dette gjelder spesielt i tilknytting til elveutløp og snøsmelting om
våren. Den laveste saliniteten forekommer i sommermånedene, og naturlig nok er det området
utenfor munningen av Altaelva som har de laveste salinitetene.
Vinter

Vår

Sommer

Høst

Figur 25. Sesongvariasjoner (vinter, vår sommer og høst) i gjennomsnittlig salinitet (se skala i psu nede
til høyre i bildet) på 5 m dybde i Altafjordsystemet.
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5 Status lukkede oppdrettsanlegg
Per i dag drives det meste av oppdrett i Norge i så kalte åpne merder. En merd er vanligvis en
20-80 meter dyp notpose som holdes utspent av et flytende rammeverk, der laksen er lukket
inne men vannet beveger seg fritt gjennom installasjonen. Oppdrett av laks i lukkede anlegg
har i mange år vært sett på som en god løsning for mange av problemene som følger med
oppdrettsnæringens påvirkning på miljøet rundt lokalitetene. Kanskje spesielt fra
villaksinteressenes side, da et miljø der oppdrettslaksen skjermes fra villfiskbestandene
forhindrer spredning av parasitter og sykdommer. I tillegg sees de lukkede anleggene gjerne på
som mere sikker mot rømming enn tradisjonelle åpne merder. I et helt lukket anlegg kan
dessuten fecalier og fôrspill samles opp og eventuelt gjenvinnes. Imidlertid er kanskje ikke
teknologien kommet så langt som er ønskelig før denne typen merder tas i bruk i stor skala og
kan agere som et fullverdig alternativ til de tradisjonelle merdene, men det foregår mye
forskning og utvikling på området (se f.eks. https://www.sintef.no/siste-nytt/setter-lukkedemerder-pa-knallhard-prove/).

5.1 Bakgrunn for- og typer av lukkede anlegg
Hensikten med lukkede anlegg er både å skjerme oppdrettsfisken fra omgivelsene, samt å
redusere påvirkningen fra oppdrettsfisken på omgivelsene. Teknologirådet (2012) lister opp
følgende argumenter for lukkede oppdrettsanlegg:
•
•
•
•
•

Hindre rømming – fysisk sterkere barriere mellom fisk og omgivelser.
Hindre spredning av lakselus.
Hindre spredning av andre sykdomsagenser.
Oppsamling av organisk materiale.
Potensiell kostnadsgevinst på grunn av bedre utnyttelse av MTB-kapasitet, bedre
fôrutnyttelse og redusert svinn.

I norsk lakseoppdrett er det ønsket om å skjerme oppdrettslaksen fra lakselus som har vært den
viktigste driveren for å utvikle lukkede anlegg. De senere årene er det lansert en rekke konsepter
for lukkede anlegg i sjø. Man skiller gjerne mellom lukkede og semi-lukkede anlegg, der
lukkede anlegg har mulighet for oppsamling av avfall mens semi-lukkede anlegg ikke har
rensing av avløpsvannet. Videre kan de lukkede anleggene deles inn i følgende hovedkategorier
(Kristiansen mfl., 2018):
1. Stiv merd - bygd i stål eller betong (se eksempel i Figur 26).
2. Elastisk merd – for eksempel laget av glassfiberarmert plast (GRP) (se eksempel i
Figur 27)
3. Fleksibel posemerd – merd kledd med presenningsduk (se eksempel i Figur 28).
Nedenfor vises eksempler på de forskjellige kategoriene av lukkede anlegg:
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1. Stiv merd i betong

Figur 26. Eksempel på et lukket oppdrettsanlegg i kategorien "stiv merd i betong", Stadion laks som er
under utvikling av Lingalaks (illustrasjon gjengitt med tillatelse fra Bjørn Myrseth, Stadion laks AS).

2. Elastisk merd (lukkete anlegg bygget i plast)

Figur 27. Eksempel på lukkete oppdrettsanlegg i kategorien "elastisk merd", til venstre Egget som er
under utvikling av Marine Harvest og som planlegges tatt i bruk i 2019 (gjengitt med tillatelse fra Hauge
Aqua/Kreativside). Til høyre Aquadomen som er utviklet av Cermaq (gjengitt med tillatelse fra Pål Ring,
MSC AS).
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3. Posemerder

Figur 28. Eksempel på lukkete oppdrettsanlegg i kategorien "posemerd", til venstre Posemerd som er
under utvikling av Botngaard (gjengitt med tillatelse fra Botngaard AS) og til høyre Ecomerden som er
tatt i bruk av Sulefisk (gjengitt med tillatelse fra Ecomerden AS).
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5.2 Rømmingssikkerhet i lukkede anlegg
Lukkede anlegg har et større strømfang enn åpne anlegg, og krever derfor sterkere fortøyninger.
Dette skal det tas hensyn til ved dimensjonering av fortøyningssystemet for denne type anlegg,
på samme måte som det gjøres for åpne anlegg. I utgangspunktet bør det derfor ikke være større
eller mindre risiko for rømming på grunn av svikt i fortøyningssystemet for åpne og lukkede
anlegg (Teknologirådet, 2012). Nylige modellforsøk har vist at man kan få store bevegelser i
vannvolumet inne i lukkede merder når det påvirkes av bølger med gitte frekvenser (så kalt
sloshing), som igjen medfører stor påvirkning på fortøyningskreftene. I samme studie ble det
vist at lukkede merder av GRP-type kan utsettes for store elastiske deformasjoner under
bølgepåvirkning, noe som kan føre til utmatting og sammenbrudd i konstruksjonen (Kristiansen
mfl., 2018). Under stormen "Ole" i 2015 kollapset og tippet den første Aquadomen som var
under utprøving, mest sannsynlig på grunn av uforutsette vannbevegelser inne i anlegget. Bildet
nedenfor (Figur 29) er ikke relatert til stormen "Ole", men illustrer at havari på lukkede
oppdrettsanlegg i likhet med klassiske åpne merder kan få forødende konsekvenser.

Figur 29. Aquadome-anlegg under installasjon. Bildet er ikke relatert til stormen "Ole" i 2015 (bilde
gjengitt med tillatelse fra Pål Ring, MSC AS)

En annen, og til nå uforutsett risiko, gjelder posemerder som er lokalisert i brakkvannsområder.
Når slike merder forsynes med vann med høyere tetthet (høyere salinitet) er det viktig at slike
merder har en utslippsåpning som er så trang at det oppstår et lite overtrykk inne i merden. Hvis
utløpsåpningen er for vid, hvis det oppstår en lekkasje eller hvis innstrømmingen av vann
reduseres for mye så vil vannet med høyere tetthet strømme ut av merden, slik at merdvolumet
minsker (som når lufta går ut av en ballong). Dette scenarioet kan ha fatale følger for fisken i
merden (Kristiansen mfl., 2018).
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5.3 Hindre spredning av lakselus og sykdommer
5.3.1 Lakselus
Erfaringer så langt bekrefter at lukkede anlegg i kombinasjon med vanninntak fra større dyp
medfører mindre påslag av lakselus på laksen i merden. Samme effekt er påvist ved bruk av
snorkelmerd (se Figur 35) (Oppedal mfl., 2016). Dette skyldes at lakselus tiltrekkes av lys og
derfor finnes i størst tetthet nært overflaten.

5.3.2 Hindre spredning av andre sykdommer
I motsetning til lakseluspåslag, gir lukkede anlegg ikke nødvendigvis beskyttelse mot andre
sykdomsfremkallende agenter som virus, bakterier, amøber og alger da disse ikke tiltrekkes lys
og derfor spres fritt med vannmassene (Tørud & Nilsen, 2018). Tvert imot kan problemene med
slike sykdomsagens bli større i lukkede anlegg enn i åpne. Man har f.eks. observert at
amøbegjellesykdom (AGD, se avsnitt 6.4) utvikles raskere i anlegg med skjørt enn i helt åpne
anlegg (Berge, 2016), og det samme vil sannsynligvis også gjelde for lukkede anlegg.

5.4 Oppsamling av organisk materiale
Fra mange hold fremsettes det krav om at organisk avfall fra oppdrettsanlegg må samles opp,
da det skaper et forurensingsproblem i norske fjorder. I lakseoppdrett produseres det årlig ca.
150 tonn (tørrvekt) partikulært og sedimenterbart organisk avfall (fôrspill og fecalier) per 1000
tonn produsert fisk. Det tilsvarer ca. 20 % av utfôret mengde, og med et vanninnhold på 90 %
utgjør det 1500 m3 slam per 1000 tonn fisk. Hvilken effekt dette kan ha på miljøet er nærmere
beskrevet i kapittel 2.6.7. I åpne anlegg er det umulig å ta hånd om dette avfallet, mens det i
lukkede anlegg er teknisk mulig å samle opp mesteparten av dette ved hjelp av filter på
avløpssiden (Figur 30).
Det fins en rekke mulige anvendelser fra slam fra oppdrettsanlegg, blant annet som gjødsel i
landbruket, til produksjon av børstemark, til biogassproduksjon og som energikilde i
forbrenningsanlegg og i betongproduksjon. For å kunne utnytte slammet må det normalt
gjennom flere prosesser som til forskjellige formål kan inkluderer oppsamling, stabilisering,
lagring, tørking og prosessering. I tillegg må det gjerne transporteres i flere etapper før
sluttanvendelsen. Mulighetene er grundig behandlet av Aspaas mfl., (2016). Uten her å gå mer
detaljert inn på mulige anvendelsesområdene skal bare nevnes at bruk av slam til jordforbedring
i landbruket fordrer at slammet er hygienisert for å hindre fare for spredning av
fiskesykdommer. Hygiensering, eller stabilisering, kan gjøres ved å tilsette kalk slik at pH stiger
til verdier som dreper virus og bakterier eller ved varmebehandling av slammet.
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Figur 30. Illustrasjonseksempel på et forholdsvis nytt slambehandlingsanlegg utviklet av Blue Ocean
Technology, der torvmose kan benyttes for å filtrere ut rester fra oppdrettsproduksjon (gjengitt med
tillatelse fra Blue Ocean Technology).

Selv om det heter at slam fra oppdrettsanlegg er "ressurser på avveie", er man kommet ganske
kort når det gjelder å utnytte denne muligheten. Det skyldes både tekniske utfordringer med å
samle opp slammet og uavklarte spørsmål om hva som er den beste anvendelsen for det
oppsamlede avfallet, men ikke minst økonomiske forhold rundt dette. Handtering av
oppdrettsslam medfører kostnader som må veies opp mot den gevinsten som oppnås for miljøet,
og det må selvfølgelig også tas hensyn til den økonomiske bæreevnen til oppdrettsanlegg ved
eventuelt pålegg om oppsamling. Når det gjelder miljøgevinst så diskuteres det hvorvidt dette
avfallet faktisk er et problem for miljøet som må løses, eller om tilførselen av organisk materiale
fra oppdrettsanleggene er positivt fordi det gjødsler havet og bidrar til økt primærproduksjon
(se avsnitt 2.6.7).

5.5 Fordeler og ulemper med innpumping av dypvann i lukkede
anlegg
En av de store fordelene med åpne tradisjonelle merder er at den naturlige vannstrømmen sørger
for vannutskiftingen i anleggene. Siden anleggene ligger i overflaten er det vann fra de øvre
vannlag som strømmer gjennom anleggene. I lukkede anlegg er det nødvendig å pumpe inn
friskt vann, og det koster energi. Å benytte vann fra større dyp kan gi en temperaturgevinst som
bidrar til raskere vekst hos fisken så lenge overflatevannet er kaldere enn vannet lenger nede i
vannsøylen. Det kan også være en fordel å pumpe inn kjøligere vann i tilfeller der
overflatevannet har en temperatur over fiskens optimalområde. I tilfeller der overflatevannet
har en ideell temperatur og dypere vann har lavere temperatur er det åpenbart til ulempe for
fiskens vekst å pumpe inn dypvann. Det fins eksempler fra landbaserte anlegg med
dypvannsinntak som har hatt lavere vekst enn åpne merdanlegg i samme område fordi
varmesummen (akkumulerte døgngrader) gjennom et helt år har ligger under tilsvarende for
overflatevannet i området.
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5.6 Driftsrisiko
For å dekke opp for økte investerings- og driftsutgifter i lukkede anlegg vil det være nødvendig
å ha høyere tettheter av fisk enn i åpne anlegg. I åpne anlegg er den øvre grensen for fisketetthet
på 25 kg/m3. I lukkede anlegg kan tettheten for post-smolt av laks økes til 75 kg/m3 uten at det
går ut over vekst eller fiskevelferd (Calabrese, 2017). I lukkede anlegg er det fiskens
oksygenforbruk som bestemmer hvor mye vann som må pumpes inn i merden. Fiskens
spesifikke oksygenforbruk øker med vanntemperaturen og reduseres med fiskestørrelse. For
post-smolt bør vanntilførselen ligge over 0,3 l/kg fisk per minutt (Calabrese, 2017). Siden
pumping medfører en kostnad vil oppdretterne ikke pumpe mer vann enn det som skal til for å
dekke fiskens oksygenbehov. Det betyr at man har liten oksygenbuffer, og høy tetthet av fisk
bidrar også til man har kort tid til å berge fisken ved pumpestopp. Selv om lukkede anlegg er
utstyrt med back-up systemer i form av nødstrømsaggregat og utstyr for oksygentilsetning, er
man svært avhengig av at disse systemene fungerer som de skal når uhellet er ute. Denne
avhengigheten av tekniske innretninger øker risikoen for fiskedød i denne type anlegg
sammenliknet med åpne anlegg.

5.7 Økonomi
Gjennombruddet for oppdrett av laks i sjø kom da man tok i bruk åpne merder i 1967-68. I
årene siden da har den åpne merden gjennomgått en formidabel utvikling, men den er fortsatt
den foretrukne metoden for oppdrett av laks. Grunnen er at åpne merder er enkle og billig
konstruksjoner med svært lave driftskostnader. Investeringskostnadene for åpne merdanlegg er
på ca. 50 kr/m3 vannvolum. Tilsvarende kostnader for lukkede anlegg i sjø kan komme opp i
5.000 kr/m3 og for landbaserte anlegg opptil 20.000 kr/m3 (Iversen, 2017).
Investeringskostnaden for lukkede anlegg i sjø varierer selvfølgelig med hvilken teknologisk
løsning som benyttes. I tillegg til høyere investeringskostnader kommer betydelige
driftskostnader i forbindelse med pumping av vann. Selv om lukkede anlegg kan gi bedre
volumutnyttelse fordi man kan tillate høyere tettheter av fisk, og kostnader til lusebekjempelse
kan reduseres eller fjernes helt, er det er det fortsatt tvil om oppdrett i lukkede anlegg blir
regningssvarende.

