
Miljørisiko ved import av rensefisk 

Eli Knispel Rueness
22.01.2020



Prosjektgruppe:
Paul R. Berg - populasjonsgenetikk
Snorre Gulla – bakteriologi
Kim Halvorsen – fiskeøkologi, genetikk
Johanna Järnegren – marin økologi
Tor Atle Mo – parasittolgi
Espen Rimstad - virologi

Martin Malmstrøm – prosjektleder VKM

Bestilling fra Miljødirektoratet

Godkjent av:
VKMs faggruppe for fremmede
organismer og handel med truede arter
(CITES)



Antall rensefisk brukt i norske oppdrettsanlegg 2015-2018

Tall fra Fiskeridirektoratet



Antall gylter importert fra Sverige 2017 og 2018, fylkesvis

Tall fra Miljødirektoratet

  Berggylt                       Grønngylt                        Bergnebb



Prosjektgruppen vurderte risiko for:

• Genetiske endringer i lokale bestander (også i 50-års perspektiv).

• At rensefisk sprer seg utover sitt naturlige utbredelsesområde. 

• At parasitter, bakterier og virus spres til gylter og rognkjeks. 

• Andre negative økologiske effekter.

• Foreslår også en rekke risikoredusere tiltak.



Risiko = sannsynlighet x konsekvens



Risikoen for negativ genetisk endring i lokale bestander av
importert rensefisk vil avhenge av følgende faktorer: 

1) Hvor ulik genetisk den importerte fisken er i forhold til de lokale bestandene.

2) Alder under import i forhold til reproduktiv alder.

3) Mengden av egg som de importerte fiskene produserer i merden.

4) Antallet importert fisk som rømmer og deretter formerer seg. 

5) Populasjonsstørrelsen av de lokale bestandene.

6) Overlevelse- og reproduksjonsevne til avkom av importert fisk. 

I et 50-års perspektiv med årlig rømning av importert rensefisk forventes 
det at de genetiske endringene i lokale bestander vil akkumuleres over 
tid og med antall importert fisk. 



Det er høyest risiko for genetiske effekter hos grønngylt som
har sterk genetisk differensiering mellom ulike bestander og
bergnebb som gyter pelagisk.
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Risiko for spredning utover naturlig
utbredelsesområde:

A = Grønngylt
B = Berggylt
C = Bergnebb 

Nordlig grense for naturlig utbredelse



Risiko for spredning av smittestoffer:

Gylter Rognkjeks



Risiko for andre økologiske effekter:

Spredning av fremmede
organismer, som bifangst eller
med transportvann.
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• Mengden av importert fisk. 

• Den geografiske opprinnelsen av den importerte fisken.

• Forhold under transport og oppbevaring før utsetting i 
merder.

• Tidspunkt for utsettelse. 

• Omfang av import over tid.

Risko for negative effekter på biologisk 
mangfold avhenger av:



Risikoreduserende tiltak

• Lukkede anlegg
• Minimere distanse mellom fangst- og utsettelsessted
• Import kun etter gytetid
• 3 ukers karantene før utsetting
• Vaksinering
• Helsekontroll – testing for patogener
• UV-behandling av transportvann
• VHSV - unngå rensefisk for regnbueørret



Takk for oppmerksomheten!
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