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Forord 

I september 2015 rettet Sør-Varanger jeger og fiskerforening (SVJFF) en 

forespørsel til Skandinavisk naturovervåking om overvåking av bestandene av 

anadrom laksefisk i fire vassdrag i Øst Finnmark. De aktuelle elvene var Grense 

Jakobselv, Karpelva, Munkelva og Klokkerelva. Det ble gjennomført en befaring i 

alle fire elvene 3. og 4. november 2015. Konklusjon fra befaringen var å prøve ut 

drivtelling i de fire elvene. SVJFF skaffet finansiering til drivtelling fra 

Fylkesmannen i Finnmark og FeFo, og det ble besluttet å gjennomføre fullskala 

drivtelling i Klokkerelva, Munkelva, Karpelva og Grense Jakobselv høsten 2016. 

 

Kontaktperson i SVJFF har vært Rolf Kollstrøm. Høsten 2016 fikk vi hjelp av 

personer med lokalkunnskap for å kunne gjennomføre drivtellingene. I 

Klokkerelva fikk vi informasjon og feltstøtte fra Rainer Ingebrigtsen. Tilsvarende 

støtte fikk vi av Øystein Yngve Hansen i Karpelva og Trond Marthinussen i 

Grense Jakobselv.  Siden Grense Jakobselv utgjør grensen mellom norsk og 

russisk territorium, var det nødvendig med en avtale med både norske og 

russiske myndigheter for å kunne gjennomføre undersøkelsen. Uten hjelp fra 

representanter fra den norske grensekommisæren ville en slik avtale ikke være 

mulig. En takk rettes til alle de nevnte. 

 

 

 

Trondheim 02.05.2017 

Anders Lamberg 

 

Prosjektleder  

Skandinavisk naturovervåking AS  
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Sammendrag 

Lamberg, A., Kanstad-Hanssen Ø. K., Bjørnbet, S. og Gjertsen V. 2017. Drivtelling i fire 

vassdrag med anadrom fisk i Sør-Varanger i 2016. SNA-rapport 06/2017. 39 s. 

 

På forespørsel fra Sør-Varanger jeger og fiskerforening (SVJFF) gjennomførte 

Skandinavisk naturovervåking drivtelling av gytefisk i Grense Jakobselv, 

Karpelva og Klokkerelva i september 2016. Høy vannføring og redusert sikt i 

vannet i perioden august til oktober førte til at det kun ble gjennomført 

tilfredsstillende telling i Grense Jakobselv. Nesten hele lakseførende strekning i 

Karpelva og Klokkerelva ble også undersøkt ved drivtelling denne høsten, men 

sterkt redusert sikt gjør at bare en liten del av fisken kunne registreres. I 

Munkelva, som også var en del av den planlagte overvåkingen i 2016, ble det ikke 

forsøkt med drivtelling fordi forholdene der var dårligere enn i de andre elvene.  

I Grense Jakobselv ble det registrert totalt 513 villaks og 14 oppdrettslaks (2,7 

%). I tillegg ble det registrert 13 sjøørreter. Villaksen fordelte seg mellom 

størrelsesklassene små-, mellom- og storlaks med henholdsvis 44,6 %, 39,8 % og 

15,6 %. Det ble beregnet en gytebiomasse på 1077,1 kg hunnlaks i 2016, noe 

som er 165 % av fastsatt gytebestandsmål. 

I Karpelva og Klokkerelva ble det registrert henholdsvis 76 og 78 villaks (ingen 

oppdrettslaks). Dårlig sikt førte til at bare en liten andel av fisken ble observert. I 

Karpelva ble det observert laks i utløpet av Evavatnet, som er helt øverst i det 

som regnes som lakseførende strekning. I Klokkerelva har tidligere tellinger vist 

at lakseførende strekning er nesten dobbelt så lang som det som er offisielt kjent. 

Dette ble bekreftet av drivtellingene i 2016. 

Drivtelling som metode for overvåking av bestandene i elvene i Sør-Varanger, 

kan fungere tilfredsstillende under forhold med normal vannføring og lite 

nedbør.  
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1. Innledning 

I Sør-Varanger kommune i Øst Finnmark er det ifølge Miljødirektoratets 

Lakseregister, ni vassdrag med bestander av anadrom laksefisk. For sju av disse 

er bestandsstatus vurdert ut fra fangststatistikk. For de resterende to 

vassdragene foreligger det ikke fangstrapporter. Fangststatistikk har lenge vært 

det viktigste og eneste verktøyet for å estimere bestandsstørrelse og 

beskatningsnivå i de aller fleste vassdragene i landet. Denne statistikken har 

alltid hatt, og har fremdeles usikkerhet knyttet til seg. Tidligere var det et 

problem at ikke all fanget fisk ble rapportert. Det er derfor unøyaktige og for lave 

tall i gammel statistikk.  Selv om fangstrapportering jevnt over er blitt bedre de 

siste årene, så kan beskatningsratene likevel variere betydelig mellom år 

(Gjertsen & Lamberg 2016, Strand & Lamberg 2016). Mangelfull rapportering er 

i stor grad avløst av et annet problem, innføring av fangstkvoter og gjenutsetting 

av fisk.  

I dag måles tilstanden til laksebestandene ved hjelp av vassdragsvise 

gytebestandsmål (GBM) (Anon. 2016). Målet er å sikre en tilstrekkelig stor 

gytebestand av hunnlaks slik at «produksjonen» av smolt er på et maksimalt 

nivå. For sjøørret og sjørøye, er det ikke utarbeidet et tilsvarende mål.  

For å utvikle GBM for hver bestand, er utfordringen å finne det korrekte antallet 

hunnlaks som må stå igjen som gytefisk i hver bestand, etter fangstsesongen. Det 

er utarbeidet modeller som verktøy for å finne dette estimatet, men disse 

modellene beregnes i sin tur ved hjelp av gammel og ny fangststatistikk, med de 

begrensinger og utfordringer det gir.  

I de siste 20 årene har imidlertid metoder for totaltelling av antall individer i 

bestandene fått større utbredelse. Undervannsvideoovervåking og drivtelling er 

to slike metoder for totaltelling som i dag benyttes i nesten 200 vassdrag i Norge 

hvert år. Begge har en stor fordel i forhold til estimering fra fangststatistikk ved 

at de er har lavere usikkerhet.  
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I Øst Finnmark finnes det mange store bestander av anadrom laksefisk. I flere av 

disse har det foregått eller gjennomføres det overvåking av bestandene. I 

Tanavassdraget, som er Norges største laksevassdrag, er det gjennomført 

drivtellinger i flere sideelver og i en av de største bielvene, Utsjoki, er det 

gjennomført videoovervåking siden 2002 (Davidsen et al. 2005, Orell et al. 

