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Er Gyrodactylus salaris en 
utfordring 
for anadrome bestander i 
Oslofjorden?

Prosjekt Gyrofri nærmer seg nå 
slutten. Vestfold og Telemark 
fylkeskommune og Viken 
fylkeskommune inviterer til en noe 
bredere anlagt sluttkonferanse da 
kunnskap som er framkommet i 
prosjektet stiller spørsmål 
om G. salaris kan være en 
utfordring for anadrom fisk i større 
deler av Oslofjorden enn de vi først 
antok. Vi ønsker at 
problemstillingen drøftes med et 
interregionalt blikk på tvers av 
landegrenser, noe som også angår 
Sverige.

PLAN & 
UTVIKLING

VESTFOLD OG TELEMARK

Mølen

Sted: Hotell Jeløy Radio https://www.jeloyradio.no/
Dato: 21. - 22. september 2021
Tid: Konferansen starter med lunsj kl. 13.00 dag 1, 
og avsluttes etter lunsj dag 2

Etter gruppebilde (kl. 17.00) dag 1- samles vi igjen 

kl.18.00 for samtaler om veien videre, 

• Inntrykk fra dagens samling.
• Den «nye» laksesykdommen «red skin disease» 

som nå rammer laksen i Enningdalsvassdraget 
(fellesvassdrag for Norge og Sverige). Hva kan 
gjøres for å finne ut av årsaken(e) og hvordan bør 
dette felles forvaltes?

• Middag dag 1 kl 1900

• Etter lunsj dag 2 - muligheter for samtaler om 

veien videre fortsetter

Nettside: www.gyrofri.no

Kontaktperson: Lars Wilhelm Solheim

Program dag 1

Kl. 14.00 Velkommen til dagens samling v/ seksjonsleder 
i Mattilsynet, seksjon for Fiskehelse og Fiskevelferd Lise 
Charlotte Rokkones.

Kl. 14.05 Prosjekt Gyrofri
•Program og arbeidsform for samlingen Lars Wilhelm Solheim, 
Vestfold og Telemark fylkeskommune
•Prosjekt Gyrofri v/ Lars Wilhelm Solheim, bakgrunn for 
prosjektet, - hva ville vi undersøke?

Kl. 14.20 Forskningsdelen
Hva har vi funnet? Resultater fra prosjekt Gyrofri. Er det 
risiko for spredning av G. Salaris til andre vassdrag i 
Oslofjorden? Resultater og refleksjoner. Ordstyrere; Lars 
Wilhelm Solheim og NINA v/Tor Atle Mo
•Fiskens vandringer, v/Guttorm Christensen Akvaplan-
niva og Thrond Haugen, NMBU mfl.
• Gyrofri og FjordOs – til felles nytte? v/ Andre` Staalstrøm, 
NIVA og v/ Karina Hjelmervik, USN.

Kl. 15.20 Pause 5 min

Kl. 15.25 Ekspertutvalgets arbeid 
Er det mulig å utrydde G. salaris fra infiserte vassdrag i 
regionen? v/ Tor Atle Mo.

Kl. 15.40 Refleksjoner
•Drøfting av risiko for spredning av G. salaris, har vi et felles 
bilde av situasjonen?

KL. 16.00 Pause 15 min

Kl. 16.15 Forvaltningsdelen
Hvordan koble ekspertutvalgets arbeid sammen med 
resultater fra prosjekt Gyrofri i tid og rom. Hva kan 
vi sammen bidra med? Ordstyrer Lars Wilhelm Solheim

•Ekspertutvalgets rapport, - når vil Drammensområde være 
fritt for G. salaris. Hva kan vi samarbeide om videre? v/ 
Miljødirektoratet Jarle Steinkjer
•Mattilsynets rolle og ansvar. Mattilsynets videre arbeid for å 
unngå spredning av G. salaris. Hva kan vi samarbeide om 
videre? v/ Mattilsynet, Lise Charlotte Rokkones

https://gyrofri.no/
https://www.jeloyradio.no/
http://www.gyrofri.no/
https://eu-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-neu-d2-4ffa92cc3784afebd08482bd66d9a0fe/views/imgo


Program dag 2

Kl. 08.45 Er det grunnlag for bekymringer for spredning fra svensk til norsk side av grensen.

Förekomst och påverkan av Gyrodactylus salaris på svenska laxbestånd, övervakningsprogram och åtgärder för att 

hindra spridning.

•Inledning, Havs- och vattenmyndigheten, Håkan Carlstrand

•Förekomst och påverkan av Gyrodactylus salaris på svenska laxbestånd, Sveriges Lantbruksuniversitet, Ida Ahlbeck

Bergendahl

•Svenskt övervakningsprogram, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Charlotte Axen`

•Åtgärder för att hindra spridning av Gyrodactylus salaris, Havs- och vattenmyndigheten, Håkan Carlstrand

•«En älv, två länder» Prosjekt om mulig tilrettelegging for laks fra svensk side mot Trysil v/ Statsforvalteren i 

Innlandet Ola Hegge.

Kl. 10.00 Pause

Kl. 10.15 Paneldiskusjon; Samarbeid forskning og forvaltning. Har vi behov for et Gyrofri 

II? Ordstyrer: Statsforvalteren i Viken v/Håvard Hornæs

•Hva kan vi samarbeide om videre? Tanker fra et panel. NMBU v/ Thrond Haugen, Akvaplan-niva v/ Guttorm 

Christensen, Norske Lakseelver v/Torfinn Evensen, NJFF v/ Øyvind Fjeldseth, Viken Fylkeskommune 

v/Helene Gabestad, Mattilsynet v/ Charlotte Rokkones, NINA v/Tor Atle Mo, Havs -

och Vattenmyndigheten v/Håkan Carlstrand, SLU v/ Ida Ahlbeck Bergendahl, Miljødirektorat v/ Jarle Steinkjer. 

Plenum og synspunkter fra salen.

Kl. 11.15 Oppsummering og videre arbeid v/ Helene Gabestad, Viken fylkeskommune

•Verdien av Oslofjorden/FN` s bærekraftmål nr. 17 om samarbeid. Hvordan arbeide vi videre? Hvordan tar vi tak i 

dette?

Kl. 11.30 Lunsj (Felles samling avsluttet ved lunsj).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 12.30 Bilaterale samtaler mellom svenske og norske myndigheter - veien videre?

Kl. 15.00 Vel hjem (vi har møterom fasiliteter fram til kl. 15.00)

Oppdatert 07.09.21. LWS

Partnere 
• Mattilsynet
• Statsforvalter i 

Vestfold og 
Telemark

• Statsforvalter i Viken
• Miljødirektoratet