5.8 Lukkede anlegg i Finnmark
Foreløpig er det ingen som har startet oppdrett i lukket sjøbasert anlegg i Finnmark. Det er
neppe fordi oppdretterne er konservative og ikke ønsker å ta del i utviklingen. Det handler nok
heller om at oppdretterne ut fra en helhetsvurdering er usikker på om fordelene med lukkede
anlegg oppveier ulempene, ikke minst når det gjelder økonomi. Erfaringsgrunnlaget for å
vurdere sikkerheten for lukkede anlegg er foreløpig ganske tynt, og fullstendig fraværende for
drift under de lokale forholdene som gjelder i Finnmark. Det er likevel lett å tenke seg at når
ting først går galt i lukkede anlegg så går det mer galt enn i åpne anlegg. Totalhavari skjer
sjeldent i åpne anlegg, og svikt i vanntilførsel er heller ikke et problem, men kan medføre
massedød i lukkede anlegg.
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6 Parasitter og fiskesykdommer
6.1 Lakselus
6.1.1 Biologi og utslipp fra oppdrettsanlegg
Lakselus (Lepeoptheirus salmonis) (Figur 31) er den viktigste parasitten på laks i sjø. Den er et
krepsdyr i hoppekrepsfamilien, og den er relativt vertsspesifikk da den bare angriper laksefisk
(laks, sjøørret og sjørøye). Lakselusa går gjennom 8 stadier (Hamre mfl., 2013), hvorav de tre
første stadiene er frittlevende (nauplius I og II og copepoditt). I de frittlevende stadiene søker
lakselusa mot lys (positiv fototaksis), og finnes derfor i størst mengder i de øverste meterne av
vannsøylen. I tredje stadium (copepodittstadiet) fester lusa seg på vertsfisken. Der lever den av
slim, hud og blod. Hos sterkt infiserte fisk kan lusa også spise underliggende vev, og i særlig
alvorlige tilfeller blottlegge kraniet til fisken. Lakselus kan forårsake infeksjoner, skade fiskens
saltbalanse og i verste fall medføre at fisken dør.

Figur 31. Laks med lakselus (Foto: Pål Mugaas Jensen, Norsk Fiskeoppdrett).

På grunn av det store antallet vertsfisk i et oppdrettsanlegg kan oppdrettsanlegg produsere og
spre store mengder lusenauplier i omgivelsene. Det er dette som gjør lusa til et miljømessig
problem, da lus fra oppdrettsanlegg kan slå seg på vill laksefisk i så stort antall at det kan skade
fisken alvorlig og medføre økt dødelighet. Ferske forskningsresultater viser at oppdrettsanlegg
er den største kilden til lakselus på villaks i oppdrettstette områder (Børretzen mfl., 2017). For
villaks er problemet med lusepåslag størst når smolten forlater elvene og passerer gjennom
fjorder og kystnære områder på vei til beiteområdene i Nord-Atlanteren og Barentshavet.
Problemet er imidlertid enda større for sjøørret og sjørøye som oppholder seg i fjordområdene
i sommermånedene.
Dødelighet på grunn av lakselus i sjøfasen antas å variere mellom produksjonsområder.
Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet har begge laget modeller som brukes til å anslå
dødelighet på grunn av lakselus i sjøfasen i de forskjellige produksjonsområdene for
lakseoppdrett. Anslått dødelighet varierer fra under 10 % til over 30 % i forskjellige
produksjonsområder. Verst er område 3 (Karmøy til Sotra), der antatt dødelighet på grunn av
lakselus ble karakterisert som høy i 2016 og 2017. I Vest-Finnmark anses lakselus som et lite
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problem for villaksen, og i dette området ble dødelighet på grunn av lakselus anslått til
tilnærmet null i 2016 og 2017 (Nilsen mfl., 2017). Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning
holder lakselus som den nest største «ikke-stabiliserende» trusselen mot villaksbestanden
(Anon, 2018).
For å sikre en mer miljømessig bærekraftig lakseoppdrettsnæring ble trafikklyssystemet for
forvaltning av norsk lakseoppdrett innført 15. oktober 2017. Prinsippet for denne ordningen er
at utviklingen i lakseoppdrettet skal reguleres ut fra hvilken påvirkning oppdrettet har på det
nærliggende miljøet, herunder effekter på de ville laksestammene. Landet er inndelt i 13
produksjonsområder som forvaltes separat basert på visse miljøindikatorer. Så langt er utslipp
av luselarver fra oppdrettsanleggene i områdene den eneste indikatoren som benyttes. Ved lavt
utslipp gis grønt lys for økning av biomassen i produksjonsområdet det påfølgende året, et
større, men fortsatt akseptabelt utslipp gir gult lys som betyr uforandret maks biomasse. Ved
for høye utslipp må biomassen i produksjonsområdet reduseres. Vest-Finnmark er
produksjonsområde 12, og dette området fikk grønt lys for 2018. Det betyr at oppdretterne i
dette området kunne kjøpe rettighet til å øke biomassen med inntil 6 %. Prisen for dette er satt
til 120.000 kr/tonn økning.

6.1.2 Lusesituasjonen i Altafjorden
Lakselus skal telles og rapporteres ukentlig i alle lakseoppdrettsanlegg når
sjøvannstemperaturen er over 4 °C. Når temperaturen er under denne grensen telles lus
annenhver uke. Resultatene fra lusetelling i perioden 2012 til 2016 ble grundig beskrevet i
Kunnskapsklyngens rapport «Vill og oppdrettet laksefisk i Altafjorden» (Jensen mfl. 2016). I
samme rapport blir også modellbaserte beregninger av spredning av infeksiøse lusekopepoditter
fra oppdrettsanlegg presentert. Tallene viser at det er lite lus på oppdrettslaksen i
Altafjordsystemet etter våravlusningen i månedsskiftet mai/juni og fram til slutten av august.
Det betyr at smittepresset fra oppdrettsanleggene er lavt når laksesmolten fra Altaelva vandrer
ut i juni og juli. For sjøørreten er situasjonen mer alvorlig. Undersøkelser i perioden 2010 til
2015 viser høy prevalens (prosent infisert fisk) og høy intensitet (antall lus per infisert fisk) på
sensommeren. I noen tilfeller var lusepåslagene så store at forventet dødelighet på sjøørreten
var på 30 til 60 %.
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6.2 Lusbekjempelse
En rekke metoder brukes i dag for å bekjempe lakselus i norsk lakseoppdrett. Metodene kan
deles inn i medikamentelle og medikamentfrie metoder. Det startet med medikamentelle
metoder, men etter hvert er stadig flere medikamentfrie metoder også tatt i bruk. De
medikamentfrie metodene inkluderer både mekaniske og biologiske metoder, og disse kan igjen
inndeles i kurative og preventive metoder. De mekanisk kurative metodene kan videre inndeles
i de som krever behandling av fisken (for eksempel pumping) og de som ikke krever
behandling.
Pyramiden nedenfor (Figur 32) uttrykker ønsket utvikling når det gjelder lusebekjempelse, der
basis i bekjempelsen bør være biologisk preventive metoder. På grunn av negative aspekter ved
medikamentell behandling (negative miljøeffekter, resistensutvikling) bør vi komme bort fra
slik behandling og bare benytte det unntaksvis. Det er utviklet en rekke fysiske metoder for
fjerning av påsittende lus (spyling, børstning og bruk av oppvarmet vann) som alle krever
pumping av fisken. Disse metodene er nå i ekstensivt bruk i næringen, men bør erstattes av
andre metoder da de er svært dyre og kan påføre fisken stress og skader. Rensefisk (leppefisk
og rognkjeks) brukes i stadig større omfang, men også denne metoden er belemret med negative
trekk. Rensefiskenes velferd blir ikke godt nok ivaretatt i dag, og duo-kultur med laks og
rensefisk er også betenkelig ut fra et smittemessig ståsted. Medikamenfri kontroll uten
handtering består av preventive metoder der en forsøker å hindre fysisk kontakt mellom lus og
laks (for eksempel luseskjørt), og også metoder for å fjerne lus fra laksen (laser,
ferskvannsbehandling).
Det man ønsker er biologiske metoder der man løser luseproblemet gjennom å gjøre laksen
motstandsdyktig mot lus. Det håper man å oppnå gjennom utvikling av fôr og vaksiner som
motvirker lakselus, og avl for økt resistens mot lus.

Figur 32. Konsept-pyramide som viser ønsket håndtering av lakselus i oppdrettsnæringen, der basen i
pyramiden representerer forebyggende tiltak og delene ovenfor tiltak som er aktuelle i anlegg med
lakselus-påslag (gjengitt med tillatelse fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond).
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6.2.1 Medikamentelle metoder for avlusing:
I regelverket for medikamentell behandling mot lakselus heter det: "Ved bruk av legemiddel i
behandling mot lakselus skal behandlingen gjennomføres med et legemiddel som forventes å
ha god effekt basert på relevante følsomhetsundersøkelser. Behandlingen skal gjennomføres i
alle produksjonsenhetene i akvakulturanlegget, med mindre det kan dokumenteres at
behandling av alle produksjonsenhetene er åpenbart unødvendig". Det skal med andre ord ligge
klare begrunnelser til grunn, både for valget av medikament og omfanget av behandlingen. Det
benyttes to metoder for behandling - badebehandling og oral behandling (medikamentet
innblandes i fôr).
Badebehandling
Hovedregelen er at badbehandling skal skje i lukkede miljø. I dag brukes to former for
badbehandling – i merd lukket med helpressening og i brønnbåt. Ved badbehandling i merd
løftes først notlinen opp slik at volumet i notposen reduseres, og så trekkes en presseningspose
under merden slik at det dannes et lukket bad. Deretter tilsettes medikamentet eller
medikamentene i henhold til tilrådning fra produsent og/eller etter anvisning fra anleggets
veterinær eller fiskehelsebiolog. Under behandlingen tilføres oksygen til merden, og
oksygenmetning overvåkes for å sikre fisken mot oksygensvikt. Fiskens adferd følges også
nøye slik at behandlingen kan avbrytes om det oppstår fare for skade på fisken. Etter behandling
fjernes presenningen og vannet med medikamenter slippes ut. Vannet og fisken overvåkes hele
tiden for å fange opp eventuelle faresignaler, eksempelvis for lavt innhold av oksygen i vannet.
En fordel med badbehandling er at fisken hele tiden står i merden. Det gir minimalt med
handtering av fisken, hvilket betyr mindre stress og mindre fare for fysiske skader på fisken. At
medikamenter slippes ut og kan påvirke nærmiljøet rundt anlegget er en ulempe. En annen
ulempe er at lus som har sluppet laksen under behandling, men som ikke er død, kan reinfisere
laks i anlegget når behandlingsvannet slippes ut.
Ved bruk av brønnbåt pumpes fisken fra merden over i en brønnbåt. Her behandles fisken på
samme vis som i en lukket merd, og etter behandling pumpes fisken tilbake i merden.
Pumpingen av fisk har i seg selv en gunstig effekt på avlusingen da en del av lusa faller av på
grunn av den mekaniske påvirkningen. En ulempe med denne metoden er imidlertid at
prosessen med flytting av fisk (trengning og pumping) fra merd til brønnbåt og tilbake påfører
fisken betydelig stress og fysiske skader som kan påvirke fisken negativt (nedsatt appetitt og
vekst, redusert sykdomsresistens). Flytting av fisk på denne måten øker også faren for rømming.
Et positivt trekk ved denne metoden er at vannet med medikamentet kan slippes ut på steder
der faren for negative effekter på miljøet er mindre. Vannet kan også renses for lus før utslipp
slik at reinfisering forhindres.
Oral behandling
Oral behandling består i at fisken gis virkestoffet via fôret. Behandlingen gjennomføres uten at
fiskens miljø endres, noe som gjør at fisken ikke påføres stress. Metoden fordrer at fisken
faktisk spiser medisinfôret, hvilket kan være en utfordring fordi laksens appetitt kan svekkes på
grunn av luseinfeksjon.
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Kjemiske stoffer brukt til avlusing
En rekke kjemiske forbindelser kan benyttes for behandling av lakselus, og felles for disse er
at de er mer giftige for lakselus enn for laksen som behandles. Lakselus har en sterk evne til å
utvikle resistens mot kjemiske midler, slik at effekten av disse svekkes over tid. I
lakseoppdrettet har det derfor oppstått et «våpenkappløp» der nye midler hele tiden må
introduseres for å holde tritt med lakselusas resistensutvikling.
Organiske midler som benyttes til lakselusebekjempelse i Norge kan inndeles i fire klasser. De
tre første klassene på listen nedenfor har det til felles at de dreper lakselus ved å påvirke lusenes
nervesystem på forskjellig vis, mens sen siste kategorien forhindrer lusen i å skifte skall. Midler
fra alle de fire klassene brukes også som insektmidler.
Organiske midler til bekjempelse av lakselus:
1.

Organiske fosforinsekticider har vært benyttet helt siden starten på lakseoppdrett i
Norge, og er fortsatt blant de mest brukte midlene her til lands (Hjeltnes mfl., 2018).
Stadig nye varianter har blitt syntetisert og tatt i bruk til erstatning for varianter som
lakselusen er blitt resistent mot. (Substans- eller produktnavn: Neguvon, Nuvan,
Cypermethrin, Betamax®vet, Deltamethrin, Alpha max®vet).

2.

Pyrethroider er kunstig framstilte varianter av pyrethrum, som er et naturlig
insektmiddel utvunnet fra krysantemum planter (genus Pyrethrum). (Substans- eller
produktnavn: Azamethiphos, Azasure®vet, Salmosan®vet).

3.

Avermectiner produseres naturlig av sopparten Streptomycis avermitilis, men de
variantene som benyttes til bekjempelse av insekter og lakselus i dag er kunstig
framstilte. (Substans- eller produktnavn: Emamektin benzoat, Slice®vet).

4.

Kitinsyntesehemmere er stoffer som hemmer dannelse av kitin, og dermed hindrer
lusa i å skifte skall (skallet er laget av kitin). Disse substansene er effektive mot
fastsittende og preadulte lus som må skifte skall for å utvikles videre, men ikke mot
adulte (voksne lus) som ikke trenger å skifte skall (Burridge mfl., 2010). (Substanseller produktnavn: Diflubenzuron, Reeleze®vet, Teflubenzuron, Ektobann®vet).

