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Sammendrag 
Strand, R., Lamberg A., Berggård, O.K., Bjørnbet Berdal, M., og Jamtfall, E. 2022. Overvåking av 
laks og sjøørret i Ervikelva i Dalsbøvassdraget på Stadlandet i 2021. SNA-rapport 16/2022. 37 s. 

 

I 2021 ble undervannsvideoovervåkingen som ble startet i Ervikelva i Dalsbøvassdraget i 2020, 

videreført.  Målet med dette prosjektet er å registrere all ut- og oppvandrende laks og sjøørret, 

kartlegge vandringsatferd og grad av lakselusinfestasjon på oppvandrende fisk. Ervikelva munner 
ut rett i havet, uten et fjordsystem som den anadrome fisken fra vassdraget må vandre gjennom, 

på vei til beitevandring i sjøen.  

Det ble registrert 5017 smolt som vandret ut av vassdraget, hovedsakelig i mai. Av disse var 87 % 

laksesmolt. Sjøørretsmolten startet utvandringen noe tidligere enn laksesmolten, men vandret etter 

hvert i blandede stimer med laksen. Stimstørrelsene varierte mellom 3-58 individer, mens 12,6 % 

av laksesmolten og 30,7 % av sjøørretsmolten vandret enten alene eller sammen med ett annet 

individ. Median utvandringstidspunkt (50 % kumulativ utvandring) var den 6. og 16. mai for hhv. 

sjøørret- og laksesmolt. 

Innsiget av laks til Ervikelva var 554 individer i 2021 når tallene fra videoovervåkingen blir summert 

med fangsttall fra elva nedenfor videolokaliteten. Fangstene av laks i Dalsbøvassdraget har grovt 

sett økt i årene fra 1993 til 2021, med høyere fangster etter 2010. I denne perioden er det ikke kjent 

om beskatningsraten har endret seg. I 2021 ble det beregnet til 26,4 % av all laks i innsiget ble 

fanget og avlivet. Gytebestandsmålet (GBM) beregnet fra fangst, har vært nådd siden 2004. I 2021 

var det 605 kg hunnlaks i gytebestanden (beregnet fra videoovervåkingsdata og fangst), noe som 
er fem ganger høyere enn det estimerte gytebestandsmålet for vassdraget på 123 kg.  

Oppvandringsforløpet for laks i vassdraget er trolig påvirket av vandringsmulighetene de første 100 

meterne av Ervikelva. Denne strekningen, som renner gjennom en flyktig sandstrand, blir utbedret 

hvert år ved bruk av gravemaskin. Dette skjer oftest i begynnelsen av juni, så laks som skal vandre 

opp før dette, kan hindres om vannføringen er lav. Det var små forskjeller i oppvandringstidspunkt 

mellom små- og mellomlaks, noe som kan tyde på at de blir hindret fra å gå opp når de ankommer 

vassdraget.  

I 2021 ble det registrert 252 utvandrende veteranvandrere av sjøørret, men bare 126 sjøørreter 

kom tilbake til vassdraget, noe som tyder på at en del av bestanden enten er blitt fanget, predatert, 

eller vandret opp i andre vassdrag i nærheten for å overvintre. Det ble ikke rapportert fangst av 

sjøørret i Dalsbøvassdraget i 2021.  

Andel rømt oppdrettslaks i innsiget var 0,3 % i 2021, da bare én oppdrettslaks ble observert i 

videoovervåkingen i Ervikelva.  
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Sikten i vannet og kameraplassering i overvåkingen i 2021 ga ikke tilstrekkelig bildekvalitet for å 

kunne vurdere graden av lakselusinfestasjon. Men, i rapporten er det lagt ved bilder fra 

videoopptakene som viser infestasjonsnivået på enkeltfisker som kom nær kamera. Disse bildene 

viser at en del av fiskene har en middels til høy grad av lakselusinfestasjon.  
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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. Mer nøyaktige 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 som 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 som beskatning og klimaendringer på de ville 
laksefiskene.  
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 
måle 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 Miljødirektoratet, Fiskeri 
og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Vestland fylkeskommune, Lærdal kommune og 
Østfold Energi.  
Overvåkingsprosjektet i Ervikelva i Dalsbøvassdraget ble startet fordi det representerer et 
ytterpunkt i PO4, både når det gjelder lokalisering innad i selve produksjonsområdet og fordi elva 
ligger lengst ut mot havet av alle de overvåkede elvene i forskningsprosjektet. Den ligger også 
lenger bort fra oppdrettslokaliteter enn de andre. 

For å holde et videoanlegg i drift i felt kreves kontinuerlig vedlikehold gjennom sesongen fra april 
til oktober. Lokalt har Svein Per Ervik vært til god hjelp i forbindelse med driften. Som leder av Ervik 
jakt og fiskelag har han også vært en kilde til informasjon om laksen og vassdraget. Vi har også 
hatt hjelp av flere personer i det lokale surfemiljøet til rengjøring av kameraer. Strømforsyning til 
videoanlegget er hentet fra Erviksanden Camping v/ Bodil Vik. En takk rettes til alle for god hjelp i 
2021. 

