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Referat:    
Høsten 2018 gjennomførte vi gytefisktellinger i Munkelva, Sandneselva, Karpelva og Grense Jakobselv, alle i 
Sør-Varanger. I Sandneselva ble hele lakseførende strekning undersøkt, og vi fant at gytebestandsmålet for 
elva ble oppfylt med god margin (154 % måloppnåelse). Imidlertid var beskatningen i elva lav i 2018, og det 
høstbare overskuddet var ikke stort. I de tre øvrige elvene ble kun deler av lakseførende strekning undersøkt. I 
Munkelva ble øvre halvdel av elva kontrollert, og det ble her observert så mye laks at gytebestandsmålet ble 
oppfylt (159 % måloppnåelse). Med tanke på at det også sto mye laks i den nedre delen av elva, var det et godt 
høstbart overskudd i elva. I Karpelva undersøkte vi 12 av totalt 17 km lakseførende strekning, og observerte et 
antall laks som tilsvarte en gytebestandsmåloppnåelse på 68 %. Når det knapt ble fanget laks i elva i 2018 viser 
denne registreringen at tilstanden til laksebestanden i elva ikke er god. I Grense Jakobselv ble 30 av en totalt 
36 km lang lakseførende elvestrekning undersøkt. Antall observert laks tilsvarte en gytebestandsmåloppnåelse 
på 161 %, og legger vi til en antatt forekomst av laks i den øvre strekningen som ikke ble undersøkt var trolig 
gytebestanden dobbelt så stor som det fastsatte gytebestandsmålet. Fangsten i elva i 2018 var noe lavere enn 
gjennomsnittet for de foregående 20 årene, og elva hadde tålt et noe større uttak av laks i 2018. Imidlertid 
vurderes det gjennomsnittlige årlige uttaket av fisk som noe høyt, og bør ut fra en føre var tilnærming reduseres 
noe i årene fremover.  
 
Det var tynne bestander av sjøørret i Karpelva og Grense Jakobselv, mens bestandene var litt større i 
Sandneselva og Munkelva. 
 
Vi observerte lite pukkellaks i de undersøkte elvene i 2018. I Karpelva ble det ikke registrert pukkellaks, mens vi 
observerte ett individ i Sandneselva. I Grense Jakobselv observerte vi fire individer. Vi observerte en pukkellaks 
i Munkelva, men i og med at vi kun undersøkte den øvre delen av elva kan vi ikke konkludere at det var svært 
lite pukkellaks i elva.  
 
 
 
Lødingen/Ranheim, november 2018 
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Forord 

 
Denne rapporten gir en oppsummering av 
resultatene fra drivtelling av laks, sjøørret og 
pukkellaks i fire lakseførende elver i Sør-
Varanger. Drivtellingene er utført av Vemund 
Gjertsen, Vidar Bentsen, Anders Lamberg, og 
Øyvind Kanstad-Hanssen i tidsrommet 29-31/9. 
Alle elvene driftes gjennom en forpaktnings-
kontrakt med Finnmarkseiendommen.  august. 
 
Drivtellingene i Grense Jakobselv, Karpelv og 
Munkelva er gjennomført på oppdrag fra Sør-
Varanger JFF, mens tellingen i Sandneselva ble 
utført på oppdrag for Sandnes IL. Gjennom 
oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark inkluderte 
drivtellingene også kartlegging av forekomster 
av pukkellaks i elvene. 
 
I Grense Jakobselv avhenger undersøkelsene 
av en avtale med både norske og russiske 
myndigheter, og vi takker representantene fra 
norsk og russisk grensekommisær for velvillig 
oppfølging og assistanse i forbindelse med årets 
drivtelling. Vi vil også takke kontaktpersonene for 
de ulike elvene, Trond Marthinussen, Even B. 
Nilsen, Bjørn Menna og Lars Ojala for 
forberedelser og tilrettelegging i felt, samt 
Wernar Pedersen for båtskyss i Munkelva.  
 
 
 
 
 
Øyvind K. Hanssen 
prosjektleder 
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1. Innledning 

 
Forvaltningen av laksestammene i Norge skal bygge på et «føre var»-prinsipp som avhenger av at det 
fastlegges såkalte vassdragsspesifikke referansepunkter. Innføringen og utarbeidingen av 
gytebestandsmål er et slikt referansepunkt, der det i den enkelte bestanden skal være igjen et 
tilstrekkelig antall hofisk etter fangst (gytebiomasse) som skal sikre at bestanden holdes over 
bevaringsgrensen (Hindar m. fl. 2007, Anon 2009a, b). 
 
Fangststatistikk har lenge vært det viktigste og eneste verktøyet for å estimere bestandsstørrelse og 
beskatningsnivå i de aller fleste vassdragene i landet, og derigjennom også vurdere om 
gytebestandsmålet har blitt oppfylt. Fangststatistikken har alltid hatt, og har fremdeles usikkerhet 
knyttet til seg. Faktorer som varierende rapporteringsgrad og betydelig mellomårlig variasjon i 
beskatningsrater bidrar til usikkerhet, selv om fangstrapporteringen jevnt over har blitt bedre de siste 
årene. Mangelfull fangstrapportering har imidlertid i stor grad blitt avløst av nye problemer i form av 
innføring av fangstkvoter, innskrenkninger i fisketid og gjenutsetting av fisk.  
 
En enkel måte å kontrollere om det fastsatte gytebestandsmålet faktisk er oppfylt, er å registrere hvor 
mange og hvor store hofisk som står i elva ved gytetidspunktet. Drivtelling av gytefisk av laks, sjøørret 
og sjørøye er en enkel og kostnadseffektiv metode. Den har som målsettingen å fremskaffe et tall på 
all gytefisk i elva,  noe som betinger at hele eller hoveddelen av den lakseførende delen av elva blir 
undersøkt. I de seinere årene er der utført flere metodetester som viser at erfarne drivtellere 
observerer 80-100 % av voksen laks og stor sjøørret og sjørøye i elva.   
 
I elva Skjoma i Narvik kommune har den totale oppvandringen av anadrom fisk blitt registrert med 
videokamera siden 2001, og årene 2003-2011 ble det i tillegg gjennomført drivtellinger i elva (Lamberg 
m.fl. 2009a, Lamberg m.fl. 2009b). Sammen med opplysninger fra offentlig fangststatistikk har 
drivtellingene i gjennomsnitt for perioden gitt 5-10 % lavere antall laks enn videoovervåkningen. På 
samme måte er det utført drivtellinger i Åelva/Åbjøra i Bindal kommune i 2008 og 2009, der 
oppvandringen til øvre del av vassdraget overvåkes med video i en laksetrapp. Her var 
observasjonene fra drivtellingene pluss innrapporterte fangster 8-14 % lavere enn 
videoovervåkningen, men tallene her er antatt å være påvirket av en del urapportert fangst (Lamberg 
m.fl. 2009c). I Skibotnelva i Troms ble det utført en metodetest basert på gjenobservasjon av 
radiomerket fisk (fisk merket 2-3 dager før drivtelling, og verifisert fortsatt elveopphold gjennom peiling 
to uker etter drivtelling). Av 26 merket fisk ble 22 (85 %) observert under drivtelling, et resultat som 
vurderes som veldig bra i og med at merket ikke var godt synlig, og dessuten bare synlig fra den ene 
siden (Kanstad Hanssen 2010). I en sideelv til Tana viste Orell mfl. (2011) ved bruk av merket fisk og 
videoregistreringer at erfarne drivtellere observerte 81-82 % av laksene som var i elva. Vi anser det 
derfor som sannsynlig at erfarne drivtellere i de fleste tilfeller er i stand til å se minst 85-90 % av fisken 
i elva, og at det under gunstige forhold er mulig å registrere all voksen fisk i elva. 
 
