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Sammendrag 
Lamberg, A. 2022. Videoovervåking av laks og sjøørret i Granvinselva i 2020. SNA-rapport 08/2022. 61 
s. 

Et tverrsnitt av Granvinselva som ligger like ovenfor tidevannspåvirket sone, er overvåket med fire 

undervannskamera i årene 2017 til 2020. I denne rapporten presenteres resultater først og fremst fra 

2020, men også noen oppsummerte data fra de fire årene i overvåkingsperioden samlet. Målet med 

prosjektet er å registrere all ned- og oppvandrende laks og sjøørret hvert år. Ut fra disse registreringene 

skal vandringsatferd og bestandsutvikling analyseres.  

Totalt ble det registrert 14 vinterstøinger av laks og 3699 sjøørreter ut av vassdraget i perioden fra 17. 

februar til 5. juni. Fra slutten av april til midten av oktober ble det også registrert 3957 oppvandrende 
sjøørreter og 200 villaks, hvorav fem var fettfinneklippet. I tillegg ble det registrert syv laks som ble 

klassifisert som rømt oppdrettslaks. Fra midten av april til midten av juni ble det totalt registrert 158 

laksesmolt og 265 sjøørretsmolt, det laveste antallet i overvåkingsperioden fra 2017 til 2020. Et 

merke/gjenfangstestimat fra smoltårsklassen 2019 og 2020 viser at totalutvandringen av laksesmolt og 

sjøørretsmolt samlet i disse to årene har vært henholdsvis 1300 individer (CI: 640 – 2000) og 1500 

individer (CI: 560 – 2900). 

Antall laks i innsiget har økt i fireårsperioden, mens tilsvarende antall sjøørret har vært stabilt. Andel rømt 

oppdrettslaks i innsiget har variert fra 3,3 til 11,2 % med en synkende tendens over år. Det er åpnet for 

fangst av sjøørret, men ikke for laks i Granvinsvassdraget. Fangstene av sjøørret har vært stabilt lave i 

overvåkingsperioden med et uttak på ca. 5 % av innsiget av individer med kroppslengde over 35 cm. 

Laks som fanges, skal gjenutsettes, mens rømt oppdrettslaks avlives. Fangstraten (andel som avlives + 

gjenutsettes) har variert fra 7 til 47 % i overvåkingsperioden. I 2020 var totalfangsten av laks på 93 

individer. Dette høyere enn det antatte innsiget av laks (ca. 80 individer) til elva på 60 og 70-tallet.  

Fordeling av oppvandrende ville små-, mellom- og storlaks i Granvinselva i 2020 var henholdsvis 35,9 
%, 48,2 % og 15,9 %. Mellomlaksen har vært den dominerende størrelsesklassen i hvert av årene med 

overvåking. Andel hunnlaks var henholdsvis 38,3 %, 45,9 % og 37,5 % for små-, mellom og storlaks i 

2020. Andel hunnlaks var derfor avvikende lavt dette året.  På tross av dette ble det beregnet en 

gytebiomasse på 330 kg hunnlaks. Dette er 1,8 ganger høyere enn nominelt GBM. 

I alle de fire årene fra 2017 til 2020 er det gjennomført drivtelling av gytefisk på elevstrekningene i 

vassdraget. Ved å trekke avlivet laks i fangstene fra innsiget registrert i videoovervåkingen, kan beregnet 

gytebestand av laks sammenlignes mellom de to metodene. I alle år har fordelingen av størrelsesklasser 

av laks blitt registrert likt med begge metoder. Også antall laks har vært registrert likt med kun 

gjennomsnittlig ca. 6 % flere laks registrert i videoovervåkingen enn i drivtellingene, med unntak av i 2020 

da forskjellen var 39 %. Forskjellen skyldes trolig ikke forskjell i utførelse av metodene, men kan ha med 



SNA-rapport 08/2022 

 

3 

 

økt antall individer i fang og slipp fisket i sesongen med høyere andel urapportert avlivet fangst, enn 

tidligere.   
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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. 

Det finansieres av havbruksselskapene i to av Norges 13 produksjonsområder for oppdrettslaks - PO3 

og PO4. Overvåkingen henter også delfinansiering fra andre kilder: Miljødirektoratet, Fiskeri og 

havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Vestland fylkeskommune og Østfold Energi.  

Etter 2019 har prosjektet fått utvidet tidshorisont og heter nå Salmon Tracking 2030.  Det har som 

overordnet mål å øke kunnskapsnivået for ville bestander av laks og sjøørret i vassdrag fra Karmøy til 

Stad, ved å benytte datainnsamlingsmetoder som har høyere presisjon, enn det mer teoretiske modeller 

kan tilby. Norsk lakseforvaltning bygger i dag på flere overordnende, teoretiske modeller. Ved å skaffe 

mer eksakt kunnskap kan modellene verifiseres på en bedre måte og derfor videreutvikles. Nøyaktigere 

data vil også sikre mer presise konklusjoner fra den årlige driften av modellene.  

Skandinavisk naturovervåking (SNA) bidrar til Salmon Tracking 2030 med videoovervåking i totalt 11 

vassdrag i den aktuelle regionen. Overvåkingsprosjektene består av tre overvåkingsanlegg i fisketrapper: 

Hovefossen i Nausta, Osfossen i Gaula og Fossfossen i Sogndalselva. Så overvåkes det i ytterligere åtte 

vassdrag i åpne elvetverrsnitt i Oselva, Granvinsvassdraget, Omvikelva, Tørvikvassdraget, 

Mundheimselva, Lærdalselvi, Ytredalselva og Ervikelva. Disse 11 lokalitetene gir en stor geografisk 

spredning innenfor PO3 og PO4, og sammen med andre bestandsovervåkingsprosjekter som allerede 

er i gang disse produksjonsområdene, er det mulig å måle bestandsutviklingen i relativt stor skala. 

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 målt gjennom historisk fangststatistikk. I tillegg har vassdraget 

en innsjø der fisk kan overvintre. Dette er en forutsetning for å overvåke for eksempel 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 2020. Hovedmålet var å få mer presis informasjon om 

bestandsstørrelser, bestandssammensetning og vandringsatferd.  
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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. I Granvinsvassdraget er denne effekten noe mindre, fordi en stor innsjø demper de 

største svingningene i vannføring. Den lokale oppfølgingen har vært svært god både i 2020 og i de tre 
foregående årene. I Granvinselva ble dette gjort av Ørjan Solheim. En takk til ham for god oppfølging.  

 

 

  

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 for fiske og fangststatistikken faller bort, eller det innføres nye fiskeregler 

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

av sjøørret i sjøen, der det ikke er rapporteringsplikt. Svaret på deler av disse utfordringene har vært 

utvikling av metoder for registrering 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 flere 

aktører, så det foreligger foreløpig ingen komplett oversikt over alle vassdragene med slik overvåking i 

2020. Men, et grovt anslag for dette året tyder på at det er 50 vassdrag med videoovervåking og 230 

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 én 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 alle individene i 

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 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 for 

førstegangsutvandrere (smolt).  

I heldekkende feller kan også både utvandrende og oppvandrende fisk registreres, men 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 observert der en benytter ledegjerder i kombinasjon med videoovervåking. Selve 
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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 (Holthe et al., 2020; Skoglund et al., 2015; Skoglund 

et al., 2014; Skoglund et al., 2008; Skoglund et al., 2016). Hvor mange laks og sjøørreter 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 ikke drivtelling en sikker metode for å registrere 

størrelsen på sjøørretbestanden i vassdraget. For laks vil gytefisktelling på elvestrekningen på rett 

tidspunkt kunne gi mer presise resultater (Lamberg & Strand, 2021a). Spesielt ble dette vist for 
gytebestanden av laks i Granvinsvassdraget (Lamberg, 2020).  

Resultater fra overvåkingen i Granvinsvassdraget i 2017 - 2019 viste et årlig innsig av sjøørret, eldre enn 

smolt, på rundt 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 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. 

Overvåkingsprosjektet i Granvinselva ble videreført i 2018, 2019 og 2020. Beskatningsraten for sjøørret 

var lav i Granvinsvassdraget alle de siste fire årene 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 Granvinsvassdraget gir oss derfor en bedre mulighet til å måle andre 

påvirkningsfaktorer enn i vassdrag der store deler av bestanden tas ut i fangstene hvert år og ofte 

maskerer annen påvirkning på denne arten. Samtidig ser det ut til at fangsten av laks er økende i 
vassdraget. 
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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 blant 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).  

Granvinsvassdraget er et av 30 vassdrag med bestander av anadrom fisk i Hardanger. Av disse er det 

fem andre vassdrag som er oppgitt å ha større elveareal, egnet for gyting og 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 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.  

http://www.fiskeridir.no/
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2.1.2 Beskrivelse av bestandene av laks og sjøørret 

I følge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har Granvinsvassdraget,  blitt 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 17 

årene fra 2004 til 2020, er GBM for laks i Granvinsvassdraget nådd i 9 av årene (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 åpnet 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 av 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 2020 (Holthe et al., 2020; Skoglund et al., 2015; Skoglund et al., 

2014; Skoglund et al., 2016; Skoglund et al., 2009; Skoglund et al., 2017). 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 sjøørreter registrert i drivtellingene, har vært 702,6, individer i perioden 2004 til 

2019. 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). 

