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Sammendrag 

Lamberg, A. 2019. Videoovervåking av laks og sjøørret i Granvinsvassdraget i 2018. SNA-rapport 

14/2019. 61s. 

 

I 2017 ble det startet opp et videoovervåkingsprosjekt i Granvinsvassdraget der 

hovedmålet var å overvåke innsiget (all oppvandrende fisk) av laks og sjøørret. I 2018 ble 

prosjektet videreført og utvidet til også å gjelde all utvandrende i tillegg til all 

oppvandrende fisk.  

Resultatene fra begge årene viser at innsiget av vill laks er på samme nivået som det trolig 

har vært de siste 25 årene. Fra 2017 til 2018 var det imidlertid en økning i innsiget fra 87 

til 156 individer. En tilsvarende økning ble funnet i drivtelling av gytefisk på gyteplassene 

i vassdraget. Andelen «fremmed» laks som kan spores i vassdraget, består av rømt 

oppdrettslaks og utsatt laks (fettfinneklippet) fra andre elver. I 2018 var antall registrerte 

rømt oppdrettslaks i innsiget, 6 (3,3 %) og antall fettfinneklippet laks var 18 (10,0 %). I 

tillegg kan det ha vandret inn enkelte oppdrettslaks som har rømt som smolt, og som 

derfor er vanskeligere å skille fra villfisk. Det innsiget av laks med villfiskmorfologi som 

ble registrert i videoovervåkingen, kan også inneholde villaks fra andre vassdrag 

(«naturlig feilvandring»). 

Den beregnede gytebiomassen for hunnfisk av villaks i 2018 var 380 kg. 

Gytebestandsmålet for bestanden er 187 kg. For fettfinneklippet og oppdrettslaks ble 

gytebiomassen av hunnfisk beregnet til henholdsvis 20 kg og 16 kg. 

Totalt vandret det 1463 sjøørreter ut i perioden fra 4. april til 2. juni i 2018. De største 

individene vandret ut tidligst mens de minste, de som hadde vært ute i sjøen bare én eller 

to ganger før, vandret seinest. I 2017 var innsiget av sjøørret beregnet til 4073 individer. 

Uttaket i sportsfiskefangstene var lavt i 2017 med en rapportert fangst på 49 fisk. I tillegg 

ble det tatt ut drøyt 400 umodne sjøørreter, som bifangst i uttynningsfiske av røye i 

vassdraget om høsten det samme året. Med en normalt høy vinteroverlevelse (> 80 %) av 

sjøørret vinteren 2017/2018 skulle det ha vandret ut ytterligere ca. 1500 sjøørreter 

våren 2018. Ifølge størrelsesfordelingen blant 1463 utvandrende sjøørreter våren 2018, 

passerte 92,8 % av alle individer over 40 cm fra 2017-oppvandringen ut. «Manglende 

fisk» tilhørte derfor størrelsesklassen under 40 cm. Det er ennå ikke kjent hva som er 

årsaken til tapet av sjøørret i Granvinsvatnet vinteren 2017/2018.  
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Den «manglende» fisken var også sporbar i antall sjøørret som vandret opp i 2018. Her 

var det vesentlig færre andre- og tredjegangsvandrende enn forventet. Total oppvandring 

var på 3850 og dermed 223 færre individer enn i 2017. Størrelsesfordelingen i 2018 viser 

at bestanden består av en høyere andel store individer enn året før. Dette skyldes både at 

det «mangler» små individer fra vinteroppholdet og at veksten i sjøen har trolig vært 

bedre i 2018 enn i 2017. Beregnet total biomasse (bestandens totale vekt) økte derfor fra 

3055 til 4270 kg, på tross av et lavere antall i innsiget. Uten bifangsten i uttynningsfisket 

i Granvinsvatnet ville også antallet sjøørreter i innsiget trolig ha økt i 2018.  

Sjøørret og laksesmolt vandret ut av vassdraget omtrent samtidig, med 50 % kumulativt 

utvandringstidspunkt, henholdsvis den 23. og 24.mai. Videosystemet er ikke 

dimensjonert for å få med all smolt, men et representativt utvalg for å måle 

utvandringsforløp. Totalt antall registrerte smolt i 2018 var 1319 individer.  Antall 

registrerte tilbakevandrende førstegangsvandrende sjøørreter, som var lavere i 2018 enn 

i 2017, tyder på at totalt antall utvandrende sjøørretsmolt i 2018 var på mellom 1800 og 

2200, avhengig av en normal sjøoverlevelse (50 til 70 %). I tillegg er premisset for 

beregningene, at det ikke vandrer inn sjøørret fra andre vassdrag. Andel laksesmolt 

utgjorde 32 % av de individene som ble artsbestemt.  Dette gir i så fall en totalutvandring 

på mellom 800 og 1000 laksesmolt. Disse smoltberegningene bygger også på en antagelse 

om at det ikke vandrer inn førstegangsvandrende sjøørreter fra andre vassdrag. Om det 

ikke er tilfelle, vil smolttallene reelt være lavere. Det blir også merket smolt i 

Granvinsvassdraget parallelt med videoovervåkingen. Dersom det lykkes å følge et 

tilstrekkelig antall merket smolt de neste årene, vil det kunne gi en viktig korreksjon i 

beregningen av smoltproduksjonen i vassdraget. Merkingen vil også kunne 

sannsynliggjøre omfanget av innvandring fra andre vassdrag. 

Graden av lakselusinfestasjon vurdert fra et utvalg (36 % av all sjøørret og 76 % av all 

laks) av bilder av passerende fisk jevnt fordelt i hele sesongen, viste at villaksen hadde 

høyere grad av infestasjon enn sjøørreten. Fettfinneklippet laks hadde også lavere grad 

av lakselusinfestasjon enn villaksen. Generelt har det vært lave nivåer av lakselus og 

skader påført av lakselus på innvandrende sjøørreter i Granvinselva de siste to årene. 
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Forord 

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

bestandene av laks og sjøørret, ved hjelp av videoovervåking.  Prosjektet viste at det var 

mulig å overvåke utvandrende og oppvandrende laks og sjøørret på et nivå som ville gi 

verdifull ny kunnskap om bestandsutvikling og vandringsatferd.  

Videoovervåkingsprosjektet i 2017 var en pilot for et større treårig prosjekt, Salmon 

Tracking 2020 (SALT2020) som hadde formell oppstart i 2018. Prosjektet ledes av prof. 

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

havbruksbedrifter i Produksjonsområde 3 (PO 3). Under planleggingen av dette 

prosjektet, ble det gjort et representativt utvalg av vassdrag som det var behov for å 

innhente mer kunnskap om.  Granvinsvassdraget ble valgt fordi det er et av de største 

sjøørretvassdragene i Hardangerfjorden, og fordi det har en innsjø der fisk kan 

overvintre. Dette er en forutsetning for å overvåke hele sjøørretbestander og ikke bare de 

kjønnsmodne individene. Det er de yngste sjøvandrende individene i slike bestander som 

kan fortelle mest om menneskeskapte påvirkningsfaktorer, som beskatning og effekter 

av lakseoppdrett. 

Denne rapporten beskriver resultatene fra videoovervåking av laks- og 

sjøørretbestandene i Granvinsvassdraget i Hardangerfjorden i 2018. Hovedmålet var å få 

mer presis informasjon om bestandsstørrelser og vandringsatferd.  

Gjennomføring av videoovervåkingsprosjekter krever lokal oppfølging gjennom hele 

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

ut- og innvandringssesongen for anadrom fisk. Den ofte kortvarige men intense nedbøren 

skaper utfordringer for et videosystem som står på bunnen av elva. Den lokale 

oppfølgingen har vært svært god både i 2017 og 2018 og det har vært en krevende jobb å 

holde systemet i drift.  

 

Anders Lamberg 

Prosjektleder 

Skandinavisk naturovervåking  
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1. Innledning 

I de siste 15 årene er det registrert en betydelig nedgang i fangstene av sjøørret i flere 

norske vassdrag. Sjøørretfisket er derfor stoppet i flere elver, og også i noen fjorder om 

våren. Det er særlig i elver fra Rogaland til og med Trondheimsfjorden det er innført 

strengere fiskeregler.  

Siden 90-tallet har Miljødirektoratet (MD) ønsket, og vært pådriver for en utvikling av 

nye metoder som kan måle størrelsen på bestander av anadrom laksefisk i elver. 

Motivasjonen har vært at fangststatistikk ikke alltid kan benyttes for å gi en 

tilfredsstillende beskrivelse av bestandsutvikling. Spesielt krevende blir det når mange 

vassdrag fredes og fangststatistikken faller bort, eller det innføres nye fiskeregler som 

gjør det vanskelig å sammenligne mellom år. Det foregår også en betydelig fangst av 

sjøørret i sjøen, der det ikke er rapporteringsplikt. Svaret på store deler av denne 

utfordringen har vært utvikling av metoder for telling av antall individer som vandrer ut 

og inn i vassdragene. 

I de siste årene har antall elver der det foregår bestandsovervåking, økt betydelig. Det er 

imidlertid mange aktører, så det foreligger foreløpig ingen komplett oversikt over alle 

vassdragene med slik overvåking i 2017. Men, et grovt anslag for dette året tyder på at 

det er 40 vassdrag med videoovervåking og 160 elver der det gjennomføres drivtelling av 

gytefisk. Heldekkende feller, der all ned- og oppvandrende fisk blir registrert, har blitt 

benyttet i en del vassdrag, men kun tre av disse er i drift i dag. Det er også benyttet 

midlertidige feller i flere vassdrag der det er registrert anadrom fisk, og i noen tilfeller er 

det også merket fisk som kan gjenfanges i fella for beregning av sjøoverlevelse og vekst 

(Berg & Jonsson., 1990; Kanstad-Hanssen & Bentsen, 2014; 2015; Kanstad-Hanssen et al., 

2017).  

De nevnte metodene gir ulike typer data. Drivtellinger fanger i utgangspunktet opp hele 

bestander i vassdrag der all fisken oppholder seg i ferskvann om vinteren. Forutsetningen 

er at drivtelling utføres i alle elvestrekninger som er tilgjengelig for anadrom fisk, og at 

det ikke er innsjøer i anadrom del av vassdraget.  Der det er innsjøer vil det alltid være en 

usikkerhet knyttet til hvor stor andel av fiskebestandene som til enhver tid observeres på 

elvestrekningene. I vassdrag med sjøørret, der en høy andel av bestanden består av 

umodne individer, øker utfordringene med å registrere hele bestanden. Den umodne 

fisken kan i lange perioder oppholde seg i innsjøer eller brakkvannsområder i eller 

utenfor vassdraget.  Videoovervåking i et tverrsnitt langt nede i vassdragene vil i større 
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grad fange opp hele bestander – både utvandrende og oppvandrende individer, uavhengig 

av om fisken skal gyte eller ikke. Dette gir mulighet for å estimere overlevelse, og dessuten 

utvandrings- og oppvandringstidspunkt for både voksen fisk, umoden fisk med mer enn 

ett sjøopphold og smolt.  