Sør-Varanger JFF forvalter fire lakseelver, Grense Jakobselv, Karpelva, Munkelva og Klokkerelva, 
mens Sandnes IL forvalter Sandneselva. Alle elvene driftes gjennom en forpaktningskontrakt med 
Finnmarkseiendommen. For å sikre en bærekraftig forvaltning og høsting i elvene har det vært et 
behov for økt kunnskap, ikke bare om hvor mye gytefisk det er i elvene, men også om hvordan fisken 
fordeler seg i elvene og hvordan produksjons- og gyteområdene i elvene utnyttes. Det har tidligere 
blitt utført drivtelling på kortere delstrekninger i Grense Jakobselv, Karpelva og Munkelva (Muladal 
2015, Anon. 2015), samt visuelle registreringer fra land i Klokkerelva og Munkelva i flere år (Anon. 
2016). I tillegg ble det utført drivtelling i store deler av Grense Jakobselv i 2016, mens registreringene 
i Karpelv og Klokkerelva samme år var ufullstendige på grunn av dårlig sikt (Lamberg mfl. 2017). I 
2018 var det et ønske om nye drivtellinger i Grense Jakobselv, Karpelva, Sandneselva og Munkelva, 
for å sikre opplysninger om beskatningsnivå og om antall gytefisk av laks oppfylte gytebestandsmålet. 
I Grense Jakobselv og Karpelva hadde lav vannføring og lave fiskefangster medført stenging av fisket, 
og det var derfor stor interesse for å dokumentere effektene av slike radikale justeringer av fisket. I lys 
av det unormale innsiget av pukkellaks til norskekysten i 2017, var det også et ønske fra 
Fylkesmannen i Finnmark om å registrere forekomstene av pukkellaks i disse fire elvene i 2018. Denne 
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rapporten gir en oppsummering av resultatene fra registreringene, og vurderer om 
gytebestandsmålene i de enkelte laksebestandene dette ene året ble oppfylt.  
 
 
 

2. Områdebeskrivelse 
 
I følge Lakseregisteret (www.lakseregisteret.no) har ni elver (inklusive Pasvikelva) i Sør-Varanger 
kommune bestander av anadrom laksefisk. Av disse er det seks elver/vassdrag med laksebestander, 
hvorav fire elver forvaltes av Sør-Varanger JFF og en av Sandnes IL (figur 1). Vurdert status for 
fiskebestandene i disse seks elvene, samt beregnet gytebestandsmål (GBM) fremgår av 
Lakseregisteret. Bestandstilstand for laks er vurdert som god eller svært god i Klokkerelva, Neiden og 
Munkelva, moderat i Sandneselva og svært dårlig i både Karpelva og Grense Jakobselv (tabell 1). 
Status for sjøørret er usikker i fire av elvene, og vurdert hensynskrevende i Neiden og Karpelva. For 
sjørøye er bestandstilstanden usikker i Klokkerelva og Grense Jakobselv, mens Karpelva har en 
sjørøyebestand som er vurdert som sårbar. Neiden, Munkelva og Sandneselva anses ikke å ha 
bestander av sjørøye.  
      
      
 
 

 

 
 
 
Figur 1 Kart over Sør-Varanger, der undersøkte elver i 2018 er markert med rødt. 

 
 

Tabell 1 Status for bestander av laks, sjøørret og sjørøye i Varanger kommune. Data er hentet fra Lakseregisteret 
(www.lakseregisteret.no).  

   Lakseregisteret   
Vassdrag Id. Nedbørs-

felt  
(km2) 

 
Laks 

 
Sjøørret 

 
Sjørøye 

Anadrom 
strekning 

(km) 

GBM 
laks 
(kg) 

        
Klokkerelva 243.Z 142,3 Svært god Usikker Usikker 10 143 
Neiden 244.Z 3008,6 God Hensynskrevende Ingen bestand 27 2957 
Munkelva 244.4Z 468,6 Svært god Usikker Ingen bestand 14 199 
Sandneselva 246.1Z 168,3 Moderat Usikker Ingen bestand 14 196 
Karpelva 247.3Z 129,4 Svært dårlig Hensynskrevende Sårbar 17 207 
Grense Jakobselv 247.Z 236,7 Svært dårlig Usikker Usikker 39 621 

 
 
 
  

Grense Jakobselv 
              (SVJFF) 

Karpelva 
   (SVJFF) 
 Sandneselva 

  (Sandnes IL) 
 Munkelva 

   (SVJFF)   
 

Neiden 

Klokkerelva 
    (SVJFF) 

http://www.lakseregisteret.no/
http://www.lakseregisteret.no/
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2.1 Munkelva 
 
Munkelva, som har sine kilder i Finland, munner ut i Munkefjorden og Neidenfjorden. På norsk side 
har elva en lengde på om lag 18 km, hvorav lakseførende strekning, fra Munkefossen eller «18-
meteren» til sjøen, utgjør 15 km. I øvre del, dvs. ned mot «Jordinkorva» og utløpet av Biehkanjohka 
veksler elva mellom relativt rolige stryk og lange strekninger med lave vannhastigheter. Elvebunnen 
er her dominert av grus og stein, og det er mange gode gyteområder og generelt gode forhold for 
ungfisk. Spesielt er gyteforholdene gode i den øvre kilometeren av elva, mellom «18-meteren» og «2-
meteren». Fra «Jordinkorva» og videre ned mot Akso øker innslaget av finstoff i elvebunnen, men det 
er fortsatt mange områder som er brukbare gyte- og oppvekstområder. Også i øvre del av strekningen 
mellom Akso og Tørrstryket er forholdene for gyting og oppvekst brukbare, men videre nedover blir 
elva i økende grad stilleflytende og elvebunnen domineres av makrovegetasjon og sand/fin grus. 
Verdien som gyte- og oppvekstområder for ungfisk er usikker langs de nedre fem kilometerne av elva.  
 

I Lakseregisteret er elva oppført med en svært god laksebestand, mens bestandsstatus for sjøørret er 
usikker. Det er fastsatt et gytebestandsmål for laksebestanden på 199 (100-299) kg hunnlaks (Anon. 
2018). I 2012 ble det gjennomført gytefisktellinger fra land, i båt og i dykkerdrakt og observert 455 
laks.  I 2013 ble det ikke gjennomført fullverdige tellinger, men det ble observert omtrent samme antall 
fisk som i 2012. I 2014 ble det i tellinger fra båt og land observert 597 laks. og i 2015 ble det observert 
493 laks. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderte i 2018 forvaltningsmålet som nådd i 
Munkelva i de siste fire årene (2013-2017) (Anon. 2018). 
 
