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Drivtelling av gytefisk i Saltdalselva med lakseførende sideelver i 2019 viste at det var til sammen 849 villaks i 
vassdraget, og tilsvarende høyt antall laks har blitt registrert i fem av de ni foregående årene med drivteling. I 
2019 ble ikke en fire kilometer lang strekning nederst i Saltdalselva undersøkt på grunn av utvasking av leire og 
dårlig sikt. Dersom vi tar høyde for mulig forekomst av laks på denne strekningen kan antall laks i elva ha vært 
blant de høyeste som er registret siden drivtellingene startet i 2009. Gytebestandsmålet var imidlertid ikke 
tilsvarende høyt sammenlignet med øvrige år, noe som skyldtes få storlag i gytebestanden. Det var få storlaks, 
til tross for de nye fangstbegrensningene med utsetingsplikt for mellom- og storlaks. 
 
Det ble registrert relativt mange oppdrettslakser i elva høsten 2019, og innslaget ble beregnet til 2,4 %. Dette er 
det høyeste innslaget som er berenet ut fra drivtellingene i vassdraget. Det ble kun fanget tre oppdrettslakser 
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Den negative utviklingen i sjøørretbestanden befester seg dermed, og det er spesielt blant de to største 
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sjøørret er relativt lik gjennom hele vassdraget, dvs. at soner med høy tetthet av lakseegg også har høy tetthet 
av sjøørretegg. Dette indikere at artene kan konkurrere om plass i vassdraget, og at utviklingen for 
fiskebestandene i større grad bør ses i sammenheng.  
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Forord 

 
Overvåkingen av gytebestandene av laks i 
Saltdalselva ble startet med videoovervåkning i 
2008, som en del av et større femårig prosjekt, 
der målet var å undersøke påvirkninger fra 
lakseoppdrett i fjorden utenfor elven. I tillegg 
skulle overvåkingen bidra til å kartlegge 
bestandene av laks, sjøørret og sjørøye og si 
noe om beskatningsrater for de tre artene. I de 
neste fire årene (2009-2012) ble det gjennomført 
fullskala drivtelling av gytefisk i vassdraget. 
Dette femårige overvåkingsprosjektet ble 
finansiert gjennom bidrag fra lokalt 
lakseoppdrettsfirma og tilskudd fra 
Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Nordland.  
 
Saltdalselva er et av referansevassdragene for 
nasjonale laksevassdrag, og Miljødirektoratet 
har derfor valgt å videreføre overvåkingen av 
gytebestanden av laks i vassdraget ved å gi 
tilskudd til fullskala drivtelling også i årene etter 
2012. 
 
Den foreliggende rapporten oppsummerer og 
diskuterer resultatene fra drivtelling av laks, 
sjøørret og sjørøye i september 2017.  
  
 
 
 
 
 
Øyvind K. Hanssen 
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1. Innledning 

 
Et historisk tilbakeblikk på fangstene av laks i Saltdalselva tilsier at årlige fangster på 2-3 tonn var 

vanlige i perioden 1880-1960 (Berg 1964), men det foreligger også dokumentasjon på fangster opp 

mot 5-6 tonn enkelte år på slutten av 1800-tallet. Offentlig fangststatistikk foreligger kun fra og med 

1993, og både lakse- og sjøørretfangstene avtok kraftig utover i ti-året. Dette resulterte i at elva ble 

stengt for laksefiske i årene mellom 1997 og 2001. Frem mot 2010 økte fangstene av laks jevnt opp 

mot 1,5-1,7 tonn, men har siden vist en negativ utvikling. Frem mot 2010 varierte fangstene av sjøørret 

fra 0,8 tonn til 1,7 tonn, men trenden har vært negativ etter 2010.  

 

Som grunnlag for den nasjonale lakseforvaltningen ligger Naturmangfoldsloven, som sier at arter og 

deres genetiske mangfold skal ivaretas på lang sikt, og at artene skal forekomme i levedyktige 

bestander i sine naturlige utbredelsesområder. For laksen er de vassdragsvise gytebestandsmålene 

et av verktøyene for å vurdere om målene i Naturmangfoldsloven oppfylles. Det internasjonale 

havforskningsrådet (ICES) anbefaler at laksebestandene skal forvaltes slik at gytebestandsmålene 

oppfylles. Gytebestandsmålet er det antall eller kilo holaks som hvert år må gyte i elva for at 

produksjonspotensialet for smolt skal utnyttes. 

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har i sin klassifisering av laksebestander etter kvalitetsnorm for 

laks, og i siste statusrapport, gitt Saltdalselva dårlig tilstand på delnormen gytebestandsmål og 

høstningspotensial i årene fra 2010-2016 (Anon. 2017a,b). I Laksregisteret (www.lakseregisteret.no) 

er bestandsstatus for laks angitt som dårlig, og gytebestandsmålet har blitt nådd kun i ett av de fem 

siste årene med drivtellinger i elva (Kanstad-Hansen et al. 2017). Hovedårsaken til at Saltdalselva 

scorer lavt er at høstningspotensialet er lavt sammenlignet med en antatt normal situasjon. 

 

Gjennom kvotereguleringer, og etter hvert også pålagt gjenutsetting av stor holaks seinere endret til 

utsettingsplikt for all laks under 65 cm, og sist en reversering tilbake til utsettingsplikt for laks > 65 cm, 

har Saltdal elveeierlag forsøkt å begrense uttaket av fisk fra elva. Til tross for strengere reguleringer i 

løpet av de siste årene har Vitenskapelig råd for lakseforvaltning fortsatt vurdert måloppnåelsen i 

vassdraget som svak/usikker (Anon. 2017b). Selv med innføring av utsettingsplikt for stor holaks i 

2001, økte gjennomsnittsvekten for laks som ble fanget i perioden 2001-2014 fra 3 kg til 4,5-5 kg. For 

å evaluere valgte forvaltningsløsninger, og eventuelt utføre nødvendige endringer i fiskereglene, er 

det avgjørende med god fangstrapportering og informasjon om det fastsatte gytebestandsmålet 

oppfylles fra år til år. 

