
Sammenslutningen for utfisking 
av rømt oppdrettsfisk (OURO) 



∗ Nedfelt i Forskrift om fellesansvar for utfisking mv. av 
rømt oppdrettsfisk fra NFD 05.02.2015 

∗ Redusere risiko for genetisk påvirkning fra akvakultur 
på ville bestander av laksefisk 

∗ Sammenslutninga skal vurdere planlegging av tiltak 
for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver 
der overvåkninga , ved bruk av årsprosent eller 
gytefisktellinger viser at innslaget av rømt 
oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent 

∗ I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større 
enn 10 prosent skal tiltak planlegges 

Formål og ansvar 



 OURO i praksis 

∗ Vurdere og planlegge for 
utfiskingstiltak i de elver 
som inngår i Det nasjonale 
overvåkningsprogrammet  

∗ Kun Fiskeridirektoratet kan 
sende inn søknad om å få 
dekket midler til sporing og 
akutte hendelser ihht §3 i 
Forskriften 
 

 



∗ Innsamlede midler kan kun brukes til 
utfiskingstiltak 

∗ Det er ikke åpent for å søke om midler  
∗ Mange har forventning om bredere bruk av midler 

tilsvarende det gamle Miljøfondet i regi av Sjømat 
Norge 
 

Begrensninger i OUROs arbeid 



Styret 

∗ Styreleder: Roar Paulsen (Lerøy M) 

∗ Nestleder: Aino Olaisen (NovaSea) 

∗ Styremedlemmer:  
∗ Ingrid Lundamo (MH) 
∗ Heidi Hansen (Miljødir) 
∗ Ståle Hansen (Fiskeridir) 





Trender på innslag i elv 
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Resultat fra det nasjonale 
overvåkningsprogrammet 2014 og 2015 

2014 2015



Uttak i 37 elver i 2016 

 
∗ Kriterier for utvalg av elver 
∗ Landet delt inn i tre soner 
∗ Det er laget rammeavtaler med tre selskap  
∗ Uttak av fisk med drivtelling, felle og stangfiske 

 
 
 



 Drivtelling 
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Innslag i elv 2015 og 2016 
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% innslag før og etter uttak 2016 i OURO elver 

% innslag før uttak 2016 % innslag etter uttak 2016
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Datakval 1 Datakval 2 Datakval 3 Datakval 4

Overvåkningsprogrammet 2015 
Datakvalitet på årsprosent og drivtelling 

Årsprosent Drivtelling



Takk for oppmerksomheten 

post@utfisking.no  +47 97 53 73 19 
 

www.utfisking.no 
 

mailto:post@utfisking.no
http://www.utfisking.no/
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