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Forord 

Størrelsen på laksebestanden i Bjerkreimsvassdraget har gjennomgått store 

svingninger de siste hundre årene. De siste 20 årene har det vært en oppgang i 

fangstene etter en periode der sur nedbør reduserte ungfiskproduksjonen. Men, 

dette gjelder ikke i Storåna øverst i vassdraget. I denne delen ble ikke startet med 

kalking før i 2013. Vi har imidlertid ikke funnet historiske nedtegnelser som 

bekrefter at det har vært en bestand av laks i Storåna i Bjerkreimsvassdraget før 

2014. I 2010, 2012, og 2013 ble det «plantet» øyerogn og i 2011 yngel i denne 

delen av vassdraget. Undersøkelser av vannkvaliteten blant annet i 2002 viste at 

vannet var for surt for at laksunger kunne overleve. I 2013 ble det startet opp 

kalking av Storåna og etter dette, har vannkjemien bedret seg. I det samme året 

satte Fylkesmannen i Rogaland, Bjerkreim Elveeigarlag SA og Miljødirektoratet i 

gang ytterligere et utsettingsprosjekt for å reetablere laks i vassdragsavsnittet. I 

tillegg til de tidligere utsettingene ble det nå lagt ut øyerogn i 2015, 2016 og 2017. 

I 2014 ble LFI Uni Research Miljø engasjert for å dokumentere om det hadde 

etablert seg en gytebestand av laks på den 9,2 km lange strekningen som utgjør 

Storåna. Dersom de tidligste rognplantingene (i 2010) førte til levedyktig smolt i 

2012 og 2013, skulle dette gi returnerende små og mellomlaks i 2014. 

Gytefisktellingene ble videreført i årene 2015 til 2017.  

I 2018 ble Skandinavisk naturovervåking engasjert for å gjennomføre 

gytefisktellinger i Storåna, som en fortsettelse av det LFI Uni Research Miljø hadde 

startet. Samtidig skulle det telles gytefisk i Tengselva det samme året. I 2018 var 

vannføringsforholdene lite egnet for drivtelling i mange elver i landet, så også i 

Storåna og Tengselva nedenfor Fotlandsfossen. Etter et mislykket forsøk 22. 

november og etter at sikten i vannet ikke bedret seg, ble det besluttet å skifte 

metode til gytegropregistrering ved bruk av drone.   

Siden det ikke var benyttet drone for gytegropregistreringer i vassdraget før, ble 

det gjort en ekstra innsats for å teste ut ulike måter å gjøre det på. Det rettes en 

takk til Torstein Lillevik i Tik Vision og Espen Torp for godt utført arbeid. En takk 
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også til daglig leder Attila Haugen i Airsens As for lån av bildeeksempler av 

gytegroper. 

 

Trondheim 16.05.2019 

 

Anders Lamberg 

Prosjektleder  

Skandinavisk naturovervåking AS 
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Sammendrag 

Lamberg, A. og T. Kvitvær. Test av gytegropregistrering med kameradrone i Storåna i 

Bjerkreimsvassdraget i 2018. SNA-rapport 07/2019. 22 s. 

I 2018 var det planlagt drivtelling av gytefisk i Storåna og Tengselva, nedenfor 

Fotlandsfossen. Vannføringsforholdene og sikten i vannet i perioden i oktober og 

november samt dager med begynnende islegging i november og desember, gjorde at 

drivtelling av gytefisk ikke lot seg gjennomføre. Etter et mislykket forsøk på drivtelling 

22. november, ble det besluttet å forsøke å registrere status for gytebestanden ved bruk 

av drone med kamera.  

