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Sammendrag 
Strand, R. og Lamberg, A. 2022. Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa Fossfossen i 
Sogndalselva i 2020 og 2021. SNA-rapport 12/2022. 24 s. 

 

Oppvandring av laks og sjøørret gjennom fisketrappa i Fossfossen i Sogndalselva har blitt registrert 

ved hjelp av et videosystem i årene 2009, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 2020 og 2021.  Det er 

også gjennomført overvåking her i 2022, men tall fra dette året kommer i neste rapport. På den 

700 meter lange elvestrekningen nedenfor fossen og videosystemet er det kun gjennomført 

drivtelling av gytefisk i 2018. I de årene det ikke er gjennomført gytefisktelling foreligger det ikke 

tall for totalt årlig innsig av laks og sjøørret til Sogndalselva. Men, det er antatt at 70 % av fangstene 

blir tatt nedenfor Fossfossen og at tidligere gytefisktellinger antyder at drøyt 70 % av gytebestanden 

av laks også befinner seg nedenfor fossen. Dersom disse to forholdene er stabile over år, kan totalt 

innsig og gytebestand estimeres. 

I gjennomsnitt har det passert 56 laks i fisketrappa i de enkeltårene det er overvåket. I 2009 var 

antallet nede i 18 laks, og det ble bare registrert syv hannlaks i fisketrappa dette året, hvorav fem 
ble fanget i elva ovenfor fossen. I 2020 og 2021 ble det registrert hhv. 51 og 64 villaks i fisketrappa 

i Fossfossen. I 2021 startet oppvandringen tidligere enn i 2020, men en periode med lav vannføring 

i august og september førte til at oppvandringen stoppet helt opp i denne perioden. Dermed strakte 

hovedoppvandringen (25-75 %) seg over lengre tid i 2021 enn i 2020. Dette har blitt registrert i flere 

elver i 2021. 

Kjønnsfordelingen for den oppvandrende smålaksen var dominert av hanner, mens hunnlaksen 

utgjorde mellom 70 og 80 % av mellom- og storlaksdelen av bestanden både i 2020 og i 2021.  

Gytebestandsmålet for Sogndalselva er satt til 114 (86-172) hunnlaks. I gytebestanden ovenfor 

Fossfossen ble det beregnet til henholdsvis 36,4 og 106,4 kg biomasse av hunnlaks i 2020 og 

2021. Dersom det antas at ca. 70 % av gytebestanden gyter nedenfor fossen, var total 

gytebiomasse av hunnlaks i Sogndalselva henholdsvis 121 kg og 354 kg i de samme årene.  

Sjøørretbestanden i Sogndalselva er liten, og det ble registrert hhv. 24 og 55 oppvandrende 

sjøørreter i fisketrappa i Fossfossen i 2020 og 2021. Fangststatistikken fra de siste 20 årene tyder 
på at beskatningen er over bærekraftig nivå og at dersom det ønskes en større sjøørretbestand, 

så må beskatningen reduseres. Fra og med 2021 har imidlertid sjøørreten, etter avtale med 

rettighetshaverne, vært totalfredet i hele vassdraget. 

I perioden 2017-2022 har det ikke vært fisket ovenfor Fossfossen, og denne delen av vassdraget 

har i praksis vært en fredningssone. All registrert fangst i Sogndalselva etter 2016 er derfor tatt 

nedenfor Fossfossen. 
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Forord 
I fisketrappa i Fossfossen i Sogndalselva ble oppvandringen av laks og sjøørret overvåket første 

gang i 2009, 2014 og deretter sammenhengende i perioden 2016 til 2022. I 2020 ble det startet et 

større forskningsprosjekt, Salmon Tracking 2030, som har som mål å øke kunnskapsnivået for ville 

bestander av laks og sjøørret i vassdrag fra Karmøy til Stad.  Prosjektet finansieres av 

havbruksselskapene i Produksjonsområdene 3 og 4 (PO3 og PO4). Satsingen har også 

delfinansiering av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Skandinavisk 

naturovervåking (SNA) bidrar med videoovervåking i totalt 11 elver i den aktuelle regionen. Disse 

prosjektene henter også finansiering fra flere andre kilder: Miljødirektoratet, Kunnskapsinkubator 

PO3/PO4, FHF, Vestland fylkeskommune, Lærdal kommune og Østfold Energi.  

