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Sammendrag 

Kanstad-Hanssen, Ø. SNA-rapport 15/2021. 60s. 

 

 

Som en oppfølging av ungfiskregistreringer fra 2014/2015 og 2015 ønsket elveeierlaget en ny 

ungfiskregistrering i vassdraget i 2021. Det er ikke utført annen overvåking knyttet til status for 

laksebestanden i vassdraget i perioden mellom 2015 og 2021. 

Det ble fisket på til sammen 17 lokaliteter i vassdraget siste dagene av august, og vannføringen var 

svært lav. Selv om lav vannføring må antas å påvirke estimatene av fisketetthet, antas 

tetthetsestimatene fra 2021 og samsvare godt med estimerte tettheter av laksunger fra 2014/2015. 

Konklusjonen fra undersøkelsene i 2014/2015 var at resultatene da samsvarte med resultatene fra 

undersøkelser i 1991 og 2004. Dette indikerer at gytebestandsmålet for laks, dvs. antall gytefisk, de 

fleste år er tilstrekkelig til å utnytte produksjonskapasiteten i vassdraget.   
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Forord 

Denne rapporten gjengir resultatene av ungfiskregistreringer og registreringene vurderes opp mot 

tilsvarende undersøkelse fra 2014. Øyvind Kanstad Hanssen har vært prosjektleder for Skandinavisk 

naturovervåking AS og skrevet rapporten. Oppdragsgiver har vært elveeierlagt som har finansiert 

oppdraget gjennom tilskudd fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Per-Øyvind Winther har vært 

kontaktperson hos oppdragsgiver. 

 

Øyvind Kanstad-Hanssen 

Prosjektleder 

Skandinavisk naturovervåking  
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1. Innledning 

Bestandene av laks, sjøørret og sjørøye i Laukhellevassdraget er relativt nøye kartlagt de siste 

15-30 årene. Ungfiskregistreringer og boniteringer av elvene samt prøvefiske i innsjøene ble 

gjennomført i tidsrommet fra tidlig på 1990-talet til tidlig på 2000-tallet (Jørgensen mfl. 1991; 

Jørgensen 2004). I 2008 startet overvåking av smoltutvandring og oppvandring av laks, sjøørret 

og sjørøye, og overvåkingen pågikk frem til og med 2014 (Gjertsen mfl. 2016). 

 

I dag forvaltes alle lakseførende vassdrag ut fra et fastsatt gytebestandsmål for laks, og for 

Laukhellevassdraget ble det fastsatt et gytebestandsmål (1907 kg hunnlaks) allerede i 2007 

(Hindar mfl. 2007). Gjennom en ny vurdering knyttet til utregningsgrunnlaget ble 

gytebestandsmålet nedjustert til 1498 kg hunnlaks i 2012 (Anon.2012). I 2013 gjennomførte 

NINA en ny og grundig bonitering, som resulterte i et forslag om en ytterligere nedjustering av 

gytebestandsmålet til 1055 kg (Robertsen mfl. 2014). Elveeierlaget ønsket en oppfølging av 

arbeidet fra 2013, og fikk i 2014/2015 utført ungfiskregistreringer for å vurdere om fordeling og 

tetthet av ungfisk samsvarte med resultatene fra boniteringen. I denne undersøkelsen ble det 

funnet et godt samsvar mellom beregnede ungfisktettheter og de områdevise klassifiseringene 

av bunn-substrat fra boniteringen i 2013, mens det ikke ble funnet et tilsvarende samsvar mht. 

til målte verdier av skjul for ungfisk (Kanstad-Hanssen 2016).  