  

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 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 ikke åpnet for fangst, og særlig i slike 

tilfeller må andre metoder benyttes for å skaffe bestandsdata og for å få oversikt over det totale 
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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.  

I Ervikelva på Stadlandet ble det etablert et videoovervåkingsanlegg i 2020. Ned og oppvandrende 

laks og sjøørret ble registrert ved hjelp av videoanlegget dette året (Lamberg et al., 2021a). 

Overvåkingen har blitt videreført i 2021. Anlegget som blant annet består av fire 
undervannskameraer, var i drift fra midten av april til slutten av september. I denne perioden vil 

trolig det meste av årlig ut- og oppvandring av laks og sjøørret foregå. Denne rapporten 

oppsummerer resultater 2021, og ser disse i sammenheng med data fra 2020. 

I tillegg til fangstdata, finnes det også noe informasjon om tetthetene av ungfisk av laks og ørret i 

Dalsbøvassdraget (Hellen & Kålås, 2015). Det finnes også en oppsummering av kunnskap om 

bestandene i vassdraget i VRLs rapporter, (https://www.vitenskapsradet.no/VRLReport#/report/74). 

Resultater fra videoovervåkingen blir derfor analysert med referanse til tidligere innhentede data.  

 

 

  

https://www.vitenskapsradet.no/VRLReport#/report/74
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2. Metode og områdebeskrivelse 
2.1 Områdebeskrivelse 

2.1.1 Vassdraget 

Ervikelva (vassdragsnummer 091.3Z) er en del av Dalsbøvassdraget og har direkte utløp til 

Stadhavet. Vassdraget har et nedbørsfelt på 32,8 km², og en total lengde på 11,6 km med fire 
innsjøer; Morkavatnet, Sætrevatnet, Dalsbøvatnet og Ervikvatnet (Figur 1). Vandringshinderet for 

laks og sjøørret er ca. 300 meter nedenfor Morkavatnet. Total anadrom strekning er ca. 9,2 km, og 

innsjøene utgjør 5 km av denne. På denne strekningen finnes blant annet laks (Salmo salar L.) og 

sjøørret (Salmo trutta L.). Årlig gjennomsnittlig vannføring er på 2,2 m³/s. I Ervikelva er det beregnet 

et totalt produktivt areal for ungfisk av laks og sjøørret på 44 670 m² på en samlet elvestrekning på 

4 km (Hellen & Kålås, 2015). Eventuell produksjon av smolt i innsjøene kommer i tillegg. 

 

 

Figur 1. Dalsbøvassdraget med markert nedbørsfelt og utløp av Ervikelva markert med rødt symbol 
(kartkilde: nevina.nve.no). 
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2.1.2 Fjorden og kystområdet utenfor vassdraget 

Ervikelva har utløp direkte ut i Stadhavet. Det er ingen oppdrettslokaliteter utenfor, men flere ligger 

langs kysten innenfor og innover fjordene sør for utløpet av Ervikelva (Figur 2). Laks og som 

vandrer ut fra vassdraget, har trolig en vandringsrute der det ikke ligger oppdrettsanlegg for laks. 

Sjøørret som vandrer ut på næringsvandring i sjøen må vandre innover ca. 25 km før de treffer de 

første oppdrettsanleggene. Det er ikke kjent hvor sjøørret fra Dalsbøvassdraget oppholder seg 

under sjøvandringene om sommeren. 

 

 

Figur 2. Godkjente lokaliteter for produksjon av oppdrettslaks (røde og hvite symboler) i kystområdet 
ved Ervikelva (svart sirkel) (kartkilde: lakseregisteret.no). 

Det er stadig færre sjølaksefiskeplasser som har vært i bruk de siste årene, og dessuten ligger alle 

lenger inne i fjordene enn innvandringsruta til laksen inn til Ervikelva (Figur 3). 
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Figur 3. Registrerte sjølaksefiskeplasser (svarte prikker) i kystområdet omkring Ervika (utløpet av 
Dalsbøvassdraget) (rødt symbol) (kartkilde: lakseregisteret.no). 

 

2.1.3 Bestandsstatus og kultiveringshistorie 

Bestandsstatus for laks i Dalsbøvassdraget er klassifisert som «Svært god/god» ifølge 

kvalitetsnormen for villaks (Anon., 2017).  Av påvirkningsfaktorer på laks vurdert for perioden 2015 

til 2019 har lakselus fått klassifiseringen «ingen» påvirkning, og rømt laks som «Liten» påvirkning. 

Genetisk integritet betegnes som «Svært god/god». Gjennomsnittlig oppnåelse av 

gytebestandsmål som er estimert til 123 kg hunnlaks, har vært oppnådd hvert år siden 2004. 

Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart 

overskudd enn det som har blitt utnyttet (www.vitenskapsradet.no). Sjøørretbestanden har fått 

betegnelsen «Dårlig». Fysiske inngrep er satt som «Moderat» påvirkningsfaktor, mens påvirkning 
fra lakselus angis som «Stor».  

