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Sammendrag
Jamtfall, E., Ulvund, J. B., Dahle, R., Taksdal, T., Bentsen, V., Berggård, O. K. og Anders Lamberg. 2022.
Videoovervåking av laks og sjøørret i Lærdalselvi i 2020 og 2021. SNA-rapport 09/2022. 28 s.

Lærdalselvi er det største laksevassdraget som munner ut i Sognefjorden. Fiskebestandene i elva har
vært utsatt for en rekke betydelige påvirkninger de siste 50 årene, fra vannkraftregulering i 1974 og 1988
til at laksebestanden ble smittet av parasitten Gyrodactylus salaris tidlig på 90-tallet. Laksebestanden ble
friskmeldt for lakseparasitten i 2017, men foreløpig er det ikke ansett å være et høstbart overskudd av
laks i elva. I 2020 og 2021 ble det benyttet et undervanns-videoovervåkingssystem plassert like
oppstrøms munningen av Lærdalselvi, for å overvåke ut- og innvandrende laks og sjøørret. Målet med
prosjektet er primært å skaffe kunnskap om totalt innsig av begge de to artene,
bestandssammensetninger og vandringsforløp både for smolt og voksen fisk.
Det har vært gjennomført en rekke fiskebiologiske undersøkelser i vassdraget for blant annet å måle
effekten av påvirkningene og for å følge med bestandsutviklingen av laks og sjøørret. Dette
videoovervåkingsprosjektet som ble startet opp for fullt i april 2020 og som rapporteres her, har bidradd
til å etablere ny kunnskap om både laks og sjøørret i vassdraget.
I begge overvåkingsårene ble det benyttet åtte undervannskameraer med tilhørende kunstig lyskilde på
et 38 meter bredt tverrsnitt. Vannet i Lærdalselvi er oftest veldig klart, men under stigende vannføring og
i flomperioder kan sikten bli redusert til under én meter. Dette gjør at overvåkingen tidvis ikke fanger opp
all fisk med bruk av kun åtte kameraer. I et år med normal vannføring vil slike perioder være få og korte.
I 2020 var imidlertid vannføringen i juni unormalt høy gjennom hele måneden og overvåkingsforholdene
var ikke tilfredsstillende. Forholdene i de andre månedene i vandringssesongen 2020 var derimot gode.
I 2021 var vannføringen i vandringssesongen fra april til oktober på et normalt nivå, noe som sikret
tilfredsstillende observasjonsforhold gjennom mesteparten av sesongen.
I 2021 ble det registrert 1078 oppvandrende laks i perioden 17. mai til 11. oktober. Av disse ble
henholdsvis 363, 509 og 206 subjektivt vurdert til å være små-, mellom- og storlaks. Samlet antall
flersjøvinterlaks (mellom- og storlaks) i gytebestanden ble estimert til å være 695 individer etter fratrekk
av fangst, noe som avviker lite fra gytefisktellingene (tellinger fra land) utført samme år hvor det ble
observert 726 flersjøvinterlaks. Estimert gytebestandsmåloppnåelse basert på videoovervåkingen i 2021
var 57 %.
Det ble registrert 5339 oppvandrende sjøørreter i Lærdalselvi i perioden 3. juni til 14. oktober i 2021. Den
21. september passerte det 410 individer, noe som var det høyeste antallet i løpet av ett døgn i 2021. Av
de 5339 sjøørretene som vandret opp, ble 4065 estimert til å ha en kroppslengde på 45 cm eller mindre
og 1274 sjøørret til å være lengre enn 45 cm.
Det ble ikke registrert et fullstendig utvandringsforløpet for laks- og sjøørretsmolt hverken i 2020 eller i
2021, men overvåkingen indikerer at smoltutvandringen trolig pågår i opp mot 12 uker, fra midten av april
til midten av juli. En betydelig andel av utvandrende smolt i 2021 ble registrert i juni og første halvdel av
juli, noe som er ny kunnskap om smoltutvandringforløp i Lærdalselvi, der det er antatt hovedutvandring i
mai.
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Forord
En viktig forutsetning for å kunne forvalte laks og sjøørretbestander, er å ha kunnskap om
bestandsstørrelser og sammensetning. Bestandene av anadrom laksefisk i Lærdalselvi har vært, og er
fremdeles, blant de største i Vestland fylke. Dette er også en av grunnene til at det er nettopp i denne
elva at en finner den lengste overvåkingsserien av gytebestander av laks og sjøørret i Norge. Fra 1960
til 2021 er det gjennomført gytefisktellinger av laks og sjøørret i Lærdalselvi i 55 av årene.
I 1996 ble det funnet at lakseunger i elva var smittet av parasitten Gyrodactylus salaris. Nesten
umiddelbart etter denne oppdagelsen, startet en mer enn 17 år lang kamp for å bli kvitt parasitten. Det
ble benyttet flere forskjellige metoder i bekjempelsen, som alle i en eller annen grad har påvirket
bestandene av både laks og sjøørret.
I årene 1999 til 2002 ble det for første gang benyttet et flerkamera-videosystem for å få mer kunnskap
om laks og sjøørret i vassdraget, samtidig som de pågående gytefisktellingene ble videreført. I de første
årene med bruk av videokameraer i Lærdalselvi var metoden enda ikke ferdig utviklet for bruk i store
elvetverrsnitt som i Lærdal. Testen av metoden her var imidlertid med på å utvikle denne
overvåkingstypen, som i dag er en av de mest utbredte i Norge. I 2019, etter en pause på 15 år, ble det
igjen plassert ut et videosystem i Lærdalselvi, og som tidligere var målet å registrere all ut- og
oppvandrende sjøørret og laks. Initiativet til videoovervåkingen har i begge periodene blitt tatt av Alf Olsen
jr. ved nasjonalt Villakssenter i Lærdal.
Videoovervåkingen har siden oppstarten i 2019 blitt finansiert av PO3/PO4 Kunnskapsinkubator,
Vestland Fylkeskommune og Østfold Energi AS. Oppdragsgiver har vært Lærdal kommune. De siste tre
årene har det blitt gjennomført metodetilpasninger til overvåking ved den spesifikke lokaliteten i
Lærdalselvi. Samtidig har det vært mulig å fremskaffe ny kunnskap om bestandene av laks og sjøørret i
vassdraget. Et annet viktig resultat av prosjektet er at det kan bidra til å teste presisjonen i den 55 år
lange dataserien fra gytefisktellingene.
I gjennomføringen av et så stort prosjekt som videoovervåkingen i Lærdalselvi, er det behov for
driftsoppfølging gjennom hele sesongen, og det lokale bidraget fra spesielt Alf Olsen jr. og Njål Golf har
vært viktig. I tillegg har Sondre Bjørnbet gjort en uvurderlig jobb i elva under krevende forhold. En spesiell
takk til alle tre. Leif Magnus Sættem og Torkjell Grimelid har delt sin betydelige kunnskap om fisken og
vassdraget med oss. De vil trolig også være viktige bidragsytere i videreføringen av prosjektet.