Det ble gjennomført overflyging og avbildning av Storåna den 5. desember og i Tengselva 

den 30. januar. Det var ingen tydelige gytegroper på opptakene fra Storåna. Det ble likevel 

funnet 12 lyse felter som trolig var groper etter laksegyting. De tre øverste gropene ble 

også observert ved forsøk på drivtelling 22. november. Det er ikke fastslått om 

elvestrekningen ikke egner seg for gytegropregistrering generelt, eller om det var 

spesielle vanføringsforhold i oktober og november 2018 som gjorde at det ikke ble funnet 

flere groper. Ifølge data fra drivtellinger i årene 2014 til 2017, var det forventet et høyere 

antall gytegroper i denne delen av vassdraget enn det som ble registrert på bildene fra 

2018.  

Det ble ikke registrert gytegroper i Tengselva i januar 2019. Dette kan skyldes at skillet 

mellom groper og bunnen rundt var vasket bort på det tidspunktet det var mulig å gjøre 

undersøkelsen. 
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1. Innledning 

Laksebestanden i Bjerkreimsvassdraget har vært gjennom store svingninger i den 

perioden det finnes nedtegnelser i form av fangststatistikk, eller andre historiske 

dokumenter (Lamberg og Kvitvær 2017). På 1960-tallet økte bestanden av laks i 

vassdraget, men utover 70-tallet førte forsuring til at bestanden igjen gikk tilbake. 

Vassdraget ble deretter kalket fra og med 1996. Det ble startet utsetting av 

plommesekkyngel allerede i 1993. Bjerkreim elveeigarlag bygde nytt klekkeri i 

1986 og har drevet dette i samarbeid med Bjerkreim Jæger og Fiskeforening og 

foretatt videre kultivering siden 1997 og frem til 2011 (antall utsatt yngel var fra 

45 000 til 250 000). Kultiveringen anses i dag ikke lenger å være nødvendig og er 

derfor stoppet. Det foregår nå kun utsetting i forbindelse med et 

etableringsprosjekt av laks i Storåna langt oppe i vassdraget.   

Vi har ikke lykkes å finne dokumentasjon på at det har vært laks i Storåna før 

utsettingene ble startet i 2010. Storåna har sitt utløp i Ørsdalsvatnet, og utløpselva 

fra denne innsjøen har derimot hatt en bestand av laks, også tilbake i tid. Det er 

derfor ikke usannsynlig at det (periodevis?) har vært laks oppe i Storåna før 2010 

selv om det ikke finnes dokumentasjon på dette. I arbeidet med å kartlegge 

potensialet for å sette ut laks i Storåna ble det laget en rapport i 2013 (Sundt-

Hansen m. fl. 2013). Rapporten hadde tittelen «Reetablering av laks i Storåna i 

Bjerkreimsvassdraget». Bruken av ordet reetablering blir i denne sammenhengen 

upresist siden det i rapporten ikke kan vises til at det har vært en bestand av laks 

i denne delen av vassdraget. I rapport fra LFI Uni Research Miljø (Skoglund. m. fl. 

2018) står det at «Laksen forsvant fra Storåna for om lag 100 til 150 år siden som 

følge av forsuring, og har siden kun vært sporadisk forekommende på 

elvestrekningen.» uten at det er noen referanse til opplysningene. Forsuringen av 

hovedvassdraget ga negative effekter for laksebestanden her utover 1970-tallet 

men før dette var det en betydelig bestand av laks (Lamberg og Kvitvær 2017). 

Det er derfor ingen forhold som tilsier en 100 til 150 års forsuringshistorie i hele 

Bjerkreimsvassdraget.  
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Etter at det ble lagt ut rogn i Storelva fra og med 2010 (og også et år med 

yngelutsetting i 2011) skulle det forventes at det kunne komme smålaks tilbake 

allerede i 2013 eller 2014, avhengig av smoltalder. Under gytefisktellinger utført 

av LFI Uni Research i 2014 ble det registrert 18 smålaks og 11 mellomlaks i 

Storåna.  Året etterpå ble det observert henholdsvis 147, 37 og 4 små-, mellom- og 

storlaks. I 2016 var antallene 24 smålaks og 28 mellomlaks under krevende 

forhold med is i elva. I 2017 ble resultatet av drivtellingene 46, 52 og 3 små-, 

mellom- og storlaks.  