 

Selv med gode rapporteringsrutiner gir ikke fangststatistikk alene sikker informasjon om utviklingen i 

bestander av laks og sjøørret. Det er også viktig å få nøyaktig informasjon om beskatningsraten. For 

å beregne beskatningsrate må den totale oppvandringen av fisk til vassdraget være kjent. Drivtelling 

av gytebestandene av laks og sjøørret om høsten er en av metodene som kan benyttes for å beregne 

den totale oppvandringen. Dette verktøyet er benyttet i mange vassdrag de siste årene (Lamberg & 

Øksenberg 2008; Lamberg et al. 2008; Skoglund et al. 2009; Ugedal et al. 2009; Kanstad-Hansen & 

Lamberg 2010; Kanstad-Hanssen et al. 2020). Undersøkelsene i Saltdalselva i perioden 2008-2012 

viste at drivtellingene av gytefisk var sentrale for god oppfølging av fiskebestandene (Jensen et al. 

2013), og resultatene fra gytefisktellingene er sentrale for de årlige vurderingene som Vitenskapelig 

råd for lakseforvaltning utfører. Miljødirektoratet, sammen med Salten Aqua As, bidro til å videreføre 

gytefiskregistreringene i vassdraget etter 2012, men i 2019 var registreringene muliggjort gjennom 

finansiering fra Fyleksmannen i Nordland og Salten Aqua AS. I denne rapporten gjengir vi resultatene 

av drivtellingene som ble gjennomført høsten 2019.  
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 2 Områdebeskrivelse 
 

Saltdalselva har et nedbørsfelt på 1.537 km2, og er det fjerde største vassdraget i Nordland. 

Vassdraget munner ut innerst i Skjerstadfjorden. Det er ikke påvirket av andre større inngrep enn 

flomsikringsanlegg (forbygninger). Vassdraget oppgis å ha en samlet elvelengde på nær 80 km 

(www.nve.no), mens lakseførende strekninger utgjør ca. 65 km.  

 

Elva er tidligere beskrevet/bonitert av Berg (1964) og Jørgensen (2002). I hovedelva kan anadrom 

laksefisk vandre ca. 40 km, opp til samløpet mellom Lønselva og Junkerdalselva (Figur 1). Hovedelva 

påvirkes av tidevann i de nedre 4 kilometer. På den ca. 40 km lange strekningen fra samløpet mellom 

Lønselva og Junkerdalselva og ned til sjøen er det nær 30 km med elveforbygninger. 

 

I Lønselva kan anadrom fisk vandre om lag 5 km før flere fosser/stryk hindrer videre vandring. I 

Junkerdalselva kan fisken vandre opp til Gamfossen, en strekning på om lag 17 km fra samløpet med 

Lønselva. Om lag 15 km fra sjøen renner Eveneselva inn i Saltdalselva. I denne elva kan anadrom 

fisk vandre opp til Kvanndalforsen. Midtveis på denne strekningen kan fisken vandre opp i Vasselva, 

og følge denne til Vassbotnvatnet og en snau kilometer videre opp i innløpselva. Til sammen er ca. 9 

km tilgjengelig for anadrom fisk i denne greina av vassdraget. 

 

Det er også en rekke av de mindre elvene og bekkene som renner ut i Saltdalselva som anadrom fisk 

kan utnytte. Betydningen disse bekkene har for laks og kanskje spesielt for sjøørret er dårlig kartlagt, 

og vi kjenner kun til at to sidebekker er undersøkt. Oksielva og Kvitbruelva har begge flere kilometer 

som kan utnyttes av laks og sjøørret, men begge bekkene har kraftig jernutfelling og fisketettheten er 

svært lav (Bergan mfl. 2016).  

 

Gamle beskrivelser av fiske i Saltdalselva sier at det var mest laks i elva, og årlige elvefangster av 2-

3 tonn laks ble ansett som vanlig for perioden 1880-1960 (Berg 1964).  Kvaliteten på 

fangstregistreringer var dårlig frem til midt på 1990-tallet. Fra 1993 og frem til 2007 var de 

innrapporterte fangstene av sjøørret i de fleste årene langt høyere enn fangstene av laks (Figur 2). 

Frem mot 2000-tallet falt fangstene av laks fra om lag ett tonn til ingen registret fangst, økte så de 

neste ti årene til 1,8 tonn i 2010, for så å avta til 0,5-1 tonn de neste årene. I perioden 2007-2011 ble 

det fanget mer laks enn sjøørret, mens strengere reguleringer i fiske etter laks har gitt lavere fangster 

av laks enn sjøørret fra og med 2013.  

 

 

 

  
Figur 2 Avlivet fangst (antall og kg) av laks og sjøørret i Saltdalselva i årene 1993-2019. 
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Figur 1. Soneinndeling av elvestrekninger som blir undersøkt i forbindelse med gytefisktelling i Saltdalselva. 
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3 Metode 
 

Gytefiskregistreringene i 2019 ble gjennomført i tidsrommet 9. september til 3. oktober, der hovedelva 

og sideelvene med unntak for Vassbotnelva ble undersøkt 9.september og 11. september. 

Vassbotnelva ble undersøkt 3. oktober for å sikre at gytefisk som eventuelt oppholdt seg i 

Vassbotnvatnet var på plass i elvene. Vi tar imidlertid et forbehold knyttet til at noe fisk kan oppholde 

seg i Vassbotnvatnet. Alle registreringer ble utført i henhold til Norsk Standard (NS9456:2015). Fire 

drivtellere (Sondre Bjørnbet, Vemund Gjertsen, Vidar Bentsen, Øyvind Kanstad-Hanssen) brukte 10 

dagsverk for å drive ned 50,3 km fordelt på fem elvestrekninger; Saltdalselva (sone 1-14), 

Junkerdalselva (sone 19-28), Lønselva (sone 29-31), Eveneselva (sone 32-37) og Vassbotnelva (sone 

38 og 39) (Figur 1, tabell 1). I 2019 var det ikke mulig å utføre drivtelling i de fire nederste sonene (15 

- 18) i Saltdalselva på grunn av utvasking av leire 1,1 km nedstrøms Breihølen. 

 

I hovedelva og i Lønselva var sikten >12 m. Et stykke nedstrøms Breihølen gravde elva i en leirlomme, 

og sikten falt til knapt 2 m videre ned langs hovedelva. I Eveneselva og Junkerdalselva var sikten 8-9 

m, mens i sikten i Vassbotnelva var 5-6 m. Vannføringen (målt i Junkerdalselva) var 6,3-6,9 m³/s når 

hovedelva, Lønselva, Junkerdalselva og Eveneselva ble undersøkt. I hovedelva er dette lav 

vannføring for årstiden, dvs. lavere enn 25. persentilen.  

