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Sammendrag

Det ble sommeren og høsten 2019 utført overvåking av rømt oppdrettslaks etter en rømming ved
Cermaq Norway AS´s lokalitet 10660 Skinnstakkvika 31. juli 2018. Overvåking av innblanding av
oppdrettslaks i skjellprøver fra sportsfisket og høstfisket i Repparfjordelva og Russelva viste liten
eller ingen innblanding av oppdrettslaks i fangstene, og ingen laks av korrekt størrelse fra rømmingen
ved Skinnstakkvika ble registrerte. Det ble heller ikke observert oppdrettslaks i korrekt størrelse
under snorkling i Repparfjordelva (utført av Vest-Finnmark Jeger- og Fiskeforening) eller Russelva
(del av OURO-programmet). Det ble heller ikke observert oppdrettslaks i småelvene
Snefjordvassdraget og Hamneelven ved snorkling i gytetiden. Lafjordelva er regulert, og det var
svært lite vann i elven da feltarbeidet ble utført. Elven ble inspisert fra helikopter, og ingen fisk ble
observerte.
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1 Beskrivelse av oppdraget
Cermaq Norway AS hadde 31. juli 2018 en rømming av 5765 oppdrettslaks (nedjustert fra
anslått 6881 etter slakting) på ca. 500 gram fra lokalitet 10660 Skinnstakkvika på grunn av en
brann. De ble av Fiskeridirektoratet pålagt overvåking og uttak av rømt laks i
Repparfjordelva, Russelva, Snefjordvassdraget, Hamneelva og Lafjordelva. Det ble med
Fiskeridirektoratet avtalt overvåking av Repparfjordelva ved hjelp av lesing av skjell fanget
ved sportsfisket og høstfisket, og uttak i denne elva før gyting hvis noe tilsa at det var laks fra
den aktuelle rømmingen i elva. Russelva skulle også overvåkes ved hjelp av skjell, men siden
Russelva var del av OURO-programmet i 2019 skulle uttak skje i deres regi. De tre småelvene
Snefjordvassdraget, Hamneelva og Lafjordelva skulle inspiseres ved snorkling i gytetiden
med rettet uttak av observerte oppdrettslaks. Oppdraget ble utført som beskrevet av Akvaplanniva AS for Cermaq Norway AS.
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1 Material, metoder, resultater og diskusjon
Overvåking av Repparfjordelva og Russelva
Repparfjordelva og Russelva ble overvåket ved hjelp av innsamlede skjellprøver i
fiskesesongen, og uttak av fisk før gyting skulle skje hvis det var oppdrettsfisk i korrekt
størrelse i elvene i 2019 (i regi OURO-programmet i Russelva). Skjellprøvene fra
Repparfjordelva og Altaelva (ikke pålagt overvåking) leses annenhver uke av Norsk institutt
for naturforskning (NINA) på oppdrag av oppdrettsselskapene i Vest-Finnmark (presentert i
NINA-rapport 1734). Skjellprøver av sportsfisket laks fra Repparfjordelva fa 2019 viste at
kun 2 av totalt 1055 skjellprøver ble definert som oppdrettslaks. Disse veide 5,8 og 9,4 kilo,
og er derfor for store for å ha kunnet stamme fra rømmingen ved Skinnstakkvika. I høstfisket i
Repparfjordelva ble 37 skjellprøver lest, og ingen oppdrettsfisk funnet. Vest-Finnmark Jegerog Fiskeforening gjennomførte snorkling ved flere omganger i august og september i nedre
del av elven (det området der oppdrettslaks fanges og observeres hyppigst i Repparfjordelva)
med den hensikt om å ta ut pukkellaks og oppdrettslaks. Det ble ikke observert oppdrettslaks i
elva, med unntak av en 10-kilos laks som muligens hadde oppdrettsopphav. Også i Altaelva
ble det dokumentert få oppdrettslaks, 1 av 504 laks i sportsfisket og 1 av 69 laks i høstfisket
ble klassifisert som oppdrettslaks utfra skjellprøvelesingen. Laksen som ble fanget i
fiskesesongen i Altaelva var 69 cm og 3 kg. Denne størrelse kunne stemme overens med fisk
fra rømmingen ved Skinnstakkvika. Imidlertid indikerte skjellene at fisken var rømt om
vinteren 2019, hvilket altså ikke stemmer overens med rømmingen på Skinnstakkvika
sommeren 2018.