 

Det har ikke blitt utført noen registreringer av oppvandring av anadrom fisk i seinere år, og det 

er kun fangststatistikk som ligger til grunn for å vurdere bestandsstatus. Elveeierlaget ønsket 

derfor en ny registrering av ungfisktettheter i 2021, for å sammenligne registreringer med data 

fra en periode med kjent bestandsstatus, dvs. med resultatene fra ungfiskundersøkelsene i 

2014/2015. Skandinavisk naturovervåking As derfor engasjert til å gjennomføre nye 

ungfiskregistreringer i vassdraget, i tråd med forrige undersøkelse (Kanstad-Hanssen 2016).  
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2. Metode 

2.1 Områdebeskrivelse  

 

Laukhellevassdraget ligger på Senja, og har et nedbørsfelt på 207 km2. Vassdraget har til sammen 

åtte store og små innsjøer og totalt ca. 25 km elvestrekning som er tilgjengelig for anadrom laksefisk 

(Figur 1). Elvestrekningene mellom de fire nederste små innsjøene, Sjøvatnet, Gamvatnet, Mevatnet 

og Hellevatnet, kjennetegnes av vekslende stryk hvor elva er grunn og dominert av stein/grus. 

Elvestrekningene mellom de neste tre innsjøene, Hellevatnet, Høglivatnet og Sørlivatnet, samt nedre 

to kilometer av Kaperelva ned mot Sørlivatnet, er stilleflytende, dype og domineres av sand og dynn. 

Resten av Kaperelva kjennetegnes av vekslende stryk og dominans av stein og grus. I Svanelva er 

variasjonen større, og deler av elva renner rolig og domineres av sandbunn.  

 

  

 

 Figur 1 Kart over Laukhellevassdraget på Senja. Lokaliteter som ble fisket i 2014/15 er markert med 

grønt. De samme lokalitetene ble også fisket i 2021, men i tillegg ble det fisket på fem nye lokaliteter 

(markert med oransje).  
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2.2 Ungfiskregistrering 

 

Tetthetsregistreringene av ungfisk ble utført med elektrisk fiskeapparat (prod. Terik AS) 29. og 30 

august 2021. Undersøkelsen ble dermed utført om lag en måned tidligere enn i 2014/15. 

Vannføringen var lav, og utgjorde ca. 1,5 m3/s, og til sammenligning var vannføringen ved forrige 

undersøkelse 6-7,5 m3/s. Lokalitetene som ble benyttet i 2014/15 lå til grunn også for undersøkelsen 

i 2021, men den lave vannføringen førte til at beskaffenheten av flere lokaliteter ikke var lik mellom 

årene. Primært var dette et resultat av tørrfall, og at fiskefeltet måtte flyttes utover i elvetverrsnittet. I 

tillegg ble det fisket på fem nye lokaliteter for å styrke representativiteten av de utvalgte 

fiskeområdene. Ti av de gamle lokalitetene ble fisket tre ganger med om lag 30 minutters opphold 

mellom hver gang, og fangstene etter hver omgang ble oppbevart levende i stamper. Tettheten av 

ungfisk beregnes ut fra tre gangers fiske på hver av disse lokalitetene (Zippin 1958). På grunn av lav 

fangbarhet tas ikke fangsten av 0+ med i estimatet, og beregningene omfatter derfor kun fisk eldre 

enn 0+. Dersom estimert populasjonsstørrelse er lavere enn 50 individer på det totale fiskearealet, 

vil ikke ”Zippin-estimat” gi et tilfredsstillende estimat (innenfor 90 % konfidensintervall), og i så fall 

oppgis ikke konfidensintervallet. For å beregne fisketettheten på lokaliteter som kun ble fisket en 

omgang har vi benyttet fangbarhet beregnet fra lokalitetene med tre gangers fiske og gjennomsnittlig 

beregnet fangbarhet innenfor hver elvetype. All fisk ble lengdemålt (naturlig lengde) og deretter satt 

tilbake i elva. 