I heldekkende feller kan også både utvandrende og oppvandrende fisk registreres. Måling 

av vandringsforløp kan påvirkes av fella. I feller registreres ofte seinere oppvandring enn 

det som er normalt der en benytter videoovervåking. Dette skyldes trolig at 

oppvandrende fisk forsinkes av tverrmonterte feller. Dette er, for eksempel, observert der 

en benytter ledegjerder i kombinasjon med videoovervåking. Selve fellekonstruksjonen 

kan også føre til forsinkelser, og dermed fungere som et midlertidig vandringshinder 

(Strand & Lamberg, 2014). Noen fiskefeller fanger heller ikke all fisk i bestanden. Et 

eksempel på dette er fiskefella i Etne.  Her er det registrert en andel sjøørret under 0,6 kg 

i 2016 på 5 %, mens drivtellinger ovenfor viste over 25 % (Skaala et al., 2016). Fordelen 

med heldekkende feller er at det kan tas prøver av fisken, og at den kan individmerkes. 

Dette gir mulighet for å følge enkeltindivider over flere år, og f.eks. måle sjøoverlevelse. 

Imidlertid kan håndteringen av fisken, særlig smolten, og også selve merkemetoden, gi 

høy dødelighet - i flere tilfeller høyere enn 50 % (Hansen, 1988; Strand et al., 2002). 

Granvinsvassdraget består primært av to elvestrekninger og en innsjø. Det har i flere år 

blitt gjennomført drivtelling av gytebestandene på elvestrekningene (Skoglund et al., 

2015; Skoglund et al., 2014; Skoglund et al., 2008; Skoglund et al., 2016). Hvor mange laks 

og sjøørret det befinner seg i innsjøen, er imidlertid ikke kjent. Videoovervåking av 

anadrom laksefisk i flere andre vassdrag med innsjøer, viser at en varierende andel av 

fisken oppholder seg i innsjøene der de ikke kan registreres ved gytefisktellinger. 

Vassdrag med innsjøer kan også ha større betydning for bestandene av sjøørret i en 

region, enn vassdrag uten innsjø. Grunnen er at sjøørret som har vokst opp og vandret ut 

av vassdrag uten innsjøer, kan ha behov for å vandre opp i vassdrag med innsjøer for 

vinteropphold. Dette er observert i studier der en benytter elektronisk merket fisk 

(Davidsen et al., 2014). 

Siden Granvinsvassdraget har en stor innsjø, er trolig ikke drivtelling en sikker metode 

for å registrere størrelsen på de anadrome bestandene i vassdraget. Heldekkende feller 

er både kostbare, medfører inngrep i elva og håndtering av all fisk, og i 2017 ble det derfor 

besluttet å gjennomføre videoovervåking av oppvandrende fisk i Granvinsvassdraget. 

Hovedmålet var å kartlegge bestandene av laks og sjøørret gjennom registrering av 
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innsiget til vassdraget. Prosjektet i 2017 viste at det var mulig å heve kunnskapsnivået 

ved bruk av videoovervåking.  

Resultater fra overvåkingen i Granvisvassdraget i 2017 viste en bestand av sjøørret, eldre 

enn smolt, som talte over 4 000 individer. En relativt høy andel av individene var umodne 

(ikke kjønnsmodne) fisker, noe som tyder på en bestand i vekst. Beskatningsraten i 

sjøørretbestander er ikke uavhengig i av fiskenes kroppsstørrelse. De minste umodne 

individene er mer fangbare i sportsfisket enn de større. De eldste større gytefiskene, 

fanges sjeldnere og er dessuten trolig i mindre grad utsatt for predasjon. De minste 

fiskene er også mer utsatt for negative effekter av lakselus, som økt dødelighet og 

redusert vekst.  

Overvåkingsprosjektet i Granvinselva ble videreført i 2018. Resultater fra dette året 

støtter hypotesen om en sjøørretbestand i vekst, en av flere hypoteser fremsatt i 

rapporten fra 2017-overvåkingen. Den totale biomassen for innsiget av sjøørret økte fra 

2017 til 2018. Dette skyldtes ikke en økning i antall individer, men en økning 

kroppsstørrelse. Som i 2017 var nivået av lakselusinfestasjon lavt sammenlignet med 

andre overvåkede vassdrag i Norge generelt og andre vassdrag i Hardanger spesielt. 

Beskatningsraten for sjøørret var også lav i Granvinsvassdraget i 2018 og har trolig vært 

det i over 20 år. I mange vassdrag i Norge er beskatning ofte den påvirkningen som har 

størst innvirkning på bestandsstørrelsen av sjøørret. Det lave beskatningsnivået i 

Granvisvassdraget gir oss derfor en bedre mulighet til å måle andre påvirkningsfaktorer 

og enn i vassdrag der store deler av bestanden tas ut i fangstene hvert år. 
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2. Metode 

2.1 Områdebeskrivelse og bestandene 

2.1.1 Områdebeskrivelse 

Granvinsvassdraget (052. 1Z) ligger ca. 140 km inn 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 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, nabokommunen til Granvin, er det 23 

små elver eller bekker med dokumentert smoltproduksjon (Lyse et al., 1997). I Granvin 

kommune finner vi også Kvanndalselva og Folkedalselva som har en bestand av ørret med 

en del sjøvandrende individer (sjøørret) (Hellen et al., 2013).  

 

Figur 1. Hardangerfjorden med lokalisering av Granvinsvassdraget (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. Granvinsvassdraget 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 i 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 en av de høyeste i verden. Fra utløpet av Granvinsvassdraget til nærmeste 

anlegg er det ca. 20 km (Figur 3).  Det er ikke etablert anlegg innerst i Hardangerfjorden. 

I midtre deler er imidlertid antall anlegg høyt (Figur 3). 

http://www.lakseregisteret.no/
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Figur 3. Lokaliteter for oppdrettsanlegg for laks i Hardangerfjorden (røde og hvite symboler). 

Granvinsvassdraget er markert med rød sirkel (kartkilde: www.fiskeridir.no). 

 

Granvinsvassdraget har bestander av atlanterhavslaks og ørret, der mesteparten av 

ørreten klassifiseres som sjøørret (Hellen et al., 2013). Vassdraget består hovedsakelig av 

to større elvestrekninger og en innsjø med et totalt nedbørsfelt på 177 km². Årlig 

middelvannføringen er ca. 10 m³/s.  Storelva som har en lakseførende strekning på 5,6 

km, utgjør den øverste delen av vassdraget. Utløpselva fra Granvinsvatnet, Granvinselva, 

er 2,2 km lang. Totalt elveareal i vassdraget er beregnet til 207 205 m² (Hellen et al., 

2013). Granvinsvatnet har et areal på. 4,28 km² og ligger 20 moh. I tillegg er det 9 andre 

små sideelver eller bekker med samlet lengde på 5,3 km (Hellen et al., 2013). For detaljert 

beskrivelse av vassdraget henvises til rapporter fra Rådgivende Biologer (Hellen et al., 

2013; Skår, 2010).  

Granvinvassdraget er et av 30 vassdrag med bestander av anadrom fisk. Av disse er det 

fem andre vassdrag som er oppgitt å ha større elveareal for oppvekst av ungfisk av 

sjøørret og laks (produksjonsareal), enn Granvinsvassdraget. I nasjonal sammenheng er 

elvene i Hardanger små til middels store. Samlet lengde av anadrom strekning i de 23 

http://www.fiskeridir.no/
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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. Det gir derfor også et vesentlig større areal.  

 

2.1.2 Beskrivelse av bestandene av laks og sjøørret 

I følge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har Granvinsvassdraget i naturlig 

tilstand, plassert i gruppen med «middels stor» laksebestand med et gytebestandsmål 

(GBM) fra 25 til 250 hunnlaks (Anon., 2016). For laksebestanden i vassdraget er det 

oppgitt et GBM på 187 kg hunnlaks (140-281) (Anon., 2017). I de 13 årene fra 2004 til 

2016, er GBM for Granvinsvassdraget nådd i 8 av årene. Dette er beregninger der det 

forutsettes at det ikke er noen fangst. Det høstbare overskuddet har derfor vært lavt i 

perioden, og de siste fire årene er det beregnet til 33 % av normalt overskudd (Anon., 

2017). Oppnåelse av GBM i disse årene er beregnet med bakgrunn i drivtellinger av 

gytefisk som er foretatt i vassdraget (Skoglund et al., 2015; Skoglund et al., 2014; 

Skoglund et al., 2016). Ifølge kvalitetsnormen for villaks, får bestanden i Granvin 

klassifiseringen «Svært dårlig» på begge vurderings-parameterne; «Gytebestandsmål og 

høstningspotensial» og «Genetisk integritet». 

Ifølge lakseregisteret (www.lakseregisteret.no) har bestanden av laks i 

Granvinsvassdraget status som svært dårlig (vurdert i 2013). Av menneskeskapte 

påvirkningsfaktorer regnes lakselus og rømt oppdrettslaks som avgjørende. Det er ingen 

andre faktorer som anføres å ha betydning for bestandssituasjonen. Sjøørretbestanden i 

Granvinsvassdraget har fått klassifiseringen «hensynskrevende» mens det samtidig er 

åpner for sportsfiske. Av menneskeskapte påvirkningsfaktorer regnes lakselus som 

avgjørende. I tillegg er det anført at introdusert røye i vassdraget kan ha en påvirkning, 

men denne påvirkningen er ikke klassifisert som avgjørende. Det er imidlertid gjort en 

vurdering av røyas betydning og av mulighetene for å redusere bestanden røye i 

vassdraget (Sægrov et al., 2017). 

Det er gjennomført telling av gytefisk på de to lengste elvestrekningene Storelva og 

Granvinselva, i Granvinsvassdraget i årene 2004 til 2018 (Skoglund et al., 2015; Skoglund 

et al., 2014; Skoglund et al., 2016; Skoglund et al., 2009; Skoglund et al., 2017). 

Gjennomsnittlig antall registrerte laks pr år har vært 66,7 individer (sd=43,95). I samme 

periode er det registrert gjennomsnittlig 6,5 oppdrettslaks pr år og 8,7 fettfinneklippet 

http://www.lakseregisteret.no/
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laks pr år i tre av årene. Det indikerer at det i gjennomsnitt, har vært minimum 20 % 

«fremmed laks» i gytebestandene i vassdraget enkelte år, der utsatt laks har samme 

bidrag som rømt oppdrettslaks. Innsiget av laks i perioden 1969 til 1990 er estimert til å 

utgjøre et årlig gjennomsnitt på 80 laks (Skoglund et al., 2008). Med samme 

beregningsmåte ble innsiget i perioden 2004 til 2007 beregnet til å være 38 individer 

(Skoglund et al., 2008). 

