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Forord 

Kysten er i dag delt inn i 13 produksjonsområder for lakseoppdrett. Økt 

produksjon av lakselus som følge av økt antall laks i oppdrettsmerder i sjøen, blir 

overvåket gjennom «Trafikklysordningen». Dette tiltaket beregner effekten av 

lakselus på de ville bestandene av laks gjennom en teoretisk modell kombinert 

med reelle målinger. Et annet miljøproblem er genetisk påvirkning fra rømt 

oppdrettslaks på bestander av villaks. Andel rømt oppdrettslaks i de ulike 

bestandene av villaks overvåkes i dag gjennom «Nasjonalt overvåkingsprogram 

for rømt oppdrettslaks i vassdrag».  

Det er flere faktorer som påvirker bestander av vill anadrom laksefisk. Sportsfiske 

etter anadrom fisk blitt en påvirkningsfaktor av betydning, og overvåkes blant 

annet gjennom fangstrapporteringer. Fiske etter laks i sjøen har i motsetning til 

sportsfisket i elv, blitt redusert i omfang de siste årene, men er fremdeles en viktig 

del av påvirkningsbildet. Globale endringer av naturmiljøet, som 

klimaendringene, vil også kunne påvirke utviklingen av bestandene av anadrom 

laksefisk.  

I denne rapporten er hovedfokus å få økt kunnskap om bestandsstørrelser- og 

sammensetning av vill laks-, sjøørret- og sjørøye i Kongsmovassdraget, som 

grunnlag for å vurdere mulige negative effekter av oppdrettsaktivitet (lakselus og 

rømt oppdrettslaks) på de ville bestandene i dette vassdraget. I mange vassdrag i 

Norge er slike bestander overvåket i flere år. Kunnskapsgrunnlaget i 

Kongsmovassdraget er derimot lite. Det ble derfor etablert overvåking av de 

anadrome fiskeartene i vassdraget i 2018. Undersøkelsen er en del av et prosjekt 

som er startet spesifikt for oppdrettsnæringens Produksjonsområde 7 (PO 7), som 

strekker seg fra tidligere «Nord Trøndelag» til og med Bindal i Nordland. 

Prosjektet er i hovedsak finansiert av oppdretterne i PO7, men også 

Miljødirektoratet, gjennom Fylkesmannen i Trøndelag, har bidratt økonomisk.  

Emil Jamtfall og Anders Lamberg har gjennomført drivtellingen. Lokalt har vi hatt 

hjelp av flere grunneiere i vassdraget. Det rettes en spesiell takk til Birger Aarmo 

for praktisk hjelp i gjennomføringen og som kilde til kunnskap om vassdraget. 

Ranheim 30.08.2020 

Anders Lamberg 

Prosjektleder 

Skandinavisk naturovervåking AS 
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Sammendrag 

Strand, R. & Lamberg, A. 2020. Overvåking av laks, sjøørret og sjørøye i Nordfolla 

i Trøndelag i 2019. SNA-rapport 05/2020. 37 s. 

Kongsmovassdraget består av to hoveddeler: Kongsmoelva og Nordfolla. Disse to 

møtes nær utløpet av vassdraget i indre Follafjorden. Det er registrert både laks, 

sjøørret og sjørøye her. For å kartlegge bestandsstatus for alle de tre artene, ble 

det i 2018 startet undervannsvideoovervåking i Nordfolla (ca. 2 km ovenfor 

samløpet med Kongsmoelva), og gytefisktelling i nedre del av Nordfolla om 

høsten. I Kongsmoelva var ikke mulig å gjennomføre drivtelling verken i 2018 

eller 2019. 

Det ble registrert utvandrende smolt allerede den første dagen 

videoovervåkingen var i gang den 24. mai. Totalt ble observert 105 laksesmolt og 

238 sjøørretsmolt i 2019. Ingen ble definert som sjørøyesmolt. Vanntemperaturen 

målt i innsjøen Første Aunvatn, var 5,5 grader ved oppstart og økte til 8,3 grader i 

løpet av smoltutvandringsperioden, som varte fram til 13. juli. Sjøoverlevelsen hos 

sjøørretsmolten ble beregnet til 44,9 %, basert på antall tilbakevandrende 

førstegangsvandrere samme år. 

Antall laks som vandret opp i 2019 var lavere enn året før (n=76 i 2018).  Det ble 

registrert 47 netto oppvandrende laks (en nedgang på 38 % fra 2018) der 50 % 

hadde passert opp den 15. august, to uker senere enn i 2018 på grunn av en 

tørkeperiode på to uker i juli, da ingen fisker vandret. Det var størst andel 

mellomlaks blant laksen som ble registrert med videosystemet (65 %). Ved 

drivtelling i Nordfolla, nedenfor lokaliteten, ble det bare observert mellom- og 

storlaks (n=4). I sportsfisket ble det bare rapportert smålaks (n=17).  

Det totale innsiget av laks til Nordfolla ble beregnet til 62 individer, og 

beskatningsraten i sportsfiske for all laks som er registrert inn til vassdraget, var 

27,4 %, noe lavere enn i 2018, da beskatningsraten var 38 %. Gytebestandsmålet 

for Nordfolla er satt til 124 (62 – 186) kg hunnfisk. Total gytebiomasse i 2019 ble 

beregnet til 128 kg vill hunnlaks og GBM ble dermed oppfylt selv om innsiget var 

halvparten av det var i 2018. 

Det ble observert totalt tre oppdrettslakser i Nordfolla. Det vil si at andelen 

oppdrettslaks i gytebestanden var 6,3 % i 2019, omtrent det samme som i 2018 

(7,5 %). 

I videoovervåkingen i Nordfolla ble det registrert 761 oppvandrende sjøørreter i 

2019. Innsiget, der også fangst og gytefisktelling nedenfor kamerasystemet tas 

med, ble beregnet til totalt 1039 individer. Hovedoppvandringen av sjøørret 
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foregikk i løpet av juli. I et «normalt» oppvandringsforløp for sjøørret, ankommer 

de største kjønnsmodne individene elva først, og de minste sist. I Nordfolla følger 

ikke sjøørretene denne rekkefølgen forbi kameraene, sannsynligvis fordi 

overvåkingslokaliteten ligger nær en gyteplass et stykke oppe i vassdraget. 

Passeringstidspunktet kan derfor avvike fra ankomsttidspunkt til vassdraget fra 

sjøen. 

I 2019 var det sjøørreter med kroppslengde mellom 35 og 45 cm som utgjorde 

den dominerende størrelsesgruppen. Fordelingen var lik den som ble observerte 

i 2018, men antall individer med kroppslengde mellom 35 – 45 cm (unge 

kjønnsmodne) var lavere i 2019 (n=325) enn i 2018 (n=576). Denne 

størrelsesgruppen er den mest fangbare, og nedgangen fra 2018 til 2019 kan 

delvis skyldes økt uttak. 

Det ble ikke observert sjørøye på videobildene i 2019. Det ble imidlertid observert 

en noen røyer klassifisert som innlandsrøye/stasjonær røye, som gikk opp og ned 

over brekket foran kameraene. Det har vært diskusjoner om hvorvidt det finnes/ 

har vært en sjørøyebestand i Nordfolla. Nordfolla ligger helt på sørgrensen til 

sjørøyas utbredelsesområde, og det er ikke usannsynlig at røye fra Nordfolla kan 

vandre ut og overleve og vokse i sjøen. I 2018 observerte vi ei sjørøye i Nordfolla, 

det har enkelte år blitt fanget sjørøye i elva. I Nordfolla kan det se ut som at det i 

enkelte år har vært gunstig å vandre ut, mens det i andre år har vært mest 

fordelaktig å holde seg i vassdraget.  