 

Hver drivteller var utstyrt med en skriveplate i ekstrudert polystyren i A5 format festet til armen med 

en strikk. Hver drivteller noterte observasjoner etter behov og knyttet disse til et kart festet på baksiden 

av skriveplaten. Drivtellerne kommuniserte kontinuerlig for å unngå dobbeltellinger av fisk. Laks og 

sjøørret ble klassifisert i grupper etter kroppsstørrelse. For laks er kategoriene smålaks, mellomlaks 

og storlaks benyttet. Fisken ble subjektivt kategorisert mest mulig i tråd med den klassifiseringen som 

benyttes i sportsfisket. Laksen ble også kategorisert som hann- og hunnfisk, og i tillegg ble det skilt 

mellom laks som hadde typiske morfologiske oppdretts- og villfisk-karakterer (vedlegg 1). Ørreten ble 

fordelt til kategoriene < 1 kg, 1-3 kg, 3–7 kg og > 7 kg. I tillegg ble det skilt mellom moden og umoden 

sjøørret. Antall sjørøye ble også registrert og fordelt til fisk <1 kg og >1 kg. 

 

Nøyaktigheten for bruk av denne metoden i norske vassdrag, der den lar seg dokumentere ved hjelp 

av videoovervåking og/eller merkeforsøk, har variert mellom 85 og 99 % (Lamberg et al. 2009a; 

Lamberg et al. 2010a; Lamberg et al. 2010b; Orell & Erkinaro 2007; Orell, Erkinaro & Korppinen 2011). 

Drivtellingene i Saltdalselva har vist at vassdraget egner seg godt for metoden, blant annet på grunn 

av at sikten normalt er svært god (>12 m), og vi legger derfor til grunn at nøyaktigheten i 

registreringene er høy. 

 

I forbindelse med denne rapporten er det benyttet fangsttall fra www.fangstrapp.no 

 

Tabell 1. Fordeling av elvestrekninger med antall personer som gjennomførte registreringene på respektive 

avsnitt i Saltdalselva i 2019. 

Dato Fra Til Sone Avstand (km) # personer 

11. sept Samløpet Storjord Nordnes 1-8 18,5 2+2 

09.sept Nordnes Langmoen 9-14 8,5 3 

09.sept Gamforsen Skoglinosen 19-24 7,0 2 

09.sept Junkerdalsura Samløpet Storjord 25-28 3,8 2 

09.sept Skoltforsen Samløpet Storjord 29-31 2,8 2 

09.sept Andersfossen Samløp Saltdalselva 32-37 7,5 1 

03.okt Gammoen Vassbotnvatnet 38 1,2 1 

03.okt Vassbotnvatnet Samløp Eveneselva 39 1,0 1 
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4 Resultater 

4.1 Drivtelling 
 

4.1.1 Registrering av laks 

Vi registrerte til sammen 870 laks, hvorav 21 (2,4%) ble karakterisert til å være oppdrettslaks (Tabell 

2). Dette er på samme nivå som i årene 2009-2012, og høyere enn de siste fem årene. Det var en 

dominans av mellomlaks (56 %) i 2019, noe som har vært vanlig også tidligere år. I 2017 dominerte 

imidlertid smålaks, men i 2019 utgjorde smålaks 30 %. Andel smålaks har vist en svak økende trend, 

og når gjennomsnittet for årene 2009-2017 er 22,5 % var andelen smålaks i 2019 relativt høy.  Antall 

og andel (14 %) observert storlaks var det laveste som er blitt registrert siden oppstart av drivtellingene 

i 2009. Størrelsesfordelingen i sportsfiskefangstene viser at fangstene var dominert av smålaks (80 

%), mens kun 30 % av observasjonene i elva om høsten var smålaks (Figur 3). Samtidig var andelene 

av mellomlaks og storlaks i sportsfiskefangstene, spesielt hos mellomlaks, lavere enn andelene 

observert i elva på høsten. Dette viser at uttaket av laks i 2019 i stor grad ble rettet mot smålaks, og 

bidro til å verne spesielt mellomlaksen.  

 

Andel hunnlaks var 73 % for mellomlaks og 67 % for storlaks i 2019, og samsvarte godt med 

registreringer fra tidligere år (Figur 4). Blant smålaks var imidlertid andelen hunnfisk uvanlig høy, og 

mens gjennomsnittet for årene 2009-2017 er 13,5 % (SD=4,3) var 36 % hunnlaks i 2019.  

 

Andel rømt oppdrettslaks (2,4 %), noe som er det høyeste registrert under drivtellingene i elva. I 

gjennomsnitt har oppdrettslaks utgjort 1,2 % av all observert laks.   

 

Tabell 2 Antall laks registrert i drivtellinger av gytefisk i Saltdalsleva i årene 2009 til 2019. 

År 1-3 kg 3-7 kg > 7 kg Totalt Oppdretts- 

laks 

Andel (%) 

oppdrettslaks 

2009 150 450 318 918 12 1,31 

2010 140 398 285 823 6 0,73 

2011 189 543 204 936 7 0,75 

2012 228 435 189 852 7 0,82 

2013 100 308 139 547 13 2,38 

2014 143 235 141 519 8 1,51 

2015 228 344 148 720 2 0,28 

2016 176 401 207 784 10 1,25 

2017 251 210 119 580 3 0,51 

2019 252 479 118 849 21 2,41 

       

Gjennomsnitt 185,7 380,3 186,8 752,8 8,9 1,19 

SD 49,9 100,7 65,4 146,2 5,2 0,76 

  

   
Figur 3. Fordeling av laks (%) i tre ulike størrelsesgrupper registrert i fangstene (avlivet fisk)(grå symboler) og 

under gytefisktelling (sorte symboler) i årene 2009-2019. 
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Figur 4. Andel hunnfisk fordelt på størrelsesgrupper registrert under gytefisktelling i Saltdalselva i årene 2009 til 

2019. 
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4.1.2 Registrering av sjøørret 

Vi registrerte kun 1471 sjøørret i 2019, og dette er det laveste antall sjøørret som er registrert i løpet 

av årene med drivtellinger i elva (Tabell 3). Fordelingen mellom ulike størrelsesgrupper var likt tidligere 

år, og om lag 40 % av sjøørretene var under ett kilo. I årene 2009-2013 var det alltid en dominans av 

fisk mellom ett til tre kilo blant de modne sjøørretene, mens det de siste årene har vært lik fordeling 

mellom gruppene 1-3 kg og 3-7 kg. (Tabell 4). Umoden sjøørret utgjorde 430 individer i 2019, og det 

er ikke registrert tilsvarende lavt antall umodne tidligere. 

