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Sammendrag 

 

Lamberg, A., Strand, R. og Gjertsen V. 2017. Videoovervåking av laks og sjøørret i 

fisketrappa i Osfossen i Gaula, Sogn og Fjordane – 2016. SNA-rapport 07/2017. 25 s. 

 

Oppvandring av laks og sjøørret i fisketrappa i Osfossen i Gaula i Sunnfjord har blitt 

registrert ved hjelp av et videosystem i tolv år, fra 2005 til og med 2016. I 2016 ble det 

registrert 2740 villaks som passerte fisketrappa. Dette er det høyeste antallet i 

overvåkingsperioden. Total fangst (avlivet fisk) i Gaula var 306 laks. Av disse ble 238 

tatt ut nedenfor Osfossen og videolokaliteten. Dette gir et totalt innsig på 2978 laks og 

en beskatningsrate på 10,3 % for hele vassdraget. Beskatningsraten var høyest for 

smålaks (20,7 %) og lave for mellomlaks (8,7) og for storlaks (3,6 %). Det ble beregnet 

at gytebestanden av laks i 2016 bestod av 8 249 kg hunnlaks, noe som er langt over 

gytebestandsmålet for vassdraget (1443 kg).  

 

Oppvandringen har hovedsakelig foregått i juli måned i årene 2005-2014, og det gjorde 

den også i 2016. I 2015 var det derimot en kald, sen vår og laksen vandret nesten en 

måned senere enn det som er vanlig i Gaula.  

 

Totalt innsig av sjøørret til vassdraget var 892 individer. Et uttak på totalt 22 sjøørret ga 

en beskatningsrate på 1,7 %. Oppvandringen av sjøørret starter tidligere enn laksen og 

foregår jevnt hele sesongen. 
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Forord 

 

Denne rapporten er en oppsummering av resultater fra registrering av laks og sjøørret i 

fisketrappa i Osfossen i Gaula i Sunnfjord i 2016. Tilsvarende registreringer er 

rapportert i enkle rapporter fra 2005 og frem til i dag.  Datamaterialet fra disse 

undersøkelsene benyttes blant annet av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning til 

vurdering bestandsutvikling i vassdraget. Dette arbeidet danner videre grunnlaget for 

fastsettelse av fiskeregler.  

 

Oppdragsgiver for Prosjektet er Gaula Elveeierlag. Det rettes en takk til John Chick som 

samvittighetsfullt har driftet registreringssystemet i fisketrappen. En takk også til 

Harald Lervik og Per Karsten Wahl for faglige innspill og fangstrapportering. 

 

Anders Lamberg 

Prosjektleder 

Skandinavisk naturovervåking 
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1. Innledning 

 

I fisketrappa i Osfossen i Gaula er det gjennomført registreringer av all oppvandrende 

laks og sjøørret i tolv år, fra 2005 og fram til og med 2016. Det er dermed mulig å følge 

utviklingen av bestandene av voksen laks og sjøørret vassdraget over år. 

 

Resultatene fra de siste årene viser at antall laks registrert i fisketrappa var lavt i årene 

fram til og med 2009 og har deretter økt fra år til år (Lamberg 2006, Lamberg et al. 

2007, Lamberg et al. 2008, Lamberg & Strand 2009, Lamberg & Strand 2010, Strand & 

Lamberg 2011, Gjertsen et al. 2012, Strand & Lamberg 2013, Strand & Lamberg 2014, 

Lamberg & Strand 2016). Antall sjøørret økte i 2009 fra relativt lave nivåer i 2006, 2007 

og 2008 og har siden økt for hvert år. 

 

I Gaula i Sunnfjord er det, som et kultiveringstiltak for elva, satt ut laks helt tilbake til 

1930, med utsettinger av plommesekkyngel. Utsettingene ble stanset i 2001. Fra 2008 

og fram til i dag er det imidlertid satt ut øyerogn årlig i vassdraget, ovenfor lakseførende 

strekning (Anon. 2011). Gytebestandsmålet for Gaula er satt til 1443 kg (1082 – 2164 

kg) hunnfisk i gytebestanden (Anon. 2011). 
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2. Metode 

Laks og sjøørret som passerte fisketrappa Gaula i Sogn og Fjordane, ble i 2016 overvåket 

ved hjelp av en passeringskanal med optisk sensor og et tilhørende undervanns 

videosystem. Utstyret ble som tidligere år, plassert i det øverste trinnet i fisketrappa. 

