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Sammendrag 
Strand, R., Lamberg, A. og Kvitvær, T. 2022. Videoovervåking av laks og sjøørret i Oselva, i 
Bjørnafjorden kommune i 2020. SNA-rapport 14/2022. 43 s. 

I Oselva ble det startet et videoovervåkingsprosjekt i 2019 der målet var å registrere ned- og 

oppvandrende laks og sjøørret. Disse dataene skal benyttes for å beskrive utviklingen av totalt 

innsig av laks og sjøørret, gytebestander og vandringsatferd. Alle disse elementene kan igjen være 

med på å beskrive hva som påvirker disse to artene i Oselva. Overvåkingssystemet er plassert ca. 

700 meter ovenfor munningen i sjøen. Videoovervåkingen i Oselva i 2020 ble gjennomført i 
tidsrommet fra 5. april til 1. oktober. I denne perioden ble det registrert 451 oppvandrende villaks, 

derav 4 fettfinneklippet og én Carlinmerket laks. I tillegg til 8 vinterstøinger av laks ned, 26 

oppdrettslaks, 569 sjøørreter, samt utvandrende 1149 laksesmolt og 93 sjøørretsmolt.  

Laksesmolten vandret ut i perioden fra 1. til 10. mai (25 – 75 % kumulativ utvandring). 

Hovedutvandringen startet da vanntemperaturen økte til 8,5 °C, da flomperioden var over. 

Enkeltindivider fortsatte å vandre fram til 18. juni. Vannføringen var lav gjennom hele 

utvandringsperioden. Under en økning i vannføring i midten av mai stoppet utvandringen 

midlertidig, men fortsatte etterpå.  

Det ble registrert 1149 nedvandrende laksesmolt og 93 sjøørretsmolt i Oselva i 2020. Laksesmolt 

og sjøørretsmolt hadde et likt utvandringsforløp. Ved hjelp av fettfinneklippede smolt som passerte 

kameraene (i forbindelse med et merkeforsøk), var det mulig å estimere hvor mange laksesmolt 

som vandret ut totalt. Estimatet viser at videoovervåkingen fanget opp ca. 48 % av all utvandrende 

smolt. Estimatet har en usikkerhet på grunn av lavt antall smolt i utvalget, men det er sannsynlig at 
det totale antallet ikke overstiger ca. 3200 individer (øvre grense i 95 % konfidensintervall). 

Laksebestanden i Oselva har ifølge fangststatistikken vært dominert av smålaks, men over tid har 

andelen smålaks minket, mens andel mellomlaks har økt i fangstene. I 2020 var fordelingen som 

ble registrert i videosystemet 40 % smålaks, 52 % mellomlaks og 8 % var storlaks.   

Videoovervåking sammen med fangststatistikk, gjør det mulig å beregne totalt innsig av laks til 

vassdraget. Totalt innsig basert på video- og fangstdata er beregnet til 455 villaks i 2020. Dette er 

høyere enn i 2019, hvor innsiget ble registrert til å være 345 individer.  

Gytebestandsmålet beregnet for Oselva tilsvarer 425 kg hunnlaks (319 - 638 kg). Gytebestanden 

i 2020 besto av 289 individer hvorav 166 (57 %) var hunnlaks. Dermed ble beregnet biomasse av 

hunnlaks i gytebestanden i Oselva 652 kg dette året, noe som viser at GBM ble oppnådd. I 2019 

ble 89 % av GBM nådd. Den beregnede beskatningsraten var lik for små- (35 %) og mellomlaks 

(36 %) og noe høyere for storlaks (43 %). 
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Oselva har hatt noen av de høyeste årlige innsigene av oppdrettslaks som er registrert i elvene 

som overvåkes med videosystemer i Norge. I 2020 ble det registrert 26 laks med synlige 

morfologiske trekk som tyder på oppdrettsbakgrunn i videoovervåkingen i Oselva. Tidspunktet da 

50 % av oppdrettslaksen hadde passert opp, var den 12. september. Dette er 49 dager etter at 50 

% av villaksen hadde passert.   

Videoovervåkingen ble avsluttet 1. oktober i 2020, og av de 26 observerte oppdrettslaksene 

vandret 11 (42 %) opp etter at sportsfisket var slutt den 31. august. Uttaksfiske etter rømt 

oppdrettslaks i elva viste at totalt estimert innsig i hele sesongen var 36 oppdrettslaks. Dette utgjør 

en andel på 7,2 % av totalinnsiget.  Fra 154 skjellprøver tatt i sportsfisket ble det funnet 9,7 % rømt 

oppdrettslaks. Det er derfor godt samsvar mellom beregninger fra totalinnsiget i 

overvåkingsprosjektet og fra skjellprøveanalysene. 

Etter sportsfisket og uttaksfiske der det ble fanget 33 individer, var det igjen 3 oppdrettslakser i 

gytebestanden (1,0 %). Beskatningsraten (fangbarheten) var høyere for oppdrettslaks (92,3 %) 

enn for villaks (35,8 %). Genetisk integritet målt for villaksen i Oselva, er klassifisert som «Svært 

god/God» i kvalitetsnorm for villaks (vurderingsperiode: 2015 til 2019). Dette tyder på at uttaksfisket 

fungerer som verktøy for å redusere effekten av rømt laks, i ett vassdrag der andre metoder kan 

være vanskelig å benytte. 

I 2020 ble det registrert et innsig på 569 sjøørreter til Oselva. Hovedoppvandringen var i juni og 

juli, og startet tidligere enn for laksen, men hadde likt forløp etter 1. august. Sjøørreten hadde 
høyest vandringsaktivitet i timene etter midnatt, men vandret ellers jevnt i løpet av dagen og 

kvelden. 

Sjøørretsmolten vandret ut i samme tidsrom som laksesmolten. De ble registrert både i rene 

sjøørretsmolt-stimer og i stimer som bestod av begge arter.  

I Oselva ble sjøoppholdstiden for sjøørret registrert til mellom 40 og 70 dager (25 – 75 % kumulativ 

ut- og oppvandring), noe som er noe lavere enn gjennomsnittet i en del andre vassdrag. Det kan 

tyde på at noen individer hadde prematur tilbakevandring. Den registrerte graden av 

lakselusinfestasjon for ensomrig sjøørret og eldre umoden sjøørret var noe høyere enn for de eldre 

individene. Det kan derfor ikke utelukkes at det har vært en atferdsendring på grunn av lakselus i 

2020.  

Sjøørretbestanden består av individer fra alle størrelsesgruppene. Førstegangs- tilbakevandrere 

og umodne andregangsvandrere (<35 cm) utgjorde 31 % av bestanden. Dette tyder på at 

overlevelsen for de minste individene av den sjøvandrende delen av bestanden er relativt lav, tatt 
i betraktning at det er et lavt beskatningstrykk Oselva. 
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Forord 
Forskningsprosjektet Salmon Tracking 2030 har som 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 dessuten kunne videreutvikles. Nøyaktigere data vil også sikre 
mer presise konklusjoner fra den årlige driften av modellene.  

I Salmon Tracking 2030 benyttes blant annet videoovervåking av all ut- og oppvandrende laksefisk 
i vassdrag gir informasjon om blant annet bestandsstatus og utvikling, smoltutvandringsforløp og 
grad av lakselusinfestasjon på oppvandrende fisk. Overvåkingen gir også mulighet for å beregne 
sjøoppholdstid for sjøørret, en parameter som kan vise om fiskens atferd har vært påvirket av 
lakselus i sjøen. Videoovervåkingen vil gi et mer presist estimat over andel rømt oppdrettslaks som 
vandrer opp i vassdragene enn det tradisjonell fangststatistikk kan gi. Lakselus og rømt 
oppdrettslaks representerer påvirkninger fra oppdrettsindustrien. I tillegg kan overvåkingsdataene 
også bidra til kvantifiseringen av andre påvirkninger på de ville laksefiskene. To av disse er for 
eksempel være beskatning og klimaendringer.  
Skandinavisk naturovervåking (SNA) bidrar til prosjektet Salmon Tracking 2030 med 
videoovervåking i totalt 11 vassdrag i produksjonsområdene PO3 og PO4. Overvåkingsprosjektene 
foregår i fisketrapper i 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 
følge bestander i relativt stor skala. 
Prosjektet 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, 
Lærdal kommune og Østfold Energi.  
For å gjennomføre videoovervåkingsprosjekter kreves det oppfølging av videosystemet som står i 
elva gjennom sesongen. I Oselva i 2020 ble dette gjort av Ørjan Solheim. En takk til ham for god 
oppfølging.  
Ingen vassdrag er like. Det er blant annet forskjell i utøvelsen av fisket og ulike lokale forhold. Lokal 
kunnskap er viktig for å forstå hvordan utviklingen har vært over år. I Oselva har vi hatt nytte av 
informasjon fra Roald Helle og Remi Bårtvedt for å danne oss et bilde av bestandene i elva. Det 
totale bildet får vi ikke bare etter ett år med overvåking. Tilbakemelding fra lokale ressurspersoner 
vil være viktig også i framtida for å videreutvikle prosjektet. 
Lokalt i Oselva er deler av videoutstyret plassert på bygningen til Unik Filtersystem AS. 
Strømforsyning til anlegget hentes fra fabrikkbygningen. Kontaktperson der har vært Arne-Johnny 
Boge. Takk for god hjelp. 

