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Varðandi umsagnir Laxfiska um þskj. 897—612. mál, frumvarp til laga um 
Veiðimálastofnun og fylgifrumvörp þess (þskj.:891; 898; 879; 880)

Lagafrumvarpið um Veiðimálastofiiun og fylgifrumvörp þess felur að óbreyttu í sér 
gríðarlegar samkeppnishömlur gagnvart einkaaðilum sem leggja stund á rannsóknir á 
ferskvatnsfískum og umhverfi þeirra og ráðgjöf á því sviði.

Eðlileg samkeppni fest ekki þrifist gegn Veiðimáiastofhun, þegar hún sinnir öllum 
lögbundnum umsögnum o.þ.h. skilyrtum verkum en er samtímis á kafi í samkeppni 
við einkaðila um önnur verk. Af sömu ástæðu fæst hlutleysi Veiðimálastofiiunar ekki 
þrifist í slíku rekstrarumhverfi.

Af þessu leiðir að breyta þarf starfeemi Veiðimálastofiiunar á þá vegu að hlutleysi 
hennar sé til staðar varðandi lögboðnar umsagnir sem felst fyrst og fremst í því að 
stofiiunin standi ekki í samkeppnisrekstri við einkaaðila. Vinnu við lögboðin verk á 
þessu starfsviði myndi ríkið tryggja með greiðslum til VeiðimáJastofiiunar. Ef 
ríkisvaldið vill síðan leggja málaflokknum frekara lið svo sem eðlilegt verður að 
teljast þá væri rannsóknaraðilum gert kleift að keppa um þá fjármuni á 
jafhræðisgrundvelli s.s. með útboðum.

Allar eða nálega allar rannsóknir Veiðimálastoíhunar þ.m.t. grunnrannsóknir eru 
unnar á samkeppnisvettvangi í dag. Grunnrannsóknir hafa verið helsti vettvangur 
samkeppni í rannsóknum á starfssviði Veiðimálastofiiunar síðustu ár og svo verður 
áfram. Grunnrannsóknimar eru engu að síður ekki færðar bókhaldslega með 
samkeppnisverkefiium Veiðimálastofiiunar í dag, hveiju sem það sætir. I 
lagafrumvarpinu endurspeglar 6. greinin það að sá samkeppnisrekstur 
Veiðimálastofiiunar sem stundaður er þar í dag, er ekki lagður til grundvallar í 
frumvarpinu, því einungis er vitnað til þess að aðskilja þurfi þjónusturannsóknir frá 
grunnrekstri stofiiunarinnar.

Vankantar lagfrumvarpsins um Veiðimálastofiiunar og fylgifrumvarpa þess eru það 
miklir að ekki verður séð að hægt verði að sníða þá af nema með því að fresta 
lokaafgreiðslu frumvarpanna til næsta löggja&rþings.

Jóhannes Sturlaugsson Laxfiskum

mailto:johannes@laxfiskar.is




Likt og ulikt om laks. Laksebestanden i Norge 
og marine lakseundersokelser 1995-2004

Laksen er en anadrom art, dvs. 
gyting og yngelproduksjon 
foregár i ferákvann, mens 
beiteomrádene er i havet der 
ogsá mesteparten av tilveksten 
skjer. I forhold til andre 
fiskearter som beiter i de samme 
havomradene er antallet laks 
svasrt lavt. Biomassen er noen 
tusentalls tonn, mens biomassen 
av de fleste andre artene kan 
máles i hundretusener tonn.
Milj ovemdepartementet har 
ansvaret for forvaltningen 
av de ville laksebestandene. 
Villaks inngár derfor ikke i 
de forvaltningsrettede under- 
sokelsene som bestilles av 
Havforskningsinstituttets 
oppdragsgiver, Fiskeri- og 
kvstdepartementet. Laksen 
er likevel en naturlig del 
av okosystemet i flere av 
havomrádene instituttet 
overváker, og laks har 
alltid forekommet i 
forskningsíangstene fra for 
eksempel Norskehavet, om 
enn sporadisk og i lavt antall 
inntil utviklingen av nye typer 
forsokstrál.
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Havforskningsinstituttet har imidlertid 
vært engasjert i forskning pá “frittsvem- 
mende” iaks siden slutten av 70-tallet i 
forbindelse med ulike problemstillinger 
relatert til kulturbetinget físke/havbeite, 
atferdsstudier m.v. Ved en ekt satsing pá 
ekosystembasert forskning er det ogsá 
naturlig á inkludere laks blant de marine 
arter som undersokes, særlig da Norske-

