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Rømming teller! – Feilmarginer og optimal kontroll



SINTEF viser:

• Vaksine- og slaktetall ansees for å være 

veldig nøyaktig

• Det er mange felles feilkilder ved 

pumping / sortering / telling av fisk

• Det er hovedsakelig operasjonelle 

faktorer som påvirker nøyaktigheten
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Prosenter teller

• Samtlige leverandør og tellere i 

rapporten har en oppgitt feilmargin 

på +/- 2% eller bedre

• Nøyaktighet kan reduseres på grunn 

av operasjonelle omstendigheter

30.11.2020



Myndighetenes fokus

• Hvilke av de kjente feilkildene 

forekommer oftest, og hvilke 

påvirker mest?

• Følges leverandørens anbefalinger 

for optimal drift? 

• Kan det kartlegges hvilke forhold 

som må til for å få nøyaktig telling 

ved rimelig arbeidsprosesser og god 

fiskevelferd?
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Pålegg om miljøovervåking og uttak i vassdrag

• Vurdering av skadepotensiale

• Varsel / pålegg

• Utarbeide og godkjenne plan

• Feltarbeid

• Skriftlig sluttrapport



Miljøovervåking 

og uttak i vassdrag

• 11 pålegg om miljøovervåking i 2020, 

basert på 15 hendelser. 

– Én hendelse fra 2019.

• Antall vassdrag som skal undersøkes 

er i overkant av 60 stk.

• Alle sakene gjelder laks.

30.11.2020Foto: Shutterstock.

NORCE LFI v/Helge Skoglund 



Rømmingstall 

– vanlige utfordringer

• Feilmarginer på tellerne i brønnbåt

• Opptelling viser pluss i beholdningen

• Ingen telling, men subjektive eller 

udokumenterbare vurderinger

• Selskap setter opp gjenfangsttallet 

som rømmingstall

• Manko forklares som uregistrert svinn
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Feilmarginer

Rømmingssak med stor skade i nota. Selskapet ønsker ikke å telle.

• Brev fra selskapet:

«Vedlegget viser at antallsavvik mellom registrert 

beholdning i produksjonsstyringssystem (…) og 

opptelt antall fisk satt ut i … varierer mellom 

pluss 12,43 % og minus 4,4 % …»

• En slik feilmargin som selskapet her oppgir tilsvarer fra 

- 8 100 til + 23 000 fisk i den aktuelle merden med 185 000 fisk.
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Tvil

Rømmingssak med ca. tre meter lang rift i nota. 

• Brev fra selskapet:

«Vi stiller oss tvilende til at det har vært en rømming på lokaliteten…»

«Da fisken i nota måtte avluses, ble det foretatt en telling inn i brønnbåten. 

Tellinga viste en manko på 2,4 %. Dette er godt innafor feilmarginen på 

tellerne i brønnbåten.»

• Telling viste en manko på 4 800 fisk.
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Subjektive vurderinger

Rømmingshendelse med flere hull etter en arbeidsoperasjon. 

• Selskapet gjennomførte en telling der noe gikk galt, slik at de ikke kunne stole på 

resultatet. Resultatet viste over 2000 fisk i manko. Selskapet velger å ikke foreta ny 

telling.

«[..] telling inn i brønnbåt unøyaktig og vi har ser at tallene for flere av de andre merdene 

er lave uten at der har vært hull i nøtene. 

[…] svært lite fisk i gjenfangstgarn og kun registrert en fisk fanget av andre, mener vi 

tallet er langt lavere […] at også 500 fisk kan være høyt.»

• Basert på subjektive vurderinger melder selskapet inn 500 rømte fisk i del 2. 
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I pluss

• Rømmingssak med 1 meter lang flenge i nota. 

• Selskapet foretar opptelling og finner en manko på 10 000 fisk.

• Dette ønsker de så å kontrollere, og foretar en ny telling. 

• Denne viser pluss 1 500.
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Opptelling etter 

rømmingshendelser

• Midlertidig instruks gjeldende fra juni 

2020

• Informasjonen om omfang bør så 

langt det er mulig være basert på 

kvalitetssikrede tellinger.

• Vi skal oftere pålegge telling.

• Det er oppdretter sitt ansvar å ha 

kontroll på antall og sikre kvalitet i 

tellinger

30.11.2020Foto: Shutterstock



Skadebegrensende tiltak i vassdrag etter rømming

• Risiko:

• Få et reelt tall på rømmingsomfang

• Få dette tidsnok 

• Får følger for:

• Fiskeridirektoratet sitt sektoransvar etter 

eget lovverk, etter kvalitetsnormen (nml) 

og vannforskriften

• Rømmingsstatistikken:

– Våre analyser som tar utgangspunkt i denne, 

forebyggende arbeid, m.m.

– Andre som bruker statistikken
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Tellenøyaktighet

• Ikke god nok

• Felles utfordring for næring og 

forvaltning

– Dette vil Fiskeridirektoratet gjøre noe med

• Samarbeid, flaskehalser, løsninger
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