Fangstene av laks har de siste 22 årene variert fra 50 til vel 300 individer, og i gjennomsnitt har om 

lag 160 laks blitt tatt hvert år (figur 2). Siden 2010 har 6-27 % av laksen blitt gjenutsatt. Den 
rapporterte fangsten av sjøørret har i gjennomsnitt utgjort vel 80 individer hvert år, men de siste 10 
årene har årlig fangst ikke oversteget 70 fisk. I 2017 ble det rapportert fangst av åtte pukkellaks, mens 
det ikke ble rapportert fangst i 2018. 
 

 

 
Figur 2 Fangst av laks og sjøørret i Munkelva i årene fra 1997 til og med 2018.  
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2.2 Sandneselva 
 
Sandneselva munner ut i Langfjorden, sør for Kirkenes. Elva er om lag 14 km lang, og sjøvandrende 
fisk kan i tillegg gå opp i Sandneslangvatnet (2,8 km2).  Om lag midtveis mellom innsjøen og havet er 
det bygget en inntaksdam, men det er fri vandring for fisk forbi denne demningen. Mellom innsjøen og 
inntaksdammen veksler elva mellom stryk og kulper, og elvebunnen domineres av stein og tilbyr gode 
gyte- og oppvekstforhold. Videre nedover mot sjøen blir substratet gradvis dominert av grus og dels 
sand. Dette betyr at de viktigste produksjonsområdene ligger i øvre halvdel av elva.  
 
I Lakseregisterert er status for laksebestanden i elva satt til moderat, mens bestandsstatus for sjøørret 
er usikker. Det er satt et gytebestandsmål på 196 kg (Hindar mfl. 2007). Det er ikke tidligere utført 
gytefisktellinger i vassdraget. VRL har ikke vurdert måloppnåelse for vassdraget.  
 
Vi har kun funnet fangststatistikk tilbake til 2011, og i disse årene har fangstene av laks variert fra 26-
149 individer (figur 3). I denne perioden har andel gjenutsatt laks variert mellom 8-38 %.  Fangstene 
av sjøørret har ingen år oversteget 50 individer. I 2017 ble det rapportert fangst av 20 pukkellaks, 
mens ingen fangst ble rapportert i 2018.  
 

 
 

 
Figur 3 Fangst av laks og sjøørret i Sandneselva i årene fra 2011 til og med 2018.  

 
 
2.3 Karpelva 
 
Karpelva munner ut i Jarfjorden, øst for Kirkenes. Deler av nedslagsfeltet til vassdraget ligger i 
Russland. Lengden på lakseførende strekning er ikke oppgitt i Lakseregisteret, men det er sannsynlig 
at det kan vandre laks noen hundre meter ovenfor Evavatnet øverst i vassdraget, noe som gir en total 
strekning på snaut 17 km.  M. Berg (1964) skriver at laksen trolig kan vandre inn i Hundvatnet, som 
ligger ovenfor Evavatnet. Dette gir i så fall en økning av lakseførende strekning på om lag 1,5 km. Det 
er heller ikke vurdert å være noen vandringshindre i elva mellom Evavatnet og Børsevatnet, og dersom 
laksen også utnytter denne elvestrekningen blir samlet lakseførende strekning i vassdraget vel 21 km 
(Lamberg mfl. 2017). I de mest stilleflytende delene av elva, dvs. langs en strekning på om lag 1 km 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

La
ks

 (
N

)

Avlivet Gjenutsatt

0

10

20

30

40

50

60

70

Sj
ø

ø
rr

et
 (N

)

Avlivet Gjenutsatt



Ferskvannsbiologen   Rapport 2018-10 

side 8 

nedstrøms Sennagrasvatna og en knapt 2 km lang strekning i området Stormyra/Oterbekken-
Storskogkulpen, er elvebunnen dominert av leire og sand. I resten av vassdraget er bunnsubstratet 
dominert av grus og kuppelstein. Dette gir gode muligheter for gyting og oppvekst av ungfisk. I de 
stilleflytende partiene er det overhengende vegetasjon og elvetorv som gir skjulmuligheter for ungfisk. 
Totalt sett er vassdraget rikt på oppvekstområder. Vannføringen kan imidlertid være lav i Karpelva, 
noe som kan være en begrensning for oppvandring av fisk til de øvre delene samtidig som ungfisk 
stedvis får små vannvolumer å oppholde seg i. 
 
I lakseregisteret er status for laksebestanden vurdert som svært dårlig, mens sjøørretbestanden er 
hensynskrevende og sjørøyebestanden sårbar. Det er satt et gytebestandsmål på 207 (103-310) kg 
hunnlaks (Anon. 2018). Det ble utført en gytefisktelling under svært dårlige forhold i 2016 langs store 
deler av elva, og observasjonen av 76 laks ble vurdert som et absolutt minimumstall (Lamberg mfl. 
2017). Ut fra lave fangster og store usikkerheter om beskatningsnivå har ikke VRL vurdert 
måloppnåelse de seinere årene, men estimerer en måloppnåelse på 70-105 % i 2016 og noe lavere 
måloppnåelse i 2017 (Anon. 2018).  
 
De årlige fangstene av laks var i gjennomsnitt 128 individer frem mot 2010, men laksefangstene har 
deretter utgjort i gjennomsnitt 21 individer per år (figur 4). Også fangstene av sjøørret var høyere 
tidligere enn nå, og de siste ni årene har ikke fangstene oversteget 30 individer. I de samme årene 
har mesteparten av sjørøyefangsten blitt gjenutsatt. 

 

 

 

 
Figur 4 Fangst av laks, sjøørret og sjørøye i Karpelva i årene fra 1997 til og med 2018.  
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2.4 Grense Jakobselv 
 
Grense Jakobselv er det østligste vassdraget med laks og sjøørret i Norge og er delt territorium med 
Russland. I 1826 ble grensen lagt langs djupålen av hovedelva (Berg 1964). Sjøvandrende laksefisk 
kan uhindret vandre opp til Jakobselvvatnet, noe som tilsier at lakseførende strekning er om lag 39 
km. Da er Langvatnet (1,5 km) og Jakobselvvatnet (2 km) med i beregningen. Med unntak for nedre 
del (8 km) har elva jevnt over et substrat som gir et godt tilbud av gyteområder og som er godt egnet 
for ungfiskproduksjon.  
 
I Lakseregisteret er status for laksebestanden vurdert som svært dårlig, mens status for 
sjøørretbestanden er usikker. Gytebestandsmålet for vassdraget er satt til 621 (466-932) kg hunnlaks 
(Anon. 2018). I 2015 ble det utført en gytefisktelling i de nedre seks kilometerne av elva (Muladal 
2015), mens en telling i 2016 ble utført langs en 29 km lang strekning fra utløpet av Jakobselvvatnet 
til Heimdal/Storneset (Lamberg 2017). I 2017 ble de nederste 20 kilometerne av elva undersøkt 
(Muladal 2018). VRL har vurdert at gjennomsnittlig måloppnåelse siste fire år (2014-2017) har vært 
93 % (Anon. 2018).  
 
