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Forord 

Flere bestander av laks og sjøørret har de siste 15 årene blitt overvåket gjennom 

totaltellinger, enten ved bruk av drivtelling i elvene om høsten eller ved videoovervåking 

i hele oppvandringssesongen. Gaula i Trøndelag er et av Norges største laksevassdrag 

målt både i fangst og total elvestrekning/areal. Totaltellinger er en overkommelig 

oppgave i de fleste små og middels store vassdragene, men i de største kan det være 

utfordrende og krever ofte svært store ressurser. I de store vassdragene kan det 

imidlertid være mulig å måle variasjon i bestandsstørrelser mellom år ved å overvåke 

referansestrekninger, og ikke nødvendigvis hele vassdraget. En slik overvåking av tre 

referansestrekinger ble startet opp i Gaula i 2013. Overvåkingen er også gjennomført i de 

påfølgende fire årene. Disse undersøkelsene ble finansiert av Fylkesmannen i Sør 

Trøndelag i 2013, Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) i 2014 og 2015, Salmar 

Farming, Marine Harvest, Region Midt og Lerøy Midt i 2016 og 2017. 

 

For å gjennomføre drivtelling i store vassdrag er det nødvendig å benytte flere drivtellere 

i bredden. Foruten forfatterne, har også Magnus Bakken, Maria Berdal, Petter Lamberg, 

Torgil Gjertsen, Kay Arne Olsen og Tomas Sandnes deltatt i drivtellingene. 

 

Trondheim 31.12.2017 

 

Anders Lamberg 

Prosjektleder  

Skandinavisk naturovervåking AS 
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Sammendrag 

Lamberg, A., Gjertsen, V., Bjørnbet, S., og Kanstad-Hanssen, Ø. 2017. Drivtelling av gytefisk 

på tre referansestrekninger i Gaula i Trøndelag i årene 2013 til 2017. SNA-rapport 

10/2017. 35 s. 

 

Det er gjennomført gytefisktelling av laks og sjøørret på tre referansestrekninger i Gaula 

i alle årene fra 2013 til og med 2017 (i 2013 ble kun to av de tre strekningene undersøkt). 

De tre referansestrekningene utgjør til sammen 33,7 km (19,5 %) av Gaulas totalt 173 km 

lakseførende strekning.  

Samlet antall registrerte villaks på de tre referansestrekningene har variert mellom 709 

og 1648, med høyest antall i 2017. Antall smålaks varierte mest over år, fra 125 – 590 

registrerte individer, mens tilsvarende tall for mellom- og storlaks var henholdsvis 249 – 

587 og 311 – 569. 

Total beregnet gytebiomasse av hunnlaks har variert fra 2232 til 4644 kg. 

Storlakshunnene bidrar med 65 % at totalvekten i gjennomsnitt over fem år. Dette er 

dobbelt så mye som bidraget fra mellomlakshunnene (32 %, mens smålakshunnene 

bidrar med 2 %. 

Det har vært en økning i antall laks og total gytebiomasse av hunnlaks gjennom perioden 

fra 2013 til og med 2017. 

I de siste fem årene er det registrert mellom 498 og 2216 sjøørreter årlig. Av disse utgjør 

kjønnsmodne sjøørret fra 124 til 294 individer. Det ble registrert færrest sjøørreter på 

den øverste referansestrekningen (1,1 % i gjennomsnitt over alle år) og mest på den 

nederste strekningen (90,2 %). Antall kjønnsmodne gytefisk er svært lavt i forhold til 

undersøkt areal. 
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1. Innledning 

Gaulavassdraget i Sør-Trøndelag er et av Norges største laksevassdrag både målt i 

elveareal, lakseførende strekning og i fangst. Etter 2007 er forvaltningen av 

laksebestandene i de fleste norske vassdragene regulert etter oppnåelse av 

gytebestandsmål, et mål på hvor mange hunnlaks som bør være i elva hver høst (Hindar 

et al., 2007). I de vassdragene der det ikke foregår totaltelling av fisk ved bruk av for 

eksempel videoovervåking eller drivtelling av gytefisk om høsten, blir beregningen av om 

gytebestandsmålet oppfylles gjort ved hjelp av fangststatistikk. Det har lenge vært kjent 

at bruk av fangststistikk i denne sammenhengen kan gi usikre estimater siden fangstraten 

(andelen laks avlivet i sportsfiske av det totale innsiget) varierer mellom år og vassdrag. 

For å redusere denne usikkerheten kan drivtelling av gytefisk benyttes som metode. 