Årlig innsig av laks til Storåna kan beregnes ved å legge til fangst (avlivet laks). Det 

har   vært åpnet for fiske etter stasjonær ørret i flere år, men laks skal settes ut 

igjen. Det finnes ikke rapporterte data for eventuell laksefangst i Storåna men det 

er kjent at det er fanget laks. Om noen av disse er avlivet er ukjent. 

(https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/4LljE/Torpedolaks-inntar-ny-lakseelv).  

Under gytefisktellingene i årene 2014 til 2017 har fordelingen av observasjonene 

endret seg fra at det ble registrert flest laks i midtre deler av den 9,2 km lange 

strekningen de første årene, til at det gradvis ble registrert flere gytelaks over hele 

strekningen de siste årene (Skoglund m. fl 2014, 2015, 2016 og 2017). 

Den planlagte drivtellingen i 2018 skulle ikke bare gjennomføres i Storåna, men 

også i Tengselva, nedenfor fisketrappene. Ved hjelp av et videosystem i 

fisketrappene i Fotaladsfossen, nederst i Bjerkreimsvassdraget er all 

oppvandrende laks og sjøørret registrert i de tre årene 2016 til 2018. For å kunne 

bergene det totale innsiget til vassdraget, må gytebestand og fangst nedenfor 

trappene også tas med. Denne delen av elva utgjøre en kort strekning på en snau 

kilometer der under 200 meter er egnet for gyting. Det er tidligere gjennomført 

drivtelling her i 2016. Sikten i vannet var da ikke tilfredsstillende for en slik type 

undersøkelse, men det ble likevel registrert ca. 50 laks.  

Siden forholden for drivtelling heller ikke var tilfredsstillende i 2018, ble det 

besluttet å forsøke å registrere gytegroper ved hjelp av drone som et alternativ for 

å få oversikt over gytebestanden. Hunnlaksen graver ned eggene i substratet i 

elvebunnen i flere egglommer som til sammen utgjør en gytegrop. Fordi den 

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/4LljE/Torpedolaks-inntar-ny-lakseelv
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mørke algebegroingen på steinene i elvebunnen blir vasket bort under 

hunnlaksens graving, vil gytegropa fremstå som en lys flekk. 

 

Telling av gytegroper fra fly eller helikopter har en historie tilbake til 80-tallet. De 

første undersøkelsene ble gjennomført fra småfly i Gaula (Heggberget m. fl 1986). 

I Altaelva er det gjennomført telling av gytegroper fra helikopter fra 1996 og fram 

til i dag (Ugedal m. fl. 2017). Tilsvarende ble det benyttet helikopter både i Gaula 

og Orkla fram til og med 2016. Etter dette er det tatt i bruk kameradroner. Før det 

ble tatt i bruk kameradroner, foregikk registreringene ved at en operatør i flyet 

eller helikopteret noterte på papir antall groper for hver sone som elva ble delt 

inn i. Det forelå ingen systematisk fotografering eller filming av gropene. Med 

introduksjon av droner med kamera, er det mulig å gjøre videoopptak, eller ta 

stillbilder av hele elvestrengen som skal undersøkes. Bildene kan deretter 

analyseres i ettertid. Dette gir mer nøyaktig informasjon om fordeling av 

gytegroper, og bildene utgjør en dokumentasjon som kan analyseres i flere 

omganger og eventuelt av flere personer. 

Det blir også registrert gytegroper i elver fra overflaten (i båt) eller ved bruk av 

dykkerdrakt, maske og svømmeføtter. Gropene blir kartfestet ved bruk av GPS, 

noe som også gir en viss sporbarhet om enn ikke så nøyaktig som for dronefoto. I 

større elver er det krevende å dekke hele elvearealet, fordi observatøren må 

bevege seg frem og tilbake over elvas bredde for å få med hele arealet. 
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2. Metode 

2.1 Dronefoto 

Siden siktforholdene hverken i Storåna eller i Tengselva (Figur 1), tilfredsstilte 

kravene til drivtelling, ble den planlagte undersøkelsen ikke gjennomført i 2018. 