Overvåkingen av oppvandrende laks og sjøørret i fisketrappa i Fossfossen i Sogndalselva er ett av 

de 11 prosjektene i den omtalte regionen. For å gjennomføre overvåkingen kreves en kombinasjon 

av biologisk kompetanse, teknisk kompetanse og lokal hjelp. En stor del av den tekniske 

kompetansen hentes fra Skynordic AS, og det rettes en spesiell takk til Fredrik Strand og Torbjørn 

Kvande for uvurderlig teknisk støtte, produksjon og leveranse av utstyr og drift av internett-

tjenester. En takk også til Roar Svedal lokalt, for hjelp til drift og fangstrapportering. Også en takk 

til Finn Stedje for å ha gått gjennom rapporten og fylt ut med data samlet inn lokalt. 

 

Anders Lamberg 

Prosjektleder 

Skandinavisk naturovervåking 
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1. Innledning 
Bestandene av laks og sjøørret i norske vassdrag blir i dag kartlagt gjennom flere nasjonale 

overvåkingsprogrammer. Til nå har hovedfokus vært på bestandene av Atlanterhavslaks (Salmo 

salar L.) gjennom arbeidet som gjennomføres i «Vitenskapelig råd for lakseforvaltning» (VRL), med 

årlige rapporter som oppsummerer status i norske bestander. Den faglige bakgrunnen for arbeidet 

er nedfelt i «Kvalitetsnormen for villaks». Kvalitetsnormen for bestander av villaks bygger på vedtak 

under naturmangfoldloven (2013). I Lovdata (Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20 september 2013) 

er kvalitetsnormen for villaks definert. I tillegg blir andel rømt oppdrettslaks i bestandene overvåket 

gjennom «Nasjonal overvåkningsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag» som administreres av 

Havforskningsinstituttet (HI) på oppdrag fra Fiskeridirektoratet. Det tredje viktige nasjonale 
overvåkingsprogrammet er NALO- overvåkingen som er en del av det såkalte 

«Trafikklyssystemet». Det administreres av HI på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings og 

fiskeridepartementet (NFD). Det skal koordinere overvåking, forskning og rådgivning som gjelder 

lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten. Dataene fra denne overvåkingen blir levert 

videre til en ekspertgruppe som gjør opp status og utarbeider en rapport for hvert område. Dette 

blir levert videre til en styringsgruppe, som igjen gir råd til NFD.  

Disse nasjonale overvåkingsprogrammene vurderer flere menneskeskapte faktorer som kan 

påvirke bestandene av laks, men også etter hvert påvirkning på sjøørret (Salmo trutta L.). 

Påvirkningsfaktorene er flere, men de mest sentrale har vært påvirkninger fra industrielt oppdrett 

av laks og beskatning. I tillegg er inngrep i habitat i form av blant annet vassdragsutbygging, 

klimaendringer og forurensning også faktorer som er med i vurderingene av utviklingen av 

bestandene. 

For å drive en god forvaltning av bestandene av laks og sjøørret er det derfor behov for 

bestandsdata. Dette kan skaffes gjennom den årlige statistikken fra den pålagte rapporteringen av 
fangst av de to artene. Men denne statistikken inneholder usikkerheter knyttet til variasjon i 

fangsteffektivitet og fangstregler. I noen vassdrag er det dessuten ikke åpnet for fangst, og særlig 

i slike tilfeller må bestandsdata skaffes ved hjelp av andre metoder. For å kunne gjøre en nødvendig 

korreksjon av fangststatistikken er det dessuten behov for å kjenne det totale innsiget av laks og 

sjøørret til vassdragene. To metoder som kan gi oss denne informasjonen er videoovervåking av 

innsiget og drivtelling av gytefisk om høsten, etter fangst. I Sogndalselva er det enkelte år i perioden 

2009 til 2021 gjennomført videoovervåking av laks og sjøørret som passerer fisketrappa i 

Fossfossen. I ett år er det gjennomført drivtelling av gytefisk (Sikveland & Hellen, 2019). Fra denne 

overvåkingen, sammen med fangststatistikk, kan innsig av anadrom laksefisk, beskatningsrater og 

gytebestand estimeres. Overvåkingen i dette vassdraget har foregått i fisketrappa i Fossfossen 

som er lokalisert 700 meter ovenfor flomålet. All fisk som er fanget og avlivet i perioden 2017-2022, 

er tatt nedenfor trappa i Fossfossen. 
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Gytebestandsmålet for Sogndalselva er satt til 114 (86-172) kg hunnfisk i gytebestanden (Anon., 

2018). 