havet og tilgrensende omráder ser ut til 
á være hovedoppvekstomrádet for stor- 
parten avlaksen som vandrer utavde euro- 
peiske elvene. Da villaksundersokelsene 
ikke har vært publisert tidligere i de árlige 
rapportene, vil denne rapporten oppsum- 
mere de siste ti árs forskning, dvs. de ár 
da det har foregátt en málrettet innsats pá 
laks i havet i regi av Havforskningsinsti- 
tuttet. Utviklingen i laksebestandene og 
-fiskeriene i Norge er ogsá kort omtalt.

Bakgrunnen for Hxvforsknings- 
institu ttete lakseundersMkelser
Mens forskning pá laks i ferskvannsfasen 
harværtdrevetica. 150ár,hardetvæitlite 
kunnskap om laksens liv og utbredelse i 
havet. Særlig gjaldt dette postsmolt, dvs. 
unglaks fra de forlater elvene og frem til 
den forste vinteren i havet. Disse smálaks- 
ene ble det ikke fangstet pá i de interna- 
sjonalehavfiskerieneetterlakssompágikk 
fra 1960-tallet frem til midten av 90-tallet, 
og det fantes derfor íá opplysninger om 
utbredelse og ekologi til disse stadiene.

Figur 5.6.1
Modifisert forsokstrái for iaks med “levendefisk-kiste” for fangst avfisktil merkingog utsetting. 
Modified salmon trawi with /ive fish capture device fbruse in tagging and release experiments.
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Pá grunn av at laksen opptrer i lav tetthet 
og smi stimer i de 0vre vannlagene, er det 
ikke mulig á bruke ekkolodd og sonar til á 
studere laks i havet. Fra og med 1991, da 
den nye “Ákratrálen” som kan taues med 
ekstra flytelementer pá trál vinger og kule- 
line (headline) ble tatt i bruk, begynte Hav- 
forskningsinstituttet á f l  oftere og storre 
postsmoltfangster pá sommertoktene i 
Norskehavet. Samme ár ble det ogsá regi- 
strert postsmolt i det nordlige Norskehavet 
over et stort omráde ved partrálingsforsok 
etter sild. Fra 1995 bJe laksen inkludert i 
Havforskningsinstituttets undersekelses- 
program for pelagiske físk.

Trálmetodikken har siden blitt videre- 
utviklet og forbedret, og f.o.m. 2000 er 
det tatt i bruk en spesiell laksetrál som 
er grunnere, men bredere, og som har en 
“levendefisk-kiste” hektet pá trálposen 
der de fangete fiskene blir samlet opp 
slik at de ikke blir odelagt under trálingen 
(Figur 5.6.1). Denne trálen er lettere enn 
Ákratrálen, kan taues i heyere fart (ca. 5 
knop) og “skummer” de everste 10 m i 
vannlaget. Den har vist seg svært eífektiv 
ved postsmoltfangst og fanger ogsá storre 
laks ganske godt, selv om de raskeste, 
storste fískene trolig fremdeles unnslipper 
i mange tilfeller. Undersekelsene er blitt 
utfort med egeninnsats fra Havforsk- 
ningsinstituttet (fartay- og personelltid) 
og med stette fra Direktoratet for natur- 
forvaltning, Norges forskningsrád og Nor- 
disk ministerrád.