 

Tabell 3. Antall sjøørreter registrert i drivtellinger av gytefisk i Saltdalsleva i årene 2009 til 2019. 

År < 1 kg 1-3 kg 3-7 kg > 7 kg Totalt 

      

2009 1515 1052 648 143 3358 

2010 2010 1359 1062 419 4850 

2011 2824 1419 1045 185 5473 

2012 2541 1515 806 88 4950 

2013 2482 1526 962 177 5147 

2014 1011 491 576 233 2311 

2015 1578 631 657 125 2991 

2016 835 578 464 76 1953 

2017 665 501 407 79 1652 

2019 604 425 393 49 1471 

      

Gjennomsnitt 1717,9 1008,0 736,3 169,4 3631,7 

SD 792,0 457,0 244,8 107,7 1498,8 

 

Tabell 4. Fordeling (%) av størrelsesgrupper av sjøørret registrert ved drivtelling av gytefisk i Saltdalsleva i årene 

2009 til 2019. 

År < 1 kg 1-3 kg 3-7 kg > 7 kg 

     

2009 45,1 31,3 19,3 4,3 

2010 41,4 28,0 21,9 8,6 

2011 51,6 25,9 19,1 3,4 

2012 51,3 30,6 16,3 1,8 

2013 48,2 29,6 18,7 3,5 

2014 43,7 21,2 24,9 10,1 

2015 52,8 21,1 22,0 4,2 

2016 42,8 29,6 23,8 3,9 

2017 40,3 30,3 24,6 4,8 

2019 41,1 28,9 26,7 3,3 

     

Gjennomsnitt 46,4 27,5 21,2 4,9 

SD 4,7 3,9 3,0 2,7 
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4.2 Beskatning og gytebestandsmål 

4.2.1. Laks 

Det ble avlivet kun 99 laks under sportsfiske i 2019, og fangsten var tilsvarende lav også i 2013, 2015 

og 2016. Totalt innsig (fangst+antall registrert under drivtelling) av villaks i Saltdalselva var 948 

individer, og innsiget har ikke vært høyere siden 2012 (Figur 5). Det ble også fanget og avlivet 3 

oppdrettslaks i sportsfisket, noe som gir et totalt innsig på 24 individer (Figur 6). Det har ikke blitt 

beregnet tilsvarende høyt innsig av oppdrettslaks til elva tidligere. Andel oppdrettslaks i innsiget var 

dermed 2,5 %, mot 2,9 % i avlivet sportsfiskefangst og 2,4 % i gytefisktellingene. I tillegg til 99 individer 

som ble fanget og avlivet, ble 462 laks fanget og sluppet ut igjen. Disse tallene innebærer at den 

samlede fangsten (avlivet og utsatt laks) utgjorde 59 % av totalbestanden, og at 54 % av laks registrert 

under gytefisktellingen hadde vært fanget og sluppet ut igjen.  

 

 

      
Figur 5. Innsig av laks (antall avlivet i fangstene og antall registrerte gytefisk) til Saltdalselva i perioden 2009 til 

2019. 

 

          
Figur 6. Antall oppdrettslaks registrert i fangster og i gytefiskregistreringer i Saltdalsleva i perioden 2009 til 2019. 

 

Kun 10 % av villaksen som vandret opp i Saltdalselva i 2019 ble avlivet gjennom sportsfiske, og 

beskatningen har ikke vært like lav i noen av årene 2009-2017 (Tabell 5). Mens lav beskatning i årene 

2015-2017 primært var et resultat av lav fangst (2,6-11,3 %) av smålaks, bidro fredning og lav fangst 

av mellom- og storlaks til den lave beskatningen i 2019. (Figur 7). I perioden 2009-2017 har 

beskatningen på mellomlaks og storlaks de fleste årene vært relativt lik, og har variert lite mellom 

årene. Beskatningen på smålaks falt markert i 2015, og var også lav i 2016 og 2017. Dette var et 
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resultat av endring i fiskereglene fra og med 2015 og frem til 2018, da det ble innført utsettingspåbud 

for laks under 65 cm. I 2019 ble imidlertid fiskereglene endret, og fisk større enn 65 cm ble fredet, noe 

utviklingen i gjennomsnittsvektene for avlivet fisk viser (Figur 8). 

 

Beskatningen på oppdrettslaks var kun 12,5 % i 2019, og har aldri vært tilsvarende lav. Samtidig var 

beskatningen av oppdrettslaks fortsatt høyere enn beskatningen på villaks (Tabell 5  

 

 
Tabell 5. Beskatningsrate (% av innsig/oppvandring) for villaks og oppdrettslaks i Saltdalselva i årene 2009 til 

2019. 
 

Villaks Oppdrettslaks 

Beskatning 2009 (%) 25,5 47,8 

Beskatning 2010 (%) 28,9 72,7 

Beskatning 2011 (%) 26,1 66,7 

Beskatning 2012 (%) 26,3 56,3 

Beskatning 2013 (%) 17,1 18,8 

Beskatning 2014 (%) 33,2 57,9 

Beskatning 2015 (%) 17,6 66,7 

Beskatning 2016 (%) 15,2 16,7 

Beskatning 2017 (%) 19,2 57,1 

Beskatning 2019 (%) 10,4 12,5 

   

Gjennomsnitt 21,9 47,3 

SD 7,1 22,7 

 

 

 
 

Figur 7. Beskatning (% avlivet av innsig) for vill små-, mellom- og storlaks i Saltdalselva i årene 2009 til 2019. 
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Figur 8. Utvikling i registrerte snittvekter for avlivet laks fra Saltdalselva i perioden 1993-2019. 

 
 
 

Den totale biomassen av hunnlaks på gyteplassene i 2019 ble beregnet til 2357 kg (Tabell 6). 