I 2019 var det mulig å vurdere graden av lakselusinfestasjon på 38 villaks, og 

gjennomsnittlig grad av lakselus-infestasjon (målt etter en skala fra 0 til 4) var 

0,45. Prevalens for all laks som ble vurdert (vurdert lusinfestasjon fra videobilder) 

var 26,3 %. Smålaksen hadde høyere prevalens enn mellom- og storlaks. I 2019 

var det færre laks som hadde påslag av lakselus (prevalens=26,3 %) enn i 2018 

(42,2 %), mens det var motsatt for sjøørreten. 

Prevalens for sjøørret var 52,3 % i 2018, mens den var 75 % i 2019.  

Gjennomsnittlig grad av lakselus-infestasjon var 1,41. Første- gangsvandrerne var 

mer lakselus-påvirket enn store, kjønnsmodne individer. Smålaksen og sjøørret, 

større enn 65 cm, hadde lik gjennomsnittlig grad av lakselus-infestasjon.   

I 2019 hadde førstegangsvandrende sjøørret i Nordfolla et kortere sjøopphold enn 

det som er normalt. Det kan tyde på et forhøyet smittepress av lakselus under 

utvandring. 
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1. Innledning 

Kongsmovassdaget ligger i Høylandet kommune, og består av to elvegreiner, 

Nordfolla og Kongsmoelva, som går sammen i flomålet. Nordfolla, ble tidligere 

forvaltet sammen med Kongsmoelva, men ble fra og med 2017 forvaltningsmessig 

regnet som et eget vassdrag. Fangstene i de to vassdragene har før 1993 vært 

presentert samlet, men det foreligger fangstrapportering separat fra og med 1993. 

Fangstrapporteringen er av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurdert 

som meget god i Nordfolla (Anon., 2018). For Kongsmoelva er 

fangstrapporteringen oppgitt å ha store mangler de siste årene (Anon., 2018) og 

gytebestandsmåloppnåelse og høstbart overskudd i årene 2013-17 er derfor ikke 

vurdert. 

I Lakseregisteret er Nordfolla vurdert ut fra fangststatistikk til å ha en 

laksebestand som er klassifisert som «moderat», sjøørretbestanden som «svært 

god» og sjørøyebestanden som «truet» (www.lakseregisteret.no).  

Det har vært foretatt ulike bestandsundersøkelser i Nordfolla gjennom årene. De 

viser at det har vært lave tettheter av ungfisk av både laks og sjøørret, og 

tetthetene av ungfisk av både sjøørret og laks var lavere i 2018 enn i 2011(Havn 

& Bongard, 2019; Hellen et al., 2012). I 2018 ble det også registrert et generelt lavt 

artsmangfold i bunndyrprøvene, om lag 10 % av forventet antall (Havn & Bongard, 

2019). Det blir tatt vann fra nedre Aunvatn til smoltproduksjon, og det har i tillegg 

vært tørre perioder med svært lave vannføringer i vassdraget, som kan ha 

påvirket både ungfisk og bunndyr negativt (Havn & Bongard, 2019). Produktivt 

areal i vassdraget er beregnet til 150 000 m², med en antatt smoltproduksjon på 

1 800 laksesmolt og 9 800 sjøørretsmolt (Hellen et al., 2012). I følge en teoretisk  

presmoltmodell er total smoltproduksjon beregnet til 20 000 smolt i vassdraget 

(Hellen et al., 2012). 

Nordfolla ligger i et område med relativt stor lakseoppdrettsvirksomhet i fjorden 

utenfor. Dette kan også påvirke bestandene av anadrom fisk i vassdraget. Det ble 

i 2017 innført et nytt system for kapasitetsøkning i norsk lakse- og 

ørretproduksjon (Trafikklysordningen). Trafikklysordningen har behov for å 

dekke kunnskapshull når det gjelder status for de ville bestandene i hvert område. 

I mange vassdrag mangler kunnskap om bestandsstørrelse- og sammensetning 

hos de ulike anadrome artene, smoltens utvandringstidspunkt, nivået av 

lakselusinfestasjon, endring av vandringsmønster (prematur tilbakevandring) og 

andel rømt oppdrettslaks som vandrer opp i elvene og gyter. Ved å overvåke disse 

parameterne over tid, vil en kunne avdekke grad av påvirkning og endringer mer 

spesifikt for hvert enkelt vassdrag. Overvåkingsprosjektet i Kongsmovassdraget 

vil også kunne bidra til å finne et bærekraftig høstningsnivå for bestandene her.  

http://www.lakseregisteret.no/
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2. Metode og områdebeskrivelse 

2.1 Beskrivelse av vassdraget 

Nordfolla (142.3AZ) er en del av Kongsmovassdraget, som har et nedbørsfelt som 

hovedsakelig ligger i Høylandet kommune (Figur 1). De høyereliggende delene 

ligger imidlertid i Namsskogan og Bindal kommune. Totalt nedbørsfelt for denne 

delen av Kongsmovassdraget er 90,8 km². Nordfolla renner sammen med 

Kongsmoelva ca. 1 km før utløpet i Indre Follafjord. Den nederste strekningen fra 

samløpet med Kongsmoelva til Første Aunvatn, på ca. 2 km, kalles Nordfolla noe 

som har gitt opphav til navnet til denne delen av vassdraget. Elvestrekningen 

mellom Første og Andre Aunvatn kalles Mellomelva. Deretter kommer Øysterelva 

(12 km lang) som kommer fra Nonsvatnet (718moh.) Anadrom fisk kan ikke 

vandre lenger enn et par kilometer opp i Øysterelva. Total lakseførende strekning 

for Nordfolla-delen av vassdraget ca. 9 km. På denne strekningen finnes laks 

(Salmo salar L.), sjøørret (Salmo trutta L.) og sjørøye (Salvelinus alpinus (L.)), samt 

stasjonære individer av ørret og røye. 

Kongsmoelva (142.3Z) er den andre delen av Kongsmovassdraget og har et 

nedbørsfelt som ligger i Høylandet og Namsskogan kommune. Totalt nedbørsfelt 

for denne delen av Kongsmovassdraget er 143,9 km². Lakseførende strekning er 

ca. 12,5 km.  

I Nordfolla er det beregnet et totalt produktivt areal for ungfisk av laks og sjøørret 

på 152 000 m² på en samlet elvestrekning på 4,3 km. Eventuell produksjon av 

smolt i innsjøene kommer i tillegg (Hellen et al., 2012). Hellen et. al 2012 

konkluderer med at «Dette er ført og fremst et aurevassdrag og den observerte 

tettheten av ungfisk og medfølgende eggtetthet tilsier at antall gyteaure i (2011) 

ikke vil være begrensende for produksjon av auresmolt». For Kongsmoelva er det 

ikke gjennomført tilsvarende undersøkelser av produksjonspotensial for smolt.  
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Figur 1. Kongsmovassdraget består av Kongsmoelva som flyter fra nord mot sør og Nordfolla som 

flyter fra øst mot vest. Disse to delene møtes i tidevannspåvirket sone. Vassdraget har utløp innerst i 

Follafjorden (kart øverst til venstre).  

