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Bakgrunn: Årlig innsig av laks til kysten av Norge 
er mer enn halvert siden 1983

543 000 laks

289 000 gytefisk194 000 gytefisk

VRL 2019



Storskala endringer i havet har ført til redusert 
vekst og overlevelse hos laksen

De viktige spørsmålene:

• Hvorfor er det færre laks tilbake fra havet nå enn før?
• Kan vi forstå hvilke faktorer som påvirker og som har endret seg over tid?
• Er endringene et resultat av menneskelig aktivitet?
• Kan vi motvirke endringene slik at vi får flere laks tilbake?

Og hvordan kan vi studere mekanismene som ligger bak endringene vi ser?



Før vi kan forstå, må vi vite hvor laksen er i havet. 
Med kunnskap om vandring i havet kan vi se nærmere på:

• Hvilke fysiske og biologiske forhold utsettes laksen for i løpet av 
sjøfasen, og hvordan påvirkes disse av andre arter og
økosystemendringer, inkludert klimaendringer?

• Hvordan er fødetilgangen der laksen tilbringer sin marine fase? 
Hvordan endrer denne seg over tid? 

• Hvordan påvirkes laksen av predasjon i fjorder, på kysten og i
havet?

• Hvordan varierer ulike dødelighetsfaktorer mellom år, og i et lengre
tidsperspektiv?

• Tas laks i signifikante mengder som bifangst i pelagiske fiskerier?



Hvor vandrer laksen i havet?

Kilder til kunnskap:
• Havfiskeri etter laks
• Tilfeldige fangster i fiskerier etter andre arter
• Forskningstokt med tråling etter pelagiske arter
• Genetisk tilordning av individer til region/elv
• Fysisk merking, og gjenfangst
• Elektroniske merker



Laksefangster på økoystemtoktet i Norskehavet



Pelagisk tråling og fangster av postsmolt: 9000+ fanget gjennom årene



Fordeling av postsmolt-fangster gjennom året

Fra Gilbey et al. 2021



Hvor er intensiteten i pelagisk tråling høyest?

Fra Gilbey et al. 2021



Fangst per enhet innsats - april-desember

Fra Gilbey et al. 2021



Genetisk opphav til postsmolt i ulike områder I Norskehavet

Nordlig postsmolt (Norge og 
Russland) er underrepresentert 
i de sørlige områdene. Vandrer 
de nærmere kysten? Postsmolt 
fra Island må vandre vestover.

Fra Gilbey et al. 2021



Merking av laks kan også gi kunnskap om vadringen i havet

Fra: Hedger et al. 2017



Pop-up merker (PSATs)
- Registrerer temperatur, dybde og 

lys

- Beregner en  «sannsynlig» 
posisjon basert på lysdata

- Festes utenpå fisken

- «Slipper» og sender data til 
satellitter

- Beskriver deler av 
havvandringen

- Kan gi data om predasjon
Righton et al. 2010



Datalagringsmerker (DSTs)
- Registrerer temperatur og 

dybde

- Festes utenpå eller inni 
fisken

- Må gjenfanges, mangler 
satellittlink

- Beskriver hele 
havvandringen

- Kun data fra individer som 
overlever

Righton et al. 2010
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INTRODUCTION

Knowledge of the thermal biology of ectothermic
animals is fundamental to understanding their ecology
and distribution (Brown et al. 2004) and assessing the
likelihood of change in population dynamics or geo-
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ABSTRACT: Recent studies in the marine environment
have suggested that the limited phenotypic plasticity
of cold-adapted species such as Atlantic cod Gadus
morhua L. will cause distributions to shift toward the
poles in response to rising sea temperatures. Some cod
stocks are predicted to collapse, but this remains specu-
lative because almost no information is available on the
thermal tolerance of cod in its natural environment. We
used electronic tags to measure the thermal experience
of 384 adult Atlantic cod from 8 different stocks in the
northeast Atlantic. Over 100 000 d of data were col-
lected in total. The data demonstrate that cod is an
adaptable and tolerant species capable of surviving and
growing in a wide range of temperate marine climates.
The total thermal niche ranged from –1.5 to 19°C; this
range was narrower (1 to 8°C) during the spawning
season. Cod in each of the stocks studied had a thermal
niche of approximately 12°C, but latitudinal differences
in water temperature meant that cod in the warmer,
southern regions experienced 3 times the degree days
(DD; ~4000 DD yr–1) than individuals from northern re-
gions (~1200 DD yr–1). Growth rates increased with
temperature, reaching a maximum in those cod with a
mean thermal history of between 8 and 10°C. Our di-
rect observations of habitat occupation suggest that
adult cod will be able to tolerate warming seas, but that
climate change will affect cod populations at earlier
life-history stages as well as exerting effects on cod
prey species.
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Electronic tags attached to cod give unique insights into how
climate change may affect the growth and distribution of this
species.
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Strøm et al. 2018





Satelittmerking

Fra Rikardsen et al. 2021





Hva har vi lært av disse merkingene?

Vandring og beiteområder 
varierer for laks fra ulike regioner, 
men overlapper også for noen. 
Laks fra flere regoner møtes både 
ved Grønland, og nord i
Norskehavet

Fra Rikardsen et al. 2021



Predasjon av voksen laks

Fra Strøm et al. 2019

156 fisk med merker, 22 identifiserte predasjonshendelser, 38 døde av ukjente årsaker



Hva spiser laksen i havet?



Å finne nok mat er viktig for overlevelsen
• Med nok føde tilgjengelig er fisken robust, kan vandre effektivt og raskt og tåler 

bedre variasjoner i det fysiske miljøet
• Den vokser seg ut av «predatorvinduet», dvs jo større du er, jo færre kan ete 

deg
• Nok mat er også viktig for kjønnsmodning og laks som ikke finner nok føde 

utsetter sannsynligvis tilbakevandringen til elvene i enkelte år

Vekst og overlevelse



Utvikling i vekst og mattilgang over tid

Utne et al. 2021



Kompleks dynamikk i havet 

• Mange faktorer kan påvirke laks – hver for seg eller de kan 
samvirke

• Det er neppe mulig å finne én årsak til svingninger i 
laksebestandene

• Havet er alltid dynamisk og i forandring, og påvirkes av mennesker 
gjennom høsting av ressurser og klimaendringer, men naturlige 
langtidssykluser bidrar også

• «Alt henger sammen med alt» - og for å forstå må vi bygge 
komplekse modeller



Prosjektet SeaSalar: www.seasalar.no



Takk for oppmerksomheten!
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