De årlige fangstene av laks har i gjennomsnitt utgjort 405 individer i årene mellom 1997-2017, og 2018 
skiller seg ut som året med klart lavest fangst (n=160 ind.) (figur 5). Andel gjenutsatt laks har siden 
2009 variert mellom 4-16 %. Fangstene av sjøørret har de siste 10 årene ikke oversteget 24 individer 
i et enkelt år, og de fleste årene har færre enn seks sjøørreter blitt rapportert avlivet. I 2017 ble det 
rapportert fangst av 70 pukkellaks, mens kun ett individ ble rapportert i 2018. Det bør her bemerkes 
at drivtellingen i elva i 2017 viste at det var nær 600 pukkellaks i elva.  
 
 

 
Figur 5 Fangst av laks Grense Jakobselv i årene fra 1997 til og med 2018. 
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3. Metoder  
 
Tidspunktet for gjennomføring av drivtelling blir forsøkt lagt så nær opp til antatt gytetidspunkt for laks 
som mulig. I store deler av Finnmark vil dette innebære at første halvdel av september ofte vil være et 
gunstig tidspunkt. Drivtellinger bør også tilpasses tidsrom med moderat til lav vannføring for å sikre 
best mulig sikt i elvene. Data fra NVE’s målestasjon i Karpelva viser at vannføringen i tidsrommet som 
våre drivtellinger i Sør-Varanger ble utført (29-31. august) varierte rundt middelvannføring for 
perioden. 
 
Gytefiskregistreringene har blitt utført i henhold til Norsk Standard (NS9456:2015). Vi valgte å benytte 
to drivtellere langs alle de undersøkte elvestrekningene i Sør-Varanger i 2018. Antall tellere var da 
tilpasset bredden på elva og sikten slik at hele tverrprofilet av elva ble visuelt dekket. Hver drivteller 
var utstyrt med egen skriveplate med vannfast papir, og hver teller kunne notere og kartfeste 
observasjoner etter eget behov.  
 
Selve drivtellingen utføres ved at teller(-ne) svømmer aktivt nedover elva (passivt driv kun i partier 
med sterk strøm). Stans i tellingene gjøres kun ved naturlig stoppunkter som grunne strømnakker eller 
stilleflytende partier der det ikke står fisk. For å ha tilfredsstillende oversikt må teller holde blikket så 
langt fram som sikten tillater og pendle med hode fra side til side for å avsøke så stor sektor som 
mulig. For å unngå dobbelt-registreringer er det viktig å kun telle fisk som passeres, og ikke fisk som 
svømmer foran telleren nedover elva. Når det er behov for flere tellere ute i elva samtidig er det viktig 
at drivtellerne svømmer på linje i en tilnærma rett vinkel på elvestrømmen. For å unngå dobbelt-
registrering av fisk som passerer mellom to drivtellere er det nødvendig at den telleren som registrerer 
fisken viser dette med signal, dvs. peker på fisken(e). 
 
All fisk klassifiseres etter størrelse. For laks benyttes kategoriene smålaks (<3kg), mellomlaks (3-7kg) 
og storlaks (>7kg). Sjøørret deles i gruppene <1 kg (umodne/modne), 1-3 kg, 3-7 kg og >7 kg. 
Eventuell sjørøye deles inn etter samme kategorier som sjøørret. I de fleste elvene blir all laks forsøkt 
registrert som hannfisk eller hofisk. I tillegg kategoriseres eventuelle observasjoner av pukkellaks som 
hann- eller hunnfisk.  
 
Basert på morfologiske trekk kan rømt oppdrettsfisk skilles fra villfisk (Fiske et al. 2005), dvs. gjennom 
skader på finner (primærtspord, bryst- og ryggfinne), pigmentering, gjellelokkforkortelse og kroppsform 
(se tabell 2). Deformiteter på gjellelokk og finner (spesielt bryst-, rygg- og halefinne) samt lubben 
kroppsform er miljøbetinga, mens pigmentering og kort/kraftig halerot og hodeform er genetisk betinga 
(Fleming et al. 1994, Fleming & Einum 1997, Solem et al. 2006). Hvor tydelige de morfologiske 
kjennetegnene er vil ofte avhenge av om fisken har rømt tidlig eller har vært lenge i det fri, men nylig 
rømt oppdrettslaks er ofte enkle å skille fra vill laks. Når laks observeres under vann (f.eks ved 
drivtelling) vil også fiskens adferd være til hjelp for å skille mellom vill og rømt laks. Oppdrettslaksen 
kan fremstå som mer avventende eller nysgjerrig enn villaksen og velger ofte standplasser som 
avviker fra villaksens valg i samme område. 
 
 

     
 

 
Figur 6 Vannføringskurve for målestasjon Karpelva i tidsrommet 1. juli til 1. november 2018. Sort linje viser 
målt vannføring, mens rød og lilla linje viser hhv. 25. persentil og 75. persentil. Tidsrom for drivtellinger er vist 
med grønn boks. 
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Tabell 2 Oversikt over forskjeller som blir lagt til grunn for å skille villaks og rømt oppdrettslaks.   

 Vill laks Oppdrettslaks 

Førsteinntrykk 
(Habitus) 

Individet har samme utseende og adferd som 
øvrige laks innenfor samme elv. Store finner 
med skarpe kanter. 

Individet har utseende og adferd som avviker 
fra øvrige laks innenfor 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, rektangulært formet omriss.  
Nyvandret fisk (pelagisk drakt): mørk rygg og 
øvre del av hode mot en sølvblank kroppsside. 
Fisk i gytedrakt: Mindre fargerik enn villfisk. 

Halefinne Stort areal i forhold til resten av kroppen. 
Kantet, skarp profil. Hos flergangsgytere kan 
imidlertid sporden være mer avrundet og ikke 
ha så mye innsving i bakkant. 

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: Ofte misdannede sekundære 
kjønnskarakterer.  

Ryggfinne Rette kanter og finnestråler. Tydelig 
trapesformet profil 

Liten og forkrøplet. Avrundede kanter. 

Brystfinner Store og uten skader. Rette kanter og rette 
finnestråler.  

Ofte små og forkrøplet. Sammenvokste og 
skjeve finnestråler. Ulik størrelse/form. 

Adferd Noe avventende fluktrespons. Svømmer med 
hele bakkroppen. Står på og i kanten av 
hovedstrømmen i kulper. 