 

 

http://www.lakseregisteret.no/
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Figur 4. Drivtelling av gytefisk av laks og sjøørret i Granvinsvassdraget fra 2004 til 2020. I 2014 ble tellingene 
utført for seint til å fange opp hele gytebestanden av sjøørret (B. Barlaup pers. medd.). 

 

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 
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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).  

I 2016 ble det tatt ut tre stamfisk til etablering av genbank Hardangerfjord. I 2017 ble 12 laks innsamlet 

til genbank, og to av disse ble godkjent som vill stedegen laks. I regi av genbanken ble det i 2018 fanget 

27 laks i eget stamfiske der 12 ble tatt ut i opphavskontrollen og 15 ble godkjent. I regi av genbanken ble 

det i 2019 fanget 12 laks i eget stamfiske. 7 laks ble godkjent i opphavskontrollen. Det ble satt ut 22 000 

øyerogn og 2515 lakseyngel (overskudd fra genbanken) i dette året. I regi av genbanken ble det i 2020 

fanget 17 laks i eget stamfiske. Det ble satt ut 3000 øyerogn (overskudd fra genbanken). 

2.1.5 Fangst av laks og sjøørret 

I Granvinsvassdraget 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 (avlivet og gjenutsatt samlet) i årene 

fra 1983 til 2021 (Figur 5). Mellomlaksen har dominert i fangstene (avlivet fisk) med en årlig 

gjennomsnittlig andel på 61,5 % (sd=25,6 og n=26). Små- og storlaks utgjorde henholdsvis 28,3 % og 

10,2 % 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 flere 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 2021. Data er hentet fra SSB. 

 

Figur 6. Andel (%) små-, mellom- og storlaks i de rapporterte fangstene fra Garnvinsvassdraget i årene 1993 
til 2021. 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 et al., 1996). Fangstene avtok på 
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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 2019 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 – 2021.  

 

Figur 8. Gjennomsnittsvekt beregnet fra fangstene av sjøørret i Granvinsvassdraget i årene 1983 – 2021. 
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2.2 Videoovervåking 

2.2.1 Kameraplassering 

Videoovervåkingsmetoden som ble benyttet i Granvinsvassdraget i 2020, 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, selv om det enkelte dager på høsten trenger 

saltvann helt opp til kamerarekka. 

Kameraene ble plassert med ca. 1,4 til 2,1 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 2020. Totalt overvåkingstverrsnitt varierte fra 5 til 8 meter. 

  

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 seks kategorier av laks og fem kategorier 

av sjøørret som representerer ulike livsstadier (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 størrelsesmålingene mer nøyaktige i 2018 enn i 

2017. I 2019 hadde elvebunnen endret seg, slik at stereomåling kun var mulig for et fåtall individer. 

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 Estimering av sjøoppholdstid og sjøoverlevelse 

Dersom alle sjøørreter innsiget til Granvinsvassdraget er individer som vandret ut fra vassdraget samme 

år, vil det være mulig å estimere hvor lenge de har oppholdt seg i sjøen sommeren. Utgangspunktet er 

beregning av kumulativt utvandrings- og oppvandringsforløp. Ved å benytte dato når henholdsvis 25 %, 

50 % og 75 % av sjøørreten vandret ut og deretter beregne antall dager til henholdsvis 25 %, 50 % og 
75 % vandret opp, vil vi ha en gjennomsnittlig sjøoppholdstid. Det er også mulig å dele opp i ulike 

størrelsesgrupper som en grovinndeling av smoltårsklasser. Premisset for å benytte årsklasseinndeling 

er at tilveksten i sjøen er kjent og at kroppslengde estimeres korrekt fra videobildene. Tilveksten kan 

variere mellom år og mellom vassdrag, men i beregningene av sjøoppholdstid i denne rapporten er det 

benyttet gjennomsnittlig tilvekst beregnet fra flere kjente datasett fra andre vassdrag. 

Om innsiget av sjøørret i tillegg består av individer som har vokst opp i andre vassdrag, der 

utvandringstidspunktet er ukjent, vil det påvirke estimatet av sjøoppholdstid. Feilen vil kunne øke med 

økende andel «fremmed» sjøørret i innsiget.  

Det er også mulig å gjøre en grov estimering av sjøoverlevelse for en årsklasse, ved å trekke antall 

oppvandrende individer fra antall utvandrende individer i hver årsklasse. Denne beregningen påvirkes av 

det samme premisset som for sjøoppholdstid: At alle individer i innsiget stammer fra Granvinsvassdraget 

og at individene kan bestemmes til riktig smoltårsklasse. 

2.2.5 Lakselus 

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

tilstrekkelig opplyst, ble analysert spesielt. 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).  
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Figur 12. Stor sjøørrethunn uten synlige tegn på lakselusinfestasjon eller skader etter lus: Kategori 0. 

 

 

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

 

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

 

 

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.  

 



SNA-rapport 08/2022 

 

25 

 

2.3 Fangststatistikk 

Fangststatistikk er hentet fra www.fangstrapp,no, www.ssb.no og https://elveguiden.no/ 

 

2.4 Vannstand og vanntemperatur 

I 2020 ble det benyttet en egen loggestasjon med trykk- og temperatursensor. I tillegg er det benyttet 

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

 

  

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

3.1 Generelt 

Videosystemet i Granvinselva var i drift allerede i desember 2019, og ble ikke stanset før den 15. 

november 2020. Totalt ble det registrert 3957 oppvandrende sjøørreter og 207 laks, hvor 200 ble 

klassifisert som villaks, 5 av disse var fettfinneklippet og ytterligere 7 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 fisk, 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 som passerer 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 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 2020 ble flest registrert i kamera 2 (59,3 %) mens det i 2018 ble registrert flest fisk 

i kamera 1 (Figur 18). På grunn av teknisk feil var det et brudd i opptakene fra 23. mai kl. 12 til 26. mai 

kl. 17 i 2019, en periode på 77 timer. 

 

Figur 18. Fordeling av fiskeobservasjoner mellom de fire kameraene i videoovervåkingen i Granvinselva i 
2017 til 2020. 
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3.2 Laks 

3.2.1 Utvandring av vinterstøing av laks 

Videoopptak ble analysert fra desember 2019 fram til 15. oktober 2020. Det ble registrert liten 

fiskevandringsaktivitet fram til februar 2020. Den 18. februar passerte de første lakseindividene (utgytt 

laks – vinterstøing) ned (Figur 19). Totalt ble det registrert 14 vinterstøinger av laks ned i perioden fra 1. 

januar til 6. juni. Av disse var henholdsvis 64,3 %, 28,6 % og 7,1 % små-, mellom- og storlaks. Den 

registrerte utvandringen av vinterstøing av laks våren 2020 utgjorde 13,7 % av den registrerte 

gytebestanden høsten 2019. En større andel av gytebestanden av smålaks ble registrert ut om våren 

året etter, enn andel mellom- og storlaks. Dette gjelder for utvandringen av vinterstøinger både i 2018 og 

2019 (Tabell 3). Utvandring av utgytt laks kan også foregå samme høsten som de gyter, så tallene 

representerer nødvendigvis ikke dødelighet fra gyting til utvandring etter gyting. 

Tabell 3. Andel av gytebestanden av laks i 2017- 2019 som vandret ut våren etter gyting (2018 – 2020), fordelt 
mellom tre størrelsesklasser. 

År Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 
Ut vår 2018 (% av gytebestand året før) 47,2 24,3 8,2 27,6 
Ut vår 2019 (% av gytebestand året før) 30,8 17,9 12,8 18,8 
Ut vår 2020 (% av gytebestand året før) 30,0 8,2 4,3 13,7 
Gjennomsnitt (%) 36,0 16,8 8,5 20,0 

 

 

Figur 19. Antall utvandrende vinterstøinger av laks pr dag i forhold til vannstand og vanntemperatur registrert 
i videoovervåking i Granvinselva første halvår 2020. 
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3.2.2 Oppvandring av laks 

Den første «nye» laksen av året ble registrert 12. mai. Totalt ble det registrert 207 laks som passerte 

kameraene og opp i elva i 2020. Av disse var 195 (94,2 %) individer med villfisk-morfologi og umerket, 5 

(12,4 %) manglet fettfinne og 7 (3,4 %) var individer med oppdrettslaks-morfologi. Antallet oppvandrende 

laks i 2020 var det høyeste i overvåkingsperioden fra 2017-2020. Villaksen vandret opp jevnt gjennom 
sesongen (Figur 21).  

Det var likt oppvandringsforløp for laks i alle de fire årene fra 2017 til 2020, med unntak av i 2018 da det 

var lite vann i juli. Dette førte trolig til en stans i vandringsaktiviteten i denne perioden (Figur 22).  

 

Figur 20. Totalt antall vill- og oppdrettslaks registrert i videosystemet i Granvinselva i årene 2017 til 2020. 

