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Blir det mer eller 
mindre ørret i sjøen? 



Hvert år i sep-
okt,1919 – 2014 

140 stasjoner  



Positiv utvikling for sjøørreten 



Agder vs. Oslofjorden 



Hvorfor har det blitt mer ørret? 

• Bedre gyte- og oppvekstmuligheter i 
ferskvann? 

• Bedre overlevelse og beitemuligheter i sjø? 
• Oppgaver for forskning og forvaltning 



Restaurering og bevaring 
av bekker 

Etablere tidsserier!  
1. Overvåke utviklingen av 

bestandene 
2. Tallfeste effekter av 

forvaltningstiltak 
 



Forskning og forvaltning knyttet til 
sjøfasen 

• Hvilke områder er viktige for ørreten i sjøen? 
• Hva er viktige kilder til dødelighet? 
• Hvordan bør vi høste av bestandene? 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eksperiment: hva betyr høsting i sjø?Habitatbruk



Merking av sjøørret i Furøya 
bevaringsområde, Tvedestrand  



300 m

Verktøy: akustisk telemetri 



BUFFER kick-off meeting 28 Oct Perpignan 
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Hvor dypt går ørreten? 



Life and fate of 8959 (35.8 cm FL): 
• Tagged on 2 May 2013 
• Twice in the river Sept. – Oct. 2013 
• Left the fjord on 16 Feb 2014 
• Returned on 14 April 2014 
• Likely harvested in the NTZ on 17May 2014 
(last detection Grønland)   

A harvested trout 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fiskeforum.com/forum2/index.php?action=printpage;topic=917.0&ei=JzhXVIztEcfdO56wgKAI&bvm=bv.78677474,d.ZWU&psig=AFQjCNHMidERZv-JFMfznJuDi6h6F0Flhg&ust=1415088523738688


Life and fate of 8973 (38 cm FL): 
• Tagged on 9 May 2013 
• Once in the river Sept. – Oct. 2013 
• Alive in Østeråbukt (near river) on 7 Sept. 
2014 (time of last downloading) 
• Remained within range of receivers 
(except when in the river)    

A survivor 



A disperser 
Life and fate of 9008, indet. sex (30.5 cm 
FL): 
• Tagged on 16 May 2013 
• Left the fjord on 3 Oct. 2013 and has 
since remained outside of detection range 



Lost in the fjord? 
Life and fate of 9016, a ripe female (46 cm 
FL): 
• Tagged on 11 Sept. 2013 
• Left the fjord on 18 Sept. 2013 
• Returned on 15 Oct. 2013   
• In the Østerå river 23 Oct. – 2 Nov. 
• Out of range in Kvastadkilen 29 Nov. – 4 
Des. 
• Detected on 4 – 5 Des. 2013 
• Residing, dead or harvested out of range 
in Kvastadkilen after 5 Des. 2013    



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nedfisking av store og gamle individer – ustabil populasjonsdynamikk





Bevaring av mangfold for å sikre 
robuste bestander og et stabilt 

høstbart overskudd 

• Vurdere ulike høstingsregimer 
• Bevaringsområder? 
• Et mangfold av bekker med ulike miljøforhold 




	Ny kunnskap om sjøørret i sør: hva er de viktigste forvaltningsutfordringene? 	�
	Lysbildenummer 2
	Lysbildenummer 3
	Positiv utvikling for sjøørreten
	Agder vs. Oslofjorden
	Hvorfor har det blitt mer ørret?
	Restaurering og bevaring av bekker
	Forskning og forvaltning knyttet til sjøfasen
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Verktøy: akustisk telemetri
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Lysbildenummer 14
	Lysbildenummer 15
	Lysbildenummer 16
	Lysbildenummer 17
	Lysbildenummer 18
	Lysbildenummer 19
	Bevaring av mangfold for å sikre robuste bestander og et stabilt høstbart overskudd
	Lysbildenummer 21