Passiv fluktrespons, ofte lite sky. Har stivere 
svømmebevegelser,  

 
 

 

4. Resultater 
 
4.1 Munkelva (244.4Z) 
 
Elva ble undersøkt 31. august, av to drivtellere som startet i «Trappetrinnsfossen», dvs. rett under 
«18-meteren». Sikt på 5-6 m i øvre halvdel av elva ga god dekning og kontroll over elva. Vel en 
kilometer ovenfor Akso, dvs. nær halvveis ned i sone 6, begynte sikten gradvis å avta, og nedenfor 
Akso (i sone 7) var sikten redusert til 2-3 m.  Registreringene ble derfor avbrutt om lag 1,2 km 
nedstrøms Akso (figur 7). Dette betyr at totalt 7,5 km av en total lakseførende strekning på 14 km ble 
undersøkt.  
 
Vi registrerte 259 laks langs den undersøkte strekningen, fordelt på 191 smålaks, 66 mellomlaks og 2 
storlaks (tabell 2). I tillegg registrerte vi en oppdrettslaks. Vi registrerte også 246 sjøørreter, hvorav 
42 var umodne individer, 86 var gytefisk under ett kilo, 93 var 1-3 kg og 24 var større enn 3 kg. En 
sjøørret var over 7 kg. Vi observerte også en pukkellaks. I to kulper nederst i sone 6, Aksokulpen og 
kulpen ovenfor, var ikke dekningen god nok med to drivtellere. Selv om vi ikke observerte fisk i disse 
to kulpene kan vi derfor ikke utelukke at det likevel var fisk her. Tilsvarende var sikten nedstrøms Akso, 
i sone 7, så lav at vi ikke kan utelukke at vi har oversett fisk på denne strekningen.  
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Gytebestandsmålet for elva er beregnet til 199 kg hunnlaks. Med utgangspunkt i snittvekter for små- 
og mellomlaks beregnet ut fra fangstrapporteringen (www.fangstrapp.no), var biomassen av hunnlaks 
observert under drivtellingen 317 kg (tabell 2). Dette tilsier at den undersøkte strekningen alene sikrer 
en måloppnåelse på 159 %. Om lag 31 % av laksen ble observert i sone 1, mens øvrige observasjoner 
fordelte seg relativt likt mellom sonene videre nedover elva (figur 8). Langs den undersøkte 
elvestrekningen ble det i gjennomsnitt registrert 34,5 laks/km. Antall observerte sjøørreter økte 
nedover elva, og 2/3 ble registrert i sone 5-7. Den ene pukkellaksen som ble observert var en hunnfisk 
som oppholdt seg i sone 5.  
 
Det er rapportert til sammen 117 laks som er fanget og avlivet i elva i 2018, hvorav 91 var smålaks og 
26 var mellomlaks. Med utgangspunkt i antall laks som vi registrerte under drivtellingen har den 
maksimale beskatningen i elva vært 31 %. Den reelle beskatningen er trolig langt lavere, i og med at 
det mest sannsynlig også sto laks langs den nær 7 km lange strekningen i nedre del av elva som ikke 
ble undersøkt.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabell 2 Fangst, beregnet innsig og gytebestand i øvre del av Munkelva i 2018. 
Gjennomsnittsvekter er hentet fra fangststatistikken for 2018.  

 Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 

Fangst (N) 91 26 - 117 
Gytefisktelling (N) 191 66 2 259 
Innsig (N) 282 92 2 376 
Andel hunnlaks (%) 39,8 43,5 100  
Antall hunnlaks (N) 76 40 2 118 
Snittvekt (kg) 1,65 4,42 7,50  
Gytebiomasse (kg) 125,4 176,9 15,0 317,3 
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7 

Figur 7 Munkelva, med markering for 
startpunkt for registreringer og soneinndeling. 
Den røde linjen markerer der registreringene 
ble avsluttet. 

Figur 8 Fordeling av laks og sjøørret (inkl. 
unoden fisk) i Munkelva i 2018. Søyler viser 
antall fisk i hver sone, mens rød stiplet linje 
viser antall fisk per km elvestrekning. 
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4.2 Sandneselva (246.1Z) 
 
Elva ble undersøkt 29. august. Sikten i vannet var 6 meter, og ved å benytte to drivtellere sikret vi god 
oversikt over hele elvetverrsnittet. Hele lakseførende strekning ble undersøkt. Eneste unntaket var en 
500 m lang strekning oppe ved innsjøen, der elva var for grunn til at det var mulig å drivtelle (figur 9).  
 
Det ble registrert totalt 271 laks, fordelt på 235 smålaks, 31 mellomlaks og 5 storlaks (tabell 3). I tillegg 
ble det observert 151 sjøørreter, hvorav 23 var umodne individer, 26 var gytefisk under ett kilo, 92 var 
1-3 kg og 10 var større enn 3 kg. Det ble observert en pukkellaks i elva.  
 
Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 313 kg, mens gytebestandsmålet er oppgitt til 196 
kg (tabell 3). Måloppnåelsen var dermed 154 %. En svak overvekt av laksen (65 %) ble registrert i 
sone 1-3, og det ble registret 26,8 laks/km (figur 10). I sone 4-6 ble det registrert 15,2 laks/km. Det 
var et godt samsvar mellom tilgjengelige gyteområder og observasjonene av laks. For sjøørret ble 58 
% registrert ovenfor inntaksdammen, og i gjennomsnitt var det 12,3 sjøørret per km.   
 
Det har blitt rapportert fangst og avliving av bare 18 laks fra elva i 2018. Dette tilsier at 
beskatningsraten for laks var 6 %. Det ble avlivet 10 sjøørreter, tilsvarende en beskatning på 6 %. 
 
  

 
 
 
 
 
 

Tabell 3 Fangst, beregnet innsig og gytebestand i Sandneselva i 2018. 
Gjennomsnittsvekter er hentet fra fangststatistikken for 2018.  

 Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 

Fangst (N) 16 2 - 18 
Gytefisktelling (N) 235 31 5 271 
Innsig (N) 251 33 5 289 
Andel hunnlaks (%) 43,4 74,2 100  
Antall hunnlaks (N) 102 23 5 130 
Snittvekt (kg) 1,69 4,50 7,50  
Gytebiomasse (kg) 172,4 103,5 37,5 313,4 
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6 

Figur 9 Sandneselva, med markering for 
startpunkt for registreringer og soneinndeling. 
Den røde linjen markerer der registreringene 
ble avsluttet. 

Figur 109 Fordeling av laks og sjøørret (inkl. 
umoden fisk) i Sandneselva i 2018. Søyler 
viser antall fisk i hver sone, mens rød stiplet 
linje viser antall fisk per km elvestrekning. 
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4.3 Karpelva (247.3Z) 
 
Elva ble undersøkt 31. august, fra Sennagrasvatna og ned til sjøen, dvs. langs en strekning på 12 km. 
(figur 11). Sikten var 5-6 meter, og ved bruk av to drivtellere ble det sikret god dekning langs den 
undersøkte elvestrekningen.  
 
Det ble observert totalt 137 laks, fordelt på 109 smålaks, 25 mellomlaks og 3 storlaks (tabell 4). Det 
ble også observert totalt 91 sjøørret, fordelt på 60 umodne individer, 23 modne under ett kilo, 7 modne 
mellom 1-3 kg og en fisk som var større enn 3 kg. 
 
Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 140 kg, mens gytebestandsmålet er oppgitt til 207 
kg (tabell 4). Måloppnåelsen var dermed 68 % basert på observasjonene langs den undersøkte 
strekningen. Det ble registrert svært lite fisk de først to kilometerne nedstrøms Sennagrasvatna. I 
gjennomsnitt ble det registrert 11,4 laks per km. Generelt opplevdes det å være for lite laks langs hele 
den undersøkte elvestrekningen i forhold til «tilbudet» av gyte- og oppvekstområder.  
 
Det ble innrapportert fangst av kun 6 laks fra Karpelva i 2018, og ut fra antall laks observert under 
drivtellingen var beskatningsraten 4 %.  
 
 
 

                   
Figur 11 Karpelva, med markering for startpunkt for registreringene. Den røde linjen markerer der 
registreringene ble avsluttet. 
 

 
Tabell 4 Fangst, beregnet innsig og gytebestand i undersøkt del av Karpelva i 
2018. Gjennomsnittsvekter er hentet fra fangststatistikken for 2018.  

 Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 

Fangst (N) 5 1 0 6 
Gytefisktelling (N) 109 25 3 137 
Innsig (N) 114 26 3 143 
Andel hunnlaks (%) 50,5 64,0 66,7  
Antall hunnlaks (N) 55 16 2 73 
Snittvekt (kg) 1,4 3 7,5  
Gytebiomasse (kg) 77 48 15 140 
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4.4 Grense Jakobselv (247.Z) 
 
Elva ble undersøkt 30. august, på strekningen fra Lasarus-kulpen og ned til sjøen. Dette utgjør en 
strekning på om lag 30 km, av en samlet lakseførende strekning på 39 km (inkludert innsjøene øverst 
i vassdraget). Sikten var 5-6 m langs det meste av den undersøkte strekningen, men økte opp mot 8 
meter i de tre-fire nederste sonene (figur 12). Vi benyttet to team som delte den undersøkte 
elvestrekningen mellom seg, og med to drivteller i hvert team hadde vi da god dekning og kontroll over 
elvetverrsnittet. 
 
 

 
Figur 12 Grense Jakobselv, med markering for startpunkt for registreringer og soneinndeling (soneinndeling 
samsvarer med inndeling i 2016). Den røde linjen markerer der registreringene ble avsluttet. 
 
 
Vi observert til sammen 651 laks, som fordelte seg på 468 smålaks, 141 mellomlaks og 42 storlaks 
(tabell 5). Vi registrerte også to oppdrettslakser. I tillegg ble det registrert 50 sjøørret, fordelt på tre 
umodne individer, 18 gytefisk mindre enn ett kilo, 27 mellom 1-3 kg og to større enn 3 kg. Det ble også 
observert fire pukkellaks på den undersøkte elvestrekningen.   
 
Gytebestandsmålet for elva er beregnet til 621 kg hunnlaks. Med utgangspunkt i snittvekter for små- 
og mellomlaks beregnet ut fra fangstrapporteringen (www.fangstrapp.no), var biomassen av hunnlaks 
observert under drivtellingen 1001 kg (tabell 5). Selv om den øverste delen av vassdraget ikke ble 
undersøkt, tilsier våre registreringer av laks at måloppnåelsen i elva var minimum 161 %. Fra 
Lasaruskulpen og ned mot Holmen (tom. Sone 24) ble det registrert 28,5 laks/km, mens det videre 
ned mot sjøen ble registrert kun 5,5 laks/km (figur 13). Dvs. at det var lav tetthet av laks på den vel ni 
kilometer lange strekningen nederst i elva. Også for sjøørret ble mesteparten av fiskene registrert 
mellom Lasaruskulpen og Holmen. Pukkellaks ble registrert med ett individ langt oppe i elva, mens de 
øvrige ble registrert i sone 23 og 24.  
 
Det ble fanget og avlivet til sammen 154 laks i elva i 2018. Dette tilsvarer at beskatningsraten var 19 
%. Beskatningstrykket var relativt likt for små- (19 %), mellom- (20 %) og storlaks (14 %).  
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Tabell 5 Fangst, beregnet innsig og gytebestand i undersøkt del av Grense 
Jakobselv i 2018. Gjennomsnittsvekter er hentet fra fangststatistikken for 2018.  

 Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 

Fangst (N) 111 36 7 154 
Gytefisktelling (N) 468 141 42 651 
Innsig (N) 579 177 49 805 
Andel hunnlaks (%) 35,5 61,7 73,8  
Antall hunnlaks (N) 166 87 31 284 
Snittvekt (kg) 1,68 4,75 10,0  
Gytebiomasse (kg) 278,2 413,3 310,0 1001,5 

 
 

    
Figur 13 Fordeling av laks og sjøørret (inkl. umoden fisk)  i Grense Jakobselv i 2018. Søyler viser antall fisk i 
hver sone, mens rød stiplet linje viser antall fisk per km elvestrekning. 

 
 
 
 

5. Diskusjon  
 
5.1 Generell oppsummering 
 
I tidsrommet 29. til 31. august registrerte vi forekomstene av laks, sjøørret og pukkellaks ved drivtelling 
i fire elver i Sør-Varanger. I Sandneselva ble hele lakseførende strekning undersøkt, mens kun 
delstrekninger ble undersøkt i Grense Jakobselv, Karpelva og Munkelva. I Sandneselva ble det 
registrert et antall laks som innebar at gytebiomassen (vekt av hunnlaks) oversteg det fastsatte 
gytebestandsmålet med 54 %. I tillegg ble gytebestandsmålet oppfylt med god margin både i Grense 
Jakobselv og Munkelva (hhv. 161 % og 159% måloppnåelse), til tross for at om lag 9 km av Grense 
Jakobselv (23 %) og 6,5 km (46 %) av Munkelva ikke ble undersøkt. I Karpelva ble ikke 
gytebestandsmålet oppfylt (68 % måloppnåelse), men det skal her tas hensyn til at 5 av totalt 17 km 
lakseførende strekning ikke ble undersøkt. Når vi beregner relativ tetthet av laks, dvs. antall laks 
observert per kilometer elv, var tettheten høyest i Munkelva (34,5 laks/km), fulgt av Grense Jakobselv 
(28,5 laks/km) og Sandneselva (20,7 laks/km). I Karpelva, der gytebestandsmålet ikke ble nådd, var 
den relative tettheten 11,4 laks/km.  
 
Vi registrerte sjøørret i alle fire elvene, men i Grense Jakobselv og Karpelva var bestandene svært 
tynne og trolig utgjorde gytebestandene færre enn 50 individer i hver elv. I Sandneselva var 
sjøørretbestanden noe større (ca. 100 gytefisk), og flest sjøørreter ble det observert i Munkelva (ca. 
200 gytefisk). Vi observert ikke pukkellaks i Karpelva, mens vi observerte ett individ i hhv. Sandneselva 
og Munkelva, samt fire individer i Grense Jakobselv. 
 