Gytebestandsmålet for elva er satt til 2385 kg (1193-3578 kg), og måloppnåelsen i 2019 var dermed 

99 %. Beregnet bytebiomasse og måloppnåelse må ses i lys av at den nederste delen av elva ikke ble 

undersøkt i 2019.  Selv om den registrerte gytebestanden i de tre siste årene har vært lavere enn 

gytebestandsmålet på 2385 kg, har gytebestanden i alle år med gytefisktelling likevel ligget innenfor 

det oppgitte intervallet (1193-3578 kg) som gjenspeiler usikkerheten i beregningen av 

gytebestandsmålet for elva (Figur 9). 

 
 

Tabell 6. Fangst og gytefisktelling av laks med beregnede beskatningsrater og beregnet gytebiomasse i 

Saltdalselva i 2017.  

Registreringer Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt Oppdrettslaks 

Fangst (N) 79 16 4 99 3 

Gytefisktelling (N) 252 479 118 849 21 

Innsig (N) 331 492 122 948 7 

Beskatningsrate (%) 23,9 3,3 3,3 10,4 57,1 

Andel hunnlaks (%) 36,1 72,8 66,9   

Antall hunnlaks gytebestand (N) 91 349 79 519  

Gjennomsnittsvekt fangst (kg) 1,94 4,43 8,00  
 

Vekt hunnlaks (kg) 176,5 1548,7 632,0 2357,2 
 

 

 

              
Figur 9. Beregnet gytebiomasse av hunnlaks i årene fra 2009 til 2019. Den røde linja viser gytebestandsmålet 

(2385 kg) for Saltdalsvassdraget. 
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4.2.2. Sjøørret 

De siste 10 årene har antall sjøørret som blir avlivet under sportsfisket avtatt. På det meste ble det 

avlivet ca. 800 sjøørret, mens det har blitt avlivet 251-286 sjøørret de siste tre årene. Det totale innsiget 

av sjøørret (fangst + gytefisktelling) var kun 1739 fisk i 2019, og var det laveste innsiget siden 

gytefisktellingene startet i 2009. Gjennomsnittlig innsig for de siste åtte årene er mer enn dobbelt så 

høyt som innsiget i 2017 og 2019 (Tabell 7). Den totale beskatningen av sjøørret var 15 % i 2019, og 

samsvarte med gjennomsnittlig beskatning for de siste åtte årene (Tabell 8). Beskatningen var lik 

gjennomsnittet for tidligere år for alle størrelsesgruppene. Som tidligere år var beskatningen høyest i 

størrelsesgruppen 1 til 3 kg (24 %). Gjennomsnittsvekten for all registrert fangst av sjøørret var 1,8 kg 

i 2019. Dette er nært opptil gjennomsnittet de foregående ni årene (𝑥 =2,01 kg, sd=0,21 og N=9).  

 

 
Tabell 7. Innsig av sjøørret fordelt mellom størrelsesgrupper i Saltdalselva i årene 2009 til 2017. 

År < 1 kg 1-3 kg 3-7 kg > 7 kg Totalt 

2009 1704 1315 776 153 3948 

2010 2342 1698 1192 429 5661 

2011 3064 1771 1175 202 6212 

2012 2698 1725 893 90 5406 

2013 2650 1974 1128 194 5946 

2014 1241 676 659 244 2820 

2015 1707 777 722 125 3331 

2016 889 735 532 83 2239 

2017 717 632 466 88 1903 

2019 703 556 428 52 1739 

      

Gjennomsnitt 2037 1334 885 190 4445 

SD 768 533 254 112 1548 

 

 
Tabell 8. Beskatningsrate for fangster av sjøørret i Saltdalselva i årene 2009 til 2017. 

År < 1 kg 1-3 kg 3-7 kg > 7 kg Totalt 

2009 11,1 20,0 16,5 6,5 14,9 

2010 14,2 20,0 10,9 2,3 14,3 

2011 7,8 19,9 11,1 8,4 11,9 

2012 5,8 12,2 9,7 2,2 8,4 

2013 6,3 22,7 14,7 8,8 13,4 

2014 18,5 27,4 12,6 4,5 18,1 

2015 7,6 18,8 9,0 0 10,2 

2016 6,1 21,4 12,8 8,4 12,8 

2017 7,3 20,7 12,7 10,2 13,2 

2019 14,1 23,6 8,2 5,8 15,4 

      

Gjennomsnitt 9,9 20,7 11,8 5,7 13,3 

SD 4,4 4,0 2,4 3,6 2,8 

 

 

Det er ikke utarbeidet gytebestandsmål for sjøørret i vassdrag i Norge, men for å synliggjøre 

mellomårlige variasjoner i rekrutteringspotensialet til sjøørretbestanden har vi fra og med 2009 

beregnet gytebiomassen eller antall egg basert på antall gytefisk registrert under drivtellingene om 

høsten. Vi har lagt til grunn av det ikke er moden hunnfisk blant sjøørret under ett kg, og at 25 % av 
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sjøørret i størrelsesgruppen 1-3 kg er umoden. Videre har vi forutsatt at kjønnsfordelingen er 50/50. 

Fekunditet (antall rogn/kg hunnfisk) for sjøørret er blant annet beskrevet av Jonsson & Jonsson (1999), 

som viser til om lag 2000 rogn per kilo hunnfisk, mens The Atlantic Salmon Trust viser til et 

gjennomsnitt på 1750 rogn/kg for norske og skotske sjøørretbestander. Jonsson & Jonsson (1999) 

viser til forskjeller i fekunditet for førstegangsgytende og flergangsgytende sjøørret, samt forskjeller 

mellom Sør- og Midt-Norge. Siden Saltdalselva har mange store, flergangsgytende sjøørreter, som 

ofte har større og færre egg, har vi valgt å benytte et fekunditetstall på 1850 i vår beregning av 

eggmengde. 

 

I 2019 ble det ut fra en beregning som beskrevet ovenfor gytt nær 2,8 millioner ørretegg i den 

undersøkte delen av vassdraget (Figur 10). Dette er en klar minimumsberegning, i og med at det hvert 

år kan stå mye sjøørret i den nedre delen av hovedelva, som ikke ble undersøkt i 2019. Beregnet 

gytebiomasse av sjøørret har vist en negativ utvikling i årene 2010-2017, og beregningen for 2019 er 

et oppsving i forhold til de siste to-tre årene.   