2012). Det er også benyttet videoovervåking i Kongsfjordelva i flere år 

(Schulstad & Vistnes 2012). I elvene i Sør Varanger kommune er det imidlertid 

kun gjennomført begrensede drivtellinger.  I Karpelva ble en distanse på 1,6 km 

undersøkt i 2014, mens hhv 6 km  og 1 km av Grense Jakobselv og Munkelva ble 

undersøkt samme år (Muladal 2015, Anon. 2015c). I Klokkerelva og Munkelva er 

det i tillegg gjennomført visuell telling fra land i 2012, 2013, 2014 og 2015 

(Anon. 2016).  

Ved hjelp av totaltelling av antall individer i bestandene og klassifisering av 

kjønn og kroppsstørrelse, kan en få et svært presist estimat på oppnåelse av 

GBM. På den annen side, gjør unøyaktigheter i de generelle modellene at det kan 

være behov for å revidere eksisterende GBM. All historisk informasjon kan være 

med på å belyse hva som er «produksjonspotensial» i dagens situasjon. Et annet 

alternativ er å gjennomføre grundigere boniteringer sammen med vurdering av 

vannføringsforhold relevante for regionen Øst Finnmark.  

Sør-Varanger jeger og fiskerforening (SVJFF) har ønsket å øke kunnskapen om 

bestandene av, laks, sjøørret og sjørøye for å nå målet om bærekraftig 

beskatning. Det er et spesielt ønske om å øke kunnskapen om bestandene i 

Grense Jakobselv, Karpelva, Munkelva og Klokkerelva. I den foreliggende 

rapporten presenteres resultater fra drivtellinger gjennomført i tre av disse 

elvene høsten 2016. Tellingene skulle være et første steg mot å nå målet om 

bærekraftig høsting. Svært høy vannføring i Øst Finnmark høsten 2016, førte 

imidlertid til at det kun foreligger tilfredsstillende tellinger fra Grense Jakobselv 

dette året. I Karpelva og Klokkerelva var sikten for dårlig til at det var mulig å 

gjennomføre tilfredsstillende gode registreringer, og resultatene fra disse to 

elvene må ses i lys av dette. I Munkelva var vannføringen også svært høy og 
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sikten sterkt redusert i hele september. Det ble derfor ikke gjort noe forsøk på å 

gjennomføre tellinger der i 2016. 

2. Områdebeskrivelse og metode 

2.1 Områdebeskrivelse 

2.1.1 Generelt 

I følge Miljødirektoratets lakseregister er det ni elver med bestander av anadrom 

fisk i Sør-Varanger kommune (Figur 1). Av disse er det seks vassdrag med 

laksebestander (Figur 2).  Samlet elvestrekning med potensial for oppvekst av 

laksunger er over 140 km, dersom vi regner den delen av vassdragene som ligger 

innenfor kommunen. Unntaket er her Grense Jakobselv, der halve elva ligger på 

russisk territorium og egentlig ikke i Sør-Varanger kommune, men der hele 

arealet samlet likevel er med i beregningene. I tillegg kommer en del sidebekker 

og andre uregistrerte små vassdrag der det primært er sjøørret.  
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Figur 1. Elver i Sør-Varanger kommune med bestander av anadrom laksefisk oppført i 

Lakseregisteret (Miljødirektoratet). Munningsområdene er markert med svart sirkel. Unntatt t er 

Pasvikelva der kun en liten del av vassdraget ligger i kommunen og kraftutbygging gjør at 

bestanden regnes som tapt. 

 

Figur 2. Elver med bestander av laks i Sør-Varanger kommune. Kartet viser innbyrdes plassering og 

areal for oppvekst av laks (Kartkilde: http://wms.nina.no/wms/). I Pasvikelva regnes 

laksebestanden som tapt. 

http://wms.nina.no/wms/
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Status for bestandene av laks sjøørret og sjørøye for de ni elvene i Sør-Varanger 

kommune beskrevet i Lakseregisteret, viser at fem laksebestander regnes som 

«Gode», mens for sjøørret får ingen bestander denne klassifiseringen (Tabell 1). 

Det er kun Karpelva som er oppført med en sjørøyebestand. 

Tabell 1. Status for bestander av laks, sjøørret og sjørøye i Varanger kommune. Data er hentet fra 

Lakseregisteret (Miljødirektoratet) og http://wms.nina.no/wms/. 

  Tilstand bestander (MD) NINA VRL GBM 

Vassdrag Vassd. Nr Laks Sjøørret Sjørøye Strekning (km) Areal (ha) kg hunnlaks 

Klokkerelva 243.Z God Usikker Usikker 10 10,4 143 

Neidenelva 244.Z God Hensynskrevende Ingen 27 214,4 2957 

Munkelva 244.4Z God Usikker Ingen 14 28,9 199 

Sandneselva 246.1Z God Usikker Ingen 30 28,5 196 

Pasvikelva 246.Z Tapt Tapt Ingen 1 12,5 86 

Karpelva 247.3Z Dårlig Hensynskrevende Sårbar 18 30,0 207 

Grense Jakobselv 247.Z God Usikker Usikker 38 45 621 

Braselvvassdraget 244.2Z Ingen Usikker Usikker ikke kjent ikke kjent Ikke beregnet 

Haukelva 243.2Z Ingen Usikker Ingen ikke kjent ikke kjent Ikke beregnet 

 

Det generelle vannføringsnivået i elvene i Sør Varanger presentert i denne 

rapporten, er lastet ned fra to av NVEs målestasjoner i området, Neiden (Stasjons 

ID 244.2.0) og Karpelva (Stasjons ID 247.3.0) (http://www.xgeo.no/). 

2.1.2 Grense Jakobselv 

Grense Jakobselv (vassdragsnummer 247. Z) er det østligste vassdraget med laks 

og sjøørret i Norge og er delt territorium med Russland. I 1826 ble grensen lagt 

langs djupålen av hovedelva (Berg 1964). Før 1962 er det ingen fullstendig 

fangststatistikk, men det ble anslått et utbytte på 1200 til 3000 kg. Statistikken 

fra 1962 viste 700 kg (Berg 1964). I perioden fra 1997 og fram til i dag har 

gjennomsnittlig fangst blitt fanget 296 individer (659 kg). Fangststatistikken 

gjelder kun norsk side av vassdraget, men det antas at det fiskes svært lite fra 

Russisk side. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har definert 

gytebestandsmålet for laks i elva til 621 kg hunnlaks (466-932) (Anon. 2016). 