Det ble i istedenfor besluttet, i samråd med oppdragsgiveren, å forsøke å telle 

gytegroper med bruk av drone med kamera. Dronefilmingen ble gjennomført av 

Tik Vision As den 5 desember i Storåna. Dronepiloten styrte dronen fra bil med 

sjøfør, som kjørte ned langs elva. Hele elvestrekningen på 9,2 km ble avbildet. 

Forholdene for filming i Tengselva var vedvarende dårlige i desember og januar 

før det ble gjennomført en overflyging 30. januar. 

Det ble benyttet to typer drone fra produsenten DJI: Phantom 4 pro og Inspire 2 

Pro. Opptakene ble lagret som video både i ProRes 422 og H.264. Analysen av 

opptakene ble gjort både fra selve videostrømmen ved avspilling med 

programvaren VLC (https://www.videolan.org/vlc/index.nb.html), og fra 

genererte ortofoto. Ortofoto er et foto av landskapet, tatt fra lufta, der punkter i 

bildet er georeferert til de samme punktene i virkeligheten. Ortofotoene ble laget 

med programvare som plukket ut stillbilder fra videostrømmen, og satte dem 

sammen til ett stort bilde.  

På begge lokaliteter var det snø på elvebredden på tidspunktet for flygningene. 

Lysstyrken ble derfor justert opp for å prioritere korrekt belysning av elvebunnen 

og gropene.  

2.2 Vannføring 

Vannføringsdata ble hentet for NVEs vannføringsmåler Gjeldakleiv (Nr.: 27.25.0) 

fra www.xgeo.no. 

 

 

https://www.videolan.org/vlc/index.nb.html
http://www.xgeo.no/
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Figur 1. Bjerkreimsvassdraget med strekninger der det ble forsøkt gjennomført 

gytegropregistreringer med drone i desember 2018 og januar 2019. 
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3. Resultater 

3.1 Dronefoto 

Under forsøk på drivtelling den 22. november ble det registrert noen gytegroper 

helt øverst i Storåna. De samme gropene var svakt synlige på videoopptakene fra 

samme sted den 5. desember (Figur 2 og Figur 3). Lenger nede i elva, ca. 7,8 km 

fra utløpet i Ørsdalsvatnet ble det også registret lyse flekker som trolig stammer 

fra gytende laks (Figur 4 og Figur 5). Ca. 5,4 km fra utløpet ble det funnet 

ytterligere 5 mulige gytegroper (Figur 6 og Figur 7). 

Totalt ble det registrert 12 mulige gytegroper hvorav tre ble verifisert under 

forsøket på drivtelling 22. november.  

Ved å sette sammen stillbilder fra videostrømmen var det mulig å lage ortofoto av 

elvestrengen (Figur 8 og Figur 9). Under forhold der det er lett å skille ut 

gytegropene, vil ortofoto laget for hvert år, kunne sammenlignes og utviklingen av 

gytebestanden kan følges. 

 

 

Figur 2. Øvre del av Storåna med vandringshinder for anadrom fisk. Den røde ringen markerer et 

område der det ble registrert gytegroper både under drivtelling og fra dronebilder. 
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Figur 3. Gyteområde øverst i Storåna med gytegroper marker med røde piler (Opptak: Inspire – 

ProRes 422). 

 

 

Figur 4. Gyteområde (rød ring) 7,8 km oppe i Storåna. 
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Figur 5. Gyteområde 7,8 km oppe i Storåna. Området er det samme som på Figur 4 (Opptak: Inspire 

– ProRes 422). 

 

Figur 6. Gyteområde (rød ring) 5,3 km oppe i Storåna. 
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Figur 7. Flekker på bunnen registrert ca. 5,4 km ovenfor utløpet av Storåna i Ørsdalsvatnet i 2018. 