 

Anders Lamberg 

Prosjektleder 

Skandinavisk naturovervåking 
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1. Innledning 
Forvaltningen av laks i Norge styres i dag hovedsakelig av to modeller: 

«Gytebestandsmålmodellen» og «Trafikklysmodellen». Den første er et verktøy for blant annet å 
vurdere hva som er bærekraftige høstningsnivåer av villaks. Den andre er et verktøy for å regulere 

produksjonsvolumet av oppdrettslaks i 13 produksjonsområder, fordelt langs hele norskekysten. 

Produksjonsvolumet av oppdrettslaks er antatt å samvariere direkte med mengde lakselus som 

overføres fra anleggene til vill utvandrende laksesmolt. Felles for begge disse modellene er at de i 

stor grad er bygd opp og verifiseres av data som er hentet inn ved bruk av utvalgsundersøkelser. 

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 de fleste 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. Det andre nasjonale overvåkingsprogrammet er NALO-

overvåkingen (Overvåking av lakselus på vill laksefisk) (en del av «Trafikklyssystemet». Det 

administreres av Havforskningsinstituttet (HI) på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings og 
fiskeridepartementet (NDF). Det skal koordinere overvåking, forskning og rådgivning som gjelder 

lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten. Blant annet dataene fra denne 

overvåkingen blir levert videre til en ekspertgruppe som gjør opp status og utarbeider en rapport 

for de 13 produksjonsområdene. Rapporten blir levert videre til en styringsgruppe, som igjen gir 

råd til Nærings og fiskeridepartementet (NDF). I tillegg blir andel rømt oppdrettslaks i elvene 

overvåket gjennom «Nasjonal overvåkningsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag». Dette 

administreres av Havforskningsinstituttet (HI) på oppdrag fra Fiskeridirektoratet. 

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 laks og sjøørret er det behov for bestandsdata. Dette kan skaffes 

gjennom den årlige statistikken som utarbeides 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 ikke åpnet for fangst, og særlig i slike tilfeller må bestandsdata 

skaffes ved hjelp av andre metoder for å få oversikt over det totale innsiget av laks og sjøørret til 
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vassdragene. To metoder som kan gi oss denne informasjonen er videoovervåking av innsiget, og 

drivtelling av gytefisk om høsten. I Oselva i Vestland fylke ble det etablert et 

videoovervåkingsanlegg i 2019. Anlegget som består av fire undervannskameraer, blir holdt i drift 

fra april til oktober. I denne perioden foregår trolig det meste av utvandring og oppvandring av laks 

og sjøørret. 

Oselva består av en elvestrekning med flere innsjøer. Det er blitt gjennomført ungfiskundersøkelser 

og drivtellinger i flere år i vassdraget (Sægrov et al., 2012). Hvor mange laks og sjøørreter det 

befinner seg i innsjøene på tidspunktet drivtellingene blir gjennomført, er imidlertid ikke kjent.  

Videoovervåkingen i Oselva er en del av et omfattende forskningsprogram i regi av Salmon 

Tracking 2030. Hovedoppgaven er å kartlegge bestandsstatus- og betsandssammensetning for 

laks og sjøørret, måle grad av lakselusinfestasjon, registrere vandringsatferd og beregne andel 

rømt oppdrettslaks i vassdraget. I 2020 ble videoovervåking av opp- og nedvandrende fisk i Oselva 

videreført. I tillegg blir det også gjennomført et prosjekt i Oselva der laksesmolt og sjøørretsmolt 

blir merket med PIT-merke. Samtidig blir smolten fettfinneklippet. Dette er et utvendig merke som 

gjør det mulig å gjenkjenne PIT-merket smolt ved visuell inspeksjon (Irgens et al., 2020). For smolt 

som passerer videokameraene tilstrekkelig nær, er det derfor mulig å skille mellom merket og 

umerket smolt. Denne informasjonen ble i den foreliggende rapporten benyttet i et merke-

gjenfangstetsimat av totalt antall utvandrende smolt. 
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2. Metode og områdebeskrivelse 

2.1 Områdebeskrivelse 

2.1.1 Vassdraget og fiskebestandene 

Oselva (vassdragsnummer 055.7Z) ligger i Bjørnafjorden kommune i Vestland og har utløp i 

Fusafjorden ved Osøyro. Vassdraget er vernet iht. verneplan for vassdrag. Elva har en lengde på 

28,6 km, hvorav lakseførende strekning er på 24,4 km. Den starter fra Samdalsvatnet og renner 

gjennom en rekke innsjøer, med korte elvestrekninger mellom. De største av innsjøene er 

Hauglandsvatnet, Gåssandvatnet, Vindalsvatnet og Hetleflotvatnet. Nedbørsfeltet har et totalt areal 

på 102 km², og vassdraget har en middelvannføring på 9,7 m³/s (Figur 1). Det finnes blant annet 

bestander av laks og sjøørret i vassdraget. I tillegg er det også registrert gjedde (Esox lucius) i hele 

vassdraget. Denne stammer trolig fra utsettinger på 70-talet (Kålås & Sægrov, 1998). 

 

Figur 1. Oselva med markert nedbørsfelt (kartkilde: www.nevina.nve.no). 

2.1.2 Fjorden og kystområdet utenfor Oselva 

Oselva har utløp i Bjørnafjorden. I dette området er det middels tetthet av oppdrettsanlegg for laks 

(Figur 2). Oselva er det vassdraget med de største lakse- og sjøørretbestandene på den ytre 

kyststrekningen fra Karmøy til Bergen. De nærmeste vassdragene med anadrom laksefisk, 

registrert i Lakseregisteret (www.lakseregiseret.no), ligger innover fjorden i en avstand av 10 til 30 
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km i nordøstlig retning (Figur 2). I området finnes det finnes også flere små vassdrag som ikke er 

registrert i Lakseregisteret, der det trolig er oppvekst av sjøørret og laks. 

 

Figur 2. Godkjente lokaliteter for produksjon av oppdrettslaks (røde med hvitt symbol) i fjordområdene 
utenfor Oselva (rød sirkel). Et utvalg av elver (Lakseregisteret) i regionen med små og middels store 
bestander av laks og eller sjøørret er markert med svarte sirkler. 

Det er få lokaliteter for sjølaksefiske i selve Bjørnafjorden. Av de som ligger i en sannsynlig 

innvandringsrute for laks til Oselva, er de fleste lokalisert til Austevoll kommune (Figur 3). Det har 

imidlertid ikke foregått fangst av laks i kilenot i disse områdene de siste 13 årene (www.ssb.no)  
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Figur 3. Registrerte sjølaksefiskeplasser (svarte prikker) i kystområdet omkring Oselva (rød sirkel). 

 
2.1.3 Bestandsstatus og kultiveringshistorie 

Bestanden av laks i Oselva er klassifisert som «God» etter kvalitetsnorm (2015-2019) (Anon., 

2018).  Gytebestandsmålet er på 425 kg hunnlaks (319-638). Genetisk integritet er vurdert til å 

være «Svært god/god». Sjøørretbestanden i Oselva er klassifisert som «Dårlig» hovedsakelig som 

et resultat av påvirkning av lakselus (https://lakseregisteret.statsforvalteren.no/). Det er ikke drevet 
med kultiveringsutsettinger i vassdraget etter 1990. Tidligere ble det satt ut yngel av laks i et ukjent 

omfang (Anon., 2018). 

