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Forord
Bestandene av laks og sjøørret i Jørpelandsvassdraget kan påvirkes av flere
faktorer. De viktigste negative menneskeskapte påvirkningene i dette vassdraget
er trolig forurensning gjennom sur nedbør, kraftutbygging, konsekvenser av
industrielt lakseoppdrett og fangst av laks og sjøørret. Siden 1980-tallet er både
fiskebestander og vannkjemi overvåket i varierende omfang i Jørpelandselva.
Telling av voksen fisk har foregått med ulike metoder fra 1998. I de siste seks
årene er overvåkingen av laks og sjøørret intensivert. Fram til og med 2015 var
flere av disse undersøkelsene en del av pålegg til regulanten i vassdraget,
Jørpeland Kraft. Skandinavisk naturovervåking (SNA) har bidratt med
videoovervåking av oppvandrende fisk i fisketrappa i Jørpelandselva i de siste fem
årene. I 2013 til 2015 ble resultatene fra overvåkingen rapportert som en
delleveranse til UNI Research, som hadde oppdrag med å overvåke vannkjemi,
bunndyr og fiskeundersøkelser i tillegg til å utføre habitatrestaurering.
I 2016 overtok SNA registreringen av oppvandrende laks og sjøørret ved bruk av
videoovervåking i fisketrappa i Jørpelandselva. Undersøkelsene er videreført i
2017. Oppdragsgiver har vært Jørpeland Kraft as og kontaktperson der har vært
Trond Erik Børresen.
Gjennomføringen av prosjektet har vært avhengig av lokal støtte. Takk til Lars
Holta og Arild Jørpeland for vel utført arbeid.
Trondheim 02.05.2018

Anders Lamberg
Prosjektleder
Skandinavisk naturovervåking AS
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Sammendrag
Lamberg, A. og Kvitvær, T. 2018. Videoovervåking av sjøørret og laks i Jørpelandselva
2013 – 2017. SNA-rapport 02/2018. 33 s.

I fisketrappa i Fossen i Jørpelandselva er det benyttet et videosystem for å
registrere oppvandrende laks og sjøørret i årene 2013 til 2017. I 2017 ble det
registrert 384 oppvandrende laks. Totalt innsig av laks til elva ble beregnet til å
være 453 individer samme år. Dette er det høyeste innsiget målt på 16 år.
Gytebestanden ble beregnet til 280 individer hvorav 192 var hunnlaks. Dette gir
en totalvekt av hunnlaks på 938,4 kg mens Gytebestandsmålet (GBM) er beregnet
til 111 kg.
Det ble registrert tre oppdrettslakser i trappa. Andelen oppdrettslaks i 2017 var
0,8 % og er dermed blant de laveste registrert så lenge det har vært registreringer
i elva. Høyeste registrerte andel oppdrettslaks har vært 25,0 % i 2001.
Laksen vandret opp tidligere i 2017 enn i de fire foregående årene.
Antall sjøørret, både i tellinger og fangster, var svært lavt i Jørpelandselva i
perioden fra 2001 til 2010. I 2010 ble den fredet, og etter dette har bestanden økt.
I 2017 er totalinnsiget av sjøørret estimert til 205. Disse fordelte seg på 198
individer i fisketrappa og 7 individer som ble observert ved drivtelling. Totalt
antall sjøørret i fisketrappa har variert mellom 102 og 392 i årene 2013 til 2017.
Drivtellinger utført i årene 2011 til 2014 viste at det var en kraftig økning i antall
umodne individer. I de siste årene har antall større sjøørret også begynt å øke.
Det er gjennomført ulike tiltak for å rette på menneskeskapte påvirkninger på
bestandene av laks og sjøørret i vassdraget. Kalking, utsettinger, bygging av
fisketrapp, utlegging av gytegrus og etablering av minstevannføring er de viktigste
tiltakene. Effekten av disse tiltakene har vært vanskelig å skille fra hverandre.
Kalking pågår fortsatt, utsettinger opphørte i 2008, og fisketrappa var
velfungerende først i 2012. Dette gjør i sum at en først kan måle effekter på
innsiget av laks og sjøørret i årene som kommer. En slik måling av effekt kan kun
gjøres presist nok ved totaltelling av bestanden. Beregning av antall fisk i innsiget
5
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krever at fangststatistikken er nøyaktig. Det må skilles mellom laks og sjøørret
fanget nedenfor fisketrappa og ovenfor, samt videoovervåking i trappa og
gytefisktelling nedenfor.
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1. Innledning
Allerede på slutten av 1980-tallet ble det påvist lave tettheter av ungfisk i
Jørpelandsvassdraget (Miljødirektoratet 2016). For laks og sjøørret var
Jørpelandselva på dette tidspunktet en ca. 1 km lang elv fra vandringshinderet
Fossen, og ned til sjøen. Forsuring og ustabil vannkvalitet ble antatt å være
hovedårsak til lave tettheter av fisk. Samtidig var elva også regulert til
kraftproduksjon. Det ble satt i gang kalking av flere innsjøer i vassdraget i 1995.
Kalkingen har fortsatt fram til i dag. I 1998 ble det ferdigstilt bygging av fisketrapp
i Fossen. Utsettinger av lakseyngel fra og med 1993, også ovenfor lakseførende
strekning, hadde ført til at det allerede første året var et relativt høyt antall laks
som søkte opp i trappa. Disse var trolig på vei til områdene ovenfor, hvor de hadde
vokst opp. Trappa fungerte imidlertid ikke etter forutsetningene og i alle årene fra
1998 til 2012 ble fisk hentet ut av et trinn i trappa og fraktet ovenfor Fossen. Årlige
fangster av laks varierte i denne perioden fra 42 til 112 individer og tellinger av
fisk som ble fraktet opp fra trappa, varierte fra 66 til 287 villaks. I tillegg ble det
årlig tatt ut fra 1 til 30 oppdrettslaks. Det ble også fanget fra 2 til 227 sjøørreter
årlig, der antallet minket kraftig etter 2002. Sjøørreten ble fredet i 2010.
Fangsten av laks og sjøørret i Jørpelandselva har ikke økt etter at det ble startet
kalking

