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Referat:  Minkende fangster av laks og sjørøye i Laukhelle Lakselva på Senja på 2000-tallet 
førte til en diskusjon om fangstene gjenspeilet en rell nedgang eller om andre forhold 
påvirket fangstene. Det var derfor et behov for å registrere de reelle gytebestandene og 
beregne fangstratene. 

I årene 2008 til 2014 er det gjennomført videoregistrering av utvandrende smolt  og 
vinterstøing og av oppvandrende laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja. 
Registreringene skjer ved at fire undervannsvideokamera overvåker all fisk som passerer 
gjennom fire åpninger i et 110 meter langt ledegjerde lokalisert ca. 50 meter fra munningen. 
Hver åpning i ledegjerdet er fra 1,2 til 1,4 m brede. I 2014 startet overvåkingen 4. juni og ble 
avsluttet 1. oktober. Registereringene i 2014 omfatter totalt ca. 47 000 individer. Dette er en 
kraftig økning fra årene før. 

I årene 2008 til 2014 har overvåkingen startet til ulike tidspunkter avhengig av isgang og 
snøsmeltingen om våren. Dette har ført til at noe vinterstøing har vandret ut før overvåkingen 
startet flere år. Smoltutvandringen som starter senere, er imidlertid overvåket i alle årene, 
med unntak av i 2011 da stor og langvarig smelteflom medførte forsinket montering av 
ledegjerder og kamera. Smoltutvandringen hadde da startet og smolt-tallene er ikke 
komplette i 2011. 

I 2014 ble det registrert et innsig til vassdraget på 924 villaks, 69 oppdrettslaks, 15 406 
sjøøret og 2 284 sjørøyer. Total fangst i vassdraget var  140 villaks, 15 oppdrettslaks, 1 214 
sjøørret og 1 sjørøye (fredet). Dette ga gytebestander av antatt kjønnsmodne individer, på 
784 villaks, 54 oppdrettslaks (6,4 %), 2 416 sjøørret ≥ ca. 40 cm og 1 159 sjørøyer > ca. 38 
cm.  

Det ble registrert 11 366 utvandrende laksesmolt, 11 011 sjøørretsmolt og 1 641 
sjørøyesmolt i 2014. Smolten vandret ut i stimer som ofte bestod av alle tre arter sammen. 
Utvandringen av alle tre smoltarter startet når vanntemperaturen steg over ca 9 °C, og  
hadde samme utvandringsforløp. Tidspunktet for utvandringen av både vinterstøing og smolt 
ble  hovedsakelig styrt av vanntemperatur.  

Oppvandringen av oppdrettslaks foregikk enkelte år tidligere, og andre år senere enn 
villaksen. I gjennomsnitt vandret oppdrettslaks opp omtrent samtidig med villaksen i årene 
2008 til 2014. Andelen oppdrettslaks i gytebestanden varierte fra 0,3 til 32,2 % i samme 
periode.  

Sjøoverlevelse fra smolt til ensjøvinter laks var gjennomsnittlig 8,1 %, til tosjøvinter 3,5 % og 
til tresjøvinter 0,6 %, (gjennomsnittet for en årsklasse av smolt var 11,6 %), i de seks årene 
fra 2008 til 2013.  
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Lakselva er et av vassdragene i Norge der det er registrert høyest andel rømt oppdrettslaks i 
gytebestandene de siste 30 årene. I vassdrag med høyt innslag av gener fra oppdrettslaks 
fryktes det at totalproduksjonen går ned. Det er foreløpig ingen tegn til at det er tilfelle i 
Lakselva. Det er også et paradoks at måling av genetisk integritet (en del av kvalitetsnormen 
for laksebestander) i Lakselva viser «svært god/god» integritet selv om gytebestandene i 
enkelte år består av nesten like stor biomasse hunnlaks av rømt laks som av vill laks.  

Bestandene av alle tre artene har økt i perioden 2008 til 2014. Dette skyldes hovedsakelig 
redusert beskatning. Fra og med 2009 ble beskatningsregelene endret, noe som resulterte i 
gradvis større gytebestander og dermed høyere registrerte antall utvandrende smolt av alle 
tre arter 3 til 4 år senere. Denne utviklingen har blitt skissert i prediksjoner i tidligere 
rapporter fra prosjektet. I den foreliggende rapporten er det laget prognoser for utviklingen 
fram til 2018. De viser at bestandene vil øke ytterligere om ikke et reelt gytebestandsmål 
(vassdragets bæreevne) for en eller flere av de tre artene allerede er nådd i 2014.  

Prosjektet i Lakselva på Senja er det mest omfattende overvåkingsprosjektet som er 
gjennomført i Norge, målt i antall fiskepasseringer der alle tre anadrome fiskearter blir 
registrert. Resultatene vil gi økt kunnskap i arbeidet med å finne en bærekraftig beskatning jo 
flere år overvåkingen pågår. Det er to bestandsparametre som er sentrale når det gjelder å 
forutsi bestandsutvikling: 1) Overlevelse fra egg til smolt og 2) overlevelse fra smolt til 
førstegangs tilbakevandring til elva.  For å måle overlevelse fra egg til smolt må man 
overvåke fire til fem år for å få ett datapunkt. Overlevelse fra egg til smolt er trolig påvirket av 
størrelsen på gytebestanden («stock-recruitment modeller»). Det er derfor påkrevd å kunne 
måle overlevelse fra egg til smolt for flere årsklasser og å overvåke i mer enn 10 år 
sammenhengende for å fange opp variasjonen i størrelsen på gytebestander. 

Skandinavisk naturovervåking AS 

Ranheimsvegen 281 

7054 Ranheim 

90 62 77 78 

anders@lakseinfo.com 
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Forord 

Videoovervåkingen av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja inngår i programmet for 

overvåkingen av nasjonale laksevassdrag. Prosjektet ble startet opp i 2008 og ble i 2013 og 

2014 finansiert gjennom tilskudd fra Havbruksnæringens Miljøfond og Miljødirektoratet (DN), 

samt egenfinansiering fra Skandinavisk naturovervåking AS og Ferskvannsbiologen AS. 

Lokal oppfølging av videosystem og ledegjerder har vært en forutsetning for å lykkes med 

registreringene. Per Øyvind Winther har hatt ansvar for skifte av harddisker og inspeksjon av 

systemet. Han er også leder av AL Lakselva, og har vært ansvarlig kontaktperson i prosjektet 

siden 2012. 

 

 

Trondheim 17.02.2016 

 

Anders Lamberg 

Prosjektleder  

Skandinavisk naturovervåking AS 
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1 Innledning 

I Norge pågår det kontinuerlig arbeid med å finne nivåer for bærekraftig beskatning av laks i 

de ulike bestandene. Gjennom teoretisk arbeid er det såkalte «Gytebestandsmålet» (GBM) 

for laks utviklet. For sjøørret og sjørøye er det ikke utviklet et lignende verktøy. Det er trolig 

svært komplisert å ta med alle tre arter i en komplett beskatningsmodell. For å kunne ta et 

steg fremover, må man uansett ha overvåkingsdata fra vassdrag der det er bestander av alle 

tre artene. I Lakselva på Senja er det gjennomført slik overvåking siden 2008. Dette er trolig 

det største overvåkingsprosjektet som er gjennomført, der alle tre arter er med og der fisken 

ikke påvirkes gjennom håndtering og merking.  

 

Å betrakte bestandene av de tre artene som separate enheter som ikke påvirker hverandre 

ville vært praktisk, men denne tilnærmingen er trolig ikke i tråd med realitetene. Det 

gjeldende biologiske paradigmet tar utgangspunkt i enkeltindividene som enhet for seleksjon, 

og ikke hele bestander. En bestand er simpelthen et resultat av tilstedeværelse av og 

interaksjoner mellom enkeltindivider. Det er derimot en tradisjonell «fabrikkmodell» som 

oftest er benyttet i forvaltning av laksebestander. Prinsippet er at en elv betraktes som en 

«fabrikk» der det puttes inn egg og så «produserer» elven smolt. Derfor ble laksefangstene 

fra elver i mange år rapportert i tonn totalfangst. Det teoretisk etablerte gytebestandsmålet 

(GBM) for norske elver (Hindar et al. 2007) benytter modeller som beskriver forholdet mellom 

hvor mange egg som gytes og hvor mange smolt som vandrer ut. Antall smolt som vandrer 

ut øker med antall egg inn inntil et visst nivå hvor «produksjonen» ikke øker mer eller til og 

med avtar. GBM-modellene tar delvis hensyn til den intraspesifikke konkurransen (innen 

arten), men ikke til konkurransen mellom arter og heller ikke til dynamikken i bestander av 

predatorer. 

 

Videoregistreringene i Lakselva gir svar på hvordan størrelsen av bestandene av laks, 

sjøørret og sjørøye varierer over tid og hvilken sammensetning av størrelses- og 

aldersgrupper de har. Hva som er en optimal sammensetning av arter og hvordan 

bærekraftig beskatningsnivå bør være, er ikke kjent. Foreløpig er det lagt føringer for 

beskatning av laks gjennom GBM, men for de andre artene eksisterer det ikke tilsvarende 

bestandsmål i dag. Det er mulig å gi råd om hvor mange individer som kan tas ut før 

bestandene minker eller øker (forutsatt stabil sjøoverlevelse), men den langsiktige effekten 

er vanskelig å forutsi. 

 

Før videoovervåkingen av Lakselva startet i 2008, viste fangststatistikken en nedgang i 

fangstene av laks fra og med 2002. I perioden 1995 til og med 2001 ble det fanget 
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gjennomsnittlig over 700 laks. I perioden fra 2002 til og med 2007 var fangstene synkende 

med gjennomsnittlig uttak på 250 individer. Etter dette er det fanget 165 laks (gjennomsnitt) 

årlig. Strengere fiskeregler de siste sju årene, med redusert fisketid og innføring av 

markforbud og kvoter, og variasjon i fiskeforhold mellom år, har gitt en beskatningsrate på 

gjennomsnittlig 18 % av innsiget, ca. halvparten av fangstraten i 2008. Det er derfor ikke en 

nedgang i bestanden av laks. Videoregistreringen viser at årlig gytebestand har økt i 

overvåkingsperioden og prognosene for smoltutvandring basert på antall og størrelse av 

hunnlaks registrert i videoovervåkingen, viser at det vil vandre ut nesten dobbelt så mange 

smolt i 2014 som i de tidligere årene. Forutsetningen for prognosen var at bestanden av laks 

ennå ikke hadde nådd sitt reelle gytebestandsmål (Lamberg et al. 2015). 