Betingelsene for at en slik metode skal gi presise målinger, er at sikten i vannet og 

beskaffenheten av elva er slik at tellingene fanger opp tilnærmet all gytefisk. Det ble 

gjennomført en test av drivtelling på strekningen fra Gaulfossen til Valdum bru i august 

2010. Denne testen viste at sikten i vannet på denne tiden av året var tilstrekkelig god for 

anvendelse av metoden. I august og september er dessuten vannføringen ofte lav, noe som 

gjør at Gaula endrer karakter fra å være en stor norsk lakseelv til å ligne en middels til 

liten elv. Mens årlig middelvannføringen målt i Gaulfossen er fra 60 til 100 m³/s de siste 

fem årene, faller vannføringen i september hvert år under 20 m³/s. Siden Gaulavassdraget 

har lakseførende elvestrekninger på totalt mer enn 170 km 

(http://www.lakseregisteret.no/), ble det i 2013 testet om tellinger på to utvalgte 

referansestrekninger kunne gi et tilstrekkelig datagrunnlag for å følge 

bestandsutviklingen. Planen var å gjennomføre årlige tellinger på disse strekningene for 

å kunne si noe om bestandene av laks og sjøørret i vassdraget. Testene viste at det var 

mulig å gjennomføre tellinger av tilfredsstillende kvalitet i Gaula og antall 

referansestrekninger ble derfor utvidet til tre i 2014. Etter dette foreligger det resultater 

fra alle årene fram til og med 2017. Den foreliggende rapporten oppsummerer disse 

resultatene og beskriver bestandsutviklingen for laks og sjøørret de siste fem årene. 

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

2.1 Områdebeskrivelse 

Gaula (vassdragsnummer 122.Z) er et av 52 nasjonale laksevassdrag, en klassifisering av 

vassdrag opprettet av Stortinget for å gi spesielt vern for viktige bestander av laks. Samlet 

lakseførende strekning i Gaula er beregnet til 173,3 km (http://www.lakseregisteret.no/) 

og elva drenerer et nedbørsfelt på 3661 km². Vassdraget munner ut i Trondheimsfjorden, 

som for øvrig også har spesielt vern som en av 29 nasjonale laksefjorder (Figur 1).  

Laksens vandringsrute ut fra Gaula, går dermed gjennom en fjord uten 

laksoppdrettsanlegg, men den må likevel passere øyene Hitra og Frøya der tettheten av 

anlegg er relativt høy (Figur 1). Den voksne laksen som vandrer inn til Gaula møter også 

en rekke sjølaksefiskelokaliteter (Figur 2).  

 

Figur 1.  Gaulas plassering i Sør-Trøndelag med inntegnede grenser for den nasjonale 

laksefjorden Trondheimsfjorden og akvakulturlokaliteter i fylket (kartkilde: 

www.fiskeridirektoratet.no). 

 

http://www.lakseregisteret.no/
http://www.fiskeridirektoratet.no/
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Figur 2.  Lokaliteter med sjølaksefiske (kilenot) i innvandringsruta for laksen som skal til i 

Trondheimsfjorden og på kysten. (http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister). 

 

 

2.2 Drivtelling av gytefisk 

Drivtelling av gytefisk av laks og sjøørret foregår på tre referansestrekninger i Gaula. 

Samlet lengde på de undersøkte strekningene er ca. 33.7 km, noe som utgjør 19,5 % av 

lakseførende lengde. Referansestrekning 1 går fra Hyttfossen til Eggafossen (5,1 km) 

øverst i hovedelva, strekning 2 går fra Singsås til Bones (13,1 km) mens strekning 3 går  

fra Støren til Valdøyan (15,4 km) (Figur 3). Referansestrekning 1 starter ca. 112 km fra 

sjøen, referansestrekning 2 og 3 henholdsvis 70 og 46 km fra sjøen.  

http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister
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Figur 3. Gaulavassdraget med sideelver. Det er gjennomført drivtelling på tre referansestrekninger i 

årene 2014 til 2017. I 2013 ble det kun gjennomført drivtelling på referansestrekning 1 og 3. 

De tre referansestrekningene er delt inn i kortere rapporteringssoner (Tabell 1). Antall 

laks blir klassifisert som små, mellom- og storlaks (< 3 kg, 3 – 7 kg og > 7 kg), hunn- og 

hanlaks og vill- og oppdrettslaks. Sjøørretene er delt inn i størrelsesklassene < 1kg, 1-3 

kg, 3 – 7 kg og > 7 kg. Det er dessuten skilt mellom antatt kjønnsmodne og umodne 

individer. 
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Tabell 1. Lengde (m) og areal (Ha), og rapporteringssoner for de tre referansestrekningene 

undersøkt med drivtelling i Gaulavassdraget i årene 2013 til 2017. De uthevede navnene gjelder 

strekninger der to store sideelver munner ut, Sokna og Bua. 

Referansestrekning Rapporteringssoner Distanse (m) Areal (Ha) 