 

Valg av lokaliteter for elektrofiske hadde som utgangspunkt å fange opp variasjon i elvetype, substrat 

og mål av mengde skjul slik det fremgår av Robertsen mfl. (2014). Videre ble lokalitetene valgt for 

best mulig å samsvare med tidligere lokaliteter i elvene (Jørgensen mfl. 1991; Jørgensen 2004), og 

i tillegg ble noen lokaliteter valgt for å sikre representativitet ut fra ulike elvetyper. Ved beskrivelse av 

våre lokaliteter har vi lagt til grunn den områdevise klassifiseringen av elvetype (mesohabitat), 

substrat og skjulmål (Robertsen mfl. 2014). Her oppgis elvetype som grunt kvitstryk, dypt kvitstryk, 

stryk, glattstrøm, grunnområde og kulp. Substrat oppgis som 1= sand (<2cm), 2= grus (2-12 cm), 3= 

stein (12-29 cm), 4= stor stein (>29 cm) og 5= berg. Klassifiseringen av substrat ble oppgitt med 

dominerende og subdominerende kategori.  Mål av skjul blir oppgitt som vektet skjul (jfr. Finstad mfl. 

2007, 2009).  Vi har benyttet de samme klassifiseringene når den enkelte el-fiskelokaliteten er 

beskrevet, samt at vi har oppgitt hvor stort areal som ble fisket, vannhastighet og vanndyp for hver 

lokalitet. Vannhastighet blir oppgitt som lav (L=< 0,2 m/s), middels (M=0,2-0,5 m/s), sterk (S=0,5-

1,0) og stri (Si=>1,0).  

 

Det ble fisket på til sammen 17 lokaliteter i vassdraget i 2021, hvorav tre lå ligger nedstrøms 

Høglivatnet, tre i Kaperelva før samløpet med Svanelva, fire etter samløpet samt seks i Svanelva 

(figur 1, tabell 1). 
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3. Resultater 

Det ble fanget til sammen 438 laksunger eldre enn årsyngel (0+) og 134 årsyngel av laks. Det ble i 

tillegg fanga 70 ørretunger eldre enn årsyngel og 19 årsyngel (tabell 2). Den gjennomsnittlige 

beregnede tettheten av laksunger eldre enn årsyngel var 33,6 individer/100 m2. På de tre lokalitetene 

nedstrøms Høglivatnet varierte beregnet tetthet av laksunger fra knapt 9 til 174 individer /100m2, og 

gjennomsnittlig tetthet var 75 individer.  I Kaperelva, nedstrøms samløpet med Svanelva, varierte 

tetthetene fra 2 til 35 laksunger/100 m2. Det ble fanget til sammen 4 laks på lokalitet 3, som ligger i 

den dype, stilleflytende delen av elva ned mot Sørlivatnet, og siden denne elvetypen utgjør en stor 

andel av strekningen mellom samløpet av Kaper- og Svanelva er det relevant å inkludere denne 

lokaliteten i beregningen av en gjennomsnittlig tetthet for den aktuelle elvestrekingen.  I øvre del av 

Kaperelva, oppstrøms samløpet med Svanelva, varierte beregnet tetthet fra 19 til 48 laksunger/100 

m2, og gjennomsnittlig tetthet var 29 laksunger/100 m2. I Svanelva varierte beregnede tettheter fra 8 

til 34 laksunger/100 m2, og gjennomsnittlig tetthet var 26 laksunger/100 m2.  

 

Årsyngel var som ventet mer ujevnt fordelt i elva enn eldre laksunger, og årsyngel ble ikke fanget på 

4 av 17 lokaliteter. På lokaliteter med fangst av årsyngel varierte tetthetene fra 1til 50 ind./100 m2. 

 

Ørret ble fanget i langt lavere antall enn laksunger, og utgjorde knappt 16 % av all ungfisk eldre enn 

årsyngel. Det ble fanget flest ørret per 100 m2 i Svanelva og øverst i Kaperelva.   