 

             
Figur 10. Beregnet antall ørretegg som trolig har vært gytt i Saltdalsvassdraget i årene 2009-2019.   
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4.3 Fordeling av fisken i vassdraget 
 

Gytebestandsmålet som er fastsatt for elva tar utgangspunkt i arealet av lakseførende elvestrekninger, 
og forutsetter at laksen fordeler seg jevnt på alt tilgjengelig elveareal. I de fleste tilfeller er imidlertid 
fisken mer eller mindre klumpet fordelt i gytetiden, og fordelingen av fisk bør i utgangspunktet 
gjenspeile hvor det er gode gyte- og oppvekstområder i vassdraget. Hvordan fisken fordeler seg i 
vassdraget vil også påvirkes av antall gytefisk fra år til år. I tillegg kan beskatningstrykket påvirke 
fordelingen av gytefisken i vassdraget. En god utnyttelse av produksjonspotensialet i elva kan derfor 
være betinget av at fisket i elva forvaltes slik at gode gyteområder alltid har høy tetthet av gytefisk. For 
å overvåke fordeling og tetthet av gytefisk i vassdraget fra år til år har vi beregnet hvor mange egg 
som har blitt gytt innenfor hver elvestrekning og sone (figur 11).  
 

 

 
Figur 11. Beregnet tetthet (egg/m2) av lakseegg og sjøørretegg innen hver sone (jfr. figur 1) i Saltdalselva med 

sideelver (sone 1-18 er hovedelva) i årene 2009-2019. 

 
Gjennomsnittlig tetthet av lakseegg for årene 2009-2019 er 2,03 (SD=2,47) egg, mens gjennomsnittlig 
tetthet av sjøørretegg er 2,60 (SD=2,47) egg. I 2019 varierte beregnet tetthet av lakseegg i hele 
vassdraget fra 0 til 14,7 egg, og gjennomsnittet var 1,9 egg. For sjøørret var tilsvarende tall 0 til 17,4 
egg, og et gjennomsnitt på 1,5 egg. Dette var lavere enn gjennomsnittet for årene 2009-2019, noe 
som må ses i lys av at registreringene i 2019 ble avsluttet lengre oppe i hovedelva enn vanlig.  Opp 
gjennom årene har tettheten av sjøørretegg generelt vært høyere enn tettheten av lakseegg.  
 
Den høyeste gjennomsnittlige tettheten av lakseegg finner vi Eveneselva, og den laveste tettheten er 
i Lønselva (tabell 9). Tettheten av sjøørretegg er også høy i Eveneselva (2,9), men er noe høyere i 
Saltdalselva og mer enn dobbelt så høy i Vassbotn-greina. Den høyeste samlede tettheten av 
lakseegg og sjøørretegg er å finne i Vassbotn-greina, fulgt av Eveneselva. 
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De viktigste gyteområdene for laks, uttrykt gjennom beregnet gjennomsnittlig eggtetthet, finner vi 

innenfor sone 13 i Saltdalselva (𝑥 =5,8), sone 25 i Junkerdalselva (𝑥 =13,7) og sone 32 i Eveneselva 

(𝑥 =8,7).  Hos sjøørret ligger de viktigste gyteområdene innenfor sone 12 (𝑥 =5,5), 13 (𝑥 =11,8) og 15 

(𝑥 =10,5) i Saltdalselva, og i sone 32 (𝑥 =7,6) i Eveneselva og sone 38 (𝑥 =11,9) i innløpselva til 

Vassbotnvatnet. Ut fra fordelingen av beregnet eggtetthet til sone-nivå ser vi at det i stor grad er 
overlapp mellom viktige gyteområder for laks og sjøørret i vassdraget.  
 

 

 
Tabell 9 Gjennomsnittlige egg-tettheter fordelt til ulike elvestrakninger i vassdraget. 
 

 Lakseegg / m2 Sjøørretegg /m2 

   

Saltdalselva 1,79 3,11 

Junkerdalselva 2,18 1,15 

Lønselva 1,02 0,87 

Eveneselva 3,21 2,91 

Vassbotnelv (innløp+utløp) 1,94 7,02 

 
 
 
 

4.4 Sjørøye 
Sjørøye gyter generelt tidligere enn sjøørret og laks, og trolig har sjørøya i stor grad gytt når 

drivtellingene i Saltdalselva normalt gjennomføres. I tillegg er det uvisst om sjørøya i 

Saltdalsvassdraget i noen utstrekning er elvegytende, eller om all sjørøye gyter i Vassbotnvatnet. 

Drivtellingene anses derfor som lite egnet til å beskrive tilstanden for sjørøyebestanden i vassdraget.   
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5 Diskusjon 
 

5.1 Laks 

Det ble registrert 870 laks i vassdraget høsten 2019. Blant disse var det 21 laks som ble klassifisert 

som rømt oppdrettslaks, og innslaget av oppdrettslaks i gytebestanden var dermed minimum 2,4 %. 

På grunn at utvasking av leire var det ikke mulig å gjennomføre drivtelling vel en kilometer nedstrøms 

Breihølen, noe som tilsier at det faktiske antall laks i elva var høyere enn 870 individer. Tidligere år 

har laks observert på samme strekning som ble undersøkt i hovedelva i 2019 i gjennomsnitt utgjort 85 

% av all observert laks. Dersom vi legger dette til grunn, var det faktiske antallet laks i vassdraget 15 

% høyere enn de 870 som ble registrert, dvs. at det trolig var om lag 1.000 laks i vassdraget i 2019. 

Dersom denne beregningen er korrekt plasserer det 2019 som et av de beste lakseårene siden 

gytefisktellingene startet i 2009. 

 

Selv om antall laks trolig var høyt, og i årene med drivtelling har det trolig ikke vært like mange laks i 

elva tidligere, var ikke beregnet gytebiomasse tilsvarende stor. I 2019 var andelen storlaks uvanlig lav, 

til tross for utsettingsplikt for storlaks, og forsterket en negativ trend siden 2009. Lite storlaks slår ut 

når gytebiomasse beregnes, og selv etter en korrigering for laks som eventuelt oppholdt seg på 

elvestrekningen som ikke ble undersøkt i 2019 når ikke gytebidraget opp til nivåene i 2009, 2010 og 

2016.  