1 Hyttfossen-Eafossen 300 0,4 

1 Nedf. Eafossen 700 1,0 

1 Ned til øvre tunnel 800 3,0 

1 Svølgja- nedre tunnel 1200 2,0 

1 Nedre tunnel-broa 400 0,7 

1 Broa-Åsplassen 500 1,0 

1 Åsplassen-Eggafossen 1 200 3,0 

2 Singsås-Bjørga 1 700 9,0 

2 Bjørga-Tjelsneshåggan 2 100 9,0 

2 Tjelsneshåggan-Kotsøy 2 900 1,4 

2 Kotsøy-Reppe bro 2 000 8,0 

2 Reppe bro-Bua 2 500 9,0 

2 Bua-Bones 1 900 6,0 

3 Frøsethølen 300 1,0 

3 Frøsethølen-Jernbanebroa 900 3,0 

3 Jernbanebroa-øvre tunnel 1 400 8,0 

3 Øvre tunnel-Hågåbrua 1 600 9,0 

3 Hågåbrua-Vollan 4 200 22,0 

3 Vollan-Gaulfossen 2 100 9,0 

3 Gaulfossen-Sandbrauta 1 300 7,0 

3 Sandbrauta-Horg 2 500 13,0 

3 Horg-Valøyan 1 200 8,0 

Alle rapporteringssoner samlet 33 700 134 

2.3 Vannføring 

Vannføringsdata er hentet fra http://www.xgeo.no 

2.4 Fangststatistikk 

Fangststatistikk er hentet fra http://www.ssb.no 

http://www.xgeo.no/
http://www.ssb.no/
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2.5 Beskatningsregler for laks og sjøørret 

Beskatningsreglene for fiske etter laks i Gaula har endret seg i årene fra 2012 til 2017. I 

2012 viste fangststatistikken at det ble fanget 2510 storlaks (gjennomsnitt i perioden 

2013-2017 var 560 avlivet laks). De fleste av disse ble tatt ut tidlig.  Utover sesongen 2012 

var det tegn på at det var få storlaks igjen i elva, og gytegrop-registreringer om høsten 

bekreftet denne mistanken. Dette var en av grunnene til an det ble innført en 

innstramning av fiskereglene i årene etterpå (Tabell 2). Sjøørreten ble fredet fra og med 

2009 i Gaula. 

Reglene for laksefisket i sjøen har gjennomgått en rekke revideringer de siste 50 årene. 

Forbud mot drivgarnsfisket fra og med 1988, forbud mot krokgarn i 2000 og gradvis 

reduksjon av fisketid for kilenotfisket har ført til et jevnt synkende fiskepress på laks i 

sjøen. 

Beskatningsreglene for fangst av sjøørret i Trondheimsfjorden, har variert en del de siste 

50 årene. I reglene skilles blant annet mellom fangst fra land og fangst fra båt. Det er også 

innført fredningssoner utenfor elvemunningene i løpet av disse 50 årene og størrelsen på 

slike områder har blitt utvidet. Det er imidlertid ingen av begrensingene på fisket etter 

sjøørret i sjøen som har samme relative betydning som de som ble innført for 

sjølaksefisket. 

Tabell 2. Beskatningsregler for laksefisket i Gaula i årene 2012 til og med 2017. I alle årene er 

fiskesesongen fra 1.6 til 31.8. 

 
Kvote 

 
Størrelsesbegrensning 

År Døgn Uke Sesong Hunnlaksfredning Sesongkvote Hele sesong 

2012 1 nei 8 nei maks 4 > 80 cm nei 

2013 1 nei 8 nei maks 3 > 80 cm nei 

2014 1 nei 5 nei maks 2 > 80 cm nei 

2015 1 2 4 fra og med 1. juli maks 1 = 80-100cm < 100 cm 

2016 1 2 4 fra og med 1. juli maks 1 > 80 cm < 100 cm 

2017 1 2 4 fra og med 1. juli maks 1 > 80 cm nei 
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3. Resultater 

3.1 Vannføring 

3.1.1 Vannføring, sikt og tidspunkt for drivtelling 

Drivtellingene ble i alle år gjennomført med sikt og vannføringsforhold som gjorde det 

mulig å dekke hele elvetverrsnittet på de ulike referansestrekningene (Tabell 3). Hvert 

år ble tidspunktet og antall drivtellere tilpasset forholdene (Figur 4), noe som førte til en 

variasjon i tidspunkt for gjennomføring av tellingene fra 16. september til 16. oktober på 

den øverste referansestrekningen og fra 10. september til 13. oktober på den nederste 

(Tabell 4). I alle år unntatt i 2016, ble drivtellingene gjennomført i løpet av en uke. Antall 

drivtellere har variert fra 1 til 3 på den øverste strekningen, fra 2 til 3 på den midterste 

og fra 4 til 5 personer på den nederste strekningen (Tabell 5).  

 

Tabell 3. Sikt i vannet og vannføring (i parentes) under drivtellingene på de tre utvalgte 
referansestrekningene i Gaula i årene 2013 til 2017. 

År Strekning 1 Strekning 2 Strekning 3 

2013 8 m (3,5 m³/s) 
 

6 m (15,2 m³/s) 

2014 8 m (1,7 m³/s) 8 m 10 m (11,3 m³/s) 

2015 8 m (4,7 m³/s) 8 m 8m (25,3 m³/s) 

2016 6-7 m (6,6 m³/s) 6-7 m 6-7 m (25,7 m³/s) 

2017 8 m (3,7m³/s) 8-9 m 8 - 9 m (14,9 m³/s) 

 

Tabell 4. Dato for gjennomføring av drivtellingene på de tre utvalgte referansestrekningene i Gaula 
i årene 2013 til 2017. 

År Strekning 1 Strekning 2 Strekning 3 

2013 16.sep 
 

10.sep 

2014 19.sep 19.sep 18.sep 

2015 16.okt 16.okt 13.okt 

2016 23.sep 23.sep 06.okt 

2017 26.sep 26.sep 02.okt 
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Tabell 5. Antall personer benyttet under drivtellingene på de tre utvalgte referansestrekningene i 
Gaula i årene 2013 til 2017. 