 

Fangstene av sjøørret følger et annet mønster enn det vi finner for laks. I perioden 1995 til 

2000 var gjennomsnittlig årlig uttak ca. 1 500 individer (ifølge offentlig fangststatistikk). I 

årene 2001 til og med 2008 var uttaket på over 2 000, mens det enkelte år ble tatt ut over 

3 000 individer. Fra og med 2009 førte innskrenkninger i fisketiden, og trolig også dårligere 

fiskeforhold, til at beskatningen årlig ble redusert med gjennomsnittlig 1 100 avlivede 

individer. Prognosene for utviklingen av sjøørretbestanden under et slikt beskatningsregime, 

skissert i Lamberg et al. 2015, var at sjøørretbestanden kom til å øke.  

 

Fangstene av sjørøye gikk kraftig ned i perioden 1995 til og med 2001 (ifølge offentlig 

fangststatistikk). Antall avlivede individer gikk ned fra 506 årlig (toppår i 1995 med uttak av 

909 sjørøyer) til gjennomsnittlig 80 individer de neste årene. I 2010 ble sjørøya fredet. Etter 

dette vokste bestanden med over 200 individer i året (Lamberg et al. 2015). På grunn av en 

økning i gytebestanden av sjørøye forventes det også en økning i antall sjørøyesmolt i 2014. 

 

I den foreliggende rapporten fra Lakselva 2014 rapporteres resultater fra ett nytt år med 

overvåking. Disse resultatene sees i sammenheng med data fra tidligere år, og hvorvidt 

prognosene sammenfaller med de reelle tallene for sesongen 2014. I tillegg til å overvåke 

bestandene av de tre ville anadrome artene, gir videoovervåkingsprosjektet i Lakselva 

informasjon om andel rømt oppdrettslaks i innsiget til elva, og dokumenterer 

beskatningsrater av rømt laks og andelen som står igjen på gyteplassene. Det er også 

gjennomført videoovervåking i 2015, men på grunn av det svært omfattende arbeidet som 

kreves for å analysere vil ikke resultatene fra dette året bli klar før om ett år. 
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2. Metode 

2.1 Områdebeskrivelse 

Laukhelle Lakselva (vassdragsnummer 194.Z) ligger på grensen mellom Lenvik og Tranøy 

kommuner på Senja i Troms (Figur 1). Vassdraget har et nedbørsfelt på ca. 200 km ² og 

munner ut i Laksfjorden vest for Finnsnes. Vannføringen fra april til november er ca. 15 m³/s 

med tørkeperioder ned mot 2 – 3 m³/s og flommer på over 100 m³/s. Vassdraget består av 

flere små innsjøer og splittes i to hovedgreiner, Kaperelva og Svanelva (Figur 2). 

 

Vassdraget munner i sjøen i et område med flere sjøanlegg for oppdrett av laks og også fem 

settefiskanlegg for oppdrettslaks (Figur 1). 

 

 

Figur 1. Laukhelle Lakselva og de nærmeste større vassdragene med større bestander av laks. 

Godkjente akvakulturlokaliteter i sjøen er markert med røde symboler, mens settefisk anlegg er 

markert med lilla symboler (www.fiskeridirektoratet.no). 

http://www.fiskeridirektoratet.no/
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Figur 2. Laukellevassdraget (Lakselva) fra Sjøvatnet med lakseførende strekninger til Kaperfossen og 

Indre Svanvatn. 

2.2 Beskrivelse av lokalitet med ledegjerdet 

For å overvåke en størst mulig del av en bestand av laks, sjøørret og sjørøye, er det ønskelig 

å plassere et overvåkingssystem for registrering av vandrende fisk så langt nede i 

vassdraget som mulig. Dersom det er gyteplasser nedenfor overvåkingslokaliteten, må det 

for eksempel gjennomføres drivtellinger nedstrøms videolokaliteten for å få et mål på 

totalbestanden. I tillegg gir et overvåkingssystem viktig informasjon om vandringstidspunkter. 

Disse vandringsdataene har størst verdi dersom systemet fanger opp fisken rett etter at den 

har kommet inn i eva. Da videoovervåkingslokaliteten ble etablert i Laukhelle Lakselva 

(heretter kalt Lakselva) i 2008 var det derfor to hensyn som ble vektlagt: 1) Det overvåkede 

tverrsnittet skulle være så smalt som mulig for å redusere antall kamera i videosystemet. 2) 

Tverrsnittet skulle ligge så langt ned i vassdraget som mulig. I årene 2008 til og med 2013 

var systemet plassert i området Lammegjerdet, ca. 700 m fra munningen (Figur 3). Her var 

elva på sitt smaleste, men elva var likevel over 45 meter bred på denne lokaliteten. Det var 

ønskelig å ikke benytte mer enn fire videokamera, fordi analysen av opptak er det mest 

arbeidskrevende i slike prosjekter. Det ble derfor laget et ledegjerde (designet og produsert 

av Kåre O. Myhre) bestående av fem moduler plassert på skrå av vannstrømmen (Figur 4). 

Mellom disse modulene var det fire åpninger, omtrent 1,5 meter brede, der det ble plassert 

fire undervanns videokamera. For mer utførlig beskrivelse av dette systemet se Lamberg et 

al. 2015. 
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I 2014 ble videolokaliteten flyttet til et område som ligger nærmere munningen av elva (Figur 

3). Elva er bredere på dette stedet, men ved å forlenge ledegjerdet med ca. 40 meter til totalt 

110 meter, var det fortsatt mulig å overvåke all ned og oppvandrende fisk ved hjelp av kun 4 

videokamera (Figur 5). Selve ledegjerdet bygges opp av stålelementer (Figur 6) stabilisert 

med en trekonstruksjon som drives ned i bunnen (Figur 7). I 2008 ble deler av 

ledergjerdekonstruksjonen overvåket av flere videokamera utenom åpningene der fisken 

skulle passere. Dette studiet viste at fisken fulgte gjerdet og passerte i åpningene og ikke 

gjennom gjerdet(Lamberg et al. 2009). Ledegjerdet blir renset for gress og flytende rask ved 

behov. 

 

Det benyttes fire undervannskamera av typen «Minicam» (PAL, 720x576) fra Lighthouse 

Sensor Systems, og undervannslys av typen «Intellilight» fra samme leverandør. Det er ikke 

behov for kunstig belysning før etter ca. 10. august i Lakselva på Senja. Videosignalene 

overføres via undervannskabler 120 til 200 meter nedstrøms og opp på land til to elektroskap 

med strømforsyning og videoopptakere. Det benyttes dobbelt opptakssystem for å sikre 

opptakene om et av systemene skulle svikte.  

 

Figur 3. Overvåkingssystemet og ledegjerdet som ble benyttet fra 2008 til og med 2013, var lokalisert 

ca. 700 meter fra munningen. På flyfotoet som er fra 2009, er ledegjerdet synlig i den gule sirkelen til 

venstre. I 2014 ble ledegjerdet montert like ovenfor Sjøfossen som er grensen mellom sjø og elv (gul 

sirkel til høyre) (www.norgeibilder.no). 
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Figur 4. Overvåkingslokaliteten som ble benyttet fra 2009 til og med 2013. Bildet er fra 2009 og 

ledegjerdet med de fire åpningene der fisken kan passere, er godt synlige fra lufta 

(www.norgeibilder.no). 

 

Figur 5. Overvåkingslokaliteten like ovenfor Sjøfossen i Lakselva på Senja. Ledegjerdet er tegnet inn 

slik det stod i 2014 (www.norgeibilder.no). 
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Figur 6. Ledegjerdet ovenfor Sjøfossen i Lakselva på Senja i 2014 bestod, som i de andre årene, av 

stålelementer med spiler med 30 mm mellom spilene. Hvert element er ca. 60 cm bredt (Foto: 

Aleksandra S. Lamberg). 

 

Figur 7. Ledegjerdet som ble benyttet i videoovervåkingen av anadrom fisk i Lakselva i 2014, hadde 

åpninger på ca. 1,2 til 1,3 meter (bak og til venstre for personen i bildet). I hver åpning var det plassert 

et videokamera med tilhørende undervannsbelysning (Foto: Aleksandra S. Lamberg). 
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2.3 Opptak og bildeanalyse 

Det benyttes videoopptakere med harddisk der det lagres opptak av fire helbilder 

(oppløsning: 720 x 576 piksler) kodet i mjpeg (før 2014) og mpeg2 (fra og med 2014). 

Bilderate var 3,3 bilder pr sekund. Opptakene gjennomgås manuelt og laks som passerer, 

blir definert til art, type (oppdrett/vill), kjønn og kroppslengde ved subjektiv vurdering. 

Kroppslengden estimeres ved å sammenligne med kjente objekter i bildet. I videoanalysen 

regnes laks estimert kroppslengde under 65 cm som smålaks, 65 – 85 cm blir registrert som 

mellomlaks, mens de over 85 cm registreres som storlaks. Vill- og oppdrettslaks blir skilt fra 

hverandre ved bruk av morfologiske (ytre) kjennetegn (Tabell 1). For sjøørret skilles det 

mellom smolt, antatt førstegangsvandrende og de som har vært i sjøen flere ganger. Den 

førstegangsvandrende sjøørreten er et individ som har vandret ut som smolt, og som 

kommer tilbake fra sitt første sjøopphold. De er da fra 22 til 28 cm lange, er slanke og ofte 

med svarte finnekanter. De eldre, umodne sjøørretene har høyere kondisjonsfaktor og er 

typisk fra 30 til 45 cm lange. Når sjøørretene blir over ca. 45 cm lange og ca. 1kg tunge, blir 

en stor andel kjønnsmodne. For sjørøye blir det skilt mellom smolt (ca. 15 til 23 cm lange), 

førstegangsvandrende og veteranvandrere.  
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Tabell 1. Oversikt over morfologiske (ytre) kjennetegn på vill laks og oppdrettslaks som blir lagt til 

grunn ved kategorisering av laks ved observasjon under vann. 

 Vill laks Oppdrettslaks 

Førsteinntrykk 

(Habitus) 

Individet har samme utseende og adferd 

som de øvrige laksene i samme elv. Store 

kantete finner. 

Individet har utseende og adferd som 

avviker fra de øvrige laksene i samme elv.  

Helhetsinntrykk Slank og spoleformet kropp.  

Nyvandret fisk (pelagisk drakt): mørk rygg 

og øvre del av hode mot en sølvblank 

kroppsside. 

Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte tvers-
gående sjatteringer i rødt, gult og grønt. 
Hunnfisk er noe mørkere og har mindre 
gytefarger. 