 

2.2 Fjordområdet utenfor vassdraget 

Anadrom laksefisk som vandrer ut fra Kongsmovassdraget, vil benytte både det 

nære fjordområdet og havet, avhengig av hvilken art det er snakk om. Flere 

aldersgrupper av sjøørret og sjørøye benytter de nære fjordområdene som 

beiteplass. Det er i dag først og fremst oppdrettsanlegg for laks i midtre og ytre del 

av Follafjorden (Figur 2). I tillegg vil fiske etter laks i sjøen også kunne påvirke 
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bestandene av laks og også til dels stor sjøørret. I dag er det 

sjølaksefangstlokaliteter kun i ytre deler av Fjordsystemet, men vi har ikke 

oversikt over om hvilke kilenøter som er i bruk i dag (Figur 2). 

 

 

Figur 2. Fjordområdet (Ytre og Indre Follafjord) utenfor Kongsmovassdraget med oppdrettsanlegg 

for laks (rødt symbol), settefiskanlegg for smoltproduksjon (blått symbol) og sjølaksefiskelokaliteter 

(svart trekant) (kartkilde: www.norgeskart.no).  

 

2.3 Videoovervåking 

Fiskevandringen ble overvåket ved utløpet av Første Aunvatn i 2018, og det ble 

benyttet fire undervannskamera plassert på tvers av elva, med et ledegjerde på 

hver side for å snevre inn tverrsnittet (Figur 3). Kamerabildene ble belyst av fire 

undervannslys plassert ved hvert kamera, som automatisk slo seg på kl. 23:00 og 

av kl. 06:00. Kabler fra hvert kamera blir strukket til et skap på elvebredden. 

Videodata blir lagret på harddisk i en opptaksenhet som lagrer hvert kamerasignal 

i full oppløsning (720 x 576).  Det blir benyttet en bilderate på 3 bilder pr sekund 

gjennom hele sesongen. I tillegg er det montert en videoserver som lagrer 

videoklipp på 10 sekunder når det er endringer i videobildet. Videoklippene 

sendes til en sentral server (Skynordic.no) og kan lastes ned på siden 

www.kart.skynordic.no. Disse videoklippene representerer bare et utvalg av de 

fisken som passerer og må ikke forveksles med selve bestandsovervåkingen. 

Utløpet av Første Aunvatn ligger avsides, uten tilgjengelig nettstrøm. For å drifte 

videosystemet, ble det benyttet to solcellepanel og brenselscelle til 

strømproduksjon.  

http://www.kart.skynordic.no/
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Figur 3. Kameraplassering i utløpet av Første Aunvatn i 2019. 

 

2.4 Dataanalyse 

2.4.1 Bestandsovervåking og vandringsforløp 

Videoopptakene blir gjennomgått manuelt, og ble analysert i sin helhet fra 24. mai 

til 3. september i 2019. Fisk som passerte, ble bestemt til art, type (oppdrett eller 

vill) og det ble gjort en subjektiv størrelsesvurdering med referanse til kjente 

objekter i bildet. Tidspunkt for passering ble registrert med en nøyaktighet på +/-

1 sekund. Overvåkingen skiller mellom 6 kategorier av laks og 5 kategorier av 

sjøørret som representerer ulike livsstadier (Tabell 1 og Tabell 2).  
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Tabell 1. Beskrivelse av 6 morfologiske typer laks og 5 morfologiske kategorier sjøørret som 

klassifiseres ut fra videobildene. 

Art  Type  Kroppslengde  Intervall  Morfologi  

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   40 – 120 cm  Slank, ikke lus 

Laks  Oppdrettslaks   40 – 120 cm  Finner, kondisjonsfaktor 

Sjøørret  Smolt  18 cm 15 – 22 cm   Kraftigere enn laksesmolt 

Sjøørret  
1.gangsvandrer 

umoden  
25 cm 22 – 30 cm  Blank, avrundet 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  
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Tabell 2. Oversikt over morfologiske (ytre) kjennetegn på vill laks og oppdrettslaks som blir lagt til 

grunn ved kategorisering av laks ved observasjon under vann (Svenning et al., 2015). 

 Vill laks Oppdrettslaks 

Førsteinntrykk 

(Habitus) 

Individet har samme utseende og adferd 

som de øvrige laksene i samme elv. Store 

kantete finner. 

Individet har utseende og adferd som 

avviker fra de øvrige laksene i samme elv.  

Helhetsinntrykk Slank og spoleformet kropp.  

Nyvandret fisk (pelagisk drakt): mørk 

rygg og øvre del av hode mot en 

sølvblank kroppsside. 

Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte tvers-

gående sjatteringer i rødt, gult og grønt. 

Hunnfisk er noe mørkere og har svakere 

farger. 

Lubben, kantet kroppsform.  

Nyvandret fisk (pelagisk drakt): mørk rygg 

og øvre del av hode mot en sølvblank 

kroppsside. 

Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte tvers-

gående sjatteringer i rødt, gult og grønt. 

Hunnfisk er noe mørkere og har mindre 

gytefarger. 

Halefinne Stort areal i forhold til resten av kroppen. 

Kantet, skarp profil. Hos flergangsgytere 

kan det være noe avrundede finnefliker 

og rett avslutning på halefinnen. 

Mindre areal sammenlignet med vill laks. 

Avrundede finnefliker og splittede eller 

sammenvokste finnestråler. Rettere 

avslutning (ørret-lik). Tykkere halerot.  

Pigmentering Nyvandret fisk (pelagisk drakt): få, sorte 

og store prikker ovenfor sidelinjen. Få 

prikker på gjellelokkene. 

Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte tvers-

gående sjatteringer i rødt, gult og grønt. 

Hunnfisk er noe mørkere og har mindre 

gytefarger. 

Nyvandret fisk (pelagisk drakt): tallrike 

sort prikker fordelt mer over hele kroppen 

(under sidelinjen) og på gjellelokkene. Ofte 

«sjøørret-lik» pigmentering. 

Fisk i gytedrakt: Generelt noe «pregløs» 

gytedrakt, uten store fargespill. 

Gjellelokk Store, med jevne kanter som dekker 

gjellene helt, og slutter seg tett inntil 

kroppen. 

Avkortet, ujevn profil og avdekker ofte en 

hvit vertikal linje på fiskekroppen bak 

gjellene. 

Hodeform Nyvandret fisk: Jevn og buet form 

Gytefisk: Hannfisk har kraftig gytekrok 

Nyvandret fisk: Ujevn, klumpete hodeform. 

Ofte deformert, nedoverbøyd underkjeve 

(hakeslepp). Ofte mer kjøttfullt snuteparti. 

Gytefisk: Lite utviklede sekundære 

kjønnskarakterer. 

Ryggfinne Rette kanter og finnestråler. Tydelig 

trekantet profil 

Liten og forkrøplet. Avrundede kanter. 

Bakre del av ryggfinnen ligger ikke ned til 

ryggen. 

Brystfinner Store og uten skader. Rette kanter og 

rette finnestråler.  

Ofte korte og forkrøplet. Sammenvokste og 

skjeve finnestråler. Ulik størrelse/form. 
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2.4.2 Lakselus 

For å vurdere lakselusinfestasjon er det lagret stillbilder av et tilfeldig utvalg av 

fisk, dvs. bilder av fisk som har passert videokameraene under lysforhold og i en 

vinkel og svømmehastighet som har gitt tilfredsstillende bildekvalitet. Når fisk 

registreres i videosystemet har fisken hatt en ukjent oppholdstid i brakkvann eller 

ferskvann, og kan derfor ha mistet lus. Våre registreringer vil derfor alltid være 

minimumsestimater. I og med at fiskene har hatt en ukjent oppholdstid i 

brakkvann eller ferskvann, og kan ha mistet lus, har vi også registrert skader i 

huden som følge av lakselus. Vi har benyttet en skala fra 0-4 for å registrere skader 

fra lakselus. Vi presenterer lusepåslag på to måter; Grad av lakselusinfestasjon er 

gjennomsnittlig vurdert grad av infestasjon for hver gruppe fisk, og prevalens, som 

er andel av all fisk der lus er registrert. For mer detaljert beskrivelse av denne 

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

Hanssen & Lamberg, 2018).  