 

 

 

 

Tabell 1 El-fiskelokaliteter i Laukhellevassdraget i 2021. Elvetype (1), substrat (1) og skjul (1) er oppgitt 
i henhold til områdevis klassifisering ut fra kart i Robertsen mfl. (2014). Substrat (2) og skjul (2) er vår 
klassifisering av el-fiskelokaliteten. 
Lokalitet Areal  

(m2) 
Elvetype 

(1) 
Substrat 

(1) 
Skjul 

(1)  
Substrat 

(2) 
Skjul 

(2)  
Vann-

hastighet 
Dyp 
(cm) 

         
1 300 Grunnområde 1,2 7 2,1 8 L-M 10-40 
2 60 Grunnområde/glattstrøm 4,2 19 4,3 27 M-S-L 10-50 
3 300 Kulp 1,1 0 1,1 0 L 50-100 
4 100 Grunnområde 2,1 6 2,3 5 M-L 5-20 
5 200 Stryk 3,4 21 3,4 17 M-S 10-40 
6 200 Stryk 2,3 13 2,3 14 M-L 5-25 
7 150 Stryk 2,4 7 3,2 11 M-L 5-30 
8 100 Stryk 3,4 29 3,4 18 M-S 10-40 
9 150 Dypt kvitstryk 5,3/4 0 5,3 6 M-S 20-50 

10 100 Kulp 1,2 17 1,2 8 L 30-70 
11 100 Grunt kvitstryk 4,3 17 4,3 21 M-S 10-30 
12 200 Grunnområde 1,3 6 1,3 4 L-M 10-40 
13 100 Grunnområde 5,4 19 4,5 11 M 10-40 
14 200 Kulp 2,4 2 2,4 4 L 5-50 
15 120 Dypt kvitstryk 3,2 2 3,4 9 M 10-40 
16 90 Stryk/kvitstryk 4,5 - 4,5 4 S-M 10-30 
17 140 Grunnområde 1,2 - 2,1 2 L 20-40 
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Tabell 2 Fangst ved elektrofiske i Laukhellevassdraget høsten 2021. Estimert tetthet av laks er oppgitt 
per 100 m2, og estimatene er oppgitt med konfidensintervall (KI, 95 %). Estimat for lokaliteter med en 
fiskerunde er basert på gjennomsnittlig beregnet fangbarhet for samme elvetype (*). Fangst av årsyngel 
av laks og av ørret er oppgitt som samlet fangst ved tre omgangers fiske (^ angir fangst fra kun en 
fiskerunde).  
Lokalitet Areal Laks (eldre enn 0+) Laks 

(0+) 
Ørret 
(0+) 

Ørret 
(>0+) 

  1.omg 2.omg 3.omg  Estimert  
 tetthet 

KI 
 

Fangbar
-het 

Totalt Totalt Totalt 

           
1 300 8 5 4 8,6  0,30 16 0 0 
2 60 57 21 15 174,1  11,7 0,52 39 0 2 
3 300 2 1 1 2,0  0,32 0 0 0 
4 100 11 8 5 35,1  0,32 3 0 3 
5 200 27 16 9 32,3  3,9 0,42 20 6 9 
6 200 23 - - 22,6  0,43* 10 1 4 
7 150 33 17 10 47,6  4,8 0,46 5 0 11 
8 100 8 4 3 19,0  0,40 4 4 4 
9 150 23 14 6 33,7  3,9 0,47 0 0 5 
10 100 4 - - 12,5  0,32* 0 0 2 
11 100 23 10 9 53,1  7,3 0,41 11 2 13 
12 200 12 - - 15,7  0,38* 14 7 6 
13 100 16 - - 42,1  0,38* 5^ 0 4^ 
14 200 5 - - 7,8  0,32* 0 0 2^ 
15 120 13 - - 25,2  0,43* 2^ 0 6^ 
16 90 7 - - 16,5  0,47* 1^ 0 1^ 
17 140 13 - - 24,4  0,38* 4^ 2^  

Samlet 2610 285 96 61 33,6  - 0,45 134 19 70 

 

 

Figur 2 Sammenligning av estimerte tettheter av laksunger i Laukhellevassdraget i årene 2014 og 2021. 