Lubben, kantet kroppsform.  

Nyvandret fisk (pelagisk drakt): mørk rygg 

og øvre del av hode mot en sølvblank 

kroppsside. 

Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte tvers-

gående sjatteringer i rødt, gult og grønt. 

Hunnfisk er noe mørkere og har mindre 

gytefarger. 

Halefinne Stort areal i forhold til resten av kroppen. 

Kantet, skarp profil. Hos flergangsgytere 

kan det være noe avrundede finnefliker og 

rett avslutning på halefinnen. 

Mindre areal sammenlignet med vill laks. 

Avrundede finnefliker og splittede eller 

sammenvokste finnestråler. Rettere 

avslutning (ørret-lik). Tykkere halerot.  

Pigmentering Nyvandret fisk (pelagisk drakt): få, sorte og 

store prikker ovenfor sidelinjen. Få prikker 

på gjellelokkene. 

Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte tvers-

gående sjatteringer i rødt, gult og grønt. 

Hunnfisk er noe mørkere og har mindre 

gytefarger. 

Nyvandret fisk (pelagisk drakt): tallrike sort 

prikker fordelt mer over hele kroppen (under 

sidelinjen) og på gjellelokkene. Ofte 

«sjøørret-lik» pigmentering. 

Fisk i gytedrakt: Generelt noe «pregløs» 

gytedrakt, uten store fargespill. 

Gjellelokk Store, med jevne kanter som dekker 

gjellene helt, og slutter seg tett inntil 

kroppen. 

Avkortet, ujevn profil og avdekker ofte en 

hvit vertikal linje på fiskekroppen bak 

gjellene. 

Hodeform Nyvandret fisk: Jevn og buet form 

Gytefisk: Hannfisk har kraftig gytekrok 

Nyvandret fisk: Ujevn, klumpete hodeform. 

Ofte deformert, nedoverbøyd underkjeve 

(hakeslepp). Ofte mer kjøttfullt snuteparti. 

Gytefisk: Lite utviklede sekundære 

kjønnskarakterer. 

Ryggfinne Rette kanter og finnestråler. Tydelig 

trekantet profil 

Liten og forkrøplet. Avrundede kanter. Bakre 

del av ryggfinnen ligger ikke ned til ryggen. 

Brystfinner Store og uten skader. Rette kanter og rette 

finnestråler.  

Ofte korte og forkrøplet. Sammenvokste og 

skjeve finnestråler. Ulik størrelse/form. 

 

 

 

 

2.4 Fangststatistikk 

Fangststatistikk for 2008 og 2009 ble hentet fra www.fangstrapp.no. I disse dataene er fangst 

av laks spesifisert for størrelsesklasser, men for sjøørret og sjørøye er det kun angitt totalt 

antall fisk og total vekt. Det eksisterer imidlertid en mye mer nøyaktig fangstrapportering i 

Scanatura sin database (www.scanatura.no) som ble benyttet for beskrivelse av fangstene i 

årene 2010 til 2014.   

http://www.fangstrapp.no/
http://www.scanatura.no/
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3 Resultater 

3.1 Laks 

I 2014 ble det registrert totalt 11 366 utvandrende laksesmolt og 891 oppvandrende voksne 

villaks i Lakselva. I tillegg passerte det 64 oppdrettslaks. Fangsten for hele elva var på totalt 

155 avlivede individer og 74 gjenutsatte. I fangstene ble 15 individer (9,7 %) bestemt til å 

være oppdrettslaks vurdert ut fra morfologiske karakterer. Innsiget av laks til vassdraget ble 

beregnet ved å legge sammen fangstene nedenfor videolokaliteten og det antallet laks som 

passerte kameraene. I 2014 var dette innsiget på 924 villaks og 69 oppdrettslaks (6,9 %). 

 

 

Figur 8. Eksempel på overvåkingsbilde av laksesmolt. 

3 1.1 Utvandring 

I 2014 ble det registrert totalt 11 366 laksesmolt som passerte videosystemet på vei ut. Dette 

er en økning på 74 % fra gjennomsnittet i perioden 2008 til 2013 som er 6516,2 (sd=489,6, 

N=6) laksesmolt (Figur 9). Utvandringen startet ved en vanntemperatur på ca. 9 °C (Figur 

10). Laksesmolten vandret ut i juni og begynnelsen av juli (Figur 11). Den 29. juni var 50 % av 

laksesmolten vandret ut. Smolten vandret gjennom hele døgnet også i 2014 slik det også er 

funnet de siste seks årene (Figur 12).  

 

I 2014 ble det registrert 198 vinterstøing av villaks som passerte kameraene på vei ned 

(Figur 13). Siden det ble registrert vinterstøing i bildene allerede den første dagen etter at 

overvåkingen startet den 4. juni, er det sannsynlig at det har vandret vinterstøing også før 

overvåkingen startet dette året. 
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Figur 9. Antall utvandrende laksesmolt i Lakselva i 2008 til 2014. I 2011 var smoltutvandringen 

allerede i gang da kameraene ble satt ut og tallet fra dette året er korrigert i forhold til forventet 

utvandring før overvåkingen startet.  

 

 

Figur 10. Utvandring av laksesmolt i forhold til vanntemperatur og vannføring i Lakselva på Senja i 

2014. 
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Figur 11. Kumulativ utvandring av laksesmolt i Lakselva på Senja i årene 2008 til 2014. I 2011 var 

smoltutvandringen allerede i gang da kameraene ble satt ut, noe som fører til at kurven er forskjøvet 

for langt til høyre. 

 

 

Figur 12. Fordeling av laksesmolt gjennom døgnet i årene 2008 til 2014 i Lakselva på Senja. Figuren 

viser gjennomsnittsverdier med standardavvik for alle sju år. 
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3.1.2 Oppvandring 

I Lakselva ble det registrert 891 villaks som passerte ledegjerdet på vei opp i vassdraget 

2014. Gjennomsnittet for perioden 2008 til 2013 er 633,3 individer (sd=269,0, n=6).  Fra de 

tidligere årene der videoovervåkingen har kommet i gang tidligere enn 4. juni (som var 

tidspunkt for oppstart i 2014), er det registrert oppvandrende laks allerede rundt 25. mai 

(Figur 15). Det kan derfor være at det har vandret noe laks før kamerasystemet ble satt i drift 

i 2014. Hovedoppvandringen startet i slutten av juni og nådde en topp i midten av juli i 2014 

(Figur 13). Dette utvandringsforløpet er likt det som er funnet i de foregående årene (Figur 

15).  

 

Det ble registrert totalt 64 individer med morfologiske karakterer som tyder på 

oppdrettsbakgrunn i 2014. Dette utgjør 6,7 % av all oppvandrende videoregistrert laks, mens 

gjennomsnittlig andel oppdrettslaks har vært 9,2 % (sd=11,3, N=6) i de seks årene før 2014 

(Figur 14). Andelen rømt laks varierer mye mellom år (CV=1,3). 

 

I de siste 6 årene har oppdrettslaksen hatt et oppvandringsforløp som er tilnærmet likt det en 

finner for villaks (Figur 17). Dette varierer mellom år og i 2014 vandret oppdrettslaksen 4 

dager senere opp enn villaksen (50 % kumulativ oppvandring)(Figur 16). Den 6. september 

var imidlertid denne forskjellen utlignet. 

 

Figur 13. Nedvandring av vinterstøing og oppvandring av villaks i forhold til vannføring og 

vanntemperatur i Lakselva i 2014. 
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Figur 14. Innsiget av oppvandrende vill- og oppdrettslaks beregnet fra videoovervåkingen pluss fangst 

nedenfor videolokaliteten i Lakselva i årene 2008 til 2014. 

 

Figur 15. Kumulativ oppvandring av villaks i Lakselva i årene 2008 til 2014. I 2011 startet 

overvåkingen først 21. juni. 
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Figur 16. Kumulativ oppvandring for villaks og oppdrettslaks i Lakselva i 2014. 

 

 

 

Figur 17. Gjennomsnittlig kumulativ oppvandring for villaks i forhold til oppdrettslaks i Lakselva i årene 

2008 til 2014. 
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3.1.3 Kjønnsfordeling og kroppslengde 

Kroppslengde estimert fra videobilder av oppvandrende laks varierte fra ca. 42 cm til 110 cm 

i Lakselva i 2014 (Figur 18). Andelen små-, mellom- og storlaks ble beregnet med bakgrunn i 

estimert kroppslengde og morfologiske trekk. I 2014 var disse andelene henholdsvis 61,9 %, 

31,7 % og 6,5 % for små-, mellom-, og storlaks (Tabell 2). Dette er omtrent den samme 

fordelingen som det registrerte gjennomsnittet for hele perioden fra 2008 til 2014 (Tabell 2). 

Andel hunnlaks var høyere for alle størrelsesklasser i 2014 enn gjennomsnittet i 

overvåkingsperioden (Tabell 3).  I fangstene var andel hunnlaks høyere for mellomlaks enn 

for smålaks (Tabell 4). 

 

 

Figur 18. Fordeling av kroppslengder for laks estimert fra videobilder i Lakselva i 2014. 

Tabell 2. Fordeling (%) av små-, mellom- og storlaks i Lakselva i årene 2008 til 2014. 

År Smålaks Mellomlaks Storlaks 

2008 76,0 21,0 3,0 

2009 79,4 15,5 5,0 

2010 72,4 23,7 4,0 

2011 75,4 20,6 4,0 

2012 68,0 28,3 3,7 

2013 62,2 32,7 5,1 

2014 62,4 31,3 6,3 

Gjennomsnitt 70,8 24,7 4,4 

Standardavvik 6,8 6,3 1,1 

Antall 7 7 7 
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Tabell 3. Fordeling (%) av hunnlaks for små-, mellom- og storlaks i Lakselva i årene 2009 til 2014. 

År Smålaks Mellomlaks Storlaks 

2009 32,5 63,6 80 

2010 30,6 49,6 47,8 

2011 50,8 57,1 26,7 

2012 37,0 46,8 44,1 

2013 36,0 49,6 36,8 

2014 43,1 61,4 43,1 

Gjennomsnitt 38,3 54,7 46,4 

Standardavvik 7,5 7,0 18,0 

Antall 6 6 6 

 

 

Tabell 4. Kjønnsfordeling for små-, mellom- og storlaks i fangstene (avlivet) i Lakselva i 2014 der 72 

av i alt 140 laks ble kjønnsbestemt. 