 

Figur 21. Antall oppvandrende villaks (inkludert fettfinneklippet) pr dag i forhold til vannhøyde og 
vanntemperatur registrert ved videoovervåking i Granvinselva i 2020. 
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Figur 22. Kumulativ oppvandring av villaks i Granvinselva i årene 2017 til 2020. 

 

Alle tre typer laks passerte kameraene i størst grad i den mørke delen av døgnet i 2020 (Figur 23). Denne 

døgnfordelingen har vært lik i de tre årene det er gjennomført videoovervåking i Granvinsvassdraget, selv 

om det er tendens til at oppdrettslaksen passerer i større grad på dagtid (Figur 24). 

 

Figur 23. Fordeling av passeringer for tre typer laks gjennom døgnet, registrert ved videoovervåking i 
Granvinselva i 2020. 
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Figur 24. Andel (%) av laksen som passerer kamerasystemet i den mørke delen av døgnet (fra kl. 21 til kl. 
05), fordelt mellom vill-, fettfinneklippet og oppdrettslaks i årene 2017 til 2020. 

3.2.3 Kjønns- og lengdefordeling laks 

Fordeling av oppvandrende ville små-, mellom- og storlaks i Granvinselva i 2020 var henholdsvis 35,9 

%, 48,2 % og 15,9 %. Mellomlaksen har vært den dominerende størrelsesklassen i alle de årene med 

overvåking (Figur 25). Andel hunnlaks var henholdsvis 38,3 %, 45,9 % og 37,5 % for små-, mellom og 

storlaks i 2020. Kjønnsfordelingen varierte lite i årene fra 2017 til 2019, men i 2020 var andelen 
flersjøvinter hunnlaks lavere enn i de andre årene (Figur 26). Etter fangst gjenstod det en beregnet 

gytebestand på 193 individer med en totalvekt av hunnlaks på ca. 330 kg i 2020 (Tabell 4). GBM for 

vassdraget er estimert til å være 187 kg hunnlaks. 

 

Figur 25. Fordeling (%) av størrelsesklasser i innsiget av laks til Granvinsvassdraget i årene 2017 til 2020.  
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Figur 26. Fordeling av andel hunnlaks fordelt mellom tre størrelsesklasser av villaks i innsiget av laks til 
Granvinsvassdraget i årene 2017 til 2020. 

Tabell 4. Fordeling av størrelsesklasser av laks og beregning av totalvekt av vill hunnlaks i gytebestanden i 
Granvinsvassdraget i 2020. Gjennomsnittsvekt for de tre størrelsesklassene av laks er hentet fra fangstatistikk 
fra 2020. 

 
Villaks 

Datagrunnlag Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 
Video (N) 71 96 33 200 
Fangst avlivet (N) 5 2 0 7 
Gytebestand (N) 66 94 33 193 
Andel hunnlaks (%) 38,8 45,9 37,5 

 

Antall hunnlaks (N) 26 43 12 81 
Gjennomsnittsvekt fangst (kg) 1,7 4,3 8,5 

 

Total vekt hunnlaks (kg) 43,6 185,3 105,2 334,1 
 

I fangstene av laks i Granvinsvassdraget i 2020 ble det kun avlivet 7 laks, mens det ble fanget og 
gjenutsatt 93 individer. Total fangstrate (avlivet + gjenutsatt) var 46,5 %. Fangstraten var høyest for 

smålaks og lavest for storlaks (Figur 27). I fangstene ble det også rapportert om fem avlivede 

oppdrettslaks. Dette vil i så fall gi en beskatningsrate på 71,4 %. 

Av de 5 fettfinneklippede laksene som ble registrert passerende opp i elva, var henholdsvis 20 %, 40 % 

og 40 % små-, mellom- og storlaks (Figur 29). Dette er omtrent samme fordeling som for villaks med 

fettfinne.  

Det ble registrert sju oppdrettslakser opp i Granvinselva i 2020, hvorav to var smålaks, fire mellomlaks 

og to storlaks. Andel rømt oppdrettslaks i innsiget har variert mellom 3,4 % og 11,2 % (Gjennomsnitt=6,4 

%, SD=3,7) i perioden 2017 til 2020 (Figur 28).  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Smålaks Mellomlaks Storlaks

An
de

l h
un

nl
ak

s (
%

)

2017 2018 2019 2020



SNA-rapport 08/2022 

 

32 

 

 

Figur 27. Total fangst (avlivet og gjenutsatt) av laks i Granvinselva i 2020.  

 

Figur 28. Andel rømt oppdrettslaks (%) registrert i Granvinselva i årene 2017 til 2020. 

 

Figur 29. Antall fettfinneklippet laks registrert i videoovervåkingen i Granvinselva i årene 2017 – 2020. 
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3.3 Sjøørret 

3.3.1 Utvandring av sjøørret eldre enn smolt 

Som for laksen, ble de første utvandrende sjøørretene registrert i februar i 2020 (Figur 30). Totalt ble det 

registrert 3699 individer ut i perioden fra 17. februar til 5. juni. De største vandret ut tidligere enn de minste 

individene (Figur 31). Sammenlignet med oppvandringen (Figur 34) foregår utvandringen over et kortere 

tidsrom med dobbelt så mange registrerte individer på én dag (746 den 22. april) som det som ble funnet 

på i det travleste døgnet i oppvandringssesongen (378 den 22. august). Gjennomsnittlig antall sjøørreter 

registrert pr dag under utvandring om våren var 46,8 (sd=114,5) over 79 dager mens under oppvandring 

var det gjennomsnittlig 21,6 individer pr dag (sd=42,3) over 184 dager. 

 

 

Figur 30. Antall utvandrende sjøørreter eldre enn smolt, i forhold vannstand registrert ved bruk av 
videoovervåking i Granvinselva i 2020. 
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Figur 31. Kumulativ utvandring av seks ulike størrelsesklasser av sjøørret registrert ved videoovervåking i 
Granvinselva våren 2020. 

 

3.3.2 Oppvandring av sjøørret 

I 2020 var innsiget av sjøørret til Granvinsvassdraget registrert til å være 3957 individer. Det har vært 

liten variasjon i årlig antall individer i innsiget i overvåkingsperioden fra 2017 til 2020 (Figur 32).  Den 

estimerte totale biomassen i årlig innsig har imidlertid variert mer. I 2017, 2018 og 2020 var den estimerte 

biomassen relativt lik mellom år, fra ca. tre til fire tonn. Men i 2019 ble det estimert en total biomasse på 

6,7 tonn, nesten det dobbelte av gjennomsnittet for de andre årene (𝑥𝑥 =3614 kg) (Figur 33). 

 Oppvandring av sjøørret startet allerede i slutten av april, mens hovedoppvandringen foregikk i august 

(Figur 34). De største sjøørretene vandret tidligst og de minste, umodne, vandret opp sist (Figur 35). 

Sjøørret, fra 35 cm og oppover, vandret tidligere opp enn villaksen (Figur 22 og Figur 35).  

Førstegangsvandrende sjøørreter som returnerer til ferskvann etter sitt først sjøopphold, har en 

kroppslengde på under ca. 27 cm med en middellengde på drøyt 25 cm. Disse er de individene som 

ankommer elva sist i sesongen. I noen år er imidlertid innsiget av disse minste individene tidligere for 

noen av de eldre. I 2019 ble det registrert 168 individer, med en estimert kroppslengde på mellom 15 og 

24 cm som passerte opp før gjennomsnittlig vandringstidspunkt for de større (fra 25 til 27 cm) individene 

i denne aldersgruppen (Figur 36). Disse små sjøørretene utgjorde 24 % av alle antatt 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Ku
m

ul
at

iv
 u

tv
an

dr
in

g 
(%

)

< 28 cm 28 - 35 cm 36 - 45 cm

46 - 55 cm 56 - 70 cm > 70 cm



SNA-rapport 08/2022 

 

35 

 

førstegangsvandrende sjøørreter dette året. De vandret inn i elva ca. 10 dager før de større i denne 

gruppen og samtidig med andregangsvandrende sjøørreter fra 28 til 35 cm (Figur 36). 

 

 

Figur 32. Totalt antall sjøørret registrert opp i Granvinselva i årene 2017 til 2020. 

 

Figur 33. Samlet estimert totalvekt (biomasse) av all sjøørret i årlig innsiget til Granvinsvassdraget i årene 
2017 til 2020. 
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Figur 34. Antall oppvandrende sjøørreter pr dag registrert ved bruk av videoovervåking i Granvinselva i 2020.  

 

Figur 35. Kumulativ oppvandring av ulike størrelsesgrupper av sjøørret registrert ved bruk av videoovervåking 
i Granvinselva i 2020. 
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Figur 36. Kumulativ oppvandring av de fire ulike størrelsesgrupper av sjøørret registrert ved bruk av 
videoovervåking i Granvinselva i 2017 - 2020. 