Kultivering av laksebestanden i vassdraget har ifølge VRL foregått tidligere («for lenge siden»). 

Det ble gjennomført gytefisktellinger i 2014 (Hellen & Kålås, 2015), der det ble observert 198 laks. 

Det var én teller med 5 m sikt og gode observasjonsforhold. Dersom all fisk ble observert var 

http://www.vitenskapsradet.no/
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beskatningen 43 % (49 % på smålaks og 20 % på større laks). Det er imidlertid sannsynlig at ikke 

all gytelaks ble observert, fordi det er flere innsjøer i vassdraget. I følge VRL varierer sportsfisket 

med variasjoner i vannføring. Ofte tørre perioder i fiskesesongen gir lavt beskatningstrykk. 

https://www.vitenskapsradet.no/VRLReport#/report/74 

2.2 Videoovervåking 

2.2.1 Kameraplassering 

Videoovervåkingsmetoden som ble benyttet i Ervikelva i både i 2020 og 2021, er stort sett den 

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

har likevel vært en kontinuerlig utvikling mot høyere oppløsning i bildene, selv om grunnprinsippene 

er uforandret.  

Fire undervannsvideokamera ble plassert på bunnen av elva i et egnet tverrsnitt ca. 100 meter fra 

munningen, og like nedenfor brua over elva i Ervika (Figur 4). Kameraene ble plassert med ca. en 
meters mellomrom, på tvers av strømretningen. Alle kameraene hadde tilhørende undervannslys 

montert på siden av kameraplattformen. Dette gjør at passerende fisk også oppdages om natta. 

https://www.vitenskapsradet.no/VRLReport#/report/74
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Figur 4. Videolokaliteten i Ervikelva i 2021. Kameraposisjonene er synlige i bildet som lyse punkt i 
vannet oppstrøms strømbrekket. Lyspunktene kommer fra undervannslyset som står plassert på hver 
kameraplattform. 

Utløpet av Ervikelva går gjennom sandstranda i Ervika (Figur 5). I vinterhalvåret vaskes sand bort 

fra området der elva renner ut, og elveløpet blir bredt, grunt og vanskelig for fisk å passere opp, 

uten at det er flo og høy vannføring.  En årlig utgraving av en kanal med gravemaskin gjør det 
lettere for fisk å vandre opp i elva. 
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Figur 5. Nedre del av vassdraget der Ervikelva møter sjøen. Foto er tatt 30. juni 2018 
(www.norgeibilder.no) etter at elveløpet som går gjennom sandstranda er forbedret for fiskevandring 
gjennom graving av en kanal. 

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. Overvåkingen i Ervikelva ble startet opp 14. april og ble avsluttet 25. september.  

http://www.norgeibilder.no/
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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), og det blir gjort en størrelsesvurdering med referanse til kjente målsatte objekter i bildet, eller 

ved subjektiv bedømming av fisken. Dato, klokkeslett (timer: minutter: sekunder) og retning 
(opp/ned) blir registrert for hver passering. Overvåkingen skiller grovt mellom 7 kategorier av laks 

og 6 kategorier av sjøørret som representerer ulike livsstadier (Tabell 1).   

Tabell 1. Beskrivelse av 7 morfologiske typer laks og 6 morfologiske kategorier sjøørret som 
klassifiseres ut fra videobildene. 

Art  Type  Intervall  Morfologi  

Laks Parr 4,5 – 11 cm Parrflekker 

Laks  Smolt  11 – 18 cm  Blank, svarte finner  

Laks  Smålaks  40 – 65 cm   Slank 

Laks  Mellomlaks  65 – 85 cm    

Laks  Storlaks  85 – 120 cm   Lite innsving i spord 

Laks  Vinterstøing /utgytt fisk 40 – 120 cm  Slank, ikke lus 

Laks  Oppdrettslaks  40 – 120 cm  Finner, kondisjonsfaktor 

Sjøørret Parr 4,5 – 16 cm Parrflekker, kroppsform 

Sjøørret  Smolt  15 – 22 cm   Blank, div kjennetegn 

Sjøørret  1.gangsvandrer umoden  22 – 30 cm  Blank, liten spord 

Sjøørret  2.gangsvandrer umoden  30 – 40 cm  Blank, spiss spord 

Sjøørret  Kjønnsmoden oppvandrer  40 – 100 cm  Kjønnskarakterer  

Sjøørret  Kjønnsmoden utvandrer  35 – 100 cm  Slank, stort hode  

 

2.2.3 Lakselus 

Fra videobilder av sjøørret og laks er det mulig å gjøre en vurdering av graden av 

lakselusinfestasjon og skader etter lakselus. Videosekvenser av passerende fisk der det er mulig 
å skille ut pigmentflekker og der kroppsidene er tilstrekkelig opplyst, ble analysert spesielt. Fra de 

«godkjente bildene» ble graden av infestasjon subjektivt klassifisert på en skala fra 0 til 4. 