Det ble gjennomført en begrenset gytefisktelling i vassdraget i 2015 (Muladal 

2015), der de nederste 6 km av totalt over 25 km lakseførende strekning ble 

http://wms.nina.no/wms/
http://www.xgeo.no/
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undersøkt. VRLs vurdering er derfor basert på fangst av laks fram til og med 

2015. Konklusjonen er at forvaltningsmålet sannsynligvis ikke er nådd for 

laksebestanden. Videre er gytebestandsmåloppnåelsen og høstbart overskudd 

for perioden 2012 til 2015, karakterisert som «svært dårlig». Fangstene av laks 

og sjøørret i Grense Jakobselv har vært mer eller mindre stabile de siste 20 årene 

(Figur 3 og Figur 4). 

 

Figur 3. Fangst av laks i Grense Jakobselv i perioden 1997 til 2016. 

 

Figur 4. Fangst av sjøørret i Grense Jakobselv i perioden 1997 til 2016. 
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2.1.3. Karpelva 

Karpelva (vassdragsnummer 247.3 Z) ligger snaut 20 km vest for Grense 

Jakobselv. Lengden på lakseførende strekning er ikke oppgitt i Lakseregisteret, 

men det er sannsynlig at det kan vandre laks noen hundre meter ovenfor 

Evavatnet øverst i vassdraget, noe som gir en total strekning på snaut 16 km.  M. 

Berg (1964) skriver at laksen trolig kan vandre inn i Hundvatnet, som ligger 

ovenfor Evavatnet. Dette gir i så fall en lengre total strekning, 18 km lang. VRL 

har definert gytebestandsmålet for laks i elva til 207 kg hunnlaks (103-310) 

(Anon. 2016). I 2011 ble det benyttet fiskefelle nederst i vassdraget. Det ble 

registrert 179 villaks, ni oppdrettslaks og 11 pukkellaks i fella dette året, men 

fella var ikke operativ hele sesongen. Det eksisterer også data fra 

gytefisktellinger (fra land og delvis i vann) fra august 2012 der det ble observert 

32 laks (Muladal 2015), men tellingene dekket bare en liten del av elva (ca. 1,6 

km. På grunn av manglende kunnskap om vassdraget har VRL ikke vurdert 

gytebestandsmåloppnåelse. Fangstene har vært synkende i de siste 20 årene 

(Figur 5 og Figur 6). 

 

Figur 5. Fangst av laks i Karpelva i perioden 1997 til 2016. 
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Figur 6. Fangst av sjøørret i Karpelva i perioden 1997 til 2016. 

 

2.1.4 Munkelva 

Munkelva (vassdragsnummer 244.4 Z) munner ut i samme fjord som Neidenelva. 

Lengden på lakseførende strekning er ikke oppgitt i Lakseregisteret, men det er 

sannsynlig at det kan vandre laks ca. 14 km. VRL har definert gytebestandsmålet 

for laks til 199 kg hunnlaks (100-299) (Anon 2016). I 2012 ble det gjennomført 

tellinger fra land, i båt og i dykkerdrakt og observert 455 laks.  I 2013 ble det 

ikke gjennomført fullverdige tellinger, men det ble observert omtrent samme 

antall fisk som i 2012. I 2014 ble det i tellinger fra båt og land observert 597 laks. 

og i 2015 ble 493 laks. VRL vurderte i 2016 forvaltningsmålet som nådd i 

Munkelva i årene 2012 til 2015 og gytebestandsmåloppnåelsen ble klassifisert 

som «svært god». 

 

Fangstene av laks har vært stabile i Munkelva de siste 20 årene (Figur 7). Antall 

rapporterte sjøørret har gått ned (Figur 8). 
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Figur 7. Fangst av laks i Munkelva i perioden 1997 til 2016. 

 

Figur 8. Fangst av sjøørret i Munkelva i perioden 1997 til 2016. 
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Det ble gjennomført tellinger av fisk fra land i elva i 2012. Resultatet var 236 

laks.  I 2014 og 2015 ble det igjen utført tellinger, som i 2012. Da ble det 

observert henholdsvis 352 og 271 laks. VRL vurderte i 2016 forvaltningsmålet 

for Klokkerelva nådd i årene 2012 til 2015, og gytebestandsmåloppnåelsen ble 

klassifisert som «svært god». 

 

Fangstene av laks og sjøørret har vært stabile i Klokkerelva de siste 20 årene 

(Figur 9 og Figur 10).  

 

 

 

Figur 9. Fangst av laks i Klokkerelva i perioden 1997 til 2016. 
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Figur 10. Fangst av sjøørret i Klokkerelva i perioden 1997 til 2016. 

 

2.1.6 Samvariasjon i fangst mellom elver 

Fangstene av laks i Grense Jakobselv, Karpelva, Sandneselva, Munkelva og 

Klokkerelva samvarierer mellom år i årene 1997 til 2016(Figur 11). Alle 

vassdragene samvarierer positivt innbyrdes men ikke alle sammenhengene er 

signifikante (Tabell 2). 

Tabell 2. Test (Spearman rank) av korrelasjon i fangst (avlivet) av laks mellom fem elver i Øst 

Finnmark i årene 1997 til 2016. Verdiene som er uthevet er signifikant samvarierende med et 

signifikansnivå på alfa = 0,05. 

 

Grense Jakobselv Karpelva Sandneselva Munkelva Klokkerelva 

Grense Jakobselv 1 0,474 0,943 0,535 0,366 

Karpelva 0,474 1 0,600 0,381 0,358 

Sandneselva 0,943 0,600 1 0,600 0,257 

Munkelva 0,535 0,381 0,600 1 0,311 

Klokkerelva 0,366 0,358 0,257 0,311 1 
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Figur 11. Fangst av laks (avlivet), rapportert fra fem elver i Øst Finnmark i årene 1997 til 2016. 
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2.2 Metode 

2.2.1 Drivtelling 

Gytefiskregistreringene i Sør-Varanger i 2016 foregikk i tidsrommet 12. – 14. 

september, og ble forsøkt gjennomført i henhold til Norsk Standard (NS-9456: 

2015). Tidspunktet for gjennomføring av drivtelling i hver elv ble forsøkt lagt så 

nær opp til antatt gytetidspunkt for laks som mulig. Antall drivtellere varierte fra 

elv til elv, og fremgår av resultatkapitelet. Antall tellere ble tilpasset bredden på 

elva og sikten slik at hele tverrprofilet av elva ble visuelt dekket. Hver drivteller 

var utstyrt med egen skriveplate med vannfast papir, og hver teller kunne notere 

og kartfeste observasjoner etter eget behov.  