I Russelva ble det i 2019 levert inn uvanlig få skjellprøver til tross for oppfordringer om
viktigheten av dette, kun 9 stykker fra laks. Alle disse var fra villfisk. Skjellprøvene er lest
hos NINA etter endt fiskesesong. Gjennom lokale kontakter i Russelva ble det ikke rapportert
om fangster eller observasjoner av oppdrettslaks. Russelva var i OURO-programmet 2019
fordi denne elven ofte har høyt innslag av oppdrettslaks. Uttak av oppdrettslaks ble utført av
Naturtjenester i Nord AS ved Rune Muladal. Muladal, som oppgir per telefon at elva er
inspisert ved snorkling, og at det ikke ble observert oppdrettslaks i elven.
Naturtjenester i Nord gjennomførte betydelig med inspeksjon ved snorkling i mange elver i
Finnmark i 2019, og de (R. Muladal) oppgir at det er observert få oppdrettslaks i Finnmark i
2019, og få eller ingen som samsvarer med den aktuelle størrelsen fra rømmingen ved
Skinnstakkvika.
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Feltrapport fra Snefjordvassdraget,Hamneelva og Lafjordelva
Torsdag4. oktober2019 ble det gjennomførtsnorkling i Snefjordvassdragetog
Hamneelvai
Måsøykommunei regi av Akvaplan-nivaAS. Målet var å seetteroppdrettslakssom stammet
fra rømmingenved Skinnstakkvikai 2018.Hvis oppdrettslaksble påvistskulle den tasut med
harpun.Snorklereble transportertmedhelikoptermellom de aktuelleplassene,siden
områdeneer sværtutilgjengelige.
Snefjorvassdraget
Kl 9:00-11:30
Snorklingenstartetfra rett nedstrømsfossen(N70.775575,Ø24.705082).Dennefossenutgjør
vandringshinderfor oppvandrendefisk. De første400 meternevar strykmed mye stein.Det
ble sjekketetter laks i de områdeneder det var mulig å seundervannog der det var litt dybde
(kulper, blankflekkeretc.), og fra land i områdeneder det ikke var mulig å snorkle.Etter 400
meterble elvenbredereog mindrestri, og med en tydeligeredyprenne.Feltpersonelletgikk til
fots mellom områdeneder det ikke var mulig å snorkle.Hele elvestrekningenble enten
inspisertved snorklingeller fra land der det ikke var mulig å snorkle.
Fra omtrent400 meteroppstrømselveutløpeti Snefjordvannetble det observertfisk. Totalt
ble det i øvredel av elva observert:
1 laks. Vill, gytefargethann
1 pukkellaks
15 ørrethvor minimum én var sjøørret(hannfisk,ca. 2 kg)
I detteområdetble det ogsåobservertflere gytegroper.
NedstrømsSnefjordvatntil sjøenble det ikke observertfisk.
