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Sammendrag 

Lamberg, A. og Kvitvær, T. 2021. Videoovervåking av laks og sjøørret i Mundheimselva i 
2019. SNA-rapport 02/2021. 38 s. 

 

Videoovervåkingsprosjektet i Mundheimselva ble startet opp i 2017 og videreført i 2018 

og 2019. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra 2019. Mundheimselva er et av 

de minste vassdragene i Lakseregisteret (Miljødirektoratet). Det har utløp midt i 

Hardangerfjorden i et område med høy tetthet av oppdrettsanlegg for laks. Det er 

tidligere registrert høy grad av lakselus-indusert prematur tilbakevandring av sjøørret til 

dette vassdraget. Gytebestanden av sjøørret var, før overvåkingen startet i 2017, antatt å 

være liten og utrydningstruet. Dette er grunnen til at bestanden i Mundheimselva ble tatt 

inn i genbankarbeidet knyttet til bestandene i Hardanger. 

Overvåkingen i 2017 viste imidlertid at det var en betydelig gytebestand av sjøørret i elva. 

Med bakgrunn i erfaringene fra prosjektet i 2017 og 2018 ble overvåkingen startet opp 

to måneder tidligere og forlenget med en måned om høsten, for å sikre at all fiskevandring 

ble registrert.  

Av en total utvandring av 244 smolt i perioden fra slutten av april til slutten av juni 

registrert i 2019, var trolig over 80 % sjøørretsmolt, det samme forholdstallet som i 2018. 

Halvparten av laksesmolten og sjøørretsmolten hadde vandret ut henholdsvis 1. og 11. 

mai. Smoltutvandringen startet ved økende vanntemperatur rundt 25. april, stoppet opp 

igjen ved synkende temperatur i dagene fra 1. til 13. mai, for så å starte igjen ved økende 

temperatur. Det var ingen sammenheng mellom variasjon i vannføring og 

smoltutvandring. 

I 2019 ble det registrert en gytebestand av villaks på 6 individer. Av disse var 5 hunnlaks 

med en mulig estimert eggedeponering på ca. 23 000 egg.  

Som i 2018, ble det registrert tilbakevandrende umodne sjøørreter i størrelsesklassen 20 

– 35 cm i juni til oktober i 2019. Flere av de som vandret inn på sommeren hadde høy 

grad av lakselusinfestasjon. Dette tyder på prematur tilbakevandring på grunn av 

lakselus. 

Netto oppvandring av kjønnsmodne sjøørreter ble estimert til 185 individer fram til 

første uka i november. Dette er noe flere individer enn det som ble estimert i 2017 og 

2018. Tettheten av gytefisk av sjøørret har vært høy i alle de tre i overvåkingsperioden. 

Det ble registrert høy grad av lakselusinfestasjon på umodne individer som vandret inn i 

elvemunningen i juni. På den kjønnsmodne sjøørreten som vandret opp til gyteområdene 

på høsten ble det nesten ikke funnet lakselus eller skader påført av lakselus. 
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Forord 

I 2017 ble det startet et videoovervåkingsprosjekt i Mundheimselva. Målet med 

prosjektet var å registrere all ut- og oppvandrende laks og sjøørret i elva for å skaffe mer 

kunnskap om laks og sjøørret i vassdraget som det fantes lite kunnskap om fra før. 

Prosjektet var en pilot for et større treårig forsknings- og overvåkingsprogram, Salmon 

Tracking 2030 som hadde formell oppstart i 2018. Programmet ledes av prof. Albert 

Imsland, Akvaplan-Niva. Aktiviteten finansieres av en sammenslutning av 

havbruksbedrifter i Produksjonsområde 3 (PO 3). Gjennom overvåking av 

bestandsutvikling og fiskeatferd skal det spesielt undersøkes hvilke effekter 

lakseoppdrett kan ha på de to bestandene av laks og sjøørret i vassdraget. 

Under planleggingen av Salmon Tracking 2020, ble det gjort et representativt utvalg av 

vassdrag som det var behov for å innhente mer kunnskap om.  Mundheimselva ble valgt 

fordi den ligger i midtre del av Hardangerfjorden, der oppdrettsaktiviteten er spesielt 

høy.  

Denne rapporten beskriver resultatene fra videoovervåking av laks- og 

sjøørretbestandene i Mundheimselva i Hardangerfjorden i 2019. Fra før er det publisert 

rapport fra årene 2017 og 2018. 

Gjennomføring av videoovervåkingsprosjekter krever lokal oppfølging gjennom hele 

sesongen. Elvene i Hardangerområdet er preget av at vannføringen varierer mye gjennom 

oppvandringssesongen for anadrom fisk. Den ofte kortvarige men intense nedbøren 

skaper utfordringer for den delen av et videosystem som står på bunnen av elva. På tross 

av at det har vært en krevende jobb å holde systemet i drift, har den lokale oppfølgingen 

vært god i alle de tre prosjektårene. Ansvarlig for driften lokalt har vært Ørjan Solheim.  

Deler av videosystemet i Mundheimselva er montert på en bygning som ligger like ved 

elva. Vi retter en takk til huseier Anne Mundheim for at vi har fått tilgang på strøm. 
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1. Innledning 

Mundheimselva er på lista i Miljødirektoratets «Lakseregister», som et av de minste 

vassdragene med en bestand av anadrom laksefisk i denne databasen. I en undersøkelse 

av 25 små elver og bekker i Kvam kommune, ble det i 1996 funnet «produksjon» av 

sjøørretsmolt i 21 av disse og også laksesmolt i seks av de 21 vassdragene (Lyse et al., 

1997).  Av de 21 vassdragene der det ble funnet anadrom fisk, er fire representert i 

Lakseregisteret, og et av disse er Mundheimselva. I tillegg finnes det to middels store 

vassdrag i Kvam kommune, Steinsdalselva og Øysteseelva, som begge finnes i 

Lakseregisteret.  