År Strekning 1 Strekning 2 Strekning 3 

2013 3 
 

4 

2014 2 2 4 

2015 2 3 4 

2016 2 3 5 

2017 1 2 4 
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Figur 4. Vannføring målt i Eggafossen og Gaulfossen i årene 2013 – 2017. Svart og rød pil 

viser tidspunkt for drivtelling i henholdsvis strekning 3 og 1. 
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3.2 Laks 

3.2.1 Antall villaks totalt 

Antall villaks på de tre referansestrekningene har variert mellom 709 og 1648 individer, 

med høyest antall i 2017 (Figur 5). Det er registret få oppdrettslaks i disse tellingene, 

men henholdsvis 2, 8, 2, 2 og 1 individ i årene 2013-2017. Sideelvene Bua og Sokna 

munner ut i henholdsvis referansestrekning 2 og 3. I år med lite vann vil laksen som skal 

vandre opp i disse sideelvene, kunne bli stående i hovedelva i påvente av mer vann i 

sideelvene. Ofte venter denne fisken i Frøsethølen og i kulpene utenfor samløpet med Bua. 

Dersom vi tar ut tallene fra disse sonene (Frøsethølen og Kulpene utenfor samløpet med 

Bua) innenfor referansestrekning 2 og 3 der sideelvene møter hovedelva og der det 

forventes at laksen i tørre år venter på tilstrekkelig vannføring, er fremdeles forskjellen 

mellom år den samme (Figur 6 sammenlignet med Figur 5). Det er en tendens til at det 

blir registrert flere laks i Frøsethølen, kulpen like nedenfor samløpet med Sokna, i år med 

lite vann (Spearman: rs=-0,667, n=5, p=0,233) (Figur 7). Det ble forøvrig ikke funnet noen 

sammenheng mellom antall laks i Frøsethølen og sikten i vannet under registreringene 

(Figur 8). Det ble heller ikke funnet noen sammenheng mellom vannføring og antall laks 

i hølen utenfor samløpet med Bua i de fem årene. 

 

 

Figur 5. Totalt antall villaks registrert under drivtellinger på tre referansestrekninger i Gaula i årene 

2013 til 2017. I 2013 ble ikke strekning 2 undersøkt. 
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Figur 6. Totalt antall villaks registrert under drivtellinger på tre referansestrekninger i Gaula. 

Tallene for de to sonene der sideelvene Bua og Sokna møter hovedelva, er tatt ut. I 2013 ble ikke 

strekning 2 undersøkt. 

 

Figur 7. Antall villaks registrert i Frøsethølen, samløpet med Sokna, sammenlignet med vannføring 

da registreringene ble gjennomført i Gaula i årene 2013 til 2017. 
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Figur 8.  Antall villaks registrert i Frøsethølen, samløpet med Sokna, sammenlignet med sikten i 

vannet da registreringene ble gjennomført i Gaula i årene 2013 til 2017. 

 

3.2.2 Størrelsesfordeling laks 

Fordelingen av de tre størrelsesklassene små-, mellom- og storlaks har variert i årene 

2013 til 2017. Andelen smålaks har variert mest, (12,2 til 35,8 %) mens andel mellomlaks 

har variert minst (32,0 – 52,7 %) (Figur 9). 

Variasjon i antall smålaks er størst og påvirker andelene mest. I de årene det er 

gjennomført registreringer på alle de tre strekningene, varierte antall smålaks fra 125 til 

590 individer, mens for storlaks var antallet mer stabilt (Figur 10). 
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Figur 9. Andel små-, mellom- og storlaks registret ved drivtelling på tre referansestrekninger samlet 

i Gaula i årene 2013 til 2017. 

 

Figur 10. Antall storlaks registrert ved drivtelling på tre referansestrekninger samlet i Gaula i årene 

2014 til 2017. Tall fra 2013 er ikke med siden bare to saner ble undersøkt dette året. 
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henholdsvis 54,7 % og 63,7 %. Andelen hunnlaks varierte generelt lite, men var størst for 

smålaks og minst for storlaks (CV (%): Smålaks 14,3, Mellomlaks 10,5 og Storlaks 7,3). 

 

Figur 11. Andel hunnlaks registrert under drivtelling på tre referansestrekningen samlet i Gaula i 

årene 2014 til 2017.  

 3.2.4 Elvefangst 

Antall laks rapportert som avlivet i fangstene i hele Gaulavassdraget i årene 1993 til 2017, 

har variert fra 1 335 til 11 978 individer (Figur 12). Andel gjenutsatt laks har økt jevnt 

fra 2009 til 2017 (Figur 13). Andel små-, mellom- og storlaks i fangstene varierer mellom 

år og varierer mest for smålaks og minst for mellomlaks (Tabell 6). Andel smålaks 

registrert i fangstene (avlivet) er positivt korrelert med andel smålaks registrert under 

drivtellingene (Spearman: rs=-0,800, n=5, p=0,017) (Figur 14 og Figur 15). Det samme 

gjelder for storlaks (Spearman: rs=0,200, n=5, p=0,017), men modellen forklarer kun en 

liten del av variasjonen (R²=0,101). For mellomlaks er det en negativ men svak 

sammenheng (Spearman: rs=--0,500, n=5, p=0,017) (R²=0,161) (Figur 16).  