2.2 Videoovervåking 

2.2.1 Kameraplassering 

Videoovervåkingsmetoden som ble benyttet i Oselva i 2020, var den samme som i 2019, og stort 

sett den samme som blir benyttet i flere andre vassdrag (Lamberg, 2005; 2020a; Lamberg et al., 
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2001; Lamberg & Gjertsen, 2017b; Lamberg et al., 2020b; Lamberg et al., 2005; Lamberg & Strand, 

2019; Lamberg et al., 2010; Lamberg et al., 2008; Lamberg et al., 2009; Strand et al., 2018; 

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. 700 meter fra 
munningen, like ovenfor Gamlebrua (Figur 4). Kameraene hadde et «ansvarsområde» hver fra 1,5 

til 2 meter, og alle kameraene hadde tilhørende undervannslys montert på siden av 

kameraplattformen. Dette gjør at passerende fisk også oppdages om natta. 

2.2.2 Videoopptak og videoanalyse 

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 ca. 10 TB 
kontinuerlig videoopptak, med avbrudd på noen minutter ved hvert diskskifte, ca. en gang pr 

måned.  

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 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).   
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Figur 4. Kameraplassering ved overgangen mellom sone 0 og sone 1, markert med blå strek.  
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Tabell 1. Beskrivelse av seks morfologiske typer laks og fem 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 66 – 85 cm   

Laks  Storlaks  90 cm 86 – 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  

 

2.2.3 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 

av lakselus subjektivt klassifisert på en skala fra 0 til 4. Klassifiseringen er tilpasset den 
bildeoppløsningen 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 bare registrere større lus i 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 som 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 merker etter infestasjon. 

Kategori 1 betegner fisk med noen få lus på kroppen - enten ved gattåpningen, på hodet eller langs 

ryggen.  Kategori 2 betegner fisk med ca.10 til 30 lus både ved gattåpningen og samtidig på andre 

deler av kroppen. Kategori 3 gjelder fisk som har lus over store deler av kroppen og tegn til 
sårskader påført av lus. Kategori 4 angir fisk med betydelig lusinfestasjon og/eller store hudskader 

fra lakselus.  

I denne rapporten presenteres registreringene av lus på den oppvandrende fisken på to måter: 

Gjennomsnittlig grad av lakselusinfestasjon som er vurdert grad av infestasjon. Den andre 
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parameteren er andel undersøkte individer som har grad høyere enn grad 0, som er andel av all 

fisk der lus er registrert. For mer detaljert beskrivelse av skalaen vi benytter, refereres til (Lamberg 

& Gjertsen, 2017a) og (Kanstad-Hanssen & Lamberg, 2018).  

2.2.4 Vannføring og vanntemperatur 

Data for vannføring og vanntemperatur i Oselva er hentet fra målestasjonen ved Røykenes i 

Oselva; https://sildre.nve.no/station/55.4.0. Denne stasjonen ligger langt oppe i vassdraget. 

Nedstrøms måleren kommer det inn flere mindre og større bekker inn i Oselva, noe som gjør at 

den reelle vannføringen ved kameratverrsnittet er høyere enn ved målestasjonen. 

2.2.5 Fangst 

Fangststatistikk ble hentet fra https://www.fangstrapp.no, og for å skille mellom fangst ovenfor og 

nedenfor kamera ble data fra https://www.scanatura.no benyttet. Vi benytter også data fra 

uttaksfisket fra høsten, etter at sportsfisket er over for å estimere totalt innsig av oppdrettslaks til 

vassdraget. Skjellprøver analysert fra både sportsfisket og høstfisket benyttes for å verifisere 

eventuell oppdrettsbakgrunn. 

 

 

  

https://sildre.nve.no/station/55.4.0
https://www.fangstrapp.no/
https://www.scanatura.no/
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3. Resultater 
I 2020 startet registreringene den 5. april og ble avsluttet den 1. oktober. I denne perioden ble det 

registrert 451 oppvandrende villaks, åtte vinterstøinger av laks ned, 26 oppdrettslaks, 4 
fettfinneklippede voksne laks, én Carlinmerket laks, 569 sjøørreter, 1149 laksesmolt og 93 

sjøørretsmolt. 

3.1 Utvandring av smolt og vinterstøing 

Totalt ble det registrert 1149 nedvandrende laksesmolt og 93 sjøørretsmolt i Oselva i 2020. 
Hovedtyngden av smolten som ble registrert, passerte undervannskameraene i perioden fra den 

24. april da flomperioden var over og vanntemperaturen steg over 8 °C. Enkeltindivider fortsatte å 

vandre fram til 18. juni. Vannføringen var lav (< 2,5 m/s) gjennom hele utvandringsperioden (Figur 
5). Under en vannføringsøkning i midten av mai stoppet utvandringen opp og fortsatte i begrenset 
omfang etterpå (Figur 5).  

 

Figur 5. Antall utvandrende lakse- og sjøørretsmolt registrert i Oselva i 2020. 

Laksesmolt og sjøørretsmolt hadde et likt utvandringsforløp i 2020 (Figur 6). Både laks- og 

sjøørretsmolt vandret på formiddag, ettermiddag og kveld, men ingen aktivitet på natta (Figur 7).  
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Figur 6. Kumulativ utvandring av laks- og sjøørret-smolt i Oselva i 2020. 

 

 

Figur 7. Andel (%) av laks- og sjøørretsmolt som vandret på ulike tidspunkt gjennom døgnet i Oselva i 
2020. 

Over halvparten (54 %) av laksesmoltindividene vandret sammen med to eller flere andre individer. 

Tilsvarende vandret derfor 46% enkeltvis, eller to og to sammen. Smoltstimene besto av 3 – 32 

individer, hvor median stimstørrelse bestod av 6 - 10 individer (Figur 8). Sjøørretsmolten vandret 

alene eller sammen med to eller tre andre sjøørretsmolt i de rene sjøørretsmoltstimene. En 

stor andel av sjøørretsmolten vandret imidlertid i stimer av laksesmolt. Det ble registrert 38 
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blandede stimer med 3 til 29 individer i hver stim. Gjennomsnittlig stimstørrelse (> 2 indivder) 

var 11 individer (sd=7,7). 

 

Figur 8. Antall stimer og individer som vandret i stim i Oselva i 2020.  

 

I 2020 vandret det ned 46 veteranvandrere av sjøørret, og det er sannsynlig at en del allerede 

hadde vandret ut før overvåkingen startet. Det ble observert åtte vinterstøinger av laks i perioden 

6.- 28. april i 2020.  

3.2 Merke-gjenfangstestimat av totalt antall utvandrende smolt 

I Oselva er det merket smolt i årene 2019 til 2022. Det er benyttet et internt PIT-merke 

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

PIT-merket (Irgens et al., 2020). Dersom utvandrende smolt passerer nær kameraene i Oselva, 

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

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

registrerte individene. 

Fra videoopptakene i 2020 var det mulig å klassifisere henholdsvis 108 laksesmolt og 14 

sjøørretsmolt som enten fettfinneklippet, eller som individer med fettfinnen intakt. For laksesmolt 

var andelen fettfinneklippede 21,3 %, mens for sjøørretsmolt var tilsvarende andel 7,1 % (Tabell 
2). 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 av de fettfinneklippet 

som vandret ut det året de ble merket. Dette tallet er ikke kjent i merkeprosjektet i Oselva i 2020 

da ikke alle utvandrende merket smolt ble registrert i PIT-antennene. Dette skyldtes redusert 
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virkningsgrad for antennene i systemet og at ikke all merket smolt faktisk vandrer ut. Vi vet imidlertid 

at totalt antall merkede laksesmolt og sjøørretsmolt var henholdsvis 1493 og 221 individer (Tabell 
2). Samtidig er det også kjent at ikke all merket fisk vandret ut det året de ble merket. Det reelle 

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

antall merket (maksimalt estimert verdi) og det antallet som reelt ble registrert ut over antennene 
(minimumsestimat). Data fra optimalisering av antenner i de siste årene indikerer at ca. 35 % av 

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

total smoltutvandring for tre alternative andeler antatt utvandrende merkede smolt; 100% (all 

merket smolt -maksimalverdi), 35 % (antatt reell andel utvandrende smolt) og 6 - 12 % (registrert 

andel henholdsvis sjøørret og laksesmolt som vandret ut det samme året de ble merket) kan vi 

finne et intervall der den reelle verdien (totalt antall utvandrende smolt) befinner seg innenfor. 