i

vassdraget

(Miljødirektoratet

2016).

Gytebestandsmålet

for

laksebestanden er likevel nådd i flere år. Ungfiskundersøkelsene viser lave
tettheter. Dette er forklart med dårlig vannkvalitet, reguleringseffekter og dårlige
gyteforhold i den «nye» elvestrengen ovenfor Fossen (Miljødirektoratet 2016).
Det måles også forsuringsskader på bunndyrfaunaen. Det er startet arbeid med
etablering av nye gyteområder i Jørpelandselva og vassdraget blir trolig kalket
også i årene som kommer. For å måle effekten av tiltakene, og for å måle
påvirkningen fra negative menneskeskapte faktorer som regulering og fangst, er
det viktig å ha korrekt måling av størrelsen på bestandene. Videoovervåking av
oppvandrende laks og sjøørret i fisketrappa, i tillegg til drivtelling av gytefisk i elva
nedenfor trappa, gir nøyaktige bestandsberegninger. Denne overvåkingen kan
også si noe om vandringsforløp i forhold til vannføring.
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Videoovervåking og drivtelling er gjennomført siden 2013, og ble videreført i
2017.
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2. Metode
2.1 Områdebeskrivelse
Jørpelandsvassdraget (Vassdragsnummer 032.Z) munner ut i Idsefjorden som er
en fjordarm sørøst i Boknafjorden (Figur 1). Lakseførende strekning er ca 3 km.
De nærmeste vassdragene med laks og sjøørret er Imsa ca 14 km sørvest for
Jørpelandselva og Årdalselva ca 36 km nordøst langs kysten. I tillegg er det også
et ukjent men større antall små bekker med sjøørret, og sporadisk også laks, som
ligger nærmere.

Figur 1. Jørpelandselva (svart sirkel) i forhold til andre vassdrag med anadrom fisk i midtre del av
Rogaland fylke.

Jøpelandselva har vært påvirket av vassdragsreguleringer siden 1912 da KV
Jørpeland 1 ble satt i drift. Denne kraftstasjonen hadde vanninntak under fossen
9
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ca. 1 km fra sjøen. Vannet ble ført i ei rørgate av tre, ned til stasjonen ved
Jørpelandvågen. KV Jørpeland II startet produksjonen i 1920 og ble senere utvidet
i 1938. I 2011 erstattet Scana Industrier og Lyse det gamle kraftverket ved å sette
i drift to nye kraftverk, Jøssang og nye Dalen Kraftverk. I dag eies disse to
kraftverkene av Jørpeland Kraft med 66.7% av Lyse og 33.3% av det tyske
investeringsfondet Aquila Capital.
Siden 2011 har vassdraget nedstrøms KV Dalen hatt en minste vintervannføring
på 1,6 m³/s og 2,1 m³/s sommervannføring, og perioder med lokkeflommer på 4
m³/s.