2.5 Drivtelling og uttak av oppdrettsfisk 

I prosjektplanen for bestandsovervåking i Kongsmovassdraget ble det spesifisert 

videoovervåking i utløpet av Første Aunvatn i Nordfolla. Denne overvåkingen 

dekker bestanden ovenfor denne overvåkingslokaliteten. For å kartlegge 

områdene nedenfor Første Aunvatn, elvestrekningen som kalles Nordfolla, ble det 

spesifisert drivtelling ved bruk av 2 drivtellere. Tilsvarende ble det planlagt 

drivtelling av hele Kongsmoelva. Høy vannføring, mye nedbør og grumsete vann 

høsten 2018, og 2019 førte til at denne delen av prosjektplanen ikke lot seg 

gjennomføre i disse to årene. Det ble imidlertid gjennomført drivtelling i 

Nordfolla, som planlagt 26. oktober. I tillegg ble det gjennomført en drivtelling, på 

den samme strekningen, tidligere i sesongen, den 3. september, der målet var å ta 

ut eventuelle rømte oppdrettslaks ved bruk av harpun. 

2.6 Vannføring og vanntemperatur 

Vannførings- og vanntemperaturdata ble lastet ned fra www.xgeo.no.  

2.7 Fangststatistikk 

Fangststatistikk fra 2011 til 2019 er hentet fra lakseregisteret 

(https://lakseregisteret.fylkesmannen.no/), www.ssb.no og www.fangstrapp.no.  

  

http://www.xgeo.no/
https://lakseregisteret.fylkesmannen.no/
http://www.ssb.no/
http://www.fangstrapp.no/
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3. Resultater 

3.1 Videoovervåking 

3.1.1 Generelt 

Videoovervåkingen i Nordfolla ble satt i gang 24. mai og avsluttet den 3. 

september. All fiskevandring opp eller ned i vassdraget ble registrert. I perioder 

vil en del individer svømme frem og tilbake i den overvåkede sektoren. De fleste 

av disse registreringene er av fisk som er ute av videobildet noen sekunder, for så 

å passere gjennom bildet på ny. Dette kan av og til skape mange registreringer av 

hver fisk. Tallene som presenteres i figurer og tekst i denne rapporten er 

imidlertid nettotall for oppvandring.  

3.1.2 Smoltutvandring 

Smoltutvandringen var i gang da videoovervåkingen startet den 24. mai (Figur 4). 

Ingen sjørøyesmolt ble observert. Vanntemperaturen steg fra 5,5 grader til 8,3 

grader i løpet av smoltutvandringsperioden (Figur 4). Det ble observert 105 

laksemolt og 238 sjøørretsmolt. Ingen ble definert som sjørøyesmolt, men det er 

en viss usikkerhet i artsbestemmelsen av smolt, siden de ofte er langt fra kamera 

og ikke alle individenes kroppsform sees tydelig når de går i blandede stimer. 

 

Figur 4. Utvandring av laksesmolt og sjøørretsmolt i forhold til vanntemperatur og vannføring i 

Nordfolla i 2019. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

V
an

n
te

m
p

er
at

u
r 

(°
C

) 
/ 

V
an

n
fø

ri
n

g 
(m

³/
s)

Sm
o

lt
 (

N
)

#laksesmolt #sjøørretsmolt vf vt



SNA-rapport 05/2020 

 

17 

 

3.1.3 Laks 

Det ble ikke registrert vinterstøinger av laks i 2019, noe som tyder på at de 

vandret ut tidligere enn 24. mai, da kameraene ble plassert ut. Totalt passerte det 

netto 47 villaks opp gjennom det overvåkede tverrsnittet, og det er et lavere antall 

(38 % lavere) enn i 2018 (n=76). Den første laksen ble observert opp den 9. juni. 

Hovedoppvandringen var imidlertid mot midten august (Figur 5), og 50 % av 

fisken hadde kommet opp den 14. august (Figur 6). Fiskevandringen stoppet helt 

opp i perioden 1. – 13. august, da elva var omtrent tørrlagt.  

I 2019 ble 13 individer av villaksen klassifisert som smålaks (29 %), 31 som 

mellomlaks (65 %) og 3 som storlaks (6 %). Andel hunnfisk blant smålaksen var 

47,6 %, mens tilsvarende andel for størrelsesgruppene mellomlaks og storlaks var 

henholdsvis 66,0 % og 75,0 %.  

Det ble registrert tre oppdrettslaks, noe som utgjør 6,4 % av all netto oppvandret 

laks. Av oppdrettslaksen var to hunnfisker. Den estimerte kroppsstørrelsen 

varierte fra 62 til 70 cm. Alle hadde kjønnskarakterer, noe som tyder på at de var 

kjønnsmodne. De tre oppdrettslaksene vandret opp 1. juli, 14. og 23. august (Figur 

6). Det ble observert totalt ni oppdrettslakser i Nordfolla i 2018, hvorav to ble 

harpunert før gytetida. Det vil si at andelen oppdrettslaks i gytebestanden var 7,5 

% dette året. 

 

Figur 5. Antall villakslaks i forhold til vannføring registrert på videoopptak i Nordfolla i 2019. 
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Figur 6. Kumulativ oppvandring av villaks og oppdrettslaks i Nordfolla i 2018 og 2019.  

 

3.1.4 Sjøørret 

Overvåkingen startet for seint til å få med alle utvandrende flergangsvandrere 

(individer som har vandret til sjøen tidligere år) av sjøørret. Det ble imidlertid 

registrert 97 nedvandrende flergangsvandrere i perioden 28. mai til 15. juli i 2019, 

hovedsakelig umodne og unge kjønnsmodne individer (Figur 7). 

 

Figur 7. Kroppslengde hos nedvandrende sjøørret i Nordfolla i 2019. 
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Det ble registrert 761 netto oppvandrende sjøørreter. Hovedoppvandringen 

foregikk i løpet av juli (Figur 8), men det var forskjell i oppvandringsforløp 

mellom størrelses- og aldersgrupper (Figur 9). I et «normalt» oppvandringsforløp 

for sjøørret, ankommer de største kjønnsmodne individene ankommer elva først, 

og de minste sist. I Nordfolla følger ikke sjøørretene denne rekkefølgen forbi 

kameraene, sannsynligvis fordi overvåkingslokaliteten er plassert med 

gyteplasser både nedenfor og ovenfor kameraene. 

I 2019 var det sjøørret med kroppslengde mellom 35 og 45 cm som utgjorde den 

største størrelsesgruppen. Fordelingen var lik det vi observerte i 2018, men antall 

individer med kroppslengde mellom 35 – 45 cm (unge kjønnsmodne) var lavere i 

2019 (n=325) enn i 2018 (n=576) (Figur 10). 

I 2019 ble det registrert 238 smolt av sjøørret som passerte kameraene. Antall 

antatt førstegangsvandrende sjøørreter tilbake, var 107 individer. Dette gir en 

beregnet overlevelse for sjøørretsmolten på 44,9 % i sitt først sjøopphold. 

Beregnet sjøoppholdstid varierte fra 38 til 54 dager, avhengig av om vi måler fra 

25, 50 og 75 % kumulativ utvandring og tilsvarende kumulativ tilbakevandring ( 

Tabell 3). 