Resultater
Frem til 2005 er det fanget vel 5.700 post- 
smolt i fjorder og ápent hav. 400 voksne 
laks er blitt registrert, de fleste etter at 
spesialtrálen ble tatt i bruk. 12004 ble det 
fanget 657 postsmolt, hvorav 3/4 i Sogne- 
fjorden og Hardangerfj orden i forbindelse 
med lakselusundersekelser, mens vel 
140 eldre Iaks ble fanget De fleste av de 
voksne laksene ble tatt i forbindelse med 
et merkeforsok i Norskehavet som er 
nærmere beskrevet nedenfor. Totalfang- 
stene fordeler seg som vist i Figur 5.6.2 
a og b. Totalt dekker Havforskningsinsti- 
tuttets tokter store deler av Norskehavet 
og norskekysten, mens fangstene deri- 
mot opptrer noksá konsentrert i enkelte 
omráder. Dette mener vi forklares av at 
den utvandrende laksen fra landene ved 
Atlanterhavet i sedige og meilomste deier 
av Europa benytter seg av de dominerende 
havstrommene i vandringsomrádet for á 
komme til beiteomrádene nord i Norske- 
havet. Disse bestandene opptrer derfor 
konsentrert i den sterke nordatlantiske 
strommen som gár langs sokkelen vest av 
Irland og Skottland gjennom Færeyrenna, 
videre opp mot Voringplatáet hvor den 
deler seg i ostlig og en vestlig komponent. 
Utbredelsen er derfor svært lik stromkartet

14*W 1<rw (r»  7W ?E  «  1<TE 14*E 18°E 22T 26"E WE M-E 38*E 42°E 46°E

14*W 1<rw f W  2T» 2 t 6*E 10*E 14*E 18"E 22"E 26"E 30"E 34'E  38-E 42T  46T

Figur 5.6.2
Fordeling av fangster av postsmok (A) og voksen laks (B) fra 1990-2004. 
Distribution ofcatches ofpostsmohs (A) and adultsalmon (B) in 1990-2004.
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Rgur 5.6.3
Fordeling av smottalder (ved overgang til tjevann) i ^
prosertt av totalantallet postsmolt fanget i Qorder i 
S»rvest-Norge,ved kysten og i Norskehavet i 1999.
Alder ved utvandring til sjeen bestemtfra skjeD eller 
otolitter.
Ageatenteringlhesearegistmdftemscolereadinpof 
pœtsmoks captured ín the Norwegfan Sea.atthecoast 
(SW- and Mid-Norway) and in SWNorvKgian fjords.Note 
the lack of one year smohs in the fiord material and the Fjorder, SV-Norge
lack offish >4 year in the Norv/egian Sea.
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for omrádet (se Figur 7.1.2.1). Ytteriigere 
bevis for at postsmolten beveger seg 
med den nordatlantiske stremmen er at 
majoriteten av postsmoltfangstene er tatt 
i omráder der vannet er mellom 8-11 °C 
og saltholdigheten overstiger 35. Dette 
er karakteristisk for det atlantiske vannet. 
Ogsá laksestammene fra Sor- og Midt- 
Norge antas á benytte deler av dette stram- 
systemet som transportsvei til de nordlige 
beiteomrádene. Foruten gjenfangster av 
merket fisk i fjorder og nasr kysten, har vi 
svært fá dokumenterte fangster av norsk 
postsmolt báde fra den antatte “tilfarts- 
áren”, den norske kyststrom (Figur 
7.1.2.1), og fra sel ve Norskehavet.