De lyse feltene er trolig er gytegroper for laks (Opptak: Inspire – ProRes 422). 
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Figur 8. Utklipp av ortofoto (venstre bilde) fra 2018 av Storåna 6,4 km fra utløpet i Ørsdalsvatnet 

(Opptak: Inspire – ProRes 422). 
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Figur 9. Forstørret del av ortofoto i Figur 8 (Opptak: Inspire – ProRes 422). 

 

Tengselva er dypere enn Storåna. Det var likevel mulig å avbilde bunnen på de 

områdene det var sannsynlig å finne gytegroper i 2018 (Figur 10 og Figur 11). 

Under analyse av både videostrømmen og ortofoto ble det ikke funnet noen 

gytegroper.  
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Figur 10. Ortofoto av Tengselva nedenfor Fotlandsfossen (Opptak: Inspire – ProRes 422). 
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Figur 11. Forstørret del av ortofoto i Figur 10 (Opptak: Inspire – ProRes 422). 

 

3.2 Vannføring 

I perioden fra begynnelsen av oktober til 31.desember i 2018 var det episoder 

der vannføringen i Bjerkreimsvassdraget passerte over 100 m³/s (Figur 12).  
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Figur 12. Vannføring i Bjerkreimsvassdraget i perioden oktober – desember 2018. 
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4. Diskusjon 

Den planlagte gytefistellingen i Storåna og Tengselva (nedenfor Fotlandsfossen) i 

Bjerkreimsvassdraget i 2018 var ikke mulig å gjennomføre dette året på grunn av 

redusert sikt i vannet. Gjentatte flommer i oktober og november førte til at 

forholdene for gytefisktelling ikke var tilfredsstilte etter norsk standard (NS-

9465). I samråd med oppdragsgiveren, Fylkesmannen i Rogaland, ble det besluttet 

å forsøke å telle gytegroper ved hjelp av drone med kamera som et alternativ til 

gytefisktelling. Gytegroptelling benyttes som metode for bestandsovervåking i en 

rekke laksevassdrag i Norge. I noen vassdrag vil gytegropene være synlige i over 

2 måneder etter gyting. I Mandalselva ble det for eksempel registrert gytegroper 

fra overflaten med brukt av dykkerdrakt, maske og snorkel i januar 2002, over to 

måneder etter gyting (Lund og Lamberg 2002). Gropene var fremdeles godt 

synlige på dette tidspunktet og telling fra lufta ville vært fullt mulig. I Verdalselva 

i Trøndelag ble det registrert gytegroper fra helikopter i 2013, 2014 (Øksenberg 

2014, Øksenberg m. fl. 2015) og i 2017. I de to første årene var det mulig å skille 

ut gytegropene fra omgivelsene mens det ikke var mulig å gjøre dette i 2017. 

Årsaken var en flom som oppstod på et tidspunkt like etter gyting og før selve 

tellingen skulle foregå. Den høye vannføring visket ut det visuelle skillet mellom 

groper og omgivelser, og betingelsen for å gjennomføre en relevant registrering. 

I Storåna og Tengselva var det flere flommer under og etter laksens gytesesong i 

2018. Det lykkes å avbilde begge elvestrekningene med høy bildekvalitet, men det 

ble kun funnet 12 mulige gytegroper ved analyse av videoopptakene. Ingen av 

gropene var tydelige. Vi kan derfor ikke bruke gytegropregistreringene fra 2018 

for å si noe om bestandsutviklingen.  

Utviklingen av laksebestanden rapportert fra gytefisktellingene i årene 2014 til 

2017 (Skoglund m. fl. 2015, 2016, 2017 og 2018) tyder på at 12 gytegroper er 

lavere enn forventet. Den høye vannføringen etter gytingen med påfølgende 

utvasking av skillet mellom groper og omgivelsene, kan være en årsak. Det kan 

også være at det er lite algebegroing på steinene i Storåna, selv i et år uten høy 

vannføring etter gyting, og at elva ikke egner seg for gytegropregistrering fra lufta.   
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