I Lakseregisteret er Munkelva oppført med en «svært god» laksebestand, mens status for 
sjøørretbestanden er usikker. Våre registreringer tilsier at kategoriseringen av laksebestanden fortsatt 
er gjeldende, og status for bestanden skal betraktes som god. Status for sjøørretbestanden bør trolig 
etter hvert vurderes endret fra «usikker» til «hensynskrevende», ut fra at bestanden har godt fotfeste 
i elva selv om utviklingstrenden i bestanden er usikker. I Sandneselva er tilstanden til laksebestanden 
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satt om «moderat». Vi finner også dette å være i godt samsvar med våre observasjoner, i og med at 
det høstbare overskuddet i elva kanskje er noe lavt. Kategoriseringen av sjøørretbestanden oppfattes 
å kunne vurderes flyttet fra «usikker» til kategoriene «sårbar» eller «redusert». I Karpelva er tilstanden 
til laksebestanden kategorisert som «svært dårlig». Sett i lys av sannsynlig prosentvis 
gytebestandsmåloppnåelse i 2018, og det faktum av det nesten ikke ble fanget laks i elva i 2018, er 
det liten grunn til å forvente en ny kategorisering for laksebestanden. Sjøørretbestanden i Karpelva er 
nå kategorisert som «hensynskrevende», men det lave antallet som ble registrert ved vår drivtelling 
tilsier at tilstanden nå ligger en eller to kategorier lavere. Laksebestanden i Grense Jakobselv er 
oppført som «svært dårlig» i Lakseregisteret. Sett i lys av våre registreringer i 2016 og 2018, og den 
rapporterte beskatningen de samme årene, bør bestanden trolig få en høyere kategorisering ved neste 
vurdering. Status for sjøørretbestanden er i dag satt som «usikker», men bør ut fra våre registreringer 
i 2016 og 2018 betraktes som «sårbar» eller «truet». 
 
 
5.2 Munkelva 
 
I Munkelva ble kun den øvre halvdelen av elva undersøkt. Det er imidlertid her vi finner de beste gyte- 
og oppvekstområdene for ungfisk, og ut fra dette burde en overvekt av gytefisken i elva stå på den 
undersøkte elvestrekningen. Det er områder med brukbare gyteforhold også lengre ned i elva, og mye 
makrovegetasjon på elvebunnen kan gi godt skjul for ungfisk. Enkelte delstrekninger i den nedre delen 
av elva bør derfor medregnes som produksjonsareal i elva. Sør-Varanger JFF har tidligere i egen regi 
utført gytefisktellinger ved kombinerte tellinger fra land, fra båt og ved drivtelling. I årene 2012, 2014 
og 2015 ble hele lakseførende strekning undersøkt (L. Ojala, pers. medd.). Disse registreringene viser 
at 34-61 % av observasjonene har blitt gjort i nedre del av elva, dvs. nedstrøms Akso. Dette kan 
indikere at laksen i større grad enn tilbudet av gyte- og oppvekstområder skulle tilsi, utnytter nedre 
deler av elva. I de fleste årene har gytefisktellingene blitt utført i månedsskifte august/september, og 
det skal heller ikke utelukkes at laks som da observeres nede i elva, under selve gytingen oppsøker 
områder lengre opp i elva. Antall laks som vi registrerte i elva i 2018, oppstrøms Akso, er på samme 
nivå som tellingene til Sør-Varanger JFF i årene 2012, 2014 og 2015. I og med at vår telling ble utført 
på om lag samme tidspunkt som tellingene tidligere år, kan vi legge til grunn at det også i 2018 var 
om lag like mye fisk nedenfor Akso som ovenfor. Når våre registreringer tilsier at gytebestandsmålet 
ble oppfylt med 159 %, basert kun på registreringene oppstrøms Akso, er det grunn til å anta at det 
var et betydelig høstbart overskudd i elva i 2018.  
 
Forutsatt at det stod om lag like mye fisk ovenfor og nedenfor Akso var beskatningsnivået for laks 
relativt lavt (ca. 15 %) i 2018. Våre registreringer viste at den relative tettheten av laks (antall per km) 
var høyest i sone 1-3. Sone 1 er allerede fredet for fiske, mens sone 2 og 3 ligger innenfor den øverste 
elvestrekningen som er åpnet for fiske. Fremtidig forvaltning av elva bør hensynta disse 
observasjonene, og fiskesonen som i dag starter ved «2-meteren» kan vurderes flyttet om lag en 
kilometer nedover elva. Da vil de viktige gyteområdene som ligger innenfor sone 1-3 fredes, og fisket 
flyttes ned mot de mindre viktige områdene mellom Avlankoski og Jordinkorva.  
 
 
5.3 Sandneselva 
 
I Sandneselva ble hele lakseførende elvestrekning undersøkt, med unntak for noen hundre meter rett 
nedstrøms innsjøen. Her var elva så grunn at det ikke var mulig å gjennomføre drivtelling, men vading 
avdekte ingen fisk i disse grunne partiene. Vi anser derfor at drivtellingen gir et korrekt bilde av status 
for gytebestandene av både laks og sjøørret i elva. Det var et godt samsvar mellom vår vurdering av 
beskaffenheten av elva og fordelingen av fisk registrert dette året. Mesteparten av de gode gyte- og 
oppvekstområdene er å finne i øvre del av elva, dvs. ovenfor inntaksdammen til vannverket. Den 
relative tettheten gjenspeilet dette, og mens det var nær 27 laks/km ovenfor inntaksdammen var det 
15 laks/km nedenfor. Gytebestandsmålet for elva ble oppfylt (154 %), men dette bør ses i lys av at det 
ble fanget og avlivet lite laks (N=18) i 2018. I gjennomsnitt har det årlig blitt avlivet 70 laks de 
foregående syv årene. Med en tenkt gjennomsnittlig fangst av laks i 2018 ville imidlertid 
gytebestandsmålet fortsatt blitt oppfylt, men da med knapp margin.  I og med at de viktigste gyte- og 
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oppvekstområdene i vassdraget ligger i øvre del av elva, er fredningen av samme elvestrekning et 
fornuftig forvaltningstiltak.  
  
 
5.4 Karpelva 
 
I Karpelva var det ikke nok laks på den undersøkte elvestrekningen til at gytebestandsmålet ble 
oppfylt. Det er en mulighet for at elvestrekningene ovenfor Sennagrasvatna holdt så mye laks at 
gytebestandsmålt nærmet seg oppfylt, men sett i lys av tidligere drivtelling i elva vurderes ikke dette 
som sannsynlig. I 2016 ble 11,5 km av elva undersøkt, fra Evavatnet og nesten ned til sjøen (Lamberg 
mfl. 2017). Det ble da registrert kun åtte laks på elvestrekningen mellom Evavatnet og 
Sennagrasvatna, noe som utgjorde 10 % av all observert laks. Det skal her tas hensyn til at 
drivtellingen i 2016 ikke oppfylte kravene ihht. Norsk Standard for gytefisktelling, i og med at sikten 
var kun 2-3 m. I tillegg er det to store innsjøer på denne strekningen. Hvordan dette kan ha påvirket 
observasjonene av fisk på ulik måte i de svært grunne områdene mellom Evavatnet og 
Sennagrasvatna og på elvestrekningen fra Sennagrasvatna og ned mot sjøen er usikkert, men trolig 
var mulighetene til å observere fisk størst i de grunne områdene øverst i elva. Legger vi imidlertid 
fordelingen av fisk i 2016 til grunn også for 2018, tilsier våre registreringer at det kunne stå inntil 10-
15 laks ovenfor Sennagrasvatna. Dette vil dog ikke være tilstrekkelig til at gytebestandsmålet for elva 
kan betraktes som oppfylt i 2018. Manglende måloppnåelse må også ses i lys av at det knapt ble 
fanget og avlivet laks i elva, dels et resultat av at fiskesesongen ble avkortet, noe som understreker 
at tilstanden til laksebestanden i vassdraget ikke er god.  
 