 

Et høyt antall laks og tilstrekkelig med gytefisk i elva bør ses i sammenheng med at beskatningen var 

relativt lav. I 2019 ble kun 10 % av laksen som ankom elva avlivet i sportsfisket, mens gjennomsnittet 

for perioden 2009-2017 er 23 %. Beskatningen i 2019 ble også i vesentlig grad rettet mot smålaks (23 

% beskatning), mens kun 3 % av mellom- og storlaks som ankom elva ble avlivet. Fredningen av laks 

større enn 65 cm var virkningsfull, og det ble gjenutsatt 462 laks hvorav 87 % var mellom- og storlaks. 

Fang og slipp-fiske har blitt et vanlig forvaltingsgrep i mange elver, og kan resultere at en svært høy 

andel av laksen i en elv har blitt fisket og gjenutsatt i forkant av gytesesongen. Gjenutsetting av fisk 

kan innebære en «skjult» beskatning gjennom stress og skader som gir sein-dødelighet, noe 

merkestudier av gjenutsatt fisk viser (Grant 1980; Whoriskey et al. 2000; Dempson et al. 2002; 

Thorstad et al 2003, 2007). Basert på resultater fra slike merkestudier kan det legges til grunn at opp 

mot 10 % av gjenutsatt laks kan dø, noe som kan innebære at om lag 40 laks ble «avlivet» gjennom 

fang og slipp fisk i Saltdalselva i 2019. Dette øker den faktiske beskatningsgraden fra 10 % til 14 %, 

noe som fortsatt er lavere enn gjennomsnittet for tidligere år.  

 

Innslaget av rømt oppdrettslaks var høyt til Saltdalselva å være, og beregnet innslag av rømt 

oppdrettslaks i gytebestanden var det høyeste siden drivtellingene startet i 2009. I sportsfisket ble det 

imidlertid kun fanget og avlivet tre oppdrettslaks. En beregning av beskatningsrate viser at en unormalt 

lav andel av oppdrettslaksen som ankom elva i 2019 ble fanget. Dette kan indikere at det var få 

oppdrettslaks tilgjengelig for fangst under fiskesesongen, og at innsiget av oppdrettslaks kom seint på 

sesongen. I og med at beskatningsraten var uvanlig lav også for villaks i 2019, skal det heller ikke 

utelukkes at fiskeforholdene generelt var dårlige i elva i sesongen 2019.   

 

Gytefisktellingene i Saltdalslva har de siste to gangene (i 2017 og 2019) blitt utført midt i september. 

Det er vanlig å planlegge drivtellinger til et tidsrom nært inntil gytetidspunket for målarten, noe som for 

laksen i Saltdalselva ville innebære at registreringer utføres i første halvdel av oktober. Frem til 2017 

ble også registreringene utført i oktober. Begrunnelsen for å utføre drivtellinger så nært inntil 

gytetidspunkt bygger på at fiskene da er fordelt ut på gyteplassene, og problemer knyttet til oppsamling 



Ferskvannsbiologen   Rapport 2020-08 

side 18 

av fisk i store, dype kulper reduseres. I Saltdalselva er det ikke utfordringer knyttet til slike forhold, og 

man står derfor friere til å velge tidspunkt for gjennomføring av drivtellinger. En ulempe med å utføre 

registreringene i oktober er at sjøørretgytingen kan være på hell, og en ukjent andel av 

sjøørretbestanden kan ha forlatt gyteområdene og søkt nedover eller ut av elva. Ved å gjennomføre 

drivtellingene i september sikrer vi gode registreringer av gytefisk for både laks og sjøørret. 

 

I rapporten for gytefisktellingene i elva i 2017 ble det gjort et poeng av at utviklingen i elva var negativ, 

og at gytefisken i 2016 og 2017 stammet fra gytebestandene i 2009-2011, dvs. år med relativt store 

gytebestander (Kanstad-Hanssen mfl. 2017). Når gytebestandene i årene etter 2011 var svakere, ble 

det derfor advart om en fortsatt negativ utvikling i gytebestandene etter 2017. Imidlertid viser 

registreringene i 2019 at gytebestanden var blant de største i løpet av de siste 10 årene, noe som 

indikerer at sammenhengen mellom to generasjoner av laks ikke er sterk.    

 

Gytebestandsmålet for Saltdalsvassdraget er satt til 2385 kg hunnlaks (min/maks - 1193/3578 kg), 

noe som tilsier at gytebiomassen har holdt seg innenfor det fastsatte målet alle årene som vi har 

gjennomført gytefisktelling i vassdraget. Vitenskapelig råd konkluderer tilsvarende og viser til 

gjennomsnittlig måloppnåelse på 94 % for årene 2016-2019, men påpeker at høstningspotensialet har 

vært dårlig og utgjort kun 27 % av normalt høstbart overskudd (Anon. 2019). Dette regnestykket tilsier, 

når det de siste årene er avlivet ca. 150 laks hvert år, at det har «manglet» ca. 500 laks i elva hvert av 

de siste årene, eller at normalt høstbart overskudd burde ligge rundt 3 tonn laks. Sammenlignet med 

historiske fangster i vassdraget kan dette synes som et realistisk mål (jfr Berg 1964), men skal samtidig 

ses i lys av at elva ut fra gamle omtaler av fangster har en langt større sjøørretbestand nå enn tidligere. 

Vi har tidligere diskutert eventuelle problemer knyttet til at gytebestandsmålet er beregnet utelukkende 

med tanke på laks (Kanstad-Hanssen mfl. 2014), og i tillegg kan eventuelle negative effekter av 

omfattende elveforbygning ha redusert produksjonspotensialet i elva de siste 50-60 årene. Dersom vi 

ser på den totale fangsten av laks i vassdraget, dvs. summen av avlivet og gjenutsatt laks, har 

fangstene de siste ni årene i hovedsak ligget høyere enn 3 tonn. I en sammenligning med historiske 

tall skal man ikke overse mulighetene for at beskatningsraten var svært høy i år med fangster som 

oversteg 3 tonn, og at forskjellen mellom dagens bestandsnivå og reelt historisk bestandsnivå ikke 

nødvendigvis er stor. I så måte kan det fastsatte gytebestandsmålet være et ambisiøst mål på årlig 

basis. 