Gjennomsnittsvektene beregnet for avlivet laks, variere mellom år for de tre 

størrelsesklassene små-, mellom- og storlaks (Tabell 7). 
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Figur 12. Fangst av laks, avlivet og gjenutsatt, i Gaula i årene 1993 til 2017. 

 

 

Figur 13. Andel gjenutsatt (catch and release) laks fra 2009 til 2017. Før 2009 ble ikke gjenutsatt 

laks rapportert. 
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Tabell 6. Andel små-, mellom- og storlaks registrert i fangstene (avlivet) fra Gaulavassdraget i årene 

2010 til 2017. Variasjonen mellom år for de ulike størrelsesklassene er beregnet gjennom 

varianskoeffisienten (CV %). 

År Smålaks Mellomlaks Storlaks 

2010 24,9 38,8 36,4 

2011 9,8 58,5 31,7 

2012 6,9 31,4 61,7 

2013 23,1 43,7 33,2 

2014 36,2 42,1 21,7 

2015 13,0 59,2 27,7 

2016 10,3 54,2 35,4 

2017 27,3 39,2 33,6 

Gjennomsnitt 18,94 45,89 35,17 

SD 10,39 10,22 11,71 

CV (%) 55 22 33 

 

 

 

Figur 14. Andel smålaks (%)i fangstene i Gaulavassdraget sammenlignet med den tilsvarende 

andelen beregnet fra drivtellingene samme år i perioden 2013 til 2017. 
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Figur 15. Andel smålaks (%) i fangstene i Gaulavassdraget plottet mot den tilsvarende andelen 

beregnet fra drivtellingene samme år i perioden 2013 til 2017. 

 

Figur 16. Andel mellomlaks (%)i fangstene i Gaulavassdraget plottet mot den tilsvarende andelen 

beregnet fra drivtellingene samme år i perioden 2013 til 2017. 
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Figur 17. Andel storlaks (%)i fangstene i Gaulavassdraget sammenlignet med den tilsvarende 

andelen beregnet fra drivtellingene samme år i perioden 2013 til 2017. 

 

Tabell 7. Gjennomsnittsvekt beregnet fra fangst (avlivet fisk) i Gaula i årene 2010 til og med 2017. 

År Smålaks Mellomlaks Storlaks 

2010 2,0 4,8 9,1 

2011 2,1 5,3 9,0 

2012 2,1 5,6 9,3 

2013 1,6 5,1 9,7 

2014 2,0 4,6 9,5 

2015 1,9 5,3 8,5 

2016 1,8 5,2 9,3 

2017 2,1 4,7 10,1 
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en kraftig økning i fangstene i sjøen som ikke gjenspeiles i elvefangstene (Figur 18). 

Sjøfangster og drivtelling samvarierer ikke (Spearman: rs=0,000, n=5, p=1,000) mens det 

er en tendens til positiv samvariasjon mellom sjøfangst og elvefangst (Spearman: 

rs=0,643, n=8, p=0,096). Mellom elvefangst og drivtelling er det en svak negativ 

sammenheng, men ikke signifikant (Spearman: rs=-0,100, n=5, p=0,950). 

 

Figur 18. Fangst rapportert i sjølaksefisket og elvefisket (2010 – 2017) sammenlignet med 

drivtellinger på tre referansestrekninger i Gaula (2013 – 2017). Tallene fra fangstene og 

drivtellingene er konvertert til en indeks der toppåret er gitt verdien 100 % og de andre årene er 

angitt i % av toppåret. 
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Ved å benytte antall hunnlaks fra drivtellingene og gjennomsnittsvekt for laks beregnet 

fra fangstene (Tabell 7), er det mulig å estimere totalvekt av hunnlaks på 

referansestrekningene. I de to siste årene i overvåkingsperioden har gytebiomassen vært 

høyere enn i de foregående årene (Figur 19). Det er relativt liten variasjon mellom år når 

det gjelder bidraget fra små-, mellom- og storlakshunner til gytebiomassen. 

Storlakshunnen bidrar med over 65 %, dobbelt så mye som mellomlakshunnene bidrar 

med (32 %) (Figur 19). 
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Figur 19. Total vekt av hunnlaks beregnet fra antall hunnlaks registrert.  

 

Figur 20. Gjennomsnittlig bidrag (%) til gytebiomasse av hunnlaks registrert på 

referansestrekningene i Gaula i 2013 til og med 2017. 
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var det over 160 m³/s i slutten av mai i alle årene, men vannføringen falt tidligere under 

denne grensen i 2014 og 2016 (Figur 21). I de andre årene var vannføringen høy fram til 

ca. 20. juni mens for årene 2015 og 2017 spesielt, var nivået høy helt fram til juli. 