Klassifiseringen er tilpasset den oppløsningen som et standard overvåkingssystem leverer. Det er 

kun fra svært tette nærbilder, at det er mulig å registrere alle stadier av lus på fisken. Siden de 

fleste bildene er av fisk som er et stykke fra kamera, har vi valgt å kun registrere større lus 

(bevegelige og kjønnsmodne stadier) og/ eller skader etter lus. Bildene av fisken er som regel fra 

en side, og det er derfor ikke gjort forsøk på å estimere total infestasjon som kan sammenlignes 

med tradisjonell telling av lus på død eller bedøvd fisk. Det er likevel mulig å kategorisere reelle 
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forskjeller i lusinfestasjon mellom år, arter og størrelsesgrupper og mellom vassdrag. 

Klassifiseringen er i sin nåværende form ment å beskrive det generelle smittenivået fisken er utsatt 

for i sjøen. Det er ikke gjort forsøk på å knytte målingene til effekter på fiskens vekst eller 

overlevelse. 

 Til Kategori 0 regnes fisk der det ikke er synlige tegn på lakselus eller er merker etter infestasjon. 
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: 

Grad av lakselusinfestasjon som er vurdert grad av infestasjon og andel av individer der lus er 

registrert (høyere enn grad 0). For mer detaljert beskrivelse av denne skalaen vi benytter, refereres 

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

2.2.4 Vannføring, vanntemperatur og nedbør 

Vannføringsdata ble hentet fra nve.sidre.no for målestasjonen Dalsbøvatn (92.2.0) som ligger ca. 

1 km fra munningen av Ervikelva.  

På grunn av en feil på en logger, foreligger det ikke vanntemperaturdata fra Ervikelva i 2021. Derfor 

er det brukt vanntemperaturdata fra nve.sidre.no for målestasjon Hareidselv (96.3.0), siden denne 

lokaliteten hadde lik temperaturutvikling som målt i Ervikelva i 2020, et år da vi har vanntemperatur-

data fra begge vassdragene (Figur 6). I perioden 12. mai til 29. september var gjennomsnitts-

temperaturen hhv. 14,4 og 14,7 grader i hhv. Hareidselv og Ervikelva i 2020, og utviklingen 

gjennom sesongen er lik. Vi benytter derfor temperaturdata fra Hareidselv i 2021 for å diskutere 

temperaturens påvirkning på smoltutvandringen i Ervikelva i 2021. 

http://www.xgeo.no/
http://www.xgeo.no/
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Figur 6. Temperaturutvikling målt i Hareidvann og Ervikelva i 2020. 
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3. Resultater 
I 2021 startet videoovervåkingen den 14. april og ble avsluttet den 25. september. I denne perioden 

ble det registrert 481 netto oppvandrende villaks og 126 netto oppvandrende sjøørreter. Én 
oppdrettslaks ble observert opp i august. I tillegg ble det registrert 40 individer av pukkellaks som 

passerte opp i elva. 

I april ble det observert 84 vinterstøinger av laks og 252 veteranvandrere av sjøørret som vandret 

ned, samt 4365 laksesmolt og 652 sjøørretsmolt.  

3.1 Utvandring av smolt og vinterstøing 

Totalt ble det registrert 4365 laksesmolt og 652 sjøørretsmolt som passerte kameraene på vei ned 

i perioden 18. april til 15. juni i Ervikelva i 2021 (Figur 7). Selv om det ble registrert noen få smolt i 

april, så startet ikke hovedutvandringen i før begynnelsen av mai. Smoltens utvandringsforløp ser 
ut til å bli mest påvirket av vanntemperatur i Ervikelva, hvor smolten begynner å vandre når 

temperaturen passerer åtte-ni grader (Figur 7).  

Sjøørretsmolten startet utvandringen litt tidligere enn laksesmolten (Figur 8). Median 

utvandringstidspunkt (50 % kumulativ utvandring) var den 6. og 16. mai for hhv. sjøørret- og 

laksesmolt (Figur 8). 

I Dalsbøvassdraget er det beregnet et produktivt areal på 44 670 m², og ut fra antall smolt registrert 

ned i 2021, var det en estimert smoltproduksjon på 9,8 laksesmolt og 1,5 sjøørretsmolt pr. 100 m² 

elveproduksjonsareal.  
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Figur 7. Utvandring av lakse- og sjøørretsmolt i Dalsbøvassdraget i forhold til vannføring og 
temperatur i 2021. NB! Vanntemperatur målt i Hareidselva. 

  

 
Figur 8. Kumulativ (%) utvandring av laks- og sjøørretsmolt registrert i videoovervåkingen i 
Dalsbøvassdraget i 2021. 
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0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Va
nn

fø
rin

g 
(m

³/
s)

/V
an

nt
em

pe
ra

tu
r (

°C
)

Sm
ol

t (
N

)

Dato (2021)
Laksesmolt Sjøørretsmolt Vannføring Vanntemperatur

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

Ku
m

ul
at

iv
 u

tv
an

dr
in

g 
av

 sm
ol

t (
%

)

Dato (2021)
Laksesmolt Sjøørretsmolt



SNA-rapport 16/2022 

 

20 

 

15 individer (median) (Figur 9). Sjøørretsmolten vandret for det meste enkeltvis eller to sammen 

(30 %), men en stor andel av sjøørretsmolten vandret i stimer sammen med laksesmolt. Det ble 

registrert 106 blandede stimer, med 3-58 individer i hver stim.  