Anders Lamberg
Prosjektleder
Skandinavisk naturovervåking

5

SNA-rapport 09/2022

1. Innledning
Lærdalselvi er antatt å være selve «motoren» for laksestammene i indre Sogn. Hoveddelen av all laks
som vandrer inn Sognefjorden har historisk sett vandret opp i Lærdalselvi (Vollset et al., 2020). Det er
derfor viktig å ha oversikt over både bestandsstatus, og utvikling for disse to artene i dette vassdraget.
Det er nå mer enn 26 år siden laksen i Lærdalselvi ble smittet av parasitten Gyrodactylus salaris (populært
kalt gyro). Effekten av Gyrodactylus salaris er økt ungfiskdødelighet og resultatet er reduserte
laksebestander i alle vassdragene hvor den er påvist i Norge (Johnsen et al., 1999). Fra 1996 til 2013,
en periode på mer enn 17 år, ble det gjennomført flere tiltak/behandlinger for å bli kvitt den laksedrepende
parasitten. Men også tiltakene som gjennomføres for å bli kvitt parasitten, for eksempel bruk av rotenon,
fører til reduserte lakse- og ørretbestander flere år i etterkant av behandlingstiltak.
Høsten 2017 ble elva friskmeldt for gyro. Overvåking av gytebestanden og innsiget av laks til Lærdalselvi
viser imidlertid at bestanden ennå ikke er tilbake på et nivå der det er beregnet et «høstbart overskudd»
og der det kan åpnes for laksefiske slik det var før (VRL, 2021). Flere mulige påvirkningsfaktorer som
berører laks og sjøørret i Lærdalselvi er menneskeskapte, men i tillegg påvirkes fiskebestandene av
naturlige variasjoner gjennom både ferskvannsfasen og sjøoppholdet. Selv om det er utfordrende å skille
mellom effektene fra de ulike påvirkningsfaktorene, vil det å kjenne de ulike faktorenes effekt være
nødvendig under utforming og evaluering av tiltak. Kunnskap om årlig innsig av både laks og sjøørret
samt smoltens utvandringsforløp, gjennom bruk av videoovervåking, vil bidra med viktig informasjon i
arbeidet med å identifisere de ulike påvirkningsfaktorene, og kan dermed ha stor betydning for arbeidet
med å gjenoppbygge høstbare fiskebestander i Lærdalselvi.
Når basiskunnskap om det årlige innsiget og fiskens vandringsatferd er tilgjengelig, kommer arbeidet
med å forstå påvirkningsfaktorene. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning vurderer årlig påvirkning- og
trusselfaktorer for laks (VRL, 2021). Disse faktorene blir vurdert etter en modell som plasserer dem i et
system av stabiliserte- og ikke-stabiliserte påvirkningsfaktorer og bestandstrusler. For Lærdalselvi vil
faktorer som landbruksforurensing, vannkraftregulering og beskatning være eksempler som stabiliserte
påvirkningsfaktorer gjennom reguleringer fra lokale og offentlige myndigheter. Vurderingen av
påvirkningsgraden for disse faktorene er ulik, hvor landbruksforurensing er vurdert til å ha lavest
påvirkning og vannkraftregulering høyst. Eksempler på ikke-stabiliserte påvirkningsfaktorer er lakselus
og rømt oppdrettslaks, hvor for eksempel lakselus vurderes som ikke-stabilisert på grunn av mangelfulle
tiltak og reguleringer som kraftig reduserer smitten av lus på villaks i områder med høye påslag av
lakselus over flere år (VRL, 2021). Selv om påvirkningsfaktorene er mange, og beskatning i elv vurderes
som stabilisert, er dette den eneste faktoren som elveeierne og lokal forvaltning har full tilgang til å
regulere og dermed kontrollere effekten av. For å kunne regulere beskatningen i Lærdalselvi på en god
måte er kunnskap om bestanden helt avgjørende.
I Lærdalselvi ble det eksperimentert med videobasert overvåking av laks og sjøørret allerede i år 2000.
Dette var en av de første gangene det ble benyttet flere undervannsvideokameraer plassert i en rekke
på tvers av et elvetverrsnitt i Norge. Utprøvingen av denne overvåkingsmetoden varte i tre år, fram til og