Sjøørretene passerte kameraene jevnt gjennom hele døgnet med en tendens til høyere vandringsaktivitet 

om ettermiddagene, et forløp som var relativt stabilt mellom år (Figur 37). Det var ikke forskjell i 

døgnfordeling mellom størrelsesgrupper av sjøørret (Figur 38). 
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Figur 37. Gjennomsnittlig fordeling av passeringer gjennom døgnet av sjøørret registrert i videoovervåkingen 
i Granvinselva i årene 2017 - 2020. 

 

Figur 38. Andel (% av total) av fire ulike størrelsesgrupper av sjøørret som passerte pr time i den mørke og 
den lyse delen av døgnet i Granvinselva 2020.  

 

3.3.3 Lengdefordeling for oppvandrende sjøørret 

Av de totalt 3957 registrerte oppvandrende sjøørretene var hoveddelen (ca. 70 %) individer med estimert 

kroppslengde under ca. 40 cm i 2020. Dette er hovedsakelig antatt å være første- og 

andregangsvandrere (umodne individer) (Figur 39). I de fire overvåkingsårene har størrelsesfordelingen 

i innsiget vært relativt likt i 2017, 2018 og 2020, mens det i 2019 var både lavere andel og antall små 
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umodne sjøørreter (Figur 40). I 2019 var det derimot et høyere antall sjøørreter med estimert 

kroppslengde fra 40 – 60 cm, enn i de andre årene (Figur 40). 

Dersom all sjøørret som registreres inn i Granvinsvassdraget hvert år, har vandret ut fra vassdraget som 

smolt, vil det være mulig å følge smoltårsklasser over år for å beregne årlig overlevelse for hver klasse. 

Med en forventet sannsynlig dødelighet hvert år etter at de vandret ut som smolt, skal en smoltårsklasse 
være representert med et minkende antall individer i innsiget for hvert år i overvåkingsperioden fra 2017 

til 2019. Dette er ikke tilfelle for de ulike smoltårsklassene estimert i det målte innsiget til vassdraget de 

siste tre årene. Smoltårsklassen 2017 (en-somrig i 2017) hadde en oppskriftsmessig nedgang målt året 

etter (to-somrig i 2018) for så å øke i antall igjen som tre-somrige i 2019. Det tyder på at det var et innsig 

av tre-somrige individer fra andre vassdrag i 2019. Det samme gjelder for smoltårsklasse 2016 som 

minker fra 2017 til 2018, for så å øke igjen i 2019. Smoltårsklasse 2010 til 2015 har også lignende avvik, 

men ikke så tydelige som for en- og to-somrig sjøørret. Selv om det ikke er mulig å foreta en nøyaktig 

fordeling av de ulike individene i innsiget hvert år til korrekt smoltårsklasse, basert på estimert lengdemål, 

så viser det totale bildet at det trolig vandrer inn sjøørreter fra andre vassdrag hvert år. 

 

 

Figur 39. Andel (%) av antatt førstegangs- og andregangsvandrende sjøørreter i totalinnsiget av sjøørret til 
Granvinsvassdraget i 2017 til 2020. 
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Figur 40. Fordeling av størrelsesgrupper av sjøørret registrert ved videoovervåking i Granvinselva i 2017 til 
2020. Kroppslengdene ble målt både med stereokamerateknologi og gjennom subjektiv lengdeestimering fra 
videoopptakene.  

 

3.4 Smolt 

3.4.1 Utvandringsforløp 

I Granvinselva i 2020 ble det registrert totalt 423 nedvandrende smolt. Av disse ble 140 (37 %) 

artsbestemt til å være laksesmolt, 234 (63 %) var sjøørretsmolt mens 49 ikke ble artsbestemt. Om vi 

antar at de ubestemte hadde samme artsfordeling som de det var mulig å definere til art, ble det totalt 

registrert 158 laksesmolt og 265 sjøørretsmolt ut i 2020. Dette er færre enn i de to foregående årene 

(Figur 41). Det ble også, som i de to foregående årene, 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. Disse individene vandret frem og tilbake i kamerasektoren 

gjennom sesongen, uten at det var mulig å fastslå et nøyaktig antall, eller om det var en netto ned- eller 

oppvandring. Andel laksesmolt har variert i årene fra 2017 til 2020 (Figur 42). 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Sj
øø

rr
et

 (N
)

2017 2018 2019 2020



SNA-rapport 08/2022 

 

41 

 

 

Figur 41. Antall laksesmolt og sjøørretsmolt registrert i Granvinselva i 2018 til 2020. 

 

Figur 42. Andel av totalt antall utvandrende smolt som ble klassifisert som laksesmolt i Granvinselva i årene 
2017 til 2020. 

 

Det var ingen forskjell i utvandringsforløp for de tre gruppene smolt (laksesmolt, sjøørretsmolt og 

ubestemt smolt) (Figur 43) (Tabell 5). 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 5).  
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Figur 43. Antall utvandrende smolt pr dag gjennomsnittlig daglig vannstand og vanntemperatur registrert ved 
videoovervåking i Granvinselva i 2020. 

 

Tabell 5. Kumulativ (%) utvandring av smolt registrert ved videoovervåking i Granvinselva i 2010.  

Kumulativ utvandring Laksesmolt Sjøørretsmolt Smolt (ubest.) 
25 % 08.mai 21.mai 21.april 
50 % 21.mai 26.mai 22.mai 
75 % 26.mai 30.mai 22.mai 

 

Smoltutvandringen foregikk gjennom hele døgnet, men med en høyere andel fra kl. 23 til 04. Det var 

ingen forskjell i døgnfordeling av registreringer av laksesmolt og sjøørretsmolt (Figur 44).  
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Figur 44. Fordeling av utvandrede smolt gjennom døgnet registrert ved videoovervåking i Granvinselva i 2020.  

 

3.4.2 Merke- gjenfangstestimat - totalt antall utvandrende smolt 

I Granvinsvassdraget er det merket smolt i 2019, 2020 og 2021. Det er benyttet et internt PIT-merke 

(individmerke) samtidig som fettfinneklipping fungerer som utvendig synlig tegn på at individet er PIT-

merket (ref.; Rådgivende biologer). Dersom utvandrende smolt passerer nær kameraene i Granvinselva, 

under tilstrekkelig god belysning, er det mulig å verifisere om den er fettfinneklippet eller ikke. For 

oppvandrende voksen fisk er det mulig å skille fettfinneklippet fra umerket for nesten alle individene. 

Fra videoopptakene i 2019 og 2020 var det mulig å klassifisere henholdsvis 66 laksesmolt og 75 

sjøørretsmolt som enten fettfinneklippet, eller med fettfinnen intakt. For begge arter i begge årene var 
andelen merket (fettfinneklippet) smolt ca. 20 % (Tabell 6). For å kunne estimere totalt antall utvandrende 

smolt ved bruk av en Chapman-estimator (Chapman & Robbins, 1951) trenger vi, foruten totalt antall 

klassifiserte smolt i gjenfangstutvalget og antall merkede smolt i det samme utvalget, også det totale 

antall smolt som ble fettfinneklippet og som vandret ut det året de ble merket. Dette tallet er ikke kjent for 

merkeprosjektet i Granvinsvassdraget i 2019 og 2020. Vi vet imidlertid at totalt antall merkede laksesmolt 

var henholdsvis 378 og 860 og antall sjøørretsmolt henholdsvis 399 og 433 i disse to årene (Tabell 6). 

Samtidig er det også kjent at ikke alle disse vandret ut det året de ble merket. Antennene som skal 

registrere utvandrende PIT-merkede individer, virket bare delvis. Det reelle antallet merkede smolt som 

vandret ut det året de ble merket, ligger derfor et sted mellom totalt antall merket og det antallet som ble 

registrert ut over antennene (Tabell 6). Data fra merking av laksesmolt i 2021 indikerer at ca. 35 % av 

den merkede smolten ble registrert ut, etter at antenne-funksjonen ble forbedret. Ved å estimere total 

smoltutvandring for tre ulike andeler antatt utvandrende merkede smolt; 100% (all merket smolt -

maksimalverdi), 35 % (antatt reell andel utvandrende smolt) og 4 til 13 % (minimumsverdi og reell andel 
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registrerte utvandrende smolt ut i merkeåret) kan vi finne et intervall der den reelle verdien befinner seg 

innenfor (Tabell 7 til Tabell 9). 

Tabell 6. Antall smolt som ble registrert med og uten fettfinne i videoovervåkingen i Granvinselva i 2019 og 
2020. I tillegg antall smolt som ble merket totalt og antall av dem som ble registrert ut over PIT-antennen det 
samme året. 

 
Laksesmolt Sjøørretsmolt 

Video 2019 2020 2019 2020 
Merket (fettfinneklippet) 12 (22,2 %) 3 (25 %) 7 (16,7 %) 6 (18,2 %) 
Umerket 42 (77,8 %) 9 (%) 35 (83,3 %) 27 (81,8 %) 
Totalt undersøkt 54 12 42 33 
Totalt merket (fettfinneklippet) 378 860 399 433 
Registrert ut (PIT-antenne) 30 34 44 56 

 

Tabell 7. Estimat av totalt antall utvandrende laksesmolt og sjøørretsmolt i Granvinselva i 2019 og 2020. Det 
er benyttet en Chapman estimator med tillhørende 95 % konfidensintervall. Beregningsgrunnlaget er basert 
på at all merket smolt vandret ut. 