Gjennomsnittlig antall sjøørret registrert i drivtellingene, har vært 692,6, individer i 

perioden 2004 til 2018. Gytebestanden av sjøørret, registrert med denne metoden, har 

vært stabil i hele perioden (Figur 4) (Skoglund et al., 2015; Skoglund et al., 2014; 

Skoglund et al., 2016; Skoglund et al., 2009; Skoglund et al., 2017). Innsiget av sjøørret i 

perioden 1969 til 2007 er estimert til å utgjøre et årlig gjennomsnitt på 2680 individer 

(Skoglund et al., 2008). Med samme beregningsmåte ble innsiget av sjøørret i perioden 

2004 til 2007 beregnet til å være 708 individer årlig (Skoglund et al., 2008). 

 

 

 

Figur 4. Drivtelling av gytefisk av laks og sjøørret i Granvinsvassdraget fra 2004 til 2017. I 

2014 ble tellingene utført for seint til å fange opp hele gytebestanden av sjøørret (B. Barlaup 

pers. med.). 
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2.1.3 Produksjonspotensial for laks- og sjøørretsmolt 

Det er ikke gjennomført tellinger av smolt i Granvinsvassdraget. Det er imidlertid gjort 

noen forsøk på å estimere smoltproduksjonspotensialet for laks- og sjøørretsmolt. Dette 

er blant annet gjort med bakgrunn i tall fra ungfiskundersøkelser om høsten og ved bruk 

av teoretisk modell, «presmoltmodellen». Ved å benytte antall presmolt og totalt 

elveareal, ble det funnet et produksjonspotensial på 16 000 laksesmolt og 29 000 for 

sjøørretsmolt i et fullrekruttert vassdrag (Kålås & Sægrov, 2007). Med bruk av samme 

metode, ble utvandring av laksesmolt i et gitt år, 2006, estimert til 10 000 individer mens 

det for sjøørretsmolt ble estimert en utvandring på 12 500. I årene fra 2006 og fram til 

2013 er det gjennomført en del tester av estimeringsmetoden som er grunnlaget for disse 

beregningene (Forseth et al., 2009; Lamberg & Øksenberg, 2009; Løland et al., 2016; 

Ugedal et al., 2014; Økland et al., 2013). De viser at estimatene ofte blir for høye. Selv om 

estimerte presmolt-tettheter ut fra elektrofiske om høsten og teoretisk modell samsvarer 

i Granvin, er grunnlaget for den teoretiske modellen, merke/gjenfangst av smolt, en 

estimeringsmetode som ikke lenger er i bruk i Norge. Det er antydet at estimatene i visse 

tilfeller kan ha vært så mye som 10 ganger for høye. 

2.1.4 Utsettinger av laks og sjøørret 

Det er flere kilder som sier noe om kultiveringsarbeidet som er gjort i 

Granvinsvassdraget. I følge Rådgivende biologer (Sægrov et al., 1996) hadde det vært 

klekkeridrift i Granvin siden 1866. Vi har ikke funnet noen detaljert beskrivelse av 

klekkeridriften fra slutten av 1800-tallet og fram til 1960-tallet, men det ble satt ut fisk i 

hele denne perioden. På 60-tallet var klekkeriet plassert nede i vassdraget. Driftsvannet 

var relativt varmt, noe som trolig ga større yngel i denne perioden enn etter 1972, da nytt 

klekkeri ble bygd lenger oppe i vassdraget (K. A. Engeland pers. med.). Mellom 1972 og 

1989 ble det satt ut ca. 6,5 millioner plommesekkyngel av sjøørret (Sægrov et al., 1996). 

Dette gir et gjennomsnitt på over 350 000 pr år. Enkelte år ble det imidlertid satt ut 

nærmere 600 000 (K. A Engeland pers. med.). Totalt ble det i samme periode også satt ut 

nær 1,5 millioner yngel av laks. Klekkeriet ble stengt i 1990 på grunn av fare for å spre 

fiskesykdommen furunkulose. I en annen rapport blir det angitt utsettinger i vassdraget 

fra 1981 til 1984 der det årlig ble satt ut 10 000 til 125 000 yngel av laks og 33 000 til 

430 000 yngel av sjøørret (L`Abbe-Lund & Næsje, 1986).  
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2.1.5 Fangst av laks og sjøørret 

I Granvinvassdraget forble garnfangst tillatt etter innføringen av et generelt forbud i 

andre vassdrag i Norge i 1980. I 1980 ble det imidlertid innført noen innstramninger i 

garn og oterfiske også i Granvinsvassdraget. Samtidig ble det slutt på kjerrfiske og 

notkasting i sjø. I 1992 ble også garnfisket i Granvinsvassdraget stoppet (Sægrov et al., 

1996).  

De «liberale» fangstreglene i Granvinsvassdraget på 1980-tallet og noe som kan beskrives 

som «særbehandling» i nasjonal målestokk, var velbegrunnet. Fiskeaktiviteten i 

vassdraget var godt regulert og den intensive klekkeridriften og de store bestandene 

tydet på at garnfisket kunne fortsette (E. Wåtevik pers. med.). Fangstatistikken fra 80-

tallet med jevnt høye fangster hele perioden, tyder på at fortsatt tillatt garnfangst i denne 

perioden, var bærekraftig. 

Laks 

De rapporterte fangsten av laks har variert mellom 5 og 95 individer i årene fra 1983 til 

2018 (Figur 5). Mellomlaksen har dominert i fangstene (avlivet fisk) med en årlig 

gjennomsnittlig andel på 62,5 % (sd=24,3 og n=23). Små- og storlaks utgjorde 

henholdsvis 27,5 % og 10,1 % i samme periode (Figur 6). Det er ikke skilt mellom rømt 

oppdrettslaks og villaks i fangststatistikken noe som blant annet, kan gi forhøyet andel 

mellomlaks. Det har ikke lyktes å finne en nøyaktig fangststatistikk for vassdraget, der det 

skilles mellom rømt oppdrettslaks og villaks. Der er sannsynlig at mange av de avlivede 

laksene er rømt oppdrettslaks de siste ca. 10 årene, mens de gjenutsatte har vært villaks. 
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Figur 5. Rapporterte fangster av laks i Granvinsvassdraget i årene 1983 til 2018. Data er hentet 

fra SSB. 

 

Figur 6. Andel (%) små-, mellom- og storlaks i de rapporterte fangste fra Garnvinsvassdraget 

i årene 1993 til 2018. data er hentet fra SSB. 

Sjøørret 

På 1970-tallet utgjorde fangstene av sjøørret i Granvinsvassdraget ca. 1/3 av samlet 

elvefangst av denne arten i Hordaland og over 60 % av elvefangsten i Hardanger (Sægrov 
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et al., 1996). Fangstene avtok på slutten av 80-tallet, med en kraftig nedgang først i 1994 

(Figur 7). Gjennomsnittsvekt registrert i fangstene viser en økning i hele perioden fra 

1983 til 2017 (Spearman: rs=-0,356, n=34, p=0,039) (Figur 8). Dersom den siste delen av 

perioden fra 1995 til 2017 analyseres for seg, er det ingen økning i gjennomsnittsvekt 

(Spearman: rs=-0,144, n=23, p=0,510).  

 

Figur 7. Fangst (avlivet) av sjøørret i Granvinsvassdraget i årene 1983 – 2018.  

 

Figur 8. Gjennomsnittsvekt beregnet fra fangstene av sjøørret i Granvinsvassdraget i årene 

1983 – 2018. 
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2.2 Videoovervåking 

2.2.1 Kameraplassering 

Videoovervåkingsmetoden som ble benyttet i Granvinsvassdraget i 2018, er stort sett den 

samme som er benyttet i flere andre vassdrag de siste 15 årene (Svenning et al., 2015). 

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

grunnprinsippene er uforandret. Fire undervannsvideokamera ble plassert på bunnen av 

elva i et egnet tverrsnitt ca. 400 m fra munningen (Figur 9). Fra munningen og ca. 300 

meter oppover til den første krappe svingen er elva stilleflytende og kanalisert. 

Kameraene var plassert ca. 100 meter ovenfor svingen (Figur 10). På disse 100 meterne 

har elva høyere vannhastighet og bunnen består av større steiner. Skillet mellom 

brakkvann og ferskvann ligger i svingen ca. 100 meter nedenfor kameralokaliteten. 

Kameraene ble plassert med ca. 2 meters mellomrom, med det første kamera 6 meter fra 

sør-vestre elvebredd. Kamera 1 stod litt tilbaketrukket fra steinranken som er lagt ut fra 

elvebredden (Figur 11). Denne steinranken virker som en sperre for fisken under normal 

til høy vannføring. Det er ikke kjent om det er mulig for fisk å passere over steinene under 

svært høy vannføring. Alle kameraene hadde tilhørende undervannslys montert. 

 

 

Figur 9. Nederste 500 meter av Granvinsvassdraget med kameralokaliteten inntegnet med en 

rød sirkel ca. 400 meter fra munningen. 
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Figur 10. Plassering av 4 undervannskamera i videoovervåkingsprosjektet i 

Granvinsvassdraget i 2018 (foto: Ø. Solheim). 

 

Figur 11. Skisse av kameraplasseringen i Granvinselva i 2017 og 2018.  

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 10 TB kontinuerlig videoopptak, med avbrudd på noen minutter ved 

hvert diskskifte, ca. en gang pr måned.  
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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, videoopptak av en målestav og ved subjektiv bedømming 

av fisken. Dato, klokkeslett (timer: minutter: sekunder) og retning (opp/ned) blir 

registrert for hver passering. Overvåkingen skiller grovt mellom 6 kategorier av laks og 5 

kategorier av sjøørret som representerer ulike livsstadier (Tabell 1 og Tabell 1).   

I 2017 ble fiskenes størrelse vurdert subjektivt med referanse til en målestav som ble ført 

gjennom de fire kamerasektorene. I 2018 ble det utviklet en ny metode, der fisk som var 

synlig i to bilder samtidig, kunne måles ved hjelp av stereokameraberegninger. For de 

fiskene som kun ble avbildet i ett kamera, ble metoden fra 2017 benyttet. Totalt sett var 

derfor størrelsesmålingen mer nøyaktige i 2018 enn i 2017. 

 

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   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  
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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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2.2.4 Lakselus 

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

kroppsidene er tilstrekkelig opplyst, ble analysert spesielt. Bilder der pigmentflekker ikke 

var synlige, ble forkastet. Fra de «godkjente 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 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 (Figur 12 og Figur 13). Kategori 1 betegner fisk med noen få lus 

på kroppen - enten ved gattåpningen, på hodet eller langs ryggen (Figur 14).  Kategori 2 

betegner fisk med ca.10 til 30 lus både ved gattåpningen og samtidig på andre deler av 

kroppen (Figur 15). Kategori 3 gjelder fisk som har lus over store deler av kroppen og 

tegn til sårskader påført av lus (Figur 16). Kategori 4 angir fisk med betydelig 

lusinfestasjon og/eller store hudskader fra lakselus (Figur 17).  