Fangststatistikk fra de siste 20 årene viser at fangstene av laks har variert mellom 23 og 176 laks 

årlig.  Beregninger av prosentvis oppnåelse av gytebestandsmålet for laks har siden 2009 variert 

mellom 95 og 100 %, hvor laveste oppnåelse var i perioden 2017-2020, ifølge VRL 

(www.lakseregisteret.no). 

Denne rapporten oppsummerer primært overvåkingsdata fra 2020 og 2021, og setter disse 

resultatene i sammenheng med det som finnes av annen bestandsdata for laks og sjøørret i 

Sogndalselva fra 2002 og fram til 2021.   

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

2.1 Områdebeskrivelse 

2.1.1 Vassdraget 

Sogndalselva (vassdragsnummer 077.3Z), har utløp i Sogndalsfjorden, en sidegrein av 

Sognefjorden, som er en nasjonal laksefjord. Vassdraget har et nedbørsfelt på 174,5 km² (Figur 
1), og har en lakseførende strekning på ca. 4,6 km (Figur 2). Middelvannføring er på ca. 11,3 m³/s 

(http://nevina.nve.no/). I nedbørsfeltet ligger det flere små innsjøer og en stor innsjø, Dalavatnet 

395 moh. Deler av Steindalsbreen ligger innenfor nedbørsfeltet. Elva har et relativt lite nedbørsfelt 

og er en typisk flomelv (Drageset, 2003).  

Det er tre fisketrapper langs elvestrekningen ved tre fosser; Fossfossen, Ingafossen og 
Flugheimsfossen (Figur 3). Det registreres fisk med videosystem i Fossfossen. Elvestrekningen 

oppstrøms fisketelleren og videre opp mot Lerheim har vært stengt for fiske siden juli 2017, på 

bakgrunn av at det kun passerte et fåtall laks forbi telleren i Fossfossen på dette tidspunktet. Våren 

2019 ble det gjort betydelige oppgraderinger av trappene i Fossfossen og Ingafossen.  

Det ble bygget ny mur, montert ny luke og tilrettelagt for montering av utstyr for videoovervåking i 

Flugheimsfossen. 

Det er medlemmer av Sogndal Jeger- og Sportsfiskarlag som har planlagt og administrert disse 

byggeprosjektene, som er finansiert av Statsforvaltaren i Vestland. 

2.1.2 Bestandsstatus og kultiveringshistorie 

Vassdraget har bestander av både laks og sjøørret (http://lakseregister.fylkesmannen.no/). 

Bestandstilstanden for laks i perioden 2015-2019 ble vurdert til å være moderat basert på 

gytebestandsmåloppnåelse og høstingspotensiale, mens genetisk integritet er vurdert til å være 

svært dårlig på grunn av moderat påvirkning av rømt oppdrettslaks (www.lakseregisteret.no).  

Sjøørretbestanden er vurdert som hensynskrevende, og lakselus er vurdert som avgjørende 

påvirkningsfaktor (www.lakseregisteret.no).   

Det har vært noen få utsettinger av yngel på 1980 og 1990-tallet med opphav fra stamfisk fra 

vassdraget. Det drives ikke med kultivering i vassdraget i dag. men det foreligger planer om å 

bygge gytekulper på Lerheim, som ligger øverst i den lakseførende delen av Sogndalselva. 
Statsforvaltaren i Vestland har gitt Sogndal Jeger- og Sportsfiskarlag løyve til bygging av slike 

kulper, og arbeidet vil bli utført når finansieringen av prosjektet er på plass. 

http://nevina.nve.no/
http://www.lakseregisteret.no/
http://www.lakseregisteret.no/
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2.1.3 Fjorden og kystområdet utenfor vassdraget 

Vandringsruta for laks ut- og inn av Sogndalselva, går gjennom Sognefjorden, som er nasjonal 

laksefjord i indre del, mens det er oppdrettslokaliteter i den ytre halvdelen av Sognefjorden. Både 

i ytre del av fjorden og på kysten utenfor er det i perioden 2015 til 2020 flere oppdrettsanlegg i drift. 