Fisk som passerte sensoren, utløser et 10 sekunder langt videoopptak. Dette er mulig 

ved bruk av en såkalt ”pre alarm” funksjon der videobilder fra kamera hele tiden lagres, 

men slettes dersom det ikke kommer fisk. Når det passerer en fisk, tar systemet vare på 

videoopptaket både før og etter passering av sensoren. På denne måten vil også fisk som 

eventuelt vandrer ned bli registrert i videoklippet. I tillegg til det sensorbaserte 

videosystemet, lagres det 2 bilder pr sekund i et langt «time lapse» opptak som varer 

hele sesongen. Dersom det oppstår tekniske feil i sensoren, vil det derfor alltid eksistere 

opptak av all passerende fisk. 

 

Bildefeltet ble opplyst av et undervannslys montert inne i passeringskanalen for å øke 

bildekvaliteten når det var mørkt. Videoopptakene ble lagret på harddisk. I 2016 ble det 

videosystemet knyttet til internett via en videoserver og 4G mobilsender. Videoklippene 

av passerende fisk ble sendt via nettet til en sentral server for fortløpende analyse. Etter 

endt sesong ble videomaterialet kontrollert ved avspilling og en høyoppløselig CRT-

monitor. Kroppslengden ble målt med lineal direkte fra skjermen ved hjelp av 

kalibrering i forhold til dimensjoner i avbildningskanalen. Fisken ble kategorisert etter 

art og type (villaks, kultivert fettfinneklippet laks, oppdrettslaks og sjøørret), kjønn (kun 

registrert for laks) og lengde. Lengdekategoriene for villaks som ble benyttet er <65 cm 

– smålaks, 65-89 cm – mellomlaks og ≥90 cm storlaks. Kjønn ble bestemt ved hjelp av 

morfologiske kjennetegn. 

 

Fangststistikk er hentet fra www.fangstrapp.no, samt fra Harald Lervik og Per Karsten 

Wahl som er fiskerettighetshavere under Osfossen. Fangststatistikken er fordelt på 

fangst nedenfor og ovenfor Osfossen. Siden det ikke er gyteområder i vassdraget 

nedenfor Osfossen (fossen faller praktisk talt rett i sjøen), beregnes totalt innsig av fisk 

til vassdraget ved å legge sammen fangst nedenfor fossen med antall fisk som passerer 

fisketrappa. Gytebestanden regnes som den fisken som er igjen etter fangst ovenfor 

fossen.   

http://www.fangstrapp.no/
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3. Resultater 

Ved gjennomgang av videomaterialet ble det registrert 2740 villaks, 10 fettfinneklippet 

kultivert laks, 6 oppdrettslaks og 892 sjøørret.  

3.1 Vill laks 

3.1.1 Oppvandringsforløp  

Videosystemet ble satt i drift 31. mai og avsluttet den 10. oktober 2016. Den første 

laksen som passerte telleren, ble registrert 7. juni. Den 18. juli hadde 50 % av laksen 

passert, og den siste laksen passerte den 1. oktober (Figur 1).  

 

 

Figur 1. Oppvandring av antall villaks pr dag gjennom fisketrappa i Osfossen, Gaula i 2016. 

 

Oppvandringsforløpet gjennom sesongen har vært relativt likt fra år til år. I 10 av de 11 

årene vi har komplette oppvandringsdata, har 50 % av laksen vandret opp mellom den 

16. – og 27. juli (Figur 2). I 2015 vandret laksen opp senere enn alle foregående år med 

videoregistrering, når vi ser bort fra 2010 hvor registreringer manglet siste del av 

sesongen.  
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Figur 2. Tidspunkt for når 50 % av villaksen passerte fisketelleren i Osfossen i Gaula i perioden 2005 til og 

med 2016. I 2010 mangler det videopptak fra den siste delen av sesongen. 

 

Antall registrerte laks i fisketrappa i Osfossen har variert i løpet av de 12 årene med 

registreringer, med lavest antall i 2008 (n=567) og høyest i 2016 (n=2740)(Figur 3).  