I 2017 ble det gjennomført en pilotstudie i Mundheimselva der hovedmålet var å 

kartlegge bestandene av laks og sjøørret, ved hjelp av videoovervåking.  Fra før var lite 

kjent om anadrom fisk i denne elva. De få undersøkelsene som var gjennomført, tydet på 

at det ikke er en egen laksebestand her, og at det er sjøørreten som dominerer. 

Observasjoner av for tidlig tilbakevandrende (prematurt tilbakevandrende) sjøørreter i 

munningen av Mundheimselva i flere år, tydet på at det var høy tetthet av lakselus i 

beiteområdene for denne bestanden (Sikveland & Kambestad, 2018). Det var antatt at 

bestanden var svært liten, blant annet som følge av lakselusinfestasjon. 

Sjøørretbestanden her ble da også tatt med i arbeidet med å etablere en genbank for flere 

sjøørretbestander i Hardanger. I den forbindelsen ble det fanget inn kjønnsmodne 

individer for å legge inn i genbanken, både til innfrysning av melke og i levende genbank. 

Antallet sjøørreter som det lyktes å fange inn til genbanken i 2017 og 2018 var lavt, noe 

som bekreftet mistanken om at bestanden var liten.  

Videoovervåkingen i 2017 og 2018 viste imidlertid at sjøørretbestanden var større enn 

det som var antatt tidligere. Beregning av antall egg pr arealenhet i gytesesongen i de to 

årene ga en eggtetthet som var blant de høyest registrerte på Vestlandet i samme tidsrom. 

Fordelingen av størrelsesgrupper i bestanden viste også at det må ha vært en god 

gytebestand her i flere år. Samtidig viste både videoovervåkingen og en undersøkelse av 

prematurt tilbakevandrende sjøørreter i munningen av Mundheimselva, utført av 

Rådgivende biologer, at beite- og vandringsatferden til fisken ble påvirket av lakselus 

(Lamberg, 2019; Sikveland & Kambestad, 2018).  

Sjøørretens livshistorie varierer mellom vassdrag, men det er likevel visse fellestrekk 

mellom bestander. Flere vassdrag har innsjøer, hvor det er vanlig at sjøørreten, både de 
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umodne og de kjønnsmodne individene, overvintrer i vassdraget (Gjertsen et al., 2016; 

Kanstad-Hansen et al., 2017; Lamberg et al., 2018a; Lamberg et al., 2018b).  De vandrer 

til sjøen igjen i april-mai, er ute ca. 50 til 60 dager, før de returnerer til ferskvann (Berg & 

Berg., 1989). Det finnes imidlertid vassdrag der det ikke er dype høler eller innsjøer hvor 

sjøørret eldre enn smoltstadiet, kan oppholde seg om vinteren. Noen studier tyder på at 

fisken fra slike små systemer vandrer til større vassdrag for vinteropphold. Det er 

samtidig funnet at det vandrer få fisk opp i de større vassdragene etter september. Siden 

sjøørretene oftest gyter i oktober og, i små elvesystemer, gjerne vandrer ut i slutten av 

oktober og i november, er spørsmålet hvor disse fiskene fra de små elvene oppholder seg 

om vinteren? Det er lite kjent hvor de drar etter gyting. Det er funnet at noen sjøørreter 

står i sjøen om vinteren, slik enkelte fangster i fjordene på denne årstiden vitner om. Men 

hva med de førstgangsvandrende fra den lille elva – de som ennå ikke er kjønnsmodne – 

hvor oppholder de seg om vinteren?  

Med bakgrunn i dette spørsmålet og resultatene fra overvåkingen i 2017, pekte vi på 

behovet for å merke smolt og umoden sjøørret for å finne ut mer om deres 

vandringsatferd. Videoovervåkingen i 2018 ga imidlertid ny kunnskap som delvis 

besvarer spørsmålet, da det ble registrert oppvandrende umodne individer som trolig 

oppholdt seg i Mundheimselva gjennom vinteren (Lamberg, 2019). Dette funnet påvirker 

konklusjonene fra overvåkingen i 2017. Siden det viser seg at det kan overvintre umodne 

individer i Mundheimselva, dukker det et nytt spørsmål: Er dette alle de umodne som ble 

«produsert» i elva, eller er det flere som oppholder seg i andre vassdrag eller i sjøen? Eller, 

kommer de umodne sjøørretene fra andre elver? I det første tilfellet vil konklusjonen bli 

at det er sviktene rekruttering i elva. I det andre tilfellet kan vi ikke vite noe om 

rekrutteringen før vi vet hvor mange som har vinteropphold andre steder enn i 

Mundheimselva. 