(https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=87d862c458774397a8466b14

8e3dd147#) 

 

Figur 1. Nedbørsfeltet til Sogndalsvassdraget. 

https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=87d862c458774397a8466b148e3dd147
https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=87d862c458774397a8466b148e3dd147
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Figur 2. Vandringshinderet for anadrom fisk i Sogndalselva. 

 

Figur 3. De tre fisketrappene i nedre del av Sogndalselva markert på kart og med bilde fra hver foss med trapper 
(nederst). 
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Figur 4. Godkjente lokaliteter for produksjon av oppdrettslaks i ut- og innvandringsruta til laks fra Sogndalselva. 

 

2.2 Videosystem 

Laks og sjøørret som passerte fisketrappa Fossfossen i Sogndalselva blir overvåket ved hjelp av 

en passeringskanal med optisk sensor og et tilhørende undervannsvideosystem. Fisk som 

passerer sensoren, utløser 10 sekunder langt videoopptak. Når det passerer en fisk, blir 

videoopptak både før og etter passering av sensoren, lagret. På denne måten vil også fisk som 

eventuelt vandrer ned bli registrert i videoklippet. I tillegg til det sensorbaserte videosystemet, 

lagres det 3 bilder pr sekund i et langt «time lapse» opptak som varer hele sesongen. Dersom det 

oppstår tekniske feil i sensoren, vil det derfor alltid eksistere opptak av all passerende fisk på dette 

basisopptaket. 

Bildefeltet blir belyst av undervannslys montert inne i passeringskanalen for å øke bildekvaliteten 

når det er mørkt. Videoopptakene blir lagret på harddisk og sendt via nettet til en sentral server for 

fortløpende analyse. Etter endt sesong blir videomaterialet kontrollert ved manuell avspilling. 

Kroppslengden blir målt direkte fra skjermen ved hjelp av kalibrering i forhold til dimensjoner i 

avbildningskanalen. Fisken blir kategorisert etter art og type (villaks, kultivert fettfinneklippet laks, 

oppdrettslaks og sjøørret), kjønn (kun registrert for laks) og lengde. Lengdekategoriene for villaks 

som ble benyttet er <65 cm – smålaks, 65-89 cm – mellomlaks og ≥90 cm storlaks. Kjønn blir 

bestemt ved hjelp av morfologiske kjennetegn. 

2.3 Fangststatistikk 

Fangststistikk er hentet fra www.fangstrapp.no, samt fra lokale fiskerettighetshavere i vassdraget. 

Fangststatistikken fra før 2017 skiller ikke mellom fangst nedenfor og ovenfor Fossfossen, men det 

er antatt at ca. 70 % av all fangst foregikk nedenfor fisketrappa hvor videosystemet står (pers. 

medd. Roar Svedal). Som tidligere nevnt, ble det i perioden 2017-2022 ikke fisket ovenfor 

http://www.fangstrapp.no/


   SNA-rapport 12/2022 

12 

 

fisketelleren i Fossfossen. For årene 2020 og 2021 har vi derfor sikre tall for innsig av fisk til 

områdene ovenfor Fossfossen.  

Undersøkelser utført i 2018 (Sikveland & Hellen, 2019) viser at ungfiskproduksjonen på dette 

tidspunktet i hovedsak var knyttet til områdene nedenfor Fossfossen. 

Dersom fordelingen av gytelaks i vassdraget som ble registrert i 2018, er tilnærmet stabil fra år til 

år, er det rimelig å anta at ca. 70 % av laksebestanden gyter nedenfor Fossfossen.  

Det må tillegges at 2018 var et spesielt år både når det gjelder antall registrerte fisker i telleren i 

Fossfossen (30, både laks og sjøørret) og det totale antallet fanget fisk i elva (26). At drivtellingen 

ble gjennomført sent på høsten (23.11.2018) som følge av stor vassføring over en lang periode, 

kan ha ført til underestimering av tallet på gytefisk ved at noe av gytefisken kan ha gått ut av elva 

før tellingen ble gjennomført (Sikveland & Hellen, 2019). Dermed kan vi beregne innsig av fisk til 

vassdraget ovenfor Fossfossen. Gytebestanden regnes som den fisken som er igjen etter fangst 

ovenfor fossen. Det er også gyteplasser for laks nedenfor videosystemet. Ungfiskundersøkelser 
viser at det er relativt høy produktivitet der (Sikveland & Hellen, 2019). Dersom fordelingen av 

gytelaks funnet under drivtellinger i 2018 (Sikveland & Hellen, 2019) er lik mellom år, skal ca. 70 

% av laksebestanden gyte nedenfor.  
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3. Resultater 
I 2020 ble videoovervåkingen startet 3. juli og avsluttet den 11. september. Ved gjennomgang av 

videomaterialet ble det registrert 51 villaks og 26 sjøørreter. Ingen oppdrettslakser ble registrert 

dette året. 