  
95 % konfidensintervall 

All merket smolt vandrer ut (100 %) Estimat Nedre Øvre 
Laksesmolt 2019 1603 879 2326 
Laksesmolt 2020 2797 756 4839 
Sjøørretsmolt 2019 2149 891 3407 
Sjøørretsmolt 2020 3107 813 3401 

 

Tabell 8. Estimat av totalt antall utvandrende laksesmolt og sjøørretsmolt i Granvinsvassdraget i 2019 og 
2020. Det er benyttet en Chapman estimator med tillhørende 95 % konfidensintervall. Beregningsgrunnlaget 
er basert på all merket smolt som ble registrert over antennene. 

  
95 % konfidensintervall 

Registrert ut PIT-antenne (4 - 13 %) Estimat Nedre Øvre 
Laksesmolt 2019 (8 %) 130 84 176 
Laksesmolt 2020 (4 %) 112 34 191 
Sjøørretsmolt 2019 (11 %) 241 111 370 
Sjøørretsmolt 2020 (13 %) 276 115 436 

 

Tabell 9. Estimat av totalt antall utvandrende laksesmolt og sjøørretsmolt i Granvinsvassdraget i 2019 og 
2020. Det er benyttet en Chapman estimator med tillhørende 95 % konfidensintervall. Beregningsgrunnlaget 
er basert på en antatt reell andel utvandrende smolt på 35 %. 

  
95 % konfidensintervall 

Forbedret antenne i 2021 (35 %) Estimat Nedre Øvre 
Laksesmolt 2019 562 316 807 
Laksesmolt 2020 713 268 1693 
Sjøørretsmolt 2019 757 322 1192 
Sjøørretsmolt 2020 742 293 1192 
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Antall smolt som ble registrert i videoovervåkingen, utgjorde mellom 20 og 87 % av punktestimatet fra 

merke/gjenfangst i de to årene 2019 og 2020. Forskjellen var større for laksesmolt (Figur 45) enn for 

sjøørretsmolt (Figur 46). 

 

Figur 45. Sammenligning av antall utvandrede laksesmolt registrert i videoovervåkingen og ved bruk av et 
merke/gjenfangstestimat i Granvinsvassdraget i 2019 og 2020. 

 

Figur 46. Sammenligning av antall utvandrede sjøørretsmolt registrert i videoovervåkingen og ved bruk av et 
merke/gjenfangstestimat i Granvinsvassdraget i 2019 og 2020. 
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3.5 Sjøoppholdstid og sjøoverlevelse 

3.5.1 Sjøørret med flere enn ett sjøopphold 

Videoovervåkingen i 2020 startet før de første sjøørretene forlot vassdraget. Ved å benytte tidspunkt for 

25 % kumulativ utvandring og tilsvarende 25 % kumulativ oppvandring for korresponderende 

smoltårsklasse, varierte beregnet sjøoppholdstid lite for veteranvandrere. Gjennomsnittlig 

sjøoppholdstid, beregnet fra 25 % kumulativ ned- og oppvandring, for veteranvandrere av ulike 

smoltårsklasser var henholdsvis 56,1 dager, 53,5 dager og 63,3 dager i 2018, 2019 og 2020 (Tabell 10). 

Tilsvarende ble det beregnet en lengre sjøoppholdstid når 75 % kumulativ utvandring ble benyttet som 

beregningsgrunnlag (Tabell 11). Dette er trolig et tegn på at det vandrer inn en del en- og to-somrige 
sjøørreter, og også en del store individer fra andre vassdrag til Granvinselva i 2018, og i 2020 startet 

overvåkingen før utvandring av veteranvandrere noe som gjorde det mulig å beregne sjøoppholdstid for 

flere smoltårsklasser enn i 2019. 

Tabell 10. Sjøoppholdstid (antall dager) for sjøørret beregnet for estimerte smoltårsklasser fra 2011 – 2019 
for sjøopphold i fjorden utenfor Granvinsvassdraget i 2018, 2019 og 2020. Ned- og oppvandringstidspunkt er 
beregnet fra 25 % kumulativ vandring. 

25 % kum. Smoltårsklasse 
 

 
 

Sjøoppholdsår 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gj. Snitt SD 
2018 59 50 51 60 57 57 59 

  
56,1 4,02 

2019 
     

53 54 60 
 

53,5 0,71 
2020   48 47 47 60 60 74 107 63,3 21,7 

 

Tabell 11. Sjøoppholdstid (antall dager) for sjøørret beregnet for estimerte smoltårsklasser fra 2011 – 2019 
for sjøopphold i fjorden utenfor Granvinsvassdraget i 2018, 2019 og 2020. Ned- og oppvandringstidspunkt er 
beregnet fra 75 % kumulativ vandring. 

75 % kum. Smoltårsklasse 
 

 
 

Sjøoppholdsår 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gj. Snitt SD 
2018 106 80 55 59 50 67 88 

 
 72,1 20,18 

2019 
     

62 65 97  63,5 2,12 
2020   86 79 79 97 106 116 120 97,6 17,0 

 

3.5.2 Førstegangsvandrende sjøørret 

I alle de tre årene 2018, 2019 og 2020 startet videoovervåkingen tidsnok til å omfatte hele utvandringen 

av sjøørretsmolt. Dette gjør det mulig å beregne en antatt sjøoppholdstid for førstegangsvandrende 

sjøørreter. Forutsetningen for denne beregningen er at all ensomrig sjøørret som vandret inn i 

Granvinsvassdraget også vandret ut som smolt herfra. I overvåkingens oppstartsår, 2017, ble ikke hele 

smoltutvandringen registrert, men kun «halen» på utvandringen. Dersom smoltutvandringen dette året 

var like konsentrert som det som er registrert i de tre siste årene, går det likevel an å estimere et 

smoltutvandringsforløp for 2017. Sjøoppholdstiden for førstegangsvandrende sjøørreter (fra smolt til 
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ensomrige) var lengre enn sjøoppholdstiden beregnet for veteranvandrere i 2018 og 2020 (Tabell 10 og 

Tabell 12). Dette tyder på at det foregår en sein innvandring av en-somrig og to-somrige individer fra 

andre vassdrag. I 2019 ble det imidlertid registret en kortere sjøoppholdstid for de førstegangsvandrende 

enn for veteranvandrerne. Dette gjelder uavhengig av om en benytter 25 %, 50 % eller 75 % kumulativt 

vandringstidspunkt som grunnlag (Tabell 12).  

Sjøoppholdstiden beregnet fra smolt til førstegangs tilbakevandrende sjøørret i 2019 var 35.2 % kortere 

enn den beregnet for veteranvandrere samme år. Dette var ikke tilfelle i 2018 og 2020 der de 

førstegangsvandrende sjøørretene hadde et lengre beregnet sjøopphold. Dette tyder på «prematur» 

tilbakevandring av den minste størrelsesgruppen i 2019. 

Tabell 12. Sjøoppholdstid (antall dager) beregnet for en-somrig sjøørret for smoltårsklassene 2017 til 2020 i 
Granvinsvassdraget. Akkumulert ned- og oppvandringsdato er beregnet for 25 %, 50 % og 75 % kumulativt 
vandringstidspunkt. 

 
Smoltårsklasse 

Beregningsgrunnlag 2017 2018 2019 2020 
25 % 88 100 36 83 
50 % 94 106 43 86 
75 % 104 104 53 88 

 

Innenfor gruppen av antatt førstegangsvandrende (< 28 cm) sjøørreter var det mulig å bryte opp dataene 

i små (< 25 cm) og store (25 til 27 cm) førstegangsvandrere.  I 2018 hadde de små en sjøoppholdstid 49 

dager, mens gjennomsnittet for hele gruppen (< 28 cm) var 106 dager. Det er derfor de minste som blir 

registrert tidligere tilbake dette året. I 2019 hadde begge de to størrelsesgruppene av 

førstegangsvandrere kortere sjøopphold enn veteranvandrerne i alle år, og førstegangsvandrere de 

andre årene (Tabell 13). 

Tabell 13. Sjøoppholdstid (antall dager) beregnet for to størrelsesgrupper av førstegangsvandrende sjøørreter 
i Granvinsvassdraget i overvåkingsperioden fra 2017 til 2020. Oppholdstiden ble beregnet med grunnlag i 50 
% kumulativ ut- og oppvandring. 