Nedbørsfeltet

og

reguleringsmagasinene

til

kraftverkene

i

Jørpelandsvassdraget ligger i fjellet øst for Jørpeland (Figur 2). Kraftverksutløpet
fra Jøssang kraftverk ligger ca. 2,5 km sørøst for munningen av Jørpelandselva i
sjøen. Dalen Kraftverk har utløp i elva ca. 1 km ovenfor fossen.

Figur 2. Nedbørsfelt (rød strek) og reguleringsmagasiner i Jørpelandsvassdraget (blått).

Det finnes i dag to sjølaksefiskelokaliteter som ligger i den sannsynlige
innvandringsruta til laksen, som skal tilbake Jørpelandselva (Figur 3). I
Boknafjorden med fjordarmer, er det flere lokaliteter med oppdrett av laks (Figur
10
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4). Det er også 4 settefiskanlegg for laksesmolt lokalisert i midtre og søndre del av
Boknafjordsystemet.

Figur 3. Lokaliteter for sjølaksefiske (svarte prikker) i fjordene utenfor Jørpelandsvassdraget (svart
sirkel).

Figur 4. Oppdrettslokaliteter for laks i sjøen (røde/hvite symboler) og settefiskanlegg for laks
(fiolett/hvite symboler) fjordsystemet utenfor Jørpelandsvassdraget (svart sirkel) (Kartkilde:
www.fiskeridirektoratet.no).
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2.2 Fisketrappa og manuell telling av fisk i trappa
Fisketrappa i Fossen i Jørpelandselva stod ferdig i 1998 og var eid av Strand JFF.
Trappa har 34 kulper og en total høydeforskjell på 17,5 m. Allerede årene før
bygging av trappa ble det satt ut lakseyngel ovenfor Fossen. Det var med andre
ord tilbakevandrende laks i fisketrappa fra starten av. Trappa fungerte ikke
tilfredsstillende, og fisk ble fanget i trappa og flyttet opp i årene 1998 til 2010. I
2011 ble det gjennomført en befaring i trappa med mål om å utbedre trinn der
fisken ikke kunne passere (Pulg et al. 2011). Utbedringen av trappa ble ferdigstilt
i 2012 (Figur 5) samtidig som det ble gjort tiltak i perioden 2013 til 2015 for å
bedre oppvandringen på flere punkter oppstrøms trappa (Figur 6).

Figur 5. Fisketrappa i Fossen i Jørpelandselva. Bildet er fra 2013 da flere trinn var ferdig modifisert
etter plan fra 2011.
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Figur 6. Øverste trinn i fisketrappa i Fossen i Jørpelandselva med reguleringsluke. I bakgrunnen vises
en ekstra betongkulp som ble opprustet til sesongen 2016 for å lette fiskens vandring videre opp i
elva.

2.4 Videoovervåking
Fra og med 2013 er det benyttet et videosystem for å registrere fisk i fisketrappa
i Fossen i Jørpelandselva. Systemet er produsert av Lighthouse Sensor Systems.
Videosystemet består av en passeringskanal i rustfritt syrefast stål med sensor,
kamera, undervannslys og videoopptaker. Passeringskanalen består av en kalv
montert i en stålramme på betongveggen øverst i fisketrappa og en
avbildningskanal som leder fisken videre fram mot sensoren. Sensoren detekterer
passerende objekter og har innebygget programvare som gjør det mulig å stille
inn varierende følsomhet i forhold til hastighet og størrelse på passerende
objekter. Sensoren har som oppgave å starte videosystemet når det passerer fisk.
Kamera monteres slik at bildet dekker hele avbildningskanalen. Videosystemet
lagrer fortløpende et 10 sekunders opptak som slettes når det ikke passerer fisk.
På signal (trigg) fra sensoren lagres et videoklipp på SD-kort i en videoserver
13
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lokalt. Videoklippet sendes deretter til en sentral sever via internett. Parallelt
lagres det en lokal backup 2,5 bilder pr sekund kontinuerlig i en separat
videoopptaker. Dette videoopptaket kan analyseres om sensoren i perioder er ute
av drift.
Videosystemet blir forsynt med elektrisk kraft fra en vannturbin som er montert
nedenfor fisketrappa, og som henter vann gjennom en rørgate fra øverste trinn i
trappa.