 

 

Figur 12. Stor sjøørrethunn uten synlige tegn på lakselusinfestasjon eller skader etter lus: 

Kategori 0. 
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Figur 13. Sjøørret som har vært en sommer i sjøen. De har ingen synlige tegn på 

lakselusinfestasjon: Kategori 0. 

 

Figur 14. Sjøørreter med lakselus bak gattfinnen, men ellers uten lus: Kategori 1. 

 

 

Figur 15. Laks (øverst) med lakselus på gjellelokket og ved gattet. Sjøørret (nederst) med lus 

på gjellelokket, ved gattet og en gammel skade på ryggfinnen: Begge tilhører kategori 2. 
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Figur 16. Sjøørreter med lus ved gattet og også kjønnsmodne lus på ryggen. Det er også lus 

på kroppsidene av fiskene: Kategori 3. 

 

Figur 17. Sjøørreter med mange lus og større skader etter lus: Kategori 4. Bildene er hentet 

fra andre elver enn Granvinselva.  

 

2.3 Fangststatistikk 

Fangststatistikk er hentet fra www.fangstrapp,no og www.ssb.no. 

2.4 Vannstand og vanntemperatur 

I 2018 ble det benyttet en egen loggestasjon med trykk- og temperatursensor. Utstyret 

ble montert først i slutten av mai, og data fra april og første del av mai er hentet fra 

dataloggere utplassert i forbindelse med en merkestudie av laksesmolt (INAQ).  

 

  

http://www.fangstrapp,no/
http://www.ssb.no/
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3. Resultater 

3.1 Generelt 

I 2018 startet registreringene den 4. april, og ble avsluttet den 1. oktober. Totalt ble det 

registrert en oppvandring på 3850 sjøørreter og 180 laks, hvor 156 ble klassifisert som 

villaks, 18 var fettfinneklippet og 6 ble klassifisert som rømt oppdrettslaks. I hele 

overvåkingsperioden var sikten i vannet aldri mer redusert enn at det var mulig å se fra 

kamera til kamera. Kameraavstanden var dimensjonert for å oppdage alle oppvandrende 

fisker, mens den i perioder var for lang til å oppdage all smolt. Belysningen om natta var 

tilfredsstillende i alle fire kameraer. Med korrekt lyssetting er det ofte enklere å registrere 

passerende fisk om natta enn om dagen. Det er imidlertid mulig å registrere flere detaljer 

i fisken i dagslys. Fisken har naturlig kamuflasje som både er tilpasset predatorer som 

jakter ovenfra og andre predatorer som jakter fra bunnen eller nede i vannmassene i 

sjøen. Laks og sjøørret er derfor mørke/blåsvarte sett fra oversiden, mens de er 

sølvblanke sett fra undersiden. Denne hvite buken og de sølvblanke kroppssidene går i 

ett med vannoverflaten, sett nedenfra. Alt sollys kommer ovenfra, mens det kunstige 

undervannslyset i videosystemet er rettet mot fisken fra siden. I mørket vil derfor det 

kunstige lyset skape en kraftig refleks i fiskens kroppsside. Det blir derfor lett å oppdage 

den, men den kraftige refleksen visker ut detaljer i større grad enn om dagen.  

Vannstanden varierte betydelig gjennom overvåkingsperioden. Flere flommer førte til at 

bunnsubstratet flyttet på seg. Kameraplasseringen og fiskens vandringsruter forbi 

kameraene, vil variere mellom år.  Av alle registreringer av fisk i 2018 ble 52,0 % gjort i 

kamera 20,1 % i kamera 2, 21,6 % i kamera 3 og 6,3 % i kamera 4. I 2018 ble kamera 1 og 

kamera 4 og delvis dekket av stein i korte perioder i forbindelse med høy vannføring. På 

grunn av en teknisk feil, eksisterer det ikke opptak fra perioden 3. til 8. juni og fra den 2. 

og 9. juni er det bare registreringer fra drøyt halvparten av døgnet. 

3.2 Laks 

3.2.1 Utvandring av vinterstøing av laks 

I de første fem dagene etter at overvåkingen ble startet den 4. april ble det ikke registrert 

nedvandrende fisk. Under økende vannføring startet imidlertid utvandringen av 

vinterstøing av laks (Figur 18). Totalt ble det registrert det 24 laks ut i perioden fra 4. 
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april til 2. juni. Av disse var henholdsvis 57,5 %, 34,8 % og 8,7 % små-, mellom- og 

storlaks. 

 

 

Figur 18. Antall utvandrende vinterstøinger av laks pr dag i forhold til vannstand registrert ved 

videoovervåking i Granvinselva våren 2018. 

3.2.2 Oppvandring av laks 

Den første laksen ble registrert på vei opp elva 16. mai. Totalt ble det registrert 193 laks 

som passerte kameraene på vei opp i elva og 13 (ikke vinterstøing) som passerte ned. 

Netto oppvandring var derfor 180 laks. Av disse 180 var 156 (86,7 %) individer med 

villfisk-morfologi, 18 (10,0 %) manglet fettfinne og 6 (3,3 %) var individer med 

oppdrettslaks-morfologi.  Villaksen vandret ikke opp jevnt gjennom sesongen. I slutten av 

mai og i juni hadde ca. 20 % av årets innsig passert. Det var så en pause i oppvandringen 

i juli før det startet opp igjen i august (Figur 19).  

Ingen av de fettfinneklippede laksene eller oppdrettslaksene ble registrert før august 

(Figur 20). En høyere andel av de fettfinneklippede laksene ble registrert som 

nedvandrere (25 %) enn andelen registrerte nedvandrende villaks (4 %) (Figur 19 og 

Figur 20). Ingen av de registrerte oppdrettslaksene vandret ned igjen, men antallet 

oppdrettslaks var lavt i 2018, noe som gjør en sammenligning av atferd usikker. På tross 

av en tidligere oppstart av oppvandringen av villaks, passerte hovedtyngden av alle 

typene (vill- fettfinneklippet- og oppdrettslaks) i august (Tabell 3). Det kan se ut som at 

lav vannføring i juli kan være en medvirkende årsak til at oppvandringen stanset opp. Vi 
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vet imidlertid ikke noe om antall tilgjengelig laks i munningen og fjorden gjennom 

sesongen. 

 

Figur 19. Antall opp- og nedvandrende (søyler som faller under x-aksen) villaks pr dag i forhold 

til vannhøyde registrert ved videoovervåking i Granvinselva i 2018. På grunn en teknisk feil er 

det ikke registreringer fra 3. til 8. juni. 

 

Figur 20. Antall opp- og nedvandrende (søyler som faller under x-aksen) fettfinneklippet og 

oppdrettslaks pr dag registrert ved videoovervåking i Granvinselva i 2018. 
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Tabell 3. Kumulativ (%) oppvandring registrert for vill-, fettfinneklippet og oppdrettslaks i 

Granvinselva i 2018. 

Kumulativ oppvandring Villaks Fettfinneklippet Oppdrett 

10 % 14.jun 04.aug 03.aug 

25 % 01.aug 05.aug 05.aug 

50 % 04.aug 10.aug 08.aug 

75 % 12.aug 22.aug 12.aug 

 

Villaks og fettfinneklippet laks passerte kameraene i størst grad i den mørke delen av 

døgnet (Figur 21). Oppdrettslaksen ble registrert gjennom hele døgnet (Figur 21), men 

som nevnt, er antallet registreringer av denne laksetypen få og det er derfor usikkert å si 

noe om en systematisk forskjell i atferd.  

 

Figur 21. Fordeling av passeringer for tre typer laks gjennom døgnet, registrert ved 

videoovervåking i Granvinselva i 2018. 

 

3.2.3 Kjønns- og lengdefordeling laks 

Fordeling av oppvandrende ville små-, mellom- og storlaks i Granvinselva i 2018 var 

henholdsvis 17,2 %, 58,0 % og 24,8 %. Andel hunnlaks var høyest for mellomlaks med 

56,7 %. For smålaks og storlaks var andelen hunnlaks henholdsvis 33,3 % og 36,8 %.  

Etter fangst gjenstod det en beregnet gytebestand på 149 individer med en totalvekt av 

hunnlaks på ca. 380 kg (Tabell 4). 
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Tabell 4. Fordeling av størrelsesklasser av laks og beregning av totalvekt av vill hunnlaks i 

gytebestanden i Granvinsvassdraget i 2018. 

Datagrunnlag Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 

Video (N) 27 90 39 156 

Fangst (N) 1 6 0 7 

Gytebestand 26 84 39 149 

Andel hunnlaks (%) 33 57 37 
 

Antall hunnlaks (N) 9 51 14 75 

Gjennomsnitt vekt fangst (kg) 2 4,8 8 
 

Total vekt hunnlaks (kg) 17,82 246,24 115,44 379,5 

 

Av de 18 fettfinneklippede laksene som ble registrert passerende opp i elva, var 

henholdsvis 37,5 %, 54,2 % og 8,3 % små-, mellom- og storlaks. Kjønnsfordelingen var 

tilsvarende 11,1 %, 33,5 % og 0 % hunnfisk. Dette gir en gytebiomasse av 

fettfinneklippede hunnlaks på 20,1 kg. 

Det ble registrert 6 oppvandrende oppdrettslakser hvorav én var smålaks, fire 

mellomlaks og én storlaks. Andel hunnfisk var henholdsvis 100 %, 75 % og 0 % for de tre 

størrelsesgruppene, noe som ga en total gytebiomasse av hunnfisk av oppdrettslaks på 

16 kg. 

 

3.3 Sjøørret 

3.3.1 Utvandring av sjøørret eldre enn smolt 

I de første fem dagene etter at overvåkingen ble startet den 4. april ble det ikke registrert 

nedvandrende sjøørret. Under svakt økende vannføring den 9. april startet det en 

utvandring av eldre sjøørreter (Figur 22). Den 12. april økte vannføringen brått og antall 

sjøørret økte til over 100 denne dagen.  Dette var det høyeste antallet vinterstøing 

registrert på en dag dette året. Totalt vandret det 1463 sjøørreter ut i perioden fra 4. april 

til 2. juni. De største vandret ut tidligere enn de minste (Figur 23).  

I 2017 var innsiget av sjøørret beregnet til 4073 individer. Uttaket av sjøørret i 

sportsfiskefangstene var lavt med en rapportert fangst på 49 individer. Det er normalt lav 

vinterdødelighet for sjøørret i vassdrag med innsjøer, så det skulle være en forventet 

utvandring av 4037 sjøørreter i 2018, dersom alle overlevde vinteren i ferskvann. Ved å 

se på størrelsesfordelingen for de sjøørretene som oppholdt seg i vassdraget om vinteren 
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(innsiget i 2017) og sammenligne med størrelsesfordelingen registret for utvandrende 

fisk i april-mai i 2018, så er det nesten like mange fisk større enn eller lik 40 cm som 

vandrer ut i 2018 som det ble registrert opp i 2017 med et frafall på 8,7 % gjennom 

vinteren (fangst er trukket fra) (Tabell 5). For de umodne små individene er det 

imidlertid et unormalt høyt frafall på 2500 sjøørreter (Tabell 5). 