 
Utvandring Oppvandring Sjøoppholdstid (dager) 

År Smolt < 25 cm 25-27 cm < 25 cm  25-27 cm  Samlet (< 28 cm) 
2017 23.mai 11.sep 24.aug 111 93 94 
2018 24.mai 12.jul 07.sep 49 106 106 
2019 20.mai 01.jul 05.jul 42 46 43 
2020 26.mai 19.aug 21.aug 85 87 86 
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Sjøoverlevelse 

Under forutsetning av at all laksesmolt som vandrer ut av Granvinselva også returnerer som voksen laks 

til vassdraget, og at all smolt blir registrert ut og at det ikke vandrer inn laks fra andre vassdrag, ville det 

være mulig å beregne sjøoverlevelse for laks ved bruk av videoregistreringen. For å beregne 

sjøoverlevelsen for en hel smoltårsklasse er det imidlertid også nødvendig å følge innvandringen minst 
tre år etter smoltutvandring. Grunnen til dette er at en del av individene i en smoltårsklasse returnerer 

første gang som smålaks, en del som mellomlaks og ytterligere en del som storlaks. Det er sannsynlig at 

det er brudd på en eller flere av disse forutsetningene i den følgende estimeringen av sjøoverlevelse. 

Likevel kan det være nyttig å fremstille en slik beregning der det antas at ingen av forutsetningene er 

brutt (Tabell 14). Samlet sjøoverlevelse for smoltårsklassen som vandret ut i 2018, er ikke komplett før 

antall tresjøvinterlaks (storlaks) i innsiget i 2021 foreligger. 

Tabell 14. Beregnet sjøoverlevelse for utvandrende laksesmolt i Granvinsvassdraget i årene 2018 og 2019. 
Beregningen bygger på en del forutsetninger som trolig ikke er oppfylt. 

Smoltår Laksesmolt ut Ensjøvinter Tosjøvinter Tresjøvinter Samlet smoltårsklasse 
2018 1684 27 (1,6 %) 96 (5,7 %) 

  

2019 562 72 (12,8 %) 
   

2020 713 
    

 

Forutsetningen for å kunne beregne sjøoverlevelse for sjøørret, fra smolt til førstegangsvandrende 

tilbake, vil, som for laksen, være avhengig av at smolt som vandrer ut fra Granvinselva, også returnerer 

til vassdraget samme sommer. En annen betingelse er at det ikke må være innvandring av ensomrig 

sjøørreter fra andre vassdrag. Den registrerte sjøoppholdstiden på ca. 100 dager for denne 

størrelsesgruppen i 2017, 2018 og 2020, tyder på at det vandrer inn sjøørret fra andre vassdrag.  En 

«normal» sjøoppholdstid ville være fra 50 til 60 dager, slik den er for veteranvandrerne. En beregnet 

sjøoverlevelse fra smolt til en-somrig sjøørret, gitt premisset at alle individene stammer fra 

Granvinsvassdraget, gir flere en-somrige tilbake enn det vandret smolt ut i 2018 og 2019. Uten å vite 

hvor mange sjøørreter som stammer fra andre vassdrag, er det derfor ikke mulig å beregne 
sjøoverlevelse. 

3.6 Lakselus 

Fra videobilder av passerende fisk var det mulig å vurdere grad av lakselusinfestasjon på 128 (64,0 %) 

av totalt 200 passerende villaks (Tabell 15). For sjøørret var det tilsvarende mulig å vurdere 40,8 % 

(1614) av alle sjøørreter som ble avbildet (Tabell 16).  Gjennomsnittlig grad av lakselusinfestasjon for all 

laks var 0,77 (SD=0,80 og N=128) og for sjøørret 0,17 (SD=0,37 og N=1614). Grad av lakselusinfestasjon 

på laks har variert lite de siste tre årene (Figur 47). For sjøørret var det høyere grad av infestasjon i 2019 

enn i 2017, 2018 og 2020 (Figur 48). Denne forskjellen skyldes hovedsakelig at det ble registrert mer lus 
på de minste sjøørretene i 2019 enn i de to andre årene (Figur 49). 
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Tabell 15. Vurderinger av grad av lakselusinfestasjon på laks, fordelt i størrelsesklasser, etter en skala fra 0 
– 4 registrert ved videoovervåking i Granvinselva i 2020.  

Grad av lakselusinfestasjon Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 
Kategori 0 14 24 10 48 
Kategori 1 10 32 12 54 
Kategori 2 6 7 4 17 
Kategori 3 7 2 0 9 
Kategori 4 0 0 0 0 
Antall individer vurdert (N) 37 65 26 128 
Antall individer totalt (N) 71 96 33 200 
Andel vurdert (%) 52,1 67,7 78,8 64,0 

 

 

Figur 47. Gjennomsnittlig grad av lakselusinfestasjon på tre ulike størrelsesgrupper av villaks, målt fra 
videobilder fra Granvinselva i 2017 til 2019. Infestasjonen er vurdert subjektivt etter en skala fra 0 – 4. 

Tabell 16. Vurderinger av grad av lakselusinfestasjon på sjøørret, fordelt i størrelsesklasser, etter en skala 
med kategorier fra 0 – 4 i Granvinselva i 2020. 

Grad av lakselusinfestasjon < 25 cm 25-27 cm 28-31 cm 32-35 cm 36-40 cm 41-50 cm 51-70 cm > 70 cm Totalt 

Kategori 0 69 432 243 142 112 154 60 25 1237 
Kategori 1 0 16 30 29 39 104 91 44 353 
Kategori 2 1 4 1 0 1 5 3 5 20 
Kategori 3 1 0 2 0 0 1 0 0 4 
Kategori 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Antall individer vurdert (N) 71 452 276 171 152 264 154 74 1614 
Antall individer totalt (N) 241 1493 670 361 385 569 301 105 4125 
Andel vurdert (%) 29,5 30,3 41,2 47,4 39,5 46,4 51,2 70,5 39,1 
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Figur 48. Gjennomsnittlig grad av lakselusinfestasjon på alle størrelsesklasser av sjøørret, målt fra videobilder 
fra Granvinselva i 2017 til 2020. Infestasjonen er vurdert subjektivt etter en skala fra 0 – 4. 

 

Figur 49. Gjennomsnittlig grad av lakselusinfestasjon på ensomrig (< 28 cm) sjøørret, målt fra videobilder fra 
Granvinselva i 2017 til 2020. Infestasjonen er vurdert subjektivt etter en skala fra 0 – 4. 

Forskjellen i infestasjon av lakselus var generelt liten mellom 2017 og 2018. Det var imidlertid en 

innbyrdes forskjell mellom størrelsesgrupper i 2017 der de største sjøørretene større enn ca. 45 cm 
(snaut 1 kg) hadde høyere grad av infestasjon enn de små (Kruskal-Wallis: H=22,67, DF=15 og 

p<0,0001. Dunns prosedyre, Bonferroni korrigert signifikansnivå) (Figur 50). I 2018 var ingen forskjell 
mellom størrelsesgrupper (Kruskal-Wallis: H=531,70, DF=15 og p=0,123).  I 2019 var det ingen forskjell 

i grad av lakselusinfestasjon mellom størrelsesgrupper over ca.  31 cm (Figur 50). Men, sjøørreter med 

kroppslengde under 30 cm, hadde høyere grad av infestasjon enn de større individene dette året 

(Kruskal-Wallis: H=310,17, DF=17 og p<0,0001). I 2020 hadde de minste individene derimot lavere grad 

av infestasjon (Kruskal-Wallis: H=413,2, DF=14 og p<0,0001). (Figur 50). 
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Figur 50. Gjennomsnittlig grad av lakselusinfestasjon på ulike størrelsesgrupper av sjøørret, målt fra 
videobilder fra Granvinselva i 2017 til 2020. Infestasjonen er vurdert subjektivt etter en skala fra 0 – 4. 
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3.7 Andre observasjoner 

Det ble registrert én nedvandrende røye i Granvinselva i mai i 2020. Det ble også observert ål og 

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 45 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 enn på en typisk sjøørret. Som tidligere år, ble det registrert oter som passerte 

kamerasektoren.  

3.8 Sammenligning av drivtelling av gytefisk og videoovervåking 

Det eksisterer videoovervåkingsdata av oppvandrende fisk i Granvinsvassdraget i fra årene 2017 til 2020, 

og i de samme årene er det gjennomført drivtellinger av gytefisk på elvestrekningene i vassdraget. I 

begge metodene skilles det mellom små-, mellom- og storlaks etter en visuell subjektiv vurdering av bilde 

(videoovervåking) eller visuell observasjonen (drivtelling). Under drivtellingene kan laksen også oppholde 

seg i Granvinsvatnet og dermed utenfor drivtellernes observasjonsområde. I de tre første årene ble likevel 

gjennomsnittlig 93,2 % av laksen som var registrert på videoopptak, registrert på gyteplassene om 

høsten. I sammenligningen er fangsten av laks i vassdraget om sommeren, lagt til tallene fra 

drivtellingene. Fordelingen av de tre ulike størrelsesgruppene av laks ble også estimert likt i begge 
metoder i de tre første årene (Figur 51). I det fjerde året, 2020, var imidlertid forskjellen mellom metodene 

større. Da ble 62,5 % av laksen som ble registrert på videoopptak, registrert på gyteplassene om høsten. 

I videoovervåkingen ble det registrert henholdsvis 11, 6, 5 og 7 individer av oppvandrende oppdrettslaks 

i 2017, 2018, 2019 og 2020. Tilsvarende ble det registrert 1, 2, 0 og 0 oppdrettslaks under drivtellingene 

i de samme årene.  