I rapporten fra 2017 (Lamberg & Kvitvær, 2018) nevnte vi at selv om det å måle total 

bestandsstørrelse (både umodne og kjønnsmodne) er vanskelig i elver som 

Mundheimselva, så er det mulig å estimere størrelsen og sammensetningen av 

gytebestanden. Størrelsen på gytebestanden kan fortelle noe om produksjonspotensialet 

for smolt er nådd relatert til hvor stort vassdraget er. Gytefiskene utgjør «maskinen som 

produserer» nye individer inn i bestanden.  Det er også mulig å måle «produksjonen» av 

smolt, ved å telle alle utvandrende individer i dette livsstadiet. I 2018 ble videosystemet 

startet opp tidligere enn i 2017, for å fange opp smoltutvandringen. Resultatene fra 2018 
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ga derfor ytterligere ny kunnskap om laks- og sjøørretbestandene i Mundheimselva. 

Denne kunnskapen er viktig for å vurdere effekten av menneskeskapte påvirkninger og 

eventuelle tiltak som skal sikre bestandene for framtida. 

Overvåkingen ble videreført i 2019 og denne rapporten oppsummerer overvåkingsdata 

fra dette året. 
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2. Metode 

2.1 Områdebeskrivelse og bestandene 

2.1.1 Områdebeskrivelse 

Mundheimselva (053. 4Z) ligger ca. 80 km inn fra kysten, i den 183 km lange 

Hardangerfjorden (Figur 1). Hardangerfjorden er Norges nest lengste og verdens femte 

lengste fjord. Ifølge lakseregisteret (www.lakseregisteret.no) er det 29 andre vassdrag 

med anadrom laksefisk som har utløp i Hardangerfjorden (Figur 2). I tillegg er det også 

mindre elver og bekker som har utløp i fjorden. Flere av disse har bestander av ørret der 

det også er sjøvandrende individer. Bare i Kvam kommune, der Mundheimselva ligger, er 

det 21 små elver eller bekker, som ikke er listet i Lakseregisteret, men med dokumentert 

smoltproduksjon (Lyse et al., 1997).  

 

 

Figur 1. Hardangerfjorden med lokalisering av Mundheimselva (rød sirkel) (kartkilde: 
www.google.no/maps).  

http://www.lakseregisteret.no/
http://www.google.no/maps
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Figur 2. Hardangerfjorden med 30 vassdrag (i den delen av kartet som har farge) med laks og 
sjøørret. Mundheimselva er markert med rød sirkel (kartkilde: www.lakseregisteret.no).  

 

I Hardangerfjorden er det høy tetthet av sjøanlegg for oppdrett av hovedsakelig laks. Da 

etablering av lakseoppdrett foregikk for fullt på 80-tallet, var veksten av denne næringen 

høyere i denne regionen enn i andre deler av landet. Selv om det har vært en økning i 

antall anlegg også i resten av Norge, er tettheten av oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden 

fremdeles blant de høyeste i verden. Fra utløpet av Mundheimselva til nærmeste anlegg 

er det ca. 4 km (Figur 3).  Også i midtre deler av Hardangerfjorden er antall anlegg høyt, 

med åtte godkjente lokaliteter som ligger nærmere enn 10 km fra Mundheimselva (Figur 

3).  I årene fra 2015 til 2020 har produksjonsintensiteten av oppdrettslaks i fjordområdet 

rundt Mundheimselva vært stabilt høy (Figur 4). 

http://www.lakseregisteret.no/
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Figur 3. Lokaliteter for oppdrettsanlegg for laks i Hardangerfjorden (røde-hvite symboler). 
Mundheimselva er markert med rød sirkel (kartkilde: www.fiskeridir.no). 

 

 

Figur 4. Produksjonsintensitet (biomasse/areal) for lakseoppdrett i midtre del av Hardangerfjorden 
der Mundheimselva har utløp, i årene 2015 til 2020 (kartkilde: www.fiskeridir.no). 

 

http://www.fiskeridir.no/
http://www.fiskeridir.no/


SNA-rapport 02/2021 

 

12 

 

2.1.2 Bestandene av laks og sjøørret 

Mundheimselva (053. 4Z) har en bestand av ørret, der en stor del individene er 

klassifisert som sjøørret. Det finnes ingen offisiell fangststatistikk for elva. Fra lokalt hold 

blir elva tidligere beskrevet som en «god sjøørret-elv» der en også kunne få en og annen 

smålaks (Svein Bergtun pers. med.). Det ble hovedsakelig fisket med mark. I de siste årene 

har det ikke pågått fiske i elva. I forbindelse med innsamling av sjøørret for innlegging av 

melke i frossen genbank ble det i 2015 og 2016 forsøkt å samle inn hannfisk i 

Mundheimselva. I forbindelse med innsamlingen ble det imidlertid observert så få fisk i 

disse to årene at det ble besluttet ikke å ta ut fisk (H. Loe pers. med.). I 2017 ble det på ny 

gjort et forsøk på å samle inn stamfisk. Det ble registrert 10 – 12 par med sjøørret dette 

året og den 10. oktober ble det tatt ut fem par for innlegging i levende genbank. 

Rognoverskuddet fra disse blir påfølgende år tilbakeført til elva som ensomrig yngel for 

å redusere negativ effekt av innsamlingen. 

Selv om det jevnlig fanges ungfisk av laks i vassdraget er det antatt at det ikke finnes en 

egen laksebestand her (Hellen et al., 2013). Det finnes ikke innsjøer i vassdraget og 

gytingen foregår i hovedelva, med mulig unntak av fire små sidebekker på østsiden 

(Hellen et al., 2013).  Nedbørsfeltet er beregnet til 9,0 km². Årlig middelvannføring er ca. 

0,8 m³/s.  Totalt elveareal for den ca. 3 km lange elvestrengen med sidebekker er beregnet 

til 19 364 m² (Hellen et al., 2013). For detaljert beskrivelse av vassdraget henvises til 

rapport fra Rådgivende Biologer (Hellen et al., 2013; Skår, 2010).  