med 2002. I årene som fulgte er metoden blitt benyttet i stadig flere vassdrag, og i dag benyttes
heldekkende videoovervåking av åpne elvetverrsnitt i over 30 vassdrag i Norge. Erfaringene fra
Lærdalselvi på begynnelsen av 2000-tallet viste at det var nødvendig med minst åtte kameraer for å
dekke hele tverrsnittet ved den nest nederste terskelen i vassdraget som ligger i grensen mellom ferskog sjøvann. En registrering av all oppvandrende fisk her ville derfor fange opp hele innsiget av laks og
sjøørret hvert år, med unntak av fisk som ble tatt i fangstene nedenfor. Ved å legge til tall fra fangstene
nedenfor overvåkingslokaliteten, kunne det totale innsiget av laks og sjøørret registreres. Overvåkingen
ble stanset i 2003 på grunn av manglende finansiering. Det var ikke før i 2019 at det igjen var mulig å
skaffe midler til å starte opp videoovervåkingen igjen. Selv med erfaring fra de første årene med test av
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videoovervåkingsmetoden i denne elva, var det fremdeles i 2019 en del usikkerheter knyttet til bruk av
metoden her. Prosjektet ble startet opp med utplassering av fire kamera den 25. september 2019. Den
4. april 2020 ble det satt ut ytterligere fire kamera på overvåkingslokaliteten.
Samlet sett har vi gjennom videoovervåkingen i de siste to årene fått ny kunnskap om laksen og
sjøørreten i Lærdalselvi. Fra overvåkingsprosjektet er det fremkommet særlig to viktige funn knyttet til
smoltutvandringsforløp og størrelse på sjøørretbestanden, og i tillegg har vår overvåking gitt innsigstall
for laks som sammen med fangststatistikk, samsvarer godt med visuell telling av gytefisk fra land.
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2. Områdebeskrivelse
2.1 Områdebeskrivelse
2.1.1 Vassdraget
Lærdalselvi munner ut i Lærdalsfjorden, innerst i Sognefjorden (Figur 1). Lærdalselvi er den største elva
i Sognefjorden, med et totalt nedbørsareal på 1183 km2 og en årlig middelvannføring på 36,41 m3/s
(www.nve.no). Naturlig vandringsstrekning for anadrom fisk i Lærdalselvi stanser ved Sjurhaugfoss, 24
km fra elvemunning, men i løpet av 1970-tallet ble det bygd fire fisketrapper som utvidet lakseførende
strekningen med 44 km 239 moh (Figur 2). Som følge av påvisningen av lakseparasitten Gyrodactylus
salaris ble trappen i Sjurhaugfoss stengt i 1996 for å så bli gjenåpnet i 2018 etter friskmelding av elva.
Elva har et areal på 1 818 590 m2 og et gytebestandsmål (GMB) på 5017 kg fisk, tilsvarende 691 hunnlaks
(Hindar et al., 2007).
Både Lærdalselvi og Lærdalsfjorden/Indre Sognefjorden har siden 2007 hatt status som hhv. Nasjonalt
Laksevassdrag og Nasjonal Laksefjord, hvilket setter strengere føringer for hva som kan utføres av tiltak
i elv/fjord og nærliggende områder (spesifikasjoner angitt i St. prp. nr. 32 om Vern av villaksen og
ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder).
2.1.2 Fjorden og kystområdet utenfor vassdraget
Sognefjorden er med sine 204 km den lengste fjorden i Norge, og er med et maksdyp på 1308 m også
en av de dypeste. Lærdalsfjorden er en fjordarm innerst i Sognefjorden, og strekker seg 9 km sørøst til
Lærdalsøyri og utløpet av Lærdalselvi (Figur 1). Området i Sognefjorden som er satt av til Nasjonal
laksefjord, omfatter hele Lærdalsfjorden, og strekker seg ca 100 km ut til Ortmark-Nessane. Grunnet sin
status som nasjonal laksefjord ligger alle konvensjonelle matfisktillatelser vestover i fjorden fra Høyanger.

Figur 1. Oversiktskart Sognefjorden med alle lokaliteter for lakseoppdrett, nasjonal Laksefjord skravert og
Lærdalselvi markert (www.lakseregisteret.no).
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Figur 2. Nåværende anadrom-strekning i Lærdalselvi med sideelver og vandringsstopp ved laksetrappen ved
Svartagjeld.