Substans- og produktnavn i listen ovenfor inkluderer både midler som brukes i dag og midler
som er gått ut av bruk. Organiske fosforinsecticider og pyrethroider benyttes til badebehandling,
mens kitinsyntesehemmere og avermektiner gis gjennom fôret. I løpet av de siste par tre årene
er bruken av organiske midler til badebehandling gått sterkt ned, mens bruken av orale midler
har holdt seg relativt konstant (Figur 33).

60

Akvaplan-niva AS
www.akvaplan.niva.no

Figur 33. Bruk av organiske medikamenter til bekjempelse av lakselus i Norge (kilde:
Folkehelseinstituttet).

I tillegg til de organiske forbindelsene som er nevnt ovenfor ble hydrogenperoksid (H2O2) tatt
i bruk i økende omfang fra 2010 til 2015, og erstattet til en viss grad de organiske midlene til
badebehandling. H2O2 regnes ikke som et medikament, men som et antiseptikum. Det tas opp
av lakselusa på samme måte som vann, hvorpå det spaltes til vann og oksygengass i vevet. Det
medfører vevsskader som gjør at lusa dør (Horsberg, 2000).
Det kan være vanskelig å sammenlikne mengden av de forskjellige midlene som brukes til
badebehandling fordi midlene krever forskjellige konsentrasjoner for å virke. I figur 34 har man
kompensert for dette ved å presentere mengdene i virkestoff-ekvivalenter. Som det framgår av
denne figuren har også bruken av H2O2 blitt sterkt redusert siden 2015.

Figur 34. Mengde virkestoffekvivalenter brukt til badbehandling av lakselus. Rådata fra
Folkehelseinstituttet, omregnet til virkestoffekvivalenter. (gjengitt med tillatelse fra Kyst.no).
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Resistensutvikling
Resistensutvikling hos lakselus skjer ved at individer som besitter gen for resistens mot det
aktuelle middelet som benyttes til lusebekjempelsen, og dermed tåler det best, overlever
eksponeringen og kan bringe resistens-genet videre til neste generasjon. Siden de mindre
resistente individene utryddes av eksponeringen, vil andelen resistente individer i
lusepopulasjonen raskt øke. Etterhvert vil da en populasjon som ikke kan behandles effektivt
med det aktuelle middelet utvikles. Resistensutvikling kan fremmes av dårlig behandling,
eksempelvis om man behandler med for lave doseringer, eller ved monoton behandling med et
enkelt medikament gjentatte ganger. Derfor benytter man seg i dag av rotasjonsprinsippet, det
vil si at man roterer på de ulike medikamentene til bruk i påfølgende behandlinger. Likevel har
utviklingen av multiresistens, det vil si lus som er resistent mot flere enn et medikament, blitt
et økende problem de siste årene.
For å sikre at man benytter medikamenter som virker på lusa på den aktuelle lokaliteten, måler
man i dag resistensen mot det gitte medikamentet. Det foregår ved at lus fra den aktuelle
lokaliteten testes med ulike konsentrasjoner av det det aktuelle medikamentet. Resultatene
indikerer i hvilken grad lusa er sensitiv mot det medikamentet (http://www.veso.no/bioassay).
Koordinert avlusing
Størst effekt oppnås når avlusingen foregår på koordinert vis. På lokalitetsnivå betyr det at alle
merder på en lokalitet må badebehandles i samme behandlingsrunde for å hindre
«nabomerdeffekten», det vil si at levende lus som slippes ut med badevannet skal infisere andre
merder i anlegget. Ved badebehandling med brønnbåt kan enkeltmerder i anlegget avluses. Det
er også viktig å avluse anlegg som ligger innenfor en sone, for eksempel i et fjordsystem, på
koordinert vis for å hindre re-smitte fra anlegg til anlegg. Da må det tas hensyn til innbyrdes
lokalisering av anlegg og strømretninger slik at man starter oppstrøms og foretar avlusingene i
rekkefølge i strømretningen (Terapiveileder: http://lusedata.no).
Miljøeffekter av kjemiske avlusingsmidler
Alle medikamenter som brukes til avlusing er giftige for lakselus, og litt avhengig av
virkningsmekanisme er de også giftige for andre organismer. Kitinsyntesehemmere vil for
eksempel være giftige for krepsdyr som skifter skall, men ikke for dyr uten kitinskall.
Giftigheten for dyr i nærheten av oppdrettsanlegg avhenger av hvilken dose (konsentrasjon
ganger tid) dyrene eksponeres for. For å redusere konsentrasjonen i miljøet er det viktig at
midlene som benyttes fortynnes så raskt som mulig når de slippes ut. God vannutskifting på
lokalitetene har derfor stor betydning. For eksponeringstid har bunntopografien og
bunnforholdene under anleggene betydning. Uheldig bunntopografi (for eksempel forsenkning)
kan lede til akkumulering av medikamenter som synker til bunnen, og dermed lengre
eksponeringstid for organismene som lever på stedet.
Utfordringene med akkumulering av avlusingsmidler under anlegg dreier seg først og fremst
om midler som gis gjennom fôret, og dermed kan synke til bunns med spillfôr. Disse midlene
er kitinsyntehemmerne, diflubenzuron, teflubenzuron og emamektin-benzoat. Felles for alle
disse midlene er også at de brytes langsomt ned i organiske sedimenter, og har negativ effekt
på særlig krepsdyr i nærområdet. Høye konsentrasjoner av teflubenzuron er funnet i børstemark
under anlegg, uten at dette midlet er særlig giftig for denne arten. Teflubenzuron er også funnet
i villfisk rundt oppdrettsanlegg, men i så små mengder at det er usannsynlig at folk som spiser
slik fisk vil få i seg mer enn EU’s ADI-verdi (akseptabelt daglig inntak) på 0,01ng/kg

62

Akvaplan-niva AS
www.akvaplan.niva.no

kroppsvekt per dag. For oppdrettslaks er tilbakeholdelsestiden (minimum tid fra behandling til
slakt) for henholdsvis diflubenzuron og teflubenzuron på 105 og 96 døgngrader
(vanntemperatur (°C) ganger dager). I rapporten det refereres til her (Samuelsen mfl., 2013) var
høyeste målte verdi på 38,1 ng/g teflubenzuron, som er langt under tillatt restkonsentrasjon på
500 ng/g i laks til konsum. Resultatene bekrefter resultater fra overvåkningsprogrammet som
NIFES har utført på oppdrag fra Mattilsynet, og tilsier at kitinsyntesehemmerne ikke
representerer noen helsefare for konsumentene (Samuelsen mfl., 2013).
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6.2.2 Medikamentfri lusekontroll
En rekke medikamentfrie metoder er tatt i bruk de siste årene. Disse kan inndeles i følgende
kategorier:
•

Mekanisk forbyggende

•

Mekanisk avlusing med håndtering

•

Mekanisk avlusing uten håndtering

•

Biologisk avlusing ved hjelp av rensefisk

•

Biologisk forebyggende

Alle disse metodene er grundig beskrevet av Buran Holan mfl. (2017) og sammenfattet
nedenfor.
Mekanisk forebyggende
Virkningsmekanismen for mekanisk forebyggende metoder er å hindre fysisk kontakt mellom
lakselus og laks. Dette kalles også for skjerming. Bruk av luseskjørt er den mest vanlige av alle
medikamentfrie metoder for lusekontroll. Metoden bygger på at lusekopepoditter tiltrekkes av
lys og derfor vil finnes i størst konsentrasjon i de øverste meterne av vannsøylen.
Luseskjørt er skjørt av lusetett materiale som omkranser de øverste 5 – 10 meterne av merden
(Figur 35). Skjørtene finnes i to varianter, der den ene er tilnærmet vanntett, mens den andre er
laget av planktonnett som slipper gjennom noe vann men ikke kopepoditter. Under gunstige
forhold kan luseskjørtene redusere påslag av lus med opptil 80 % (Lind, 2015). Ikke
overraskende er det funnet at 10 meters dype skjørt gir bedre effekt enn 6 meters dype skjørt,
men ingen skjørt virker 100 %. Det henger blant annet sammen med at noe vann som strømmer
under skjørtet vil virvles opp i skjørtvolumet på grunn av en «bakevjeeffekt». I sterk strøm vil
også skjørtet presses oppover slik at den effektive skjørtdybden reduseres. Mye tyder på at
luseskjørt virker best i sommerhalvåret når stabile vertikale temperaturgradienter sørger for lite
vertikal bevegelse av vannet. Mye lys om sommeren kan kanskje også bidra til å holde
kopepodittene nær overflaten. Om høsten og vinteren kjøles overflatevannet ned og synker på
grunn av økt tetthet, og vil da kunne bidra til at lusesjiktet blir tykkere enn på sommeren. Mindre
lys, og da særlig i mørketiden nordpå, kan kanskje bidra til det samme. Effekten av luseskjørt
varierer mellom lokaliteter, noe som kan skyldes lokale turbulente strømmer som fordeler
lusekopepodittene lenger ned i vannsøylen.
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Figur 35. Illustrasjon som viser tre mekanisk forebyggende tiltak mot infisering av lakselus på
oppdrettsanlegg, luseskjørt til venstre, snorkelmerd i midten og nedsenket merd til høyre
(Copyright: Nofima).
Lusekopepoditter har liten evne til osmoregulering, og unngår vann med for lav saltholdighet.
Tidligere mente man at kopepodittene aktivt unngikk vann med saltholdighet under 20 psu.
Nyere forskning ved Havforskningsinstituttet har undersøkt ved hvilken saltholdighet
kopepodittene velger å svømme bort fra lys (det vil si nedover i vannsøylen) i stedet mot lys
som normalt (oppover). Kopepodittene skifter svømmeretning og svømmer nedover i
vannsøylen allerede ved 32 psu. Det er også vist at i områder med brakkvann finner man høyest
tetthet av kopepoditter like under brakkvannssjiktet (Oppedal mfl., 2018). Dette er relevant for
fjorder med stor ferskvannsavrenning, som for eksempel Altafjorden. På slike steder kan det
være mer effektivt å senke luseskjørtene, slik at de dekker de første meterne under
brakkvannsjiktet, i stedet for å ha de i overflaten (Oppedal mfl., 2018).
Det største problemet med luseskjørt er at vannutskiftingen innenfor skjørtet reduseres. Det
medfører at oksygenmetningen innenfor skjørtet kan bli for lav. Dette problemet øker med
lengden på luseskjørtet, og har gjort at mange velger en skjørtelengde på 5 – 6 meter selv om
et 10 meter dypt skjørt er mer effektivt. Skjørt av planktonduk slipper gjennom noe vann, og er
derfor vanlig på 10 meter dype luseskjørt. Redusert vannutskifting gjør at luselarver som først
kommer innenfor luseskjørtet ikke blir vasket ut like raskt som i åpne merder. Det kan bidra til
økt fare for egensmitte. Det er også resultater som tyder på at bruk av luseskjørt medfører økt
fare for AGD (amøbisk gjellesyke, se avsnitt 6.4).
For å bøte på problemet med lavt oksygennivå ved bruk av luseskjørt er det mange som har tatt
i bruk «Midt-Norsk Ringen». Midt-Norsk Ringen er en ring av perforert rør som forsynes med
luft fra en kompressor. Når ringen senkes ned i merden til et høvelig dyp, gjerne 10 – 12 meter,
vil luftboblene fra ringen dra med seg vann og skape en oppgående vannstrøm som øker
vannutskiftingen i skjørtevolumet (Figur 36). Luftboblene vil også bidra til å øke
oksygenmetningen i vannet. Luft som mikses i vann under trykk vil kunne skape
gassovermetning som er skadelig for fisken (dykkersyke), men det er så langt ikke meldt om
tilfeller der dette har vært et problem. En grunn til dette er trolig at problemer med
gassovermetning er størst i grunt vann, mens en laks i merd kan bevege seg så dypt at problemet
ikke oppstår.
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Figur 36. Prinsippskisse som viser hvordan Midt-Norsk Ringen virker (gjengitt med tillatelse fra
NorseAqua).

Vekst hos laks er sterkt påvirket av oksygenmetningen i vannet, og det er vist at laks unngår
vann med oksygenmetning under 60 %. Det er derfor vanlig at laks i merder med skjørt holder
seg dypere enn i merder uten skjørt. Det betyr at tettheten av laks øker der laksen oppholder
seg, og det kan også bety at fisken ikke stiller seg i det vannsjiktet der temperaturen er mest
optimal for vekst. Begge disse forholdene kan påvirke vekst i negativ retning.
Nedsenkbar merd (Figur 34) er en annen løsning for å hindre kontakt mellom lakselus og laks,
der man senker hele merden under lusesjiktet. Det er en ordinær merd utstyrt med et nettak som
hindrer fisken i å rømme når merden senkes, samt en heisemekanisme som gjør det mulig å
heve å senke merden. Denne metoden er fortsatt på utprøvingsstadiet, men resultatene så langt
er lovende. Problemet med nedsenkbar merd er at laks har åpen svømmeblære og derfor trenger
å ha tilgang til overflaten for å svelge luft og fylle svømmeblæren regelmessig. Laks som holdes
neddykket over lengere tid taper gradvis luft fra svømmeblæren og dermed også oppdrift. For
å kompensere for dette vil laksen svømme med hodet opp og halen ned, og øke
svømmehastigheten med opptil 60 % i forhold til hastigheten i vanlige merder. Dette koster
energi og laksen blir stresset, appetitten reduseres og veksten går ned. Hvis neddykkingen varer
for lenge kan laksen dø. I testene som er gjort er merden blitt hevet til overflaten regelmessig,
og minst hver fjortende dag, slik at laksen har fått fylt svømmeblæren. Et alternativ til å heve
merden er å etablere en kunstig luftlomme der laksen kan fylle svømmeblæren med luft.
Snorkelmerd (også kalt tubenot, Figur 34) er en hybrid mellom merd med luseskjørt og
nedsenkbar merd. Bruk av snorkelmerd er som nedsenkbar merd ennå på forsøksstadiet. I likhet
med nedsenkbar merd senkes fisken under lusesjiktet, men laksen sikres tilgang til overflaten
via en vanntett snorkel og kan dermed fylle svømmeblæren ved behov. Snorkelmerd er en
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effektiv metode for å redusere påslag av lakselus, og ikke uventet er effektiviteten relatert til
lengden på snorkelen. I forsøk med snorkellengde på 16 meter ble luspåslaget redusert med hele
99 % (Wright mfl., 2017). Lang snorkel er spesielt viktig i områder med brakkvannslag som
gjør at lusekopepodittene holder seg på et dypere nivå. Laks synes å ha en viss aversjon mot å
svømme inn i snorkelen, og man har funnet at laks i snorkelmerd har mindre luft i
svømmeblæren enn laks i normale merder. Det er imidlertid ikke påvist forskjeller i
svømmehastighet mellom laks i snorkelmerd og vanlig merd, og det er heller ikke funnet
forhøyet dødelighet eller betydelige forskjeller i vekst.
Oksygenmetningen i snorkelen blir lavere enn i resten av merden, helt ned mot 50% i lange
snorkler. En bekymring er også at lavere vannutskifting i snorkelen kan medføre at laks i
snorkelmerd kan være mer utsatt for AGD (Wright mfl., 2017). En mulighet for å motvirke
dette er å fylle snorkelen med ferskvann.
Både nedsenkbar merd og snorkelmerd er mer kompliserte innretninger enn merd med skjørt,
og begge disse konseptene byr på utfordringer når det gjelder driftsrutiner som for eksempel
lusetelling, rengjøring av nøter og behandling av lus med andre metoder.
Lukkede anlegg er nærmere beskrevet i avsnitt 5. Kort fortalt har lukkede anlegg i sjø også som
et av formålene å hindre fysisk kontakt mellom lakselus og laks. Ideen er å holde fisken i en
tett «beholder» som forsynes med vann fra under lusesjiktet (Figur 37). Det er også mulig å
innrette vannforsyningen med filter som holder maneter, lus og andre uønskede organismer
vekk fra merden. «Beholderen» kan være laget av fleksibelt materiale som duk/presenning eller
med rigide vegger av for eksempel betong eller polyetylen. Det fins ca. 15 forskjellige konsepter
for semi-lukkede anlegg som er utviklet eller under utvikling (nærmere beskrevet i avsnitt 5.1).