 
5.5 Grense Jakobselv 
 
I Grense Jakobselv var det et godt overskudd av gytefisk, og måloppnåelsen var 161 %. Da er ikke 
laks som sto på elvestrekningene oppstrøms Lasaruskulpen medregnet. I 2016 ble elva undersøkt fra 
Jakobselvvatnet og ned til og med sone 24 (Lamberg mfl. 2017). Dette året ble 45 % av laksen 
observert ovenfor Lasaruskulpen. Dersom vi legger til grunn samme fordeling av fisken i 2018, kan 
det det ha stått nær 600 laks øverst i vassdraget. Den samlede gytebestanden i elva kan da ha utgjort 
vel 1000 fisk, eller en gytebiomasse på nær 2000 kg hunnlaks. Det skal her tas i betraktning at 
vannføringen i elva var uvanlig lav i store deler av sommeren, noe som bidro til avkortning av 
fiskesesongen. Langvarig lav vannføring kan ha påvirket vandringsforholdene i elva, og medvirket til 
at færre fisk enn vanlig har nådd de øverste delene av vassdraget. Beregningen av relativ tetthet av 
laks i 2018 kan indikere at dette var tilfelle. På en vel 6 km lang strekning fra Lasaruskulpen og nedover 
elva var det 16,8 laks/km. Tilsvarende eller lavere tetthet var det kun på to korte strekninger lengre 
ned i elva, da ikke medregnet den lange stilleflytende strekningen nederst mot sjøen. På de øvrige 
elvestrekningene var gjennomsnittlig tetthet vel 40 laks/km. Det er en samlet elvestrekning på nær 6 
km som ikke ble undersøkt i 2018, og da er ikke innsjøer og lombolaer medregnet. Legger vi til grunn 
den gjennomsnittlige laksetettheten for hele den undersøkte strekningen i 2018, dvs. 25 laks/km, kan 
det ha stått 150 laks ovenfor den undersøkte elvestrekningen. Dette vil i så fall tilsi en økning i 
gytebiomasse (kg hunnlaks) på om lag 250 kg.  
 
Det er dermed ikke urimelig å anta at samlet gytebiomasse av laks var 1250 kg, og at det dermed var 
dobbelt så stor gytebiomasse som det fastsatte gytebestandsmålet. Dersom denne beregningen er 
realistisk, var gytebestanden i 2018 litt høyere enn i 2016. Det ble også utført en drivtelling i deler av 
elva i 2017 (Muladal 2018). Det opplyses at en strekning på 20,5 km ble undersøkt, noe som etter vår 
soneinndeling i elva bør tilsi at registreringene startet i sone 18. Det blir oppgitt at det ble observert 
165 laks på den undersøkte strekningen. På den samme strekningen registrerte vi 420 laks i 2018 og 
vel 200 laks i 2016. Dette kan indikere at gytebestanden var noe lavere i 2017 enn i 2016 og 2018, 
men samtidig bør det tas hensyn til at registreringene i 2017 ble utført ved dårlig sikt (3,5-4 m) og at 
Muladal (2018) «antar en dekningsprosent på 60-70 %». Dette kan representere en stor usikkerhet 
ved observasjonene i 2017. Det er like vel mye som tilsier at gytebestandene i alle tre årene har vært 
store nok til at gytebestandsmålet har blitt oppfylt. 
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De siste 20 årene har i gjennomsnitt vel 400 laks blitt avlivet hvert år. Fangsten på 154 laks i 2018 
skiller seg markant fra øvrige år, men noe økt fangst ville likevel ikke truet måloppnåelsen for elva. 
Imidlertid kan et uttak tilsvarende årlig gjennomsnittsfangst fremstå som noe høyt i et langsiktig 
forvaltningsperspektiv, og det bør ikke utelukkes at uttaket i flere år har vært så høyt at 
gytebestandsmålet ikke har blitt oppfylt. En «føre var» tilnærming tilsier at det generelle uttaket bør 
reduseres i årene fremover, og vurderes opp mot resultater fra eventuelle fremtidige gytefisktellinger. 
I 2018 observerte vi et antall laks som tilsvarte en gytebiomasse som var dobbelt så stor som det 
fastsatte gytebestandsmålet. Også i 2016 observerte vi langt større gytebiomasse enn 
gytebestandsmålet. Et felles subjektivt inntrykk fra alle drivtellerne vi har benyttet i elva er at elva, til 
tross for høy måloppnåelse, ikke fremstår som fiskerik eller «full av fisk» ut fra observert beskaffenhet. 
Dette kan være en indikasjon på at det fastsatte gytebestandsmålet kan være satt noe lavt. En forsiktig 
beskatning, og derigjennom en økt gytebestand, kan derfor være med på å avdekke om 
produksjonspotensialet for elva er utnyttet gjennom dagens gytebestandsmål.  
 
 
5.6 Pukkellaks 
 
I 2017 ble det registrert mye pukkellaks i mange elver i Finnmark (Muladal 2018). I forbindelse med 
drivtelinger ble det observert 564 individer i Grense Jakobselv, i Karpelva 150 individer og 84 individer 
i Sandneselva. I Grense Jakobselv ble en betydelig elverstrekning kontrollert (20,5 km), men kun 1,5 
km nederst i elvene ble kontrollert i Karpelva og Sandneselva. I Munkelva ble bare 150 m elv 
undersøkt, og følgelig ble kun noen få pukkellaks observert. I 2018 registrerte vi kun fire pukkellaks i 
Grense Jakobselv, ett individ i både Sandneselva, mens vi ikke observerte pukkellaks i Karpelva. I 
Munkelva observerte vi kun en pukkellaks, men våre undersøkelser ble utført i øvre del av vassdraget 
og ovenfor to stryk som kan tenkes å begrense eventuell oppvandring av pukkellaks.  
 
En betydelig nedgang i forekomstene av pukkellaks fra 2017 til 2018 er ikke uventet. Det foreligger 
mange opplysninger som tilsier at det er gytebestanden i oddetallsår som har fått godt fotfeste i 
Barentsregionen. Det blir derfor viktig å prioritere kartlegging oppvandring av pukkellaks i 2019 for å 
avdekke om det massive innsiget til norskekysten i 2017 har medført at arten etablerer seg i nye elver.  
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