 Smålaks Mellomlaks Storlaks 

Fangstlokalitet Hann Hunn Hann Hunn Hann Hunn 

Nedf. kamera 7 (58,3 %) 5 (41,7 %) 4 (66,7 %) 2 (33,3 %) 0  0 

Ovenfor kamera 30 (66,7 %) 15 (33,3 %) 5 (55,6 %) 4 (44,4 %) 0 0 

 
 

3.1.4 Sjøoverlevelse 

Siden videoovervåkingssystemet i Lakselva på Senja fanger opp både antall utvandrende 

laksesmolt og antall tilbakevandrende laks av ulike sjøvinterklasser i de påfølgende årene, er 

det mulig å beregne sjøoverlevelsen for hver smoltårgang. Beregningene forutsetter at det 

ikke er flergangsgytere i vassdraget eller «feilvandrere» fra andre vassdrag. Registrering av 

smolt og voksen fisk har pågått siden 2008 og i noen av årene er registreringene 

gjennomført uten tekniske problemer, mens i andre år er antall smolt eller antall voksen fisk 

påvirket av kjente feil. Dersom vi ikke tar hensyn til disse feilene, ser vi at gjennomsnittlig 

sjøoverlevelse fra smolt til ensjøvinter er 8,2 %. Sjøoverlevelse for hele smoltårgangen er 

12,3 % (Tabell 5 og Tabell 6). 

 

Ved å foreta en korreksjon av tallene i lys av de kjente tekniske feilene får vi trolig mer 

korrekte sjøoverlevelsesrater. Smolttallene fra 2008 var trolig vesentlig for høye fordi 

bilderaten i videosystemet ble satt for lavt. Ved gjennomgang med for lav bilderate kan 

samme individ telles flere ganger fordi den tolkes som ny fisk inn i bildet, mens det egentlig 

er samme fisken. En ny gjennomgang av deler av opptakene fra 2008, tyder på en feil på 
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opp mot 50 %. I 2011 startet videoovervåkingen over 20 dager seinere enn de andre årene. 

Antall smolt ble registrert korrekt etter oppstart. En modell som beskriver antall smolt pr dag i 

forhold til antall smolt totalt den sesongen for de andre årene viser at det er en positiv 

sammenheng med høy forklaringsgrad av variasjonen i dataene (> 70 %). Smolttallene for 

2011 ble korrigert i henhold til denne modellen (Tabell 7). På grunn av den forsinkede 

oppstarten av overvåkingen i 2011, kan det ha vandret en del laks før oppstart. I de tidligere 

årene da videosystemet har vært i drift i denne perioden, har antall laks utgjort ca. 10 % av 

den totale oppvandringen det året. Tallene for voksen laks i 2011 er derfor justert opp med 

10 %. I 2013 ble det montert feller i åpningene av ledegjerdet (Lamberg et al. 2015). Disse 

fikk en uforutsett effekt hvor fisken ble til tider forsinket. Ved å benytte tallene fra 

oppvandringen av laks i perioden uten ledegjerde og sammenligne med andre år, ble tallene 

for 2013 korrigert ved å legge til 68 % i denne perioden (Tabell 8).  

 

Beregning av nye sjøoverlevelser basert på korrigerte tall, gir en uendret sjøoverlevelsesrate 

fra smolt til ensjøvinterlaks på ca. 8,1 %. Total sjøoverlevelse for en hel årgang av smolt 

endret seg fra 12,3 til 11,56 % (Tabell 8). 

 

Tabell 5. Antall tilbakevandrende en-, to- og tresjøvinterlaks fra hver smoltårgang i Lakselva fra 2008 

til 2013. For årene 2008 til 2010 er alle tre aldersgrupper av voksen laks returnert til elva, mens for de 

seinere årsklassene av smolt (2011 til 2014) er ikke alle aldersklasser registrert tilbake ennå. 

Smoltår Laksesmolt Ensjøvinter Tosjøvinter Tresjøvinter Totalt 

2008 10 241* 317 221 23** 561 

2009 6 160 676 119** 35 830 

2010 7 286 435** 270 20*** 725 

2011 4 170** 648 139***  845 

2012 6 011 263*** 289  552 

2013 6 240 577   577 

2014 11 366     
* Lav bilderate i videosystem ga for høye tall for smolt. 

**Høy vannføring, sein oppstart video ga for lave smolttall. Voksenfisk før 21.6 ikke registrert 

***Feller montert i ledegjerdet førte til forsinket oppvandring og for lavt antall voksen fisk. 
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Tabell 6. Sjøoverlevelse for smoltårgangene 2008 til 2013. For de to siste årgangene er ikke all to- og 

tresjøvinterlaks registrert ennå. 

Smoltårgang Overl. 1-sjøvinter(%) Overl. 2-sjøvinter(%) Overl. 3-sjøvinter(%) Alle (%) 

2008 3,1 2,2 0,2 5,5 

2009 11,0 1,9 0,6 13,5 

2010 6,0 3,7 0,3 10,0 

2011 15,5 3,3 1,4 20,3 

2012 4,4 4,8  9,2 

2013 9,2   9,2 

Gjennomsnitt 8,20 3,19 0,61 12,29 

Standardavvik 4,65 1,18 0,54 6,24 

Antall 6 5 4 4 

 
 

Tabell 7. Samme som tabell 5, men med data korrigert for kjente feilkilde (uthevet kursiv).  

Smoltår Laksesmolt Ensjøvinter Tosjøvinter Tresjøvinter Totalt 

2008 6500 317 221 23 563 

2009 6160 676 119 35 842 

2010 7286 435 270 40 788 

2011 6900 648 255 58 961 

2012 6011 486 289  775 

2013 6240 577   577 

2014 11 366     

 
 
 
 
Tabell 8. Sjøoverlevelse for smoltårgangene 2008 til 2013. For de to siste årgangene er ikke all to- og 

tresjøvinterlaks registrert ennå. Overlevelsesratene er beregnet fra smolt- og voksenfisktall som er 

korrigert for kjente tekniske feil i overvåkingssystemet. 

Smoltårgang Overl. 1-sjøvinter(%) Overl. 2-sjøvinter(%) Overl. 3-sjøvinter(%) Alle (%) 

2008 4,9 3,4 0,4 8,6 

2009 11,0 1,9 0,6 13,5 

2010 6,0 3,7 0,5 10,2 

2011 9,4 3,7 0,8 13,0 

2012 8,1 4,8  7,5 

2013 9,2   9,2 

Gjennomsnitt 8,09 3,51 0,58 11,56 

Standardavvik 2,29 1,03 0,20 2,56 

Antall 6 5 4 4 
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3.1.5 Prognoser for utvandring av laksesmolt og overlevelse fra egg til smolt 

I alle årene med videoovervåking i Lakselva er det beregnet hvor mange laks som er igjen på 

gyteplassene. Det er også gjort en beregning av andel hunnlaks i gytebestanden og 

kroppsstørrelsen for denne fisken. Dette gir et mål på gytebiomasse og antatt antall egg. Det 

er benyttet 1450 egg pr kg hunnlaks som beregningsgrunnlag for alle størrelsesklasser. 

Kroppsvekten for hunfisken er hentet fra fangststatistikken hvert enkelt år. Plassering og 

fordeling i den enkelte størrelsesklassen er estimert fra videobildene. Smoltalder for 

vassdraget er satt til 3,5 år med 1,5 % overlevelse fra egg til smolt for 3-årig smolt og 0,6 % 

for 4-årig smolt. Vi antar videre at smolt som stammer fra egg fra oppdrettslaks og smolt som 

stammer fra villaksegg (eller krysninger) har lik overlevelse. Prognosene viser da at det skal 

være en økning i antall smolt i smoltår 2014 (Tabell 9). Halvparten av denne smolten 

stammer trolig fra gyting i 2010 og andre halvparten fra 2009. Den reelt registrerte 

smoltutvandringen avviker i dette året med 2,6 %. Fra gytebestandene de to første årene, 

har det vært en overlevelse fra egg til smolt på gjennomsnittlig 1,4 % (Tabell 9). 

 

Tabell 9. Gytebiomasse målt i antall egg, prognose for smoltutvandring (halvparten 3-årig smolt og 

halvparten 4-årig smolt), reelt antall registrerte smolt i videoovervåkingen og beregnet overlevelse fra 

egg til smolt i Lakselva i årene 2008 til 2014.  

Gyteår Antall egg Smoltår Prognose smolt Reelt Overlevelse egg til smolt 

 Vill Oppdr.  Vill Oppdr. Totalt Smolt 3. årig 4.årig Totalt 

2008 330 967 344 375 2012 2 482 2 583 - 6011 0,45 -  

2009 390 000 69 600 2013 3 918 1 555 5 473 6240 0,68 0,46 1,14 

2010 1 262 815 30 030 2014 10 641 434 11 075 11366 0,44 1,24 1,68 

2011 1 020 201 7 392 2015 11 440 146 11 585     

2012 1 264 825 363 070 2016 12 547 2 745 15 292     

2013 1 244 601 11 988 2017 13 129 1 179 14 308     

2014 1 831 979 219 861 2018 17 474 1 685 19 159     

Gj.snitt 1 049 341 149 474  10 233 1 475 12 815 7 872 0,52 0,85 1,41 

sd 531 397 157 216  5 287 986 4 627 3 028 0,14 0,55 0,38 

N 7 7  7 7 6 3 3 2 2 
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3.1.6 Fangst, beskatningsrater og gytebestand 

3.1.6.1 Ordinært sportsfiske 

Det ble fanget totalt 140 villaks i vassdraget i 2014. Det totale innsiget var på 924 villaks. 

Dette gir en beskatningsrate på 15,2 % (Tabell 10 og Tabell 11). Den beregnede 

gytebestanden av vill laks i 2014 var 784 individer. Dette er over gjennomsnittet for årene 

2008 til 2013 (Tabell 11) og den høyeste siden overvåkingen startet. Det beregnede 

gytebestandsmålet for vassdraget på 1055 kg hunnlaks er derfor nådd i 2014 med 119 %. 

Det ble registrert et innsig av oppdrettslaks som utgjør 6,7 % av det totale innsiget av vill- og 

oppdrettslaks i 2014. Andelen i gytebestanden ble beregnet til 6,4 %. Oppdrettslaksen ble 

beskattet mer enn villaksen i sportsfiskefangstene de siste sju årene (Tabell 12).  