 

Figur 9. Antall laksesmoltstimer og stimstørrelser i Ervikelva i 2021. 

 

Ett døgn etter at videosystemet ble startet opp, ble det registrert vinterstøing av laks på vei ut av 

elva (Figur 10). Totalt passerte det 84 vinterstøinger ned, og det er sannsynlig at en del kan ha 
vandret ut tidligere. 

 

 

Figur 10. Antall vinterstøinger av laks som ble registrert på vei ut av Ervikelva våren 2021. 
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3.2 Voksen villaks 

3.2.1 Oppvandring 

Netto antall oppvandrende laks totalt var 481 individer i sesongen 2021. Den første oppvandrende 

laksen fra sjøen passerte kameralokaliteten 26. mai, mens median oppvandringstidspunkt (50 % 

kumulativ oppvandring), var den 28. juli (Figur 11). I 2020 vandret det opp 452 laks og de passerte 

kameraene 7 dager tidligere enn i 2021, selv om hovedoppvandringen startet senere enn i 2021 

(Figur 12).  

  

 

Figur 11. Oppvandring av laks i Dalsbøvassdraget i forhold til vannføring i 2021. 
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Figur 12. Kumulativ oppvandring av laks i Dalsbøvassdraget i 2020 og 2021. 

Det var liten forskjell i oppvandringsforløp mellom smålaks og mellomlaks (Figur 13). Det var en 
tendens til at mellomlaksen kom opp tidligere enn smålaksen, men utover i sesongen var det 

omvendt. Det ble bare registrert fire storlaks. Laksen vandret i størst grad sent på kveld og natt 

(Figur 14). 

 

Figur 13. Kumulativ oppvandring av villaks fordelt på små- og mellomlaks i Dalsbøvassdraget i 2021. 
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Figur 14. Gjennomsnittlig oppvandringsforløp per time gjennom døgnet for villaks i Dalsbøvassdraget i 
2021. 

 

3.2.2 Kjønns- og størrelsesfordeling villaks 

Den minste laksen som passerte i 2021, ble estimert til å ha en kroppslengde på 45 cm og den 
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Figur 15. Kjønnsfordeling for to størrelsesklasser av laks beregnet fra videoovervåkingsdata i 
Dalsbøvassdraget i 2021. 

 

Figur 16. Andel (%) små-, mellom- og storlaks registrert i videoovervåkingen og i fangstene i 
Dalsbøvassdraget i 2021. 
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Figur 17. Rapportert fangst av laks fordelt mellom tre størrelsesklasser i Dalsbøvassdraget i årene 1993 
til 2021. 

3.2.4 Innsig, gytebestandsmål og sjøoverlevelse for laks 

Videoovervåking, sammen med fangststatistikk, gjør det mulig å beregne totalt innsig av laks til 
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Tabell 2. Innsig, beskatningsrate og gytebestand av laks i Dalsbøvassdraget i 2021. 

Datakilde Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 
Videoovervåking (N) 371 107 3 481 
Fangst totalt (N) 114 30 2 146 
Fangst nedenfor (N) 57 15 1 73 
Innsig (N) 428 122 4 554 
Gytebestand (N) 314 91 2 408 
Beskatningsrate totalt (%) 26,6 24,6 47,9 26,3 
Antall hunnlaks gytebestand (N) 163 65 1 229 
Gjennomsnittsvekt fangst (kg) 1,8 4,7 8,5  
Gytebiomasse (kg) 294 307 6 607 
Antall egg (N) 426 161 445 156 8 846 880 163 

 

3.3 Oppdrettslaks og pukkellaks 

I oppvandringssesongen ble det registrert én laks med tydelige morfologiske kjennetegn som tyder 

på oppvekst i oppdrettsanlegg. Denne vandret opp den 15. august. 

Pukkellaksen var tilbake i elvene langs norskekysten i 2021, og en del av dem vandret opp i 
Dalsbøvassdraget. Pukkellaksen ble observert opp og ned foran kameraene i perioden 4. august 

til 7. november. Netto antallet som vandret opp, var 40 individer. Estimert lengde varierte mellom 

45 og 60 cm.  

3.4 Sjøørret  

I perioden 14. april til 10. mai ble det registrert 252 utvandrende veteranvandrere av sjøørret, og 

utvandringsforløpet tyder på at utvandringen kan ha startet før kameraene ble satt i drift (Figur 18). 

Vannføringen var ca. 1,5 m³/s under hoveddelen av utvandringen.  

De første individene av sjøørret startet oppvandringen fra sjøen først den 22. mai, og det var 
dermed ikke overlapp mellom veteranvandrere ned og tilbakevendende sjøørret (Figur 19). Det ble 

observert netto 126 sjøørreter som vandret opp i Ervikelva i 2021. Det vandret ut dobbelt så mange 

sjøørreter som det kom tilbake samme år. Median oppvandringstidspunkt (50 % kumulativ 

oppvandring) var den 11. juli i 2021, seks dager tidligere enn i 2020 (Figur 20).  
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Figur 18. Utvandring av veteranvandrere av sjøørret i forhold til vannføring fra Dalsbøvassdraget våren 
2021. 