3. Metode
3.1 Videoovervåking
Videoovervåkingsmetoden som ble benyttet i Lærdalselvi i 2020 og 2021, er stort sett den samme som
er benyttet i flere andre vassdrag de siste 15 årene (Svenning et al., 2015). Men, det har vært en
kontinuerlig utvikling av metoden mot høyere bildeoppløsning og mer standardisert utstyr, uten at
grunnprinsippene er endret.
3.1.1 Kameralokalitet og elvetverrsnitt
I Lærdalselvi er det valgt et overvåkingstverrsnitt ved den nest nederste terskelen i elva, like utenfor
Villakssenteret (Figur 3). Fra og med april 2020 var det plassert ut åtte kameraer her (Figur 5). Under
planlegningen av prosjektet i 2019 var tverrsnittet ca. 6 meter smalere enn det var fra og med april 2020.
Grunnen til dette er at en steinranke i terskelen ble kortet inn i forbindelse med gravearbeider (Figur 4).
Hvert kamera er plassert på elvebunnen på plattformer med lyskilde. Kamera og lys forsynes med strøm
gjennom en undervannskabel som trekkes til skap på land. Gjennom den samme kabelen sendes
videosignalet til en videoopptaker i skapet. Det benyttes opptaksmodus med en kontinuerlig videostrøm
og en billedrate på 3 bilder/sekund. Det blir gjort opptak 24 timer i døgnet gjennom hele
overvåkingsperioden. Kameraene plasseres så tett at fisk normalt ikke kan passere uten å være synlig i
minst ett kamera. Den passerende fisken kan være synlig i flere kameraer samtidig. I perioder med
redusert sikt (for eksempel under flommer) kan avstanden mellom kameraene være for stor til at all fisk
kan oppdages. Slike perioder blir kartlagt gjennom sesongen for å kunne vurdere hvilken påvirkning slike
episoder har på totalresultatet.
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Figur 3. Kameralokalitet i nedre del av Lærdalselvi.

Etter 2020
Før 2020

Figur 4. Ved oppstart av overvåkingsprosjektet i september i 2019 var tverrsnittet ca. 6 m smalere enn i dag.
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Figur 5. Plassering av åtte undervannskameraer (røde sirkler) i et tverrsnitt av Lærdalselvi i grensen mellom
fersk- og saltvann. Kulpene i den kunstige trapp/fossen i Villakssenteret er synlige nederst i bildet.

3.1.2 Drift og vedlikehold av kamerasystemet
Videoopptakssystemet er knyttet til internett via lokale videoservere og en fiberlinje til utendørs
elektroskap på elvebredden. På denne måten kan systemet fjernovervåkes gjennom sesongen (Figur 6
og Figur 7). Det er også behov for tilsyn med systemet lokalt, for å skifte lagringsmedium (harddisker)
og for å holde kameraglassene rene for alger og driv. Videoopptakene blir publisert fortløpende gjennom
hele overvåkingssesongen på dette nettstedet: (https://kart.skynordic.no/) (Figur 6).
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Figur 6. Nettstedet https://kart.skynordic.no/, der deler av informasjonen fra overvåkingssystemet i Lærdalselvi
blir presentert i sanntid.

Figur 7. Undervannsbilder fra de åtte kameraene i Lærdalselvi oppdateres hver time på nett for å sjekke
driftsstatus.

3.1.3 Videoopptak
Hvert kamera leverer et PAL videosignal med standardoppløsning 720 x 576 piksler. Reell
bildeoppløsning er ca. 600 TV-linjer. Opptakssystemet lagret hvert kamerasignal i full oppløsning med
en bilderate på tre bilder pr sekund kontinuerlig gjennom hele sesongen. Denne dataraten krever ca. 4
TB lagringsplass pr måned. Totalt for hele året utgjør videomaterialet et 48 TB stort kontinuerlig
videoopptak, med avbrudd på noen minutter ved hvert diskskifte, ca. en gang pr måned.
3.1.4 Videoanalyse
Videoopptakene ble analysert ved kontinuerlig avspilling med avspillingshastigheter fra 6 til 20 ganger
sann tid. Analysen ble utført av spesialtrent personell som har erfaring fra slikt arbeid. Fisk som passerer,
blir bestemt til art, type (oppdrett eller vill når det gjelder laks (Tabell 1). Det blir gjort en
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størrelsesvurdering med referanse til kjente målsatte objekter i bildet, eventuelt med referanse til
videoopptak av en målestav eller ved subjektiv bedømming av fisken. Dato, klokkeslett (timer: minutter:
sekunder) og retning (opp/ned) blir registrert for hver passering. Overvåkingen skiller grovt mellom seks
kategorier av laks og fem kategorier av sjøørret som representerer ulike livsstadier (Tabell 2).

Tabell 1. Oversikt over morfologiske (ytre) kjennetegn på vill laks og oppdrettslaks som blir lagt til grunn ved
kategorisering av laks ved observasjon under vann (Svenning et al., 2015)

Førsteinntrykk(Habitus)

Helhetsinntrykk

Halefinne

Pigmentering

Gjellelokk
Hodeform

Ryggfinne
Brystfinner

Vill laks

Oppdrettslaks

Individet har samme utseende og adferd
som de øvrige laksene i samme elv. Store
kantete finner.
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 tversgående sjatteringer i rødt, gult og grønt.
Hunnfisk er noe mørkere og har svakere
farger.
Stort areal i forhold til resten av kroppen.
Kantet, skarp profil. Hos flergangsgytere kan
det være noe avrundede finnefliker og rett
avslutning på halefinnen.
Nyvandret fisk (pelagisk drakt): få, sorte og
store prikker ovenfor sidelinjen. Få prikker
på gjellelokkene.
Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte tversgående sjatteringer i rødt, gult og grønt.
Hunnfisk er noe mørkere og har mindre
gytefarger.
Store, med jevne kanter som dekker gjellene
helt, og slutter seg tett inntil kroppen.
Nyvandret fisk: Jevn og buet form
Gytefisk: Hannfisk har kraftig gytekrok

Individet har utseende og adferd som avviker
fra de øvrige laksene i samme elv.