 

Fangstene av laks i Lakselva har, ifølge offentlig fangststatistikk, vært stabilt lave de siste 13 

årene sammenlignet med fangstene før dette (Figur 19). Fangststistikken fra før 2008 skiller i 

utgangspunktet ikke mellom rømt oppdrettslaks og villaks. Det er sannsynlig at en varierende 

del av fangstene i denne perioden er av oppdrettslaks, noe skjellprøver fra sportsfisket og 

overvåkingsfisket om høsten i perioden 1995 til 2007 tyder på. Ved å korrigere fangsttallene 

ved bruk av andelen oppdrettslaks målt i skjellprøvene, blir nedgangen i antall villaks mindre 

enn om en ser på totale fangsttall (Figur 19). Andel smålaks i fangstene, beregnet fra offentlig 

fangststatistikk, var lavest i 2008 med 32 %, men har ellers ligget på mellom 54 og 93 % de 

siste årene (Figur 20). Siden det ikke er skilt mellom oppdrettslaks og villaks i denne 

statistikken, vil andelen smålaks være lav i år med mange oppdrettslaks i fangstene fordi 

oppdrettslaksen hovedsakelig er større og dermed forskyver fordelingen mot høyere andel 

mellomlaks (Figur 20). I den samme statistikken var det en lavere andel smålaks i årene fra 

2000 til 2008 enn i årene etter dette. I perioden 2009 til 2014 økte innsiget i av villaks noe 

som reflekteres i høyere andel smålaks (Figur 20).  
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Tabell 10. Beregning av totalt innsig, gytebestand og beskatningsrater for laks i Lakselva i 2014. 

Beregningsgrunnlaget er tall fra videoregistreringen og fangster. Det er også gjort en beregning av 

forventet eggdeponering høsten 2014 og påfølgende smoltproduksjon der det er antatt en overlevelse 

fra egg til smolt på 1 %.  

2014 Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt Oppdrett 

Fangst nedenfor kamera (N) 26 7 0 33 5 

Fangst ovenfor kamera (N) 92 15 0 107 10 

Fangst samlet (N) 118 22 0 140 15 

Videoregistrering (N) 551 282 58 891 64 

Innsig (N) 577 289 58 924 69 

Beskatningsrate nedenfor kamera (%) 4,5 2,4 0,0 6,9 7,2 

Beskatningsrate ovenfor kamera (%) 16,7 5,3 0,0 12,0 15,6 

Total beskatningsrate (%) 20,5 7,6 0,0 15,2 21,7 

Gytebestand (N) 459 267 58 784 54 

Andel hunnlaks (%) 43,1 61,4 43,1  48,6 

Antall hunnlaks gytebestand (N) 198 164 25 387 26 

Gjennomsnittsvekt hunnlaks fangst (kg) 1,9 4,2 8,3  5,4 

Antall kg hunnlaks (kg) 369,9 685,3 208,2 1263,4 142,8 

Antall rognkorn (1450 pr kg) (N) 536 413 993 628 301 938 1 831 980 219 862 

Antatt smoltutvandring 2018-19 (1 %)    18 320 2 199 

 

 

Tabell 11. Gytebestand, gjennomsnittsvekt i fangstene og beskatningsrate for villaks i Lakselva i 

årene 2008 til 2014. 

År Beskatningsrate (%) Gj.snittsvekt hunnlaks (kg) Gytebestand villaks (N) Innsig villaks 

2008 35,3 3,09 200 309 

2009 29,6 2,28 281 399 

2010 17,7 2,04 769 934 

2011 12,0* 2,39 508* 577* 

2012 26,9 2,74 697 953 

2013 20,4** 2,97 622** 781** 

2014 15,2 3,61 784 924 

Gjennomsnitt 22,41 2,73 551,6 696,7 

Standardavvik 8,42 0,54   

* Korrigert på grunn av for sein oppstart av overvåking (se tabell 7). 
** Montering av feller i åpningene i ledegjerdet i 2013 førte til forsinket oppvandring. Tallene er korrigert for 
manglende overvåking seint i sesongen (se tabell 7). 
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Tabell 12. Beskatningsrater (%) for villaks og oppdrettslaks i sportsfisket i Lakselva på Senja i årene 

2008 til 2014. Beskatningsraten for oppdrettslaks er ikke korrigert som for villaks (jf. Tabell 11). 

År Beskatningsrate vill Beskatningsrate oppdrett 

2008 35,3 57,40 

2009 29,6 17,86 

2010 17,7 0,00 

2011 12,0 57,89 

2012 26,9 49,78 

2013 20,4 84,62 

2014 15,2 21,74 

Gjennomsnitt 22,4 41,3 

Standardavvik 8,4 30,6 

Antall 7 7 

 

 

 

Figur 19. Fangst (avlivet) av laks i Lakselva i de siste 20 årene. I fangstene fra og med 2008 er 

oppdrettslaks og villaks rapportert hver for seg, mens før dette er det beregnet antall oppdrettslaks fra 

andeler funnet i skjellprøver i sportsfisket og overvåkingsfisket om høsten (Anon. 2015 c). 
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Figur 20. Fordeling av små- mellom- og storlaks i fangstene (avlivet) i Lakselva de siste 15 årene. 

Tallene er beregnet med grunnlag i offentlig fangststistikk der det ikke er skilt mellom rømt 

oppdrettslaks og villaks. 

 

3.1.6.2 Overvåkingsfiske om høsten 

I flere år siden 1989 er det gjennomført overvåkingsfiske i Lakselva om høsten, der målet er 

å beregne andel oppdrettslaks i gytebestanden. Det ble ikke gjennomført overvåkingsfiske i 

2014. Andel oppdrettslaks i fangstene fra de andre årene var i gjennomsnitt 21,4 % men 

variasjonen har vært stor, fra 46,8 % i 2012 til 0,0 % i 2008 (sd=23,7, N=4). I 2012 ble det 

fisket 67 laks i perioden 5. september til 10. oktober. Det ble tatt skjellprøver av all fisk. Av 

disse ble 28 klassifisert av fiskerne til å være oppdrettslaks. Skjellprøvene viste at det var 29 

oppdrettslaks blant de totalt 67 laksene. Fiskerne har derfor skilt ut oppdrettslaks med en 

presisjon på 97 %. Av de resterende 38 skjellprøvene ble 33 verifisert å være villfisk mens 5 

prøver ble klassifisert som usikre. Andelen oppdrettslaks beregnet i høstfisket ble derfor 46,8 

% (Tabell 13). Andel oppdrettslaks i gytebestanden beregnet fra videoovervåking minus 

fangst var 13,8 % noe som er 33,0 prosentpoeng lavere enn andelen målt i høstfisket (Tabell 

13). Uttaket av oppdrettslaks i selve overvåkingsfisket førte til at den reelle andelen i 

gytebestanden ble redusert fra 13,8 til 10,6 % dette året (Tabell 13). I 2013 var det et større 

avvik mellom andel oppdrettslaks registrert med videosystemet og andelen registrert i 

høstfisket med registrert andel i videoovervåkingen på 0,8 % og 36,4 % innslag i høstfisket. 
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Tabell 13. Andel oppdrettslaks (%) i innsiget, videoovervåkingen, i gytebestanden (før og etter 

høstfiske) og i høstfisket alene Lakselva i 2008 til 2013.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Innsig 41,9 6,6 1,4 3,2 19,0 1,6 
Videoovervåking 30,0 5,8 1,4 2,9 14,2 0,8 
Gytebestand før overvåkingsfiske 32,2 7,6 1,7 1,6 13,8 0,7 
Overvåkingsfisket om høsten 0,0 Ikke høstfiske 2,4 Ikke høstfiske 46,8 36,4 
Gytebestand etter overvåkingsfiske 32,2 7,6 1,5 1,6 10,6 0,3 
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3. 2 Sjøørret 

I 2014 ble det registrert 11 011 sjøørretsmolt som vandret ut av vassdraget. Innsiget av 

sjøørret var 15 406 individer inn til Lakselva. Det ble registrert 1 782 vinterstøing av sjøørret 

som vandret ut av elva. I sportsfisket ble det ble avlivet 1 214 sjøørret i 2014, mens 46 ble 

gjenutsatt. 

 

 

Figur 21. Eksempel på overvåkingsbilde av sjøørretsmolt. 

 

3.2.1 Utvandring 

I 2014 ble det registrert totalt 11 011 nedvandrende sjøørretsmolt i Lakselva. Dette antallet er 

59 % høyere enn gjennomsnittet for perioden 2008 – 2013 (gjennomsnitt=6546,2, sd=599,2, 

N=5, kun år med komplette registreringer er tatt med)(Figur 23). Smolten vandret ut i samme 

periode som laksesmolten, i juni og juli (Figur 22). Den 29. juni hadde 50 % av all 

sjøørretsmolt vandret ut (Figur 24). Dette er samme dato som for laksesmolten. Smolten 

vandret gjennom hele døgnet i 2014 slik det også er funnet de siste seks årene.  

Gjennomsnittlig døgnfordeling av registrert sjøørretsmolt i de siste seks år viser at det er 

tendens til litt høyere vandringsaktivitet gjennom videolokaliteten fra ca. kl. 13 til kl. 23 (Figur 

25).  

 

I 2014 ble det registrert totalt 1214 utvandrende vinterstøing av sjøørret i Lakselva. 

Hovedtyngden av sjøørreten hadde vandret ut før videoovervåkingen startet (Figur 26).  
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Figur 22. Utvandring av sjøørretsmolt i forhold til vannføring og vanntemperatur i Lakselva i 2014. 

 

Figur 23. Antall sjøørretsmolt registrert ved bruk av videoovervåking i Lakselva i årene 2008 – 2014. 

Registreringene i 2008 er korrigert på grunn av kjent feil i videoanalyse. I 2011 ble overvåkingen 

startet etter at utvandringen var i gang og data fra dette året er derfor utelatt i figuren.   
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Figur 24. Kumulativ utvandring av sjøørretsmolt i Lakselva i årene 2008 til 2014. I 2011 startet 

overvåkingen først 21. juni noe som innebærer at en del av smolten hadde passer uten å bli registrert. 

Kurven for 2011 er derfor forskjøvet for langt mot høyre i forhold til det som var reelt dette året. 

 

 

Figur 25. Fordeling av sjøørretsmolt gjennom døgnet i årene 2008 til 2014 i Lakselva på Senja. 

Figuren bygger på gjennomsnittsverdier med standardavvik fra alle sju år. 
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3.2.2 Oppvandring 

Det vandret opp 7958 antatt førstegangsvandrende sjøørreter, 3939 antatt andre- og 

tredjegangsvandrere og 3472 større kjønnsmodne sjøørreter (≥ 40 cm), totalt 15369 

individer. Andelen umodne førstegangsvandrende ørret var høyere i 2014 enn 

gjennomsnittet for perioden 2008 - 2013 (Tabell 14). Andel eldre umodne var høyere, mens 

andel kjønnsmodne større sjøørret var som gjennomsnittet (Tabell 14). De største ørretene 

vandret opp i månedsskiftet juni - juli (Figur 26) og 50 % av sjøørret ≥ 40 cm hadde passer 

inn i elva den 7. juli (Figur 27). Sjøørret < 40 cm vandret opp seinere, der de minste (< 28 

cm) vandret seinest.  

