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Fangstutvikling



Påvirkning

▪ Sjøørret påvirket av andre faktorer enn 
laks 

▪ Ulik biologi. Kortere og flere 
sjøopphold 

▪ Mindre vannsystemer 
▪ Sjøoverlevelse redusert 
▪ Sammenfall i tid og rom med 

oppdrettsvirksomhet/lakselus? 
▪ Regionale svingninger med X-faktor 

– Næringstilgang? 
– Temperatur? 
– Sykdommer? 
– Predasjon?



Påvirkningsfaktorer

Antall og andel 
sjøørretbestander 
påvirket av de mest 
utbredte 
påvirkningsfaktorene 
i 1127 vassdrag 
Fra Lakseregisteret 



Bestandsforvaltning - fiskeregulering

▪ Ikke utviklet like gode og avanserte 
vurderingssystemer for hva som er 
bærekraftig beskatning. VRL er på 
saken 

▪ Prinsippene om gytebestandsmål er i 
noen vassdrag adoptert og kopiert fra 
laks 

▪ Kunnskapsgrunnlaget er dårligere for 
sjøørret. Mer eller mindre sårbar enn 
laks for beskatning? 

▪ Fisket redusert eller stoppet i store 
deler av Rogaland – Nord-Trøndelag



Andre fiskeregulerende tiltak

▪ Restriksjoner på fiske i sjøen 
– Nedsenkingspåbud 
– Fredningssoner 
– Utstyrsrestriksjoner 
– Innskrenkinger i sjølaksefisket 
– Minstemål



Andre tiltak for sjøørret

▪ Kalking 
▪ Forbedring i regulerte vassdrag 
▪ Biotopforbedring 
▪ Fiskeoppsyn 
▪ Genbank ?



Beskatningsråd

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 
2015:  
Reduserte bestander og stort 
smittepress fra lakselus har gjort at 
vitenskapsrådet anbefaler at det ikke 
lengre bør fiskes etter sjøørret fra 
bestander i ytre fjordstrøk og langs 
kysten fra Ryfylke i Rogaland til Vikna 
i Nord-Trøndelag.»

Copyright NJFF, fotograf Gisle Sverdrup 



Overvåking av svingninger i gytebestander

▪ Fangststatistikk ikke 
lenger godt mål på 
bestandssvingninger? 

▪ Sjøørretbestander 
representative for få 
andre enn seg selv? 

▪ Likevel nyttig med 
«eksempelvassdrag»

Foto: Marius Kambestad, Rådgivende Biologer as



Utfordringer

Sjøørret kan ha irregulær 
livssyklus 

– Overvintre i andre vassdrag 
før kjønnsmodning 

– Kan skifte mellom stasjonær 
og anadrom 

– Kan være utfordrende å 
skille mellom gytefisk og 
gjellfisk



Overvåking av bestandsstørrelse

Variasjon i antall og 
størrelsessammensetning av 
gytebestanden 

▪ Telling i trapper og feller 
(manuelt eller med video) 

▪ Gytefisktellinger
Foto: Uni Miljø



Feller og trapper

Oppvandringsfelle i 
Etneelva

Foto: 
Havforsknings-
instituttet



Fangstrapportering i sjø

▪ Mye av sjøørretfisket foregår i sjø, 
spesielt i sør og øst 

▪ Ingen fangstrapportering. Vanskelig 
▪ Forsøke å få til frivillig rapportering 
▪ Henger på sjøørret på forskningsprosjekt 

om fangst i fritidsfisket i sjø



Forskningsprosjekt Fritidsfiske i sjøen



Fangstapp i Dannmark

▪ http://
fangstjournal
en.dtu.dk/

http://fangstjournalen.dtu.dk/
http://fangstjournalen.dtu.dk/
http://fangstjournalen.dtu.dk/


Tiltak etter vannforskriften

▪ Sjøørret og mindre 
vannsystemer ofte glemt 

▪ Større potensial for nytte 
av vannforvaltningsplaner 
for sjøørret enn laks? 

▪ Mer systematisk 
oppfølging av problemer 
for sjøørret i neste runde 
av tiltaksplaner



Helhetlig plan for Oslofjorden

Oppstartkonferanse 19. november 

Aktuelt forum for å ta opp sjøørretens 
problemer og sjøørretfiskernes interesser?



Fortsatt fagråd?

▪ Erfaringer med slike råd er 
gode 

▪ Får satt fokus på verdien 
▪ og på problemene… 
▪ Samarbeid mellom etater gir 

mer gjennomføringskraft 



Sjøørretens helter



www.miljødirektoratet.no


