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Temaer

• Villaksens verdier for samfunnet

• Definisjon av lokaløkonomiske virkninger

• Laksefiske i elver infisert med Gyrodactylus
salaris før og etter restaurering – lønner dette 
seg, sett i et rent bedriftsøkonomisk 
perspektiv?

• Bærekraftig laksefiske i tidligere gyro-elver

• Alle detaljer i NINA Rapport 1594



Laksen skaper
verdier! 
• Opplevelser og livskvalitet

• For lokale fiskere
• For tilreisende fiskere
• For rettighetshavere og andre

• Inntekter og arbeidsplasser
• For grunneiere
• I lokalt næringsliv
• (For staten særlig gjennom

skatt/avgift)

• Bolyst

• Naturkunnskap

• Fiskekjøtt/mat

«Bevare produktivitet og mangfold … 
utvikle ressursen … til beste for rettighets--
havere og fritidsfiskere» (§ 1 i lakseloven)



Gyrodactylus
– kampen
som nå er i 
ferd med å 
lykkes?

Også grønt her!



Økonomisk verdi av laksen – to tilnærminger

• Samfunnsøkonomi 

i) Bruksverdi

- eks. rekreasjonsverdi

ii) Ikke-bruksverdier 

- eksistensverdi, 

bevaringsverdi,  

opsjonsverdi, 

kvasi-opsjonsverdi
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• Lokal-økonomiske effekter 
(foretaksøkonomi)

Verdiskaping («netto»)

= 

Fiskernes forbruk i lokalsamfunnet 
(«brutto»)

minus 

Innsatsfaktorer 

(eksl. lønn/ arbeidsvederlag)

Pluss

Ringvirkninger

Samfunnsøkonomisk verdi >> Lokaløkonomisk verdi



Lokaløkonomiske
virkninger av 

laksefiske



Lokaløkonomiske beregninger
Databehov:  

• Antallet fiskere i elva

• Fordelingen av lokale og tilreisende

• For hhv. lokale og tilreisende fiskere

- antall fiskedager

- lokalt forbruk per fiskedag fordelt på 

fiskeleie, overnatting, og annet forbruk.

(i) Omsetning = Fiskernes lokale forbruk

(ii) Verdiskaping = «nettoen» igjen av fiskernes lokale forbruk

(iii) Verdiskapingsfaktor = verdiskaping/omsetning

(iv) Ringvirkninger = økonomisk meraktivitet pga fiskernes forbruk. Multiplikator 1,35, som 
anvendes på (i) eller (ii)  

Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet
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Ulike varer og tjenester har 

ulik verdiskapingsfaktor: 

Eks: 

- fiskeleie 0,83. 

- «forbruksvarer» 0,18



Lokaløkonomi - datagrunnlag

Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet
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Stensland m.fl. 2015 Brendehaug, Stensland 

& Olaussen 2017
Andersen, Stensland 

m.fl. 2019

Andersen & Dervo 2019 



Lokaløkonomisk verdi av laksen
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Forbrukstall per fisker/døgn i noen elver i 2017-NOK

Elv Fiskeleie
(lokal/ 

tilreisende) 

Annet
(lokal/   

tilreisende)

Totalt 
(lokal/ 

tilreisende)

Kilde

Trondheimsfjord-

elvene 

225 / 531 519 / 1193 744 / 1724 Upubl. 2006; (Fiske et 

al. 2012; Ianssen & 

Johansen, 2007)

Verdalselva 129 / 193 54 / 530 183 /722 Stensland et al. upubl.

Lærdalselva 1950 / 2750 Brendehaug m.fl. 2017

Vikedalselva 218 201 419 Navrud & Bergland 

2017

Nasjonal 508 1325 1833 Andersen & Dervo

2019
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Lærdal Driva Vefsna

Smitteperiode 1996-2017 1980- 1978-2017

Fiskestatus Ca full bruk* Noe laksefiske 
Sperre oppe 

Laksefiske i 
etableringsfase

Fiskedøgnkapasitet 6,300 30,000 25- 30,000

Omsetning inkl ringv. 22 mkr 52 mkr 50-70 mkr

Verdiskaping inkl ringv./år 14 mkr 18 mkr 19-27 mkr

Behandlingskostnader 49 mkr 80 mkr 20 mkr* (150 mkr for 
Vefsnaregion)

Nåverdi av fisket (verdien av årlig 
framtidig inntektsstrøm. 4% rente) 

347-415 mkr. 437 mkr 475-665 mkr

Tapt verdiskaping inkl. ringv. 
gjennom smitteperioden 

163 mkr 365 mkr Ikke beregnet

Nytte/kostnad ved behandling 
(4%)

2,6 3 15,6*



Konklusjon - økonomi

• Laksefisket og laksen har stor samfunnsøkonomisk 
verdi og er viktig for lokaløkonomien i mange 
elvedaler. 

• Elver med Gyro har tapt mye penger under 
smitteperioden

• Gyrobehandlinger har en høy nytte/kostnadsfaktor  

=> svært lønnsomt rent foretaksøkonomisk

• Får igjen 2,5 - >10 ganger innsatsen (gyrobehandling 
på børs…)

• Enda mer verdifullt om vi legger inn brukernes 
konsumentoverskudd og ikke-bruksverdi



Bærekraftig utvikling
av “gyroelver” som
framtidige fiskeelver
• Ingen grunn for mndighetene å IKKE fullføre

bekjempelsesprogrammet snarest mulig

• Balansere de tre dimensjonene økologisk, 
økonomisk og sosial bærekraft

• Godt samarbeid på flere nivå er viktig, men 
krevende

• Bruke fiskeregler, tilrettelegging/pakking og 
prising som aktive virkemidler til å ivareta de 
tre dimensjonene og sørge for et mangfoldig
tilbud for flere segmenter av laksefiskere

Kilde: Lakselva