 

 

 

Figur 3 Lengdefordeling av laksunger fanget i Laukhellevasdraget høsten 2021. 
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4. Diskusjon 

Det var en klar dominans av laksunger i fangstene fra ungfiskregistreringene i Laukhellevassdraget 

i 2021, noe som samsvarte godt med registreringene i 2014/2015. Gjennomsnittet for estimatene for 

tetthet av laksunger på samtlige lokaliteter tilsvarte nær 34 individer per 100 m2, og for lokaliteter 

som også ble fisket i 2014/15 var gjennomsnittet 31 laksunger. Fangsten av laksunger, og estimert 

tetthet, var svært høy på lokalitet 2 i 2021, og dersom denne lokaliteten utelates fra 

gjennomsnittsberegningen var gjennomsnittet 26 laksunger per 100 m2. Estimert tetthet av laksunger 

var dermed på samme nivå i 2021 og 2014/2015 (24 laksunger/100 m2).  

 

Undersøkelsen i 2021 ble utført på lavere vannføring enn i 2014/15, noe som i utgangspunktet burde 

tilsi at estimerte fisketettheter relativt sett ble høyere i 2021 enn i 2014/15 på grunn av at tilgjengelig 

vanndekt areal minsker. Normalt vil også lav vannføring assosieres med god fangbarhet, men det 

var klart lavere fangbarhet under fisket i 2021 enn i 2014/15. Den lave fangbarheten var en følge av 

at lav ledningsevne og mye fisk som flyktet unna strømfeltet. Dette kan ha påvirket estimatene i 

motsatt retning av effektene av redusert vanndekt areal. Vi finner derfor at resultatene fra 2021 trolig 

representerer en reel liten økning i fisketetthet sammenlignet 2014/15.  

 

På grunn av lav vannføring møtte flere lokaliteter flyttes noe sammenlignet med plassering i 2014/15. 

Flere av lokalitetene fra 2014/2015 var mer eller mindre tørrlagte i 2021, og fiskeområdene ble da 

forskjøvet til områder med grei vanndekning. Dette har bidratt til at beskaffenheten av noen lokaliteter 

ikke samsvarer mellom årene, og vannhastigheten har også vært lavere på de fleste lokalitetene 

sammenlignet med forrige undersøkelse. Det ble fisket på fem nye lokaliteter i 2021 for å sikre at 

utvalget av lokaliteter representerer variasjonene i vassdraget på en god måte. Det er om lag 25 km 

med elvestrekninger i vassdraget, og det kunne vært ønskelig med en ytterligere økning i antall 

lokaliteter. Utvalget av lokaliteter i 2021 dekker likevel beskaffenheten av ulike elvestrekninger i 

vassdraget på en rimelig god måte, og resultatene antas å speile ungfisktettheten i vassdraget på 

en god måte.  

 

Resultatene viser at tetthetene av laksunger var lave på stilleflytende elvestrekninger, der 

bunnsubstratet var dominert av finkornet grus/sand, og tilgangen på skjul var lav. Vi fant tettheter 

mellom 2-8 eldre laksunger per 100 m2 innenfor slike områder i vassdraget. Vi fant ingen gode 

sammenhenger mellom estimert fisketetthet innenfor elvetypene ‘grunnområde’, ‘stryk’ og ‘kvitstryk’. 

I forbindelse med undersøkelsene i 2014 og 2015 ble sammenhengen mellom estimert fisketetthet 

og måling av skjul på den enkelte lokaliteten vist å være god (Kanstad-Hanssen 2016), og de 

variasjonen vi finner i estimerte tettheter innenfor en gitt elvetype forklares i all hovedsak av ulike 

tilgang på skjul.  
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I og med at vi finner om lag like ungfisktetthete i 2021 som i 2014/2015, og at konklusjonen var 

likelydende for sammenligningen av 2014-resultater med eldre resultater fra Jørgensen mfl. (1991) 

og Jørgensen (2004), er det mye som tyder på at tetthetene av laksunger varier lite i vassdraget.  

Dette kan være en indikasjon på at gytebestandsmålet for laks, dvs. antall gytefisk, de fleste år er 

tilstrekkelig til å utnytte produksjonskapasiteten i vassdraget.  
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