 

 

Figur 8. Antall oppvandret sjøørret i forhold til vannføring og vanntemperatur i Nordfolla i 2019. 
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Figur 9. Kumulativ oppvandring av ulike størrelsesgrupper av sjøørret registrert i Nordfolla i 2019.  

 

 

Figur 10. Kroppslengde (cm) hos oppvandrende sjøørret i Nordfolla i 2018 og 2019. 

 

Tabell 3. Beregnet sjøoppholdstid for førstegangsvandrende sjøørreter i Nordfolla i 2019. 

Beregningen er gjort for 25, 50 og 75 % akkumulert ut- og oppvandring. 

 
25 % 50 % 75 % 

Sjøørretsmolt ut (dato) 08.06 17.06 26.06 

Førstegangsvandrende tilbake (dato) 19.07 25.07 19.08 

Sjøoppholdstid (dager) 41 38 54 
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3.1.5 Sjørøye 

Det ble ikke registrert sjørøyer i kameraene i Nordfolla i 2019. I 2018 ble det 

observert én som ble klassifisert som sjørøye ut fra visuelle karaktertrekk. Det ble 

heller ikke registrert sjørøyesmolt, verken i 2018 eller 2019.  

3.1.6 Lakselus 

I 2019 var det mulig å vurdere graden av lakselusinfestasjon på 38 villaks, hvor 

prevalens (andel fisk med registrert lus) var 26,3 % totalt for all laks. Prevalens 

var ikke forskjellig for de ulike størrelsesgruppene, men graden av lakselus-

infestasjon var høyere for smålaksen enn for mellom- og storlaks (Tabell 4)(Figur 

11). 

I 2018 var det en noe høyere andel av laks med lus hos små- og mellomlaksen i 

forhold til i 2019, og graden av infestasjon var høyere på mellomlaksen i 2018 

sammenliknet med 2019 (Tabell 5)(Figur 11).   

Tabell 4. Gjennomsnittlig grad av luseinfestasjon og prevalens (%) hos ulike størrelsesgrupper av 

oppvandrende laks i Nordfolla i 2019. 

Sjøalder Gjennomsnittlig grad av lakselusinfestasjon 
hos laks 2019 

Prevalens 
(%) 

# vurdert 

Smålaks 0,71 28,6 14 

Mellomlaks 0,29 23,8 21 

Storlaks 0,33 33,3 3 

Totalt 0,45 26,3 38 

 

Tabell 5. Gjennomsnittlig grad av luseinfestasjon og prevalens (%) hos ulike størrelsesgrupper av 

oppvandrende laks i Nordfolla i 2018. 

Sjøalder  Gjennomsnittlig grad av lakselusinfestasjon hos 
 laks 2018 

Prevalens 
(%) 

# vurdert 

Smålaks 0,71 35,3 17 

Mellomlaks 0,77 46,5 43 

Storlaks 0,25 25,0 4 

Totalt 0,72 42,2 64 

 

Sjøørreten var mer lusepåvirket enn laksen. Prevalens for all sjøørret som kunne 

vurderes, var 75 % i 2019. Og som hos laksen, var graden av luseinfestasjon høyest 

for den minste størrelsesgruppen og avtok med økende kroppsstørrelse (Tabell 

6)(Figur 12). Smålaksen og sjøørret som var større enn 65 cm hadde lik grad av 

lakselusinfestasjon i 2019 (0,71). 
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I 2018 var prevalens høy hos alle størrelsesgrupper, i gjennomsnitt 52,3 %, mens 

graden av luseinfestasjon også her var høyere for små sjøørret enn for de store 

(Tabell 7)(Figur 12). 

Tabell 6. Gjennomsnittlig grad av luseinfestasjon og prevalens (%) hos ulike størrelsesgrupper av 

oppvandrende sjøørret i Nordfolla i 2019. 

Lengdegruppe Gjennomsnittlig grad av lakselusinfestasjon 
hos sjøørret 2019 

Prevalens 
(%) 

# 
vurdert 

<28 2,21 94,7 19 

28-34 1,71 78,6 70 

35-45 1,33 78,5 79 

46-55 1,03 68,3 63 

56-65 1,20 60,0 10 

>65 0,71 28,6 7 

Totalt 1,41 75,0 248 

 

Tabell 7. Gjennomsnittlig grad av luseinfestasjon og prevalens (%) hos ulike størrelsesgrupper av 

oppvandrende sjøørret i Nordfolla i 2018. 

Lengdegruppe Gjennomsnittlig grad av lakselusinfestasjon  
hos sjøørret 2018 

Prevalens 
(%) 

# vurdert 

<28 1,16 58,1 43 

28-34 1,08 64,3 98 

35-45 0,70 47,1 280 

46-55 0,82 54,5 88 

56-65 0,87 45,2 31 

>65 0,92 53,8 13 

Totalt 0,84 52,3 553 
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Figur 11. Prevalens (%) hos ulike størrelsesgrupper av oppvandrende laks i Nordfolla i 2018 og 2019. 

 

 

 

Figur 12. Prevalens (%) hos ulike størrelsesgrupper av oppvandrende sjøørret i Nordfolla i 2018 og 

2019. 
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3.2 Fangst i Nordfolla 

3.2.1 Laks 

Laksefangstene i Nordfolla har de siste 27 årene variert mellom ni i 2011 til 173 i 

2001. Gjennomsnittlig fangst disse årene har vært 58 laks (sd=37,5, n=27) (Figur 

13). I årene 2013 - 2016 har mellom 3 og 12 laks blitt gjenutsatt. I 2019 var antall 

laks registrert i sportsfisket lavt. Kun 17 laks ble registrert avlivet, og alle var 

smålaks. Gjennomsnittlig andel smålaks i fangstene de siste 27 årene har vært 65 

individer (sd=19,2) (Figur 14). For mellom- og storlaks har andelen vært 

henholdsvis 28 % og 7 %.  

 

 

Figur 13. Rapportert fangst av laks i Nordfolla i årene 1993 – 2019. 
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Figur 14. Fordeling av små-, mellom- og storlaks registrert i fangstene i Nordfolla i årene 1993 til 

2019. 

3.2.2 Sjøørret 

Det ble fanget og avlivet 166 sjøørreter i Nordfolla i 2019. Fangstene av sjøørret 

har ligget på gjennomsnittlig 243 individer årlig i årene 1993 til 2019 (sd=84,3, 

n=27) (Figur 15). I 2013 ble 25 % av sjøørreten gjenutsatt, i 2015 ble 2,4 % 

gjenutsatt. Gjennomsnittsvekten på gjenutsatt fisk i disse to årene var henholdsvis 

0,6 og 1,6 kg, noe som er lavere enn det som er beregnet for de avlivede fiskene 

(Figur 16). Gjennomsnittsstørrelsen for avlivet fisk har økt gjennom hele 

perioden (Figur 16). 

 

Figur 15. Rapportert fangst av sjøørret i Nordfolla i årene 1993 – 2019. 
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Figur 16. Gjennomsnittsvekt beregnet fra fangstene (avlivet fisk) av sjøørret i Nordfolla i årene 1993 

til 2019. 

3.2.3 Sjørøye 

Fangstene av sjørøye har stort sett ligget mellom 0 og 8 individer i alle årene 

bortsett fra i 2007 og i 2013 da det ble fanget henholdsvis 15 og 24 sjørøyer (Figur 

17). Ingen har blitt gjenutsatt. 