Hamneelva
12.00-14.30
Vi startetfra punkt 70.830613,24.921689,rett nedstrømsfossensom utgjør et
vandringshinder.Fra dettepunkt og ned til de to småvannenevar elva bredmed sværtlite
vann.Elva ble i hovedsakinspisertfra land, menselva på enkeltepunkterble inspisertved
snorkling.Ingenfisk ble observert.Det var heller ingenfisk i inn-og utløpet,og heller ikke
mellom vannene.Fra de to småsjøeneog nedtil 100 meterfør utløpeti Hamnevatnvarierte
elvenmellom grunne,steinetepartierog roligerepartierog en del kulper. Her ble det heller
ikke observertfisk. Cirka 100 meterfør utløpetog nedtil innsjøenble det observert7-8 røyer
i gytedrakt(0,5-2,0kg). Her ble det ogsåobservert2 pukkellaks,hvoravén ble harpunertog
lagt på land. Totalt ble det i øvredelenav elva observert:
2 pukkellaks
7-8 røyer
I nedredel av elva var det fine forhold for snorklingde første450 meterne.Her ble det
observerten del ørret.Etter detteble elva for stri og steinetefor kontinuerligsnorkling,
hvorfor elva ble inspisertfra land og kun kulper og andragunstigeplassernedoverelva til
sjøenble snorklet.Det ble observertén villaks på dennestrekningen.Totalt ble det i nedre
delenav elva observert:
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1 laks. Vill
7 ørret.1 mulig sjøørretog restenmesttrolig stasjonærørret(basertpå størrelse)
Lafjordelva
Etter overflygningav elva fra utløpeti sjøentil det tenktestartpunktetble det bestemtat
denneelva ikke var mulig å overvåkeved snorkling.Det var veldig lite vann i elva, mest
sannsynligrelaterttil vannkraftreguleringen
og lite nedbør.Elven er ganskebredmed grove
stein,hvilket gjordeat det lille vann som var tilgjengelig ble spredtutoveret stort areal.Med
lav høst-vannføringen
var det lite sannsynligat fisk kunneværei dennedelenav elva.
Overflygningmed helikopteretble gjort på lav høydeslik at det skulle værtmulig å observere
eventuellfisk, men ingenfisk ble observert.
Det ble holdt kontakt medforpakternei Snefjordvassdraget
og Hamneelva(Lafjordelvaer
ikke åpentfor fiske) bådeunderog etter fiskesesong,og det var ikke noenobservasjonerav
oppdrettslaksi disseelvene.
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Bilder fra feltarbeidet i Snefjordvassdraget og Hamneelva (foto: Ola Gunder Henriksen,
Cermaq Norway AS).
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2 Konklusjon
Cermaq Norway AS hadde 31. juli 2018 en rømming av 5765 oppdrettslaks (nedjustert fra
anslått 6881 etter slakting) på ca. 500 gram fra lokalitet 10660 Skinnstakkvika. Cermaq
Norway AS fikk pålegg fra Fiskeridirektoratet til å gjennomføre en overvåkning av
oppdrettslaks i elver i nærheten av lokaliteten (Repparfjordelva, Russelva,
Snefjordvassdraget, Hamneelva og Lafjordelva).
Oppdrettslaksen hadde en størrelse på om lag 500 gram ved rømming i august 2018 og en kan
forvente at størrelse på fisken var om lag 1,5 – 3 kg når feltundersøkelsene ble gjennomført
høsten 2019.
Det ble i dette prosjektet gjennomført overvåkning i både mindre og større elver rundt
lokaliteten ved Skinnstakkvika. Det ble samlet observert svært lite oppdrettslaks i de
undersøkte elvene både gjennom feltarbeid og gjennom avlesning av skjellprøver. Det ble
likevel ikke observert oppdrettslaks i den størrelsesgruppen som tilsier at det kunne være fisk
fra rømmingen ved Skinnstakkvika. I tillegg ble det i 2019 gjennomført en betydelig
overvåkning av mange lakseførende vassdrag i regionen der hensikten både var å registrere
vill laksefisk, oppdrettslaks og pukkellaks. I dette arbeidet gjennomført av Naturtjenseter i
Nord AS ble det observert få oppdrettslaks som kan stamme fra rømmingen ved
Skinnstakkvika. Konklusjonen må derfor bli at det var svært få fisk fra rømmingen som ble
registrert i elvene i Finnmark ett år etter rømmingen.
Hvis det beregnes overlevelse etter rømmingen på lik linje med vill laksesmolt (1-2 %), tilsier
det at et sted mellom 58 og 116 oppdrettslaks teoretisk har overlevd ett år i sjøen og eventuelt
har returnert til en elv. Det ble likevel ikke observert fisk i Finnmarkselvene i 2019 som man
kan si med sikkerhet stammer fra denne rømmingen.
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