 

Figur 21. Vannføring i Gaulfossen i Gaula i årene 2013 til og med 2017. Linjen «Hinder» markerer 

160 m³/s, et nivå som antas å utgjøre øvre grense for at laks kan passere fossen. Det mangler 

vannføringsdata fra 16. juni til 6. juli for 2017. 

Det er vanlig å anta at de største individene vandrer inn fra sjøen først, og antall storlaks 

registrert under drivtellingene ovenfor fossen kan derfor være påvirket av at det har vært 

høy beskatning nedenfor Gaulfossen tidlig i sesongen. Antall dager i perioden 15. mai til 

15, juli der vannføringen har vært under nivå det er mulig for laksen å passere (< ca.  160 

m³/s), kan være et mål på i hvor stor grad Gaulfossen har vært et vandringshinder et gitt 

år. År med mange dager med mulighet for vandring tidlig, skulle kunne gi høyere antall 

gytelaks ovenfor fossen dette året, og da spesielt et høyere antall storlaks siden de i større 

grad ankommer elva i juni, enn det mellom- og smålaks gjør. Det ble funnet tendens til en 

slik positiv sammenheng for storlaks (Spearman: rs=0,382, n=5, p=0,060), mens for 

mellom- (Spearman: rs=-0,148, n=5, p=0,477) og smålaks (Spearman: rs=-0,184, n=5, 

p=0,377) er det ingen sammenheng. Analysen er gjennomført for fem år fra 2013 til og 

med 2017, der dataene er vektet for endring i fiskeregler over år. Vektfaktoren som ble 

benyttet, var sesongkvoten som ble gradvis redusert fra åtte laks i 2013 til fire laks i 2017.  
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3.3 Sjøørret 

3.3.1 Drivtelling 

På de tre referansestrekingene i Gaula er det de siste fem årene registrert mellom 498 og 

2216 sjøørreter årlig (Figur 22). Antatt kjønnsmodne individer utgjør mellom 11 og 24 

% (gjennomsnitt 19,9 %) av den observerte fisken over år. Det ble registrert færrest 

sjøørreter på den øverste referansestrekningen (1,1 % i gjennomsnitt over alle år) og 

mest på den nederste strekningen (90,2 %) (Figur 23). Den store forskjellen mellom år 

skyldes i størst grad variasjonen i antall sjøørret i størrelseskategorien < 1 kg (Figur 22). 

Flere av disse er umodne individer som har vinteropphold i elva, uten tilknytning til 

spesielle gyteplasser. Dette kan føre til at oppholdssted kan variere mellom og innen år. 

Men den samme variasjonen, om enn mindre, gjør seg også gjeldende for individer > 1 kg 

(Figur 23). Denne store variasjonen mellom år kan derfor ikke forklares av størrelse og 

kjønnsmodning alene. Det er mer sannsynlig at tidspunktet for gjennomføring av 

drivtellingene har betydning. Dersom det telles fisk i laksens gytetid, kan en del av 

sjøørreten allerede være ferdig med gytingen. De kan da ha trukket seg ut av 

gyteområdene og ut av referansestrekningene. I 2016 og 2017 ble gytefisktellingene 

utført ca. 14 dager seinere enn i de tre andre årene (Tabell 4). 
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Figur 22. Totalt antall sjøørret registrert under drivtelling på tre referansestrekninger i Gaula i 

årene 2013 til og med 2017. I 2013 ble det ikke gjennomført tellinger på referansestrekning 2 (Sone 

2).  

 

Figur 23. Totalt antall sjøørret > 1 kg registrert under drivtelling på tre referansestrekninger (sone 

1 – 3) i Gaula i årene 2013 til og med 2017. I 2013 ble det ikke gjennomført tellinger i sone 2.  
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3.3.2 Fangst av sjøørret 

Fangstene av sjøørret i Gaula blitt redusert kraftig frem fra 1983 fram til 2009 da det ble 

innført fredning av arten (Figur 24). Etter dette, er det rapportert få avlivede sjøørreter 

vassdraget (24 individer på 7 år), men i gjennomsnitt 360 gjenutsatte hvert år fra 2009 

til og med 2017. Gjennomsnittsvektene registrert i fangstene varierer mellom år, men har 

økt hele perioden 1983 – 2017 sett under ett (Spearman: rs=-0,639, n=35, p<0,0001) 

(Figur 25). Etter freding i 2009 er det en tendens til nedgang i gjennomsnittsvektene 

(Spearman: rs=-0,600, n=9, p=0,097) (Figur 26). 

 

Figur 24. Fangst av sjøørret i Gaula i årene 1983 til og med 2017.  
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Figur 25. Gjennomsnittsvekt for sjøørret registrert i fangstene i Gaula i årene 1983 til 2017. 