Hvilke regioner laksen som beiter i Nor- 
skehavet kommer fra kan man bl.a. “lese” 
fra skjellene, da sommer- og vintervek- 
sten samt overgangen fra ferskvann til 
sje vil avsette seg som distinkte monstre 
i skjellet. Man kan da telle “árringene” 
frem til fisken er kommet i havet. Mens 
sarligere stammer gár ut i havet hoved- 
sakelig som 1-2-áringer, er de nordlige 
(Norge fra Vestlandet og nordover, Island 
og Russland) 3 ár og eldre nár de forlater 
hjemelven. Alder ved utvandring er en 
genetisk og miljiabestemt tilpasning til 
forholdene i hjemelven. De vestsvenske 
og noen varme samorske elver produserer 
ogsá 2-árig smolt og overlapper derfor 
noe med de syd- og mellomeuropeiske 
stammene. Figur 5.6.3 viser forskjellene 
i el vealder registrert fra postsmoltfangster 
ved norskeky sten og i Norskehavet. Av det 
store antallet 1- og 2-árssmolt fremgár at 
mye av den fisken vi har fanget i Norske- 
havet má komme fra land ser for Norge og 
dessuten nœn fra semorske eller svenske 
elver. Denne antagelsen stettes ogsá av at 
mesteparten av de vel 60 merkete fiskene 
registrert i fangstene i Norskehavet kom- 
mer fra utsettinger i irske elver. Noen fá 
merker fra Ser-England og Wales er ogsá 
blitt registrert, og vi har gjenfanget fem 
norske merker i norskehavsfangstene. Fra 
merkinger foretatt ved Faerayene midt pá 
90-tallet vet vi at báde nordlige og serlige 
laksebestander har vinterbeiteomráder 
rundt oyene, men det ser ut til at det er en 
viss tidsmessig forskjell i inn- og utvan- 
dringen til omrádet for de ulike bestand-
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Figur 5.6.4
Innstag av ulike byttedyr i rehsjon til fadeinntaksrate (FR) i laksemager 
fra a) omrider vest av Skotdand,b) Nordsjeen og c) Norskehavet i 1991 
og 1995-3003.
Mamprcygroups in postsmokstomachs mproportkmoffbrageratio (FR) a) 
West of Ihe Hebrides and die Faroe-Shettand Channel, b)the North Sea and 
c) the Norvtegian Sea in 1991 and 1995-2003.
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ene. Vi vet heller ikke neyaktig hvilke 
vandríngsruter de ulike laksestammene 
benytter seg av for á ende opp nord for 
Færoyene om vinteren.

Undersokelserav postsmoltens spisevaner 
inngár i en doktorgradsoppgave ved Hav- 
forskningsinstituttet. Det viser seg at ulike 
organismer dominerer mageinnholdet i 
ulike omráder, men nár de er tilgjengelige 
ser fiskelarver ut til á være den viktigste 
feden i alle omráder. Vest av Skottland og i 
Nordsj^en var det omtrent kun fiskelarver 
i laksemagene. Dette antas á bero pá at pá 
dentiden postsmoltvandringen skjergjen- 
nom disse omrádene er tilgangen pá larver 
av kolmule og sil (tobis) god, da de har gytt 
i omrádet nœ  tidligere pá áret. Nár post- 
smolten kommer inn i Norekehavet trefifer 
den pámesopelagiskefisk samt sildelarver 
i nord, men her er ogsá innslaget av ulike 
krepsdyr betydelig, se Figur 5.6.3. Det ser 
ogsá ut til at dietten varierer mye fra ár til 
ár, nœ  som igjen henger sammen med 
variasjoner i tilgangen pá de ulike byt- 
tedyrene. God tilgang pá eneigirike byt- 
tedyr vil ha betydning for tilveksten hos 
laksen, og en god tilvekst vil fremme god 
overlevelse over vinteren, som trolig er en 
krítisk tid for laks i havet.

I samarbeid med kollegaer pá Færeyene 
og pá Island er det til sammen merket vel 
400 ville laks fanget i havet med dybde- og 
temperaturregi strerende miniatyrloggere 
(DataStorage Tag,DST)innopererti fiske- 
buken. 293 laks ble merket ved Færeyene, 
90 i Norskehavet, 7 pá Trandelagskysten 
og 11 ved Island. Av disse er totalt fem 
merker blitt gjenfanget, hvorav ett i 2002 
og fire i 2004. Hbsten 2004 ble det ogsá 
rapportert gjenfangst av en fisk med et 
ytre merke fra utsettingen ved Færeiyene 
i oktober/november 2003 i en skotsk elv. 
Dessverrebleloggereninnei dennefisken 
ikke funnet.