Tabell 2. Antall smolt med og uten fettfinne, som ble registrert i videoovervåkingen i Oselva i 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 

Merket (fettfinneklippet) 23 (21,3 %) 1 (7,1 %) 
Umerket 85 13 
Totalt undersøkt 108 14 
Totalt merket (fettfinneklippet) 1493 221 
Registrert ut (PIT-antenne) 179 13 

 

Tabell 3. Estimat av totalt antall utvandrende laksesmolt og sjøørretsmolt i Oselva i 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 2020 6784 4448 9102 
Sjøørretsmolt 2020 1664 0 3415 

 

Tabell 4. Estimat av totalt antall utvandrende laksesmolt og sjøørretsmolt i Oselva i 2020. Det er 
benyttet en Chapman estimator med tillhørende 95 % konfidensintervall. Beregningsgrunnlaget er 
basert på all utvandrende merket smolt er registrert over antennene. 

  
95 % konfidensintervall 

Registrert ut PIT-antenne (12 % vs. 6 %) Estimat Nedre Øvre 
Laksesmolt 2020 (12 %) 817 552 1081 
Sjøørretsmolt 2020 (6 %) 104 1 207 
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Tabell 5. Estimat av totalt antall utvandrende laksesmolt og sjøørretsmolt i Oselva i 2020. Det er 
benyttet en Chapman estimator med tillhørende 95 % konfidensintervall. Beregningsgrunnlaget er 
basert på at 35 % av all merket smolt vandret ut. 

  
95 % konfidensintervall 

Forbedret antenne i 2021 (35 %) Estimat Nedre Øvre 
Laksesmolt 2020 2379 1572 3186 
Sjøørretsmolt 2020 584 0 1194 

 

Antall laksesmolt registrert i videoovervåkingen var høyere enn estimatet dersom data direkte fra 

PIT-antennen ble brukt. Det er derfor tydelig at antennene har lav virkningsgrad. Samtidig er det 

registrert få laksesmolt som vandrer ut i et seinere år enn merkeåret (smolten blir stående igjen 

etter merking og vandrer ut seinere år). Tall fra PIT-merkeprosjektet i Salmon Tracking 2030 for 

2019 til 2022 viser at gjennomsnittlig ca. 35 % av laksesmolten som blir merket, vandrer ut. Med 

denne verdien som beregningsgrunnlag, utgjør antall videoregistrert smolt i Oselva i 2020 ca 48 % 

av estimert totalutvandring (Figur 9). Usikkerheten i estimatet er imidlertid høy, så denne estimerte 

andelen varierer fra 36 % til 73 % over 95 % konfidensintervallet. 

 

Figur 9. Sammenligning av antall laksesmolt registrert i videoovervåkingen med estimert antall 
utvandrende laksesmolt basert på merke/gjenfangst (M/G) (andel fettfinneklippede smolt registrert fra 
videobilder). Estimatet (M/G) har som forutsetning av 35 % av all merket smolt reelt vandret ned. 

For sjøørretsmolten er andelen reelt utvandrende av totalt antall som ble merket, trolig lavere enn 

for laksen. Dette skyldes at en høyere andel av den PIT-merkede sjøørretsmolten blir stående igjen 

i vassdraget det året den ble merket og vandrer først ut ett til to år etterpå. Ved å benytte et merke 

gjenfangstestimat som for laksesmolten skulle det være mulig å estimere totalt antall sjøørretsmolt 
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som vandret ut i 2020. Antall gjenfangede (gjenobserverte fettfinneklippede) individer var imidlertid 

for lavt til å gi en relevant beregning (kun ett registrert individ). 

3.3 Laks 

3.3.1 Oppvandring 

Det ble registrert 451 netto oppvandrende villaks i Oselva i 2020. Den første laksen passerte opp 

den 18. april. Vannføringen varierte mellom 1 og 5 m³/s gjennom hele sesongen, med korte 

vannføringstopper innimellom (Figur 10). Laksen vandret ved alle vannføringer, men aktiviteten 

økte når vannføringen økte (Figur 10). Denne effekten ble mindre synlig utover i sesongen. Ved 

flere høyere vannføringstopper utover i august og september passerte det færre fisk enn i juni og 

juli (Figur 10). 

 

Figur 10. Antall villaks pr dag registrert i Oselva i forhold til vannføring i 2020. 

Hovedoppvandringen (intervallet hvor 25-75 % av bestanden vandret opp) foregikk over en periode 

fra 4. til 30. juli i 2020. Den 10. juli hadde 50 % av villaksen passert opp, mens oppvandringen i 

2019 var 12 dager senere enn i 2020. Oppvandringsforløpet var imidlertid likt for de to årene (Figur 

11). 
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Figur 11. Kumulativ oppvandring for laks i Oselva i 2019 og 2020. 

Oppvandringsforløpet varierer ofte med sjøalder, hvor storlaks vanligvis passerer først, mens 

smålaks kommer opp senere. Forskjellene mellom størrelsesgruppene var små i 2020. I Oselva 

var det perioder med lite vannføring gjennom hele oppvandringssesongen, noe som kan ha ført til 

at laksen samlet seg i kulper nedenfor kameraene, eller i munningen av elva, i påvente av at 

vandringsforholdene skulle bli bedre. Dermed gjenspeiler ikke oppvandringen nødvendigvis 
tidspunktet de ankom elva (Figur 12).  

 

Figur 12. Kumulativ oppvandring av villaks fordelt på små-, mellom- og storlaks, i Oselva i 2020. 

Oppvandringsforløpet gjennom døgnet viser at laksen vandrer litt hyppigere rundt- og etter midnatt, 

men det ble registrert passeringer i alle døgnets timer, både i 2019 og 2020 (Figur 13).  
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Figur 13. Oppvandringsforløp gjennom døgnet for villaks i Oselva i 2019 og 2020. 

3.3.2 Kjønns- og størrelsesfordeling villaks 

Den minste laksen som passerte i 2020, ble estimert til å ha en kroppslengde på snaut 45 cm og 

den største laksen, ble estimert til å være over 100 cm lang. Fordelingen av tre størrelsesgrupper 

av laks ble vurdert til å være 184 smålaks (40 %), 245 mellomlaks (54 %) og 29 storlaks (6 %). 

Andel hunnlaks utgjorde 40 %, 69 % og 67 % for henholdsvis små-, mellom- og storlaks (Figur 14).  

 

Figur 14. Kjønnsfordeling for tre størrelsesklasser av laks beregnet fra videoovervåkingsdata i Oselva 
i 2020.  
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3.3.3 Innsig, beskatning og gytebestandsmål for laks 

Videoovervåking, sammen med fangststatistikk, gjør det mulig å beregne totalt innsig av laks til 

vassdraget. Ifølge offentlig fangststatistikk var det 179 laks i fangstene (avlivet) i 2020, mens 31 

individer ble fanget og gjenutsatt.  (Figur 15). Fangstene av laks i sportsfisket i Oselva har variert 

fra 60 individer til over 600 i perioden 1993-2019 (Figur 15). Det er ikke skilt mellom rømt 

oppdrettslaks og villaks i denne fangststatistikken, så antall villaks er mest sannsynlig lavere enn 
det figuren viser. 

  

 

Figur 15. Antall avlivet og gjenutsatt laks i sportsfiskefangstene i Oselva i årene 1993-2020. 
Oppdrettslaks er inkludert i statistikken. 

 

Smålaksen dominerte i fangstene i første del av perioden fra 1993 til 2020 (Figur 16). 

Gjennomsnittlig andel smålaks i fangstene i årene 1993 til 2020 har vært 61,9 %. Tilsvarende for 

mellomlaks og storlaks har vært henholdsvis 33,5 % og 4,5 %. Men over tid har andelen smålaks 

minket mens andel mellomlaks har økt (Figur 16 og Figur 17) (Spearman: rs=-0,571, n=28, 

p=0,002 og Spearman: rs=0,536, n=28, p=0,004). 
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Figur 16. Andel små-, mellom- og storlaks i fangstene (avlivet) i Oselva i årene 1993 til 2020. 