SNA-rapport 08/2022 

 

53 

 

  

Figur 51. Sammenligning av registrering av laks ved bruk av video og ved bruk av drivtelling i 
Granvinsvassdraget i årene 2017 til 2020. Tall fra fangstene (avlivet) i sportsfiskesesongen er lagt til tall fra 
drivtellingene for å gi sammenlignbare innsigstall fra de to metodene. 

For sjøørret varierte tallene mellom de to metodene vesentlig mer enn for laks. En sammenligning er ikke 

relevant for denne arten slik som for laks, fordi det vandrer inn sjøørret fra andre vassdrag og det kan 

dessuten være deler av den kjønnsmodne bestanden som har «hvileår» i gytingen som oppholder seg i 

Granvinsvatnet, der det ikke er mulig å gjennomføre drivtelling. En sammenligning viser imidlertid av 

antall kjønnsmodne individer i vassdraget øker fra 2017 til 2020 (Figur 52). 

 

Figur 52. Antall sjøørreter registrert ved bruk av to metoder, videoovervåking og drivtelling, i 
Granvinsvassdraget i årene fra 2017 til 2020.  
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4. Diskusjon 

4.1 Generelt 

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

undervannskamera i årene 2017 til 2020. I denne rapporten presenteres resultater først og fremst fra 

2020, men også noen oppsummeringer fra de fire årene i overvåkingsperioden samlet. Målet med 

prosjektet er å registrere all ned- og oppvandrende laks og sjøørret hvert år. Ut fra disse registreringene 

skal vandringsatferd og bestandsutvikling analyseres. Totalt ble det registrert 14 vinterstøinger av laks 

og 3699 sjøørreter ut i perioden fra 17. februar til 5. juni. Fra slutten av april til midten av oktober ble det 

også registrert 3957 oppvandrende sjøørreter og 207 laks. Av laksen ble 200 individer klassifisert som 

villaks, der fem av disse var fettfinneklippet og ytterligere 7 ble klassifisert som rømt oppdrettslaks. Fra 

midten av april til midten av juni ble det totalt registrert 158 laksesmolt og 265 sjøørretsmolt, det laveste 
antallet i overvåkingsperioden fra 2017 til 2020.  

4.2 Voksen laks 

Det ble registrert 14 vinterstøinger av villaks som vandret ned i april og 2020. Dette utgjorde 13,7 % av 

gytebestanden året før. Det er ikke uvanlig at over 80 % av gytefisken av laks overlever gytingen 

(Gjertsen et al., 2016) og vil vandre til sjøen på ny. Dette skjer av og til om høsten, like etter gyting, (utgytt 

laks) eller om våren (vinterstøinger). Granvinsvassdraget har egnede områder for vinteropphold for 

laksen i innsjøen, Granvinsvatnet. På tross av det har under 30 % av gytebestanden blitt registrert ut året 

etter, i de tre årene videosystemet har vært startet tidlig om våren. 

Det registrerte innsiget av laks til Granvinsvassdraget i 2020 var på 200 villaks. Dette er det høyeste 
antallet i overvåkingsperioden. Data fra videoovervåkingen og fangststatistikken gir en total beregnet 

gytebiomasse av hunnlaks i Granvinsvassdraget høsten 2020 på 334 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. Kjønnsfordeling registrert i overvåkingen i 2020 avviker fra 

det som er vanlig i bestander med mellom- og storlaks. Dette året var andel hunnlaks lavere enn i tidligere 

år i Granvinsvassdraget og dessuten lavere enn det som blir registrert i andre vassdrag, med henholdsvis 

38,8, 45,9 og 37,5 % hunnlaks blant små-, mellom og storlaks. Det normale er ca. 15, 65 og 70 %. Hva 

grunnen er til denne avvikende kjønnsfordelingen i dette året, er ikke kjent. 

Med fangststatistikk som grunnlag, er det 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 2020 2,5 ganger 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 totalinnsiget av laks 
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var 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 7 laks med tydelige morfologiske tegn på at de har vokst opp i oppdrettsanlegg. 

Dette utgjør 3,4 % av innsiget av laks totalt. Gjennomsnittet i perioden 2017 til 2020 var 6,4 %. Det ble 

også registrert fem fettfinneklippede laks.  Tidligere er det i gjennomsnitt årlig registrert ca. 9 laks uten 
fettfinne i vassdraget i drivtellingene (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.). Det er ukjent hvor de fettfinneklippede individene stammer fra, men fra og med 2019 er det 

også merket smolt med fettfinneklipping i Granvinsvassdraget. I 2020 skulle noen av disse 378 merkede 

individene returnere etter ett år i havet. Men det var kun én smålaks uten fettfinne som ble registrert opp 

i 2020. 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 og én i 2019 hadde deformert ryggfinne, mens de fleste andre 

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

for eksempel i Eidfjordvassdraget lenger inne i Hardangerfjorden (merking av vill smolt) eller i fiskefella i 

Guddalselva lenger ute i fjorden. Fra og med 2019 er det også PIT-merket og fettfinneklippet laksesmolt 

både i Uskedalselva, Oselva, Mundheimselva og Granvinsvassdraget. En del av disse vil returnere som 

smålaks i 2020, mellomlaks i 2021 og storlaks i 2022. Samtidig ble det merket laksesmolt i de samme 

elvene i 2021 og 2022.  

 

4.3 Sjøørret eldre enn smolt 

Totalt ble det registrert 3699 sjøørreter, eldre enn smolt, som vandret ut av vassdraget i perioden fra 17. 

februar til 5. juni. Året før ble det registrert 4594 individer opp og av disse ble 117 avlivet i fangst. De 

utvandrende sjøørretene våren 2020 utgjør derfor 83 % av det antallet som vandret opp året før. 

Vinteroverlevelsen i vassdraget er ikke kjent, men det er antatt at den er høy (Berg & Jonsson., 1990; 

Davidsen et al., 2022). Selv om overvåkingssystemet var i drift fra 1. januar i 2020, kan det ikke utelukkes 

at det kan ha passert fisk ut, som ikke ble registrert. Den lave andelen utvandrende laks av gytebestanden 
som ble registrert, tyder også på det. Utvandringen foregår mer konsentrert enn oppvandringen og det 

kan være krevende å telle nøyaktig antall individer når de passerer i stimer. Det er dessuten ikke analysert 

videoopptak fra november og desember 2019. I tillegg kan det ikke utelukkes at det er urapportert fangst 

i Granvinsvatnet, en innsjø med lange tradisjoner for garnfiske.  

I 2020 var innsiget av sjøørret til Granvinsvassdraget registrert til å være 3957 individer. Det har vært 

liten variasjon i årlig antall individer i innsiget i overvåkingsperioden fra 2017 til 2020. I 2019 ble det 

imidlertid registrert 16 % flere individer enn gjennomsnittet for de tre andre årene. Tilsvarende verdier for 

de andre årene var henholdsvis 102, 97 og 100 % i 2017, 2018 og 2020. En sammenligning av 
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størrelsesfordeling mellom de fire årene viser at de ca. 500 flere individer i 2019 hovedsakelig hørte til 

størrelsesklassen fra 45 til 55 cm. Året etter var oppvandringen mer «normalisert» og det var ikke spor 

etter de 500 individene fra 2019, i størrelsesfordelingen fra 2020. Det er registrert et lignende fenomen i 

Tørvikvassdraget i 2019 (Lamberg & Strand, 2021b). Her ble det antatt at sjøørretene kom fra et annet 

vassdrag enn Tørvikvassdraget. 

4.4 Smolt 

4.4.1 Estimert antall 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, 2019 og 2020.  Videosystemet i Granvin er ikke 

dimensjonert for å fange opp all smolt, men det er likevel så kort avstand mellom kameraene at en 

betydelig andel av smolten blir registrert. Smolt har en kroppslengde på 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 til at individene 

blir kraftig belyst og lette å oppdage, men detaljer blir mer utvisket på grunn av overeksponering og lang 
lukkertid.  

I forbindelse med PIT-merking av smolt i Granvinsvassdraget blir både sjøørretsmolt og laksesmolt 
fettfinneklippet. Når smolt passerer nært kamera vil det være mulig å avgjøre om den er fettfinneklippet 

eller ikke. Forholdstallet mellom registrerte merkede og umerkede smolt samt totalt antall utvandrende 

merkede smolt, kan benyttes for å bergene et merke/gjenfangst estimat (Chapman & Robbins, 1951). 

Erfaringstall fra merkeprosjektet tilsier at ikke all merket smolt svømmer ut av elva. I de årene det er 

gjennomført PIT-merking av smolt med påfølgende registrering med heldekkende antenner i 

Granvinsvassdraget er det avdekket at antennene har hatt lav deteksjonsrate. Det betyr at merket fisk 

kan passere uten å bli registrert. Dette gjelder særlig passering ned, under høy vannføring. Da svømmer 

fisken oftest i overflaten og avstanden til antennen kan være stor. Under oppvandring følger fisken oftest 

bunnen, noe som gir høyere grad av deteksjon. Antennesystemet for PIT-merkene har vært under stadig 

modifisering i de siste fire årene. Dette har gitt en økende deteksjonsrate. Pr 2021 var den ca. 35 %. 