Figur 7. Passeringskanalen for videoovervåkingssystemet ovenfor det øverste trinnet i fisketrappa i
Jørpelandselva.
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2.5 Drivtelling
I årene 2011 til 2015 gjennomførte UNI Research drivtellinger av gytefisk om
høsten, på strekningen fra ca. 50 m oppstrøms KV Dalen til sjøen (Lehman et al.
2016). I 2017 ble det, som i 2016, gjennomført drivtelling av Skandinavisk
naturovervåking på strekningen fra fisketrappa til sjøen. Dato for gjennomføring
var 22. november. Tellingen ble gjennomført av to personer. Sikten var ca. 2,5 m.
Tellingen ble utført i henhold til norsk standard (NS-9456: 2015).

2.6 Fangststatistikk
Fangststatistikk

fra

1998

til

2017

er

hentet

(www.miljodirektoratet.no) og www.fangstrapp.no.
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3. Resultater
3.1 Fangstutvikling i Jørpelandselva
3.1.1 Laks
Årlige fangster av laks i Jørpelandselva har variert mellom 29 og 149 individer de
siste 20 årene (Figur 8). Høyeste registrerte fangst er fra 2017. Selv om
variasjonen mellom år er stor, er det ingen tydelig økning eller reduksjon sett over
hele perioden. Unntaket er 2016 og 2017, som har de høyeste fangstene de siste
21 årene. Det er ikke rapportert gjenutsatt laks i Jørpelandselva. Gjennomsnittlig
fangst de siste 21 årene er 75,4 individer (SD=32,1, N=21).
160
140

Fangst av laks (N)

120
100
80
60
40
20
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Figur 8. Fangst av laks i Jørpelandselva i årene 1997 til 2017.

3.1.2 Sjøørret
Årlige registrerte fangster av sjøørret i Jørpelandselva har variert mellom 4 og 148
individer de siste 21 årene (Figur 9). Høyeste registrerte fangst var i 2000. Fram
til fredningen i 2010, var det en kraftig nedgang i antall registrerte sjøørret i
fangstene. I 2016 ble det fanget og gjenutsatt 27 sjøørreter med en
16
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gjennomsnittlig vekt på ca. 1,0 kg. I 2017 ble det ikke rapportert sjøørret i
fangstene.
160

Fangst av sjøørret (N)
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Figur 9. Fangst av sjøørret i Jørpelandselva i årene 1997 til 2009. I 2010 ble sjøørreten fredet.

3.2 Videoovervåking 2013 til 2017
3.2.1 Generelt
Overvåkingen av oppvandrende fisk i fisketrappa i Fossen, ble gjennomført uten
driftsavbrudd i oppvandringssesongen i alle årene fra 2013 til 2017. Det har vært
avbrudd i noen minutter og timer i forbindelse med skifte av disk og vedlikehold,
men det påvirker ikke det totale resultatet. I årene fra 2013 til 2015 var det
kontraktsfestet at videoovervåkingen skulle starte opp innen 1. mai hvert år. I
2016 ble avgjørelsen om overvåking tatt seint og overvåkingen startet ikke før 10.
juni. I 2017 ble overvåkingen startet 8. mai. Det er enkelte år registrert fisk før 10.
juni, men det gjelder svært få fisk. Videoovervåkingen har derfor fanget opp
tilnærmet all fisk hvert år (Tabell 1). Prosjektet er stort sett avsluttet i november
hvert år, over 14 dager etter at siste fisk er registrert i trappa (Tabell 1).

17
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Tabell 1. Tidspunkter for oppstart og avslutning av videoovervåking hvert år og dato for første og
siste fiskepassering i perioden 2013 til 2017.