Mundheimselva er ett av 30 vassdrag listet i Lakseregisteret (www.lakseregisteret.no),  

som har utløp i Hardangerfjorden. Av disse er Mundheimselva et av de minste 

vassdragene målt i elveareal for oppvekst av ungfisk av sjøørret og laks 

(produksjonsareal). I nasjonal sammenheng er elvene i Hardanger små til middels store. 

Samlet lengde av anadrom strekning i de 23 største elvene er ca. 81 km (Kålås et al., 2012). 

Til sammenligning har for eksempel Orkla i Trøndelag alene, en lakseførende strekning 

på over 95 km, mens Gaula i samme fylke, er over 210 km lang. Bredden av disse to elvene 

er dessuten større enn i noen av elvene i Hardanger, noe som derfor gir et vesentlig større 

areal.  

2.1.3 Vassdragets produksjonspotensial og økologisk tilstand 

I følge rapport fra Rådgivende Biologer (Hellen et al., 2013) har Mundheimselva god 

vannkjemi og gode oppvekstområder. Det finnes også flere gode gyteområder. I et 

http://www.lakseregisteret.no/
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elektrofiske utført i 2012 ble tettheten av ungfisk klassifisert som «moderat» til «god» i 

henhold til vanndirektivets kriterier (Hellen et al., 2013). I denne undersøkelsen ble det 

funnet flest ungfisk av ørret, med en beregnet tetthet på 22,2 årsyngel, 35,5 ettåringer og 

4,8 toåringer pr 100 m².  For laks ble det funnet en tetthet på 2,2 årsyngel og 17,3 

ettåringer pr 100 m².  

I rapporten fra Rådgivende Biologer (Hellen et al., 2013) er det kun mangel på 

kantvegetasjon langs deler av elva som gjør at den ikke får klassifikasjonen «svært god» 

morfologisk status i henhold til vanndirektivet. For ca. 10 år siden førte en kraftig flom til 

at flere dypere kulper ble fylt igjen (Svein Bergtun pers med.). Denne forringelsen av 

habitat kan ha påvirket bestandene av anadrom fisk negativt. 

2.1.4 Påvirkninger av lakseoppdrettsvirksomhet 

Mundheimselva har utløp i et område av Hardangerfjorden med høy tetthet av 

oppdrettsanlegg. Utvandrende sjøørret vil derfor være sårbare for høye nivåer av 

lakselusinfestasjon i anleggene og eventuelt smittepress herfra. Elva har inngått i en 

omfattende feltundersøkelse der særlig sjøørret i flere elver på Vestlandet blir undersøkt 

med hensyn på påvirkning av lakselus. Undersøkelsen som har pågått fra 1998 og fram til 

i dag, har blant annet inneholdt registrering av prematur tilbakevandrende sjøørret til 

elveosene (Kålås et al., 2012).  

2.2 Videoovervåking 

2.2.1 Kameraplassering 

Videoovervåkingsmetoden som ble benyttet i Mundheimselva 2019, var stort sett den 

samme som er benyttet i flere andre vassdrag de siste 15 årene (Lamberg, 2020a; b; 

Lamberg et al., 2001; Lamberg & Gjertsen, 2017b; Lamberg et al., 2005; Lamberg & Strand, 

2019; Lamberg et al., 2010; Lamberg et al., 2009; Strand et al., 2018; Svenning et al., 2015). 

Det har vært en kontinuerlig utvikling mot høyere oppløsning i bildene, men 

grunnprinsippene er uforandret.  

To av fire undervannsvideokamera ble plassert på bunnen av elva i et egnet tverrsnitt ca. 

150 meter fra munningen (Figur 5). Kameraene var imidlertid plassert ca. 40 meter 

ovenfor den reelle grensen mellom ferskvann og saltvann (Figur 5). De hadde et 

«ansvarsområde» de skulle dekke, som var ca. 1,2 meter. Tverrsnittet ble avgrenset ved 

hjelp av et ledegjerde med stålspiler (Figur 6). Det første kamera ble plassert inntil 
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ledegjerde ved sør-vestre elvebredd. Kamera 2 ble plassert i hovedoppvandringsruta som 

går rett foran et stor stein på østre elvebredd (Figur 6 og Figur 7). Et fjerde kamera ble 

plassert i et område som vekslet mellom ferskvann og sjøvann gjennom døgnet (Figur 5). 

Alle kameraene hadde tilhørende undervannslys montert på siden av 

kameraplattformen. Dette gjør at passerende fisk også oppdages om natta. 

 

Figur 5. Nederste 200 meter av Mundheimselva, med kameralokaliteten med røde piler. Ett kamera 
ble plassert i grensen mellom ferskvann og sjøvann (kamera 4). 
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Figur 6. Skisse av kameraplasseringen i Mundheimselva i 2019. Den mørkeste blåfargen viser 
vannstand under normal vannføring, mens den lyse blåfargen markerer vannstand ved flom. 
Tverrsnittet ble avgrenset av et ledegjerde i stål. 

 

 

Figur 7. Plassering av 3 undervannskamera i videoovervåkingsprosjektet i Mundheimselva i 2019. 
Kamera 3 er synlig lengst bak i bildet. Kamera 2 er plassert rett til venstre i bildet (ved siden av den 
runde store steinen). Bildet er tatt ut fra videosignalet i kamera 1. 
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2.2.2 Videoopptak 

Hvert kamera leverer et PAL videosignal med standardoppløsning 720 x 576 piksler. Reell 

bildeoppløsning er ca. 600 TV-linjer. Opptakssystemet lagret hvert kamerasignal i full 

oppløsning med en bilderate på tre bilder pr sekund kontinuerlig gjennom hele sesongen. 