 

Figur 22. Antall utvandrende eldre sjøørreter i forhold vannstand registrert ved videoovervåking 

i Granvinselva våren 2018. 

 

Figur 23. Kumulativ utvandring av ulike størrelsesklasser av sjøørret registrert ved 

videoovervåking i Granvinselva våren 2018. 
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Tabell 5. Differanse mellom antall sjøørreter som vandret opp i Granvinsvassdraget i 2017 og 

antall av disse som passert ut våren 2018. Kolonnen «Frafall» angir differansen mellom det 

som er antatt vinterbestand i vassdraget og de som vandrer til sjøen igjen om våren. «Frafall» 

inneholder ikke sportsfiskefangstene i 2017 som var på 49 individer. 

Kroppslengde 2017 inn 2018 ut Frafall (N) Frafall (%) 

< 40 cm 3202 698 2504 78,2 

≥ 40 cm 851 744 107 12,6 

 

3.3.2 Oppvandring av sjøørret 

Fra 1. mai til 21. september i 2018 ble det registrert 3656 sjøørreter. Totalt 130 (3,8 %) 

ble registrert ned, men det var trolig midlertidig nedvandrende individer som tok en 

runde ned og passerte opp igjen like etter.  Netto antall oppvandrende sjøørreter i 

Granvinsvassdraget i overvåkingsperioden var derfor 3380 (Figur 24). Interpolering av 

oppvandringen i dagene fra 3. til 8. juni da det mangler videoopptak, tilsier at det vandret 

totalt opp 3850 individer i 2018. De største sjøørretene vandret tidligst og de minste 

førstegangsvandrende vandret opp sist (Figur 25). Større sjøørret, fra 40 cm og oppover, 

vandret tidligere opp enn villaksen (Figur 25).  Sjøørreten passerte kameraene jevnt 

gjennom hele døgnet uavhengig av størrelsesklasse (Figur 26). 

 

 

Figur 24. Antall oppvandrende (netto) sjøørreter pr dag registrert ved videoovervåking i 

Granvinselva i 2018. På grunn en teknisk feil er det ikke registreringer fra 3. til 8. juni. 
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Figur 25. Kumulativ oppvandring av ulike størrelsesgrupper av sjøørret registrert ved 

videoovervåking i Granvinselva i 2018. 

 

 

Figur 26. Fordeling av passeringer gjennom døgnet for ulike størrelsesklasser av sjøørret 

registrert ved videoovervåking i Granvinselva i 2018. 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0
K

u
m

u
la

ti
v 

o
p

p
va

n
d

ri
n

g 
(%

)

< 27 cm 28 - 35 cm 36 - 45 cm 46 - 55 cm

56 - 65 cm 66 - 75 cm 76 - 85 cm > 85 cm

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Fr
ek

ve
n

s 
(%

)

Umodne 36 - 55 cm 56 - 75 cm > 76 cm



SNA-rapport 14/2019 

 

34 

 

3.3.2 Lengdefordeling av sjøørret 

Av de totalt 3380 registrerte oppvandrende (netto) sjøørretene var hoveddelen (ca. 31,5 

%) individer med estimert kroppslengde under ca. 28 cm. Dette er sjøørret som har 

vandret ut som smolt samme år. Denne andelen er lavere enn i 2017, da 

førstegangsvandrende individer (< 28 cm estimert kroppslengde) utgjorde ca.  48 %.  

Antall individer med estimert eller målt kroppslengde fra 80 cm og oppover var 61 i 2018. 

Dette er høyere enn i 2017 da 36 individer ble estimert til å være i denne 

størrelsesklassen. Det foreligger ikke data fra Granvinsvassdraget hverken i 2017 eller i 

2018 som kan si noe nøyaktig om forholdet mellom kroppslengde, vekt, alder eller alder 

ved kjønnsmodning. Slike data kommer frem enten ved skjellanalyse eller ved 

merkestudier. Det finnes imidlertid tidligere data fra Granvinsvassdraget og flere andre 

elver, som kan benyttes for å gjøre en grov estimering av andel kjønnsmodne individer, 

alder og total biomasse. Kroppslengde ved kjønnsmodning kan imidlertid variere med 

bestandstetthet, og er trolig ikke en konstant størrelse. Ut fra de estimerte 

kroppslengdene fra videoovervåkingen, er den totale biomassen av innsiget av sjøørret i 

2018 ca. 4 200 kg (Tabell 6). Dette er 37 % økning fra 2017, da den totale biomassen i 

innsiget fra sjøen ble estimert til å være 3 056 kg.  

Fordeling av størrelsesklasser i 2018 tyder på at ca. 75 % av individene var umodne (< 

ca. 45 cm) mens de resterende drøyt 25 % (ca. 1 200 individer) var kjønnsmodne.  
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Figur 27. Fordeling av størrelsesgrupper av sjøørret registrert ved videoovervåking i 

Granvinselva i 2017 og 2018. Kroppslengdene er subjektivt estimert fra videoopptak med 

referanse til en målestav som er ført gjennom bildet i 2017, mens det i 2018 i tillegg er benyttet 

stereokamera- beregninger for en del av fiskene. 

 

Tabell 6. Fordeling av antatt sjøaldersklasser estimert fra videobilder av sjøørret som vandret 

opp i Granvinsvassdraget i 2018. Som grunnlag for estimatene er erfaringstall fra flere 

vassdrag. For perioden 3. til 9. juni, der det mangler registreringer, er antall fisk og 

størrelsesfordeling interpolert fra gjennomsnittsverdier i en periode på 4 dager før bruddet og 

4 dager etter bruddet. 

Kroppslengder Alder (ant. Sjøvandr.) Antall (N) Andel (%) Vekt (kg) Sum vekt (kg) 

< 27 cm 1-sjøsommer 1213 31,5 0,4 485,1 

28 - 35 cm 2-sjøsommer 805 20,9 0,6 482,9 

36 - 45 cm 3-sjøsommer 823 21,4 1,1 905,4 

46 - 55 cm 4-5-sjøsommer 596 15,5 1,5 894,7 

56 - 65 cm 6-7-sjøsommer 178 4,6 2,5 444,1 

66 - 75 cm 8-9-sjøsommer 119 3,1 3,5 415,5 

76 - 85 cm 9-10-sjøsommer 87 2,3 5 436,9 

> 85 cm > 10-sjøsommer 29 0,8 7 204,9 
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3. 4 Smolt 

I Granvinselva i 2018 ble det registrert totalt 1319 nedvandrende smolt. I tillegg ble det 

registrert 19 små sjøørreter (< 23 cm) som passerte ned i perioden 15. april til 8. mai. Det 

er ukjent om disse var førstegangs-utvandrere til sjøen (smolt), eller om det var individer 

som hadde vært ute i sjøen for første gang i 2017. Det ble også observert noen hundre, 

ungfisk av sjøørret som hadde en morfologi som kunne være begynnende smoltmorfologi 

(sølvblanke uten parrflekker) der det fremdeles var mulig å se parrflekkene. Den 13. 

september ble det dessuten registrert en stim med 35 oppvandrende sjøørreter med 

kroppslengde på ca. 17 til 19 cm.  

Av de 1319 individene som hadde tydelig smoltmorfologi og der det var mulig å gjøre en 

artsbestemmelse, var 32 % laksesmolt og 68 % sjøørretsmolt. Av de som ble antatt å være 

utvandrende smolt, ble 696 ikke bestemt til art. Det var ingen forskjell i utvandringsforløp 

for de tre gruppene smolt (laksesmolt, sjøørretsmolt og ubestemt smolt) (Figur 28) 

(Tabell 7). 

 

 

Figur 28. Antall utvandrende smolt pr dag i forhold til vannstand og vanntemperatur registrert 

ved videoovervåking i Granvinselva i 2018. 
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Tabell 7. Kumulativ (%) utvandring av smolt registrert ved videoovervåking i Granvinselva i 

2018. På grunn en teknisk feil er det ikke registreringer fra 3. til 8. juni. Dersom det vandret en 

del smolt i disse dagene vil datoene i tabellen angi litt for tidlig utvandringstidspunkt enn det 

som var reelt. 

Kumulativ utvandring Laksesmolt Sjøørretsmolt Smolt (ubest.) 

25 % 20.mai 22.mai 19.mai 

50 % 23.mai 24.mai 22.mai 

75 % 25.mai 28.mai 24.mai 

 

Smoltutvandringen foregikk gjennom hele døgnet. Det var ingen forskjell i døgnfordeling 

av registreringer av laksesmolt og sjøørretsmolt (Figur 29). For ubestemt smolt var det 

flest som ble registrert i den mørke delen av døgnet. Dette skyldes at smolt som passerer 

videokameraene på denne tiden av døgnet, er vanskeligere å artsbestemme fordi det 

kunstige lyset får smolten til å skinne opp slik at morfologiske trekk blir visket ut.  

 

Figur 29. Fordeling av utvandrede smolt gjennom døgnet registrert ved videoovervåking i 

Granvinselva i 2018.  

Utvandringen av sjøørretsmolt var konsentrert, over et kort tidsrom, der 50 % av all smolt 

passerte i løpet av en uke (25 % til 75 % kumulativ utvandring) (Tabell 7). Dersom all 

tilbakevandrende fisk med estimert kroppslengde under 28 cm (første sjøopphold) 

stammer fra denne smoltutvandringen, kan vi beregne sjøoppholdstiden. Antall dager fra 

50 % smoltutvandring (24. mai) til 50 % kumulativ tilbakevandring (7. september) var 

107.  Oppvandringen av førstegangsvandrere (førstegangsvandrende) var imidlertid ikke 
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så konsentrert som utvandringen av smolt, dersom vi ser på 5 % til 20 % kumulativ 

oppvandring. Etter ca. 25 dager hadde 5 % vandret opp mens tilsvarende for 10 % og 15 

% kumulativ oppvandring var henholdsvis 37 og 63 dager (Figur 25). Det betyr at en del 

av smolten returnerte tidlig til elva, men hovedtyngden var ute i over tre måneder. 

3. 5 Lakselus 

Fra videobilder av passerende fisk var det mulig å vurdere grad av lakselusinfestasjon på 

118 (75,6 %) av totalt 156 passerende villaks (Tabell 8). For sjøørret var det tilsvarende 

mulig å vurdere 36,2 % (1278) av alle sjøørreter som ble avbildet. Registreringene var 

fordelt over hele sesongen.  Det var flest bilder av stor sjøørret der det var mulig å vurdere 

lusenivået (Tabell 9). Dette skyldes at de små oftere vandrer i stim, der en del av fiskene 

i stimen skygger for hverandre så de blir mindre synlige. Det ble funnet høyere grad av 

lakselusinfestasjon på laks enn på sjøørret (Figur 30 og Figur 32). Gjennomsnittlig grad 

av lusinfestasjon for all laks var 1,01 (SD=0,71 og N=118) og for sjøørret 0,20 (SD=0,54 

og N=1279). Fettfinneklippet laks hadde færre lus enn villaks (Figur 31). 