 

Figur 19. Oppvandring av sjøørret i forhold til vannføring i Dalsbøvassdraget i 2021. 
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Figur 20. Kumulativ oppvandring av sjøørret i Dalsbøvassdraget i 2020 og 2021. 

Størrelsesfordelingen for oppvandrende sjøørret var 54 % umodne (mindre enn ca. 35 cm), 37 % 

kjønnsmodne (35-45 cm) og 9 % med estimert kroppsvekt fra 1 til 3 kg (46-60 cm).  

I 2021 ble det ikke rapportert fangst av sjøørret i Dalsbøvassdraget. Fangstene av sjøørret har 

variert fra gjennomsnittlig 117 individer i årene fra 1993 til 2006 til 45 individer i årene fra 2007 til 

2021 (Figur 21). Særlig i perioden fra 1998 til 2006, og årene 2017 og 2019 var fangsttallene 

høyere enn i resten av perioden, med gjennomsnittlig 154 avlivede individer årlig. Siden det ikke 

ble rapportert fangst av sjøørret i 2021, blir innsiget det samme som i videoovervåkingen, 126 

sjøørreter. 

 

Figur 21. Rapportert fangst av sjøørret i Dalsbøvassdraget i årene 1993 til 2021. 
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3.5 Lakselus 

Sikten i vannet i Ervikelva i 2021 førte til en bildekvalitet i videoovervåkingen som ikke var god nok 

for å vurdere graden av lakselusinfestasjon på et tilstrekkelig antall individer. Der er imidlertid lagt 

ved noen bilder som viser infestasjonsnivået på enkeltfisker som kom nær nok kamera. Dette viser 

at en del av sjøørretene hadde synlige tegn på lakselusinfestasjon (Vedlegg 1 og Vedlegg 2). 

Også blant den oppvandrende laksen hadde de fleste individene middels til høy grad av 

lakselusinfestasjon (Vedlegg 3). 
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4. Diskusjon 
I 2021 ble det registrert 481 laks i videoovervåkingen og det ble fanget og avlivet 73 nedenfor 

videolokaliteten, noe som gir et innsig på 554 laks totalt. Det ble observert 126 netto oppvandrende 
sjøørret, og ingen ble rapportert fanget, slik at innsiget ble 126 sjøørreter i 2021. I tillegg ble det 

registrert 5017 smolt som vandret ut av vassdraget, hovedsakelig i mai. Av disse var 87 % definert 

som laksesmolt.  

Videoovervåkingen i Ervikelva ble gjennomført i perioden fra 14. april til 29 september i 2021. Det 

overvåkede elvetverrsnittet var lite, hvor avstanden mellom kameraene var gjennomsnittlig en drøy 

meter. Det er derfor sannsynlig at det er få fisk som har passert, uten å bli registrert. Den reduserte 

sikten i vannet gjorde imidlertid til at bildene av hvert individ inneholdt få detaljer, noe som gjorde 

det krevende å registrere grad av lakselusinfestasjon og skille ulike livsstadier av sjøørret fra 

hverandre. Mye opp- og nedvandring av voksen fisk foran kameraene gjorde også at presisjonen i 

tallet for netto oppvandrende fisk kan være noe unøyaktig i 2021. Det blir jobbet kontinuerlig for å 

forbedre siktforholdene i elva, med hyppigere rengjøring av kamera og luking av alger. 

4.1 Smoltutvandring 

Smoltutvandringen startet rundt 30. april, og sjøørretsmolten startet tidligere enn laksesmolten. 

Den 6. mai hadde 50 % av sjøørretsmolten vandret, mens tilsvarende dato for laksesmolten var 

den 17. mai. De siste individene ble registrert 18. juni. Vannføringen var lav i hele 

utvandringsperioden. Utvandringen av smolt fra Ervikelva i 2021 så ut til å følge 

temperaturutviklingen slik det er funnet i andre vassdrag (Lamberg & Kvitvær, 2021; Lamberg et 

al., 2021b; Vollset et al., 2021).  

Smolt av laks og sjøørret som vandret ut gjennom Ervikelva vandret i stimer på 3 - 58 individer, 

både rene stimer og blandede stimer. Av laksesmolten vandret 12,6 % enkeltvis, eller to og to 

sammen, mens 86,4 % vandret i stim (der en «stim» er definert som tre eller flere individer 

sammen). Stimene besto av 3 – 58 individer, hvor flest laksesmoltstimer besto av 11 – 15 individer. 
Sjøørretsmolten vandret i større grad alene eller to og to sammen (30 %), men en stor andel 

vandret sammen med stimer av laksesmolt. Det ble registrert 106 blandede stimer med 3-58 

individer i hver stim. Den samme stimatferden har vi registrert i flere andre vassdrag (Strand et al., 

2021; Strand et al., 2022). I vassdrag med lav totalutvandring av smolt, er imidlertid stimatferd ikke 

så utpreget. Det er en nødvendig følge av lavt totalantall utvandrende smolt fra et vassdrag at det 

ikke kan dannes større stimer, fordi det ikke er tilstrekkelig antall individer tilgjengelig. Mangel på 

observasjon av smoltstimer, som dessuten er mer synlige i videobildene enn utvandrende 

enkeltsmolt, kan være en bekreftelse på lavt totalantall. I Dalsbøvassdraget korresponderer derfor 

registreringen av de mange store smoltstimene med et relativt høyt totalantall smolt ut. 