 

Selve drivtellingen utføres ved at teller(-ne) svømmer aktivt nedover elva 

(passivt driv kun i strømharde partier). Stans i tellingene gjøres kun ved naturlig 

stoppunkter som grunne strømnakker eller stilleflytende partier der det ikke 

står fisk. For å ha tilfredsstillende oversikt må teller holde blikket så langt fram 

som sikten tillater og pendle med hode fra side til side for å avsøke så stor sektor 

som mulig. For å unngå dobbelt-registreringer er det viktig å kun telle fisk som 

passeres, og ikke fisk som svømmer foran telleren nedover elva. Når det er behov 

for flere tellere ute i elva samtidig er det viktig at drivtellerne svømmer på linje i 

en tilnærmet rett vinkel på elvestrømmen. For å unngå dobbelt-registrering av 

fisk som passerer mellom to drivtellere er det nødvendig at den telleren som 

registrerer fisken viser dette med signal, dvs. peker på fisken(e). 

 

All fisk klassifiseres etter størrelse. For laks benyttes kategoriene smålaks 

(<3kg), mellomlaks (3-7kg) og storlaks (>7kg). Sjøørret deles i gruppene <1 kg 

(umodne/modne), 1-3 kg, 3-7 kg og >7 kg. Eventuell sjørøye deles inn etter 

samme kategorier som sjøørret. I de fleste elvene blir all laks forsøkt registrert 

som hannfisk eller hunnfisk. 

 



SNA-rapport 06/2017 

 

20 

 

Basert på morfologiske trekk kan rømt oppdrettsfisk skilles fra villfisk (Fiske et 

al. 2005), dvs. gjennom skader på finner (primært på spord, bryst- og ryggfinne), 

pigmentering, gjellelokkforkortelse og kroppsform (Tabell 3). Deformiteter på 

gjellelogg og finner (spesielt bryst-, rygg- og halefinne) samt lubben kroppsform 

er miljøbetinget, mens pigmentering og kort/kraftig halerot og hodeform er 

genetisk betinget (Fleming et al. 1994, Fleming & Einum 1997, Solem et al. 2006) 

Hvor tydelige de morfologiske kjennetegnene vil ofte avhenge av om fisken har 

rømt tidlig eller har vært lenge i det fri, men nylig rømt oppdrettslaks er ofte 

enkle å skille fra vill laks. Når laks observeres under vann (som ved drivtelling) 

vil også fiskens adferd være til hjelp for å skille mellom vill og rømt laks. 

Oppdrettslaksen kan fremstå som mer avventende eller nysgjerrig enn villaksen 

og velger ofte standplasser som avviker fra villaksens valg i samme område. 
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Tabell 3. Oversikt over morfologiske og atferds-forskjeller mellom vill- og oppdrettslaks som 

benyttes under drivtelling. 

 Vill laks Oppdrettslaks 

Førsteinntrykk 
(Habitus) 

Individet har samme utseende og 
adferd som øvrige laks innenfor 
samme elv. Store finner med skarpe 
kanter. 

Individet har utseende og adferd som 
avviker fra øvrige laks innenfor samme 
elv.  

Helhetsinntrykk Slank og spoleformet kropp.  
Nyvandret fisk (pelagisk drakt): mørk 
rygg og øvre del av hode mot en 
sølvblank kroppsside. 

Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte 
tvers-gående sjatteringer i rødt, gult 
og grønt. Hunnfisk er noe mørkere og 
har mindre gytefarger. 

Lubben, rektangulært formet omriss.  
Nyvandret fisk (pelagisk drakt): mørk 
rygg og øvre del av hode mot en 
sølvblank kroppsside. 
Fisk i gytedrakt: Mindre fargerik enn 
villfisk. 

Halefinne Stort areal i forhold til resten av 
kroppen. Kantet, skarp profil. Hos 
flergangsgytere kan imidlertid 
sporden være mer avrundet og ikke 
ha så mye innsving i bakkant. 

Mindre areal sammenlignet med vill 
laks. Avrundede finnefliker og splittede 
eller sammenvokste finnestråler. 
Rettere avslutning (ørret-lik). Tykkere 
halerot.  

Pigmentering Nyvandret fisk (pelagisk drakt): få, 
sorte og store prikker ovenfor 
sidelinjen. Få prikker på 
gjellelokkene. 
Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte 
tvers-gående sjatteringer i rødt, gult 
og grønt. Hunnfisk er noe mørkere og 
har mindre gytefarger. 

Nyvandret fisk (pelagisk drakt): tallrike 
sort prikker fordelt mer over hele 
kroppen (under sidelinjen) og på 
gjellelokkene. Ofte «sjøørret-lik» 
pigmentering. 
Fisk i gytedrakt: Generelt noe 
«pregløs» gytedrakt, uten store 
fargespill. 

Gjellelokk Store, med jevne kanter som dekker 
gjellene helt, og slutter seg tett inntil 
kroppen. 

Avkortet, ujevn profil og avdekker ofte 
en hvit vertikal linje på fiskekroppen 
bak gjellene. 

Hodeform Nyvandret fisk: Jevn og buet form 
Gytefisk: Hannfisk har kraftig 
gytekrok 

Nyvandret fisk: Ujevn, klumpete 
hodeform. Ofte deformert, 
nedoverbøyd underkjeve (hakeslepp). 
Ofte mer kjøttfullt snuteparti. 
Gytefisk: Ofte misdannede sekundære 
kjønnskarakterer.  

Ryggfinne Rette kanter og finnestråler. Tydelig 
trapesformet profil 

Liten og forkrøplet. Avrundede kanter. 

Brystfinner Store og uten skader. Rette kanter og 
rette finnestråler.  

Ofte små og forkrøplet. Sammenvokste 
og skjeve finnestråler. Ulik 
størrelse/form. 

Adferd Noe avventende fluktrespons. 
Svømmer med hele bakkroppen. Står 
på og i kanten av hovedstrømmen i 
kulper. 

Passiv fluktrespons, ofte lite sky. Har 
stivere svømmebevegelser,  
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3. Resultater 

3.1 Vannføring 

Vannføringen var svært høy i Øst-Finnmark høsten 2016 og lå langt over 

normalen i hele august og september (Figur 12 og Figur 13). Siden særlig 

Klokkerelva, Karpelva og Munkelva stedvis renner gjennom områder med leire, 

førte høy vannføring til svært redusert sikt i vannet. Dette påvirket mulighetene 

for å gjennomføre drivtellinger med tilfredsstillende kvalitet. 