2013

2014

2015

2016

2017

Oppstart

01.05

30.04

21.04

10.06

08.05

Første registrerte fisk

09.06

25.05

04.06

16.06

29.05

Siste registrerte fisk

21.10

22.10

13.10

29.10

09.11

Avslutning

29.10

02.11

01.11

10.11

22.11

3.2.2 Laks
I 2017 ble det registrert totalt 384 laks som passerte videosystemet øverst i
fisketrappa i Jørpelandselva. Dette er det høyeste antallet i fireårsperioden fra
2013 til 2017 (Figur 10). Det ble også gjennomført drivtelling av gytefisk i elva
nedenfor fisketrappa den 22. november i 2017. Legges disse tallene til
registreringene fra videoovervåkingen og fangsttall fra elva nedenfor trappa, får
vi totalt innsig av laks til Jørpelandselva i 2017. Fangststatistikken skiller
imidlertid ikke mellom fangst ovenfor og nedenfor fisketrappa. Det er likevel
antatt at ca. 30 % av fangstene stammer fra denne nederste delen av elva i 2017,
mens det vanlige trolig er ca. 40 % (A. Jørpeland pers. med.). Gitt at disse
antagelsene er korrekte, kan innsig av laks beregnes for alle årene fra 1998 til
2017 (Figur 11). Totalt beregnet innsig til Jørpelandselva i 2017 var 453 laks.
Det ble registrert tre oppdrettslaks i 2017. I hele femårsperioden er det registrert
i gjennomsnitt 1,5 % (SD=2,6 og N=5) oppdrettslaks i fisketrappa. Data fra
tidligere års registreringer (ulike metoder) viser at andelen oppdrettslaks har gått
noe ned de siste årene (Figur 12). I 2017 ble det også registrert tre
fettfinneklippet laks. Dette er trolig utsatt fisk, men utsettingssted er ukjent.
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Figur 10. Antall laks registrert i fisketrappa i Jørpelandselva i årene 2013 til 2017.
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Innsig beregnet fra telling i trapp + fangst
Innsig beregnet fra drivtelling + fangst
Innsig beregnet fra videoovervåking og drivtelling nedenfor trappa
Figur 11. Beregnet innsig av laks til Jørpelandselva i årene 1998 til 2017. Innsiget er summen av laks
talt i fisketrappa og fangst og gytebestand nedenfor trappa eller drivtelling i hele elva + total fangst.
Figuren bygger på premissene at 40 % av fangstene stammer fra elva nedenfor fisketrappa (med
unntak av 2016 og 2017 da det er benyttet verdien 30 % i beregning av fangst nedenfor trappa).
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Drivtelling hele elva

Videoovervåking

Figur 12. Andel oppdrettslaks i Jørpelandselva i årene 1989 til 2017. Merk at det er benyttet ulike
metoder i ulike perioder. I 2014 og 2015 ble det også gjennomført drivtelling i hele elva, men det
viser ingen grønne søyler for disse årene fordi andel oppdrettslaks ble registrert til å være 0 % med
denne metoden.

Oppvandringsforløpet for laks varierte lite mellom år i overvåkingsperioden.
Halvparten av alle individene hadde passert fra 1. til 19. august (Figur 13). I 2017
var det imidlertid vesentlig tidligere oppvandring, enn de foregående årene.
Dersom passeringstidspunktet i trappa er representativt for innvandringen til
elva, ser oppvandringen i Jørpelandselva ut til å starte noe senere enn de andre
elvene i området. Laksen vandrer omtrent samtidig med sjøørreten, hele sesongen
sett under ett, og over flere år. I første halvdel av sesongen ser det imidlertid ut til
at sjøørreten vandrer tidligere, mens det er motsatt i sist halvdel (Figur 14). Dette
skyldes størrelsesavhengig oppvandringsforløp hos sjøørret (Figur 23).
I 2017 var Jøssang kraftverk ute av drift. Det betyr at det var mer vann som ble
kjørt

gjennom Dalen

1 kraftverk og

mer vann

i

Jørpelandselva

i

oppvandringssesongen for fisk dette året, enn i de fire forgående årene. Alle de tre
størrelsesklassene

av

laks

vandret

tidligere

i

2017

enn

median

oppvandringstidspunkt (50% kumulativ oppvandring) for perioden (Tabell 2 ,
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Figur 15 og Figur 16). Men, for smålaks og storlaks var 2017 ikke det året med
tidligst oppvandring i overvåkingsperioden.
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Figur 13. Kumulativ oppvandring av villaks i fisketrappa i Jørpelandselva i årene 2013 til 2017.
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Figur 14. Gjennomsnittlig kumulativ oppvandring av villaks i forhold til sjøørret i fisketrappa i
Jørpelandselva i årene 2013 til 2017.

22

Kumulativ oppvandring (%)

SNA-rapport 02/2018

2013

100
80
60
40
20
0

Smålaks

Storlaks

2014

100

Kumulativ oppvandring (%)

Mellomlaks

80
60
40
20
0

Smålaks

Mellomlaks

Storlaks

Kumulativ oppvandring (%)

2015
100
80
60
40
20
0

Smålaks

Mellomlaks

Storlaks

Figur 15. Kumulativ oppvandring av små-, mellom- og storlaks i Jørpelandselva i årene 2013 -2015.

23

Kumulativ oppvandring (%)

SNA-rapport 02/2018

2016

100
80
60
40
20
0

Smålaks

Mellomlaks

Storlaks

Kumulativ oppvandring (%)

2017
100
80
60
40
20
0

Smålaks

Mellomlaks

Storlaks

Figur 16. Kumulativ oppvandring av små-, mellom- og storlaks i Jørpelandselva i årene 2016 -2017.