Dersom vi benytter denne verdien, viser merke/gjenfangstestimatene at videosystemet fanger opp fra 22 

til 87 % av smolten, avhengig av art og år.  

I 2018 ble det registrert færre stimer av smolt enn det ble i 2017. I 2019 og 2020 var det en ytterligere 
nedgang i antall stimer. Stimstørrelser registrert for utvandrende smolt, øker med økende totalt antall 

smolt det samme året. Det er derfor sannsynlig at antall utvandrende smolt har gått jevnt ned i de tre 

årene fra 2017 til 2020. Fra 2018 til 2020 er det en registrert nedgang fra 898 til 265 sjøørretsmolt på 

videoopptak. I tillegg ble det registrert henholdsvis 421, 174 og 158 laksesmolt i 2018, 2019 og 2020.  

Både nedgang i andel laksesmolt og nedgang i totalt antall smolt kan skyldes flere faktorer. 

Gytefisktellinger de siste seks årene tyder ikke på at smoltårsklassen fra 2018 til 2020 stammer fra små 
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gytebestander. Det er foreløpig ukjent hva som fører til lavere registrerte smolt-tall i vassdraget, men det 

kan ikke utelukkes at et stadig økende elektrofiske i forbindelse med merking av smolt i 2018, 2019 og 

2020 kan ha betydning, slik det tidligere ble observert i Roksdalsvassdraget på Andøya (Lamberg et al., 

2011).  I 2018 var dette elektrofisket mest for å fange laksesmolt, men i 2019 og 2020 ble det også merket 

sjøørretsmolt. Dette kan forklare hvorfor reduksjonen i antall smolt fra 2018 til 2019 var dobbelt så stor 
for laksesmolt sammenlignet med sjøørretsmolt. I tillegg til i merkeprosjektene, blir det også tatt ut en del 

eldre laksunger til Genbank Hardanger.  

En mulig forklaring på nedgangen i antall registrerte smolt kan også finnes i variasjon i andre forhold i 

vassdraget. Predasjonsnivået kan ha endret seg over tid. Et økende antall stor sjøørret i vassdraget kan 

ha ført til høyere predasjon like før og under smoltutvandringen. 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 (Skår, 2010).  

Det totale antallet estimerte smolt i Granvinsvassdraget i 2018 til 2020 er lavere enn det som er antatt 

tidligere (Kålås & Sægrov, 2007). Det er kjent at metoder for estimering av smoltproduksjon ved bruk av 

merke – gjenfangst har gitt for høye estimater (Lamberg & Øksenberg, 2009; Ugedal et al., 2014; Økland 

et al., 2013).  

4.4.2 Sjøoverlevelse 

Beregning av sjøoverlevelse for merket fisk gir minimumsestimater fordi håndteringen og selve merket 

utgjør en belastning. Studier av selve merkebelastning viser at overlevelsen av umerket smolt eller fisk 

med et lite belastende merke er fra to til tre ganger høyere (Berg & Berg, 1990; Hansen, 1988; Strand et 

al., 2002). Det har ikke vært mulig å måle en nøyaktig sjøoverlevelse for smolt som ikke er håndtert. 

Dersom dette hadde vært mulig, er det i så fall en slik måling som kan sammenlignes med den som 
estimeres ved videoovervåking, der fisken vandrer fritt og ikke er berørt av mennesker. Sjøoverlevelse i 

videoovervåkingsstudier vil derfor trolig gi opptil tre ganger høyere målt sjøoverlevelse sammenlignet 

med merkestudier. I merkestudier der det er benyttet eksterne merker på smolt (Carlinmerker) eller 

interne merker (PIT-merker) er det de siste fem årene målt sjøoverlevelse fra smoltutvandring til 

tilbakevandring etter ett år varierende fra 1 % til 13,8 % (Anon., 2020). Gjennomsnittlig sjøoverlevelse 

(målt fra smolt til returnerende ensjøvinterlaks) i fire norske elver der smolt ble merket med PIT-merker i 

2016 til 2018, var 4,0 % (SD=3,7) (Anon., 2020). Dersom en kompenserer for effekten av PIT-merke og 

håndteringen, vil denne målte sjøoverlevelsen (4 %) reelt ha vært høyere om smolten ikke ble merket. 

En foreløpig estimert sjøoverlevelse for laksesmoltårsklassene 2018 og 2019 på 6,3 og 12,8 % fra 

Granvinsvassdraget avviker derfor ikke fra det som er funnet i andre undersøkelser i samme periode.  

Estimering av sjøoverlevelse for smoltårsklasser som vandrer ut av særlig små vassdrag, vil uansett 

metode som benyttes, ha en usikkerhet knyttet til det faktum at flere individer vandrer opp i en annen elv, 

enn den de forlot som smolt. 
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4.5 Grad av lakselusinfestasjon 

Det er mulig å få en oversikt av graden av lakselusinfestasjon på oppvandrende fisk ved å analysere 

bildene fra videoovervåkingen. Dersom antall analyserte bilder er tilstrekkelig høyt, vil analysene kunne 

si noe om variasjon mellom år. I Granvinsvassdraget har grad av infestasjon på returnerende laks variert 

lite mellom år (2017 til 2020) og vært omtrent det samme nivået som registreres i andre vassdrag. Dette 

kan skyldes at laksen fra de fleste delene av landet har oppholdt seg i de samme havområdene og 

dermed eksponeres for samme smittepress, før de vandrer opp i et vassdrag.  

For sjøørreten variere imidlertid grad av lakselusinfestasjon mer mellom vassdrag og år. I 

Granvinsvassdraget er det registrert lav grad av lakselusinfestasjon i 2017, 2018 og 2020, mens det i 
2019 var mer lus på de innvandrende sjøørretene. Dette gjaldt særlig de minste individene (25 til 35 cm). 

Det ble også registrert en kortere sjøoppholdstid for denne størrelsesgruppen, noe som kan være en 

respons på høyt smittepress i 2019 (såkalt prematur tilbakevandring). 

4.6 Sammenligning drivtelling og videoovervåking 

I alle de årene det er gjennomført videoovervåking av innsiget av laks og sjøørret i Granvinsvassdraget, 

er det samtidig gjennomført drivtelling på elvestrekningene i vassdraget i gytetiden om høsten. Det er 

kjent at mange av sjøørretene som vandrer inn til vassdraget kan oppholde seg i Granvinsvatnet og at 

drivtelling derfor ikke vil fange opp alle individene. Dette gjelder de fleste av de umodne og noen av de 

kjønnsmodne individene. For laksen er det en annen sak, fordi alle innvandrende individer er 
kjønnsmodne og skal gyte. I årene 2017 til 2020 ble det registrert færre laks på drivtellingene enn det 

som passerte videosystemet. Noe av det skyldes at det tas ut noen individer i fangstene i vassdraget før 

gytefisktellingen gjennomføres. Når antall registrerte laks fanget i sportsfisket blir tatt hensyn til, var 

forskjellen mellom videoovervåking på gjennomsnittlig 6,8 % i de tre første årene (2017 til 2019) mens 

forskjellen var større i 2020 med 39 %. I alle årene ble det registrert færre fisk i drivtellingene enn i 

videoovervåkingen (korrigert for fangst). Det relativt større avviket mellom de to metodene i 2020 

sammenlignet med de andre årene, kan ha flere årsaker. Det er imidlertid ingen tegn på at det er forskjell 

i utførelse av drivtellingene eller gjennomføring av videoovervåkingen mellom de fire årene. Men, en 

faktor som avviker i 2020 er antall laks i fangstene i sportsfisket. I 2020 var det kun sju avlivede laks i 

fangststatistikken, mens det var 86 laks som var gjenutsatt. Nesten halvparten av all laks i innsiget til 

Granvinsvassdraget ble derfor håndtert av mennesker. Det er kjent at det er en viss dødelighet knyttet til 

fangs og slipp (Havn et al., 2015). Det kan også være at ikke all laksen oppholdt seg på gyteplassene på 

tidspunktet drivtellingene ble gjennomført, men det er eventuelt ikke kjent hvorfor dette skulle være tilfelle 
i større grad i 2020 enn i de andre årene. 

For sjøørret var forskjellen mellom de to metodene vesentlige i alle de fire årene, både for umoden ørret 

og den kjønnsmodne delen av bestanden. Det er kjent at kjønnsmodne sjøørreter som gyter flere ganger, 

kan ha pauseår i gytingen (Haraldstad et al., 2018). Det er derfor ikke uventet at drivtellinger ikke kan 
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benyttes som et mål på innsig av sjøørret til et vassdrag med innsjø, selv når en tar hensyn til fangst. I 

de fire årene vi sammenlignet tall fra drivtelling og videoovervåking var det imidlertid samsvar mellom 

metodene når det gjaldt utviklingen av den kjønnsmodne delen av bestanden. Drivtellingene fra 2017 til 

2020 viste en økende gytebestand, noe som korresponderer med videoovervåkingen.  
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