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Invitasjon til kurs ang. uttak av rømt oppdrettslaks fra elv 

Uni Miljø samarbeider med Havforskningsinstituttet bl.a. gjennom prosjektet Epigraph med 
undersøkelser for å kartlegge situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerelvene. Disse 
undersøkelsene har sammen med andre studier, vist at innblanding av rømt oppdrettslaks er en svært 
alvorlig trussel for villaksbestandene. De senere år har Fiskeridirektoratet gitt oss i oppdrag å 
gjennomføre undersøkelser for å evaluere ulike metoder for å ta ut rømt oppdrettslaks fra elv.  
Resultatene viser at uttak av oppdrettslaks ved bruk av snorkeldykking og garn i forkant av gytetiden 
er et effektivt tiltak gitt egnet elvetopografi og vannføring. Fiskeridirektoratets har nå tatt et initiativ for å 
vurdere strakstiltak som kan styrke de ville bestandene av laks- og sjøaure i Hardanger. I den 
forbindelse kan det bli aktuelt med en betydelig økt innsats basert på snorkeldykking for å ta ut rømt 
oppdrettslaks. En slik økt innsats forutsetter deltagelse fra lokale krefter både med tanke på 
assistanse fra land (sortering og prøvetaking av fangst) og deltagelse i elv. Med denne bakgrunn 
inviterer vi til et kurs hvor vi går gjennom metoden i teori og praksis. Målet for et slikt kurs er å lære 
opp lokale dykkere og på sikt:  
 

1) - Etablere lokale lag med snorkeldykkere 
2) - Overvåke Hardangerelvene med tanke på oppvandring av rømt laks  
3) - Etablere rutiner for effektivt uttak av rømt laks fra Hardangerelvene  

 
Utover snorkeldykkere er det også aktuelt å ta med personer som kan tenke seg å delta som 
assistenter på land siden de også vil ha utbytte av kurset. 

I utgangspunktet tar vi sikte på å holde to identiske kurs, i hhv. Granvin og Etne. Tanken bak dette er å 
etablere et lag med lokale dykkere i henholdsvis indre og ytre Hardanger. Fra Uni Miljø vil vi stille med 
to eller flere erfarne dykkere og kurset er tenk å vare fra kl 10 00 til ca kl 16 00 enten lørdag eller 
søndag. Endelig dato er ikke bestemt men vi vil forsøke å legge kursdagene til en helg i september, 
trolig 11.09 (Etne) og 12.09 (Granvin) men etterfølgende helg(er) kan også være aktuelle. Vi foreslår 
følgende timeplan for kurset: 

Kl 10- 1045   Status, trusselfaktorer og tiltak for de ville bestandene av laks og sjøaure i Hardanger 

Pause 

Kl 11 – 1145  Snorkling for identifisering og uttak av laks – teori og HMS 

Pause med medbrakt matpakke 

12 30 – 15 00  Snorkling – praksisøvelser i elv 

15 00-16 00 Oppsummering og avslutning  

Kursdeltagerne på dette første kurset må delta på eget ansvar og risiko. Deretter er målet å etablere 
mer permanente lag hvor hver enkelt deltaker får en arbeidsavtale med tilhørende HMS-avtale og 
forsikring hos Uni Miljø. Håper dere kan kalle inn personer som er interessert i å være med på et slikt 
kurs. Gi gjerne snarlig tilbakemelding om tidspunkt, kursinnhold og organisering slik at vi får fastsatt 
endelige datoer for kurset.                        Med vennlig hilsen     

Uni Miljø v/Bjørn Barlaup, Gunnar B. Lehmann og Tore Wiers 
  