Tabell 2. Dato for 50 % kumulativ oppvandring for små-, mellom- og storlaks i Jørpelandselva i årene
2013 til 2017.

År
2013
2014
2015
2016
2017
Median

Smålaks
17.aug
22.aug
23.aug
05.aug
11.aug
17.aug

Mellomlaks
10.aug
19.aug
06.aug
11.aug
27.jul
10.aug
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Storlaks
22.sep
14.jul
02.aug
06.aug
22.jul
02.aug
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Laksen passerer det øverste trinnet i trappa i større grad om ettermiddagen enn
ellers i døgnet (Figur 17).
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Figur 17. Gjennomsnittlig oppvandringsforløp for laks gjennom døgnet i Jørpelandselva i årene 2013
til 2017.

Laks som passerte fisketrappa i 2017 hadde en total kroppslengde som varierte
fra drøyt 40 cm til 103 cm. Det ble registrert flest mellomlaks (3-6.9 kg) dette året.
I drivtellingen nedenfor trappa og i fangstene ble det også registrert flest
mellomlaks (Figur 18). Andelen smålaks registrert i fisketrappa, har minket i
årene 2013 – 2017 (Figur 19). Den samme trenden er også tilstede i
fangststatistikken (Figur 20).
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Figur 18. Fordeling av små-, mellom- og storlaks registret i fisketrappa, i drivtellingene nedenfor
trappa og i fangstene i Jørpelandselva i 2017.
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Figur 19. Andel små-, mellom- og storlaks registrert i videobilder fra fisketrappa i Jørpelandselva i
årene 2013 til 2017.
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Figur 20. Andel små-, mellom- og storlaks registrert fangstene i Jørpelandselva i årene 2013 til 2017.

Andel hunnlaks registrert i fisketrappa var høyest for mellom- og storlaks. Det
samme er tilfelle for laks registrert under drivtelling nedenfor fisketrappa (Tabell
3). Det fastsatte gytebestandsmålet (GBM) for Jørpelandselva er 111 kg hunnlaks.
Dette målet ble nådd med 845 % i 2017. Beskatningsraten var høyest for smålaks
der 47,2 % av innsiget ble fanget i sportsfisket. For mellom- og storlaks var
beskatningsraten lavere, med henholdsvis 32,1 og 7,5 % (Tabell 3).
Tabell 3. Innsig, beskatningsrater og gytebestand fordelt på størrelsesklasser og kjønnsfordeling av
laks i Jørpelandselva i 2017.
Smålaks

Mellomlaks

Storlaks

Totalt

Fangst nedenfor fisketrappa (est. 30 % av total) (N)

13

31

1

45

Total fangst (N)

42

104

3

149

Drivtelling nedenfor fisketrappa (N)

4

15

5

24

Videoregistrering i fisketrappa (N)

72

278

34

384

Totalt innsig

89

324

40

453

Beskatningsrate totalt (%)

47,2

32,1

7,5

32,9

Andel hunnlaks video (%)

25,4

71,5

64,7

Antall hunnlaks ovenfor trapp

11

147

21

178

Antall hunnlaks nedenfor trapp (N)

1

10

3

14

Antall gytelaks ovenfor trapp (est. 70% av beskatning)

43

205

32

280

Gjennomsnittsvekt laks fangst (kg)

1,8

4,6

8,3

Gytebiomasse hunnlaks ovenfor trapp (kg)

19,5

674,9

171,3

865,7

Gytebiomasse hunnlaks nedenfor trapp (kg)

1,8

46,0

24,9

72,7

Total gytebiomasse hunnlaks hele elva (kg)

21,3

720,9

196,2

938,4

47

220

37

304

Total gytebestand (N)
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3.2.3 Sjøørret
I 2017 ble det registrert totalt 211 ørreter som passerte videosystemet øverst i
fisketrappa i Jørpelandselva. Av disse ble 13 definert som stasjonær ørret. Antall
bestemt til å være sjøørret var derfor 198. Dette er omtrent som gjennomsnittet
(203,2 individer) i perioden fra 2013 til 2017(Figur 21). Totalt antall registrerte
sjøørret har i gjennomsnitt vært 259, men en varierende andel er definert som
stasjonær ørret, fra ca. 6 % til over 60 %. Det er usikkerhet knyttet til å skille
mellom stasjonær- og sjøørret. Det ble også gjennomført drivtelling av gytefisk i
elva nedenfor fisketrappa den 22. november i 2017. Her ble det registrert 7
sjøørreter. Totalt innsig var derfor 205 sjøørreter.
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Figur 21. Totalt antall sjøørret registrert i fisketrappa i Jørpelandselva i årene 2013 til 2017.