Figur 37. Illustrasjonsbilde av lukket anlegg i sjø, der fisk forsynes med vann som hentes under
lusesjiktet (Copyright: Nofima).

Det er ingen tvil om at semi-lukkede anlegg kan redusere påslag av lus, selv om det har
forekommet lus i noen anlegg. Det kan skyldes at inntaksvannet ikke er lusefritt, at lusefiltret
ikke fungerer eller at overflatevann har kommet inn i anlegget med overskylling av bølger.
Dersom vannforsyningen er tilstrekkelig og anlegget fungerer hydraulisk tilfredsstillende slik
at effektiv selvrensing oppnås vil vekst i slike anlegg være på linje med det en finner i åpne
anlegg. Inntak av vann fra større dyp kan imidlertid føre til lavere temperatur i anlegget som
kan medføre lavere veksthastighet. At vanntilførselen er avhengig av pumping øker risikoen for
oksygensvikt i semi-lukkede anlegg, og det vil selvfølgelig også øke driftskostnadene. Redusert
vannutskifting sammenliknet med åpne anlegg kan medføre akkumulering av avfallsstoffer som
CO2 og ammoniakk. Det har også forekommet utbrudd av AGD i semi-lukkede anlegg.
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Strømgjerde er lansert som metode for å hindre påslag av lakselus. Systemet fungerer ved at et
gjerde av strømførende ledninger rundt merden sender ut elektriske pulser som inaktiverer
kopepoditter som driver inn i merdene (Figur 38) De elektriske pulsene er ufarlige for
mennesker, og det er heller ikke påvist negative effekter på fisken i merder i form av nedsatt
vekst eller økt stress. Forsøk tyder på at metoden har en reduserende effekt på lusepåslag i
merder, men det er fortsatt for lite data til å fastslå hvor effektiv metoden er. Metoden er fortsatt
under utvikling.

Figur 38. Illustrasjonsbilde av strømgjerde for å forhindre påslag av lakselus i en oppdrettsmerd
(gjengitt med tillatelse fra Seafarm Development).

Mekanisk avlusing med håndtering
Disse metodene har hatt et kraftig oppsving de siste 5 – 6 årene. Metodene omfatter bruk av
oppvarmet vann, trykkspyling, børstning og ferskvann for å fjerne lus fra oppdrettslaks. Felles
for alle disse metodene er at de krever håndtering der fisken trenges, pumpes og behandles for
den føres tilbake i merden. God behandling krever også at lusa blir samlet opp etter behandling
slik ar reinfeksjon unngås. Behandlingen kan foregå om bord i servicefartøy, flåter eller
brønnbåt.
Avlusingseffektiviteten til de forskjellige metodene er lite dokumentert, og erfaringene spriker
gjerne siden det finnes forskjellig design og tekniske løsninger for de forskjellige metodene.
Behandlingsprosedyrene varierer også. I tillegg kan sesongmessige og lokale forhold spille inn
når det gjelder behandlingssuksessen. Den største bekymringen ved bruk av disse metodene er
imidlertid negative effekt på fiskevelferd og fiskehelse. Det er velkjent at håndtering gir økt
risiko for skader og stresspåvirkning på fisk. Eksempelvis er det ved trenging fare for at fisken
får skjelltap og hudblødninger, og at den utsettes for klemskader eller oksygensvikt. Fisk som
har svekket helse før avlusing tåler den mekaniske belastningen dårligere enn frisk fisk, og man
får gjerne dødelighetstopper etter avlusingen. For eksempel har man sett at fisk diagnostisert
med AGD og/eller gjelleirritasjon har hatt svært høy dødelighet etter behandling.
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Termisk avlusing er en metode der laks eksponeres for sjøvann på 28–34 °C i 20–30 sekunder.
Dette er i dag den mest brukte metoden for mekanisk avlusing. Oppvarmingen er så kortvarig
for at fisk ikke skal bli oppvarmet og påvirkes i minst mulig grad av behandlingen, mens lus
på grunn av liten størrelse varmes raskt opp. Den raske oppvarmingen gjør at musklene til
bevegelig lus lammes slik at de mister evnen til å suge seg fast og faller av. Det fins to
kommersielle varianter for termisk avlusing. Optilicer virker ved at fisken føres gjennom et
varmebad ved hjelp av skovler (Figur 39) mens Thermolicer virker ved at fisken sendes
gjennom et rør med oppvarmet sjøvann. Begge metodene har kapasitet på opptil 100 tonn per
time, og i mange tilfeller monteres flere linjer parallelt slik at kapasiteten blir flerdoblet.

Figur 39. Bilder av Optilicer (gjengitt med tillatelse fra Optimar AS).

Termisk avlusing virker bare på bevegelig lus og ikke fastsittende. For bevegelig lus er det
registrert effektivitet på opptil 98 %. Effektiviteten er imidlertid avhengig av
temperaturdifferansen mellom sjø- og behandlingstemperaturen. Om vinteren oppnås god
effekt ved en behandlingstemperatur under 30 °C, mens man om sommeren benytter
behandlingstemperaturer rundt 34 °C. Metoden virker også bra på skottelus. Termisk avlusing
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medfører ofte økt dødelighet på 0,5 – 1,5 % de første 30 dagene etter behandling. Ved skånsom
behandling av frisk fisk kan dødeligheten være så lav som 0,02 – 0,2 %. Dødeligheten er oftest
relatert til den mekaniske delen av behandlingen, og ikke selve temperaturbehandlingen. Nyere
undersøkelser har imidlertid avdekket hyppige skader på gjeller, hud, thymus samt blødninger
i hjerne. Det antas også at termisk avlusing påfører laksen betydelig smerte. På bakgrunn av
dette blir det stilt spørsmål ved om termisk avlusing, slik det praktiseres i dag, er i tråd med
dyrevelferdsloven (Poppe mfl., 2018).
Spyling og børstning er rene mekaniske avlusingsmetoder. I SkaMik anlegg (Figur 40) føres
fisken gjennom et spylekammer og deretter gjennom et børstekammer med roterende børster
før den returneres til merden. Kapasiteten per linje er på 40 – 80 tonn/time avhengig av
fiskestørrelse. Flatsetsund Avlusersystem (FLS, Figur 40) og Hydrolicer baserer seg på kun
spyling. Kapasiteten til disse systemene er på 20 – 50 tonn/time.

Figur 40. Øverst: Mekanisk avlusingsanlegg med spyling og børsting (bilde gjengitt med tillatelse fra
SkaMik AS), Nederst: Prinsippskisse for FLS varmtvannsavluser (gjengitt med tillatelse fra Flatsetsund
Engineering AS).
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Ved spyling med FLS anlegg er det oppnådd en effektivitet på 90 % for fjerning av
kjønnsmodne lus, og også 50 – 75 % reduksjon av fastsittende lus. Tilsvarende dokumentasjon
er ikke tilgjengelig for SkaMik og Hydrolicer anlegg. Når det gjelder effekt på fisk, så kommer
kombinasjonen av spyling og børsting dårligst ut på parametere som skjelltap, hudblødninger,
sår, finneskader og økt forsinket dødelighet. Erfaringer ved bruk av FLS anlegg tilsier en
forventet dødelighet på ca. 0,25 % de første to ukene etter behandling.
Ferskvannsbehandling bygger på at lakselus har langt lavere toleranse for lav salinitet enn laks,
og derfor dør når de eksponeres for ferskvann i en viss tid. Kopepodittene dør etter 1 – 3 timer,
mens maks effekt på bevegelig lus oppnås etter 4 timers eksponering. Ved
ferskvannsbehandling, som gjerne skjer i brønnbåt, eksponeres fisken vanligvis i 4 - 8 timer.
Da oppnår man en gjennomsnittlig reduksjon av lakselus i alle stadier på 92 – 96 %.
Ferskvannsbehandling har også vist seg å være svært effektivt mot AGD. Det er lite
dokumentasjon på effekt på laks ved ferskvannsbehandling, og denne metoden anses som
mindre risikofylt sammenliknet med medikamentbehandling. God overvåkning av
vannkvaliteten er viktig ved ferskvannsbehandling, og ellers gjelder de samme reglene for
skånsom behandling ved trenging og pumping som for de andre mekaniske metodene
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Mekanisk avlusing uten håndtering
I dag er det to metoder som faller innenfor denne kategorien: Laser og ultralyd.
Lasermetoden, eller optisk avlusing, er utviklet av selskapet Stingrey. En enhet som inneholder
kamera og laser henger i en bøye inne i merden. Enheten identifiserer lakselus på laksen som
svømmer forbi enheten ved hjelp av maskinsyn og skyter den med en kort laserpuls på inntil
150 millisekund. Det medfører at lusa øyeblikkelig dør på grunn av oppvarmingen det
medfører. Ifølge produsenten er laserstrålene ufarlige for laks fordi lakseskinnet reflekterer
strålene, mens lakselusa absorberer strålingen og blir oppvarmet. Stingreyenheten er utstyrt
med lys slik at den også virker når det er mørkt. Selv om det er solgt nærmere 200
Stingreyenheter foreligger det ikke gode vitenskapelige målinger av effektiviteten, og
oppfatningen av effektiviteten varierer sterkt blant de som har prøvd systemet.

Figur 42. Til venstre: Stingray luselaser. (illustrasjon gjengitt med tillatelse fra SingrayAS). Til
høyre: Luselaseren virker også om natta (Foto: Marius Arvesen, Kleiva fiskefarm)
Ultralyd er lyd med frekvens fra 20 kHz (20.000 Hz) og oppover, det vil si lyd med høyere
frekvens enn det vi mennesker kan høre. Ultralyd benyttes til å hindre eller redusere begroing
av rur på skipsskrog. Det har derfor vært spekulert i om ultralyd også kan hindre påslag av
lakselus i merder. Forsøk utført ved Nofima har imidlertid ikke gitt holdepunkter for at det er
tilfelle (Skjelvareid mfl., 2018). På tross av manglende dokumentasjon på positiv effekt, er det
allerede solgt ultralydutstyr til lusebekjempelse til norske lakseoppdrettsanlegg. Laks kan ikke
høre ultralyd, og det er ikke påvist skadelige effekter av ultralyd på laks i oppdrett.
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Biologisk avlusing ved hjelp av rensefisk
Rensefisk er andre fiskeslag som spiser lakselus fra laksene i merder. Flere arter av leppefisk
(berggylt, bergnebb, grønngylt, grasgylt og rødnebb) og rognkjeks blir benyttet. Det meste av
leppefisken som brukes er villfanget, men det er også en økende produksjon av berggylt i
oppdrett (Tabell 6). Fra 2018 er det innført kvote på 18 millioner villfanget leppefisk. Av
leppefiskene er det kun berggylt som oppdrettes, og i 2018 er det antatt at antallet kommer opp
i 1,6 millioner, mens oppdrettet av rognkjeks har vist en sterk økning de siste årene og antas å
passere 40 millioner i 2018.
Tabell 6. Antall rensefisk (millioner) benyttet i Norsk lakseoppdrett siden 2014. Merk at tallene for 2018
ikke er offisielle enda, og innhentet fra Erlend Waatevik, EWA consulting.

2014

2015

2016

2017

2018

Villfanget leppefisk

21,3

20,8

22,2

27,8

18

Oppdrettet berggylt

0,8

0,7

1,1

1,1

1,6

Oppdrettet rognkjeks

3,6

14,1

15,5

32,6

40 +

25,7

35,6

38,8

61.6

60 +

Samlet

Det settes ut ca. 320 millioner laksesmolt i Norge hvert år. Ved en innblanding av 15 %
rensefisk, og en viss etterfylling i løpet av produksjonssyklusen, vil behovet for rensefisk bli på
nærmere 60 millioner. Det betyr at markedet for rensefisk nå er mettet, med unntak av de
nordligste fylkene som fortsatt har underdekning.
Berggylt er vanskeligere å produsere i oppdrett enn rognkjeks, og rognkjeks er derfor er blitt
den mest brukte rensefisken i Norge. Berggylt er en effektiv lusespiser, men blir inaktiv når
temperaturen blir for lav om vinteren. Rognkjeks tåler lavere temperaturer og er aktiv hele året.
Lengst nord i landet er det derfor kun rognkjeks som er aktuell som rensefisk. I fortsettelsen vil
derfor kun rognkjeks bli omtalt (Figur 41).
Fra et miljømessig synspunkt er bruk av rognkjeks gunstig, men det er likevel en del
betenkeligheter ved denne praksisen. Ikke minst gjelder det hensynet til rognkjeksen selv, som
har samme krav til å få sine behov dekket som laksen. Det er utfordrende å holde så forskjellige
arter som rognkjeks og laks i samme merd – rognkjeksen krever egen fôring og må også ha
muligheter for skjul i merden. Rognkjeks kan settes ut i merd og virke som rensefisk ved liten
størrelse (15 – 20 g), men siden man ønsker å vaksinere rognkjeksen før utsetting blir den gjerne
40 – 50 gram før den settes ut. Rognkjeksens effektivitet som lusespiser avtar når den når en
viss størrelse, og man antar at rognkjeks over 400 gram spiser lite lus. Vi har foreløpig ikke noe
system for utnyttelse av rognkjeks som er blitt for stor til å fungere som rensefisk, men det
arbeides med å finne markeder (i hovedsak asiatiske) som ønsker å benytte rognkjeks som
matfisk.
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Figur 41. Rognkjeks som har spist lus (gjengitt med tillatelse fra www.lusedata.no).