 

Figur 17. Fordeling av størrelsesgrupper av laks i Oselva i årene 1993 til 2020. 

I fangststatistikken ble det i 2020 rapportert 179 laks i sportsfisket. Det ble tatt skjellprøver av 154 

av disse, og 15 (9,7 %) ble definert som oppdrettslaks. I tabell 3 er derfor fangsttallene korrigert 

for andel oppdrettslaks, slik at det er reelle fangst-tall for villaks. Totalt innsig basert på video- og 

fangstdata er beregnet til 455 villaks i 2020. Dette er høyere enn i 2019, hvor innsiget var beregnet 

til 345 individer.  
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Den beregnede beskatningsraten var lik for små- og mellomlaks og noe høyere for storlaks (Tabell 

6). Gytebestandsmålet (GMB) estimert for Oselva tilsvarer 425 kg hunnlaks (319-638 kg). 

Gytebestanden i 2020 besto av 289 individer hvorav 166 (57 %) var hunnlaks (Tabell 6). Dermed 

ble beregnet biomasse av hunnlaks i gytebestanden i Oselva 652 kg dette året, noe som viser at 

GBM ble oppnådd. I 2019 ble 89 % av GBM nådd. 

Tabell 6. Beskatningsrater, innsig, antall vill hunnlaks og vekt (kg) av gytebestanden av hunnlaks i 
Oselva i 2020. Det ble ikke gjennomført gytefisktelling i 2020. 

Villaks i Oselva 2020 Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 
Fangst nedenfor kamera (N) 2 1 1 4 
Gytefisktelling nedenfor kamera (N) - - - - 
Fangst ovenfor kamera (N) 65 84 13 162 
Fangst samlet (N) 67 85 14 166 
Videoregistrering (N) 181 241 29 451 
Innsig totalt (N) 183 242 30 455 
Beskatningsrate ovenfor kamera (%) 35,9 34,8 43,6 35,8 
Beskatningsrate totalt (%) 36,6 35,1 45,5 36,4 
Gytebestand ovenfor kamera (N) 116 157 16 289 
Gytebestand totalt i Oselva (N) 116 157 16 289 
Andel hunnlaks (%) 40 69 69 57 
Antall hunnlaks gytebestand (N) 46 108 11 166 
Gjennomsnittsvekt hunnlaks fangst (kg) 1,6 4,5 8,0   
Totalvekt hunnlaks hele vassdraget (kg) 74 488 90 652 
Antall rognkorn hele vassdraget (1450 pr kg) (N) 107 633 706 948 130 929 945 510 

 
3.3.4 Rømt oppdrettslaks 

Det ble registrert 26 laks med synlige morfologiske trekk som tyder på oppdrettsbakgrunn i 

videoovervåkingen i Oselva i 2020. Tidspunktet da 50 % av oppdrettslaksen hadde passert opp, 
den 12. september, var 49 dager etter at 50 % av villaksen hadde passert (Figur 18).   
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Figur 18. Kumulativ (%) oppvandring av oppdrettslaks sammenliknet med villaks registrert i Oselva i 
2020.  

Videoovervåkingen ble avsluttet 1. oktober i 2020, og av de 26 observerte oppdrettslaksene, 

vandret 11 (42 %) opp etter at sportsfisket var slutt den 31. august (Figur 19). Uttaksfiske etter 

rømt oppdrettslaks i elva viste at det vandret opp både vill- og oppdrettslaks også etter 1. oktober 

Totalt estimert innsig i hele sesongen var 36 oppdrettslaks, hvor 10 (27 %) kom opp etter av 

videoovervåkingen var stanset (Tabell 7).  

 

Figur 19. Oppvandring av vill- og oppdrettslaks, samt uttak av oppdrettslaks i Oselva etter at sportsfiske-
sesongen var over i 2020.  
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I sportsfiskesesongen ble det tatt skjellprøver av 154 laks, hvorav 15 (9,7 % av all avlivet laks) 

hadde oppdrettsbakgrunn (Kurt Urdal pers. medd.). Beskatningsraten (fangbarheten) var høyere 

for oppdrettslaks (92,3 %) (Tabell 7) enn for villaks (35,8 %) (Tabell 6). 

Tabell 7. Innsig, fangst og beskatningsrater for oppdrettslaks til Oselva i 2020. Estimert innsig etter at 
videoovervåkingen ble avsluttet 1. oktober ble beregnet ved å benytte beskatningsraten i 
overvåkingssesongen og fangst i perioden etter overvåking (1.oktober – 22. november).  

Oppdrettslaks i Oselva 2020 Totalt 
Fangst nedenfor kamera i sportsfiskesesongen (fram til 31. august) (N) 0 
Fangst ovenfor kamera i sportsfiskesesongen (fram til 31. august) (N) 17 
Fangst samlet til 31. august (N) 17 
Uttaksfiske 1.september - 1.oktober nedenfor kamera (N) 0 
Uttaksfiske 1.september - 1.oktober ovenfor kamera (N) 7 
Uttaksfiske etter 1. oktober (N) 9 
Fangst samlet fram til 1. oktober (N) 24 
Videoregistrering fram til 1.oktober (N) 26 
Innsig totalt fram til 1. oktober (N) 26 
Beskatningsrate fram til 1. oktober (%) 92,3 
Estimert innsig etter 1. oktober (N) 10 
Totalt innsig estimert (N) 36 
Beskatningsrate totalt (%) 92,3 

 

I de siste 22 årene har andel rømt oppdrettslaks registrert i skjellprøvene i sportsfiskefangstene i 
Oselva variert mye mellom år (Figur 20), med et årlig gjennomsnitt på 28,0 % (sd=21,0 og n=22).  

 

Figur 20. Andel rømt oppdrettslaks beregnet fra skjellprøver i sportsfiskefangstene i Oselva i årene 
1999 til 2020 (Anon 2020). 
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3.4 Sjøørret 
3.4.1 Oppvandring av sjøørret 

I 2020 ble det registrert 565 oppvandrende sjøørreter i Oselva. Hovedoppvandringen var i juni og 

juli (Figur 21). Sjøørreten startet oppvandringen litt tidligere i 2020 enn i 2019, og tidspunktet for 
når 50 % hadde vandret opp var 10 dager tidligere i 2020 enn i 2019 (Figur 22). Sjøørreten hadde 

høyest vandringsaktivitet i timene etter midnatt, men vandret jevnt i løpet av dagen og kvelden 

også (Figur 23).  

 
Figur 21. Antall sjøørret pr dag registrert i Oselva i 2020. Vannføringen er målt ved NVEs målestasjon 
ved Røykenes i Oselva.  
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Figur 22. Kumulativ (%) oppvandring av sjøørret i Oselva i 2019 og 2020. 

 

 
Figur 23. Oppvandringsforløp gjennom døgnet for sjøørret i Oselva i 2019 og 2020. 

 

3.4.2 Fordeling av kroppslengde sjøørret 

Umoden, førstegangsvandrende sjøørret (< 28 cm) registrert i videosystemet, utgjorde omtrent 
samme andel i 2019 som i 2020. Eldre umoden sjøørret med kroppslengde under 35 cm utgjorde 

i 2020 en høyere andel enn i 2019 (Figur 24). Det var en høyere andel stor kjønnsmoden sjøørret 

i 2019 enn i 2020. 
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Figur 24. Estimert størrelsesfordeling hos oppvandrende sjøørret i Oselva i 2019 og 2020. 

 

3.4.3 Sjøoppholdstid og sjøoverlevelse for førstegangsvandrende sjøørret 

I Oselva i 2020 ble det registrert 93 sjøørretsmolt ut og 75 ensomrige sjøørreter tilbake. Dersom 

alle disse 75 oppvandrende individene stammer fra de 93 utvandrende smolt-individene, var 

beregnet sjøoverlevelse 80 % dette året. Dette er i så fall en høy overlevelse/returneringsrate. 

Forutsetningen for denne beregningen er at det ikke vandrer inn ensomrige sjøørreter fra andre 
vassdrag til Oselva for vinteropphold. En annen forutsetting er at all utvandrende smolt ble 

registrert ut i videoovervåkingen. Merke-gjenfangstestimatet referert til i avsnitt 3.2 indikerer at 

under halvparten av sjøørretsmolten ble fanget opp på videobildene. I så fall er beregnet 

sjøoverlevelse trolig under 40 % og ikke 80 %. 