I 2021 startet overvåkingen den 15. juni og ble avsluttet den 12. oktober. Det ble registrert 64 laks, 

derav én fettfinneklippet, samt 57 sjøørreter. Som i 2020 ble det heller ikke registrert rømt 

oppdrettslaks i 2021. 

3.1 Vill laks 

Antall registrerte laks i fisketrappa i Fossfossen de årene der Skandinavisk naturovervåking har 

analysert videoopptak, har i gjennomsnitt ligget på 56 laks, der lavest antall i hele perioden ble 

registrert i 2009. Siden 2014 har antallet ligget mellom 41 og 77 laks. I tillegg har Sogndal Jeger- 

og Sportsfiskarlag (SJS) gått gjennom videoopptak i 2018 og 2019 og talt totalt antall laks og 

sjøørret samlet (Figur 5). 

 

Figur 5. Antall villaks og sjøørret registrert i fisketelleren i Fossfossen i Sogndalselva i de årene det har vært 
gjennomført videoovervåking. I 2018 og 2019 er det ikke skilt mellom laks og sjøørret i analysen som Sogndal 
Jeger- og Sportsfiskarlag har gjennomført. 

 

3.1.1 Oppvandringsforløp  

Den første laksen som passerte telleren, ble registrert samme dag som trappa ble åpnet, den 3. 

juli i 2020, og den siste passerte den 11. september, da overvåkingen ble avsluttet (Figur 6).  
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Figur 6. Antall villaks per dag gjennom fisketrappa i forhold til vannføring i Fossfossen i Sogndalselva i 2020. 

 

I 2021 passerte den første laksen den 4. juli, altså 14 dager etter at overvåkingen startet opp, og 

det vandret laks helt fram til den 8. oktober (Figur 7).  

 

Figur 7. Antall villaks per dag gjennom fisketrappa i forhold til vannføring i Fossfossen i Sogndalselva i 2021. 

  

Oppvandringsforløpet gjennom sesongen var ulikt i 2020 og i 2021 (Figur 8), hvor 

hovedoppvandringen (tidsperioden hvor 25-75% av laksen vandret) var kortere i 2020 (14 dager) 

enn i 2021 (73 dager). Dette skyldes mest sannsynlig at vannføringen i 2021 var lav det meste av 
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august og deler av september, hvor fisken ikke vandret. I 2021 hadde 50 % av laksen kommet opp 

den 26. juli, 15 dager tidligere enn i 2020. 

 

 

 

Figur 8. Oppvandringsforløp for laks i fisketrappa i Fossfossen i Sogndalselva i 2020 og 2021. 

 

Tidspunkt for når laksen passerte i løpet av døgnet viste at det var lav vandringsaktivitet i den 

mørke tiden av døgnet, mens vandringsaktivitet var høyere på ettermiddag og kveld (Figur 9).  

 

Figur 9. Oppvandringsforløp gjennom døgnet for villaks i fisketelleren i Fossfossen i Sogndalselva for årene 2020 

og 2021. 
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3.1.2 Alders- og kjønnsfordeling  

Fordelingen mellom de ulike størrelsesgruppene av laks i 2020 og 2021 var lik (Figur 10). 

Smålaksen ble dominert av hanner, mens hunnlaksen utgjorde mellom 70 og 80 % av både 
mellom- og storlaks disse årene. 

 

 
Figur 10. Andel små-, mellom- og storlaks registrert i overvåkingen i Fossfossen i Sogndalselva i 2020 og 2021.  