Tap av rognkjeks i merder er i dag altfor høyt. Selv om tapsårsakene ennå ikke er godt nok
kartlagt vet vi at også rognkjeks er mottakelig for en rekke sykdommer som kan forårsake
dødelighet. En oversikt over disse finnes i en rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø
(Rimstad mfl., 2017). Det er særlig bakterier som fører til sykdomsutbrudd hos oppdrettet
rognkjeks: Aeromonas salmonicida (atypisk furunkulose), Vibrio anguillarum og V. ordalii
(vibriose) og Pasteurella sp. I dag kan rognkjeks vaksineres mot atypisk furunkulose og
vibriose. I tillegg til de nevnte bakteriene kan rognkjeks også infiseres av en rekke andre
bakterier, blant annet Piscirickettsia salmonis, Pseudomonas anguilliseptica, Tenacibaculum
spp, Moritella viscosa og V. splendidus. Flere av disse opptrer gjerne som sekundærinfeksjoner.
I 2016 ble et nytt virus påvist hos rognkjeks. Det har fått navnet Lumpus flavivirus etter det
latinske navnet på rognkjeks (Cyclopterus lumpus). Viruset er utbredt blant oppdrettet
rognkjeks i Norge. Det angriper nyre og lever, og kan forårsake dødelighet på grunn av
levernekrose.
Flere parasitter er funnet på rognkjeks. Disse inkluderer amøben Paramoeba perurans, som
forårsaker amøbegjellesyke (AGD), Gyrodactylus sp., Trichodina cyclopteri og Nucleospora
cyclopteri. Skottelus (Caligus elongatus), som er lite vertspesifikk, kan gå på både laks og
rognkjeks, og i noen tilfeller blir rognkjeks så hardt infisert at det medfører dødelighet.
Det antas som lite sannsynlig at sykdomsagens fra rognkjeks vil smitte oppdrettslaks i merd.
Unntaket er Paramoeba perurans, som kan forårsake AGD hos både rognkjeks og laks, og som
er vist å kunne overføres fra rognkjeks til laks (Rimstad mfl., 2017).
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Biologisk forebyggende
Disse metodene har som mål å gjøre laksen mer motstandsdyktig mot lakselus, enten gjennom
komponenter i fôr, via avl eller via vaksinering.
Fôr kan enten tilsettes komponenter som har negativ innvirkning på lus, eller man kan benytte
naturlige bestanddeler i fôret som har samme virkning. Flere virkningsmekanismer er mulig:
1.

2.

3.

Styrking av fiskens eget forsvar mot lus ved:
•

Stimulering eller modifisert immunforsvar.

•

Økt mucusproduksjon og forbedret sammensetning av mucus (slimlag).

•

Styrket barrierevev.

Påslagshemmere.
•

Kamuflasje av kjemiske signaler fra fisken som tiltrekker lus.

•

Repellenter (komponenter som virker frastøtende på lus).

Hemming av lus etter påslag (giftvirkning).

Alle de største fôrprodusentene i Norge tilbyr medikamentfrie, funksjonelle fôr mot lakselus.
Det gjøres mye forskning for å utvikle slikt fôr, men lite av resultatene fra denne forskningen
er publisert. Det som er publisert omhandler i stor grad effekter av immunstimulanter, der man
i de beste tilfellene har påvist en reduksjon i lusepåslag på ca. 40 %. Det antas ikke at de
funksjonelle fôrene har negativ effekt på laksen (Buran Holan mfl., 2017).
Avl forutsetter at det fins en genetisk variasjon i den egenskapen det skal avles på. Arvelig
variasjon i en egenskap skyldes ulik frekvens mellom individer i gener som påvirker
egenskapen. Gjennom systematisk avl kan man påvirke en egenskap i ønsket retning ved å velge
fisk med størst mulig andel av gener som påvirker egenskapen positivt som foreldre til neste
generasjon. Det er godt dokumentert at det er mulig å redusere påslag av lakselus ved hjelp av
avl. Resultater fra Nofima tilsier at det vil være mulig å redusere påslaget med 75 % i løpet av
5 generasjoner, under forutsetning at det bare avles for denne egenskapen (Figur 42). Det er
urealistisk, så den virkelige fremgangen ved bruk av tradisjonelle avlsmetoder vil nok bli
vesentlig mindre enn det. Det er imidlertid funnet en genmarkør (QTL) som kan benyttes til å
plukke ut stamfisk som har høy resistens mot lakselus. Laks som har denne genmarkøren får
opptil 30 % høyere påslag av lus enn fisk som mangler markøren. Bruk av genmarkøren vil
effektivisere avlen i betydelig grad. Ytterligere forbedring oppnås ved bruk av genomisk
seleksjon, der man ikke bare benytter genmarkører men benytter informasjon om hele genomet
(det samlede arvematerialet, DNA).
De norske avlsselskapene er godt i gang med avl for økt luseresistans, og de nye metodene med
genmarkører og genomisk seleksjon er allerede tatt i bruk.

Altafjordsystemet - Miljøpåvirkning, biologiske ressurser, fysiske forhold, effekt
av oppdrettsvirksomhet og mulige effektdempende tiltak – APN-rapport 8753

75

Figur 42. Forventet reduksjon i lusepåslag ved hjelp av avl (Kilde: Bjarne Gjerde, 2018).

Vaksiner mot lakselus er under utvikling ved flere forskningsinstitusjoner i Norge, der man
tester forskjellige antigener for å finne gode vaksinekandidater. Det er langt mer utfordrende å
utvikle en vaksine mot en parasitt enn mot en bakterie, og det forventes ikke at en lakselusvaksine vil være like effektiv som en vaksine mot en bakteriesykdom. Det vil enda ta noen år
før man har en lakselus-vaksine på markedet, men det rapporteres at man i dag har en del
aktuelle vaksinekandidater (Buran Holan mfl., 2017).
Forebygging ved hjelp av biologiske metoder står øverst på ønskelisten når det gjelder metoder
for bekjempelse av lakselus. Disse metodene er fortsatt på utviklingsstadiet, men det er likevel
godt håp om at de etterhvert vil bli de viktigste i kampen mot lakselusa. Om metodene hver for
seg ikke er nok til å vinne kampen, er det mulig at en kombinasjon av metoder er det som skal
til for å løse luseproblemet.

6.2.3 Bekjempelse av lakselus i Altafjordsystemet
Fram til sommeren 2015 var det ikke resistente lakselus i Altafjordsystemet (Elisabeth
Myklebust, pers. kom.). Forebyggende metoder var lite brukt, men det ble brukt en del slice
(fôrbasert lusemiddel), særlig til den minste laksen, i perioden september/oktober. Ved behov
for badbehandling ble det benyttet pyretroider, vekselvis deltametrin og cypermetrin, og også
azetmetifos til avlusing vår og sommer.
I juli 2015 skjedde en radikal endring da det for første gang kom lakselus med nedsatt følsomhet
for alle tradisjonelle behandlingsmidler, inkludert hydrogenperoxid som ennå ikke var benyttet
i Altafjordsystemet. Dette skjedde over hele området fra Loppa til Øst-Finnmark. Siden den
følsomme «Altalusa» plutselig var borte ble det tatt i bruk mekaniske avlusingsmetoder (spylig
og temperert vann). Man har også forsøkt behandling med ferskvann, men det har hatt liten
effekt.
I dag er det utstrakt bruk av luseskjørt, og man bruker også rognkjeks som rensefisk. I tillegg
benyttes funksjonelt fôr mot lus, og man setter ut smolt som er selektert for økt luseresistens.
Det er godt samarbeid mellom oppdrettsbedriftene i området (NRS, Grieg Seafood og Cermaq),
slik at man gjennomfører koordinert brakklegging av store områder. Det er viktig for å redusere
faren for smitte mellom anlegg.
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6.3 Skottelus
Skottelus (Caligus elongatus) er en nær slektning av lakselus. Livssyklusen til skottelus er svært
lik den for lakselus, men skottelus er langt mindre artsspesifikk enn lakselus og kan slå seg på
en lang rekke arter, deriblant sild og lodde. Den kan også hoppe mellom arter. Derfor er det
kjent at plutselige påslag av skottelus på oppdrettslaks kan forekomme når for eksempel en
sildestim oppholder seg i nærheten av oppdrettsanlegget.
Skottelus er mindre enn lakselus (Figur 43), og gjør normalt mindre skade på laks enn lakselus.
Likevel kan skottelus bli et problem når antallet blir stort nok. Det har man også erfart i
Altafjordsystemet. Skottelus kan også sette seg på rognkjeks i så stort antall at fisken dør
(Elisabeth Myklebust, pers. kom).

Figur 43. Bilder av lakselus hunn og hann (til venstre) og skottelus hunn og hann (til høyre) (Foto: Lars
Are Hamre, Sea Lice Research Centre, UiB).

Siden skottelus er mindre enn lakselus og lysere på farge er det enkelte å skille mellom voksne
eksemplarer av disse artene. For de tidlige fastsittende livsstadiene, kan det imidlertid være
vanskelig (Thorvaldsen mfl., 2018). Det er derfor grunn til å tro at det forekommer en del
overrapportering av lakselus.
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6.4 Amøbegjellesyke (AGD)
AGD skyldes infeksjon av den parasittiske amøben Paramoeba peruvans (Figur 44). Den ble
første gang påvist i Norge i 2006, og har siden 2012 skapt problemer for oppdrettslaks i
sjøfasen. Amøben har både parasittiske og frittlevende stadier, og kan leve i sedimenter og
utstyr som brukes i oppdrett. De frittlevende amøbene kan spres over store avstander, men
smitte kan også overføres ved kontakt med smittet fisk, for eksempel ved flytting av infisert
fisk (Hjeltnes mfl., 2018). Det er et paradoks at metoder som er beregnet til å skjerme
oppdrettslaks fra lakselus (luseskjørt, lukkede anlegg) kan medføre økte problemer med AGD
(Berge, 2016, Anon., 2018), sannsynligvis på grunn av forlenget oppholdstid for vann i
anleggene.
AGD medfører økt slimproduksjon på gjellene og sammenvoksing av gjellelameller. Store
mengder amøber kan medføre respirasjonsproblemer for fisken, nedsatt appetitt og økt
dødelighet.
I Norge forekommer sykdommen fra Agder-fylkene til Nord-Trøndelag (Hjeltnes mfl., 2018).
AGD er således ikke et problem for laks i Altafjordsystemet.

Figur 44. Elektronmikroskopisk bilde av Paramoeba peruvans (amøben som forårsaker AGD), 8000
ganger forstørret (Foto: Jannicke Wiik-Nielsen, Veterinærinstituttet).
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6.5 Fiskesykdommer (virus og bakterielle)
Siden villfisk og oppdrettsfisk lever i samme miljø, finnes det risiko for at de kan smitte
hverandre med diverse patogener (Lillehaug mfl., 2015). Bakterier, virus, parasitter og sopp
kan overføres mellom oppdrettsfisk og villfisk både i ferskvann og i sjø. Risikoen for at dette
skal skje, er avhengig av vert, patogen og miljøfaktorer. Kunnskapen om risiko for
smittespredning mellom oppdrettsfisk og villfisk er begrenset. Det er også vanskelig å innhente
kunnskap om dette, da påvising av sykdom hos villfisk eller effekt av sykdom på ville
populasjoner er vanskelig å dokumentere. Dette er blant annet fordi syk fisk i naturen ofte
forsvinner raskt (blir spist). Risikoen for å bli smittet vil også være avhengig av når smittekilden
oppstår (Johansen mfl., 2011).
Per dags dato er det virussykdommer som fører til størst tap av oppdrettsfisk, f.eks. pancreas
disease (PD) og Salmonid alpha virus (SAV). Vaksinering er den foretrukne metoden for å
bekjempe fiskesykdommer i oppdrett, og all laks i oppdrett vaksineres mot de vanligste
bakteriesykdommene. Som følge av dette er bruk av antibiotika i Norsk fiskeoppdrett i dag nær
null. Generelt sett gir vaksiner beregnet på virus uheldigvis dårlig beskyttelse. For sykdommer
hos rensefisk (rognkjeks) så dominerer bakterielle smittestoffer, og det jobbes med utvikling av
vaksiner.
I naturen uten influens fra oppdrettsnæringen vil trolig få fisk bli eksponert for smitte av
bakterielle og virus-forårsakede fiskesykdommer, og i de fleste tilfeller mest sannsynlig i for
lave doser for å forårsake utbrudd av fiskesykdommer. Sykdomsutvikling i naturen er derfor
uvanlig. Overføring av smitte mellom verter er også mest sannsynlig lite effektiv, da fisk i vill
tilstand ikke lever veldig tett. Det finnes i dag svært lite kunnskap om konsekvenser ved
infeksjon med mer enn ett smittestoff, infeksjonsrisiko ved ulike miljøfaktorer og ikke-dødelige
effekter i naturen (Svåsand mfl., 2017, Colquhoun mfl, 2018).
I oppdrett står fisken svært tett, og i likhet med bakterie- og virussykdommer hos andre arter
utvikles fiskesykdommer hyppigere og raskere når tettheten er høy. Siden vannet strømmer fritt
gjennom de åpne oppdrettsmerdene, kan fiskesykdommer spres til vill fisk. Fisk som oppholder
seg over lengre tid nær en smittekilde, vil ha større sjanse for å bli smittet. Aktuelle arter som
oppholder seg over tid i fjordsystemene er for eksempel sei, sjøørret og sjørøye. Undersøkelser
viser at villfisk kan tiltrekkes av oppdrettsmerder, spesielt sei. Merkeforsøk med sei viser at
denne arten kan oppholde seg over lengre tid ved en oppdrettslokalitet, for så å gjennomføre
raske forflytninger til andre oppdrettsanlegg i fjordsystemet. Det er også vist at villfisk kan føre
smitte med seg. For eksempel kan sei bære med seg infeksiøs pankreasnekrose (IPN) virus, noe
som potensielt kan medføre smitte mellom anlegg (Dempster mfl., 2009). Skulle laksesmolt på
utvandring bli smittet, så vil den mest sannsynlig ikke bli syk før den er kommet ut av fjorden
til beiteområdene i havet.
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Havforskningsinstituttet (Svåsand mfl., 2017) har startet en kartlegging av
sykdomsfremkallende agens (smitte) funnet hos vill fisk i sjøfasen. De har i hovedsak samlet
inn laksefisk, inkludert bland annet sjøørret fra Altafjordsystemet. Resultatene tyder foreløpig
på at det er relativt liten risiko for smitte av fiskesykdommer som fører til bestandsreduserende
effekter. Imidlertid varierer usikkerheten på anslagene, og usikkerheten er høyere for
virussykdommer enn for bakterier og parasitter.
Tabell 7. Oppsummering av risikovurdering for smittespredning av fiskesykdommer til villfisk, hentet
fra Svåsand mfl., (2017). Tabellen viser forskjellige sykdomsfremkallende agenser, og er inndelt i risiko
for bestandsreduserende effekter (R) og usikkerhet i anslagene (U). Vurderingene er inndelt i lav
(grønn), moderat (gul) og høy (rød) risiko. Der det ikke er mulig å komme med en vurdering er dette
markert med grått.