 

 

 

Figur 3. Antall villaks registrert gjennom fisketelleren i Osfossen i perioden 2005 til og med 2016. I 2010 var 

det en periode med avbrudd i videoopptakene da det trolig var høy vandringsaktivitet i fisketrappa. Oppgang 

i denne perioden er estimert fra loggede data fra selve utløsermekanismen (skravert søyle). 
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Oppvandringstidspunktet gjennom døgnet i fisketelleren i Osfossen har samme 

fordeling i 2016 som alle tidligere år det er gjennomført tellinger på dette stedet. I den 

mørke tiden av døgnet er det svært lav vandringsaktivitet, mens størst 

vandringsaktivitet er det fra kl. 16.00 til kl. 24.00. I 2016 var det en tendens til høyere 

vandringsaktivitet tidlig på dagen enn tidligere (Figur 4).  

 

 

Figur 4. Oppvandringstidspunkt gjennom døgnet for villaks i fisketeller i Osfossen, Gaula for årene 2005 til 

og med 2016. 

 

3.1.2 Alders- og kjønnsfordeling  

I 2016 ble det registrert en kjønnsfordeling for all oppvandrende laks på 64 % hunn- og 

36 % hannfisk. Av smålaksen var 28,5 % hunnfisk, mens 73,6 % og 59,1 % av 

henholdsvis mellomlaks og storlaks var hunnfisk (Tabell 1).  
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2016.  

 Smålaks Mellomlaks Storlaks 
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Storlaksen vandret tidligere enn mellom- og smålaksen (Figur 5). Den minste laksen som 

passerte fisketelleren ble målt til 40 cm og den største laksen som passerte telleren ble 

målt til 130 cm (Figur 6). Mellomlaksen dominerte innsiget til Gaula i 2016 og antall 

storlaks var også rekord høyt i forhold til resten av overvåkingsperioden (Figur 7). 

 

 

Figur 5. Størrelsesfordeling for oppvandrende villaks i Osfossen i Gaula i 2016. 
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Figur 6. Fordeling av laks i forhold til kroppslengde, registrert i fisketrappa i Osfossen i 2016. 

 

 

Figur 7. Fordelingen av små-, mellom- og storlaks målt i innsiget til Gaula i årene 2005 til 2016. 
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3.1.3 Innsig, fangst og beskatningsrate  

Det ble registrert 2740 villaks som passerte fisketelleren i Osfossen 2016. I elva 

nedenfor Osfossen ble det fanget og avlivet 238 laks. Dette gir et totalt innsig til 

vassdraget på 2978 laks (Tabell 2). Beskatningsraten beregnet på grunnlag av innsig og 

total beskatning var 10,3 % for alle størrelsesgrupper av laks.   

 

Tabell 2. Beregning av totalt innsig, gytebestand og beskatningsrater for laks i Gaula i 2016. 

Beregningsgrunnlaget er tall fra videoregistreringen og fangst nedenfor Osfossen.  

2016 Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 

Fangst nedenfor kamera (N) 98 127 13 238 

Fangst ovenfor kamera (N) 28 35 5 68 

Fangst samlet (N) 126 162 18 306 

Videoregistrering (N) 510 1736 494 2740 

Innsig (N) 608 1863 507 2978 

Beskatningsrate nedenfor kamera (%) 16,1 6,8 2,6 8,0 

Beskatningsrate ovenfor kamera (%) 5,5 2,0 1,0 2,5 

Total beskatningsrate (%) 20,7 8,7 3,6 10,3 

Gytebestand (N) 482 1701 489 2672 

Andel hunnlaks (%) 28,5 73,6 59,1 63,6 

Antall hunnlaks gytebestand (N) 137 1252 289 1678 

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

Antall kg hunnlaks (kg) 274,7 5633,7 2340,9 8249,0 

 

 

Fangstene i Gaula nådde et bunnivå i 2008 i undersøkelsesperioden (2005 – 2016), men 

i årene etterpå har en stor, men varierende andel blitt sluppet tilbake i elva (Figur 8).  
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Figur 8. Fangstutvikling i Gaula i perioden 2005 – 2016. 

 

For å kunne beregne total beskatningsrate for vassdraget må det skilles mellom fangst 

nedenfor og ovenfor videoregistrerings-lokaliteten. Fra 2005 til 2010 ble det ikke 

innhentet informasjon om fordeling av fangst nedenfor og ovenfor Osfossen. I de seks 

siste årene foreligger imidlertid denne informasjonen, og andel laks som ble fanget 

nedenfor videolokaliteten var gjennomsnittlig 63,5 % i de seks foregående årene. I 2016 

ble 77,8 % fanget nedenfor Osfossen. 

