
 
 

Gyrodactylus salaris - behandling og reetablering av 
elver i Drammensregionen. Status og veien videre 
mot friskmeldte vassdrag 
 

Scandic Ambassadeur Drammen 06.12.2021 
 
Norske Lakseelver inviterer til et informasjonsmøte om Gyrodactylusarbeidet i Drammensregionen. Vi opplever at 
våre medlemslag i regionen og andre elver som grenser til Drammensregionen, ønsker informasjon om 
kommende behandling av vassdragene, reetablering av bestandene, risiko for smittespredning, mm. Til dette 
møtet inviterer vi derfor alle forvaltningslag i laksevassdrag på Østlandet. Målet for møtet er å gi forvaltningslag 
relevant og oppdatert informasjon, og at lagene kan få stille spørsmål til forvaltnings- og faginstansene.  
Møtet holdes på Scandic Ambassadeur i Drammen, rett ved togstasjonen.  
 
 
Kl 18:00 Velkommen – Sigurd Hytterød, Norske Lakseelver 
 
Kl 18:10 Status for planlegging av behandling mot Gyrodactylus salaris i Drammensregionen – 

Statsforvalteren i Viken v/seksjonssjef Klima- og miljøvernavdelingen, Karsten Butenschøn  
- Hvordan er gyrobekjempelsen organisert, roller og ansvar? 
- Veien fram mot behandling. Hva er gjennomført og hva planlegges? 

 
Kl 18:45 Oppsummering fra utprøvingen av klor i Driva 2021 –  

Norsk Institutt for Vannforskning v/ forskningsleder Anders Gjørwad Hagen,  
- Har prosjektet gått etter planen?  
- Er det skjær i sjøene, eller kan Gyrodactylus salaris utryddes fra store vassdrag med 

klorforbindelser som hovedkjemikalium? 
- Er det kunnskapshull som må tettes for å vurdere om metoden kan brukes i 

Drammensregionen? Vannvolum, behandlingsstrekning, vannkjemi, brakkvann i 
Drammensfjorden? 

 
Kl 19:15 Kaffepause  
 
Kl 19:30 Er det risiko for spredning av Gyrodactylus salaris til vassdrag i Oslofjorden? –  

Norsk Institutt for Vannforskning v/ forsker André Staalstrøm  
- Konklusjoner fra Gyrofri-prosjektet 

 
Kl 20:00 Hvordan bevare laks og sjøørret og reetablere stedegne bestander etter behandling? –  

Veterinærinstituttet v/ Kristin Bøe, prosjektleder for bevaring og reetablering av sjøørret og laks i 
Drammensregionen   

 
Kl 20:30 Hvordan forberede og tilrettelegge elvene i Drammensregionen for et liv uten Gyrodactylus 

salaris? Norske Lakseelver v/ fagsjef Håkon Berg Sundet 
 
Kl 21:00 Slutt 

https://www.google.com/maps/place/Scandic+Ambassadeur+Drammen/@59.7400432,10.2013745,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x495f15cfc10d1c89?sa=X&ved=2ahUKEwiav_Dvv4j0AhWoSfEDHY7PC7oQ_BJ6BAg8EAU