Rette kanter og finnestråler. Tydelig
trekantet profil
Store og uten skader. Rette kanter og rette
finnestråler.

Lubben, kantet kroppsform.
Nyvandret fisk (pelagisk drakt): mørk rygg og
øvre del av hode mot en sølvblank
kroppsside.
Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte tversgående sjatteringer i rødt, gult og grønt.
Hunnfisk er noe mørkere og har mindre
gytefarger.
Mindre areal sammenlignet med vill laks.
Avrundede finnefliker og splittede eller
sammenvokste
finnestråler.
Rettere
avslutning (ørret-lik). Tykkere halerot.
Nyvandret fisk (pelagisk drakt): tallrike sort
prikker fordelt mer over hele kroppen (under
sidelinjen) og på gjellelokkene. Ofte «sjøørretlik» pigmentering.
Fisk i gytedrakt: Generelt noe «pregløs»
gytedrakt, uten store fargespill.
Avkortet, ujevn profil og avdekker ofte en hvit
vertikal linje på fiskekroppen bak gjellene.
Nyvandret fisk: Ujevn, klumpete hodeform.
Ofte deformert, nedoverbøyd underkjeve
(hakeslepp). Ofte mer kjøttfullt snuteparti.
Gytefisk:
Lite
utviklede
sekundære
kjønnskarakterer.
Liten og forkrøplet. Avrundede kanter. Bakre
del av ryggfinnen ligger ikke ned til ryggen.
Ofte korte og forkrøplet. Sammenvokste og
skjeve finnestråler. Ulik størrelse/form.

Tabell 2. Beskrivelse av 6 morfologiske typer laks og 5 morfologiske kategorier sjøørret som klassifiseres ut
fra videobildene. De angitte kroppslengdeintervallene er kun retningsgivende generelle tallverdier.
Art
Laks
Laks
Laks
Laks
Laks
Laks
Sjøørret
Sjøørret
Sjøørret
Sjøørret
Sjøørret

Type
Smolt
Smålaks
Mellomlaks
Storlaks
Vinterstøing
Oppdrettslaks
Smolt
1.gangsvandrer umoden
2.gangsvandrer umoden
Kjønnsmoden oppvandrer
Kjønnsmoden utvandrer

Kroppslengde
15,5 cm
50 cm
76 cm
90 cm

18 cm
25 cm
35 cm
> 40 cm
>40 cm
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Intervall
11 – 18 cm
40 – 67 cm
68 – 89 cm
90 – 120 cm
40 – 120 cm
40 – 120 cm
15 – 22 cm
22 – 30 cm
30 – 40 cm
40 – 100 cm
35 – 100 cm

Morfologi
Blank, svarte finner
Slank
Lite innsving i spord
Slank, ikke lus
Finner, kondisjonsfaktor
Blank, div kjennetegn
Blank, liten spord
Blank, spiss spord
Kjønnskarakterer
Slank, stort hode
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3.2 Fangststatistikk
Fangststatistikk er hentet fra www.fangstrap.no og www.ssb.no. I tillegg er det hentet fangststatistikk fra
lakseregisteret fra perioden før 1993 (https://lakseregisteret.fylkesmannen.no/rapporter.aspx).

3.3 Vannføring, observasjonsforhold og vanntemperatur
Vannføringsdata ble hentet fra NVEs målestasjon Stuvane (vassdrags/løpenr.: 73.2.0, aktiv siden 1987)
og vanntemperaturdata fra Sælthun (vassdrag-/løpenr.: 73.4.0, aktiv siden 2013).

Vannføring (m³/s)

De viktigste månedene for fiskevandring, april til september, har normalt størst variasjon i årlig
middelvannføring i Lærdalselvi (Figur 8). I de to årene med videoovervåking var det stor forskjell i
vannføring. I 2020 var vannføringen i fiskevandringsperioden blant de høyeste målt de siste 22 årene,
mens i 2021 var vannføringen tilnærmet lik medianvannføring for 22-årsperioden (Figur 9). Under den
høye vannføringen i 2020 var sikten betydelig redusert og kameraene flyttet på seg eller veltet. Flommen
var også så langvarig at det ikke var mulig å flytte kameraene på plass, før 11, juli.

Figur 8. Vannføring i Lærdalselva ved Båthølen, Nedstrøms Stuvane kraftverk angitt som maksimum,
minimum og median vannføring for årene 1996-2018 Fra «Miljødesign i Lærdalselva: flaskehalser av laks og
ørret» av H.P. Fjeldstad m.fl. 2019, SINTEF-rapport 2019:00915, s. 32.
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Figur 9. Vannføringen i Lærdalselvi i perioden april til november, et tidsrom der hoveddelen av fiskevandringen
foregår i de to årene 2020 og 2021.
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4. Resultater
I 2021 ble det registrert netto oppvandring av 1078 laks og 5339 sjøørret i Lærdalselvi i perioden 17. mai
til 11. oktober. I 2020 ble det registrert 281 laks og 3763 som vandret opp i Lærdalselvi, men da mangler
data fra hele juni og første del av juli på grunn av redusert dekning (sikt-relatert).
Det ble registret 401 utvandrende smolt i perioden 1. mai til 16. juli 2021, og de fleste ble registrert i juni.,
I 2020 ble det registrert 262 utvandrende smolt i perioden 13. april til 30. mai, men som for voksen fisk
mangler smoltdata fra hele juni og første del av juli dette året. Hovedperiode for utvandring av sjøørret i
Lærdalselvi om våren, ser ut til å være fra midten av mars til midten av mai. Utgytt laks/vinterstøing av
laks vandrer ut i alle månedene fra november til juni året etter.
I 2021 ble det registrert en netto oppvandring på 28 pukkellaks og 3 rømte oppdrettslaks.