 

 

Figur 26. Nedvandring av vinterstøing og oppvandring av sjøørret i forhold til vannføring og 

vanntemperatur i Lakselva i 2014.  
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Tabell 14. Fordeling (%) av ulike størrelsesklasser av sjøørret som passerte videolokaliteten i 

Lakselva i årene 2009 til 2014. 

År < 28 cm 29 - 30 cm 31 - 35 cm 36 - 40 cm > 40 cm 

2008 34,1 17,7 14,3 15,9 18,1 

2009 51,7 14,4 8,7 12,8 12,5 

2010 46,3 16,8 10,4 9,9 16,6 

2011 53,1 20,7 11,5 7,4 7,3 

2012 33,3 22,1 9,9 18,0 16,7 

2013 29,5 16,6 20,6 13,7 19,6 

2014 51,8 19,0 6,6 6,9 15,7 

Gjennomsnitt 42,8 18,2 11,7 12,1 15,2 

Standardavvik 10,2 2,6 4,6 4,2 4,1 

Antall 7 7 7 7 7 

 

 

 

Figur 27. Kumulativ oppvandring av 9 ulike størrelsesgrupper av sjøørret i Lakselva i 2014. 
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3.2.3 Sjøoverlevelse og sjøoppholdstid 

Sjøoverlevelse fra smolten vandrer ut til den vandrer tilbake for første gang var 72,3 % i 

2014. Dette er høyere enn gjennomsnittet de siste årene (Tabell 15). Tiden sjøørreten 

opphold seg i sjøen under første vandring i 2014 var 41 dager målt fra 50 % kumulativ 

utvandring til 50 % kumulativ oppvandring. Dette er omtrent som gjennomsnittet i årene 2009 

til 2014 (Tabell 15). Tilsvarende beregning for 25 % og 75 % kumulativ vandring viser at liten 

variasjon i sjøoppholdstid (Tabell 16). 

 

Tabell 15. Sjøoppholdstid (antall dager mellom 50 % kumulativ smoltutvandring og 50 % oppvandring) 

og sjøoverlevelse i prosent for førstegangsvandrende sjøørret i Lakselva i 2009 til 2014.  

År Sjøoppholdstid for førstegangsvandrende Sjøoverlevelse for førstegangsvandrende 

2008 40 registrering av førstegangsvandrere ikke komplett 

2009 43 48,2 

2010 32 52,7 

2011 42 registrering av smolt ikke komplett 

2012 43 39,4 

2013 34 registrering av førstegangsvandrere ikke komplett 

2014 41 72,3 

Gjennomsnitt 39,3 53,2 

* Smoltregistreringen i 2011 startet for sent slik at sjøoppholdstiden blir registrert kortere enn det 

reelle. ** Felledrift førte til manglende registrering av førstegangsvandrende seint i 2013 

 

Tabell 16. Tidspunkt for 25, 50 og 75 % kumulativ utvandring av sjøørretsmolt og oppvandring av 

førstegangsvandrende sjøørret med beregnet sjøoppholdstid, i årene 2008 til 2014 i Lakselva på 

Senja. 

 25 % kumulativ vandring 50 % kumulativ vandring 75 % kumulativ vandring Oppholdstid i sjøen 

År ut opp ut opp ut opp 25 % 50 % 75 % 

2008 18.06 28.07 21.06 31.07 24.06 07.08 40 40 44 

2009 15.06 27.07 18.06 31.07 24.06 07.08 42 43 44 

2010 29.06 21.07 04.07 05.08 07.07 18.08 22 32 42 

2011 23.06 29.07 26.06 07.08 29.06 18.08 36 42 50 

2012 25.06 23.07 18.06 31.07 03.07 18.08 28 43 46 

2013 14.06 22.07 21.06 25.07 21.06 03.08 38 34 43 

2014 26.06 04.08 29.06 09.08 01.07 15.08 39 41 45 

Gjennomsnitt antall dager i sjøen 34,6 39,1 44,8 

Standardavvik 8,6 5,1 1,5 
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3.2.4 Fangst, beskatningsrater og gytebestand 

Fangstene av sjøørret i Lakselva på Senja har gått litt ned de siste sju årene (Figur 28). 

Gjennomsnittsvekt på individer fanget i 2014 var 0,78 kg (sd=0,48, N=1214) som er lavere 

enn gjennomsnittet for de siste sju år (Gjennomsnitt: 0,91, SD=0,10 og N=7). 

Fangststatistikken viser at stort sett alle størrelsesgrupper av sjøørret over 30 cm blir 

beskattet. Beskatningsratene minker med økende kroppsstørrelse (Tabell 17). 

Gjennomsnittlig total beskatningsrate er 17,2 % (sd=7,96, N=7) de siste sju årene (Tabell 17). 

Gytebestanden økte trolig betydelig i 2014 i forhold til de foregående årene (Tabell 18). 

Gjennomsnittlig innsig av sjøørret i perioden 2008 til 2014 har vært 8090,4 individer totalt 

(Tabell 19) med en kraftig økning i 2014. 

  

Figur 28. Fangst av sjøørret i Lakselva i perioden 1995 til 2014.  

Tabell 17. Fangst av sjøørret, totalt innsig og beskatningsrate (%) i Lakselva i 2014. 

 < 0,3 kg 0,3 - 0,6 kg 0,7 - 0,9 kg 1 - 1,2 kg > 1,3 kg  

 < 28 cm 29 - 35 cm 36 - 40 cm 41 - 45 cm ≥ 46 cm Totalt 

Fangst nedenfor kamera (N) 0 11 13 9 3 36 

Fangst ovenfor kamera (N) 10 642 251 147 128 1178 

Fangst samlet (N) 10 653 264 156 131 1214 

Videoregistrering (N) 7959 2939 1761 990 1721 15370 

Innsig (N) 7959 2950 1774 999 1724 15406 

Beskatningsrate nedenfor kamera (%) 0,00 0,37 0,73 0,90 0,17 0,23 

Beskatningsrate ovenfor kamera (%) 0,13 21,84 14,25 14,85 7,44 7,66 

Total beskatningsrate (%) 0,13 22,14 14,88 15,62 7,60 7,88 

Bestand på gytetidspunkt (N) 7949 2297 1510 843 1593 14192 
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Tabell 18. Beskatningsrate, gjennomsnittsvekt i fangstene og gytebestander av sjøørret i Lakselva i 

årene 2008 til 2014. 

År Beskatningsrate (%) Gjennomsnittsvekt (kg) Gytebestand (≥ 40 cm) 

2008 33,1 0,9 833 

2009 17,8 0,9 793 

2010 10,9 1,1 1159 

2011 17,3 0,8 666 

2012 16,7 1,0 1296 

2013 16,9 0,9 1070 

2014 7,88 0,8 2416 

Gjennomsnitt 17,23 0,91 1176,1 

Standardavvik 7,96 0,10  

 

Tabell 19. Totalt innsig av sjøørret til Lakselva i årene 2008 til 2014. I årene 2008 og 2013 mangler 

deler av oppvandringen på grunn av kjente tekniske feil. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gj.snitt 

Fangst nedf. kamera 276 83 245 62 201 129 36 147,4 

Fangst ovenf. kamera 1 592 1 100 844 943 1 118 859 1 178 1 090,6 

Totalt video 4610 6357 6976 9073 7747 5468 15369 7 942,9 

Kjønnsmodne 833 793 1159 666 1296 1070 2416 1 176,1 

Totalt umodne 3777 5564 5817 8407 6451 4398 12953 6 766,7 

Ensomrig umodne 1573 3288 3227 4819 2580 1613* 7958 3 579,7 

Innsig 4 886 6 440 7 221 9 135 7 948 5 597 15 406 8 090,4 
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3.3 Sjørøye 

I 2014 ble det registrert 1641 sjørøyesmolt i Lakselva. Det ble registrert 359 nedvandrende 

vinterstøing av sjørøye, men dette representerer bare slutten på utvandringen som startet før 

videosystemet ble satt i drift. Antall oppvandrende sjørøye var 2231. Det ble totalt fanget fem 

sjørøyer, hvorav fire ble sluppet ut. Alle disse ble fanget ovenfor kameralokaliteten.  

  

 

Figur 29. Eksempel på overvåkingsbilde av sjørøyesmolt. 

 

3.3.1 Utvandring 

I 2014 ble det registrert totalt 1641 utvandrende sjørøyesmolt i Lakselva. Dette er det 

høyeste antallet registrert i årene 2008 til 2014 (Figur 30). Disse vandret hovedsakelig i 

månedsskiftet juni - juli (Figur 31) noe som er omtrent som gjennomsnittet i årene 2008 til 

2014 (Figur 32). Utvandringen foregikk hele døgnet (Figur 33). Gjennomsnittlig døgnfordeling 

av registrert sjørøyesmolt i de siste fem år viser at det er tendens til litt høyere 

vandringsaktivitet gjennom kamerabildene fra ca. kl. 17 til kl. 22.  
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Figur 30. Antall registrerte utvandrende sjørøyesmolt i Lakselva i årene 2008 til 2014. 

 

Figur 31. Utvandring av sjørøyesmolt i forhold til vanntemperatur og vannføring i Lakselva i 2014. 
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Figur 32. Kumulativ utvandring av sjørøyesmolt i Lakselva i årene 2008 til 2014. 

 

 

 

Figur 33. Fordeling (gjennomsnittsverdier med standardavvik) av registreringer av sjørøyesmolt 

gjennom døgnet i årene 2008 til 2014 i Lakselva på Senja.  
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3.3.2 Oppvandring 

Det ble registrert 2231 netto oppvandrende sjørøyer i Lakselva i 2014 (Figur 34 og Figur 35). 

Dette er det høyeste antallet i overvåkingsperioden fra 2008 til 2014. Det har vært en 

gjennomsnittlig økning i antall oppvandrende individer på 275 individer pr år. Oppvandring av 

veteranvandrere var tidligst for de store individene og senest for de mindre individene (Figur 

36). De oppvandrende sjørøyene i den minste gruppen vandret ut som smolt rundt 27. juni 

(50 % kumulativ utvandring) (Figur 36). Veksten i sjøen gjør at individer som vandrer ut i en 

gruppe, kommer tilbake i en størrelsesgruppe høyere.  