 

Antar vi at andelen fanget nedenfor Osfossen de første seks årene har vært lik 

gjennomsnittet for de seks siste årene, kan totalt innsig av laks beregnes for årene 2005 

til 2008 (Figur 9). 
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Figur 9. Innsig av laks totalt til Gaula i perioden fra 2005 til 2016. For perioden 2005 til 2010 er fangst 

nedenfor kamera beregnet ut fra at gjennomsnittlig 63,5 % (gjennomsnitt for de siste seks årene) av fangsten 

hvert år blir tatt nedenfor fisketrappa der videosystemet er plassert. For årene 2011 til 2016 er reell fangst 

nedenfor kamerasystemet registrert. 

 

3.1.4 Gytebestandsmål (GBM) 

Gytebestandsmålet for Gaula i Sunnfjord er satt til 1443 kg (1080 – 2164 kg) hunnfisk. 

Hvis all fisk som ble observert i fisketelleren i 2016 har samme gjennomsnittsvekt 

fordelt på størrelsesklasser som i sportsfiskefangstene i 2016 (avlivet laks), tilsvarer 

dette 2946 kg hunnfisk i gytebestanden (Tabell 3). Dette gir en gytebestandsoppnåelse 

for 2016 som er fem ganger høyere enn det gytebestandsmål som er satt for elven. 

 

Tabell 3. Beregning av kg hunnfisk i gytebestanden i Gaula i 2016. 

 Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 

Hunnlaks i gytebestand (N) 137 1252 289 1678 

Gjennomsnittsvekt (kg) 2,0 4,5 8,1 3,7 

Vekt hunnfisk (kg) 274,7 5633,7 2340,9 8249,0 

 

Gytebestanden i Gaula har økt fra 2005 fram til 2016. Fra relativt beskjedene 

gytebestander i 2005 til 2008 (Tabell 4) har vi fått store innsig i årene 2010 til 2016. 

Etter lavere uttak av laks i årene 2010 – 2012 ble resultatet svært store gytebestander. 
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øke betydelig forutsatt at reelt GBM ikke var nådd i 2005 til 2008 og at sjøoverlevelsen 

ikke blir lavere enn den har vært de siste 10 årene. Så langt ser dette ut til å stemme. 

Gytebestanden er mer enn fordoblet siden 2014 (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Fangst, antall registrerte laks i fisketrappa og beregnet gytebestand (N) i årene 2005 til 2016 

Osfossen i Gaula. Tall markert med rød skrift er beregnede tall far år der det ikke skilles mellom fangst 

ovenfor og nedenfor videolokaliteten. 

År Avlivet 

ovenfor 

kamera 

(N) 

Avlivet 

nedenfor 

kamera (N) 

Avlivet 

totalt (N) 

Video-

registrering 

(N) 

Gytebestand 

(N) 

Innsig totalt 

(N) 

2005 614 751 1365 1292 678 2043 

2006 492 601 1093 1150 658 1751 

2007 228 279 507 574 346 853 

2008 168 205 373 567 399 772 

2009 120 146 266 603 483 749 

2010 157 192 349 1306 1149 1498 

2011 106 146 252 1989 1883 2135 

2012 174 196 370 2143 1969 2339 

2013 135 192 327 1213 1078 1405 

2014 141 151 292 1160 1019 1311 

2015 148 313 461 1465 1317 1769 

2016 68 238 306 1740 2672 2978 

 

 

3.2 Oppdrettslaks 

I 2016 ble det registrert fem oppdrettslaks i fisketrappa. Det ble fanget 53 oppdrettslaks 

under Osfossen i den ordinære fiskesesongen. I tillegg ble det tatt ut 35 oppdrettslaks på 

stang etter fiskesesongen. Dette gir ca. 3,0 % oppdrettslaks i innsiget til Gaula i 2016. 

For gytebestanden var andel oppdrettslaks trolig nær 0 %. Total beskatningsrate for 

oppdrettslaks i fiskesesongen var derfor trolig over 80 %. 
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3.3 Fettfinneklippet laks 

Antallet fettfinneklippet fisk var lavere i 2016 (n=10) enn i 2015 (n=12) og i 2014 

(n=36).   

