
 

 

 

 

                      Orientering om planlagt aktivitet i elver høsten 2017                        . 

Ferskvannsbiologen AS og Skandinavisk naturovervåking AS vil i perioden august-oktober utføre 

gytefiskregisteringer ved drivtelling i en rekke elver i fra Møre & Romsdal i sør til og med Finnmark i nord. 

Ved å sende ut denne orienteringen ønsker vi å informere om at deres elv trolig vil bli undersøkt i høst. 

Gjennom drivtelling vil antall gytefisk av laks og sjøørret registreres, og for laksens del benyttes disse 

registreringene til å vurdere om det fastsatte gytebestandsmålet for deres elv er oppfylt. Alle data fra 

gytefisktellingene vil foreligge i en rapport vinter/vår 2018, og vil være tilgjengelig på nett 

(www.ferskvannsbiologen.net/rapporter). 

Rømt oppdrettslaks er uønsket i elvene, og der hvor innslaget er for høyt bør det utføres tiltak for å fjerne 

oppdrettsfiskene før de får anledning til å gyte sammen med villaksen. I 2015 ble det vedtatt en ny forskrift 

som ilegger oppdrettsnæringen et ansvar for å fjerne rømt oppdrettslaks fra elvene dersom det 

prosentvise innslaget overstiger en fastsatt grenseverdi. Denne lovpålagte ordningen administreres av 

OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk – se www.utfisking.no), 

og basert på resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk planlegger og 

iverksetter OURO utfiskingstiltak hvert år fom. 2016. Fra Møre & Romsdal og videre nordover i landet 

skal dette oppdraget utføres av oss, og deres elv er på bakgrunn av overvåkingsresultater fra 2016 valgt 

ut i 2017. Fiskeridirektoratet har i tillegg bedt om at det gjennomføres uttak av rømt oppdrettsfisk der hvor 

overvåking viser forekomst av oppdrettsfisk (i elver som ikke inngår i vårt oppdrag fra OURO). 

I tillegg skal vi i forbindelse med en kjent rømming fra en oppdrettslokalitet på Senja gjennomføre 

overvåking og uttak av rømt oppdrettslaks i 12 elver i midt-Troms. 

Dersom annet ikke er opplyst gjennom dirkete kontakt per telefon, vil utfiskingen av rømt oppdrettslaks i 

deres elv skje ved undervannsjakt med harpun i løpet av september og oktober. Kontaktperson for den 

enkelte elv blir varslet i forkant. Det tas prøver av all avlivet laks for verifisering av opprinnelse (vill eller 

rømt oppdrett).  

Dersom dere har spørsmål til planlagt/utført aktivitet i deres elv, eller ønsker å være tilstede ifbm. 

gytefisktelling eller uttak av rømt oppdrettsfisk kan dere kontakte oss både på e-post og telefon: 

 

Øyvind    -  911 09 459  - oyvind@ferskvannsbiologen.net 

Anders    -  906 27 778  - anders@lakseinfo.com 
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