 

Vi har i denne rapporten for første gang samlet data for fordeling av gytefisk fra alle årene med 

drivtellinger, og funnet en gjennomsnittlig tetthet av egg innenfor hver sonene i elva av hhv. laks og 

sjøørret. De gjennomsnittlige tallene viser at det er høyere tetthet av sjøørretegg enn lakseegg i 

hovedelva og Vassbotn-greina, mens forholdet er omvendt på de øvrige elvestrekningene. Den 

høyeste tettheten av lakseegg finner vi i Eveneselva. På de fleste elvestrekningene er fordelingen av 

laks og sjøørret relativt lik, dvs. at soner med høy tetthet av lakseegg også har høy tetthet av 

sjøørretegg. Dette er et resultat som indikerer at artene i et visst omfang står i en direkte konkurranse, 

både med hensyn til gytearealer og seinere med hensyn til skjul og mattilgang for ungfisk. Våre data 

viser imidlertid ikke hvorvidt laks og sjøørret fordeler seg ulik innenfor en sone, og kanskje utnytter 

områder med ulik sammensetning av substrat og vannhastigheter. En direkte konkurranse mellom 

artene kan på bakgrunn av disse resultatene ikke utelukkes, og utviklingen i laksebestanden og 

sjøørretbestanden bør ses i sammenheng.  

 

 

Ut fra våre registreringer av rømt oppdrettslaks i vassdraget, og sammen med rapporterte fangster av 

oppdrettslaks, var beregnet innsig av rømt oppdrettslaks til elva det nest laveste de siste ni årene.  

Selv om andel rømt oppdrettslaks i elva kun vurderes ut fra en visuell kontroll, tilsier tre oppdrettslaks 
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observert under drivtellingen og fire laks identifisert som oppdrettslaks av sportsfiskere at det var svært 

lite rømt oppdrettslaks i elva i også 2017. Beregnet ut fra drivtellingen var det 0,5 % oppdrettslaks 

blant all laks i elva, mens det var 1,0 % beregnet ut fra innsiget av laks. Sportsfiskerne oppga at 2,9 

% laksen som ble avlivet var rømt oppdrettslaks. Dette tallet blir imidlertid noe misvisende i og med at 

gjenutsettingsprosenten er så høy som den er. Forutsatt at sportsfiskerne avliver all laks som 

identifiseres som oppdrettslaks, og setter ut villaks, bør innslaget av rømt oppdrettslaks beregnes ut 

fra all laks (avlivet + gjenutsatt) som har blitt fanget. Vi får da at innslaget av rømt oppdrettslaks i 

sportsfiskefangstene var 0,6 %. Ved en slik beregning av innslaget av rømt oppdrettslaks blir det liten 

forskjell mellom beregningsmetoder. Tilsvarende beregning og sammenligning mellom 

beregningsmetoder ble også utført i 2014, 2015 og 2016 og beregnet innslag i sportsfiske, innsig og 

drivtelling samsvarte godt med unntak for i 2016. I 2016 var innslaget i gytefisktellingene (1,3 %) 

vesentlig høyere enn innslaget beregnet ut fra all fanget laks (0,3 %).  

 

 

5.2 Sjøørret 

Det har ikke blitt registrert et tilsvarende lavt antall sjøørret i vassdraget i årene som det har blitt utført 

drivtellinger. Resultat skal imidlertid ses i lys av at en strekning nederst i hovedelva, som normalt kan 

ha mye sjøørret, ikke ble undersøkt i 2019. Selv om vi tar hensyn til dette, bekrefter registreringen i 

2019 den negative utviklingstrenden i sjøørretbestanden, og utover en generell nedgang i antall 

registrerte sjøørret er det spesielt i de største størrelsesgruppene at nedgangen er stor.  

 

Det ble observert svært lite umoden sjøørret i 2019, men registreringene av disse vil alltid være preget 

av usikkerhet. Registreringen av umoden sjøørret, dvs. noe fisk i gruppen 1-3 kg og tilnærmet all fisk 

under ett kilo, vil kunne variere fra år til år uten at det trenger å gjenspeile faktiske forskjeller i hvor 

mye umoden sjøørret som er i vassdraget. Selv om den umodne fisken primært observeres et stykke 

opp i Saltdalselva, kan vi ikke utelukke at det oppholder seg en del umoden sjøørret i den nederste, 

tidevannspåvirkede delen. I gitte år må drivtellingen avbrytes lengre opp i elva enn i andre år på grunn 

av dårlig sikt, og dette kan tenkes å påvirke hvor mye av den umodne fisken som registreres.  

 

Utviklingen i beregnet innsig av sjøørret som er større enn ett kilo er klart negativ, mens 

beskatningsraten innenfor samme tidsrom har holdt seg stabil. Beregninger av gytebiomasse av 

sjøørret har også i samme tidsrom avtatt, og beregnet gytebiomasse i 2019 var kun 32 % av beregnet 

gytebiomasse i 2010. Når vi tidligere har argumenterer for at fysiske forhold i elva og vannføring eller 

antall flommer kan ha stor betydning for størrelsen på laksebestanden, er det naturlig å forvente at 

sjøørreten skal respondere tilsvarende med laksen. I 2019 fikk laksebestanden i elva et oppsving, uten 

at tilsvarende kunne registreres i sjøørretbestanden. Årsklassevariasjoner vil imidlertid være mindre 

synlig i voksenfiskbestanden av sjøørret, dette på grunn av at den observerte sjøørretbestanden hvert 

år består av langt flere årsklasser enn laksebestanden. Et svakt resultat for umoden sjøørret og 

størrelsesgruppen 1-3 kg peker imidlertid mot at den negative utviklingen hos sjøørret vedvarer. Det 

er derfor all grunn til å rette et stort fokus mot forvaltningen av sjøørretbestanden i vassdraget i årene 

fremover. Fangstene i elva er redusert i et så stort omfang av det er liten effekt av ytterligere 

begrensninger i uttaket i elv. Det bør arbeides mot en regulering av sjøfisket, som bringer fiske etter 

anadrom fisk i indre deler av Skjerstadfjorden under kontroll.  
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1 Oversikt over forskjeller mellom villaks og oppdrettslaks som blir vektlagt under 

kategorisering av vallak og oppdrettslaks. 
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