4.3 Oppvandring av laks og sjøørret
4.3.1 Oppvandringsforløp laks
I 2021 ble det registrert netto oppvandring av 1078 laks i Lærdalelva i perioden 17. mai til 11. oktober.
Fra den første laksen ble registrert 17. mai var det en beskjeden oppvandring frem til den 29. juni, som
markerte starten på hovedinnsiget i 2021 (Figur 10). Døgnet med flest registrerte laks var 27. juli (n=108).
Gjennomsnittlig antall oppvandrende laks per døgn for hele perioden var 7,3 individer (sd=15,04). I
perioden med størst oppvandringsaktivitet, 29. juni til 7. august, vandret det i gjennomsnitt opp 23,1 laks
per døgn (sd=22,12), mot 1,4 laks per døgn (sd=2,56) i periodene før og etter hovedinnsiget.
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Vannføring

Redusert dekning

Vanntemperatur ℃

Laks pr dag (N)/ Vannføring (m³/s)

Storlaks startet oppvandringen tidligere enn mellomlaks, som igjen passerte tidligere enn smålaks (Figur
11). Tidspunktet for 50% kumulativ oppvandring av storlaks var 17 dager tidligere enn for smålaks.

Vanntemperatur

Figur 10. Antall oppvandrende villaks pr dag i Lærdalselvi i 2021. Perioder med betydelig redusert dekning
er markert med horisontale røde rektangler.
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Figur 11. Kumulativ oppvandring av villaks i Lærdalselvi i 2021 fordelt mellom små-, mellom- og storlaks.

I 2021 ble det registrert flere laks med morfologiske karakterer som tyder på oppvekst i oppdrettsanlegg
i perioden fra 15. juni til 21. august, men de fleste individene som ble observert å passere oppover elva
kom seinere ned igjen. Den reelle (netto) oppvandringen av rømt oppdrettslaks var trolig ikke mer enn
tre individer. Samtlige registreringer av rømt oppdrettslaks var fisk estimert til å være mellomlaks.
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I 2020 er datamaterialet mangelfullt på grunn av en lengre periode med redusert dekning i perioden 1.
juni til 12. juli (Figur 12). Årsaken til driftsavviket skyldes hovedsakelig svært høy vannføring gjennom
juni måned med påfølgende dårlig sikt og kameraer ute av posisjon. Det var også perioder i september
med svært redusert dekning. Det ble registrert en netto oppvandring på 281 laks i Lærdalselvi dette året.

vanntemperatur
Svært redusert / ingen dekning

Figur 12. Netto antall oppvandrende villaks pr dag i Lærdalselvi i 2020. Perioder med ulike graderinger av
redusert dekning er markert.
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4.3.2 Størrelses- og kjønnsfordeling
Av den registrerte laksen i 2021 ble henholdsvis 363, 509 og 206 individer estimert til å være små-,
mellom- og storlaks (Tabell 3). Samlet antall flersjøvinterlaks (mellom- og storlaks) var da estimert til 715
individer, noe som avviker lite fra gytefisktellingene fra land utført samme år, hvor det ble observert 726
flersjøvinterlaks (Sættem, 2021). Fordelingen av flersjøvinterlaks sammenlignet mellom de to metodene
(videoregistrering - fangst vs. gytefisktelling) er imidlertid forskjellig der det ble funnet flere storlaks under
gytefisktelling fra land. Et tilsvarende godt samsvar finner vi ved sammenligning av gytefisktelling fra land
med gytefisktelling i vann (drivtelling) i 2019 (Tabell 4).

Tabell 3. Sammenligning av videoovervåking og gytefisktelling i 2021. I den estimerte gytebestanden er fangst
og uttak til trukket i fra innsiget registrert ved videoovervåkingen.
2021
Videoovervåking innsig SNA
Estimert gytebestand SNA
Gytefisktelling (Sættem, 2021)
Differanse

smålaks

mellomlaks

storlaks

363
354
88
266

509
503
346
157

206
192
380
-188

sum
flersjøvinterlaks
715
695
726
-31

laks totalt
1078
1049
814
235

Tabell 4. Tall fra gytefisktelling i vann (drivtelling gjennomført av NORCE) gjennomført i 2019
(https://bestand.nina.no) sammenlignet med gytefisktelling fra land samme år (Sættem 2019).
2019

smålaks

mellomlaks

storlaks

laks totalt

214

sum
flersjøvinterlaks
413

Gytefisktelling NORCE

232

199

Gytefisktelling (Sættem, 2019)