 

Figur 12. Vannføring målt i NVEs vannføringsstasjon i Neiden i august til oktober 2016. 

Middelvannvøring ligger mellom den grønne og den røde linja. Gytefisktellingene ble gjennomført 

fra 12.9 til 14.9. 
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Figur 13. Vannføring målt av NVEs vannføringsstasjon i Karpelva i august til oktober 2016. 

Middelvannvøring ligger mellom den grønne og den røde linja. 

3.2 Grense Jakobselv 

3.2.1. Gjennomføring av drivtellingen 

Gytefisktellingen i Grense Jakobselv i 2016 ble gjennomført 13. september. 

Vannføringen var høy for årstiden, men sikten i vannet tilstrekkelig god (4 – 6 

meter) for å gjennomføre en faglig forsvarlig telling. Undersøkelsen tilfredsstiller 

ikke norsk standard (NS9456:2015) fordi vassdraget består av en del innsjøer og 

større kulper/lombolaer der elva er for dyp eller for bred til at drivtellerne kan 

observere all fisk. På alle elevstrekningene med strømmende vann, var imidlertid 

dekningen tilfredsstillende. Tallene fra undersøkelsen er derfor minimumstall 

for bestanden. Det ble benyttet to lag med to drivtellere i hvert lag som svømte 

gjennom 24 soner (Figur 14). Lag 1 undersøkte de øverste 13 km, fra sone 1 til 

14 () der 4,8 km er innsjøer og store kulper der det ikke er mulig å dekke hele 

tverrsnittet. Lag 2 svømte gjennom 16 km elvestrekning, fra sone 15 til 24 (og 

stoppet ca. 10 km fra elvemunningen i sjøen. Denne nederste delen av vassdraget 

er stilleflytende og har homogen sandbunn som ikke egner seg verken for gyting 

eller oppvekst av ungfisk. Total undersøkt strekning var derfor 24,5 km. Total 
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lakseførende strekning målt fra munningen til øvre enden av Jakobselvvatnet er 

39,3 km. 

Elva er stedvis grunn og med lavere vannføring i gytetida kan fisken søke mot de 

dypere kulpene og til innsjøene. Dette gjelder særlig ovenfor sone 8. Den relativt 

høye vannføringen vi hadde i 2016 var derfor ideell for drivtelling i vassdraget. 

 

 

Figur 14. Rapporteringssoner fra drivtelling i Grense Jakobselv i 2016 

(http://wms.nina.no/wms/). 

 

 

 

http://wms.nina.no/wms/
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3.2.2 Gytebestand og fordeling av laksen 

Den 13. september ble det registrert totalt 513 villaks og 14 oppdrettslaks (2,7 

%) i Grense Jakobselv. I tillegg ble det registrert 13 sjøørreter. Villaksen fordelte 

seg mellom størrelsesklassene små-, mellom- og storlaks med henholdsvis 44,6 

%, 39,8 % og 15,6 %.  Kjønnsfordelingen var typisk for en mellom- og 

storlaksbestand der andel hunnlaks blant smålaksen er relativt lav mens andel 

hunnlaks blant mellom- og storlaks er ca. 60 % (Tabell 4).  Totalt sett var 

beskatningsraten i 2016 høy med 443 laks fanget totalt, noe som utgjør uttak på 

46,3 % av et totalt innsig på 956 individer. For de ulike størrelsesgruppene var 

det, som i de fleste andre vassdragene det måles, høyere beskatningsrate for 

smålaksen enn for mellom- og storlaks (Tabell 4). Vi har beregnet en 

gytebiomasse på 1077,1 kg hunnlaks i 2016, noe som er 165 % av fastsatt 

gytebestandsmål. 

Tabell 4. Fangst, beregnet innsig og gytebestand i Grense Jakobselv i 2016. Beskatningsraten 

(avlivet laks) er beregnet fra det totale innsiget. Gjennomsnittsvektene er hentet fra 

fangststatistikken for 2016.  

 Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 

Fangst (N) 337 95 11 443 

Gytefisktelling (N) 229 204 80 513 

Innsig (N) 566 299 91 956 

Andel hunnlaks (%) 21,4 60,8 67,5  

Gjennomsnittsvekt (kg) 1,7 4,4 8,3 2,5 

Antall hunnlaks (N) 49 124 54 227 

Vekt hunnlaks gytebestand (kg) 83,3 545,6 448,2 1077,1 

Beskatningsrate (%) 59,5 31,8 12,1 46,3 

 

Den ville gytelaksen var fordelt relativt jevnt langs hele vassdraget med totalt 

21,2 laks pr km elvestrekning, beregnet for hele vassdraget. tettheten av gytelaks 

var imidlertid noe høyere på enkelte lokaliteter i midtre deler (Figur 15). 

Innsjøer og breie og dype deler av elva der det ikke var mulig å gjennomføre 

tellinger, er ikke tatt med i beregningene av tetthet av laks (laks pr km elv). 

Andel oppdrettslaks var høyest nederst i vassdraget (Figur 16). 
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Figur 15. Antall vill gytelaks pr km elv fordelt på 24 drivtellesoner i Grense Jakobselv i 2016. Sone 

24 er nederst i elva. 

 

Figur 16. Fordelingen av andel oppdrettslaks (%) registrert under gytefisktelling i Grense Jakobselv 

i 2016. Sone 24 er nederst i elva. 

 

3.2.3 Sjøørret 

Det ble registrert totalt 13 sjøørret under drivtellingen i Grense Jakobselv i 2016, 

og fiskene var fordelt over hele vassdraget. Om høsten kan det være vanskelig å 

skille mellom stasjonær ørret og sjøørret, så tallene er usikre når det gjelder å 
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skille ut den anadrome delen av bestanden. Trolig kan en del ørret ha vært ferdig 

med gytinga, og det skal ikke utelukkes at deler av sjøørretbestanden oppholdt 

seg i de store kulpene eller i innsjøene. 

3.2.4 Lakseførende strekning og oppvekstområder 

Den totale lakseførende strekningen ble beregnet til 39,3 km inkludert 

innsjøene. Områder som defineres som innsjøer og utvidelser av elva (lombola), 

er beregnet til å utgjøre 4,8 km (12,1 %) av den totale strekningen. De nederste 

10 kilometerne (25,5 %) av vassdraget er stilleflytende med sannbunn. De 

resterende 62,4 % av vassdraget består av arealer, som tradisjonelt sett, regnes 

som gode oppvekstområder for laks.  