 

 

Figur 17. Rapportert fangst av sjørøye i Nordfolla i årene 1993 – 2019. 
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3.3 Fangst i Kongsmoelva 

3.3.1 Laks 

I perioden 1993 til 2018 er det rapportert en årlig gjennomsnittlig fangst av laks 

på 136 individer (sd=95,5 og n=25). Det foreligger ikke fangstrapport fra 2019, og 

heller ikke fra 2014. Det er ingen tydelig trend i perioden (Figur 18). Smålaksen 

har dominert i de rapporterte fangstene med en gjennomsnittlig andel på 85 % 

årlig (sd=10,9 og n=25) (Figur 19). I 2018 ble det fanget og avlivet 39 laks, og 75 

% var smålaks.  

 

Figur 18. Rapportert fangst av laks i Kongsmoelva i årene 1993 til 2018. I 2019 og 2014 ble det ikke 

rapportert fangst. 
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Figur 19. Fordeling av små-, mellom- og storlaks registrert i fangstene i Kongsmoelva i årene 1993 

til 2018. I 2019 og 2014 ble det ikke rapportert fangst. 

 

3.3.2 Sjøørret 

I 2019 ble det ikke rapportert om fangst av sjøørret i Kongsmoelva. I perioden 

1993 til 2018 er det rapportert en årlig gjennomsnittlig fangst av sjøørret på 27 

individer (sd=27,4 og n=25). Fangstene har vært lave i hele perioden, med unntak 

av i 2013 (Figur 20).  

 

Figur 20. Fangst av sjøørret i Kongsmoelva i årene 1993 – 2019. I 2014 og 2019 ble det ikke 

rapportert fangst. 
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3.4 Drivtelling og uttak av rømt oppdrettslaks i Nordfolla 

Drivtelling i Nordfolla nedenfor videosystemet, ble gjennomført 3. oktober av to 

drivtellere. Vannføringen var lav og sikten var 2-6 m, noe som var tilstrekkelig til 

å få oversikt over elva. Det ble registrert fire villaks, to mellomlaks hunner og to 

storlaks, en hunn og en hann. Ingen oppdrettslaks ble observert. Totalt ble det 

observert 167 sjøørreter, derav 116 umodne og 51 kjønnsmodne individer. Totalt 

ble det registrert 171 laks og sjøørret i 2019 mot 83 i 2018. I 2018 var det 

imidlertid en høyere andel laks. Undersøkelsene i 2018 ble utført 26. oktober og 

dermed 23 dager seinere enn i 2019. 

 

3.5 Innsig, gytebiomasse og beskatningsrater i Nordfolla 

Det er ingen dokumentert oversikt over fangstfordelingen på ulike soner i elva, så 

vi vet ikke hvor mange laks, sjøørret og sjørøye som ble fanget nedenfor 

videolokaliteten. Det er derfor ikke mulig å beregne et eksakt innsig til denne 

delen av vassdraget. Det er imidlertid anslått av en utleier av fiske at om lag 2/3 

av laksen blir tatt nedenfor videolokaliteten (T. Sagvik, pers. medd.). Ved å benytte 

denne informasjonen kan vi få et bilde på innsig og beskatningsrater for laks, selv 

om det ikke er helt nøyaktig.   

3.5.1 Laks 

Det totale innsiget av laks til Nordfolla var 62 individer i 2019 (Tabell 8). Innsiget 

er beregnet ved å legge sammen antall individer registrert i videoovervåkningen, 

fangst nedenfor kamera, utskyting av oppdrettsfisk og drivtelling i elva nedenfor 

videokameraene. I sportsfiskerfangstene nedenfor videolokaliteten blir det ikke 

skilt mellom oppdrettslaks og villaks i rapporteringen. Beskatningsraten i 

sportsfisket for all laks som er registrert inn i vassdraget, var 27,4 % (Tabell 8). 

Det var bare smålaks som ble beskattet i 2019, og beskatningsraten hos disse var 

68 % (Tabell 9). 

Tabell 8. Beregning av totalt innsig og beskatningsrate for vill- og oppdrettslaks i Nordfolla i 2019. 

Registrerings- eller fangstmetode  Villaks  Oppdrett  Totalt  

Uttak med harpun i Nordfolla (N) 0 0 0 

Sportsfiske nedenfor videolokalitet (N) 11 - 11 

Videoregistrering (N) 47 3 (6,0 %) 50 

Gytefisktelling (N) 4 0 4 

Innsig (N) 62 3 (5,7 %) 65 

Sportsfiskefangst ovenfor video (N) 6 - 6 

Beskatningsrate innsig (sportsfiske) (%) 68,0 - 68,0 
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Gytebestanden i hele Nordfolla i 2019 ble beregnet ved å legge sammen resultater 

fra drivtelling nedenfor kameralokaliteten og videoregistreringene, minus fangst, 

ovenfor. Total biomasse av hunnlaks ble beregnet ved å benytte andel hunnlaks 

av ulike størrelsesgrupper fra videoregistreringene og gjennomsnittsvekter fra 

fangstregistreringene. Gytebestandsmålet for Nordfolla er satt til 124 (62 – 186) 

kg hunnfisk (Anon., 2018). Total gytebiomasse i 2019 ble beregnet til 128 kg vill 

hunnlaks (Tabell 9), og GBM er dermed oppfylt. Det var imidlertid en mye lavere 

gytebiomasse i 2019 enn i 2018 (214 kg). Nøyaktigheten i denne beregningen 

avhenger imidlertid av at kjønnsfordelingen i fangstene er forholdsvis lik 

kjønnsfordelingen vi ser på videoopptakene. 

Tabell 9. Gytebestand av laks i Nordfolla i 2019. Gytebiomasse er målt i kg hunnfisk i gytebestanden. 

Innsig og beskatningsrate for ulike størrelsesgrupper er inkludert.  

Datagrunnlag (registrering) Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 

Gytefisktelling (N) 0 2 2 4 

Hunnlaks nedenfor video (N) 0 2 1 3 

Beregnet gjennomsnittsvekt fangst (kg) 1,9 4,4 8,8  
Biomasse hunnlaks nedenfor kamera (kg) 0 8,8 8,8 17,6 

Villaks video (N) 14 31 2 47 

Fangst ovenfor videolokalitet (N) 6 0 0 6 

Fangst nedenfor videolokalitet (N) 11 0 0 11 

Gytebestand ovenfor videolokalitet (N) 8 31 2 41 

Andel hunnlaks video (%) 47,6 66,0 75,0  
Antall hunnlaks gytebestand ovenfor (N) 4 20 2 26 

Biomasse hunnlaks ovenfor kamera (kg) 7,2 90,0 13,2 110,5 

Total gytebestand Nordfolla (N) 8 33 4 45 

Total gytebiomasse hunnlaks Nordfolla (kg) 7,2 98,8 22,0 128,1 

Innsig 25 33 4 62 

Total beskatningsrate (%) 68,0 0 0 27,4 

 

3.5.2 Sjøørret 

Det totale innsiget av sjøørret til Nordfolla i 2019 ble beregnet ved å legge sammen 

antall individer registrert under drivtellingene nedenfor videolokaliteten (167 

individer), antall sjøørret fanget nedenfor (angitt som 2/3 av total fangst for 

Nordfolla: 2/3*166=111) og antall registrert i videoovervåkingen (761 individer). 

Totalt gir dette et innsig av sjøørret på 1039 individer.   
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4. Diskusjon 

Nordfolla 

Overvåkingslokaliteten i Nordfolla ligger ved utløpet av Første Aunvatn, ca. to 

kilometer ovenfor samløpet med Kongsmoelva. Det er gode gyteforhold på 

strekningen nedenfor kameraene. For å få oversikt over all fisk i denne delen av 

Kongsmovassdraget, ble det i tillegg til videoovervåkingen foretatt drivtelling 

nedenfor kameralokaliteten, like før gytesesongen for å få oversikt over totalt 

innsig til vassdraget.  

