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Overvåkning

Smittebegrensende tiltak

Bekjempelsestiltak

- fiskesperrer

- kjemisk behandling

Bevaringstiltak
- genbankvirksomhet

- bevaringstiltak

- gjenoppbygging av fiskestammene

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Ansvar – Tiltak mot G. salaris



Historikk epoke 1 
Bekjempelse av G. salaris

oiuytre

Vikja-regionen 1 elv     (1982)

Korsbrekk-regionen 1 elv (1986)

Aureelv-regionen 2 elver  (1988)

Fætten-regionen 2 elver  (1989)

Bævra-regionen 1 elv     (1989)

Valldals-regionen 4 elver  (1990)

Lakselv-regionen 1 elv     (1990)

Storelv-regionen  1 elv (1991)

Beiarn-regionen 1 elv (1994)



oiuytre

Historikk epoke 2
Bekjempelse av G. salaris

Skibotn-regionen 1 elv     (1988/1995)

Steinkjer-regionen 3 elver  (1993 + +)

Rauma-regionen 5 elver  (1993)

Lærdal-regionen 1 elv (1997)



Sikre vellykkede behandlinger

Endringer av behandlingsmetodikk

Tilstrekkelig høy konsentrasjon av rotenon

Bedre kartlegging og planlegging,

inkl simulert behandling

Økt fokus på oppkommer/habitatbruk

Behandlingstidspunkt i forhold til 

vanntemperatur og vannføring

Dobbeltbehandlinger 

(to påfølgende år)

Internasjonalt samarbeid har 

økt vår kompetanse

Mer funksjonelt utstyr



oiuytre

Historikk epoke 3
Bekjempelse av G. salaris

Rana-regionen 6 elver  (2003/2004)

Steinkjer-regionen 3 elver  (2008/2009)

Vefsna-regionen 10 elver  (2011/2012)

Rauma-regionen 6 elver  (2013/2014)

Skibotn-regionen 2 elver  (2015/2016)



Bekjempelsesprogram
Status 2015

Vassdrag infisert

etter 2016 (7)

Behandlet og friskmeldte  

vassdrag (22)

Vassdrag behandlet men 

fortsatt ikke friskmeldt (18)

oiuytre

Vassdrag behandles i

2016 (2)



Vefsn-regionen



Handlingsplan – Resultatmål 

Resultatmål 1: Parasitten skal ikke spre seg til nye

regioner.

Resultatmål 2: Parasittens utbredelse skal reduseres

til 7 vassdrag innen 2016.

Resultatmål 3: Det skal legges til rette for at fiske-

bestandene tilbakeføres slik de var 

før vassdraget ble infisert av 

parasitten.



Plan for å oppnå resultatmålene

Resultatmål 1
- Overvåking
- Nasjonal og regionale beredskapsplaner
- Smittereduserende tiltak (info, områdeforskrifter, desinfeksjon, ….)

Resultatmål 2
- Tiltak i vassdrag som er ferdigbehandlet men ikke friskmeldt

* Beredskap (overvåking, ny behandling)

- Tiltak i infiserte vassdrag

* Sluttføre bekjempelsen i Skibotnregionen
* Sperrebygging i Driva 
* Utrede muligheten for bekjempelse i Drammensregionen

Resultatmål 3
- Bevaring før tiltak
- Gjenoppbygging/reetablering etter tiltak

Rognplanting



«Regjeringen har som mål å 
bevare og gjenoppbygge 
laksebestander av en 
størrelse og sammen-
setning som sikrer 
mangfold innen arten og 
utnytter dens produksjons-
muligheter».