 

3.3 Karpelva 

3.3.1 Gjennomføring av drivtellingen 

Gytefisktellingen i Karpelva i 2016 ble gjennomført 14. september. Vannføringen 

var høy for årstiden, og sikten i vannet ikke tilstrekkelig god (2-3 meter) for å 

gjennomføre faglig forsvarlige tellinger. Undersøkelsen tilfredsstiller ikke norsk 

standard (NS9456:2015) på grunn av den dårlige sikten. De nederste 1,5 km av 

elva, som har gode oppvekst og gyteområder, ble dessuten ikke undersøkt. 

Tallene fra undersøkelsen er derfor minimumstall for bestanden. 

Det ble benyttet to drivtellere. Elva ble delt inn i 11 rapporteringssoner (Figur 

17). Total undersøkt strekning var 11,6 km (88,5 %) fra Evavatnet og ned til 

sjøen. Total lakseførende strekning inklusive innsjøer, beregnet til 18,5 km. 

Evavatnet, Sennagrasvatna og Hundvatnet utgjør til sammen ca. 5,4 km av 

totalstrekningen (29,1 %).  
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Figur 17. Rapporteringssoner fra drivtelling i Karpelva i 2016 (Kartkilde:  

http://wms.nina.no/wms/). 

 

3.3.2 Gytebestand og fordeling av laksen 

Den 14. september ble det registrert totalt 76 villaks (ingen oppdrettslaks) i 

Karpelva. I tillegg ble det registrert én sjøørret. Villaksen fordelte seg mellom 

størrelsesklassene små-, mellom- og storlaks med henholdsvis 68,4 %, 30,3 % og 

1,3 %.  Kjønnsfordelingen var typisk for en mellom- og storlaksbestand der andel 

hunnlaks blant smålaksen er relativt lav mens andel hunnlaks blant mellom- og 

storlaks er over 50 % (Tabell 5).  Totalt sett var beskatningsraten i 2016 høy. En 

rapportert fangst på 57 laks av et totalt innsig på 133, utgjorde 42,9 %. På grunn 

av den reduserte sikten er totalt antall laks registrert betydelig for lavt.  Tallene 

kan derfor ikke benyttes som grunnlag for forvaltninga av elva. For de ulike 

http://wms.nina.no/wms/
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størrelsesgruppene var det, som i de fleste andre vassdragene, høyere 

beskatningsrate for smålaksen enn for mellom- og storlaks (Tabell 5). Vi har 

beregnet en gytebiomasse på 82,1 kg hunnlaks, noe som er 39,7 % av fastsatt 

gytebestandsmål. Igjen presiseres det at telleforholdene ikke gir grunnlag for å si 

noe om total gytebestand. 

Tabell 5. Fangst, beregnet innsig og gytebestand i Karpelva i 2016. Beskatningsraten (avlivet laks) 

er beregnet fra det totale innsiget. Gjennomsnittsvektene er hentet fra fangststatistikken for 2016.  

 Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 

Fangst (N) 52 5 0 57 

Gytefisktelling (N) 52 23 1 76 

Innsig (N) 104 28 1 133 

Andel hunnlaks (%) 30,8 52,2 100  

Gjennomsnittsvekt (kg) 1,6 4 8,5 1,8 

Antall hunnlaks (N) 16 12 1 29 

Vekt hunnlaks gytebestand (kg) 25,6 48 8,5 82,1 

Beskatningsrate (%) 50,0 17,9 0,0 42,9 

 

3.3.3 Sjøørret 

Det ble kun registrert én sjøørret under drivtellingen i Karpelva 2016. På grunn 

av svært dårlig sikt, og at de nederste 1,5 km av vassdraget ikke ble undersøkt, 

kan vi ikke si noe om gytebestanden av sjøørret i 2016. 

3.3.4 Lakseførende strekning og areal 

I følge eksisterende data (http://wms.nina.no/wms/) er total lakseførende 

strekning i Karpelva beregnet til 18,5 km. Det er ikke gjennomført undersøkelser 

som kan bekrefte at dette er korrekt. I følge M. Berg (1964) kan anadrom fisk 

også vandre helt opp i Hundvatnet. I tillegg er det ingen vandringshindre i elva 

som forbinder Evavatnet og Børsevatnet. Dersom laksen kan vandre i begge 

disse to greinene vil lakseførende strekning være over 21 km. I deler av elva, 

spesielt i sone 9 og elvestrekninger i tilknytning til Sennagrasvatna (Figur 17), 

er vannhastigheten lav og bunnen består av leire og sand. I resten av vassdraget 

er bunnsubstratet dominert av grus og kuppelstein. Dette gir gode muligheter for 

gyting og oppvekst av ungfisk. Også i de stilleflytende partiene er det 

overhengende vegetasjon og elvetorv som gir skjulmuligheter for ungfisk. Totalt 

http://wms.nina.no/wms/
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sett er vassdraget rikt på oppvekstområder. Vannføringen kan imidlertid være 

lav i Karpelva, noe som kan være en begrensning for oppvandring av fisk til de 

øvre delene samtidig som ungfisk stedvis får små vannvolumer å oppholde seg i. 

 

3.4 Klokkerelva 

3.4.1 Gjennomføring av drivtellingen 

Gytefisktellingen i Klokkerelva i 2016 ble gjennomført 12. september. 

Vannføringen var, som i de andre vassdragene i regionen, høy for årstiden, og 

sikten i vannet ikke tilstrekkelig god (1,5-2,5 meter) for å gjennomføre faglig 

forsvarlige tellinger. Undersøkelsen tilfredsstiller ikke norsk standard 

(NS9456:2015) på grunn av den dårlige sikten. De nederste 1,4 km av elva, ble 

ikke undersøkt. Tallene fra undersøkelsen er derfor minimumstall for bestanden. 

Det ble benyttet to drivtellere som delte elva mellom seg. Den ene drivtelleren 

startet fra det som antas å være øverste punktet på lakseførende strekning, og 

ned til punktet der Sakrisbekken munner ut i Klokkerelva. Dette er en strekning 

på ca. 6,6 km. Den andre drivtelleren startet fra Olsen kulpen og svømte ned til 

E6-broa, en strekning på 11,6 km. Elva ble delt inn i 13 rapporteringssoner 

(Figur 18). Total undersøkt strekning var 18,2 km. Total lakseførende strekning 

er beregnet til 23 km når strekningen fra E6-broa til sjøen (1,4 km) og sideelva 

Markiselva (3,9 km) tas med.  