Denne dataraten krever ca. 2 TB lagringsplass pr måned. Totalt for sesongen utgjorde 

videomaterialet ca. 10 TB kontinuerlig videoopptak, med avbrudd på noen minutter ved 

hvert diskskifte, ca. en gang pr måned. Overvåkingen i Mundheimselva ble startet opp 24. 

april og ble avsluttet 1. november.  

2.2.3 Videoanalyse 

Videoopptakene ble analysert ved kontinuerlig avspilling med avspillingshastigheter fra 

6 til 15 ganger sann tid. Analysen ble utført av spesialtrent personell, som hver har 

minst 2000 timers erfaring fra slikt arbeid. Fisk som passerer, blir bestemt til art, type 

(oppdrett eller vill når det gjelder laks). Det blir gjort en størrelsesvurdering med 

referanse til kjente målsatte objekter i bildet og ved subjektiv bedømming av fisken. 

Dato, klokkeslett (timer: minutter: sekunder) og retning (opp/ned) blir registrert for 

hver passering. Overvåkingen skiller grovt mellom 7 kategorier av laks og 6 kategorier 

av sjøørret som representerer ulike livsstadier (Tabell 1). 
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Tabell 1. Beskrivelse av 7 morfologiske typer laks og 6 morfologiske kategorier sjøørret som 

klassifiseres ut fra videobildene. 

Art  Type  Kroppslengde  Intervall  Morfologi  

Laks Parr 8 cm 4,5 – 11 cm Parrflekker 

Laks  Smolt  15,5 cm 11 – 18 cm  Blank, svarte finner  

Laks  Smålaks  50 cm 40 – 65 cm   Slank 

Laks  Mellomlaks  76 cm 65 – 85 cm    

Laks  Storlaks  90 cm 85 – 120 cm   Lite innsving i spord 

Laks  Vinterstøing /utgytt fisk  40 – 120 cm  Slank, ikke lus 

Laks  Oppdrettslaks   40 – 120 cm  Finner, kondisjonsfaktor 

Sjøørret Parr 8 cm 4,5 – 16 cm Parrflekker, kroppsform 

Sjøørret  Smolt  18 cm 15 – 22 cm   Blank, div kjennetegn 

Sjøørret  1.gangsvandrer umoden  25 cm 22 – 30 cm  Blank, liten spord 

Sjøørret  2.gangsvandrer umoden  35 cm 30 – 40 cm  Blank, spiss spord 

Sjøørret  Kjønnsmoden oppvandrer  > 40 cm 40 – 100 cm  Kjønnskarakterer  

Sjøørret  Kjønnsmoden utvandrer  >40 cm 35 – 100 cm  Slank, stort hode  

 

2.2.4 Lakselus 

Videosekvenser av passerende fisk der det er mulig å skille ut pigmentflekker og der 

kroppsidene er tilstrekkelig opplyst, ble analysert spesielt. Fra bildene ble graden av 

infestasjon subjektivt klassifisert på en skala fra 0 til 4. Klassifiseringen er tilpasset den 

oppløsningen som et standard overvåkingssystem leverer. Det er kun fra svært tette 

nærbilder, at det er mulig å registrere alle stadier av lus på fisken. Siden de fleste bildene 

er av fisk som er et stykke fra kamera, har vi valgt å kun registrere større lus (bevegelige 

og kjønnsmodne stadier) og/ eller skader etter lus. Bildene av fisken er som regel fra en 

side, og det er derfor ikke gjort forsøk på å estimere total infestasjon som kan 
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sammenlignes med tradisjonell telling av lus på død eller bedøvd fisk. Det er likevel mulig 

å kategorisere reelle forskjeller i lusinfestasjon mellom år, arter og størrelsesgrupper og 

mellom vassdrag. Klassifiseringen er i sin nåværende form ment å beskrive det generelle 

smittenivået fisken er utsatt for i sjøen. Det er ikke gjort forsøk på å knytte målingene til 

effekter på fiskens vekst eller overlevelse. 

 Til Kategori 0 regnes fisk der det ikke er synlige tegn på lakselus eller er merker etter 

infestasjon. Kategori 1 betegner fisk med noen få lus på kroppen - enten ved gattåpningen, 

på hodet eller langs ryggen.  Kategori 2 betegner fisk med ca.10 til 30 lus både ved 

gattåpningen og samtidig på andre deler av kroppen. Kategori 3 gjelder fisk som har lus 

over store deler av kroppen og tegn til sårskader påført av lus. Kategori 4 angir fisk med 

betydelig lusinfestasjon og/eller store hudskader fra lakselus.  