Oppvandringsforløpet for sjøørret varierte lite mellom år i overvåkingsperioden
der 50 % alle individene hadde passert fra 4. til16. august (Figur 22). I 2017 som
i tidligere år og som i andre vassdrag, vandret de minste sjøørretene opp seinest
(Figur 23).
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Figur 22. Kumulativ oppvandring av all sjøørret samlet, i fisketrappa i Jørpelandselva i årene 2013
til 2016.
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Figur 23. Kumulativ oppvandring av sjøørret fordelt mellom størrelsesgrupper i fisketrappa i
Jørpelandselva i 2017.
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3.3 Drivtelling av gytefisk i 2017
Det ble gjennomført drivtelling av gytefisk i elva nedenfor fisketrappa i Fossen den
22. november i 2017. Tellingen startet fra og med selve fosskulpen, og det ble
registrert totalt 24 villaks. Størrelsesfordelingen for laksen var henholdsvis 16,7
%, 62,5 % og 20,8 % for små-, mellom- og storlaks. Andel hunnlaks var 25,0 %,
66,7 % og 60 % for henholdsvis små-, mellom- og storlaks.
Det ble registrert totalt 7 sjøørreter mot 55 året før.
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4. Diskusjon
I 2017 ble det registrert 384 oppvandrende villaks og tre oppdrettslaks i
fisketrappa Fossen i Jørpelandselva. Den største laksen som ble registrert, hadde
en kroppslengde på 103 cm. Det ble beregnet en total gytebestand etter fangst, på
304 individer. Av disse var 192 hunnlaks med en totalvekt på 938,4 kg, noe som
utgjør 8,5 ganger høyere gytebiomasse enn GBM, som er estimert til 111 kg (Anon
2015).
Siden kraftverket i vassdraget var ute av drift i 2017, og vannføringen i elva derfor
var høyere enn i årene før, skulle en forvente tidligere oppvandring av laks dette
året. Oppvandringsforløpet for laks i 2017 viser at det var noe tidligere
oppvandring enn median oppvandringsforløp i årene før. Men, for smålaks var det
tidligere oppvandring i 2016 enn i 2017. Tilsvarende var det tidligere
oppvandring av storlaks i 2014 enn i 2017.
For å kunne beregne totalt innsig til elva må antall laks i fangstene nedenfor
fisketrappa være kjent. Til nå er det ikke skilt mellom fangst ovenfor og nedenfor
fisketrappa, i fangststatistikken fra Jørpelandselva. I 2017 var det antatt at ca. 30
% av laksen ble fisket nedenfor fisketrappa (A. Jørpeland pers. med.). Dersom
dette er korrekt, var det totale innsiget av laks i 2017 på 453 individer, og trolig
det høyeste de siste 16 årene. Innsiget av laks er et viktig mål for vurdering av
utviklingen av laksebestanden. Det er derfor ønskelig å skille mellom laks fanget
ovenfor og nedenfor fisketrappa, der videosystemet er plassert. Det er også
nødvendig å gjennomføre drivtelling nedenfor trappa for å måle totalt innsig.
Fangstene av laks i Jørpelandselva har vært relativt stabile fra tidlig 1980-tallet og
fram til i dag. Det er liten forskjell i fangst før og etter oppstart av kalking. Det er
følgelig også liten forskjell i antallet laks i fangstene før og etter bygging av ny
fisketrapp. Denne trappen ble ferdigstilt tre år etter oppstart av kalkingen.
Fangststatistikk gir kun et indirekte mål på totalbestanden. Det er vist fra flere
vassdrag at beskatningsraten varierer mye mellom år. Endrede fangstregler i
tillegg til variasjon i fiskeforholdene gjør at fangststatistikk blir upresist som
bestandsmål. Ungfiskundersøkelser kan heller ikke benyttes for å måle variasjon
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i totalbestand. I Jørpelandselva er det imidlertid over lang tid gjennomført
fisketellinger. Først ble det manuelt talt fisk i trappa fra 1998 til 2010. Deretter er
det benyttet drivtellinger og videoovervåking de siste seks årene. Sammen med
fangststatistikk gir disse metodene et mer presist bilde av bestandsutviklingen.
Det sentrale spørsmålet er om tiltakene som er gjennomført i elva, har en effekt
eller ikke. Ut fra de siste årenes innsigsberegninger kan det se ut til at det er en
økning i bestanden. Når en sammenligner årene før kalking og bygging av