Alle kjente patogener som forårsaker sykdom i fiskeoppdrett eksisterte i villfisk før starten av
oppdrett, men man kjenner likevel til svært få sykdomsutbrudd i ville bestander. Risikoen for
at patogenene kan oppformeres og forårsake sykdom øker som tidligere nevnt med antall
mottagelige verter og kort avstand mellom verter, slik som tilfellet er for fisk i oppdrett. Det
konkluderes i rapporten at det er utfordringer forbundet med å påvise patogener i villfisk, og at
det finnes for lite kunnskap om utbredelsen av ulike patogener i villfisk og om risikoen for
smittespredning.
For å motarbeide sykdom og smitte i fremtiden, er det viktig å jobbe videre med utviklingen av
effektive vaksiner. Kunnskap om patogener, smitteveier og utløsende faktorer brukes i dag
aktivt for å forebygge smitte, sykdomsutvikling og spredning av patogener. Avl er, og har vært,
viktig for økt sykdomsresistens hos oppdrettsfisken, og ny DNA-teknologi vil mest sannsynlig
kunne gi ytterligere forbedringer. Verktøy for å påvise patogener og stille diagnoser er også
forbedret i de siste årene, noe som gjør at tiltak raskt kan settes inn og smittekilder og
spredningsveier kan dokumenteres.
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7 Steril laks og nye produksjonsstrategier
7.1 Hvorfor skal laksen være steril?
Den viktigste årsaken til at en ønsker å produsere steril oppdrettslaks er for å redusere negativ
påvirkning rømt oppdrettsfisk kan ha på ville laksebestander (ofte kalt genetisk forurensing av
villaksbestandene). Men det vil også ha andre fordeler, da det reduserer problemer med uønsket
tidlig kjønnsmodning, noe som igjen også vil gi større fleksibilitet i forhold til slaktetidspunkt.
Den eneste metoden som til dags dato er tatt i bruk i kommersielt oppdrett for produksjon av
steril fisk er triploidisering. Det jobbes imidlertid med alternativer til triploidisering, blant annet
av forskere ved UiT - Norges arktiske universitet og Nofima i Tromsø.
Arbeidet med utvikling av steril fisk ble ytterligere aktualisert ved innføringen av grønne
konsesjoner
i
2013
(for
beskrivelse
av
grønne
tillatelser,
se:
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Kommersielle-tillatelser/Laksoerret-og-regnbueoerret/Groenne-tillatelser).

7.1.1 Triploid laks
En vanlig laks har som andre dyr to kromosomsett (ett fra hver av foreldrene) i cellekjernen. I
naturen forekommer en sjelden gang det vi kaller polyploidi, noe som vil si at individet har mer
enn to kromosomsett i cellekjernen. Inneholder cellekjerne tre sett kromosomer så kalles det
triploidi. Triploide laksehanner blir kjønnsmodne, men vil ikke kunne produsere levedyktig
avkom. Triploide laksehunner vil ikke kjønnsmodne. Laks kan triploidiseres ved at nylig
befruktede egg utsettes for svært høyt trykk i noen minutter. Trykket gjør at en del av morens
arvemateriale som i en naturlig situasjon ville forsvunnet fra egget, forblir i egget. På denne
måten får vi tre kromosomsett, der to kommer fra mor og et fra far. Et ekstra sett med
kromosomer fører til at cellekjernene og dermed enkeltcellene blir større enn på diploid laks,
noe som igjen påvirker blod og organfunksjoner. Dette gjør at kunnskap om hvilke miljø- og
oppdrettsbetingelser vanlig laks tolererer og kan oppdrettes under, ikke nødvendigvis er gyldig
for triploid laks.
Det har vist seg å være en del utfordringer ved bruk av triploid laks i oppdrett, blant annet kjeveog ryggdeformiteter, katarakt og sammenvokste organer. Tilsetning av fosfor og histidin i fôret
til triploid laks har vist seg å redusere andelen med deformiteter og katarakt. Det er også
undersøkelser som tyder på at triploid fisk kan ha dårligere sensorisk kvalitet. Utfordringer som
dette medfører store kostnader, og ikke minst vil en høy andel deformiteter kunne påvirke
omdømmet til norsk laks negativt (Anon., 2015, Olsen, 2015).
Norway Royal Salmon (NRS) har hatt produksjon av triploid laks på flere lokaliteter inkludert
i Finnmark siden 2014. De oppgir at produksjonen har fungert bra, med noen
"barnesykdommer", spesielt relatert til sår på fisken. De påpeker at fiskene trenger de
ovennevnte tilsetningsstoffene i fôret (fosfor og histidin). Det har vært problemer med spesielt
deformiteter hos laksen, men dette har bedret seg for hver generasjon. Det virker ikke å være
noen forskjeller mellom å produsere triploid laks i Finnmark og lenger sør i landet. Rapporter
fra NRS´s grønne konsesjoner (hvilke inkluderer triploid laks) finnes på:
https://norwayroyalsalmon.com/no/Gronne-konsesjoner.
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7.1.2 Ny metode for produksjon av steril laks
Forskere ved UiT - Norges arktiske universitet og NOFIMA med professor Helge Tveiten i
spissen, har de siste 10 årene jobbet med utviklingen av steril laks (prosjektet SalmoSterile,
som er en del av BIOTEK 2021-programmet finansiert av Norges forskningsråd, Aarvig, 2018).
Det som er spesielt med denne nye metoden å produsere steril laks på er at i motsetning til
hvordan triploid fisk produseres, så endres ikke genene i produksjon av denne sterile fisken
men istedenfor et protein som er avgjørende for utviklingen av kjønnsceller. Ved å påvirke dette
proteinet utvikles det kun en liten rognpose uten egg hos laksehunnene, mens det hos hannfisk
utvikles tilsynelatende vanlige kjønnsorgan, men de har ikke spermceller (Anon., 2017). Det
utføres nå tester av steril laks produsert med denne metoden, der fisken følges fra rogn til voksen
fisk. Så langt tyder resultatene på at fisken ikke påvirkes negativt av denne behandlingen.

7.2 Ny strategi for smoltproduksjon
Det gjeldende frem til nylig har vært at snittvekten på smolt som produseres i settefiskanleggene
har vært mindre enn 150 gram. Men på grunn av strenge miljøkrav knyttet til lakselus og
rømming, er det stor interesse for nye teknologier og driftsløsninger som kan redusere disse
problemene. Industrien viser et økende fokus mot å produsere større fisk for å sette ut i sjøen,
altså post-smolt (0,2 -1,0 kg) (Hilmarsen mfl., 2018). Ny og bedre teknologi, og da spesielt
innenfor RAS (Resirkulerende AkvakulturSystem), er blant årsakene til denne endringen. Når
en også vet at tilgangen på ferskvann er begrenset i nasjonalt perspektiv, så vil RAS åpne opp
for store muligheter knyttet til vannforbruk, samt besparelser knyttet til energiforbruk for
oppvarming av vann (Hilmarsen mfl., 2018). Det nasjonale regelverket har også åpnet opp for
at fisk (post-smolt) på 1000gram kan produseres på land (mot grense på 250 gram tidligere). I
Finnmark er Lerøy Laksefjord i ferd med å ferdigstille et stort anlegg (produksjonskapasitet på
12,5 millioner post-smolt årlig) som er basert på RAS teknologi. Disse nye strategiene innenfor
smolt og post-smolt produksjon på land, vil medføre kortere produksjonstid i sjø, noe som igjen
kan medføre redusert lusepress. En kan også forvente at det vil gi økt vekst i norsk
lakseproduksjon gjennom økt mulighet for mer utnyttelse av tilgjengelig MTB (maksimum
tillatt biomasse). Erfaringer viser også at utsett av større fisk gir en mer robust fisk og bedre
overlevelse, samt bedre vekst og velferd.
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8 Gjenkjenning og sporing av rømt oppdrettslaks
8.1 Hvorfor må rømt laks kunne gjenkjennes og spores tilbake
til oppdretter?
Oppdrettslaks som rømmer er et miljøproblem, fordi oppdrettsfiskene kan gyte sammen med
villfisk i elvene og derved true det genetiske mangfoldet i ville laksebestander (ofte referert til
som "genetisk forurensing"). Genetisk forurensing av villaksbestandene er sammen med
spredning av lakselus fra oppdrettsanlegg til vill utvandrende laksesmolt definert som de to
største ikke-stabiliserende faktorene for norske villaksstammer av Vitenskapelig Råd for
Lakseforvaltning (VRL). Rømt fisk kan også spre sykdommer. Norsk forvaltning har som mål
å hindre at oppdrettsfisken rømmer, og videre å fjerne rømt oppdrettsfisk fra hav og elver. For
å nå målet, har det vært diskutert om det skal bli obligatorisk å merke all oppdrettsfisk sånn at
det kan dokumenteres sikkert om fisken er vill eller oppdrettet, og fra hvilket oppdrettsanlegg
fisken kommer. Mens identifisering av en oppdrettslaks som rømt som voksen kan være enkelt
ut fra morfologiske trekk (f.eks. slitasje på finnene fra notveggen), kan identifikasjon av en
rømt smolt som har vokst seg stor i det fri være meget vanskelig. Det gjøres i dag en rekke tiltak
for å dokumentere omfanget og ta ut rømt oppdrettslaks i flere norske elver. Den kanskje
vanligste metoden er stangfiske om høsten for å ta ut individer med oppdrettsopprinnelse før
gytetiden, og det dykkes i mange elver der oppdrettslaks tas ut med harpun. Det finnes også
elver som er sperret med oppvandringsfeller, der oppdrettsfisk fjernes før de vandrer opp i elven
om sommeren.
I Norge praktiseres prinsippet at "forurenser betaler", hvilket innebærer at oppdrettsaktørene er
ansvarlige for at den rømte oppdrettslaksen fjernes fra norsk urørt natur. Imidlertid kan det ikke
dokumenteres hvem som er ansvarlig for den rømte oppdrettslaksen så lenge det ikke kan skilles
hvilke laks som kommer fra hvilke oppdrettsanlegg/aktør. Det ble i slutten av 2016 utarbeidet
en risikovurdering for dyrehelse og dyrevelferd relatert til merking av all oppdrettet laks og
regnbueørret i Norge, som oppsummerer de metodene som var aktuelle å bruke på det
tidspunktet (utført av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)) (Mortensen mfl. 2016). I
Norge definerer Lov om dyrevelferd hva som er tillatt og ikke tillat i forhold til hvordan
mennesker behandler dyr. Denne loven angir i §8 blant annet at: "Den som markedsfører eller
omsetter nye driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger til bruk på dyr eller i dyrehold,
skal påse at disse er utprøvd og funnet egnet ut fra hensynet til dyrevelferd". Et av kriteriene
for å merke/modifisere dyr er altså at effektene det har på dyrevelferden er kjent, hvilket er et
vanskelig krav å oppfylle i utprøvelse av nye merkemetoder. Videre angir Forskrift om drift av
akvakulturanlegg at: Det er forbudt å gjøre inngrep og fjerne kroppsdeler på levende fisk.
Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for merking som ikke påfører akvakulturdyr
atferdsmessige begrensninger, skade eller unødige påkjenninger, eller at veterinær eller
fiskehelsebiolog gjør inngrep av fiskehelsemessige grunner. Det er altså lov å merke
oppdrettsfisk, men merkingen skal ikke hindre fisken i naturlig atferd, skade fisken eller påføre
unødige påkjenninger
Kriterier for en god merkemetode for å gjenkjenne rømt oppdrettslaks er at merket/merkene
kan identifisere at fisken er rømt, og samtidig identifiserer hvilke oppdrettsanlegg fisken rømt
fra. Risikovurderingen til VKM har vurdert metoder som oppfyller disse kriteriene, og
konkluderer med at det ikke finnes noen metode eller kombinerte metoder for synlig merking
som ikke svekker dyrevelferden ut fra de ovennevnte lovene og reglene. Rapporten omhandler
også sporingsmetoder som ikke inkluderer fysisk merking av oppdrettsfisken. En
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oppsummering av de evaluerte metodene følger i dette avsnittet (sammendrag av avsnittene fra
VKMs rapport), fulgt av en summering av sammendraget fra VKMs rapport med endelige
konklusjoner. I det siste avsnittet beskrives metoder som ikke er tatt med i evalueringen gjort
av VKM, og det gis mere utfyllende informasjon om metodene som er evaluerte men der
utviklingen har gått videre etter at VKMs rapport ble publisert i 2016.
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8.2 Merkemetoder evaluerte av VMK
De synlige merkemetodene er beskrevet i dette avsnittet, og illustrerte i Figur 45.

Synlig implantat

Carlin-/Ankermerke

Fettfinneklipping

CWT-merke

PIT-merking

Figur 45. Illustrasjonsbilde av merkemetoder vurderte for massemerking av oppdrettslaks i Norge. Bilde
hentet fra Mortensen mfl. (2016) og gjengitt med tillatelse fra VKM.