I denne rapporten presenteres registreringene av lus på den oppvandrende fisken på to 

måter: Grad av lakselusinfestasjon som er vurdert grad av infestasjon og andel av individer 

der lus er registrert (høyere enn grad 0). For mer detaljert beskrivelse av denne skalaen 

vi benytter, refereres det til (Lamberg & Gjertsen, 2017a) og (Kanstad-Hanssen & 

Lamberg, 2018).  
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3. Resultater 

3.1 Generelt 

I 2019 startet registreringene den 23. februar og varte til 29. november. Sikten i vannet 

varierte stort sett fra mer enn 4 meter ved lav vannstand og lite nedbør, til ca. 0,5 meter 

under flom og mye nedbør. Sikten var tilfredsstillende for overvåking under alle 

vannføringsforhold, fordi kameraene stod med liten avstand fra hverandre. Som i 2017 

og 2018 var det imidlertid krevende å følge fiskevandringen over det valgte tverrsnittet, 

gjennom sesongen. I perioden fra slutten av april til september ble det registrert få reelt 

oppvandrende fisk. Men, det oppholdt seg fisk i bildene stort sett hele tiden, og de svømte 

inn og ut av bildet gjentatte ganger. Det var mulig å gjenkjenne flere individer på 

bakgrunn av forskjeller i prikkmønster, skader eller spesielle kjennetegn. Dette gjelder 

bare en del av fisken og det var derfor ikke mulig å registrere antall ned- og oppvandrende 

fisk nøyaktig. All fisk som ble observert i denne perioden, var enten parr, smolt eller 

umodne sjøørreter. De fleste av de umodne hadde en størrelse som tyder på at de hadde 

vandret ut som smolt samme år. I fra midten av august og helt til overvåkingen ble 

avsluttet 29. november, var det et økende antall kjønnsmodne sjøørreter som vandret 

opp. I denne siste perioden var det også mange individer som trakk opp i elva, for så å 

returnere ned kortere eller lengre tid etterpå. Gjenkjenning av enkeltindivider utfra 

spesielle kjennetegn eller prikkmønster, størrelse og kjønn ble benyttet for å vurdere om 

individer passerte kameraene flere ganger.  

3.2 Parr og smolt 

3.2.1 Parr 

Som i de to foregående årene ble det også 2019 registrert parr (ikke smoltifisert) i bildene 

stort sett hver dag i hele overvåkingsperioden. Også i kamera 3 og 4, som var plassert i 

tidevannssonen, ble det registrert ungfisk med parrflekker. Disse individene beitet i dette 

området, selv når det ble presset inn sjøvann ved flo sjø. De opptrådte ofte i små stimer 

og enkelte hadde morfologiske karakterer som kunne tyde på at de var i ferd med å 

smoltifisere. 
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3.2.2 Smolt 

I hele smoltutvandringsperioden ble det observert en blanding av parr, delvis smoltifisert 

ungfisk og individer som hadde tydelig smoltmorfologi.  Individene kunne ha lengre eller 

kortere stopp i kamerabildet. Dette gjorde det krevende å skille hva som var reelt 

utvandrende smolt og hva som var ungfisk som bare var nede i flomålet og beitet. I 2019 

ble det benyttet 2 kameraer oppe i elva, ca. 150 meter fra munningen og to kameraer 

lenger nede: Ett i overgangen mellom sjø og ferskvann og ett kamera nede i sjøvann. I de 

dagene det ble registrert nedvandrende smolt oppe i elva, ble det like etter registrert 

stimer av smolt i «munningskameraene». Stimene ble observert jevnlig over noen dager i 

munningen, før de forsvant. På tross av denne vandringspausen i munningen, ga datasett 

fra elva stort sett det samme utvandringsforløpet som datasettet fra munningen (Figur 

8). Laksesmolten vandret derimot 10 dager tidligere ut, målt som median tidspunkt, enn 

sjøørretsmolten i 2019 (Feil! Fant ikke referansekilden.). Begge de to artene hadde også l

ikt utvandringsforløp gjennom døgnet, med størst vandringsaktivitet på dagtid (Figur 9). 

 

Figur 8. Kumulativ utvandring av laksesmolt målt på to steder i Mundheimselva i 2019: I elva 150 
meter fra munningen, og i munningen. 

Dersom vi skiller ut de individene som hadde tydelig smoltmorfologi, uten tydelige 
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begynnelsen av juni. Av disse var 49 (20,1 %) laksesmolt, og 195 (79,9 %) var 

sjøørretsmolt. Dette er omtrent samme antall og artsfordeling som i 2018 (Figur 10).  

 

 

Figur 9. Fordeling av utvandrende smolt gjennom døgnet i Mundheimselva i 2019. 

 

Figur 10. Antall lakse- og sjøørretsmolt registrert i Mundheimselva i 2017 til 2019. I 2017 ble 
overvåkingen startet den 24. mai etter at smoltutvandringen var over. 
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3.2.3 Smoltutvandring, vannføring og vanntemperatur 

I 2019 ble vannstandsendringer i smoltutvandringsperioden målt fra videobildene i 

Mundheimselva. Variasjon i vannstand målt på denne måten samvarierer med 

vannføringen målt i Oselva i samme periode (Figur 11). Både laks og sjøørretsmolt 

vandret ut av Mundheimselva i en periode fra 25. april til 25. mai der vannstanden var lav 

og varierte lite fra (Figur 8). 

Det foreligger ikke vanntemperaturmålinger fra Mundheimselva i 2019 (loggeren ble ikke 

funnet i slutten av sesongen), men det ble logget vanntemperatur i Omvikelva og Oselva 

samme år. Siden Omvikelva ligger kun 24 km i sørøstlig retning fra Mundheimselva og 

Oselva ligger 25 km i nordvestlig retning, er vanntemperaturutviklingen trolig lik i de tre 

vassdragene. I de to vassdragene der det finnes målinger av vanntemperatur dette året, 

samvarierer målingene tett. I begge vassdrag ble det registrert et dropp i vanntemperatur 

fra 1. mai til 11. mai da temperaturen igjen økte (Figur 12). I Mundheimselva i 2019 

startet smoltutvandringen rundt 25 april. Så stoppet den opp ca. 1. mai for å ta seg opp 

igjen rundt 10. mai (Figur 8).  