fisketrapp, med tilstanden nå (Miljødirektoratet 2016), er det også andre faktorer
som har endret seg. Det har siden 2011 vært på plass et vannføringsreglement i
Jørpelandselva som har gitt både mer stabile, og høyere vannføringer over hele
året enn hva man hadde tidligere. Det har også vært satt ut fisk ovenfor og
nedenfor lakseførende strekning fra 1970-tallet. Utsettingene opphørte så seint
som i 2008. Effektene av disse utsettingene vil forsvinne først etter 2012. Samtidig
ble ikke fisketrappa velfungerende før i 2012, noe som potensielt vil øke
produksjonen av ungfisk ovenfor og gi effekt på innsiget av laks først i 2017 og
2018. En relativt større gytebestand i årene 2012 til 2017 vil også kunne ha en
umiddelbar effekt på antall flergangsgytere i bestanden. Størrelsesfordelingen av
laks og morfologiske kjennetegn registrert på videoopptak fra fisketrappa, tyder
på at det kan være en økning i andelen av flergangsgytere de siste årene. Innsiget
av laks økte med 27 % i 2017, men de registrerte endringene i
bestandssammensetningen i forhold til i 2016 var relativt sett, større. Antallet
registrerte smålaks i 2017 (89) var 43 % lavere enn de 157 som ble registrert i
2016. For mellomlaks ser vi også en endring, men forholdet er her motsatt med
83 % flere mellomlaks i 2017.
Dette vil uansett bety at gytebestanden (målt som gytebiomasse for hunnlaks) har
økt betydelig siden flere av hunnlaksene var mellom- og storlaks. Økt gytebestand
i de siste fem årene vil kunne gi økt produksjon av smolt, og økt innsig fra og med
2017 og framover. Denne prognosen blir foreløpig bekreftet i dataene fra 2017,
selv om dette gjelder kun ett år. En forutsetning for dette argumentet er at
arealene av elva er optimalt utnyttet av ungfisken og at sjøoverlevelsen er
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konstant. Innfangning og transport av laks opp ovenfor trappa i de årene den ikke
fungerte, gjør imidlertid at denne effekten ikke nødvendigvis blir så synlig.
Overvåking av sjøørret ved bruk av visuelle metoder har en usikkerhet knyttet til
å bestemme om den observerte fisken er en stasjonær ørret eller en kjønnsmoden
sjøørret. Tallene for sjøørret er derfor noe mer usikre enn for laksen i denne
rapporten. Sjøørretbestanden ser imidlertid også ut til å øke i Jørpelandselva de
siste årene. En analyse av utviklingen av denne bestanden må ta med at sjøørreten
er fredet siden 2010. Det er imidlertid fremdeles et ikke kjent antall sjøørret som
blir fisket i sjøen, noe som introduserer en viktig ukjent faktor. En sjøørretbestand
bør ikke beskattes med mer enn 5 til 10 % av innsiget for at den skal vokse
(Gjertsen et al. 2016, Lamberg & Gjertsen 2017). I 2016 var innsiget av sjøørret til
elva på drøyt 200 individer. Et bærekraftig uttak dette året, bør derfor ikke
overstige 20 individer (noe høyere fordi fangst i sjøen må legges til antall sjøørret
i innsiget) totalt (fangst i elv og sjø samlet). Siden uttaket i sjøen ikke er kjent, er
det derfor trolig fornuftig å ikke åpne for fiske etter sjøørret i elva før
gytebestanden er blitt større.
Elver kan, gjennom tiltak, ofte bli bedre. Utlegging av gytegrus eller annen
habitatjustering, vil kunne føre til en mer optimal fordeling av ungfisken. Om det
er en dårlig fordeling av gyting i Jørpelandselva i dag, er et annet spørsmål som er
til dels vanskelig å svare på. Det er alltid ønskelig å måle effekter av tiltak presist
men ikke alltid mulig innenfor praktisk og økonomiske rammer. Når mange tiltak
startes opp samtidig, kan effekten av de enkelte tiltakene være krevende å skille
ut. Så lenge en ikke måler produksjonen av smolt som direkte totalt antall smolt
som vandrer ut hvert år (videoovervåking eller feller), er innsigsmålinger for laks
og sjøørret den men mest presise metoden for evaluering av tiltak. I tillegg vil
denne metoden sammen med fangststatistikk være et viktig styringsverktøy for å
oppnå bærekraftig høsting.
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