Villaks
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✔
✔
✔
✔
✔

Oftest slank og torpedoformet kropp
Slank og lang halerot
Hele, rette og kantete finner (splitting pga skade kan forekomme)
V-formet avslutning på halefinnen
Få flekker/prikker jevnt fordelt over sidelinjen, få eller ingen under sidelinjen
(flergangsgytere kan ha flere flekker/prikker)
✔ Én eller få prikker på gjellelokket, som sjelden er forkortet eller skadet

Oppdrettslaks
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✔ Mer eller mindre «lubben» kropp
✔ Reduserte/skadde og av og til forkrøplede finner
✔ Sammenvokste og/eller skjeve finnestråler på rygg- og brystfinner
(ujevnheter kjennes godt om du holder finnen mellom fingrene og drar med finnestrålene)
✔ Vanligvis smal halerot, men likevel kraftigere og kortere enn hos villaksen
✔ Mange prikker og flekker både over og under sidelinjen, spesielt mange på framkroppen
✔ Mange flekker på gjellelokket, som kan være forkortet eller skadet
Mer informasjon om villaks og rømt oppdrettslaks finnes på www.klv.no og www.fiskeridir.no
Utdypende litteratur finnes i boken «Interaksjoner mellom lakseoppdrett og villaks» som kan lastes ned fra www.klv.no/pdf/kap4.pdf
KLV, 2011

Villaks eller oppdrettslaks?
Det er ikke alltid like lett å se forskjell på villaks og oppdrettslaks. Dersom oppdrettslaksen rømte som smolt og/eller har vært på rømmen en stund kan det
være spesielt vanskelig og man trenger da andre metoder enn en vurdering av
ytre kjennetegn for å fastslå opphavet til laksen. Denne veiledningen er til hjelp
for å skille forholdsvis nyrømt oppdrettslaks fra villaks ut fra synlige typiske
kjennetegn.
Merk: All oppdrettslaks skal vaksineres før de settes i sjøen. Vaksinen som
injiseres i oppdrettslaksens bukhule fører i større eller mindre grad til
reaksjoner som sammenvoksninger og/eller pigmentering (melanin). Sammenvoksningene kan sees som tynne «tråder» mellom organer og mellom organer
og bukvegg Pigmentering kan sees som mørk farge på de tynne trådene
og/eller mørke flekker på indre organer og/eller bukveggen. Villaks har vanligvis ikke slike endringer i bukhulen.

Eller kanskje sjøørret?
Oppdrettslaks som har vært lenge på rømmen kan ha forholdsvis fine og hele
finner. Siden både sjøørret og oppdrettslaks har flere prikker/flekker under
sidelinjen enn villaks kan rømt oppdrettslaks forveksles med sjøørret. Sjekk i
så fall bakkanten av halefinnen. Er denne rett eller buer utover er dette en
sjøørret. Er avslutningen mer V-formet (buer innover) er dette en laks.
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