 

Fordeling mellom størrelsesgruppene av oppvandrende sjørøye har variert mellom år i 

overvåkingsperioden. Antall individer øker jevnt og kraftig i alle størrelsesgrupper med 

unntak av i 2011, hvor antall individer i de to minste størrelsesgruppene var svært høye i 

forhold til de andre årene (Figur 37).  

 

  

Figur 34. Antall oppvandrende sjørøye i Lakselva på Senja i årene 2008 til 2014. 
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Figur 35. Nedvandrende vinterstøing og oppvandrende sjørøye i Lakselva i 2014. 

 

 

Figur 36. Kumulativ oppvandring av ulike størrelsesgrupper av sjørøye i Lakselva i 2014. 
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Figur 37. Utviklingen i antall registrerte sjørøyer i fire ulike størrelsesklasser i Lakselva i perioden 

2008 til 2014. 
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3.3.3 Sjøoverlevelse og sjøoppholdstid 

Sjørøyesmolten vandret ut 25. juni (50 % kumulativ utvandring) i 2014. Det gikk 31 dager før 

smolten (50 % kumulativ tilbakevandring) returnerte til elva (Tabell 20). Dette er nær 

gjennomsnittlig sjøoppholdstid som er 29 dager for førstegangsvandrende sjørøye for årene 

2008 til 2014. Av de 1641 sjørøyesmoltene som ble registrert som utvandrende i 2014, ble 

det registrert 494 (30,1 %) tilbake som førstegangsvandrende. Siden all størrelses- og 

aldersklassifisering foregår ved visuell vurdering av videoopptak, kan det være overlapp 

mellom oppvandrende første- og andregangsvandrende sjørøye i dataene. Måling av 

sjøoverlevelse fra smolt til førstegangsvadrende kan derfor være unøyaktig. 

 

Tabell 20. Tidspunkt for 25, 50 og 75 % kumulativ utvandring av sjørøyesmolt og oppvandring av 

førstegangsvandrende røye med beregnet sjøoppholdstid (dager), i årene 2008 til 2014 i Lakselva på 

Senja. 

 25 % kumulativ vandring 50 % kumulativ vandring 75 % kumulativ vandring Oppholdstid i sjøen 

År ut opp ut opp ut opp 25 % 50 % 75 % 

2008 18.06 10.07 21.06 11.07 24.06 14.07 22 20 20 

2009 15.06 28.07 18.06 29.07 24.06 31.07 43 41 37 

2010 29.06 19.07 04.07 19.08 07.07 22.08 20 46 46 

2011 23.06 24.07 26.06 29.07 29.06 01.08 31 33 33 

2012 25.06 15.07 29.06 20.07 03.07 23.07 20 21 20 

2013 14.06 05.07 16.06 10.07 19.06 15.07 21 24 26 

2014 25.06 25.07 27.06 28.07 29.06 31.07 30 31 32 

Gjennomsnitt antall dager i sjøen 25,3 29,0 28,9 

Standardavvik 10,0 12,2 11,4 

 

3.3.4 Fangst, beskatningsrater og gytebestand 

Fangstene av sjørøye i Lakselva på Senja har gått ned til og med 2009 før den ble fredet i 

2010 (Figur 38). Selv om det er innført fredning, fanges et fåtall sjørøyer hvert år. 

Gjennomsnittsvekta i fangstene de siste sju årene har variert fra 0,5 til 0,8 kg. Dersom all fisk 

lik eller større enn ca. 38 cm er kjønnsmodne, var gytebestanden av sjørøye på 1159 

individer i 2014 (Tabell 21). Dette er den største gytebestanden i perioden 2008 til 2014.  
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Figur 38. Fangst av sjørøye i Lakselva de siste syv årene. Fra og med 2010 ble sjørøya fredet. 

 

Tabell 21. Beskatningsrate, gjennomsnittsvekt i fangstene og antall individer (≥ 38 cm) i 

gytebestanden av sjørøye i Lakselva i årene i 2008 til 2014. 

År Beskatningsrate (%) Gjennomsnittsvekt fangst (kg) Gytebestand 

2008 13,6 0,73 89 

2009 6,0 0,71 136 

2010 0,5 0,50 186 

2011 0,3 0,60 157 

2012 0,4 0,77 452 

2013 0,1 - 526 

2014 0,04 0,54 1159 
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4. Diskusjon 

4.1 Bestandsutvikling 

4.1.1 Laks 

Totalt innsig av villaks til Lakselva i 2014 var 924 individer. Innsiget har variert fra 309 til 924 

individer i årene 2008 til 2014 og er økende. I tillegg ble det registrert et innsig av rømt 

oppdrettslaks på 69 individer samme år. Antall oppdrettslaks som vandrer inn i vassdraget 

varierer mye mellom år, fra 13 til 223 individer. Andelen oppdrettslaks på gyteplassene 

varierte i samme periode fra 0,3 til 32,2 %. I 2008 var beregnet antall egg som kan stamme 

fra oppdrettslaks høyere (51 %) enn antall egg fra villaks (49 %). Beskatningsraten for 

oppdrettslaks i sportsfisket i årene 2008 til 2014 var i gjennomsnitt 1,84 ganger høyere enn 

for villaks. I overvåkingsfisket om høsten var beskatningsraten generelt vært vesentlig 

høyere for oppdrettslaks enn for villaks, men i enkelt år var det motsatt. Overvåkingsfisket i 

Lakselva har generelt omfattet få individer og estimatene av andel oppdrettslaks fra disse 

fangstene er derfor lite presise.  

 

Gytebestanden av villaks i Lakselva har økt årlig i overvåkingsperioden fra 2008 og fram til 

2014. Beskatningsraten var i 30 % i 2008 og 2009 mens den falt til gjennomsnittlig på 18 % 

de neste fem årene. Fangstbegrensninger i form av kortere fisketid, kvoter og forbud mot 

markfiske er trolig hovedårsaken til dette. De økte gytebestandene har i de årene det finnes 

data til nå, resultert i betydelig økning i smoltutvandringen 3 til 4 år seinere. Prognosene for 

smoltutvandring som er presentert i tidligere rapporter (Lamberg et al. 2010, Lamberg et al. 

2011), stemmer med reell smoltutvandring. Prognosene er basert på antatt smoltalder på 3,5 

år, en parameter som er målt for de årene prognosen gjelder (P. Fiske, NINA pers medd.).  

 

Den beregnede sjøoverlevelsen fra laksesmolt til ensjøvinterlaks har variert fra 4,9 til 11,0 %, 

en forskjell på 220 %. Antall utvandrende laksesmolt har variert fra 6 011 til 11 366 individer, 

en forskjell på 180 %. Beskatningsraten for vill laks har variert fra 12,0 til 35,3 % i samme 

periode, en forskjell på 290 %. Alle disse faktorene påvirker størrelsen på gytebestanden av 

vill laks, som i samme periode har variert fra 200 til 784 individer, en forskjell på 390 %. 

Forholdet mellom gytebestanden av laks og den korresponderende smoltutvandringen 3 til 4 

år senere vil påvirkes av klima, næringstilgang, konkurranse med andre arter (sjøørret og 

sjørøye), predasjon og ikke minst konkurranse mellom laksungene. Alle disse faktorene 

påvirker det naturlige variasjonen i bestandsstørrelse. Lakselva er et uregulert, nasjonalt 

laksevassdrag der det heller ikke har foregått andre større inngrep. Bortsett fra fangst, er 

mulige kjente menneskeskapte påvirkninger effekten av lakseoppdrett og menneskeskapte 
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klimaendringer. Det er viktig å måle effekten av disse påvirkningene, men uten kunnskap om 

den naturlige variasjonen i bestandene vil det være en vanskelig oppgave.  

 

I en nylig publisert rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) er 

bestandssituasjonen for laks i 104 vassdrag klassifisert etter kvalitetsnorm for villaks (Anon. 

2016). I rapporten er det benyttet to delnormer: 1) gytebestandsmål og høstingspotensial og 

2) genetisk integritet. Lakselva er et av de 104 vassdragene der bestandsstatus er vurdert og 

får klassifiseringen «svært dårlig» når det gjelder oppnådd GBM og høstbart overskudd. 

Dette stemmer med videoregistreringene de siste sju årene der en økning i gytebestanden 

har ført til betydelig økning i antall smolt som vandrer ut, mens GBM er ennå ikke nådd. I 

2014 nådde imidlertid gytebestanden av laks et nivå som er over GBM. Den betydelige 

økningen i smoltutvandring i 2014 tyder på at gytebestanden trolig økte ytterligere i 2015 

(videoopptak fra denne sesongen analyseres i 2016). Når det gjelder normen «genetisk 

integritet» får Lakselva klassifiseringen «svært god/god». Allerede i årene 1990 - 1999 ble 

det registrert gjennomsnittlig over 8 % (sd=8,41) oppdrettslaks i Lakselva (Anon. 2015c.). I 

de neste 14 årene var gjennomsnittlig andel oppdrettslaks beregnet til 12,5 % (sd=18,2). Fra 

videoovervåkingen er det et enkelt år registrert 32,2 % oppdrettslaks i gytebestanden. I 

nasjonal sammenheng er Lakselva et av de vassdragene i Norge med høyest andel 

oppdrettslaks over en 30 års periode(Anon. 2015c.). Det er derfor et paradoks at 

laksebestanden får klassifiseringen «svært god/god» under normen genetisk integritet. 

 

Det kan være flere forklaringer på dette. Naturlig seleksjon kan føre til at laksunger med 

oppdretts mor eller far (eller begge) raskt forsvinner ut av bestanden. Dette skulle bety en 

redusert totalproduksjon i vassdraget siden andelen oppdrett er høy i gytebestanden over år. 

Overlevelse fra egg til smolt beregnet i den foreliggende rapporten er til nå bare beregnet for 

to år, men ved å samle data fra flere år kan denne problemstillingen belyses nærmere. En 

annen forklaring kan være at prøvene analysert i forbindelse med kvalitetsnormen (Anon. 

2016), ikke er representative for hele bestanden på grunn av få fisk i utvalget eller feil med 

målemetodene. Det er ennå ikke kjent om SNPene (Anon. 2016) som benyttes i den 

genetiske kartleggingen, er knyttet til fenotypiske egenskaper som påvirker overlevelse og 

reproduksjon eller om disse delene av DNAet bare blir «transportert» fra generasjon til 

generasjon upåvirket fordi de ikke er gjenstand for naturlig seleksjon.  