 

Figur 26. Gjennomsnittsvekt for sjøørret registrert i fangstene i Gaula i årene 2009 til 2017. 
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4. Diskusjon 

Det er gjennomført gytefisktelling av laks og sjøørret på tre referansestrekninger i Gaula 

i alle årene fra 2014 til og med 2017, mens kun to av disse tre strekningene ble undersøkt 

i 2013. De tre referansestrekningene, utgjør til sammen 19,5 % av Gaulas totalt 173 km 

lakseførende strekning. Denne typen undersøkelse (utvalgsstudie) skiller seg fra 

gytefisktelling etter norsk standard (NS-9456:, 2015), der hele vassdrag og ikke bare 

utvalgte deler er med. En totaltelling gir mer informasjon og sikrere resultater, men i et 

så stort vassdrag som Gaula ville det være svært arbeidskrevende å gjennomføre 

drivtelling i hele vassdraget. Siden tilstrekkelig gode forhold for drivtelling ofte oppstår i 

korte perioder om høsten, ville det også være nødvendig å benytte flere tellerteam i løpet 

av noen få dager. Det er praktisk mulig å få dette til og det kunne vært gjort med noen års 

mellomrom for å få en kalibrering av hva referansestrekningene utgjør av totalbildet. 

Selv om Gaula er et stort vassdrag med vannføringer opp mot 1000 m³/s, er 

normalvannføringen i perioden august til oktober lav. Siden vassdraget er uregulert, er 

variasjonen i vannføring stor. Ved å legge gytefisktellingene til en periode med lav 

vannføring, innenfor gytetida til laksen, blir vannvolumet svært lite og gjør det mulig å 

gjennomføre tilfredsstillende drivtellinger. Stadig tilførsel av vann fra sideelver fører til 

økende vannføring nedover i vassdraget. På den øverste strekningen har vannføringen 

variert mellom 2 og 7 m³/s under gytefisktellingene i de fem årene, mens det på den 

nederste strekningen har vært fra 11 til 26 m³/s.  En annen faktor som gjør det mulig å få 

til gode registreringer i vassdraget, er at sikten i vannet er tilstrekkelig god (normalt 6 til 

10 meter) i det aktuelle tidsrommet for drivtellinger. 

Totalt antall villaks registrert hvert år varierer, men det grove bildet er at antallet har økt 

fram til og med 2017. Variasjonen i observasjonsforhold og vannføring mellom år kan 

tenkes å ha betydning for antall registrerte laks, men selv når dette kontrolleres for, er 

det en økning i antall gytefisk i femårsperioden. Den registrerte 

bestandssammensetningen, dvs. andel hunnlaks og størrelsesfordeling, gjør det også 

mulig å beregne gytebiomassen av hunnlaks de ulike årene. Disse beregningene viser at 

også gytebiomassen har økt i overvåkingsperioden. Grunnen til at gytebiomassen ikke 

øker lineært med antall registrerte laks, skyldes variasjon i andel storlaks mellom år. 

Andel hunnlaks er vanligvis lav (< 15 %) for smålaksdelen av bestanden i typiske mellom- 

og storlakselver og påvirker derfor den totale gytebiomassen lite. 
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Ved bruk av referansestrekninger i stedet for total telling i hele elva, mister vi muligheten 

for å beregne innsig av laks. I noen elver er det en lineær positiv sammenheng mellom 

innsig og fangst over år, mens i andre er det en negativ sammenheng eller ingen 

sammenheng. Dersom Gaula hører innunder den første kategorien, kan vi benytte 

fangstdata som et mål på variasjon i innsig mellom år. Gitt dette premisset, samtidig som 

det ble det funnet en negativ sammenheng mellom fangst og antall gytefisk i Gaula i 

undersøkelsesperioden, ser det ut til at beskatningsraten minker i perioden 2013 - 2017. 

Dette samsvarer også med at det har vært en innstramning i fiskereglene. Resultatet er 

større gytebestand. 

I 2017 viser fangststatistikken at gjennomsnittsstørrelsen for storlaks økte i forhold til 

tidligere år. Det ble tatt flere laks med kroppsvekt over 20 kg enn tidligere. Dette kan 

skyldes flere faktorer. Bedre mattilgang i havet kan ikke utelukkes som forklaring og 

støttes av at det har vært en økning i gjennomsnittsvekta for storlaks i fangstene i flere 

vassdrag. Men, større gytebestander de siste fire årene og økt andel gjenutsatt fisk, vil gi 

flere flergangsgytere som også fører til større fisk. Etter innføringen av GBM som 

forvaltningsprinsipp i 2009, har trolig gytebestandene økt i de fleste vassdragene. Antall 

større flergangsgytere kan derfor være et fenomen i flere elver, noe som er en alternativ 

hypotese til økt mattilgang i havet. Større antall store laks kan også skyldes en 

kombinasjon av de to hypotesene. Sjøoverlevelsen kan variere mellom år, men påvirker i 

større grad smolt enn utvandrende utgytt laks. En høyere andel store flergangsgytere kan 

derfor ikke like lett forklares av variasjon i sjøoverlevelse. Variasjon i mulighet for å 

navigere tilbake til vassdraget, for eksempel variasjon i styrken på jordas magnetfelt eller 

avvik i forbindelse med solstormer (Hays, 2013), vil kunne påvirke både smolt og 

vinterstøinger og dermed ikke være en faktor som påvirker størrelsesfordelingen. 