8.2.1 Fettfinneklipping
Laksefisk har en såkalt fettfinne, som i motsetning til andre finner hverken har bein, hudbein
eller assosiert muskulatur. Finnen har derfor lenge blitt ansett som uten funksjon, siden fisken
ikke bruker den til manøvrering. Imidlertid viser nyere forskning at finnen kan fylle noen
funksjoner, som f.eks. en sekundær seksuell karakteristikk under gyting og den påvirker også
svømmekapasiteten på mindre stillehavslaks. Finneklipping (også andre finner) er på
verdensbasis sannsynlig den mest brukte måten for å gruppemerke fisk, da den er enkel og
fiskene blir lett identifiserbare ved ytre inspeksjon. Fettfinnen hos laksefisk har liten evne til å
re-generere, og er derfor den foretrukne finnen å fjerne på denne gruppen av fisk. Hvis hele
fettfinnen fjernes vokser den ikke tilbake. Det finnes maskiner for fettfinneklipping av
stillehavslaks, som mest sannsynlig kunne benyttes på Atlantisk laks i oppdrett etter
modifiseringer.
Hvis fettfinneklipping skal implementeres i oppdrettssammenheng blir mest sannsynlig
klippingen utført i forbindelse med vaksinering av fisken da fisken allerede er bedøvd. Dette
for å redusere stress med to håndteringer av fisken. Fettfinneklippingen kan da tenkes å redusere
effekten av vaksinen, siden fisken bruker energien på sårgroing. Ellers finnes ingen sterke
betenkeligheter rundt metoden av dyrevelferdsmessige grunner, da klippingen ansees å
forårsake kortvarig og svak smerte. Imidlertid kan ikke fiskene spores tilbake til
oppdrettsanlegg/oppdretter, da man ikke kan skille på finneklipping fra forskjellige aktører.
Ut fra kriterier om fiskevelferd, er fettfinneklipping vurdert som lite problematisk.
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8.2.2 Frysemerking
Frysemerking foregår ved at en sterkt nedkjølt metall-logo presses mot fiskens skinn (lignende
brenn-merking), hvoretter det dannes et arr i form av logoen på fisken. Imens det vanskelig kan
forestilles at hver enkelt lokalitet i Norge ville ha sin egen logo, kunne metoden ha vært en god
måte å spore rømt fisk tilbake til f.eks. oppdrettsaktør etter "forurenser betaler" prinsippet.
Imidlertid forsvinner arret etter frysemerkingen som oftest når fisken vokser, eller arret blir
deformert og vanskelig å tyde. Metoden er derfor ikke godt egnet for å spore rømt oppdrettslaks.
Det finnes ingen maskiner utviklet for frysemerking av fisk, og derfor må hvert enkelt individ
håndteres manuelt med de komplikasjonene dette medfører (menneskelige feil, stress etc.).
I tillegg er det rapportert økt dødelighet under håndtering av fisk hos stillehavslaks og redusert
vekst hos andre fiskearter. Det er også usikkerhet om metoden forårsaker kun kortvarig smerte,
eller om fisken føler smerte under hele legeprosessen av arret (kan ta flere måneder).
Ut fra kriterier om fiskevelferd, er frysemerking vurdert som problematisk.

8.2.3 Ytre synlige merker
Det finnes en rekke synlige ytre fiskemerker på markedet i dag, som kanskje fremst benyttes i
forskningssammenhenger. Vanligst er Anker-merker (også kalt T-bars eller Floy-merker) og
Carlin-merker, som begge festes under basen på ryggfinnen hos fisken. Carlin-merker er små
plastikkplater, som festes ved å tre en tynn metalltråd gjennom to små kanyler under ryggfinnen
på fisken. Tråden tvinnes sammen på motsatt side av plastikk-platen for å holde merket på plass.
Anker-merkene fungerer på samme måte som prislappene er festet på klær i butikken. En Tformet, bøyelig plastikkbit skytes inn under ryggfinnen med en merkepistol. Når merkepistolen
fjernes retter merket ut seg til T-formen og forankres i finnebasis/muskulaturen. Merkene kan
produseres med en hvilken som helst type kode, og kunne derfor brukes for å fylle kriteriene
om gjenkjenning av at det er et oppdrettet individ (f.eks. ved at all oppdrettsfisk ble merket med
svarte merker og at den fargen ikke var tillatt å brukes av forskning) og sporbarhet til
oppdrettsaktør (kode).
Carlin-merking er mer tidskrevende enn Anker-merking, hvorfor Anker-merker er mest
aktuelle å se på i oppdrettssammenheng. Hos vill laksefisk er det vist at ytre synlige merker kan
forårsake noe økt dødelighet og redusert vekst. Det blir ofte påvekst av alger på merkene, som
forårsaker økt motstand i vannet. Dette medfører at merkene gnager på fisken, og forårsaker
irritasjon og smerte. Vurderingen til VKM er at ytre synlige merker har for mange negative
effekter på fiskevelferd, fiskeatferd og kjøttkvalitet (fra arrdannelse rundt merket) for å bli
vurdert som merkemetode for å spore rømt oppdrettslaks. I tillegg (Jenny Jensen, pers. obs.)
kan det nevnes at mange fisk mest sannsynlig ville slitt av merkene ved at de ble fast i
noteveggen i merden.

8.2.4 Indre synlige merker
Det finnes en rekke indre synlige merker som kan injiseres i fiskens epidermis (den ytre delen
av skinnet), som enten er direkte synlige eller synlige ved bruk av spesielle lyskilder for gitte
tidsperioder. Det er tre typer merker som vurderes som aktuelle for oppdrettsfisk, VIE-merker,
pigment-merker og VIA-merker.
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VIE-merker
VIE står for Visible Implant Elastomer. Elastomer er et silikon-basert materiale som blandes
sammen rett før det injiseres under fiskens epidermis på synlige plasser. Det herder til en
bøyelig biokompatibel masse, og kan farges inn med vanlige eller floureserende stoffer.
Merkene er synlige i vanlig lys, men vises bedre under UV-lys. Merkene blir på fisken lengst
og er mest synlige hvis de injiseres i bakkant av øyevevet. Ved å merke fisk fra forskjellige
aktører på forskjellige deler av kroppen og med forskjellige farger kan man i likhet med
frysemerking oppnå gjenkjenning av fisk fra f.eks. forskjellige aktører eller forskjellige
områder, men antallet plasseringer og farger er for lavt for å kunne definere alle oppdrettsanlegg
i Norge. Merkene kan dessuten være ustabile, og er derfor ikke egnet for å detektere fisk lenge
etter en skissert rømming.
Med noen få unntak, er det få studier som rapporterer ting som velferdsmessig kan påvirke
fiskene i forbindelse med VIE-merking. Det finnes imidlertid ingen studier som direkte
fokuserer på effektene av merking, og ut fra kriterier om fiskevelferd blir derfor VIE-merking
vurdert som problematisk.
Pigmentmerker
Pigmentmerker er fargestoffer eller farget mikroplast som sprayes, injiseres eller tatoveres inn
under fiskens epidermis. Pigmentmerker har samme problemer relatert til sporing av rømt
oppdrettslaks som VIE-merker, de er ikke nødvendigvis synlige etter noen måneder, og det kan
ikke generere tilstrekkelig antall "koder" for å kunne detektere fra hvilket anlegg fisken rømt
fra.
For massemerking av oppdrettsfisk er det injeksjon med akryl/latexfarge eller spraying av
fluoriserende pigmenter i de ytterste hud-lagene av fisken som er mest aktuelt. Spraying
innebærer at pigmentet sprayes på fisken med såpass høyt trykk at fargemolekylene penetrerer
epidermis.
Imens injeksjoner av fargestoffer har fungert fint på noen undersøkte arter, har det vært tilfeller
med høy dødelighet når ikke merkeprosedyrene følges og det finnes også generelt lite
informasjon fra laksefisk. Ut fra kriterier om fiskevelferd, er derfor injisert pigmentmerking
vurdert som problematisk.
Spraymerking av fisk har vist høy dødelighet (inntil 100%) fra kvelning hos noen arter. Høyt
trykk ved spraying virker å forårsake høy dødelighet, men trykket spiller også en rolle for hvor
lenge merkingen blir på fisken. Det er også observert redusert vekst og økt mottakelighet for
sykdommer etter spraymerking. Ut fra kriterier om fiskevelferd, er derfor sprayet
pigmentmerking vurdert som problematisk.
VIA-merker
VIA står for Visible Implant Alphanumeric tags. Det er små flate nummererte merkelapper som
implanteres under gjennomsiktig vev, vanligvis rett bak øyet. Merkelappene har plass nokk til
å individmerke noen hundre tusen fisk før de blir for store for laksefisk. Rund 30-50% av
fiskene mister merkene.
Det finnes lite informasjon om fiskens respons på VIA-merking. Ut fra kriterier om
fiskevelferd, er VIA-merking vurdert som potentielt problematisk.
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8.2.5 Indre merker som registreres med spesialutstyr
Disse merkene er elektroniske eller magnetiske merker som kan avleses med spesialtilpasset
utstyr. Chipmerkingen av kjæledyr er et godt eksempel som de fleste kjenner til. For
massemerking av laksefisk i oppdrettssammenheng er det to metoder som er aktuelle, PITmerker og CWT-merker.
PIT-merker
Et PIT-merke er en såkalt Passive Integrated Transponder, altså et passivt merke som trenger
en ekstern energikilde for å aktiveres. Ved aktivering sender merket ut signaler om det merkede
individets identitet, hvilke kan registreres på en mottaker utstyrt med en antenne. Merkene kan
lett skytes inn i fiskens bukhule med en merkepistol, og det kan mest sannsynlig utvikles
automatiske merkemaskiner for oppdrettsfisk. Denne typen merke kan bære mange milliarder
unike merkekoder. Merkene koster rundt 15 kroner per stykk, hvilket kan tenkes å være en litt
for høy pris for merkeprogrammer i så stor skala som merking av all oppdrettslaks i Norge.
Imidlertid vil prisene mest sannsynlig falle hvis så store kvantum blir bestilt. Et annet problem
med PIT-merker er at de er laget i glass. De kan derfor knuses, og ikke egnet i produksjon av
varer for menneskelig konsum.
Ut fra kriterier om fiskevelferd, er PIT-merking vurdert som lett problematisk. Det påpekes i
VKMs rapport at merkeprosedyrer må følges nøye for å ikke skade de indre organene hos
fisken.
CWT-merker
CTW står for Coded Wire Tags, hvilke kort fortalt er små tynne striper av magnetisert rustfritt
stål med en identifikasjonskode brent inn med laser. Antallet koder som kan brukes med denne
teknologien er nesten uendelig. Merkene injiseres under huden til fisken, enten manuelt eller
automatisk i forbindelse med vaksinering. Det kan registreres at fisken er merket ved bruk av
en magnetisk sensor, men for at koden skal kunne avleses må merket dissekeres ut av fisken og
inspiseres under mikroskop. Fisken må altså avlives for at merket skal kunne avleses. Hos
laksefisk er det få individer som mister merket, og det finnes automatiske merkemaskiner som
merker fisken og fjerner fettfinnen utviklet for stillehavslaks. Disse kan mest sannsynlig
modifiseres for Atlantisk laks. Imens det er logistiske utfordringer i forhold til f.eks.
smitterisiko i forbindelse med bruk av merkemaskinene og hvordan man skal bygge opp et
system for å kunne registrere kodene fra rømt oppdrettslaks, er denne metoden i kombinasjon
med fettfinneklipping kanskje den mest lovende.
Ut fra kriterier om fiskevelferd, er CWR-merking vurdert som relativt uproblematisk for
oppdrettslaks.

8.2.6 Kjemisk merking
Med nye utviklinger i molekylær vitenskap og massespektronomi, har kjemisk merking av fisk
blitt utviklet for å gjenkjenne fisk fra forskjellige områder. Kort fortalt eksponeres fisken for en
kjemisk forbindelse (pigment, sporelementer, stabile isotoper) ved injeksjon, i vannet eller
gjennom fôret. Den kjemiske forbindelsen inkorporeres i fisken, og vevsprøver kan senere
analyseres med spesialutstyr for å detektere om fisken blitt eksponert for den kjemiske
forbindelsen eller ikke. To typer kjemisk merking er aktuelle for oppdrettslaks: flouresente
forbindelser og andre sporstoffer/stabile isotoper. For begge metodene er det usikkerhet knyttet
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til om kjemisk merking kan gjøre fisk mindre levedyktig, hvorfor metodene er vurderte som
potentielt problematiske for massemerking av oppdrettslaks fra et fiskevelferdsperspektiv.
Merking av otolitter med fluoriserende pigmenter
Fluoriserende pigmenter kan tas opp i forkalkede strukturer (otolitter, skjell, bein og
finnestråler) av fisk, enten ved at fisken i en ung alder bades i vann med høye konsentrasjoner
av stoffet eller at fiskenes fôr tilsettes stoffet over tid. Otolittene (små øresteiner) er best egnet.
Otolitter og andre forkalkede strukturer fungerer som årringene på et tre. De fluoriserende
pigmentene kan deretter detekteres under UV-lys i et mikroskop. Egg og juvenile fisk kan
behandles, og for hver behandling dannes en fluoriserende ring i otolitten. Antallet koder som
kan fremskaffes med denne metoden er i likhet med f.eks. frysemerking begrenset, og metoden
er derfor ikke godt egnet for sporbarhet i Norsk lakseoppdrett. Det finnes heller ingen kjente
metoder for massemerking av fisk, metoden gir ingen synlige merker på yttersiden, og fiskene
må drepes for å dissekere ut otolittene før gjenkjennelse (Figur 46).

Figur 46. Illustrasjonsbilde av disseksjon for å få ut otolittene fra hodet på en fisk. Bilde hentet fra
Mortensen mfl. (2016) og gjengitt med tillatelse fra VKM.

Merking av otolitter med stabile isotoper
Otolitter og andre forkalkede strukturer hos fisk kan også merkes med anrikede stabile isotoper.
På fisk benyttes oftest isotoper av Barium, Strontium og Magnesium. Fisken kan gis isotopene
ved badebehandling eller fôr, og isotopene kan også overføres fra foreldre til avkom. Det er
mulig å merke oppdrettslaks i forbindelse med vaksinering. Det kan dannes 63 koder ved bruk
av Strontium- og Bariumisotoper til en lav kostnad, og det er mulighet for å utvikle flere koder
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ved bruk av andre isotoper. Imidlertid blir aldri antallet koder tilstrekkelig for å dekke alle
opprettsannlegg i Norge. I likhet med fluoriserende pigmenter, gir metoden ingen synlige
merker på yttersiden, og fiskene må drepes for å dissekere ut otolittene før gjenkjennelse.