Sikten i vannet var marginal øverst i elva og forverret seg nedover mot 

munningen. Det ble stadig observert bare sporder av fisk som rømte unna, noe 

som tyder på at det var en del fisk i elva. Dette ble bekreftet av registrering av 

mange gytegroper i sone 12 og 13 (Figur 18). 
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Figur 18. Rapporteringssoner fra drivtelling i Klokkerelva i 2016. Figuren til høyre viser nedre del 

av elva fra det punktet der Sakrisbekken kommer inn hovedelva. Dette er lakseførende strekning 

oppgitt i offentlig kartverk (Kartkilde:  http://wms.nina.no/wms/). Figuren til høyre viser øverste 

del av Klokkerelva det ble gjennomført drivtelling i 2016. I deler av denne øverste elvestrekningen 

ble det også gjennomført tellinger av gytefisk fra land i 2012. 

 

3.4.2 Gytebestand og fordeling av laksen 

Den 12. september ble det registrert totalt 78 villaks (ingen oppdrettslaks) i 

Klokkerelva. Villaksen fordelte seg mellom størrelsesklassene små-, mellomlaks 

med henholdsvis 67,7 %, 33,3 %. Det ble ikke observert storlaks. 

http://wms.nina.no/wms/


SNA-rapport 06/2017 

 

32 

 

Observasjonsforholdene var svært dårlige for drivtelling og det var ikke mulig å 

skille mellom hunn- og hannlaks mer i noe få tilfeller. Det ble registrert flest laks 

i elva ovenfor Sakrisbekken, men sikten i vannet forverret seg nedover elva og vi 

kjenner derfor ikke hverken totalt antall eller fordelinga av laks i 2016. 

3.4.3 Sjøørret 

Det ble registrert 19 sjøørret under drivtelling i Klokkerelva i 2016. Svært 

dårlige siktforhold gjør at vi ikke har noe totaltall for vassdraget i 2016. 

3.4.4 Lakseførende strekning og areal 

I følge de eksisterende data (http://wms.nina.no/wms/), er total lakseførende 

strekning i Klokkerelva beregnet til ca. 9 km. I følge M. Berg (1964) kan anadrom 

fisk vandre ca. 10 km. Både drivtellingene i 2016, men ikke minst tellinger av 

laks fra land de siste årene, har vist at laksen vandrer over 19 km opp i 

vassdraget. Tellinger fra land viser også at det vandrer laks opp i Markiselva, en 

distanse på snaut 4 km. Den totale lakseførende strekningen er derfor minst 23 

km. Store deler av vassdraget har leire og sandbunn, men på strypartiene er det 

grus og en del større stein. Elvebredden har overhengende torv og vegetasjon, så 

det er likevel rikelig med gode oppvekstområder.  

http://wms.nina.no/wms/
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4. Diskusjon 

I 2016 ble det planlagt drivtelling av gytefisk i fire vassdrag med bestander av 

anadrom laksefisk i Sør-Varanger. I hele august og september var vannføringen i 

elvene i Øst Finnmark vesentlig høyere enn det som er vanlig på denne årstiden. 

Særlig i vassdrag som stedvis renner gjennom områder med leire, vil høy 

vannføring føre til at sikten i vannet blir kraftig redusert. I tillegg vil det også 

vaskes ut humusfarget vann fra myrene. Dette var tilfelle høsten 2016 i Karpelva, 

Munkelva og Klokkerelva. Vi kan derfor ikke presentere tall for total gytebestand 

i noen av disse vassdragene fra dette året. Det ble likevel gjennomført drivtelling 

i store deler av Karpelva og Klokkerelva som gir oss relevant informasjon. I 

Karpelva ble det registrert laks i utløpet av Evavatnet 14 km fra munningen. Det 

er trolig mulig for laks å vandre oppover ytterligere 3 – 4 km i Karpelva. Dette 

øvre området ble ikke undersøkt i 2016.  I Klokkerelva bekreftet drivtellingene i 

2016 det tidligere tellinger fra land har vist, at lakseførende strekning er over 

dobbelt så lang som det som er benyttet av VRL.  

I Grense Jakobselv ble drivtellingen utført under tilfredsstillende siktforhold. 

Tallene fra registreringene er likevel minimumstall fordi 12,1 % lengden av 

anadrom strekning består av innsjø og utvidelser av elva der det ikke er mulig å 

telle fisk. Tellingene foregikk imidlertid på et tidspunkt da fisken var aktiv på 

gyteplassene. Det ble registrert mange gytegroper og ved de fleste gropene ble 

det observert laks, noe som tyder på at det ikke er så mange som står i innsjøene.  

Utfra antall gytelaks, kjønnsfordelingen og gjennomsnittsvekter fra fangstene, 

ble det beregnet en totalvekt av hunnlaks i gytebestanden på 1077 kg og dermed 

165 % oppnåelse av GBM.  

I fangststatistikken er det rapportert fangster av sjøørret i alle elvene. Det er 

også fanget sjørøye i Grense Jakobselv, Karpelva, Klokkerelva, Sandneselva og 

Neidenelva. I Lakseregisteret er det kun anført at det er sjørøyebestand i 

Karpelva, og der er bestanden karakterisert som sårbar. I DN-utredning 1-2012 

om sjørøye (Halvorsen 2012) er det ikke oppført noen sjørøyevassdrag i Sør-
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Varanger. Det er imidlertid beskrevet en sjørøyebestand i Braselvvassdraget i 

andre rapporter. Denne bestanden har tidligere vært stor (Christensen et al. 

2014).   

Når det gjelder tilstanden til sjøørretbestandene i Sør-Varanger, så er det kun 

Neidenelva og i Karpelva som er oppført med sikre sjøørretbestander i 

Lakseregisteret. Disse to karakteriseres som «Hensynskrevende». De andre 

beskrives som usikre. Det totale innsiget av sjøørret og sjørøye til elvene består 

av individer i mange aldersklasser. Det høstbare overskuddet, andelen av 

innsiget som kan tas ut, er derfor vesentlig lavere enn for laks. Tilstanden til 

sjøørret og sjørøyebestandene i Sør-Varanger bør derfor vurderes ut fra det 

uttaket en har hatt de siste 30 årene.  

I 2016 fikk vi testet bruk av drivtelling som metode i tre elver i Sør-Varanger. 

Høy vannføring og redusert sikt i vannet i september førte til at kun en elv, 

Grense Jakobselv, ble tilfredsstillende undersøkt. I en høst med normale 

vannføringsforhold vil sikten bli bedre, og drivtelling kan trolig gi sikre tall også 

fra Karpelva, Munkelva og Klokkerelva. Lavere vannføring vil imidlertid føre til 

lavere vannvolum. Dersom vannvolumet blir for lavt til at fisken står i 

strømmende vann og heller oppholder seg i innsjøer og lombolaer, vil det kunne 

redusere mulighetene for å telle all fisk i de vassdragene med innsjøer. Det er 

med andre ord viktig å treffe rett vannføring for å få til tilfredsstillende 

undersøkelser. 