3.3 Sjøørret 

Den første sjøørreten som passerte fisketelleren, ble registrert 31. mai, og den siste 27. 

september (Figur 10). Antall sjøørret som passerte fisketelleren var 892 individer i 

2016, noe som er en betydelig økning i forhold til 2015, men lavere enn i 2013 og 2014 

(Figur 11).  

 

 

Figur 10. Oppvandring av sjøørret gjennom fisketeller i Osfossen, Gaula i 2016.  
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Figur 11. Antall sjøørret registrert gjennom fisketelleren i Osfossen i perioden 2005 til og med 2015. I 2010 

var det en periode med driftsavbrudd, men er estimert fra loggede data fra utløsermekanismen. 

 

Oppvandringstidspunktet for sjøørret varierte lite med (Figur 12). Størrelsesfordelingen 

av sjøørret som passerte fisketelleren i Osfossen i 2016 viser at det var omtrent like 

mange individer i størrelsesgruppen 30 – 35 cm (44,4 %) som i gruppen >35 cm (44,6 

%), mens 11 % var mindre enn 30 cm (Figur 13). Disse resultatene viser samme tendens 

som i 2015; en liten forskyving mot større kroppsstørrelse på sjøørret sammenliknet 

med 2014. 
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Figur 12. Kumulativ oppvandring av sjøørret gjennom fisketeller i Osfossen, Gaula i 2016. 

 

Figur 13. Fordeling av størrelsesgrupper (2 cm-intervaller) av sjøørret registrert i fisketrappa i Osfossen i 

2016. 

 

Gjennomsnittsstørrelsen på sjøørreten var lik de tidligere år (Tabell 5). Totalt ble det 

fanget og avlivet 22 sjøørret i vassdraget i 2016. Vi har ingen informasjon om fordeling 

nedenfor og ovenfor fossen.  Total oppgang av sjøørret i vassdraget i 2016 var 892 

individer, beskatningsraten var 2,4 %.  
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Tabell 5. Fordeling av størrelse (gjennomsnitt og lengdeintervall) og antall for oppvandrende sjøørret i 

fisketeller i Osfossen i perioden 2005 - 2016. 

År  Gjennomsnittslengde (cm)   Lengdeintervall (cm) Antall 

2005 40,1 25 - 90 365 

2006 43,3 25 - 75 73 

2007 43,6 20 – 80 207 

2008 41,6 26 – 75 170 

2009 41,6 20 - 86 504 

2010 53,7* 25 - 96 * 280* 

2011 41,3 25 - 65 414 

2012 40,2 20 - 80 454 

2013 39,7 19 - 95 983 

2014 37,5 18 - 82 1018 

2015 38,1 18 - 85 452 

2016 37,6 20 -94 892 

* manglende data for august 2010  
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4. Diskusjon 

 

Oppvandring av laks og sjøørret i fisketrappa i Osfossen i Gaula i Sunnfjord har blitt 

registrert ved hjelp av et videosystem i tolv år, fra 2005 til og med 2016. Både 

gytebestanden og innsiget har økt betydelig disse årene. I 2016 ble det registrert 2740 

villaks som passerte fisketrappa, noe som er nesten dobbelt så mange som i 2015 

(1465). Fra relativt beskjedene gytebestander i 2005 til 2008 har vi fått store innsig i 

årene 2010 til 2016. Etter at det ble tatt ut lavere antall laks i årene etter 2010 ble 

resultatet økte gytebestander, noe som kan forventes å føre til et økt innsig fra og med 

2015 og tre-fire år framover (Lamberg & Strand 2016). En forutsetning var at reelt GBM 

ikke var nådd i 2005 til 2008 og at sjøoverlevelsen ikke ble lavere enn den har vært de 

siste 10 årene. Så langt ser dette ut til å stemme. Gytebestanden er mer enn fordoblet 

siden 2014. 

 

Stans i utsettingene av yngel i 2001 kan imidlertid ha ført til lavere innsig av laks i 2007-

2009, mens utsetting av øyerogn fra og med 2008 kan være en av årsakene til økt 

tilbakevandring fra 2013 og utover.  