Figur 5.6.5 viser hvor merkingene i 2004 
og gjenfangstene er blitt gjort. Omrádene 
rundt Færeyene senhastes og rundt sta- 
sjon M (66°N og 2°0) i april ser ut til á 
være henholdsvis vinterbeiteomráde og 
vandringsrute for báde umoden laks pá 
vei nordover og modnende laks pá vei 
til sine hjemelver. Skjellanalyser viste at 
fangstene ved stasjon M bestod av laks 
med elvealder fra 1-4 ár. Dette antyder 
at fisk fra fiere ulike regioner má ha vært 
til stede i omrádet. Omrádet má ogsá være 
en “gjeimomfartsáre” for laks pá vei til 
midtnorske elver for á gyte, da fire av fem 
merkegjenfangster ble gjort i Trendelag 
og pá Nord-Miare. Den siste fisken vandret 
til Hallandskysten i Sveríge og ble tatt i 
elven Átran. Den hadde da tilbakelagt ca. 
1400 km pá 127 dager. De andre fiskene 
brukte 18-122 dager pá á vandre ca. 500

Figur 5.6.5
Fangst og utsetting av laks merket med dybde- og temperatuiregistrerende miniatyrloggere 
(DST) i oktober 2003 (Fænayene) og i april 2004 (Norskehavet). Gjenfangststed og korteste 
rute for fire gjenfangete DST-merkete fiskfra 2004 (granne piler) og en fra 2002 (blá stipling). 
Sort stipling viser rapport om gjenfangstav én laksfra utsettingen i 2003 ved Faereyene. Red 
tríangel viser stasjon M.
Capture and rekase site of Data StaragcTagged sabnon in 2003 (The Faroe Island) and2004 
(Norwegan Sea), with shortest possibk migration routes ofrecaptured fish indkMed.PoáHon of 
weather station M  indicated by red triongte.

Figur 5.6.6
Dykke- og temperaturdiagram fbr DST-merlœ gjenfanget i Átran, Sveríge. Dykkelogg -  grenn 
linje, temperaturlogg -  nsd linje. Data fra 24.04.-30.06.2004.
Depth and temperatures registered fiorn a DST taggedsalmon released in the Norwegian Sea 24.04 
and recaptured 30.08.2004 in the river Átran, Sweden.
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Figur 5.6.7
Estímert innsig av smálaks ( ISW) og storre laks (MSW) til Norge i 
relasjon til ire t de gikk ut som smolt (ICES 2004).
Estimated return of I-seo winter and muhi sea wínter salmon to Norway 
in rehtbn to the year ofsmok migration.

fígur 5.6.8
Rapportart total fangst av laks (tonn) i sj0 og elvefisket i Norge, 1980til 
2003. Oppdrettslaks er inkludert i tallene (etter Hansen e t al.2004). 
Reported total catch (black triangles) ofsaknon In tonnes In the sea (open 
drdes) and in the rivers (fiHed arcles), 1980-2003. Farmed escapees are 
included (from Hansen 2004).

km. Det ble registrerttil dels stordykkeak- 
tivitet hos laksene, og noen av dykkene 
gikk helt ned til 280m, mens de fleste holdt 
seg rundt 100 m. Vi antar at disse dykkene 
dels har sammenheng med spi seakti viteter 
og predatorunnvikelse og dels er en máte 
á sense (“snuse”) pá hydrograflske fin- 
strukturer i vannet som gir indikasjoner pá 
retningen for orienteringen mot hjemfj ord 
og -elv.