Bruk av videoovervåking er en metode som ikke vil påvirkes av vannføringen og 

sikten i vannet på samme måte som drivtelling. Med denne metoden får en 

imidlertid ikke registrert fordelingen av gytefisk i vassdraget. For flere av elvene 

i Sør-Varanger er det ikke kartlagt nøyaktig hvor langt fisk kan vandre og om det 

finnes gytefisk helt øverst på anadrom strekning. Sammen med en vurdering av 

vannføring gjennom året og kartlegging av bunnsubstrat, vil kunnskap om reell 

lakseførende strekning være sentralt for å få et mer oppdatert GBM for laks.  

Et alternativ vil være å gjennomføre videoovervåking i en av elvene og flytte 

dette systemet til en ny elv neste år. På denne måten vil en få en bedre oversikt 
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over sjøørret- og sjørøyebestandene i alle elvene. I de øvrige elvene kan det 

gjennomføres drivtelling primært rette mot laks. 

I innledningen av denne rapporten er det nevnt ni vassdrag med anadrom fisk i 

Sør-Varanger. Å se alle disse i sammenheng er viktig for å forstå utviklingen i 

hvert enkelt vassdrag siden fisken fra alle vassdragene, stort sett, vandrer til de 

samme fjordene. De største bestandene finner vi i Neidenelva. Her foregår det 

overvåkingsaktivitet allerede, og fra og med 2017 vil dessuten denne 

overvåkingen utvides gjennom videoovervåking i fisketrappa i Skoltefossen. I 

Sandneselva er lite kunnskap om bestandene. Grunnlagsdata for dette 

vassdraget er tatt med i denne rapporten (se vedlegg) fordi det vil være naturlig 

å ta med Sandneselva i et eventuelt framtidig overvåkingsopplegg.  

Tre av vassdragene behandlet spesielt i denne rapporten, Grense Jakobselv, 

Munkelva og Klokkerelva, er det antatt at gytebestandsmål for laks er nådd eller 

nær nådd de siste årene. I Karpelva derimot, viser både fangster og tellinger at 

laksebestanden ikke er på samme nivå i forhold til forventningene. Begrensede 

ungfiskundersøkelser i dette vassdraget viser normale tettheter. For å finne mer 

ut om årsaken til den negative utviklingen i innsiget til elva, kan 

smoltregistrering med bruk av et videosystem nederst i elva, gi viktig 

informasjon. Dersom det kan gjennomføres en tilfredsstillende drivtelling i 

tillegg, vil en ha kommet langt i å finne eventuelle «flaksehalser». 
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6. Vedlegg 

 

Vedlegg 1. Registreringer av vill- og oppdrettslaks fordelt mellom soner i Grense Jakobselv i 2016. 

  Små Mellom Stor Oppdrett   

Sone Distanse (m) ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ % oppdr. laks/km 

1 1600 4 17 6 6 3 4 0 0 0,0 25,0 

2 518 3 11 4 3 0 1 0 0 0,0 42,5 

3 200 0 1 2 1 0 0 0 0 0,0 20,0 

4 590 2 3 0 3 0 1 1 0 10,0 15,3 

5 560 0 4 1 1 1 1 0 0 0,0 14,3 

6 300 2 2 0 1 0 0 0 0 0,0 16,7 

7 675 2 5 5 3 0 0 0 0 0,0 22,2 

8 600 4 6 2 2 4 1 0 0 0,0 31,7 

9 550 3 16 6 3 1 0 0 0 0,0 52,7 

10 500 3 4 3 2 0 0 0 0 0,0 24,0 

11 600 1 1 4 1 0 0 0 0 0,0 11,7 

12 225 2 4 6 7 3 0 0 0 0,0 97,8 

13 665 1 11 7 8 8 4 0 1 2,5 58,6 

14 480 1 5 4 1 1 2 0 0 0,0 29,2 

15 1800 3 4 7 3 2 0 0 0 0,0 10,6 

16 2600 1 3 4 3 3 0 1 0 6,7 5,4 

17 2900 1 23 12 3 4 2 1 1 4,3 15,5 

18 1000 0 6 5 2 3 1 1 0 5,6 17,0 

19 940 2 5 4 1 2 1 0 0 0,0 16,0 

20 1300 0 12 13 8 2 3 1 1 5,0 29,2 

21 2000 4 11 8 4 3 2 3 1 11,1 16,0 

22 1700 6 14 10 8 5 2 1 0 2,2 26,5 

23 550 4 10 7 3 2 0 1 0 3,7 47,3 

24 1300 0 2 4 3 7 1 0 0 0,0 13,1 

Sum 24153 49 180 124 80 54 26 10 4 2,7 21,2 
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Vedlegg 2. Registreringer av laks fordelt mellom soner i Karpelva i 2016. 

  Små Mellom Stor 

Sone Distanse (m) ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

1 1200 0 2 0 0 0 0 

2 2000 2 1 0 0 0 0 

3 150 1 2 0 0 0 0 

4 190 1 1 0 0 0 0 

5 1100 1 2 4 4 0 0 

6 895 0 2 5 3 1 0 

7 1100 1 4 0 1 0 0 

8 1400 5 13 3 3 0 0 

9 2100 3 4 0 0 0 0 

10 570 2 5 0 0 0 0 

11 900 0 0 0 0 0 0 

Sum 11605 16 36 12 11 1 0 

 

 

 

 

Vedlegg 3. Bakgrunnsinformasjon for Sandneselva. 

 

Sandneselva 

Sandneselva (vassdragsnummer 246.1Z) ligger mellom Pasvikelva og Munkelva. Lengden 

på lakseførende strekning er angitt i NINAs kartverk til å være ca. 30 km. Det er ikke 

funnet registreringer som bekrefter dette.  M. Berg (1964) skriver at laksen kan vandre 

13 km opp til Langvatnet, men at det er ukjent om laksen vandrer videre. Dersom den gjør 

det er den totale strekningen på over 30 km. VRL har definert gytebestandsmålet for laks 

i elva til 196 kg hunnlaks (Anon 2016). Vi har funnet fangststatistikk kun fra de siste seks 

årene som viser stabile fangster av laks og sjøørret (Figur I og Figur II).   



SNA-rapport 06/2017 

 

39 

 

Figur I. Fangst av laks i Sandneselva i årene 2011 – 2016. 

 

Figur II. Fangst av sjøørret i Sandneselva i årene 2011 – 2016. 
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