Ved å benytte tidspunkt for henholdsvis 25 %, 50 % og 75 % kumulativt vandringstidspunkt var det 

mulig å beregne gjennomsnittlig antall dager mellom utvandring og oppvandring i 2020. Den 

estimerte sjøoppholdstiden varierte mellom 43 og 70 dager (Figur 25), Forutsetningene for denne 

beregningen er at alle førstegangsvandrere har passert videosystemet (ikke oppholder seg i elva 

nedenfor om vinteren eller vandrer opp etter at overvåkingen er avsluttet for året), og at det 

registrerte vandringsforløpet er korrekt. I tillegg forutsettes det at det ikke vandrer inn ensomrige 

sjøørreter fra andre vassdrag.  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

<28 28-35 36-45 46-55 56-65 >66

An
de

l s
jø

ør
re

t 

Kroppslengde (cm)

2019 2020



SNA-rapport 14/2022 

 

33 

 

 

Figur 25. Estimat av sjøoppholdstid for sjøørret fra smoltutvandring til tilbakevandrende 
førstegangsvandrer i Oselva i 2020. Det er estimert sjøoppholdstid ved bruk av henholdsvis 25 %, 50 
% og 75 % kumulativ ut- og tilbakevandring.  

3.4.4 Innsig og beskatning av sjøørret 

Fangstene av sjøørret har gått ned i årene siden 2005, og de fleste av disse har i de siste årene 

blitt gjenutsatt (Figur 26). Siden vi ikke har oversikt over fangstene nedenfor kameralokaliteten i 

2020, betrakter vi innsiget som et minimumsestimat, hvor registreringene fra videosystemet regnes 

som innsiget (N=569).   

 

Figur 26. Antall avlivet og gjenutsatt sjøørret i sportsfiskefangstene i Oselva i årene 1993 til 2020. 
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3. 5 Lakselus 
Fra videobilder av passerende fisk var det mulig å vurdere grad av lakselusinfestasjon på 69 (15 

%) av totalt 451 passerende villaks. For sjøørret var det tilsvarende mulig å vurdere 149 (26,2 %) 

av alle sjøørreter (n=569) som ble avbildet. Registreringene var fordelt over hele 

oppvandringssesongen.  Gjennomsnittlig grad av lusinfestasjon for all laks var 1,88 (SD=0,80, 

N=69) (Tabell 8) og for sjøørret 2,47 (SD=0,77 og N=149) (Tabell 9). 

Det var en høy grad av lakselusinfestasjon hos både laks og sjøørret i Oselva i 2020. Det var små 

forskjeller mellom størrelsesgruppene av både laks (Figur 27) og sjøørret (Figur 28), men 
sjøørreten hadde tendens til noe høyere verdier enn laksen (Tabell 8 og Tabell 9).  

Tabell 8. Gjennomsnittlig grad av lusinfestasjon hos ulike størrelsesgrupper av oppvandrende laks i 
Oselva i 2020. 

Lengdegruppe Grad av lakselusinfestasjon laks SD Antall vurdert  
Smålaks 1,95 0,94 23 
Mellomlaks 1,82 0,75 42 
Storlaks 2,13 0,22 4 
Alle størrelsesgrupper 1,88 0,80 69 

 

Tabell 9. Gjennomsnittlig grad av lusinfestasjon og andel (%) med grad > 0 hos ulike størrelsesgrupper 
av oppvandrende sjøørret i Oselva i 2020. 

Lengdegruppe Grad av lakselusinfestasjon SD Antall vurdert 

<28 2,79 0,45 25 
28-35 2,91 0,71 29 
36-45 2,24 0,79 35 
46-55 2,20 0,67 43 
>55 2,40 0,92 17 
Alle størrelsesgrupper 2,47 0,77 149 
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Figur 27. Gjennomsnittlig grad av lakselusinfestasjon på tre ulike størrelsesgrupper av villaks, målt fra 
videobilder fra Oselva i 2020. Infestasjonen er vurdert subjektivt etter en skala fra 0 – 4. 

 

Figur 28. Gjennomsnittlig grad av lakselusinfestasjon på fem ulike størrelsesgrupper av sjøørret, målt 
fra videobilder fra Oselva i 2020. Infestasjonen er vurdert subjektivt etter en skala fra 0 – 4. 

 

3.6 Andre observasjoner 
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4. Diskusjon 
I 2020 ble det registrert 451 oppvandrende villaks, åtte vinterstøinger av laks ned, 26 oppdrettslaks 

og 569 sjøørreter, i tillegg til 1149 laksesmolt og 93 sjøørretsmolt i Oselva. Videoovervåkingen i 
Oselva dette året ble gjennomført uten lengre driftsavbrudd i tidsrommet fra 5. april til 1. oktober. I 

perioder med raskt økende vannføring var sikten i vannet ikke tilstrekkelig god for å fange opp all 

passerende fisk. Dette gjelder spesielt under flommer i august og september. Antall oppvandrende 

laks og sjøørret i denne rapporten er derfor minimumstall. Flomepisodene var imidlertid kortvarige 

og selv om sikten ble redusert, passerte en del av den oppvandrende fisken så nær kameraene at 

de likevel kunne registreres.  

4.1 Laks 

4.1.1 Laksesmolt 

Utvandringsperioden for laksesmolt varte fra 1. til 10. mai (25 – 75 % kumulativ utvandring). 

Hovedutvandringen startet da vanntemperaturen økte til 8,5 °C samtidig som vårflomperioden var 

over, med enkeltindivider som fortsatte å vandre fram til 18. juni. Vannføringen var lav (mindre enn 

2,5 m/s) gjennom hele utvandringsperioden. Under en økning i vannføring i midten av mai stoppet 

utvandringen opp, men fortsatte etter at vannføringen sank igjen.  

I en smoltutvandringsmodell der det er benyttet data fra 41 elver over hele Norge er det funnet at 

temperatur trolig er den viktigste faktoren for å forklare variasjon i utvandringsforløp mellom år og 
vassdrag (Vollset et al., 2021). Data fra Oselva 2019 og 2020 korresponderer med denne modellen. 

Det ble registrert totalt 1149 nedvandrende laksesmolt i Oselva i 2020. Siden en del av smolten av 

begge arter er merket med ytre merke (fettfinneklippet) i tillegg til et internt PIT-merke, var det mulig 

å benytte videobildene for å finne en andel merkede og umerkede individer. Dersom en i tillegg 

kjenner antall merkede smolt totalt, er det mulig å estimere den totale smoltutvandringen dette året. 

Vi kjenner antall smolt som ble merket, men vi kjenner ikke det totale antallet av disse som reelt 

vandret ut. Grunnen er at antennene som er satt opp for å registrere PIT-merket, har lav 

virkningsgrad (Irgens et al., 2020). Av de merkede smoltene kan en del ha blitt tatt av predatorer, 

en del kan ha omkommet av andre årsaker og en del kan ha desmoltifisert og ventet med å vandre 

ut til senere år. En del kan også være feilmerket parr, som ikke skulle vandre ut i merkeåret uansett. 

Det er derfor klart at ikke alle 1443 merkede laksesmolt vandret ut i 2020. Et sannsynlig intervall 

ligger mellom en minimumsverdi (basert på antall smolt som ble registrert over antennene: 12 % i 

2020) og en maksimumsverdi, der det antas at all merket smolt vandret ut.  Et slikt 

merke/gjenfangstestimat ble beregnet til å utgjøre maksimalt 6784 utvandrende laksesmolt totalt i 
Oselva i 2020. Men usikkerheten i estimatet (konfidensintervall fra 4448 til 9102 laksesmolt) er 
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stort. Både predasjon og andre faktorer fører til at den sannsynlige andelen som vandret ut, trolig 

var rundt 35 %. Dette gir i så fall et estimat av totalt antall utvandrende laksesmolt på 2379 individer 

(95 % konfidensintervall: 1572 til 3186 individer). I dette tilfelle har videoovervåkingen fanget opp i 

underkant av 50 % av totalutvandringen. Med en returneringsrate til vassdraget fra smolt til 

ensjøvinterlaks tilbake på for eksempel 10 %, skal dette gi et innsig på drøyt 200 smålaks i 2021. 
For merket smolt er returneringsraten i flere vassdrag de siste årene registrert til å være rundt 3-4 

% (Anon., 2020). Samtidig er det kjent at merket smolt har en lavere overlevelse enn uhåndtert 

smolt. Denne håndterings- og merkeeffekten er beregnet å gi fra 50 til 70 % høyere dødelighet for 

merket, håndtert smolt sammenlignet med umerket uhåndtert smolt (Hansen, 1988; Strand et al., 

2002).  I 2019 og 2020 har innsiget av smålaks vært henholdsvis 202 og 183 individer i Oselva 

(Lamberg et al., 2021). 