8.2.7 Andre metoder vurdert av VKM
Det som her betegnes som "andre metoder" inkluderer analyser av naturlig forekommende
forskjeller hos fisk, som oppstår enten ved arv (genetisk) eller når fisk opplever forskjellige ytre
forhold som innlemmes/preges inn i fisken.
Felles for metodene som er aktuelle for sporing av rømt oppdrettslaks er at fisken ikke trenger
å avlives for å ta prøver av fiskene, og at det ikke kan detekteres på yttersiden av fisken om de
er av oppdrettet eller vill avstamming.
Metodene som er i bruk i dag og som overveies er beskrevet nedenfor. I de fleste tilfeller er det
skjellprøver som benyttes. Fisken må fanges og håndteres for at prøvene skal kunne tas. Hvis
prøvene blir tatt i forbindelse med regulært fiske der fiskene blir avlivet, kan ingen
dyrevelferdsmessige problemer oppstå. Hvis det derimot foregår et rettet fiske etter
oppdrettslaks fanges som oftest både ville og oppdrettede individer, og den ekstra håndteringen
påfører fisken ekstra stress. Fang og slipp har lenge vært et diskutert tema i Norge ut fra
fiskevelferdsmessige hensyn. I VKMs rapport påpekes dette. Rapporten konkluderer med at så
lenge individer som er skadet under fangst avlives raskt og på en human måte, er fangst av fisk
for å detektere rømt oppdrettslaks lite problematisk fra fiskevelferdshensyn. I tillegg må
skjellprøver tas, hvilke kan forårsake infeksjoner og eventuelt påføre fisken smerte. På levende
fisk tas normalt 4-8 skjell ved at de nappes forsiktig ut med en tang. Veldig lite er kjent om
effektene av skjellprøvetaking, men det utføres i dag i stort omfang i norske elver for å detektere
innblanding av oppdrettslaks. VKM vurderer skjellprøvetaking som et mindre inngrep, og
vurderer derfor dette som usannsynlig å utgjøre et stort problem fra et fiskevelferdsperspektiv.

Vekstmønster
Som tidligere nevnt fungerer forkalkede strukturer hos fisk (otolitter, skjell bein etc.) som
årringer hos trær, de vokser i hastighet med fisken og ved avlesning kan man registrere vekst i
gitte perioder (sommer/vinter). En oppdrettslaks vokser meget raskt i klekkeriet (som regel et
år), i motsetning til villaks som vokser sakte i de årene de oppholder seg i elvene (normalt 2-5
år). De er derfor lett å skille vill fra oppdrettet laks under en stereolupe basert på skjellprøver,
og dette gjøres i stort omfang på skjellprøver fra et flertall norske lakseelver for å anslå andelen
oppdrettslaks i fangstene. Otolitter fungerer på samme måte, men benyttes i mindre grad da de
må dissekeres ut av fiskens hode hvilket krever trening. Otolitter gir mere nøyaktige data, om
det f.eks. skal studeres spesifikk vekst i spesifikk sesong. Otolitter brukes oftere i
forskningssammenheng, på avlivet fisk. Det kan utføres en type "temperatur-merking" i
klekkerier for oppdrettsfisk, ved at temperaturen varieres, men åpenbart kan ikke tilstrekkelig
mange koder genereres. Skjellprøvelesing kan også detektere hvor lenge en oppdrettslaks har
vært på rømmen, da veksten reduseres når fisken ikke fôres hver dag.
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Genetikk
Det finnes to tilnærminger til genetiske studier av oppdrettsopprinnelse hos laks, en der man
danner en fullstendig DNA-database over fisken i alle oppdrettsanlegg i Norge som kan brukes
til sammenligning av fisk fanget i det fri, og en tilnærming det man finner ut det mest
sannsynlige utslippspunktet og sammenligner prøver fra rømt oppdrettslaks med det (ofte kalt
DNA beredskapsmetoden). Den første metoden er logistisk krevende, da det er en stor oppgave
å analysere prøver fra alle fisk og holde orden på hvilke fisk fra hvilke produsenter som
oppholder seg hvor til enhver tid. I rapporten til VKM beskrives oppgaven som "uoverstigelig",
og i tillegg påpekes en meget høy pris. DNA beredskapsmetoden er blitt brukt med suksess
tidligere, men krever at fisken blir gjenfanget i nærheten av rømmingspunktet og at flere
individer gjenfanges.
Merk: Denne metoden omtales videre i avsnitt 8.3.1.

Biokjemisk variasjon
Den biokjemiske oppbyggingen hos individer varierer etter hvilke miljøparametere de har
kommet i kontakt med under sin levetid. Villfisk opplever mest sannsynlig flere
miljøparametere i sin livstid enn oppdrettet fisk. To metoder er vurdert av VKM, analyser av
lipider/fettsyrer og grunnstoffer/isotoper. Oppdrettslaks fôres i høy grad med mat laget av
terrestriske materialer, hvilke potentielt kan generere kjemiske signaler som kan brukes for å
detektere hvor disse individene kommer fra. Lipider/fettsyrer fungerer for å skille vill fra
oppdrettet laks, men det gjenstår et stort forskningsmessig og logistisk arbeid før metoden kan
brukes for å skille oppdrettsfisk fra forskjellige anlegg. Det forutsettes også at forskjellige
anlegg fôres med forskjellige typer fôr. Grunnstoffer og deres isotoper som inkorporeres
naturlig i fiskenes bein, tenner, skjell og otolitter fra vann og føde kan også potensielt brukes
for å spore rømt oppdrettslaks.
Merk: Denne metoden omtales videre i avsnitt 8.3.1.

8.2.8 Sammendrag av vurderingen fra VKM
I risikovurderingen for fiskevelferd utført av VKM skilles det mellom kortvarige effekter
(umiddelbar smerte) og langvarige effekter (mere kronisk eller langvarig smerte). I en
risikovurdering tas det hensyn til hvor sannsynlig (probability) en hendelse er og
konsekvensene (consequence) hvis det skjer, og hvis sannsynligheten er moderat/høy og
konsekvensene er moderate/store vurderes det som oftest som uakseptabelt (fargekoding der
grønn representere liten risiko, gult moderat risiko og rød høy risiko). I VKMs rapport er det
bare kjemisk merking som blir vurdert som lav risiko med hensyn på kortvarig smerte (Figur
47), og kjemisk og PIT-merking med hensyn på vedvarende, langvarig eller kronisk smerte
(Figur 48). I Figur 49 sammenstilles resultatene fra hele rapporten, og det konkluderes med at
det ikke finnes noen merkemetoder eller kombinasjoner av merkemetoder som oppfyller
kravene om visuell gjenkjenning av oppdrettsfisk samtidig som fisken kan spores tilbake til
oppdrettslokalitet hvis det skal tas hensyn til fiskevelferd.
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Figur 47. Risikovurdering for kortvarig, akutt redusert fiskevelferd i forbindelse med forskjellige
merkemetoder vurderte for massemerking av oppdrettslaks. * indikerer at fiskene kan merkes i
forbindelse med vaksinering, # indikerer at det er kunnskapshull forbundet med evalueringen av
metoden. Bilde hentet fra Mortensen mfl. (2016) og gjengitt med tillatelse fra VKM.

Figur 48. Risikovurdering for vedvarende, langvarig eller kronisk redusert fiskevelferd i forbindelse
med forskjellige merkemetoder vurderte for massemerking av oppdrettslaks. * indikerer at fiskene kan
merkes i forbindelse med vaksinering, # indikerer at det er kunnskapshull forbundet med evalueringen
av metoden. Bilde hentet fra Mortensen mfl. (2016) og gjengitt med tillatelse fra VKM.
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Figur 49. Sammendrag av risikovurdering med hensyn på redusert fiskevelferd, på hvilket nivå rømt
oppdrettslaks kan identifiseres (farm = oppdrettslaks eller villfisk, individual = kan spores tilbake til
oppdrettslokalitet) og problemområder relatert til de forskjellige merkemetodene vurderte for
massemerking av all oppdrettslaks i Norge. Bilde hentet fra Mortensen mfl. (2016) og gjengitt med
tillatelse fra VKM.
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8.3 Dagens status og potensielle metoder for å spore rømt
oppdrettslaks
Mye forskningsarbeid er lagt ned på å utvikle metoder for å spore rømt oppdrettslaks tilbake til
oppdrettslokalitet. Det er også kommet kommersielle aktører på banen som prøver å utvikle
forskjellige metoder. Et søk på de største søkemotorene på nettet på temaet med resultater siden
2016 viser at det virker å være lite fokus på å merke individuelle oppdrettslaks for gjenkjenning
per dags dato, hovedfokus ligger på å kunne spore allerede gjenfanget oppdrettsfisk tilbake til
oppdretter i ettertid. Dette er mest sannsynlig relatert til "forurenser betaler" prinsippet som
beskrevet i begynnelsen av dette avsnittet. Store rømminger av laks inkluderer ofte rettssaker
og høye bøter, hvorfor det er viktig å finne gode og sikre metoder for å etablere hvor fisken
rømt fra.
Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Fiskeridirektoratet utført ca. 25 genetiske sporinger
av rømt oppdrettsfisk (laks, regnbueørret og kveite) etter "DNA beredskapsmetoden" (som
beskrevet i avsnitt 8.2.7), oppgir Kevin Glover på Havforskningsinstituttet (pers. kom.). Videre
oppgir Glover at de klarer å finne frem til rømmingslokaliteten i 80-90 % av de undersøkte
tilfellene (se f.eks. Glover mfl., 2008 eller Glover, 2010 for nærmere beskrivelse av
metodikken). Det påpekes videre at økokrim/politiet er påtalemyndighet, og at det ikke alltid er
enkelt å ta saken videre i rettsvesenet da det å kjenne opphavet til den rømte fisken ikke
nødvendigvis dokumenterer om fisken rømt fra smoltanlegg, oppdrettslokalitet, brønnbåt,
slakteri etc.

8.3.1 Status 2019
Det har siden flere år vært tale om å etablere et fullt DNA-register for all oppdrettslaks som
produseres i Norge. Arbeid for dette har vært initiert men har ikke fått gjennomslag på nasjonal
basis, mest sannsynlig på grunn av utfordringer relatert til håndtering av prøver/databaser i så
store dimensjoner og store mengder analyser.
Det ble i februar 2018 inngått en avtale mellom Veterinærinstituttet og Sjømat Norge om bruk
av grunnstoffanalyser av fiskeskjell i kommende sporingsordning for rømt oppdrettsfisk (se:
https://www.vetinst.no/nyheter/Avtale_mellom_Veterin%C3%A6rinstituttet_og_Sj%C3%B8
mat_Norge_om_sporing_av_r%C3%B8mt_oppdrettsfisk). Det er tenkt å holde en DNAdatabase over avlsfisken hos avlsselskapene (denne tjenesten tilbys f.eks. hos Aquagen, se:
https://aquagen.no/produkter/lakserogn/produktoversikt-20162017/), og sammenligning av
DNA-analyser av rømt oppdrettslaks med denne databasen skal brukes til å snevre inn antall
oppdrettsanlegg fisken kan ha rømt fra. Videre skal grunnstoffanalyser av fiskens skjell gjøre
det mulig å skille mellom anlegg som eventuelt har fisk med samme genetiske opphav på en
kostnadseffektiv og presis måte. Ambisjonen er å ha en fullstendig database med
elementanalyser basert på fiskeskjell fra både settefiskanlegg og oppdrettslokalitetene. Valget
av modell er basert på prosjektet FarmSalmTrack (Moen mfl., 2017). Detaljene i hvordan
sporingsordningen til Sjømat Norge blir er ikke fastlagt ennå.
En fullstendig database over alle oppdrettslokaliteter kan tenkes å være fremst hensiktsmessig
for å detektere mindre rømminger fra f.eks. brønnbåt, eller mindre lekkasjer (f.eks. mindre rift
i not) når "DNA-beredskapsmodellen" ikke kan benyttes. Ikke alle er enig i at dette er
hensiktsmessig. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks detekterer opp
mot 2000 rømte laks i elv hvert år, og det kan tenkes det kunne bestemmes fra hvilken
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oppdretter noen av disse individene stammer. Imidlertid blir det samme problemer med å
bestemme hvem som har ansvaret for rømmingen som beskrevet for "DNA
beredskapsmetoden" ovenfor. I tillegg vandrer laksen i mange tilfeller opp i elvene lenge etter
rømmingen, og en fullstendig database til en høy pris vil ikke kunne forhindre videre lekkasje
fra anleggene da oppdrettsfisken mest sannsynlig allerede er slaktet når den rømte fisken blir
gjenfanget i elv.
8.3.2 Iris-scanning
Irisen i øyet er en meget effektiv måte å gjenkjenne mennesker med, da irisen i likhet med
fingeravtrykk er helt individuelle. Firmaet Frid Tech AS på Frøya i Sør-Trøndelag jobber i
samarbeid med blant annet Norsk Institutt for Naturforskning med å utvikle en metode for å
gjenkjenne irisen hos fisk. Metoden går ut på å skanne iris (regnbuehinnen) hos oppdrettsfisk
og bruke profilene fra skanningen til å gjenkjenne og spore for eksempel rømt oppdrettsfisk
som fanges. Hvis metoden kan utvikles til høy nøyaktighet på gjenkjenning av fisk, kan all
oppdrettslaks i teorien skannes før utsett i havet. En applikasjon i mobiltelefonen kan deretter
tillate alle med mobiltelefon med kamera å skanne en fisk og få vite om den er oppdrettet eller
ikke, og hvis oppdrettsselskapene holder kontroll på hvilke fisk som skal være hvor til enhver
tid kan man altså i teorien vite hvilket anlegg fisken rømt fra. Metoden er enda på
forskningsstadiet,
og
omtalt
på:
https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4162/Er-det-mulig-a-identifisere-ogspore-romt-oppdrettslaks-uten-a-merke-den.

8.3.3 Sperring av elv med automatisk gjenkjenning og uttak av oppdrettslaks
Rømt oppdrettslaks er som tidligere nevnt fremst problematisk når de vandrer opp i elvene og
gyter sammen med ville laksebestander. Et konsept for å unngå dette, er å sperre de viktigste
elvene og bare slippe villaksen oppstrøms for å gyte. Bedriften BioSort ble etablert i 2009,
basert på denne idéen om å gjenkjenne og sortere ut rømt oppdrettslaks. Det ble tenkt at laks på
rømmen ofte søker til nærmeste elv, hvor man ved hjelp av sensorer og sluser kunne sortere
oppdrettslaks fra villaks. Konseptet ble utprøvd i tre uker i Suldalslågen, og kunne gjenkjenne
90 % av de rømte oppdrettslaksene og ca. 50 % av hybrider mellom oppdrettslaks og villaks.
Selv om ideen var god og fungerte godt teknisk, ble det aldri en kommersiell suksess. For mer
detaljert
informasjon,
se:
https://www.fhf.no/media/68203/9__billedgjenkjenning_brukt_i_elv_-_bernt_saugen-22112013.pdf.
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