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Forsøksserie ved  
Havforskningsinstituttet  2005 – 2012: 
”Simulerte rømminger  av oppdrettslaks” 
 
Laks har  blitt merket og sluppet fra  
ulike lokaliteter som: 

• Smolt 
• Postsmolt 
• Voksen laks 
• Høstsmolt 
  

     

Adferd og spredning av rømt laks 
1) Merkeforsøk  
2) Kjemiske undersøkelser. Fettsyreprofil for 

å se om laksen er nyrømt eller har rømt 
tidlig i livet. 



Hvordan er adferd, overlevelse og spredning hos 
smolt og postsmolt som rømmer?  

 
Hvor stor del av den rømte laksen i elvene 

kommer fra rømming av smolt og postsmolt? 
 
• Smoltrømminger rapporteres svært 

sjelden (<4% smolt, og 78 % voksne i 
rømmingsstatistikken 2006 – 2012).  
 

• ÅRSAK TIL BEKYMRING: 
 Smolt som rømmer har en mer 

naturlig gyteadferd når de kommer 
tilbake som voksne for å gyte enn 
nyrømt laks har. Det antas derfor at 
de representerer en større risiko for 
genetisk påvirkning av ville 
bestander. 
 
 

Sluppet som oppdrettssmolt  
gjenfanget i Bjerkreimselva 2 år senere 

Foto: Torill Gjedrem  
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Rømmingstidspunkt – hvordan er adferd og overlevelse?  
Naturlig tidspunkt for smoltutvandring, 
kommer tilbake til elvene som voksen laks  

1) Forsvinner vandringstrangen? 
 
2) Er overlevelsen lavere om 
 sommeren?  
 
Kommer for seint ut og fører ikke til 
risiko for oppvandring av rømt laks i 
elvene? 
 

? 
 
? 
 
? 

Smolt 

Postsmolt 



STUDIER AV ADFERD 
Merking med akustiske merker (sender) 
Lyttebøyer for å registrere  fisken 

Sender 
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Hvor er fisken? 
 6  timer etter slipp 

Slipp 1 
16 mai 08 

Snittvekt: 
159 gram 

Slipp av smolt i Matre 



Snittvekt: 
159 gram 

Hvor er fisken? 
12  timer etter slipp 

Slipp 1 
16 mai 08 



Snittvekt: 
159 gram 

Hvor er fisken? 
18  timer etter slipp 

Slipp 1 
16 mai 08 



Snittvekt: 
159 gram 

Hvor er fisken? 
24  timer etter slipp 

Slipp 1 
16 mai 08 
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Større fisk har mye 
lengre oppholdstid 
i nærområdet, og 
mange kan bli 
fanget 

Utvandringshastighet 
Rømt smolt og postsmolt 

Skilbrei 2010a; Olsen og Skilbrei 2010 

Smolt og postsmolt vandrer  
fort mot havet. De er så og                  
 si umulige å fange. 
 



Merket smolt og post-smolt 
ble sluppet annenhver uke fra 
mai til august 
2005 

Foto: Victor Cid 

Både smolt og postsmolt som rømmer den første 
sommeren kan vende tilbake som kjønnsmodne  
laks etter ett eller flere år i Norskehavet 

Smolt Postsmolt 

Gjenfangst (%) 

Hvordan er overlevelsen? 

Skilbrei 2010b 
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Gjenfangster av voksen laks  
(1-3 sjøvinter laks) etter utsetting av 
oppdrettssmolt i Matre  2005 – 2010 

> 1 km fra utsettingsstedet (50 %): 

+ fangster < 1 km  
fra slippstedet   
(50 % av total fangst) 

 
Skilbrei m.fl. 2014 

Spredning av gyteklar laks som har rømt som smolt 



_____________________________________________________ 
 

Utsatt      Størrelse  Stadium           Gjenfangst % (n) 
                                                     __________________________ 
N                 (kg)                               Samme år       1-3 Sjøvinter laks 
_____________________________________________________ 
64172       < 0,23      Smolt           0,04 (23)             0,36 (249) 
 5529         ~ 0,5     Postsmolt      11,68 (646)          0,20 (11) 
 8023         > 0,9      Voksne      22,95 (1841)        0,09 (7) 
 
 
22974       < 0,23     Høstsmolt                         0,00 (1) 
_____________________________________________________  

Hvem overlever i det fri ? 
– en sammenligning mellom utsatt  

smolt, postsmolt,voksne og høstsmolt 

Smolt har høyest sannsynlighet for å overleve lenge; fram til 
kjønnsmodning og så gå opp i elv  
 - i forhold til UMODNE voksne som rømmer 
Modnende voksne går opp i elv samme år de rømte 

 
Skilbrei m.fl. 2014 



Hva har laksen spist? 

Oppdrettsfôr har et høyt innslag av fettsyrer fra 
planter på grunn av innblanding av soya-, raps- og 
linfrøolje.  
 
To av dem, 18:2(n-6) og 18:1 (n-9), forekommer i 
mye lave konsentrasjoner i det marine miljøet enn 
i oppdrettsfôret. 
 
Fettsyreprofilen til laksen blir kraftig 
påvirket av hva den spiser, og kan avsløre dens 
forhistorie.  

Metode for å finne ut når laksen har rømt 

Olsen m. fl. 2013 



Seint rømt laks 
(61%) 
 
 
Intermediær  
Rømming (15%) 
 
 
 
Tidlig rømt laks 
(24%) 

Prøver av rømt laks  
fra Etneelven 2011 
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Tidspunkt for oppvandring 

Før oktober: 
 
39 % av oppdretts- 
laksen i fellen har  
rømt som små   

Etter oktober: 
 
Kun 9 % av oppdretts- 
laksen har rømt tidlig  

Oppvandring av rømt laks i Etneelven 2013 

Har funnet rundt 20-30 %  
tidlig rømt laks i prøver  
fra ulike elver 2011-2013 

Vandringen til tidlig rømt laks  
ligner på den til villaksen 



73 g i snitt  
ifølge produsent 

103 g i snitt  
ifølge produsent 

Mistanke om at ikke optimal maskevidde har ført til smoltrømminger 
Smoltleverandører kan bidra ved å levere ensartet smolt 

http://www.imr.no 
Gir anbefaling på maskevidde i 
forhold til smoltstørrelse 

Mulig tiltak for å forebygge rømming? 

Stor variasjon i  
størrelsen på 
smolten i 
samme  
leveranse 
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