 

3.1.3 Fangst, innsig, gytebestand og beskatningsrate  

Registrert total fangst av laks (avlivet) har variert fra 23 til 176 individer årlig siden 2002. I 2009 var 
den laveste registrerte fangsten i løpet av denne perioden (Figur 11). Det ble registrert 51 villaks 

som passerte videosystemet i Fossfossen 2020, og 64 villaks i 2021. Det ble avlivet 122 laks i 2020 

og 37 i 2021. All fangst i disse to årene ble gjort nedenfor Fossfossen. For å kunne beregne totalt 

innsig og total gytebestand for vassdraget, må vi ha kunnskap om tallet på gytefisk nedenfor 

Fossfossen. Det er kun gjennomført drivtelling av gytefisk i 2018. Da ble 14 (74 %) av 19 registrerte 

gytelaks observert nedenfor Fossfossen. Offentlig fangststatistikk skiller ikke mellom fangst 

nedenfor og ovenfor Fossfossen, noe som er en av to forutsetninger for å kunne beregne innsiget 

til vassdraget. Det er imidlertid antatt at om lag 70 % av fangstene blir tatt nedenfor (R. Svedal 

pers. medd.).  Den andre forutsetningen for å kunne beregne totalt innsig og total gytebestand for 

vassdraget, er antall gytefisk nedenfor Fossfossen. Det er kun gjennomført drivtelling av gytefisk i 

2018. Da ble 14 (73 %) av totalt 19 registrerte gytelaks, observert nedenfor Fossfossen. 

Gytebestandsmålet for Sogndalselva er satt til 114 kg (86-172) hunnlaks. Dersom all fisk som ble 
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observert i fisketelleren i 2020 og 2021 hadde samme gjennomsnittsvekt fordelt på 

størrelsesklasser som i sportsfiskefangstene (avlivet laks) samme år, tilsvarer dette henholdsvis 

36,4 og 106,4 kg hunnfisk i gytebestanden ovenfor Fossfossen i disse årene (Tabell 1 og Tabell 
2). En større del av gytebestanden oppholdt seg imidlertid trolig nedenfor Fossfossen. Dersom 

andel gytelaks nedenfor Fossfossen er ca. 70 % (som registrert i 2018 (Sikveland & Hellen, 2019)) 

og andel hunnlaks og størrelser er lik ovenfor og nedenfor Fossfossen, var total biomasse av 

hunnlaks henholdsvis 121 kg og 354 kg i 2020 og 2021. 

 

 

 

Figur 11. Fangstutvikling i Sogndalselva i perioden 2002 – 2021. Årene med overvåking av innsiget er markert med 
skraverte søyler. 

Tabell 1. Beregning av innsig, gytebestand og beskatningsrater for laks ovenfor Fossfossen i Sogndalselva i 2020. 
Beregningsgrunnlaget er tall fra videoregistreringen og fangst.  

2020 Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 
Fangst nedenfor Fossfossen (N) 42 39 5 86 
Fangst ovenfor Fossfossen (N) 18 16 2 36 
Fangst samlet (N) 60 55 7 122 
Videoregistrering (innsig Fossfossen) (N) 25 22 4 51 
Kjent innsig uten gytebest. nedenfor (N) 67 61 9 137 
Beskatningsrate ovenfor Fossfossen (%) 72,0 72,7 50,0 70,6 
Gytebestand ovenfor Fossfossen(N) 7 6 2 15 
Andel hunnlaks (%) 9 73 75 55 
Antall hunnlaks gytebestand (N) 1 4 2 8 
Gjennomsnittsvekt hunnlaks fangst (kg) 1,6 4,5 8 3,3 
Antall kg hunnlaks (kg) 1,6 18,0 16,0 36,4 
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Tabell 2. Beregning av innsig, gytebestand og beskatningsrater for laks ovenfor Fossfossen i Sogndalselva i 2021. 
Beregningsgrunnlaget er tall fra videoregistreringen og fangst.  

2021 Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 
Fangst nedenfor Fossfossen (N) 19 6 1 26 
Fangst ovenfor Fossfossen (N) 8 2 1 11 
Fangst samlet (N) 27 8 2 37 
Videoregistrering (innsig Fossfossen) (N) 34 26 4 64 
Kjent innsig uten gytebest. nedf. (N) 53 32 5 90 
Beskatningsrate ovenfor Fossfossen (%) 23,5 7,7 25,0 17,2 
Gytebestand ovenfor Fossfossen (N) 26 24 3 53 
Andel hunnlaks (%) 32 77 75 39 
Antall hunnlaks gytebestand (N) 8 18 2 21 
Gjennomsnittsvekt hunnlaks fangst (kg) 1,3 4,5 7,5 2,4 
Antall kg hunnlaks (kg) 10,4 81,0 15,0 106,4 

 

3.2 Sjøørret 

I de årene det har vært gjennomført registreringer av oppvandrende fisk i fisketrappa i Fossfossen 

har det årlig passert mellom 13 og 55 sjøørreter (Figur 12). 