16

155

234

389

405

Differanse

216

44

-20

24

240

645

Kjønnsfordelingen for smålaks estimert i videoovervåkingen, viste overvekt av hannfisk, mens det for
mellom- og storlaks var en overvekt av hunnfisk (Figur 13). Laks som ikke var mulig å kjønnsbestemme
basert på ytre kjennetegn, på grunn av redusert sikt eller lang avstand fra kamera, ble plassert i en egen
usikker-kategori. Det er generelt mer fremtredende kjønnskarakterer hos storlaks, slik at andelen usikre
fisk i denne størrelseskategorien er lavere enn for små- og mellomlaks.
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Figur 13. Kjønnsfordeling for tre størrelsesklasser av laks beregnet fra videoovervåkingsdata i Lærdalselvi i
2021.
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4.3.3 Gytebestand laks
For å estimere samlet vekt av hunnlaks i innsiget i 2021, ble individer med usikker kjønnsbestemmelse
fordelt etter den samme andel hunn-/hannkjønn fra de sikre observasjonene innen hver størrelsesgruppe.
Dette ga et beregnet innsig på 88 smålaks hunn, 322 mellomlaks hunn og 128 storlaks hunn.
Gjennomsnittsvektene fra fangst i perioden 2014-2021 ble brukt for å estimere antall kg hunnlaks i
innsiget. Etter fangst og uttak av stamfisk ble det beregnet en gjenværende gytebestand på 2860 kg
hunnlaks i Lærdalselvi i 2021 (Tabell 5). Dette tilsvarer 57 % av beregnet gytebestandsmål på 5017 kg
hunnlaks (Anon 2021).

Tabell 5. Estimert antall kilo hunnlaks i Lærdalselvi i 2021

Antall laks i gytebestand
Andel hunnlaks (%)
Andel hannlaks (%)
Estimert antall hunnlaks
Gjennomsnittsvekt
Beregnet antall kilo hunnlaks

Smålaks
354
24
76
85
1,84 kg
156 kg

Mellomlaks
503
63
37
317
5 kg
1585 kg

19

Storlaks
192
62
38
119
9,4 kg
1119 kg

Totalt

2860 kg
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4.4 Sjøørret
Det ble registrert 5339 oppvandrende sjøørreter i Lærdalselvi i perioden 3. juni til 14. oktober i 2021
(Figur 14). Den 21. september passerte det 410 individer, noe som var det høyeste antallet i løpet av ett
døgn dette året. Gjennomsnittlig antall registrerte sjøørreter per døgn for hele perioden var 39,8 individer
(sd=47,6). Av de 5339 sjøørretene som vandret opp, ble 4065 estimert til å ha en kroppslengde på 45
cm eller mindre. 1274 sjøørreter ble estimert til å være lengre enn 45 cm.

Figur 14. Netto antall oppvandrende sjøørreter per dag registrert i Lærdalselvi i 2021. Perioder med
betydelig redusert dekning er markert.
Oppvandringsforløpet for sjøørret i de to størrelsesklassene over og under 45 cm var forskjellige.
Tidspunktet for 50 % kumulativ oppvandring for sjøørret med estimert kroppslengde 45 cm eller mindre
var 60 dager senere enn individer større enn 45 cm (Figur 15). Omtrent 60 % av sjøørret under 45 cm
vandret opp i elva etter endt fiskesesong.
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Figur 15. Kumulativ oppvandring av sjøørret i Lærdalselvi i 2021 fordelt på to størrelsesklasser.
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På grunn av en lengre periode med betydelig redusert dekning i perioden 1. juni til 12. juli er kvaliteten
på datamaterialet for innsig av sjøørret i sesongen 2020 mangelfullt (Figur 16). Årsaken til driftsavviket
er svært høy vannføring gjennom juni måned med påfølgende dårlig sikt og kameraer ute av posisjon
(Figur 9). Det var også perioder i september med svært redusert dekning. Netto oppvandrende sjøørret
i Lærdalselvi i 2020 var 3763 individer.
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Figur 16. Netto antall oppvandrende sjøørreter per dag i Lærdalselvi i 2020. Perioder med ulike graderinger
av redusert dekning er markert.
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4.5 Utvandring av fisk
4.5.1 Smoltutvandring
Registreringene av utvandrende smolt i Lærdalselvi i sesongene 2020 og 2021 har som mål å skaffe et
estimat på utvandringsforløpet, snarere enn å gi et estimat på totalt antall utvandrende smolt. Til det er
usikkerheten knyttet til deteksjonsgraden av vandrende smolt i et åpent tverrsnitt av denne størrelsen,
for høy. Smolten er forsøkt artsbestemt basert på ytre morfologiske kjennetegn. Det ble registret 262
utvandrende smolt i 2020 (Figur 17a) og 401 utvandrende smolt i 2021 (Figur 17b).
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I 2020 var det relativt gode forhold for å observere smolt i perioden april og mai, men høy vannføring i
juni gjorde at vi ikke klarte å detektere smolt senere enn 30. mai. I 2021 var det gode forhold gjennom
juni og juli, mens det var vanskelige observasjonsforhold gjennom april og mai. Det ble ikke prioritert å
gjøre et forsøk på registrering av smolt i april i 2021. Selv om utvandringsforløpet kan variere en del
mellom år, og antall smolt som vandrer ut kan variere, indikerer dataseriene fra 2020 og 2021 at
utvandringsforløpet kan spenne over en lang periode fra april til juli, og at utvandringen gjennom juni og
starten av juli kan være betydelig.