Figur 5.6.6 viser dybderegistreringene for 
den svenske laksen. Man kan se endringer 
i dykkedybde og -frekvens som sannsyn- 
ligvis antyder nár fisken er kommet inn 
i en ny type omgivelser enn der den var 
tidligere. Mot slutten av registreringene, 
nár man kan anta at laksen er kommet 
inn i de relativt grunne omrádene ved 
svenskekysten, minker dykkeamplityden 
(dybdeintervallet), for sá á opphere helt. 
Samtidig stiger temperaturen meget, og 
man kan anta at nár dette inntreffer er 
flsken kommet opp i elven ettersom det 
var svært varmt sommeren 2004.

Konktus|oner og  frem tídsperspektiver
► De siste 10 árs undersakelser har gitt 

et vell av ny viten om laksens marine 
0kologi. Men der er enná mange hull 
i vár viten, og vi har ikke fullsten- 
dige kunnskaper om hvor laksen 
(særlig den norske) oppholder seg i 
havomrádene eller hvilke veier den 
vandrer.

► Der er ogsá huller i vár kunnskap om 
laksens fadevaner og betydningen av 
en stabil tilgang pá ulike flskelarver 
for vekst og overlevelse. Hva en even- 
tuell kollaps i viktige bestander av 
byttedyr som sil og kolmule kan ha á 
si for laksebestandene er derfor van- 
skelig á forutsi.

► Forákunnelageprognoserforbl.a. 
lakseinnsiget til ky sten til bruk for for- 
valtningen, vil det være viktig á íá mer 
kunnskap om alle disse forholdene.

► Trálmetodenerkopiertogbrukt 
med suksess i bl.a. færeryske, irske, 
kanadiske og amerikanske forsek.

► DST-merkingavlakshargittny viten 
om laksens vertikale og horisontale 
vandringsatferd.

► Mange laksebestander er smá, og 
det vil derfor være hensiktsmessig 
á utvikle innsamlingsmetodikk som 
ikke fanger eller skader andre fisk enn 
de eksemplarer man ensker á ta praver 
av. Slike metoder er under utvikling 
ved Havforskningsinstituttet.

Laksebestander og A uigstitatistikk i 
N orge 1960-2003
Direktoratet for naturforvaltning har 
beregnet at 470 norske elver har hatt eller 
har selvreproduserende laksebestander. 
Av disse er bestanden utryddet i 48 og 
truet i 29 vassdrag. Det er flere trusselfak- 
torer, spesielt sur nedbor og Gyrodactylus 
salaris.

Resultater fra analyser av innsiget av laks 
til Norge viste en betydelig tilbakegang i 
1980- og 1990-árene báde for smálaks og 
storre flsk, men innsiget har okt noe de sis- 
te árene (Figur 5.6.7). Fangstinnsatsen har 
blitt betydelig redusert i denne perioden, 
og fangstene er ogsá betydelig redusert. 
Figur 5.6.8 viser fangstutviklingen av laks
i Norge siden 1980.1 de senere árene er det 
beregnet at remt oppdrettslaks har utgjort 
12-25 prosent av totalfangsten.

Sum m ary
The last 10 years of salmon investigations 
at the Institute of Marine Research are 
summarised. After the development and 
refinement of a new research trawl with 
possibility of adding extra flotation, the 
effectiveness for capturing young salmon 
has greatly augmented. Data from more 
than 5700 postsmolts and close to 400 
adultfish have been collected in an experi- 
ment in 1991 and between 1995-2004 
when dedicated efforts to sample salmon 
have been made. The distribution of the 
postsmolts is not random but linked to the 
dominating surface currents in the area 
as can be seen from Figure 5.6.2 a. The 
postsmolts are mainly captured in areas 
with water temperature between 8-11° 
and salinity > 35. Most of the salmon cap- 
tured in the Norwegian Sea has been found 
to originate from rivers south of Norway. 
The young salmon have apparently a pref- 
erence for fishlarvae if  available. Deta 
Storage Tagging (DST) experiments have 
yielded 5 recaptures. Depth and tempera- 
ture data from almost400 days at sea have 
been acquired. The salmon perform fre- 
quent and deep dives at irregular times.