 

Tabell 8. Vurderinger av grad av lakselusinfestasjon på laks, fordelt i størrelsesklasser, etter 

en skala fra 0 – 4 registrert ved videoovervåking i Granvinselva i 2018.  

Grad av lakselusinfestasjon Smålaks Mellomlaks Storlaks 

Kategori 0 5 11 12 

Kategori 1 7 39 16 

Kategori 2 4 17 6 

Kategori 3 0 1 0 

Kategori 4 0 0 0 

Antall fisk vurdert (N) 16 68 34 

Antall fisk totalt (N) 27 90 39 

Andel vurdert (%) 59,3 75,6 87,2 
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Figur 30. Grad av lakselusinfestasjon på tre ulike størrelsesgrupper av villaks, målt fra 

videobilder fra Granvinselva i 2018. Infestasjonen er vurdert subjektivt etter en skala fra 0 – 4. 

 

Figur 31. Grad av lakselusinfestasjon for villaks samlet, og for fettfinneklippet laks estimert 

fra videobilder fra Granvinselva i 2018. Infestasjonen er vurdert subjektivt etter en skala fra 0 

– 4. 
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Tabell 9. Vurderinger av grad av lakselusinfestasjon på sjøørret, fordelt i størrelsesklasser, 

etter en skala fra 0 – 4 i Granvinselva i 2018. 

Grad av lakselusinfestasjon < 27 cm 28-34 cm 35-40 cm 41-50 cm 51-70 cm > 70 cm 

Kategori 0 221 143 279 267 139 51 

Kategori 1 8 7 41 22 23 15 

Kategori 2 17 11 9 11 2 3 

Kategori 3 9 2 0 0 0 1 

Kategori 4 0 0 0 0 0 0 

Antall fisk vurdert (N) 255 163 329 300 164 67 

Antall fisk totalt (N) 1254 550 752 604 243 125 

Andel vurdert (%) 20,3 29,6 43,8 49,7 67,5 53,6 

 

 

 

Figur 32. Grad av lakselusinfestasjon på seks ulike størrelsesgrupper av sjøørret, målt fra 

videobilder fra Granvinselva i 2018. Infestasjonen er vurdert subjektivt etter en skala fra 0 – 4. 

3.6 Andre arter 

3.6.1 Røye 

Det ble registrert fire nedvandrende og seks oppvandrende røyer i Granvinselva i 2018. 

Observasjonene var fordelt mellom alle seks måneder fra april til september. Røyene 

hadde kroppslengder på mellom 15 og 25 cm.  
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3.6.2 Stasjonær ørret 

Stasjonær ørret skiller seg fra sjøvandrende ørret ved å ha mer kompakt kroppsform, 

prikker med hvit ring rundt, brunere kroppsfarge og mer avrundede finner. Ørret med et 

slikt utseende ble registrert fram og tilbake i bildet hele sesongen. Estimert kroppslengde 

varierte fra 20 til 40 cm. Det blir også registrert noen ørreter som har morfologiske trekk 

som ligger mellom stasjonær ørret og sjøørret. Noen av disse hadde lakselus, men 

samtidig hadde de hvit ring rundt de svarte prikkene og noe mer avrundede finner en 

typisk sjøørret.  

3.6.3 Ål 

Det var 10 registreringer av ål på videoopptakene. Disse stammer fra perioden mai til 

august og er trolig ål som beiter i området rundt kameraene og ikke en observasjon av 

den årlige utvandringen av ål. 

3.6.4 Oter og steinkobbe 

Det ble registrert to pattedyrarter som passerte kamerasektoren. En steinkobbe var en 

tur oppe i elva den 16. april. Oter ble observert i juni og juli. 

3.6.5 Laksand og skarv 

Det ble registrert to fuglearter i videosektoren. En skarv (trolig storskarv) ble observert 

8. september, mens laksender var innom kamerabildene hele sesongen. 
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4. Diskusjon 

4.1 Generelt 

Et tverrsnitt av Granvinselva like ovenfor tidevannspåvirket sone, ble overvåket med fire 

undervannskamera fra 4. april til 1. oktober i 2018. Målet var å registrere all ned- og 

oppvandrende laks og sjøørret. Denne lokaliteten ble overvåket på samme måte i 2017, 

men da med oppstart 24. mai. I 2018 ble det registrert 24 vinterstøinger av laks, 1463 

sjøørreter eldre enn smolt og 1319 smolt som passerte ned i perioden april til juni. 

Samtidig begynte oppvandringen av fisk i midten av mai.  Netto registrert oppvandring 

var 156 villaks, 18 fettfinneklippede laks og 6 laks med morfologiske karakterer som 

tyder på oppvekst i oppdrettsanlegg og 3850 sjøørreter. På grunn av en teknisk feil finnes 

det ikke videopptak fra 3. til 8. juni. Dette var i en periode der det vandret få laks, mens 

sjøørretvandringen var i ferd med å ta seg opp. Det er ikke gjort noen korreksjon av antall 

laks på grunn av disse syv dagene (det ble overvåket deler av 2. juni og deler av 9. juni) 

med manglede overvåking. For sjøørret er det gjort en korreksjon der gjennomsnittlig 

antall oppvandrende individer pr dag, fire dager før og fire dager etter bruddet, er 

benyttet i en interpolasjon for å estimere oppvandringen i dagene uten overvåking. Det 

er også dager etter flommer der enkelte kameraer ikke har full dekningsgrad fordi de har 

vridd på seg eller det har bygd seg opp stein foran. Dette har trolig ført til at noen fisk har 

passert uten å bli oppdaget. Det er ikke gjort noe for å estimere denne feilen. Totalt sett 

er derfor tallene som presenteres i denne rapporten, minimumstall. Det er ikke 

sannsynlig at disse ulike feilene påvirker totalresultatene i større grad.  

4.2 Laks eldre enn smolt 

Det ble registrert 24 vinterstøinger av villaks som vandret ned i perioden fra april til 

midten av mai. I 2017 ble det registrert et innsig på 87 laks (Lamberg et al., 2018). Det var 

ikke rapportert fangst av villaks dette året. Det er ikke uvanlig at over 80 % av gytefisken 

overlever gytingen (Gjertsen et al., 2016) og vil vandre til sjøen på ny. Dette skjer av og til 

om høsten, like etter gyting eller om våren. Granvinsvassdraget har egnede områder for 

vinteropphold i innsjøen, Granvinsvatnet. Det er derfor forventet at en høy andel av 

utvandrende vinterstøing. At det kun ble registrert 24 vinterstøinger (28 % av antatt 

gytebestand) tyder på at det har vandret ut vinterstøinger før videoovervåkingen ble 

startet den 4. april 2018, eller at overlevelsen er lav gjennom vinteren. Det var lav 

vannføring hele våren fram til 27. mars. På denne dagen steg vannføring litt til et nivå 
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tilsvarende det som ble målt 9. april, da vandringsaktiviteten tok seg opp etter en periode 

i starten av april med lav vannføring. Men denne lille vannstandsøkningen varte bare to 

døgn, før vannføringen igjen var på et lavt nivå. Det er derfor mer sannsynlig at en del av 

laksen vandret ut om høsten og at det ikke har vært utvandring av fisk fra 

Granvinsvassdraget før i april 2018. 

Det registrerte innsiget av laks til Granvinsvassdraget i 2018 var på 156 villaks. Dette er 

en økning på 80 % fra året før. Drivtellinger gjennomført på gyteplassene det samme året 

viste også en økning fra 75 laks i 2017 til 140 i 2018 (87 % økning)(Skoglund et al., 

2018)(B. Barlaup pers. med.). Resultater fra videoovervåkingen og fangststatistikken gir 

en total beregnet gytebiomasse av hunnlaks i Granvinsvassdraget i 2018 på 380 kg. 

Gytebestandsmålet for vassdraget (GBM) er oppgitt til 187 (140-281) kg hunnlaks (Anon., 

2017). Dette utgjør snaut 38 hunnlaks dersom vi setter gjennomsnittsvekten til 5 kg. Med 

fangststatistikk som grunnlag, er det er også gjort noen grove estimater på innsiget av 

laks til vassdraget for perioden 1964 til 1990. Her beregnes det et årlig gjennomsnittlig 

innsig på 80 laks (Skoglund et al., 2008). Gitt disse tallene, var innsiget av villaks til 

Granvin i 2018 høyere enn i perioden 1964 til 1990. Innsigsberegningene i denne 

perioden er basert på elvefangst. Det er kjent at det ble fanget laks også i sjøen på 60-, 70-

og 80-tallet. Det er derfor sannsynlig at innsiget av laks var vesentlig høyere enn det 

beregnede (Skoglund et al., 2008).  Uansett, så har Granvinsvassdraget primært vært 

dominert av sjøørret, noe det fortsatt synes å være. 

Det ble registrert totalt 6 laks med tydelige morfologiske tegn på at de har vokst opp i 

oppdrettsanlegg. Dette utgjør 3,3 % av innsiget av laks totalt. Det ble også registrert 18 

fettfinneklippet laks. Det betyr at det var minst 13,3 % av laksen i 2018 som ikke stammer 

fra Granvinsvassdraget.  Tidligere er det i gjennomsnitt årlig registrert ca. 9 laks uten 

fettfinne i vassdraget (kun 3 år med observasjoner). Gjennomsnittlig antall rømt laks 

registrert i gytefisktellingen har vært 6,5 individer i årene 2004 til 2018 (Skoglund et al., 

2008) (B. Barlaup pers med.). Årlig gjennomsnittlig andel «fremmede gener» fra rømt 

oppdrettslaks og fettfinneklippet laks utgjør derfor over 10 % i de årene det er registrert 

fettfinneklippede laks i vassdraget (2013, 2015, 2016 og 2018). Dette utgjør 

sannsynligvis et minimumstall fordi laks som har rømt tidlig er vanskelig å skille fra vill 

laks. Disse oppdages i mange tilfeller under gytefisktelling og videoovervåking, men trolig 

ikke alle. De fettfinneklippede laksene er satt ut som smolt (eller vokst opp i elv om 

merket på vei ut) og har dermed trolig større reproduksjonssuksess enn seint rømt 

oppdrettslaks (Fleming et al., 2000; Fleming et al., 1994; Fleming et al., 1996). I 
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videoovervåkingsprosjektet i 2018 ble det registrert 18 fettfinneklippet laks der 

henholdsvis 37,5 %, 54,2 % og 8,3 % var små-, mellom- og storlaks.  Bidraget til 

gytebestanden av fettfinneklippet hunnlaks ble beregnet til 20 kg i 2018, mens 

tilsvarende for oppdrettslaks var 16 kg. Begge disse bidragene av «fremmede gener» 

utgjør derfor 9,5 % av total gytebiomasse av hunnlaks i 2018. I tillegg kan særlig de 

fettfinneklippede hannfiskene få gyte i konkurranse med de ville hannene i større grad 

enn det som er tilfelle for seint rømte oppdrettslakshanner.  