SNA-rapport 16/2022 

 

31 

 

Beregninger av produktivt elveareal for ungfisk av laks og sjøørret (Hellen & Kålås, 2015), sammen 

med tall fra smoltutvandringen i 2021, ga en estimert smoltproduksjon på 9,8 laksesmolt og 1,5 

sjøørretsmolt pr 100 m². Den beregnede produksjonen av laksesmolt er den høyeste som er 

registrert i vassdrag i Norge der det foreligger reelle tellinger. Dersom innsjøene regnes med i det 

produktive arealet, vil imidlertid produksjonstallet reelt være lavere. Det er ikke kjent om det er 

oppvekst av laksunger i innsjøene i Dalsbøvassdraget. I 2020 var estimert smolt pr. 100 m² høyere 

enn i  2021, men ungfiskregistreringer fra 2014 (Hellen & Kålås, 2015), indikerer at rekrutteringen 

i vassdraget har vært jevnt høyt de siste årene. 

Sjøoverlevelse fra laksesmolt til ensjøvinter retur 

Overlevelsen for smolt som vandret ut i 2020, og kom tilbake som ensjøvinterlaks i 2021 var 7,5 

%. Dette forutsetter at all den utvandrende smolten i Ervikelva i 2020 også vendte tilbake hit og at 

det ikke vandrer inn voksen laks som har vokst opp i andre vassdrag. 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 

merkeeffekten er beregnet å gi fra 50 til 70 % høyere dødelighet for merket smolt, sammenlignet 

med umerket smolt (Hansen, 1988; Strand et al., 2002). En sammenligning av sjøoverlevelsestall 

(returneringsrate) fra smolt til ensjøvinter mellom merkede og håndterte individer og uhåndterte 

individer registrert med videokameraer, må derfor inneholde en korreksjonsfaktor. For eksempel 

en målt 4 % returneringsrate for merket smolt skulle derfor ha vært over 8 % for umerket, uhåndtert 

smolt. Dette indikerer at den beregnede returneringsraten for smolt fra Dalsbøvassdraget ikke er 

høyere enn i de andre studiene der smolten merkes i dag. 

4.2 Innsig laks 

Innsiget av laks beregnes fra antall laks som ble registrert i videoovervåkingssystemet pluss fangst 

nedenfor videolokaliteten og eventuell fisk som gyter nedenfor. Elvearealet nedenfor kameraene 

er lite (930 m²) og det er ingen kjente gyteplasser der. Kunnskap om fangsten nedenfor er derfor 

viktig for beregningen av innsiget og gytebestand. I fangstrapporteringen blir det i dag ikke 
systematisk nedtegnet hvor fisken blir fanget, men det er antatt at fra 50 til 60 % av totalfangsten i 

vassdraget gjøres i området nedenfor kameraene (Svein Per Ervik pers. medd.). Det beregnede 

innsiget av laks til Ervikelva i 2021 på 554 laks, er derfor avhengig av at fangsttallene er korrekte. 

Den siste strekningen før Ervikelva møter sjøen, går gjennom en sandstrand. Høyt tidevann og 

bølger gjør at denne elvestrekningen forandrer seg gjennom året. I løpet av vinterhalvåret flytter 

elveløpet seg frem og tilbake samtidig som utvasking av sand gjør elva breiere og grunnere. Etter 

en vinter kan oppvandringsmulighetene for laks og sjøørret bli dårlig når vannføringen er lav. Det 

lokale jakt og fiskelaget graver hver sommer ut en dypere kanal der fisken kan vandre. Dette 
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arbeidet blir ofte gjennomført i månedsskiftet mai-juni. Før dette kan det være vanskelig for fisk å 

vandre opp fra sjøen og inn i Ervikelva. Dette kan bety at det registrerte oppvandringsforløpet for 

laks og sjøørret i 2021 ble påvirket av krevende oppvandringsforhold i april til begynnelsen av juni 

dette året sammenlignet med tidligere år. 

Dersom fangsttallene fra vassdraget i 2021 er korrekte, og hvis 50 % av fangsten ble tatt nedenfor, 
var det en gytebiomasse av hunnlaks på 605 kg høsten dette året. Dette er fem ganger høyere enn 

det offisielle GBM for laksebestanden her (123 kg hunnlaks). GBM beregnet fra fangststatistikken, 

er nådd i de siste 16 årene (Anon., 2020) og det er derfor sannsynlig at smoltproduksjonen er på 

det maksimale av det vassdraget kan levere. Andel smålaks i fangstene har ligget på 70-90 % i 

alle årene etter 1993, bortsett fra i 2017 og 2019 hvor andelen var hhv. 43 og 36 %. Disse to årene 

hadde de høyeste fangstene i tidsserien fra 1993 til 2021, med høyest andel mellomlaks registrert. 

