
Gyrofri

15.09.2017
Kate Hawley, Thrond Haugen – NMBU
Jenny Jensen, Guttorm N. Christensen, Akvaplan-niva

Risiko for spredning av 
lakseparasitten Gyrodactylus salaris
i Oslofjorden – hindres spredning av 
G. salaris av en saltbarriere?





AP 1 - status på laksevassdrag i regionen
• Innsamling og analyser av laksunger fra lakseførende vassdrag i regionen

– Numedalslågen
– Bergselva
– Aulivassdraget (Ramnesbekken, Merkedamselva)
– Selvikvassdraget? og Rovebekken

• Konklusjon – ingen nye infiserte vassdrag påvist i 2015 og 2016
• Skal innsamles og analyseres hvert år i prosjektperioden

Innsamling for 2017 gjennomføres i oktober



AP 2 – saltholdighetsbarrierens robusthet
• Oseanografi og modellering. 
• Supplere det eksisterende overvåkningsprogrammet for Ytre Oslofjord, for å 

beskrive hvordan saltholdigheten varierer i en flomsituasjon. 
• Overvåkning av saltholdighet i overflatelaget i Oslofjorden med eksisterende 

FerryBox målinger. Dette vil innebære og ta i bruk data som måles på Oslo-
Kiel ferga.

• Kontinuerlige målinger av saltholdigheten med 6 salinitetsmålere.
• Ta i bruk FjordOs-modellen som et aktivt verktøy for å studere saltholdighet 

og strømforhold overflaten i nær sann tid, og for å studere effekten av mer 
intens nedbør på saltbarrieren.  

Gjennomført:
• Mer data inn fra Ferry-box
• Forslag for plassering av stasjoner for kontinuerlig målinger av salinitet
• Innhentet mer info om tilførsel fra mindre elver



AP 2 – Telemetri
• Merking av Laksesmolt/voksen laks/vinterstøinger/sjøørret fra 

Drammensregionen og Sande
– Avdekke vandringshastighet og mønster
– Hvor raskt fisken kan vandre fra et infisert område til et ikke-

infisert område
– Vandrer fisken opp i flere ulike vassdrag i løpet av høsten

• Risikovurderingsmodell - overflatevannets saltholdighet og temperatur 
under ulike klimascenarioer, fiskens vandringsmønster og parasittens 
salinitets- og temperaturrelaterte overlevelse i en kombinert 
risikoanalyse



WP 3 – Telemetri
• Merkeprogram – status per september 2017

– 10 vill og 21 kultiver laksesmolt fra Drammensvassdraget
– 20 vill og 20 kultivert laksesmolt og 13 v ill og 7 kultivert sjøørretsmolt fra 

Lierelva
– 25 vill laksesmolt og  10 vill ørretsmolt fra Sandeelva samt 2 voksne sjøørret
– 15 vill laksesmolt og 25 vill sjøørretsmolt pluss 1 voksen sjøørret fra 

Selvikbekken
• Ca 70 lyttebøyer (Thelma)- satt ut før merket fisk ble sluppet

– Transekter (4 – 500 meter mellom loggerne)
• Svelvik, Horten-Moss, Bolærne - Østfold

– Enkeltstasjoner (Drammen til Larvik også på Østfoldsiden)
– Stå ute hele året

Status: merking av i all hovedsak gjennomført – gjenstår noe sjøørret. 
Tillatelser fra Mattilsynet er innhentet. 
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Innsamling og merking av fisk





















Videre

• Tømming og flytting av loggere i oktober
• Salinitetsmålinger
• Analyser av data fra loggere
• Planlegging 2018
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