Det er ukjent hvor de fettfinneklippede laksene stammer fra. Flere steder i Norge settes 

det ut smolt som fettfinneklippes. Disse vil bære preg av at de har vokst opp i klekkeri. 

Særlig vil dette være synlig på ryggfinnen som ofte er deformert på klekkerifisk. To av de 

18 registrerte i Granvinselva i 2018 hadde deformert ryggfinne, men de fleste andre bar 

ikke preg av å ha vokst opp i klekkeri. Dette kan derfor være smolt som har blitt merket 

for eksempel i fiskefella i Guddalselva lenger ute i Hardangerfjorden.  

4.3 Sjøørret eldre enn smolt 

Det ble registrert 1463 sjøørreter, eldre enn smolt, som vandret ut av Granvinselva i 

perioden fra april til midten av mai. I 2017 ble det registrert et innsig på 4073 sjøørreter 

(Lamberg et al., 2018). Det ble samtidig tatt ut få sjøørreter i fangstene (N=49) i 2017. Det 

er sannsynlig at en høy andel av innsiget i 2017 skulle vandre ut våren 2018, etter å ha 

oppholdt seg i vassdraget om vinteren. Dødeligheten i løpet av vinteroppholdet i 

ferskvann, i vassdrag der det er innsjø, er trolig lav (Berg & Jonsson., 1990). Vi skulle 

derfor forvente at nesten alle av de drøyt 4000 sjøørretene i innsiget i 2017, skulle vandre 

ut i 2018. Det var da også tilfelle for sjøørret med kroppslengde større enn 40 cm. Totalt 

851 individer over 40 cm vandret opp i 2017, mens 744 vandret ut i april-mai 2018. Dette 

utgjør en overlevelse gjennom vinteren på 87 %. Noe av dødeligheten skyldtes fangst (49 

individer), og trekkes det fra det totale tapet, finner vi en naturlig vinteroverlevelse for 

sjøørret større eller lik 40 cm, på 92,8 %.  

Men, for de med kroppslengde under 40 cm var frafallet unormalt høyt, der bare 22 % 

vandret ut våren 2018. Dette frafallet utgjør over 2500 individer. Selv med en tenkt høy 

naturlig vinterdødelighet på 20 % (2087 overlevende som kan vandre ut), «mangler» det 

fisk i utvandringen våren 2018. Det kan settes fram flere ulike hypoteser som kan forklare 

dette lave antallet utvandrende små sjøørreter i 2018:  
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1) De minste sjøørretene kan ha passert ut i dagene mellom 2. og 9. juni, en periode det 

mangler rådata på grunn av en teknisk feil.  

Mellom 13. mai og 3. juni vandrer det ut få flergangsvandrer av sjøørreter. Det blir 

registrert en del av de minste sjøørretene i april og begynnelsen av mai, men den lange 

perioden med lav vandringsaktivitet mellom 13. mai og databruddet far midt på dagen 

den 2. juni, tyder ikke på at det kan ha vandret høye antall i perioden med brudd.  

2) De minste sjøørretene kan ha vært vanskelige å oppdage i videoopptakene.  

De samme fiskene ble imidlertid registrert opp i 2017, under tidvis mer krevende 

observasjonsforhold enn det var våren 2018. Det er derfor ikke sannsynlig at 

registreringsmetoden er problemet. Dessuten viser størrelsesfordelingen av 

oppvandrende sjøørreter i 2018, at størrelsesklassen umodne flergangsvandrere (28 til 

35 cm) er redusert i forhold til forventet antall. I 2017 var det en høy andel første- og 

andregangsvandrere som skulle vende tilbake fra sjøoppholdet i 2018, som ett år eldre. 

 3) De manglende små sjøørretene stod igjen i vassdraget sommeren 2018 og vandret ikke 

ut.  

Det er ikke kjent at små sjøørreter tar et pauseår i sjøvandringen på denne måten. På et 

senere tidspunkt burde også disse fiskene til slutt vandre ut. Om det var et årvisst 

fenomen ville det derfor bli synlig i størrelsesfordelingen hvert år. Den registrerte 

forskjellen i størrelsesfordeling mellom oppvandringen i 2017 og 2018 tyder ikke på at 

dette i så fall er noe som skjer hvert år. Overvåkingen i 2019 vil kunne belyse dette 

nærmere.  

4) Det er høy predasjon eller annen høy naturlig dødelighet for de små sjøørretene i 

vassdraget om vinteren.  

En dødelighet på 78 % gjennom vinteren, slik det er beregnet for vinteren 2017/2018, er 

i så fall mage ganger høyere i Granvinsvassdraget, enn det som er registrert tidligere 

(Berg & Jonsson., 1990).  

5) Det foregår en urapportert beskatning på de umodne individene i innsjøen.  

Garnfangst er i dag forbudt i Granvinsvatnet. Ulovlig fiske med garn forekommer 

(http://www.avisa-hordaland.no/granvin/tjuvfiske-i-granvinsvatnet-1.1838745) men 

det er ukjent i hvilket omfang. I forbindelse med forskningsfangst med garn etter røye i 

Granvinsvatnet på 1980-tallet hendte det at det kunne fanges til dels høye antall 

sjøørreter om garnet ble satt på «ugunstig» sted (pers med. K. Hindar). All garnfangst i 

http://www.avisa-hordaland.no/granvin/tjuvfiske-i-granvinsvatnet-1.1838745
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Granvinsvatnet, både lovlig og ulovlig, har derfor potensiale til å redusere 

sjøørretbestanden betydelig. Det foregår imidlertid fangst i forbindelse med utfisking av 

røye i Granvinsvatnet (Sægrov et al., 2017). Dette gir opphav til den siste hypotesen:  

6) Bifangst av sjøørret i uttynningsfisket etter røye, har redusert antall små sjøørreter i 

2017.  

I uttynningsfisket etter røye høsten 2017 ble det avlivet 485 ørreter, der de fleste var 

førstegangsvandrende umodne sjøørreter. Det ble også foretatt et garnfiske 12. til 13. mai 

i 2018 der det ble tatt noen få umodne (første- og andregangsvandrende) sjøørreter fra 

innsiget i 2017. Dersom disse sjøørretene, snaut 500 individer, hadde vandret ut våren 

2018 og returnert for oppvandring i vassdraget, ville det totale innsiget av sjøørret i 2018 

vært høyere enn i 2017. Gjennom videoovervåkingen i 2018 ble det imidlertid registrert 

et lavere innsig enn i 2017 med en netto oppvandring på 3850 sjøørreter mot 4073 året 

før.  

Størrelsesfordelingen i innsiget av sjøørret i 2018 var forskjøvet mot større fisk enn i 

2017, da andel umodne første- og andregangsvandrende sjøørret utgjorde ca. 79 %, mens 

tilsvarende andel i 2018 var 59 %. Det var færre førstegangsvandrende registrert opp i 

2018 enn i 2017 noe som tyder på et lavere antall smolt ut i 2018. Den største økningen 

finner vi i lengdegruppen fra 36 – 50 cm, men også i alle størrelsesgruppene over dette 

var det en økning. Dette skyldes trolig gode næringsforhold og lav dødelighet hos stor fisk 

i sjøen. Fisk som tilhørte én størrelsesklasse i 2017, hadde steget opp en eller to klasser i 

2018. Sjøørreter over 45 cm kan ha lengdevekst på over 10 cm etter en sesong i sjøen og 

dermed flytte seg opp to klasser. På grunn av lav dødelighet og god vekst, økte den 

beregnede totale biomassen av sjøørret fra 3055 kg i 2017 til 4269 kg i 2018. Dette var 

på tross av at det var 223 færre individer i innsiget.  

Størrelsesfordelingen vi registrerte i 2017 og i 2018 avviker noe fra den som blir funnet i 

mange andre sjøørretbestander. I Granvinselva utgjorde innsiget av umodne individer, 

med kroppslengde fra ca. 25 til 35 cm henholdsvis 80 % og 60 % av totaloppvandringen 

i 2017 og 2018. I flere andre studier er det vanligere at de første- og 

andregangsvandrende utgjør ca. 40 % (Davidsen & Lamberg, 2017; Gjertsen et al., 2016; 

Kanstad-Hansen et al., 2017). En forklaring kan være at rekrutteringen til smoltstadiet 

har økt de siste årene (større gytebestand i 2013 og 2014). Den høye andelen kan også 

forklares med andre faktorer: Økt sjøoverlevelse på umoden fisk de siste to årene, eller 

høyere dødelighet på de større individene eller en kombinasjon av disse. Økt dødelighet 
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på de større individene kan oppstå ved høyt fangsttrykk (Kanstad-Hansen et al., 2015). 

Fangstene i Granvinvassdraget har imidlertid vært lave i mange år. I 2018 var det en 

fangst på 36 individer med en gjennomsnittsvekt på 1,9 kg, noe som gir en 

beskatningsrate på 0,9 %. Denne svært lave beskatningsraten av mellomstor sjøørret 

tyder derfor ikke på at høy fangst kan forklare den avvikende fordelingen. En annen mulig 

forklaring kan være et høyt fangsttrykk i sjøen (Kanstad-Hansen et al., 2015). Det finnes 

imidlertid ingen informasjon om variasjonen i fangsttrykket i sjøen i Hardangerfjorden.  

Et fjerde bidrag til en forklaring kan være at lakselusindusert dødelighet på små sjøørret, 

kan har vært forhøyet i perioden fra 2013 frem til 2015. Den antatt lave andelen sjøørret 

på 1 – 2 kg i bestanden i Granvin, vil i så fall være et resultat av høy dødelighet på 

årsklasser for tre til fire år siden, mens luseindusert dødelighet i 2016 og 2017 er lav. 

Overvåking av prematur tilbakevandring og lusinfestasjon på sjøørret i elver i Hardanger 

de siste årene viser ingen tydelige forskjeller i negative effekter av lakselus i perioden 

2013 til 2015 (Kambestad et al., 2016). Generelt ble antall prematurt tilbakevandrende 

sjøørret og grad av lakselusinfestasjon beskrevet som lavere i perioden 2000 til 2015, 

sammenlignet med situasjonen på slutten av 90-tallet (Kambestad et al., 2016; Kålås et 

al., 2015). Overvåkingsstasjonene ligger noe lenger ute i Hardangerfjorden enn 

Granvinsvassdraget og fanger ikke nødvendigvis opp lokale forskjeller. Observasjoner 

lokalt fra munningen av Granvinselva tyder imidlertid på til dels mye lus på fisken på 

midten av 2000-tallet (K.E. Engeland, pers. med.). Vi har foreløpig ikke funnet noe 

informasjon om graden av prematur tilbakevandring og lakselusinfestasjon fra 

munningen av Granvinsvassdraget i de siste årene. 