Utvandring av smolt og vinterstøing 

Videoovervåkingen i 2019 startet 24, mai, og da hadde smoltutvandringen 

allerede startet. Totalt ble det registrert 105 laksesmolt og 258 sjøørretsmolt. Det 

er en viss usikkerhet knyttet til artsbestemmelse fordi smolten ofte går i blandede 

stimer og ikke alle individene syntes like godt. Smolten vandret ut fram til 13. juni. 

Vanntemperaturen lå på 5,5 grader den 24. mai og steg til 8,3 grader i løpet av 

utvandringsperioden. Vanntemperaturen er målt i NVEs målestasjon som ligger i 

utløpet av Første Aunvatn. Smolten som blir registrert i videosystemet kommer 

trolig fra elvestrekningene ovenfor innsjøen. Der er vanntemperaturen trolig 

høyere enn i innsjøen på dette tidspunktet.  

Ingen vinterstøinger av laks ble observert, noe som tyder på at de hadde forlatt 

elva da overvåkingen startet. Det ble observert 97 «vinterstøinger» av sjøørret, 

hvor de fleste (64 %) var umodne og små kjønnsmodne individer.  

Laks 

Det ble registrert 47 (netto) oppvandrende laks på videoopptakene, noe som er 

lavere antall enn i 2018 (n=76). Oppvandringsforløpet var også forskjellig de to 

årene, noe som kan skyldes en tørkeperiode på to uker i 2019, hvor det ikke 

vandret fisk i det hele tatt. Halvparten av laksen hadde passert opp den 15. august 

i 2019, mens tilsvarende dato i 2018 var 28. juli, mer enn to uker tidligere. Også 

under gytefisktellingene nedenfor videolokaliteten og i fangstrapportene, ble det 

registrert færre laks i 2019 enn i 2018. Fangstene av laks i 2019 var 38 % av 

fangstene i 2018, mens det ble registrert 4 laks i gytefisktellingen i 2019 mot 36 i 

2018. 

Andel små-, mellom- og storlaks var henholdsvis 29, 65 og 6 % i 2019, noe som 

var omtrent lik fordeling som i 2018 (Strand et al., 2019). Andel hunnfisk blant 

smålaksen var 47,6 %, mens tilsvarende andel for størrelsesgruppene mellomlaks 

og storlaks var henholdsvis 66 % og 75,0 %. Ved drivtelling nedenfor lokaliteten, 
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ble det observert fire villaks, to mellomlaks hunner og to storlaks, en hunn og en 

hann. 

Laksefangstene i Nordfolla har de siste 27 årene variert mellom 9 og 173 

individer, i gjennomsnitt 58 individer. Gjennomsnittlig andel smålaks i fangstene 

de siste 27 årene har vært 65 %, og for mellom- og storlaks har andelen vært 

henholdsvis 28 % og 7 %. Denne aldersfordelingen har variert mye mellom år. I 

2019 var antall laks registrert i sportsfisket lavt. Kun 17 laks ble registrert avlivet, 

og alle var smålaks. I årene 2013 - 2016 har mellom 3 og 12 laks blitt gjenutsatt, 

ingen de siste årene.  

Det totale innsiget av laks til Nordfolla ble beregnet til 62 individer i 2019, og 

beskatningsraten i sportsfiske for all laks som er registrert inn til vassdraget, var 

27,4 %, noe lavere enn i 2018, da beskatningsraten var 38 %. Gytebestandsmålet 

for Nordfolla er satt til 124 (62 – 186) kg hunnfisk (Anon., 2018). Total 

gytebiomasse i 2019 ble beregnet til 128 kg vill hunnlaks og GBM er dermed 

oppfylt, men er bare halvparten av hva gytebiomassen var i 2018. 

Gytebestandsmålet er basert på hvordan forholdet mellom gytebestand og 

rekruttering er i andre elver, hvor man har kartlagt denne sammenhengen. I 

enkelte elver må det legges mange egg pr. areal for å oppnå full rekruttering, i 

andre elver trengs færre egg pr. areal for å fullrekruttere vassdraget (Hindar et al., 

2019). For å være sikker på å få et riktig GMB for den enkelte elv, må man gå inn 

og finne sammenhengen mellom gytebestand, rekruttering, størrelse og 

plassering av gytearealer, i forhold til størrelse og plassering av ungfiskhabitat 

osv. Bestandsundersøkelser i Nordfolla utført av Nina og Rådgivende biologer 

viser at det er lave tettheter av ungfisk av både laks og sjøørret, og tetthetene av 

ungfisk av både sjøørret og laks var lavere i 2018 enn i 2011(Havn & Bongard, 

2019; Hellen et al., 2012). I 2018 ble det også registrert et generelt lavt 

artsmangfold i bunndyrprøvene, om lag 10 % av forventet antall (Havn & Bongard, 

2019). Det er mulig at det er fysiske forhold i vassdraget, som få gyte- og 

oppvekstområder, lite næringsdyr for lakseyngelen og periodiske tørkeperioder 

gjennom året som begrenser hvor mye laks man kan forvente i innsiget til 

Nordfolla. I tillegg vil beskatning på en liten bestand få større konsekvenser enn 

for en sterk bestand.   

Det ble observert totalt tre oppdrettslakser i Nordfolla i 2019.  Det ble beregnet 

en gytebestand på 41 villaks. Det vil si at andelen oppdrettslaks i gytebestanden 

var 6,3 % dette året. 

Sjøørret 

Overvåkingen viste at innsiget av sjøørret var totalt 1039 individer i 2019, noe 

som er lavere enn i 2018 (n=1310). Hovedoppvandringen for sjøørret foregikk i 
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løpet av juli, men det var forskjell i oppvandringsforløp mellom størrelses- og 

aldersgrupper. I motsetning til et «normalt» oppvandringsforløp for sjøørret der 

de største kjønnsmodne individene ankommer elva først, var det motsatt i 

Nordfolla i 2018. I 2019 de umodne individene < ca. 28 cm og de fra ca. 35 - 55 cm 

først, deretter de største og til slutt individene i størrelsesgruppen fra 28 til 35 cm. 

Denne «tilfeldige» rekkefølgen, som ikke er lik mellom år, kan skyldes at 

registreringspunktet ligger nær en gyteplass et stykke oppe i vassdraget, og at de 

største sjøørretene kan ha ankommet elva tidlig, men oppholdt seg nedenfor 

kameraene, før de vandret opp seinere på sesongen.  

I 2019 var det mulig å beregne sjøoppholdstid og sjøoverlevelse for 

førstegangsvandrende sjøørreter (fra smolt til ensomrige tilbake til elva). 

Sjøoverlevelsen ble beregnet til 44,9 %. Sjøoppholdstiden beregnet fra 

henholdsvis 25, 50 og 75 % kumulativ utvandring og oppvandring, varierte fra 38 

til 54 dager. Dette kan tyde på at en del av individene har gjennomført såkalt 

prematur tilbakevandring, en atferd observert der smolt blir infisert av lakselus 

og returnerer tidligere en normalt, for avlusning i ferskvann (Birkeland & 

Jakobsen, 1997; Thorstad et al., 2014). Kort sjøoppholdstid tyder på at de ikke har 

returnert tilbake til sjøen etter avlusning, men har fortsatt opp i vassdraget for 

vinteropphold. I så fall betyr det redusert vekstsesong i sjøen i forhold til et 

«normalt» sjøopphold, som er fra 55 til 65 dager. 