 

Figur 11. Vannstand målt fra videobilder i Mundheimselva og vannføring målt i Oselva (NVE) i april 
til juni 2019.  
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Figur 12. Vanntemperatur målt i Oselva og Omvikelva i april-juni i 2019. 

 

3.3 Voksen laks 

3.3.1 Villaks 

Den første innvandrende laksen i Mundheimselva i 2019 ble observert den 17. august. 

Totalt ble det gjort 23 observasjoner av laks. De passerte kameraene i perioden 8. august 

til 18. oktober (Figur 13). Kroppslengden til disse individene ble estimert til å være 

mellom ca. 45 og 85 cm, og fem av dem var hunnlaks. De individene som ble registrert i 

august, hadde lakselus ved gattfinnen og på ryggen, mens de som passerte i september og 

oktober ikke hadde synlige lus. 

Det er ikke mulig i fra videobildene av fisken å beregne nøyaktig biomasse, eller å 

verifisere at fisken har gytt i Mundheimselva i 2019. Men, dersom all oppvandrende 

hunnlaks har gytt, utgjør gytebiomassen av hunnlaks drøyt 16 kg dette året. Dette gir ca. 

23 000 rognkorn (forutsatt 1 450 egg pr kg hunnfisk) (Figur 14).  
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Figur 13. Registrerte antall passeringer av laks pr dag i videoovervåkingsprosjektet i Mundheimselva 
i 2019.  

 

Figur 14. Antall oppvandrende laks og beregnet gytebiomasse av hunnlaks i Mundheimselva i årene 
2017 til 2019. 

Laks passerte kameralokaliteten hovedsakelig om natta og om morgenen, mellom kl. 20 

og kl. 09. Sjøørreten passerte derimot gjennom hele døgnet med en tendens til mer 
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Figur 15. Fordeling av oppvandrende laks og sjøørret gjennom døgnet i Mundheimselva i 2018. 

3.3.2 Oppdrettslaks 

I 2019 ble det ble registrert én laks med morfologiske karakterer som tyder på at det var 

rømt oppdrettslaks. Dette individet var oppe i kamerasektoren noen minutter før den 
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og nedvandring av kjønnsmodne individer. Netto oppvandring ble beregnet til 185 

individer fram til første uka i november. Dette er noe flere individer enn det som ble 

estimert i 2017 og 2018 (Figur 17).  Andel hunnfisk av de 185 var 43 %, noe som gir en 

estimert eggtetthet i Mundheimselva i 2019 på 11,6 egg/m². Dette er omtrent som i 2018, 

men litt høyere enn i 2017 (Figur 17). 

 

Figur 16. Antall opp og nedvandrende sjøørreter pr dag i Mundheimselva i 2019. 

 

Figur 17. Antall kjønnsmodne sjøørreter og estimert eggtetthet i Mundheimselva i 2017 til 2019.  
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Av 185 sjøørret var det fire individer som manglet hele eller deler av fettfinnen. Dette kan 

tyde på at de har vært merket i forbindelse med merkestudier. Av i alt 120 individer der 

det ble sjekket for fettfinneklipping utgjorde de fire individene 3,3 % av alle undersøkte 

individer. Kroppsstørrelsen for disse var mellom 35 og 70 cm.  

Av i alt 99 undersøkte individer hadde 22,2 % en ryggfinne uten skader. De øvrige 77,8 % 

var ryggfinnen påvirket av en skade som har oppstått på et tidspunkt i livet. Dette er en 

type skade som kan knyttes til lakselusinfestasjon.  
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4. Diskusjon 

4.1 Generelt 

Videoovervåkingen i Mundheimselva i 2019 foregikk uten avbrudd fra 23. februar til 29. 

november. I korte perioder med høy vannføring, ble enkelte av kameraene snudd og av 

og til dekket av stein. Dette ble rettet opp, som regel like etter at flommen var over. Det er 

derfor noen få perioder der hele tverrsnittet ikke var dekket. Sikten i vannet varierte med 

nedbør og vannføring. Analysen av videoopptakene i 2019 var, som i 2017 og 2018, tidvis 

krevende fordi det vandret mange fisk frem og tilbake i kamerasektorene. Antallet 

individer som er registrert inn og ut av elva i denne rapporten er derfor trolig 

minimumstall. Den beregnede gytebestanden blir påvirket av nøyaktigheten både i antall 

opp og utvandrende individer. Antall gytefisk kan derfor i realiteten både være noe 

høyere, eller noe lavere enn estimatet.  

4.2 Parr og smolt av laks og sjøørret 

I den delen av overvåkingsperioden som gikk fra begynnelsen av april til august var det 

stort sett ungfisk av ørret og noe laks i kamerasektorene hele tiden. Utvandrende smolt 

kan ha en morfologi der parrflekkene er mer eller mindre tydelige. Det kan også se ut til 

at utseende kan endre seg i løpet av få dager. Det var en sammenheng mellom antall smolt 

som passerte ned i kamera 1 og 2 oppe i elva, og antall smolt som ble observert i kamera 

3 og 4 i munningen. Stimer med opptil 60 individer opphold seg i munningen og ble 

observert flere ganger pr dag i 3 til 4 dager før de forlot munningen. Det var derfor liten 

forskjell mellom median utvandringsforløp fra elva og fra munningen. Halvparten av årets 

registrerte utvandring av laksesmolt hadde passert 1. mai. For sjøørreten var tilsvarende 

dato 11. mai. 