4.4 Smolt 

Mens overvåkingen i 2017 ble startet for seint til å få med seg hoveddelen av 

smoltutvandringen, ble stort sett hele smoltutvandringsperioden dekket i 2018.  På grunn 

av manglende registreringer i perioden fra 3.- 8. juni og observasjoner av smolt helt frem 

til og med 2. juni, er det sannsynlig at det kan ha vandret smolt i dagene mellom 3. og 

8.juni. I tiden etter 8.juni ble det kun observert noen få enkeltindivider av smolt, så 

smoltutvandringen var trolig over før 8. juni. Videosystemet i Granvin er ikke 

dimensjonert for å fange opp all smolt, men det har likevel en høy dekningsgrad. Smolt er 

som regel fisk med kroppslengde mellom 12 og 16 cm. For å registrere alle, må 

kameraavstanden være liten. Det er perioder der sikten i vannet blir redusert at vi kan gå 

glipp av smolt. Dette gjelder særlig på dagtid. I mørket vil den kunstige belysningen føre 
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til at smolten blir kraftig belyst og lett å oppdage, men detaljer blir mer utvisket på grunn 

av overeksponering og lang lukkertid.  

I 2018 ble det registrert færre stimer av smolt enn det ble i 2017. Dette på tross av at 

overvåkingen i 2017 bare omfattet siste del av utvandringen. Stimstørrelser registrert for 

utvandrende smolt øker med økende totalt antall smolt det samme året. Mangelen av 

stimer registrert i Granvinselva i 2018 tyder på et lavere antall smolt enn i 2017. En 

reduksjon i antall returnerte førstegangsvandrende sjøørreter, hvor det var 726 færre 

individer i 2018, tyder også på at det var færre utvandrende smolt i 2018 enn i 2017. Det 

kan være ulike grunner til nedgang i antall smolt et enkelt år. Store flommer kan redusere 

overlevelsen på eggene i gytegropene når bunnsubstratet flytter seg under høy 

vannføring. I oktober 2014 var det skadeflommer i flere vassdrag på Vestlandet. Dette kan 

hatt betydning for 3-årig smolt i 2018. Smoltalder for sjøørret i Granvinsvassdraget er 

imidlertid 3,6 år i gjennomsnitt (B. Skår 2010).  

Det ble registrert en høyere andel sjøørretsmolt (68 %) enn laksesmolt (32 %) i 2018. 

Tilsvarende beregning i 2017 viste 57 % sjøørretsmolt og 42 % laksesmolt. Antall 

returnerende førstegangsvandrere av sjøørret kan fortelle noe om det totale antallet 

utvandrende smolt, betinget av at det ikke vandrer inn sjøørret, som vandret ut som smolt 

fra et annet vassdrag. Det er ikke uvanlig at umoden sjøørret har vinteropphold i et 

vassdrag der de ikke er vokst opp. I 2018 var antall registrerte førstegangsvandrende 

(fisk mellom 20 og 27 cm) 1200. Sjøoverlevelsen i første sjøopphold kan ligge mellom 50 

og 70 % dersom det ikke er høy beskatning eller unormalt høye nivåer av lakselus i 

fjorden. Registrering av grad av lakselusinfestasjon på førstegangsvandrende sjøørreter 

som vandret opp i Granvinselva i 2018, viste lave nivåer og ingen fisk med store skader 

etter lus. Beskatningen i fjorden utenfor er ikke kjent, men er antatt å være lav på denne 

størrelsesgruppen i dette området. Med en sjøoverlevelse på ca.  60 % (Strand et al., 2019) 

skulle det ha vandret ut ca. 2000 sjøørretsmolt fra Granvinsvassdraget i 2018. I 

videoovervåkingen registrerte vi ca. 900 sjøørretsmolt. Vi kan altså ha fanget opp 

nærmere halvparten av smoltutvandringen. Dette er en høy andel når en skal registrere 

et representativt smolt-utvandringsforløp for bestanden. 

Dersom estimatene av antall sjøørretsmolt er korrekte, var antall utvandrende laksesmolt 

i 2018 over 400 individer. Antall førstegangsgytere av laks (flergangsgytere holdt 

utenfor) tilbake til Granvinsvassdraget, er trolig ikke mer enn ca. 40 til 50 individer de 

siste årene. Gjennomsnittlig totalinnsig av laks beregnet fra gytefisktellinger og fangst har 

vært 75,7 individer de siste 15 årene. I et vassdrag uten høy beskatning er andel 
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flergangsgytere ofte over 20 % (Lamberg & Gjertsen, 2019; Niemelä et al., 2011). Det 

reelle innsiget av førstegangsvandrende laks er derfor ca. 60 individer forutsatt at alle de 

registrerte individene stammer fra Granvinsvassdraget. Videoregistreringene de siste to 

årene og gytefisktellingene viser at det er en andel av laksen som ikke stammer fra 

Granvinsvassdraget. Dette gjelder for eksempel fettfinneklippet laks og laks med usikker 

bestemmelse av opphav (tidlig rømt oppdrettslaks). Dette betyr at antall returnerende 

førstegangsvandrende laks som har vandret ut som smolt fra Granvinselva, kan være 

nærmere 40 - 50 individer. Med 10 % sjøoverlevelse for laksesmolt, gir dette en 

gjennomsnittlig smoltutvandring de siste 15 årene på 4 – 500 smolt. Med en 

sjøoverlevelse på 5 % blir smoltutvandringen tilsvarende 800 til 1000 smolt. 

I 2018 ble det beregnet en sjøoppholdstid for førstegangsvandrende sjøørret på 107 

dager fra 50 % kumulativ utvandring av smolt til 50 % oppvandring av 

førstegangsvandrere. Det er ikke uvanlig med et sjøopphold på to til tre måneder 

(Davidsen et al., 2014; Ulvund et al., 2014; Ulvund et al., 2012).  Granvinsvatnet kan 

imidlertid være et vinteroppholdssted for sjøørret fra andre vassdrag eller elver i 

nærheten, der det ikke er innsjøer. Dersom sjøørret har vandret ut fra en elv med et annet 

utvandringstidspunkt enn Granvinsvassdraget, vil det påvirke det registrerte 

oppvandringsforløpet, om denne fisken eventuelt vandrer opp i Granvinsvatnet for 

vinteropphold.  Dette vil i så fall forskyve den totale oppvandringskurven for 

førstegangsvandrende sjøørreter i vassdraget.  

4.5 Grad av lakselusinfestasjon 

Det er mulig å få et bilde av graden av lusinfestasjon på oppvandrende fisk ved å analysere 

bildene. Fra totalt 3360 video-sekvenser av oppvandrende sjøørret var det mulig å 

vurdere graden av lusinfestasjon på 1278 fisk. For laks var det mulig å vurdere grad av 

lakselusinfestasjon på 142 av totalt 180 vill-, fettfinneklippet- og oppdrettslaks. Både for 

laks og sjøørret var graden av lusinfestasjon i 2018 lavere enn i andre vassdrag, der det 

foregår slik overvåking (Davidsen & Lamberg, 2017; Lamberg & Gjertsen, 2017). Tidligere 

er det registrert til dels mye lus på fisk som vandrer inn til Granvinsvassdraget. Særlig på 

90-tallet ble det registrert mye lus på fisken her (Sægrov et al., 1996). Lusenivåene 

observert ved hjelp av video i 2017 og 2018 beskriver tilstanden disse to årene, og sier 

ikke noe om hvordan det har vært før, eller hvordan det kan utvikle seg i framtidige år. 

Som i 2017, ble det i 2018 funnet minst lus på de små sjøørretene og gradvis mer på de 

større individene. Laksen og sjøørret med kroppslengde på over 50 cm, hadde mest lus. 
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Smittepresskart for lakselus i 27. mai til 13 juni i 2018 viser at de indre delene av 

Hardangerfjorden hadde lavt smittepress, mens det var høyere i midtre og ytre del av 

fjorden (Grefsrud et al., 2018). Sjøørret som ble benyttet som stamfisk i klekkeriet på 70- 

og 80-tallet, ble ofte merket og satt ut i munningen etter stryking. Flere gjenfangster av 

disse fra for eksempel området rundt Etne, tyder på at i hvert fall større sjøørreter 

vandret til de ytterste delene av Hardangerfjorden (K. E. Engeland pers. med.). Ved hjelp 

av telemetri er det blitt vist at en større andel av stor ørret (> 45 cm) hadde tendens til å 

vandre lengre distanser enn de mindre fiskene (Davidsen et al., 2014). Et slikt 

vandringsmønster kan forklare hvorfor vi fant mest lus på de store sjøørretene i 2018. 

Det samme mønsteret ble observert i 2017 (Lamberg et al., 2018). Laksen kommer fra 

andre områder enn sjøørretene, oppholder seg trolig kortere tid i fjorden, og kan derfor 

ha andre lusenivåer på grunn av det. Totalt sett, var det imidlertid lave lusenivåer på den 

oppvandrende fisken i Granvinselva i 2018 som i 2017, sammenlignet med andre 

vassdrag. I 2018 ble det funnet en lavere grad av lakselusinfestasjon på 18 

fettfinneklippede laks enn på 118 villaks i Granvinselva. Det tyder på at de har hatt ulik 

vandringshistorie enn de ville laksene.  
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6. Vedlegg 

Rådata fra videoovervåkingssystemer som benyttes til telling av fisk i elver, består av en 

kontinuerlig videostrøm bestående av fra 3-4 bilder pr sekund gjennom en hel 

vandringssesong. Det er kun små brudd i denne bildestrømmen ved hvert skifte av 

lagringsmedium (harddisker). Dette gjør at materialet kan analyseres så mange ganger 

det er ønskelig - også i framtida. Ut fra videostrømmen kan det tas ut stillbilder. Fra et 

firekamerasystem som i Granvinselva i 2017 og 2018, genereres det 1 036 800 stillbilder 

i døgnet. I en hel vandringssesong, fra april til november, vil det lagres ca. 220 millioner 

stillbilder. Av disse er det fisk på ca. 4 % av enkeltbildene. 

 

 

Illustrasjon 1. Utvandrende sjøørret med lav kondisjonsfaktor trolig på grunn av gyting høsten 

2017 og påfølgende vinteropphold oppe i vassdraget. 
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Illustrasjon 2. Utvandrende sjøørret i god kondisjon etter vinteropphold. 

 

 

Illustrasjon 3. Sjøørretsmolt. 
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Illustrasjon 4. Laksesmolt. 

 

Illustrasjon 5. Stim med oppvandrende førstegangsvandrende sjøørreter. 
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Illustrasjon 6. Umodne sjøørreter mellom 24 og 27 cm. 

 

Illustrasjon 7. Rømt oppdrettslaks. 
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Illustrasjon 8. Fettfinneklippet laks. 

 

Illustrasjon 9. Villaks. 



SNA-rapport 14/2019 

 

60 

 

 

Illustrasjon 10. Stor kjønnsmoden gammel sjøørret. 

 

Illustrasjon 11. Kjønnsmoden sjøørret.  

 