Det kan skyldes sterke smolt-årsklasser i 2016 og 2018, eller at det var en høyere andel 

flergangsgytere fra disse årene. Det blir registrert få storlaks i fangstene i Dalsbøvassdraget i alle 

år. I videoovervåkingen er det også registrert få storlaks de siste to årene. 

4.3 Oppdrettslaks 

Andel rømt oppdrettslaks ble estimert til 1,3 % fra videoovervåkingsdata i 2020 mens i 2021 var 

det bare én oppdrettslaks (0,2 %). Siden 1999 er det kun i enkelte år tatt skjellprøver fra 

sportsfiskefangstene. Andel rømt laks i dette skjellmaterialet har variert fra 0 til 16,5 % 

(gjennomsnitt: 6,0 %), i årene 1999 til 2005. I henholdsvis 2014 og 2017 ble det tilsvarende 

registrert 5,0 % og 0 %. Fangbarheten til oppdrettslaks i fiskesesongen kan være en del høyere 

enn for villaksen (Svenning et al., 2015). Det betyr at andel rømt laks estimert i videoovervåkingen 

i 2020 og 2021 ikke avviker vesentlig fra den andelen som er registrert i skjellprøver de siste årene. 

4.3 Sjøørret 

Det vandret 252 veteranvandrere av sjøørret ut av Ervikelva våren 2021, mens det kom tilbake 

bare 126 individer (50 %). Den halvparten som ikke kom tilbake kan enten blitt fanget, predatert, 

eller vandret opp i andre vassdrag i nærheten for å overvintre. Det er ikke uvanlig at sjøørret 

svømmer opp i nærliggende elver for å overvintre (Kanstad-Hanssen et al., 2021; Lamberg, 2020). 

Fangstene av sjøørret i Ervikelva har variert fra gjennomsnittlig 117 individer i årene fra 1993 til 

2006, til 45 individer i årene fra 2007 til 2021. Som for laksen skilte 2017 og 2019 seg ut med 

høyere fangst enn de andre årene i perioden 2007-2021, med fangst av henholdsvis 203 og 163 

sjøørreter. Tar vi bort disse to årene, var gjennomsnittlig årlig fangst på 28 individer i perioden. 

Fangst av både laks og sjøørret er vannføringsavhengig i vassdraget. Det er imidlertid ingen tydelig 
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samvariasjon mellom fangst av laks og sjøørret i årene fra 1993 til 2020 som tyder på at 

fangstraten/fangsttrykket kan forklare den store variasjonen i sjøørretfangstene.  

4.4 Lakselusinfestasjon på tilbakevandrende fisk 

Det er ikke gjennomført en grundig registrering av lakselus på oppvandrende laks og sjøørret i 

2021. Bildekvaliteten bør forbedres for å kunne gjennomføre en tilfredsstillende registrering av grad 

av lakselusinfestasjon. Det ble imidlertid observert enkelte individer av sjøørret med høy grad av 

lakselusinfestasjon i 2021, og også lakselus på de fleste individene av laks som vandret opp der 

bildekvaliteten var høy nok for å vurdere graden av infestasjon (Vedlegg 1 til Vedlegg 3). Dette 

gjaldt imidlertid så få bilder at en sikker analyse av tallmaterialet ikke er forsvarlig. På den annen 

side: Dersom bildene er representative for det generelle nivået av lakselusinfestasjon på spesielt 

på oppvandrende sjøørret i Ervikelva, så er det et uventet høyt nivå av lakselus i et område helt 

ytterst i havgapet på en lokalitet med lengre distanse fra oppdrettsanlegg enn det som er tilfelle for 

elver som har utløp inne i fjorder. Om et eventuelt høyt smittepress av lakselus ved Stadlandet 

skyldes oppdrettsanlegg som ligger langt fra området, eller at infestasjonsnivåene kan være høye 
uavhengig av tettheten av oppdrettsanlegg er imidlertid ikke kjent. Det vil være nyttig å skaffe 

kunnskap om dette. «Trafikklyssystemet» regulerer produksjonen av laks i 13 produksjonsområder 

basert på parametere målt i hvert produksjonsområde. Dersom lakselussmitte fra oppdrettsanlegg 

i ett produksjonsområde, kan «drive» over i neste produksjonsområde, vil systemet være dårligere 

egnet til å beskytte villfisken.   
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Vedlegg 
Vedlegg 1. Bilder av sjøørret med lakselus fra Ervikelva i Dalsbøvassdraget i 2021.  
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Vedlegg 2. Bilder av sjøørret med lakselus fra Ervikelva i Dalsbøvassdraget i 2021. 

 

 

 

 



SNA-rapport 16/2022 

 

37 

 

Vedlegg 3. Bilder av laks med lakselus registrert i Ervikelva i Dalsbøvassdraget i 2021. 
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