 

Figur 12. Årlig antall sjøørreter som passerte videosystemet i Fossfossen i Sogndalselva i perioden fra 2009 til 
2021. 

Sjøørreten startet oppvandringen i trappa den 12. juli i 2020, noe som er ni dager etter at 

overvåkingen startet (3. juli), og fortsatte fram til 5. september (Figur 13). Totalt ble det registrert 

24 sjøørreter i 2020. Den første sjøørreten som passerte fisketelleren i 2021 ble registrert den 23. 

juni, 18 dager etter at overvåkingen startet, og den siste 10. oktober i 2020 (Figur 14). Antall 
sjøørreter som passerte fisketelleren var 55 individer i 2021. 
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Figur 13. Antall sjøørreter pr dag i forhold til vannføring, registrert gjennom fisketelleren i løpet av 
overvåkingsperioden i Fossfossen i Sogndalselva i 2020.  

 

 

Figur 14. Antall sjøørreter pr dag i forhold til vannføring, registrert gjennom fisketelleren i løpet av 
overvåkingsperioden i Fossfossen i Sogndalselva i 2021. 

 

Sjøørretene i 2020 hadde kroppslengder mellom 34 og 70 cm, ingen umodne førstegangsvandrere 

ble registrert i fisketrappa (Figur 15). I 2021 varierte kroppsstørrelsen mellom 28 og 64 cm, og fem 

førstegangsvandrere ble registrert på oppvandring i trappa (Figur 16). 
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Figur 15. Fordeling av størrelsesgrupper (2 cm-intervaller) av sjøørret registrert i fisketrappa i Fossfossen i 2020. 

 

 

Figur 16. Fordeling av størrelsesgrupper (2 cm-intervaller) av sjøørret registrert i fisketrappa i Fossfossen i 2021. 

 

Fangstene av sjøørret var høyest i årene fra 2002 til 2004 sammenlignet med perioden fra 2005 til 

2019 (Figur 17).  I 2020 var det igjen en økning i fangst av sjøørret. Det ble da fanget flere totalt 

(29) enn det vandret opp i trappa i Fossfossen (24). Alle sjøørretene ble fanget nedenfor 

Fossfossen. Vi vet ikke hvor mye av fangsten som ble tatt nedenfor fisketrappa, så derfor kan vi 

ikke beregne beskatningsrate eller gytebestand. Men det ble fanget flere totalt (n=29) enn det 

vandret opp i trappa (n=24). I 2021 ble det ikke registrert fangst av sjøørret.  

I 2021 og 2022 var sjøørreten fredet i Sogndalselva, og det ble ikke registrert fangst av sjøørret. 
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Figur 17. Registrert fangst av sjøørret i Sogndalselva i årene 1993 til 2021. 
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4. Diskusjon 
Oppvandring av laks og sjøørret gjennom fisketrappa i Fossfossen i Sogndalselva har blitt registrert 

ved hjelp av et videosystem i årene 2009, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021. I den 

foreliggende rapporten er det fokus på de to siste årene, 2020 og 2021. Det ble også registrert fisk 

i trappa i 2022, men det rapporteres i en senere rapport. Fossfossen ligger 700 meter over 

tidevannspåvirket område, og det er kjent at det er gode gyte- og oppvekstmuligheter i denne delen 

av vassdraget (Sikveland & Hellen, 2019). Drivtelling av gytefisk i Sogndalselva gjennomført 

høsten 2018, viste at 74 % av laksen stod på gyteplasser nedenfor Fossfossen (Sikveland & Hellen, 

2019). Vi har bygget på denne informasjonen når vi har laget et grovt estimat av totalt innsig og 

beskatningsrater. Siden det ikke foreligger årlige gytefisktellinger nedenfor Fossfossen, må 
estimatet av totalt innsig regnes som usikkert. Fangststatistikken skiller ikke mellom fangst ovenfor 

og nedenfor fossen. Det er antatt at om lag 70 % av fangstene blir tatt nedenfor fossen (R. Svedal 

pers. medd.). Drivtellinger av gytefisk i vassdraget gjennomført høsten 2018 viste at over 74 % av 

laksen stod på gyteplasser nedenfor Fossfossen (Sikveland & Hellen, 2019). Vi har benyttet denne 

informasjonen til å lage et grovt estimat av innsig og beskatningsrater. 