I både 2018 og 2019 var det sjøørret med kroppslengde mellom 35 og 45 cm som 

utgjorde den største størrelsesgruppen, og det var denne størrelsesgruppen som 

hadde størst nedgang i 2019 i forhold til 2018. Dette er den størrelsesgruppen 

som normalt er mest fangbar i sportsfisket – både i elv og sjø.  Beskatningsraten 

for all sjøørret var relativt høy (16,8 %) både i 2018 og 2019.  

Gjenutsetting («fang og slipp») er ikke vanlig i Nordfolla, men forekommer i noen 

år som i 2013 og 2015 der henholdsvis 25 % og 2,4 % ble gjenutsatt. 

Gjennomsnittsvekten på gjenutsatt fisk var lavere enn gjennomsnittet for avlivet 

fisk. Gjennomsnittsstørrelsen i fangstene har økt gjennom hele perioden. Det kan 

bety at det blir stadig færre små individer i bestanden. Dette kan videre være en 

indikasjon på at uttaket og/eller forhøyet dødelighet i sjøen påvirker 

rekrutteringen. En slik endring i gjennomsnittsstørrelse i fangstene, kan også 

skyldes endring i fiskeregler, rapportering eller fiskemetode.  

Sjørøye 

Det ble ikke observert sjørøye i videoregistreringen i 2019. I 2018 ble det 

registrert ei sjørøye. Det ble imidlertid observert noen røyer klassifisert som 

innlandsrøye/stasjonær røye både i 2018 og 2019, som passerte opp og ned over 

brekket der kameraene var plassert.  
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Det har vært diskusjoner om hvorvidt det finnes eller har vært en sjørøyebestand 

i Nordfolla. Nordfolla ligger helt på sørgrensen til sjørøyas utbredelsesområde i 

Norge (Klemetsen et al., 2003), og det er påvist at røye fra Nordfolla kan vandre 

ut og overleve og vokse i sjøen. På slutten av 1980-tallet ble det foretatt et 

uttynningsfiske av innlandsrøye i Aunvatna, i håp om at det skulle bli mer sjørøye 

i vassdraget (Langeland, 1990). I forsøksfiske med standard garnserier ble det 

fanget bare ei mulig sjørøye (Langeland, 1990). Røya har den mest fleksible 

livshistorien av alle laksefiskene, hvor avgjørelsen om å vandre ut eller bli igjen i 

vassdraget er en avveining mellom fordelen med høyere vekst, mot ulempen med 

høyere predasjonsrisiko i sjøen (Johnson, 1980). I utkanten av 

utbredelsesområdet er sjørøya sårbar, fordi den er tilpasset et kaldere 

temperaturregime enn sjøørret og laks. I nord er sjørøya begrenset av kort 

vekstsesong (Svenning & Gullestad, 2002), mens den i sør er begrenset av høye 

temperaturer i sjøen (Klemetsen et al., 2003). Det er vist at mens sjøørreten 

oppholder seg mest i de indre, varmere områdene av fjorden, foretrekker sjørøya 

de ytre, kaldere delene av fjorden (Rikardsen et al., 2007). I sør er det også høyere 

produktivitet i lavereliggende innsjøer, noe som gjør at fordelen med å vandre ut 

i sjøen vil være mindre (Finstad & Hein, 2012; Gross et al., 1988; McDowall, 1987). 

I Nordfolla kan det se ut som at det i enkelte år har vært gunstig å vandre ut, mens 

det i andre år har vært mest fordelaktig å holde seg i vassdraget. Sjørøye har vært 

observert av kilenotfiskere ytterst i Follafjorden ved minst en anledning og det 

har periodevis vært gode fangster av sjørøye i Nordfolla (B. Aarmo, pers.medd). I 

prøvefiske i 2017 og 2018 ble det påvist to sjørøyer i Første Aunvatn. Disse hadde 

den marine parasitten, kveis, i kroppen (Boissonnot & Staldvik, 2018). Hvorvidt 

det er en stabil sjørøyebestand eller ikke i Nordfolla, er et definisjonsspørsmål. I 

noen år fanges det flere sjøvandrende individer – i andre år ingen.  Bestanden har 

trolig svært lavt høstbart overskudd. Med tanke på de forventede 

temperaturendringene langs kysten, kan det være at utbredelsesområdet for 

sjørøya med tiden vil krype nordover, både på grunn av produktivitetsøkning i 

innsjøene og på konkurranse fra sjøørret i fjorden etter hvert som de ytre delene 

blir varmere og bedre tilpasset sjøørreten. Fangstene av sjørøye har stort sett vært 

lave i alle årene bortsett fra i 2007 og i 2013 da det ble fanget henholdsvis 15 og 

24 sjørøyer. I årene mellom 1993 og 2005 ble det ikke registrert sjørøye i 

sportsfiskefangstene. 

Lus  

Graden av luseskader/lakselusinfestasjon på oppvandrende laks, sjøørret og 

sjørøye, ble målt ved hjelp av en subjektiv vurdering av hver fisk som fremstod 

tydelig i bildet. Ikke alle de registrerte fiskene passerte nær nok kamera til at det 

kan gjøres en vurdering. Det er uansett ikke mulig å telle nøyaktig antall lus fra et 
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videobilde. Dette skyldes både at det kun er den ene siden av fisken som avbildes 

og at de minste stadiene av lakselus ikke er synlige i bildet. Inndeling i 

infestasjonsgrad 0 til 4 er derfor en grov inndeling, fra ingen registrerte lus (0) til 

lusinfestasjon over hele kroppen og sårskader etter lusebitt (4). I 2019 var 

prevalens (andel individer registrert med lus) 26,3 % for laks og 75 % for sjøørret. 

Det var store variasjoner mellom individer med hensyn på infestasjon. En høyere 

andel av de minste sjøørretene hadde tegn på infestasjon (prevalens) og de var 

også mer angrepet enn stor sjøørret (høyere grad av infestasjon). Smålaksen 

hadde høyere grad av lakselusinfestasjon enn mellom- og storlaks. Smålaksen og 

stor sjøørret (>65 cm) hadde lik prevalens i 2019. Det var generelt mindre lus på 

laksen i 2019 enn i 2018, mens det var motsatt for sjøørreten. 

Det er vanskelig å kvantifisere om og i hvor stor grad lakselus påvirker 

bestandsutviklingen når det samtidig er høy beskatning i sportsfisket. Når det 

foreligger tre år med overvåkingsdata, vil det være mulig å analysere grad av 

lakselusinfestasjon registrert på villfisken i elva mot lusemålinger og biomasse i 

oppdrettsanleggene i Foldafjorden, sjøtemperatur og ferskvannsavrenning til 

fjorden. 

Kongsmoelva 

I 2019 foreligger det ingen fangstrapport for Kongsmoelva. I perioden 1993 til 

2018 er det rapportert en årlig gjennomsnittlig fangst av villaks på 136 individer. 

I motsetning til i Nordfolla, der det er en høy andel mellomlaks i fangstene, er det 

smålaksen som dominerer i de rapporterte fangstene fra Kongsmoelva med årlig 

gjennomsnittlig andel på 85 %.   

Fangstene av sjøørret har vært lave i hele perioden, i gjennomsnitt 28 sjøørret 

årlig, med unntak av i 2013 da det ble avlivet 157 sjøørreter og gjenutsatt 14. I 

2018 ble fanget og avlivet 38 sjøørreter. 

Siden det ikke har vært mulig å gjennomføre drivtelling Kongsmoelva, verken i 

2018 eller 2019, så gytebestands-størrelse, -sammensetning eller 

beskatningsnivå er ikke kjent.  
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