 

4.1.2 Sjøørret 

Totalt innsig av sjøørret var på 15 406 individer i 2014 og er det høyeste målte innsiget i 

overvåkingsperioden fra 2008 til 2014. Antall utvandrende sjøørretsmolt økte også kraftig i 



Overvåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja i 2014                         SNA-Rapport 02/2016 

50 

 

2014 fra et gjennomsnitt på ca. 6 500 til over 11 000 smolt. Sjøoverlevelsen fra smolt til 

førstegangs tilbakevandring var på 72,3 % i 2014 noe som er høyere enn gjennomsnittet for 

de siste 7 årene, som er 53,1 %. Sjøoppholdstiden for denne størrelsesgruppen var i 2014 

på 41 dager, noe som er omtrent som gjennomsnittet for overvåkingsperioden. Det er derfor 

ingen tegn på «prematur tilbakevandring» hos sjøørret i Lakselva. Begrepet «prematur 

tilbakevandring» er knyttet til det fenomenet at sjøørret vandrer tilbake til ferskvann dersom 

den får for store påslag av lakselus. Det finnes i dag ikke noe studie, utenom det 

foreliggende, som måler sjøoppholdstid for sjøørret i så stort omfang der fisken dessuten er 

umerket eller upåvirket av en fiskefelle. Det er kjent at fiskefeller som sperrer elveløpet 

forsinker fisken på oppvandring, og sjøoppholdstiden kan derfor registreres feil i studier der 

det benyttes feller. Det kan oppstå forsinkelser både for nedvandrende smolt (Lamberg & 

Øksenberg 2009, Lamberg et al. 2012, Strand & Lamberg 2014) og for tilbakevendende 

førstegangsvandrere. I tillegg kan denne forsinkelsen føre til økt predasjon eller økt fangst 

nedenfor eller ovenfor fella. Når dødeligheten av selve fiskemerket og/eller håndteringen 

kommer i tillegg, blir sjøoverlevelsen i fellestudier trolig målt for lavt (Hansen 1988, Strand et 

al. 2002).  

 

I videoovervåkingsprosjektet i Lakselva i årene 2008 til 2014 er det imidlertid ikke mulig å 

kontrollere for innvandring av førstegangsvandrende fisk fra andre vassdrag til Lakselva. Fisk 

fra andre vassdrag kan derfor gi høyere mål på sjøoverlevelse enn det som er reelt. Den 

størrelses/aldersfordelingen som ble registrert i Lakselva tyder derimot ikke på at dette har 

skjedd, med unntak av i 2011 da det ble registrert et uforholdsmessig høyt (i forhold til 

smoltutvandringen) antall tilbakevandrende sjøørret og sjørøye i de små størrelsesklassene. 

Dette var også et år med lav vannføring i innvandringsperioden. Det kan derfor være at små 

nabovassdrag har hatt for liten vannføring for oppvandring og at den stedegne fisken der 

vandret til Lakselva som er det største vassdraget i området. På den annen side er det ikke 

kjent at det er mange vassdrag i nærheten av Lakselva som har store bestander av sjøørret 

og sjørøye som kan påvirke tallgrunnlaget tilstrekkelig de siste årene da antall 

tilbakevandrende sjøørret til Lakselva er svært høyt.  

4.1.3 Sjørøye 

Totalt innsig av sjørøye var på 2 231 individer i 2014 og er det høyeste målte innsiget i 

overvåkingsperioden fra 2008 til 2014. Bestanden har gjennomsnittlig økt med 275 individer 

hvert år og antall smolt er også økende. Sjøoppholdstiden for førstegangsvandrende 

sjørøyer har variert mer enn for sjøørret, men har vært i gjennomsnitt (N=7) 29 dager. Den 

beregnede sjøoverlevelsen for denne alders/størrelsesklassen har variert mye mellom år, 

men målingene er gjort i en periode da gytebestanden har vært lav for deretter å øke 
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eksponentielt. Målingene av begge disse parameterne, sjøoverlevelse og oppholdstid i 

sjøen, er imidlertid beheftet med en usikkerhet ved bruk av videoovervåking. Dette skyldes at 

det er stor variasjon i smoltstørrelse og størrelse på tilbakevandrende sjørøyer i samme 

årsklasse. Det kan derfor være vanskelig å plassere den observerte fisken i rett gruppe. 

Totalt antall sjørøye blir derimot registrert korrekt, og den kraftige økningen i totalantall er 

derfor reell.  

 

Fredningen av sjørøya i 2010 er trolig den viktigste årsaken til økningen i bestanden. I 

tidligere rapporter fra prosjektet ble det pekt på overbeskatning som årsak til nedgangen i 

fangstene etter 2000. Denne konklusjonen forsterkes av resultatene fra 2014. 

4.2 Gjennomføring, avvik og metodeevaluering 

Overvåkingsmetoden som er benyttet i Lakselva fra 2008 og frem til i dag, blir forbedret for 

hvert år og gir stadig mer nøyaktige registreringer. Forbedringene fører imidlertid ikke til at 

data fra de første årene ikke kan sammenlignes med data fra de siste årene. Den viktigste 

forbedringen har vært en kontinuerlig økning av bildeoppløsningen. Dette påvirker først og 

fremst artsbestemmelse av små fisk som smolt, umoden sjøørret og sjørøye. I den 

foreliggende rapporten har vi korrigert for noen av de kjente tekniske feilene som har 

oppstått tidligere år. Totalt er det overvåket gjennomsnittlig 126 dager hvert år i årene 2008 

til og med 2014. Totalt blir dette 883 dager. Av disse dagene har det vært problemer med 

ledegjerdet i 2,6 % av tiden, strømbrudd i 0,8 % av tiden, forsinket oppstart med ca. 10 dager 

i 2011 på grunn av høy vannføring og forsinket fiskevandring på grunn av bruk av 

oppvandringsfeller i 2013 (Lamberg et al. 2015). Totalt sett påvirker trolig ikke disse 

problemene de generelle konklusjonene fra prosjektet. I 2014 ble overvåkingslokaliteten 

flyttet for å unngå en del av de tidligere problemene. Erfaringer fra det siste året viser at dette 

var vellykket.  

 

Flytting av videoovervåkingslokaliteten har ført til at det overvåkes ca. 650 meter lenger 

strekning av vassdraget. Denne strekningen består av Sjøvatnet. Her kan det ha oppholdt 

seg sjøørret (trolig mest umodne individer som ikke skal gyte) som ikke ble registrert i årene 

før 2014. Det kan forklare at sjøoverlevelsen for førstegangsvandrende sjøørret ble målt 

høyere i 2014, enn i tidligere år. Målingene i 2014 er derfor mer korrekte enn tidligere år, 

fordi de fanger opp hele bestanden. For sjørøye og laks betyr trolig bytte av 

overvåkingslokalitet lite fordi sjørøya vandrer lenger opp i vassdraget. Det samme gjelder 

laksen, som i hovedsak skal til gyteområder oppe i vassdraget. Økningen i innsiget av alle tre 

artene ble registrert også før 2014 så det er lite sannsynlig at ny overvåkingslokalitet påvirker 

konklusjonene fra overvåkingen de siste sju årene. 
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4.3 Videreføring 

Det er først etter å ha overvåket bestander av laks, sjøørret eller sjørøye over flere 

generasjoner, at de ulike faktorene som påvirker bestandene, kan kvantifiseres. For laksen i 

Lakselva, med hovedsakelig tre og fireårig smolt, går det fra 5 til 7 år fra klekking til alle 

individer har vendt tilbake fra sjøen enten som en-, to- eller tresjøvinterlaks. I 2016 vil vi 

potensielt ha registrert smålaks fra 8 årsklasser, 7 fra mellomlaks og 6 fra storlaks som gir 

grunnlag for beregning av sjøoverlevelse fra smoltstadiet. Vi vil kunne kvantifisere 

overlevelse fra gytebestand (egg) til smolt og variasjon i smoltantall i forhold til antall gytefisk 

og sammensetningen av gytebestandene for fem gytesesonger.  

 

Samtidig er det viktig å finne ut hvor stor andel av innsiget som er flergangsgytere. For 

sjøørret og sjørøye er det viktig å kjenne alder og størrelse ved kjønnsmodning for å få bedre 

oversikt over populasjonsdynamikken. For alle arter er det viktig å vite mer om smoltalder. 

 

Mer informasjon ut over selve videoovervåkingsdataene, vil kunne skape et grunnlag for at 

Lakselva kan fungere som et referansevassdrag for utviklingen av bestandene i regionen. 

Overvåkingen foregår gjennom fire smale åpninger i et ledegjerde. Disse åpningene kan 

utrustes med antenner for registrering av PIT-merker (integrerte passive sendere med 

individkode). Fangst av utvandrende fisk like ovenfor ledegjerdet, kan enkelt gjøres ved bruk 

av ruse med ledegarn. Ved å merke fisk der og sette dem ut på samme sted, kan en få 

verifisert at fisken passerer ledegjerdet på vei ut. Dødelighet i forbindelse med merking eller 

eventuell atferdsendring kan derfor til en viss grad fanges opp tidlig. Ved å merke en 

moderat andel av individene av alle tre arter, kan en få målt ulike livshistorieparametere.  

Fisken kan følges ut og opp i vassdraget i mange år, så lenge de lever. Siden all fisk uansett 

registreres gjennom åpningen i ledegjerdet, vil en kunne teste metoder for 

bestandsestimering som brukes i andre vassdrag. Merking og gjenfangst er et verktøy som 

kan benyttes i store vassdrag. Problemet er at metoden ikke er testet grundig nok, men ved 

å etablere et PIT-merkesystem i Lakselva kan slike tester utføres.  

 

Påvirkning av oppdrettsvirksomhet (for eksempel rømt laks og lakselus) på bestander av ville 

laksefisker, måles allerede i dag ved hjelp av videoovervåkingen i Lakselva. Med en 

opprustning av overvåkingen kan flere parameter måles. 

 

Det finnes i dag ikke fungerende indeksvassdrag i Norge. Norsk lakseforvaltning benytter i 

dag gytebestandsmål som verktøy. Bakgrunnen for dette målet er teoretiske modeller basert 

på data fra 8 norske vassdrag. For å lage modellene trengs målinger av gytebiomasse (antall 
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egg) og antall smolt. De smolttallene som er benyttet til nå, fremkommer fra estimater som 

viser seg å ikke være korrekte (Ugedal et al. 2014). Det er derfor et stort behov for etablering 

av bestands-rekrutteringsmodeller til bruk i forvaltning. Dette vil være mulig å utarbeide i 

Lakselva på Senja.  
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