Laksesmolt og sjøørretsmolt hadde et likt utvandringsforløp i 2020. Både laks- og sjøørretsmolt 

vandret på formiddag, ettermiddag og kveld, men ingen aktivitet på natta. De fleste smolt-

individene vandret sammen med to eller flere andre individer. Gjennomsnittlig stimstørrelse var 

9 individer i 2020. 

4.1.2 Voksen laks 

Det ble registrert 451 netto oppvandrende villaks i Oselva i 2020. Tar vi med fangst nedenfor 

kameralokaliteten, blir innsiget 455 individer. Den første laksen passerte opp den 18. april. 
Vannføringen varierte mellom 1 og 5 m³/s gjennom hele oppvandringssesongen, med 

vannføringstopper av kort varighet (noen timer) innimellom. Laksen vandret ved alle vannføringer, 

men vandringsaktiviteten økte når vannføringen økte. Denne effekten ble mindre synlig utover i 

sesongen, noe som kan være en konsekvens av at det var lavere antall laks tilgjengelig for 

oppvandring sent på sesongen. 

Oppvandringen (50 % kumulativ oppvandring) i 2020 var 12 dager tidligere enn i 2019. 

Oppvandringsforløpet var imidlertid likt for de to årene. Oppvandringsforløpet er ofte avhengig av 

fiskens størrelse og dermed alder, hvor storlaks vanligvis passerer først, mens smålaks vandrer 

opp senest. Forskjellene mellom størrelsesgruppene var imidlertid små i Oselva i 2020. I dette året 

var det en del perioder med lav vannføring, noe som kan ha ført til at fisk samlet seg i dypere kulper 

i påvente av at vandringsforholdene skulle bli bedre. Derfor gjenspeiler ikke oppvandringsforløpet 

nødvendigvis tidspunktet de ankom elva.  

Oppvandringsforløpet for laks gjennom døgnet i Oselva viser at laksen vandrer litt hyppigere rundt- 
og etter midnatt, men det ble registrert passeringer i alle døgnets timer, både i 2019 og 2020.  

Laksebestanden i Oselva har ifølge fangststatistikken vært dominert av smålaks, men over tid har 

andelen smålaks minket, mens andel mellomlaks har økt i fangstene. Det er ikke kjent hvorfor det 
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er en slik utvikling, men smålaksandelen har vært lavere i de fleste vassdragene i Norge de siste 

årene sammenlignet med situasjonen for ca. 20 år siden. 

Videoovervåking sammen med fangststatistikk fra elva nedenfor kameraene, gjør det mulig å 

beregne totalt innsig av laks til vassdraget. Totalt innsig basert på video- og fangstdata er beregnet 

til 455 villaks i 2020. Dette er høyere enn i 2019, da innsiget ble estimert til 345 individer.  

Gytebestandsmålet beregnet for Oselva tilsvarer 425 kg hunnlaks (319 - 638 kg). Gytebestanden 

i 2020 besto av 289 individer hvorav 166 (57 %) var hunnlaks. Dermed ble beregnet biomasse av 

hunnlaks i gytebestanden i Oselva 652 kg (144 %) dette året, noe som viser at GBM ble oppnådd. 

Dette er en høyere måloppnåelse enn i året før. 

Den beregnede beskatningsraten var lik for små- og mellomlaks (35 – 36 %) og noe høyere for 

storlaks (43 %). Dette er lavere enn det som ble beregnet fra overvåkingsdata i 2019 der 

henholdsvis 57,4, 54,5 og 25,8 % av små-, mellom- og storlaksene ble tatt ut. Denne forskjellen 

kan skyldes at en større andel av innsiget ble fanget opp av overvåkingen i 2020 enn i 2019. 

Samtidig kan fangstforholdene ha vært bedre i 2019. Som i de fleste andre lakseelver i Norge er 

fangstinnsatsen ikke registrert over år i Oselva. Det er derfor vanskelig å måle variasjon i denne 

parameteren. 

4.2 Rømt oppdrettslaks 

Oppdrettslaksen vandret opp i Oselva både i og etter at sportsfisksesongen var slutt. Så lenge det 

har eksistert en systematisk registrering av andel rømt oppdrettslaks i norske vassdrag, fra 1989 

og frem til i dag, har Oselva hatt noen av de høyeste årlige andelene som er registrert. Antallet 

reelt fangede oppdrettslaks har enkelte år vært over 100 og sjelden under 50 individer. Dette gjør 

Oselva til en av elvene med både høyest andel og høyest antall rømt oppdrettslaks i innsiget. 

I 2020 ble det registrert 26 laks med synlige morfologiske trekk som tyder på oppdrettsbakgrunn i 
videoovervåkingen i Oselva. Tidspunktet da 50 % av oppdrettslaksen hadde passert opp, den 12. 

september, var 49 dager etter at 50 % av villaksen hadde passert.   

Videoovervåkingen ble avsluttet 1. oktober i 2020, og av de 26 observerte oppdrettslaksene 

vandret 11 (42 %) opp etter at sportsfisket var slutt den 31. august. Uttaksfiske etter rømt 

oppdrettslaks i elva viste at det vandret opp en del både vill- og oppdrettslaks også etter 1.oktober 

og dermed etter at videoovervåkingen ble avsluttet. Totalt estimert innsig av oppdrettslaks i hele 

sesongen var 36 individer. Dette utgjør en andel på 7,2 % av totalinnsiget.  Fra 154 skjellprøver 

tatt i sportsfisket ble det funnet 9,7 % rømt oppdrettslaks (Kurt Urdal pers. medd.). Det er derfor 

godt samsvar mellom beregninger fra totalinnsiget og fra skjellprøveanalysene. 
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Etter sportsfisket og uttaksfiske der det ble fanget 33 individer samlet, var det igjen 3 

oppdrettslakser i gytebestanden (1,0 %). Dette viser at fiske med stang kan fungere som et effektivt 

verktøy for å ta ut rømt oppdrettslaks der andre metoder ikke kan benyttes. Beskatningsraten 

(fangbarheten) var høyere for oppdrettslaks (92,3 %) enn for villaks (35,8 %) noe som er funnet i 

flere andre studier (Skilbrei et al., 2011; Svenning et al., 2015). Også i 2019 var beskatningsraten 
for oppdrettslaks totalt sett høy i Oselva med over 87 %. Dette viser at det er mulig å effektivt 

redusere andel rømt laks i gytebestanden, gjennom rettet stangfiske. 

Bestanden av laks i Oselva er klassifisert som «God» etter kvalitetsnorm (2015-2019) (Anon., 

2019).  Spesielt er genetisk integritet vurdert til å være «Svært god/god». Det er et paradoks at i 

ett av de vassdragene i Norge med størst innsig av rømt oppdrettslaks over år, så er genetisk 

integritet vurdert til å være «Svært god/god». Dette kan skyldes at metoden for å vurdere genetisk 

integritet er upresis, eller at tiltakene med utfisking har fungert svært bra i flere år. I begge 

overvåkingsårene 2019 og 2020 støtter både overvåkingsdata og fangstdata denne siste 

hypotesen. 

4.3 Sjøørret 

I 2020 ble det registrert 565 oppvandrende sjøørreter i Oselva, noe som er nøyaktig samme antall 

som i 2019. Hoved-oppvandringen var i juni og juli. Sjøørreten startet oppvandringen litt tidligere i 

2020 enn i 2019, og tidspunktet for når 50 % hadde vandret opp var 10 dager tidligere i 2020 enn 

i 2019. Sjøørreten hadde høyest vandringsaktivitet i timene etter midnatt, men vandret jevnt i løpet 

av dagen og kvelden også.  