4.1 Laks 

Registreringene i fisketrappa har i gjennomsnitt vært 56 laks i år med overvåking. I 2009 var antallet 

nede i 18 laks, og det ble bare registrert syv hannlaks i fisketrappa, hvorav fem ble fanget i elva 

ovenfor fossen (Lamberg & Strand, 2010).  

I 2020 og 2021 ble det registrert hhv. 51 og 64 villaks i fisketrappa i Fossfossen. I 2021 startet 

oppvandringen tidligere enn i 2020, sannsynligvis på grunn av uvanlig tidlig vår med høye 

temperaturer. Fra slutten av juli til begynnelsen av september var det lav vannføring og dårlige 

oppvandringsforhold som førte til at oppvandringen stoppet helt opp i denne perioden. Dermed 

strakte hovedoppvandringen (25-75 %) seg over lengre tid i 2021 enn i 2020. Dette sammenfaller 

med trenden i de fleste overvåkede laksebestandene i Norge i 2021. 

I begge årene vandret laksen opp trappa hovedsakelig på dagtid, men mest på ettermiddagen og 

lite på natta. Dette er et likt forløp som det som er funnet i alle andre fisketrapper i Norge de siste 

30 årene. 

Smålaksdelen av bestanden var dominert av hannlaks, mens hunnlaksen utgjorde mellom 70 og 

80 % av mellom- og storlaks i 2020 og 2021. I 2013 ble det et påbud om å sett ut all hunnlaks etter 

1. august, og en anmodning om det i årene etterpå, men det er likevel gjenutsatt få laks etter 2013.  

Gytebestandsmålet for Sogndalselva er satt til 114 kg (86-172) hunnlaks. Dersom all fisk som ble 
observert i trappa i Fossfossen i 2020 og 2021 hadde samme gjennomsnittsvekt fordelt på 

størrelsesklasser som i sportsfiskefangstene i de samme årene, tilsvarer dette henholdsvis 36,4 
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og 106,4 kg hunnfisk i gytebestanden ovenfor fossen disse årene. Antar vi videre at ca. 70 % av 

laksen gyter nedenfor Fossfossen og at 70 % av fangstene også foregår her, blir estimert totalvekt 

av hunnlaks henholdsvis 121 kg og 354 kg i 2020 og 2021. Dersom dette er korrekt, ble 

gytebestandsmålet oppnådd i begge årene. 

I årene med overvåking i perioden fra 2009 til 2021 er det registrert to rømte oppdrettslaks og en 

fettfinneklippet laks som trolig er utsatt fra ett klekkeri. 

 

4.2 Sjøørret 

I 2020 ble det registrert totalt 24 oppvandrende sjøørreter i fisketrappa i Fossfossen, og 

beskatningen var høy. Det ble tatt ut 29 sjøørreter på strekningen nedenfor Fossfossen. Det ble 

ikke fisket ovenfor Fossfossen i 2020. 

I 2021 vandret opp det opp 55 sjøørreter gjennom telleren i Fossfossen. Det var ingen fangst av 

sjøørret i Sogndalselva dette året som følge av fredningsbestemmelse. Det ble registrert kun fem 

umodne sjøørreter i fisketrappa i 2021. Det ser ut til at umoden sjøørret stort sett oppholder seg 

nedenfor Fossfossen gjennom vinteren. Under drivtellingen i 2018 ble det registrert 11 umodne 

sjøørreter nedenfor og én ovenfor (Sikveland & Hellen, 2019). 

Det er mye som tyder på at beskatningen av sjøørret har vært for høy de siste 20 årene i 

Sogndalselva og at det gjenspeiles i gytebestanden både i 2020 og i 2021. Sjøørreten er mer sårbar 

for beskatning enn laksen, siden den vandrer mellom sjø og elv mange ganger, og er utsatt for 

beskatning årlig i mange år, før den blir kjønnsmoden. Om beskatningen av sjøørret overstiger 10 

% av det årlige innsiget er det vist at bestanden vil gå tilbake (DFO, 2005; 2009). 
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