I 2019 ble ca. 20 % av den registrerte smolten bestemt til å være laksesmolt. Dette er den 

samme andelen som i 2018 (19,7 vs. 20,1 %). 

Smoltutvandringen i Mundheimselva i 2019 startet rundt 25. april men stoppet opp rundt 

1. mai. Vandringsaktiviteten økte igjen rundt 10. mai. Droppet i aktivitet sammenfaller 

med en nedgang i vanntemperatur i samme periode.  
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4.3 Laks 

Antall laks som er registrert opp i Mundheimselva har variert mellom 2 og 10 individer 

årlig i perioden fra 2017 til 2019. Den beregnede gytebiomassen har variert fra 2,5 kg til 

20 kg hunnlaks. Med en antatt 1 % overlevelse fra egg til 3-årig smolt gir dette en estimert 

utvandring av 36 smolt i 2021, 290 i 2022 og 232 i 2023. Slike estimater vil ikke være 

nøyaktige fordi gytebiomassen er unøyaktig målt fra få gytende individer. Dessuten vil 

både smoltalder og overlevelse fra egg til smolt variere. I tillegg vil overlevelsen være 

avhengig av predasjon, konkurranse fra ungfisk av ørret og intraspesifikk konkurranse 

med andre laksunger. 

Det er registrert få gytelaks i Mundheimselva i de tre årene med overvåking fra 2017 til 

2019. Selv om det er funnet utvandrende laksesmolt i elva hvert år, er det for få individer 

i gytebestanden til at det kan klassifiseres som en egen bestand.   

4.4 Sjøørret 

Antall registrerte kjønnsmodne sjøørreter har variert fra 118 til 185 individer i de tre 

årene fra 2017 til 2019. Individene passerte kamerasektoren flere ganger i løpet av 

gytesesongen og det er derfor ikke mulig å beregne et nøyaktig antall gytefisk. En 

vurdering av fiskens morfologi gjort fra videobildene, viser at antallet forskjellige 

individer er høyt, men at den estimerte gytebestanden reelt sett kan være noe mindre 

eller større en det overvåkingen tyder på. Gytebestanden av sjøørret har imidlertid vært 

jevnt høy i alle de tre årene med overvåking fra 2017 til 2019, målt som antall gytefisk pr 

arealenhet elv. Det er derfor sannsynlig at størrelsen på gytebestanden i Mundheimselva 

ikke har vært en begrensende faktor for «smoltproduksjonen» i disse tre årene med en 

estimert eggtetthet på fra 6 til 12 egg pr kvadratmeter.  

I 2019 ble det registret flere umodne sjøørreter med estimert kroppslengde fra 20 til 35 

cm som passerte frem og tilbake i kamerasektorene i juni og juli. Som for de kjønnsmodne 

sjøørretene gjør slike hyppige opp- og nedvandringer det vanskelig å beregne netto antall 

oppvandrende individer eller innsig. Det estimerte innsiget av umodne individer i 2019 

ble likevel estimert til 32. Dette er høyere enn i de tidligere årene. I tillegg ble det 

registrert flere individer med kroppsstørrelse fra ca. 18 til 25 cm med høy grad av 

lakselusinfestasjon i juni og juli. Dette er trolig prematurt tilbakevandrende individer som 

er tilbake i ferskvann for å kvitte seg med lakselus.  
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4.5 Lakselus 

I munningen av Mundheimselva er det observert tilbakevandrende umodne sjøørreter 

med høy grad av lakselusinfestasjon hvert år. Det er ikke kjent om disse individene har 

vandret ut fra denne elva som smolt, eller om de kommer fra andre vassdrag. Årlige 

undersøkelser av tilbakevandrende sjøørret i elvemunningen viser at det siden slutten av 

90-tallet har vært et varierende antall prematurt tilbakevandrende individer med høy 

infestasjonsgrad (Sægrov et al., 2020). I de siste årene er noen av disse individene blitt 

merket med PIT-merker. Det gjør at de kan identifiseres ved eventuell gjenfangst. 

Resultater fra dette studiet vil kunne belyse opphavet til fisken som vandrer prematurt 

tilbake til elvemunningene. 

Den kjønnsmodne sjøørreten som vandrer inn til gyteplassene i Mundheimselva hvert år, 

har lav grad av lakselusinfestasjon. Det blir kun registrert noen få individer som har 

synlige lus på kroppen i det de vandrer inn i elva. Det blir heller ikke registrert ferske sår 

eller merker etter lakselus. Over 70 % av de kjønnsmodne sjøørretene har imidlertid 

«gamle» skader på ryggfinnen. Det er antatt at dette skyldes lakselusinfestasjon som 

oppstår under det første eller andre sjøoppholdet. 
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6. Vedlegg 

Vedlegg 1. Nærbilder av kjønnsmodne sjøørreter i Mundheimselva i 2019. 
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Vedlegg 2. Nærbilder av kjønnsmodne sjøørreter i Mundheimselva i 2019. 
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Vedlegg 3. Nærbilder av kjønnsmodne sjøørreter i Mundheimselva i 2019. 
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Vedlegg 4. Nærbilder av laks i Mundheimselva i 2019. 
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Vedlegg 5. Nærbilder av laks i Mundheimselva i 2019. 
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Vedlegg 6. Laks i Mundheimselva i 2019. 

 