4.3.1 Sjøørretsmolt og ensomrige tilbakevandrere 

Sjøørretsmolten vandret ut i samme tidsrom som laksesmolten. De ble registrert både i rene 

sjøørretsmoltstimer og i stimer som bestod av begge arter. Det totale antallet registrerte individer 

var 93. Merke/gjenfangst estimatet viste at antall totalt utvandrende sjøørretsmolt sannsynligvis var 

over tre ganger høyere enn det som ble registrert i videoovervåkingen (ca. 300 individer). Men 

dette estimatet bygger på kun en registrert fettfinneklippet smolt. Estimatet blir derfor usikkert. 

Uansett så er det sannsynlig at videoovervåkingen ikke omfattet all utvandrende sjøørretsmolt. 

Dersom vi antar at feilmarginen er den samme for sjøørretsmolt som for laksesmolt, så kan 

totalutvandringen av sjøørretsmolt ha vært over 200 individer. 

Det ble registrert 75 ensomrige sjøørreter tilbake til Oselva, mellom 43 og 70 dager (25 – 75 % 
kumulativ ut-, og oppvandring) etter at smolten hadde vandret ut. Dette er en sjøoppholdstid som 

er litt kortere enn det som registreres i andre vassdrag (Kanstad-Hanssen et al., 2021; Lamberg, 

2020b). Under forutsetning av at innsiget av ensomrige sjøørreter kun består av individer som 

stammer fra Oselva, så er beregnet sjøoverlevelse snaut 40 % (forutsatt at vurderingene i avsnittet 
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ovenfor er korrekte). Det er sannsynlig at det kan være sjøørret fra andre vassdrag i nærheten som 

også benytter Oselvvassdraget som vinteroppholdssted. Det betyr i så fall at beregnet 

sjøoverlevelse reelt sett er lavere. Sjøoverlevelse målt på samme måte i andre vassdrag er ofte 

over 50 % den første sommervandringen. 

Beregnet sjøoppholdstid vil også påvirkes av «fremmed» fisk. Det var forskjell i sjøoppholdstid 
avhengig av om den ble beregnet fra 25 % kumulativ ut- og oppvandring eller 50 og 75 %. Den 

«normale» sjøoppholdstiden registrert i flere andre vassdrag er rundt 60 dager (Gjertsen et al., 

2016; Lamberg, 2020b; Lamberg et al., 2020a). I områder og år med høyt smittepress av lakselus 

vil sjøoppholdstiden bli kortere enn 60 dager (Lamberg, 2020b; Lamberg et al., 2020a). Dette blir 

også kalt prematur tilbakevandring (Birkeland, 1996; Lamberg, 2020b; Lamberg et al., 2020a; 

Thorstad et al., 2014). Det er ikke åpenbare tegn på prematur tilbakevandring til Oselva i 2020, 

men om beregningen for 25 – og 50 % kumulativ ut- og oppvandring er riktig, har en del individer 

kortere oppholdstid enn normalt (40-43 dager). Men om smolt og ensomrige individer av sjøørret 

oppholder seg i munningen av Oselva over lengre tid, slik observasjoner av merket fisk gjort i 2019 

indikerte, vil ikke videoovervåkingen fange opp eventuell prematur tilbakevandring. Den registrerte 

graden av lakselusinfestasjon for ensomrig og eldre umodne individer hadde tendens til høyere 

lusinfestasjon enn de eldre individene dette året. Det kan derfor ikke utelukkes at det har vært en 

atferdsendring på grunn av lakselus i 2020. Resultater fra andre studier av merket sjøørret som 

foregår i det samme området vil mulig kunne gi mer informasjon om vandringsatferden. 

4.3.2 Innsig, bestandssammensetning og beskatning av sjøørret 

Sjøørretbestanden består av individer av alle størrelsesgrupper. Førstegangs- tilbakevandrere og 

umodne andregangsvandrere (<35 cm) utgjorde 31 % av bestanden i 2020. Dette tyder på at 

overlevelsen for de minste individene av den sjøvandrende delen av bestanden er lav, når en tar i 

betraktning at det tas ut få sjøørreter i fangstene i vassdraget. Som for beregning av sjøoppholdstid 

og sjøoverlevelse, kan andelen umodne individer også bestå av fisk fra andre vassdrag. Dette er 

observert i fjordsystemer der elver ligger nær hverandre og der den ene elva kan ha dårlige 
oppvandrings- eller overvintringsforhold enkelte år, som Stordalselva, Norddalselva og Sila- og 

Flostrand-vassdragene (Bentsen et al., 2020; Strand et al., 2020). 

Fangstene av sjøørret har gått ned de siste årene sammenlignet med årene før 2005, og de fleste 

har i de siste årene blitt gjenutsatt. Siden vi ikke har oversikt over fangstene nedenfor 

kameralokaliteten i 2020, betrakter vi innsiget som et minimumsestimat, hvor registreringene fra 

videosystemet regnes som innsiget (N=569).   

Gjennomsnittlig fangst i Oselva de ti årene før 2006 lå på 445 individer, mens i perioden etter 2006 

har gjennomsnittlig årlig fangst vært 28 individer. I de siste årene skyldes delvis de lave 

fangsttallene en endring i utøvelsen av fisket, der gjennomsnittlig 62 individer har blitt gjenutsatt 
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hvert år. Antall avlivet og gjenutsatt sjøørret er likevel lavere enn i perioden 1995 til 2006, og 

sjøørretbestanden i Oselva er ikke så stor i dag som den var for 15 til 25 år siden. Det finnes ingen 

målinger av sjøoverlevelse for sjøørret fra Oselva i disse årene. Det er derfor ikke mulig å se om 

bestandsnedgangen delvis kan skylds lavere sjøoverlevelse.  

Det som er kjent, er at beskatning av et innsig av sjøørret i en bestand ikke bør overstige ca. 10 % 
av innsiget. Et høyere uttak enn dette, vil føre til en nedgang i bestanden (DFO, 2005; 2009). 

Grunnen til dette er at et sjøørretindivid kan ha opptil 10 sjøvandringer i løpet av livet. Dersom 

sjansen for å bli avlivet i fangst hvert år for eksempel er 20 %, vil den samlede sannsynligheten for 

å dø som følge av fangst, være høy. I årene fra 1995 til 2006 viser fangststatistikken for Oselva at 

det gjennomsnittlig ble rapportert 445 avlivede individer. Dette tallet er trolig lavere enn det reelle, 

siden ikke all fangst ble rapportert. Dersom fangsten i disse 11 årene var bærekraftig, forutsetter 

det at innsiget av sjøørret til Oselva måtte ha vært over 5 000 individer. Det er få sjøørretvassdrag 

i Norge som har så store bestander. Oselvvassdraget har imidlertid flere innsjøer og egner seg for 

vinteropphold for sjøørret, og det er derfor ikke usannsynlig at bestanden av sjøørret kan ha vært 

av de større i denne landsdelen.  

Om det reelle årlige fangstuttaket har vært større enn 500 og innsiget har vært mindre enn 5000 

individer, er det sannsynlig at bestanden ble overbeskattet i årene fra 1995 til 2006. Dersom 

sjøoverlevelsen også har minket i disse årene som følge av høyere grad av lakselusinfestasjon, vil 

nivået for bærekraftig uttaket har vært lavere enn 500 individer. 

 

4.4 Lakselus 

I overvåkingen i Oselva i 2020 ble grad av lakselusinfestasjon på oppvandrende individer av laks 

og sjøørret registrert subjektivt fra videobilder. Den målte graden av lakselusinfestasjon gir hverken 
nøyaktige registreringer av om de observerte individene har lus eller ikke, eller hvor mange lus de 

har på kroppen. Denne måten å registrere smittetrykk på må derfor ikke forveksles med 

undersøkelser der hver fisk tas opp og undersøkes nøye. Metoden brukt i Oselva kan imidlertid si 

noe om forskjeller i infestasjonsgrad mellom individer, mellom år og mellom bestander dersom den 

utføres på samme måte hver gang. Den registrerte graden av lakselusinfestasjon i 2019 viste at 

den innvandrende laksen hadde samme infestasjonsnivå som den registrert i de andre elvene i 

Hardangerfjorden samme år. For sjøørreten var det høyere nivå av lus enn det som for eksempel 

ble registrert i Granvinsvassdraget samme år (Lamberg, 2020b). Det er ikke ennå gjort en grundig 

sammenstilling av data fra alle elvene. Det vil bli gjort når overvåkingen er gjennomført i flere år i 

elvene i PO3.  
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