 

Hovedoppvandringen for villaksen i 2016 foregikk i midten av juli, og var blant de 

tidligste oppvandringsforløpene som er registrert i perioden med overvåking. I 2015 var 

det sen og kald vår, og laksen vandret tre uker senere enn det som har vært vanlig i 

Gaula (Lamberg & Strand 2016). Det totale innsiget i 2016 var på 2978 laks, total fangst 

(avlivet fisk) var 306 laks og beskatningsraten var derfor 10,3 % for hele vassdraget. 

Beskatningsraten var høyest for smålaks (20,7 %) og lave for mellomlaks (8,7) og 

storlaks (3,6 %). Fangst og videoregistreringer i årene 2005 til 2007 tyder på relativt 

lave gytebestander, mens i årene etter 2009 var innsiget av laks til vassdraget på et 

høyere nivå enn i de foregående årene. Lav beskatningsrate de siste årene kan ha ført til 

at det er en økende andel flergangsgytere i innsiget. Vi har ikke skilt mellom 

førstegangsgytere og flergangsgytere i denne rapporten. I Gaula er det registrert en 

gjennomsnittlig smoltalder ca. 2,4 år. Det betyr at den fisken som ble «unnfanget» i 

gytingen i 2005 og som overlever fram til smoltstadiet, vandret ut i sjøen i 2008 og 

2009. Denne smolten kommer tilbake som ensjøvinter- i 2009 og 2010 og som 
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tosjøvinterlaks i 2010 til 2012, men flest laks fra denne gytingen (årsklassen) ankom 

trolig elva 2010 og 2011. På tross av dette har innsiget av laks stort sett økt. Dette kan 

skyldes at sjøoverlevelsen har vært høy de siste årene. 

 

Det ble registrert at gytebestanden av laks i 2016 bestod av 8 249 kg hunnlaks, noe som 

er langt over gytebestandsmålet for vassdraget (1443 kg). Gytebestanden av laks har 

vært stor de siste fem årene og betydelig høyere enn det beregnede gytebestandsmålet 

for vassdraget. Det er ikke kjent hvor godt denne gytefisken er fordelt i vassdraget. Det 

er heller ikke data som sier noe om smoltproduksjonen.  

 

Andel rømt laks både i innsiget til eleven og i gytebestanden er lav og har vært det de 

siste ni årene (Lamberg & Strand 2016). Det høye uttaket av oppdrettslaks nedenfor 

Osfossen, kan være et viktig bidrag til den lave andelen i gytebestanden. Det er 

imidlertid ukjent i hvilken grad fisketrappa fungerer som en vandringsbarriere for 

oppdrettslaks, men det er ikke usannsynlig at den er det. I 2014 var andelen 

oppdrettslaks beregnet i overvåkingsfisket om høsten 8,5 ganger høyere enn andelen 

beregnet for gytebestanden. Dette skyldes trolig at beskatningsraten for oppdrettslaks 

er vesentlig høyere enn for villaks, og er høyere for oppdrettslaks uansett når i sesongen 

det fiskes (Svenning et al. 2015).  

 

Det har vært registreringer av fettfinneklippet fisk som har kommet opp i vassdraget i 

særlig de siste årene. I 2016 registrerte vi 10 fettfinneklippede laks, i 2015 12 og i 2014 

registrerte vi 36 fettfinneklippet laks som vandret opp fra 30. juli til slutten av 

september. Klekkerifisken kan stamme fra blant annet Jølstra, Vosso eller Suldalslågen 

der det settes ut fettfinneklippet smolt. Dersom laksen navigerer etter jordas magnet felt 

slik det er vist for Stillehavslaks (Putman et al. 2013, Putman et al. 2014), er 

sannsynligheten størst for at klekkerifisken stammer fra Jølstra.  

 

Oppvandringen av sjøørreten foregikk på samme tid som for laksen. Totalt antall 

sjøørret gjennom fisketrappa var 892 individer i 2016, noe som var høyere enn i 2015, 

men noe lavere enn i 2013 og 2014. Et uttak på 22 sjøørret ga en total beskatningsrate 

på 2,4 %. Tilbakevandring av sjøørret har vært relativt høyere de syv årene etter 2008. 

Fangstene av sjøørret har, ifølge offentlig fangststatistikk, variert mindre enn fangst av 
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laks de siste 10 årene og har aldri oversteget et uttak på 80 individer. Det er ukjent hvor 

mange sjøørreter av Gaulabestanden som tas ut i sjøen. 
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