Av det tre referansestrekningene i den foreliggende undersøkelsen, ligger to ovenfor 

Gaulfossen, som er kjent for å være et vandringshinder når vannføringen i vassdraget er 

høy. To tredjedeler av den nederste strekningen, ligger også ovenfor Gaulfossen. Det betyr 

at drivtellingene stort sett reflekterer områdene ovenfor fossen. I år med høy vannføring 

tidlig i fiskesesongen passerer det trolig få laks i Gaulfossen før vannføringen faller ned 

under 160 – 170 m³/s (T. Rognes pers. med.). Det ble funnet en positiv sammenheng 

mellom antall storlaks registrert om høsten og antall dager vannføringen i Gaulfossen var 

tilstrekkelig lav til at fisken kunne passere. Jo flere dager med gode vandringsforhold i 

fossen i perioden 15. mai til 15. juli, jo flere storlaks ble registrert på gyteplassene oppe i 

elva om høsten. Ved å benytte fangststatistikk som skiller mellom de ulike valdene i elva, 
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kunne analysen blitt mer solid, men det foreligger foreløpig ikke ferdig statistikk på dette 

detaljnivået, selv om grunnlagsdataene finnes.  Analysen omfatter kun fem år, en periode 

der beskatningsreglene har blitt stadig strengere. For eksempel er årskvoten redusert fra 

åtte laks i 2013 til fire i 2017. Denne endringen ble tatt med som en vektfaktor i analysen.   

Vi har imidlertid ikke noe mål på fiskeinnsats eller variasjon i innsats i samme periode. 

Variasjon i fiskeinnsats kan også påvirke uttaket som igjen påvirker gytebestanden. 

Drivtelling av sjøørret på referansestrekningene påvirkes av tidspunktet undersøkelsene 

gjennomføres. Sein gjennomføring kan resultere i at sjøørreten har gytt og vandret ut av 

referansestrekningene. Det er trolig dette som er årsaken til at antall registrerte 

sjøørreter i Gaula var betydelig lavere i de to årene drivtellingene ble gjennomført i 

månedsskifte september-oktober, enn i de årene de ble gjennomført tidligere i september. 

En stor del av sjøørretene som registreres, er dessuten umodne individer, som trolig ikke 

har tilknytning til gyteområder og dermed kan oppholde seg på ulike steder de ulike 

årene. I vassdrag der drivtelling blir utført på hele anadrom strekning og ikke bare på 

referansestrekninger, er det ikke så kritisk å gjennomføre tellingene av sjøørret innenfor 

gytetiden. 

Sjøørretfangstene i Gaula var svært høye i perioden 1983 til 2003 med et uttak på 

nærmere 5000 individer enkelte år. Etter 2003 sank fangstene til under 500 pr år og etter 

fredningen i 2009, er nesten all fanget sjøørret gjenutsatt. En årlig gjennomsnittlig fangst 

på over 2500 individer i årene fra 1983 til og med 2003, kan være over bærekraftig nivå 

i Gaula. I tillegg til fangstene i elva kommer fangstene i munningen og sjøen. I de siste fem 

årene har sjøørreten også vært fredet i sjøen, men da i perioden fra 1. mars til 30. april. 

Hovedtyngden av individene i en sjøørretbestand oppholder seg i ferskvann eller 

brakkvann om vinteren. Utvandringen til sjøen foregår først om våren, der de største 

individene vandrer ut først og så til slutt smolten, som vandrer ut i slutten av mai til 

slutten av juni, avhengig av temperatur. Fredningen av sjøørret i Trondheimsfjorden 

opphører 30. april, et tidspunkt da det uansett år og temperatur, bare er en del av 

bestanden som har vandret ut. Fredningsperioden har derfor liten virkning. Fisket 

kommer i gang igjen i en periode i mai da fisken har lav kondisjonsfaktor, høy appetitt og 

lett biter på krok. Det foreligger ingen rapportering fra sjøfisket etter sjøørret, men 

samtaler med fiskere som har fisket både på 90- og 2000-tallet indikerer et svært høyt 

uttak, også i sjøen.  

Det kan ikke utelukkes at elvefisket og sjøfisket etter sjøørret fra Gaula i årene 1980 til 

2003 har vært en av de viktigste årsakene til nedgangen i bestanden (fangstene). I den 
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samme perioden har dessuten mange sidebekker og oppvekstområder i elva blitt ødelagt 

(Bergan, 2011). I tillegg har det vært en del større påvirkninger av habitatet i hovedelva 

(Arnekleiv & Rønning, 1997).  

Den negative bestandsutviklingen for sjøørret førte til stans i elvefisket av sjøørret i Gaula 

i 2009. Drivtellingene av gytefisk på de tre referansestrekningene viser imidlertid at det 

fortsatt, etter 9 år med fredning, fremdeles er få gytende sjøørreter i elva. Med snaut 180 

(gjennomsnitt) gytemodne sjøørreter årlig på over 33 km elv, er potensialet for oppvekst 

av sjøørretunger ikke utnyttet. Antall smolt som vandrer ut kan være så lavt, at det ikke 

produseres tilstrekkelig antall nye individer i bestanden hvert år, for å veie opp for årlig 

uttak i sjøen og i bifangst i laksefisket samlet. Dersom det i tillegg er lavere sjøoverlevelse 

for de minste sjøørretene i de siste årene, blir nivået for bærekraftig høsting enda lavere. 
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