Redusert dekning

Figur 17. Antall netto nedvandrende smolt registrert i Lærdalselvi i 2020 og 2021. NB! merk ulik inndeling på
datoakse i figurene.
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4.5.2 Utvandring av veteranvandrere av sjøørret og vinterstøing av laks
Under oppstart av overvåkingsprosjektet i Lærdal høsten 2019 ble det testet 4 undervannskameraer som
en forberedelse til fullskala overvåking i 2020. Data fra perioden fra oktober 2019 til februar 2020, med
fire kamera i drift, viste at 13 vinterstøinger av laks/utgytt laks vandret ut, fordelt mellom alle fire måneder,
men med flest i desember. Videoklipp fra vinteren november 2020 til mars 2021 og fra november 2021
til mars 2022, viser at det tilsvarende vandrer ut vinterstøinger av laks/utgytt laks i de samme månedene.
Det er ikke gjennomført en fullskala analyse av opptakene i vintermånedene i 2019, 2020 eller i 2021.
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Hovedperiode for utvandring av veteranvandrere av sjøørret ser ut til å være fra midten av mars til midten
av mai. Fra analyse av videomateriale fra april og mai 2020 er det registrert 62 nedvandrende laks og
1700 sjørreter ut (Figur 18). Fra høsten 2019 til mars 2020 ble det kun registrert én sjøørret som passerte
ut.

Figur 18. Netto antall nedvandrende sjøørretveteraner og laksestøing pr dag i Lærdalselvi i perioden 1.april –
10. juni 2020. Kurven for vanntemperatur viser reell vanntemperatur x 10.

4.7 Pukkellaks
I 2021 ble det registrert 28 netto oppvandrende pukkellaks i Lærdalselvi. Den første registreringen ble
gjort 15. juli. Pukkellaksene så ut til å ha oppholdt seg i området ved videolokaliteten over en lengre
periode da det ble gjort mange registreringer av individer som vandret opp og ned forbi kameraene utover
august måned og tidlig september. Det var mulig å gjenkjenne enkelte individer baserte på ytre
kjennetegn, noe som er med på å sannsynliggjøre at det det reelle antallet pukkellaks som vandret opp i
Lærdalselvi i 2021 ikke avviker stort fra et estimert netto antall på 28 individer, på tross av langt flere
observasjoner.
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5. Diskusjon
Selv om oppvandringen av laks og sjøørret er overvåket med video i både 2020 og 2021 er det kun
resultatene fra 2021 som kan anses å dekke hele oppvandringssesongen. Vi registrerte 1078 laks i 2021,
mot kun 281 laks i 2020. Beregnet gytebestand i 2021, dvs. antall laks observert opp i elva minus fangst,
stemmer overens med visuelle tellinger av gytefisk fra land samme år. Basert på videoregistreringene
ble det beregnet en gytebiomasse av laks på 2860 kg i 2021, noe som er 57 % av gytebestandsmålet for
laksebestanden i elva. Vår klassifisering av fiskestørrelse avviker imidlertid noe fra forholdstall basert på
registreringer ved tellinger fra land (Sættem, 2019; 2021) og ved drivtelling i elva
((https://bestand.nina.no), noe som kan ha påvirket den nevnte beregningen av gytebiomasse.
Videoovervåkingen har videre dokumentert at Lærdalselvi har en stor sjøørretbestand, og i 2021 ble 5339
sjøørret registrert opp for gyting eller vinteropphold. Til tross for at overvåkingsforholdene var dårlige i
juni og deler av juli i 2020, ble det registrert 3763 oppvandrende sjøørreter. Det har ikke blitt dokumentert
tilsvarende antall sjøørret i elva i etterkant av brakkleggingen av elva med rotenon i 1997. Overvåkingen
i 2020 og 2021 indikere dessuten at smoltutvandringen trolig pågår i opp mot 12 uker, fra midten av april
til midten av juli, noe som i så fall kan avvike fra resultater av annen overvåking av
smoltutvandringsforløpet i Lærdalselvi.
Det var i utgangspunktet et prosjektmål å registrere all utvandrende utgytt laks eller vinterstøing av laks.
Erfaringene fra vinteren 2020 og 2021 viser at dette er en for krevende oppgave med de prosjektrammene
vi har i dag. Prosjektet har imidlertid likevel gitt oss verdifull kunnskap, og registreringene med fire
kameraer høsten 2019 fram til våren 2020 viste at det passerte ut laks i alle månedene i perioden. Også
automatisk genererte klipp fra kameraene om vinteren 2020 til 2021 viste utvandringsaktivitet i alle
vintermånedene. Vi avdekket ikke tilsvarende utvandringsaktivitet av sjøørret, som i primært ble registrert
å starte utvandring i april mai.

5.1 Metodeutfordringer
Videoovervåking i Lærdalselvi bærer i årene 2020 og 2021 preg av metodiske utfordringer knyttet til
overvåking av et stort elvetverrsnitt. Det vil alltid være ønskelig å etablere slik overvåking så langt ned i
en elv som mulig, for med det å sikre at en så stor andel som mulig av fisk som vandrer opp i elva faktisk
blir registrert. Overvåkingstverrsnittet i Lærdalselvi ligger nær sjøen, og oppfyller dermed dette ønsket,
men samtidig er elva på sitt bredeste nettopp her. Overvåkingslokaliteten ligger i forlengelsen av en
steinranke/bune, noe som gir et overvåkingstverrsnitt med en lengde på 30-38 meter. Normalt planlegges
videoovervåking i åpne elvetverrsnitt med utgangspunkt i at avstanden mellom videokameraene ikke bør
overstige 2,5-3 meter, da dette sikrer god dekning under de fleste siktforhold. I og med at Lærdalselvi
har blitt oppfattet som ei elv med svært klart vann, ble prosjektet startet opp med et antall kameraer med
innbyrdes avstand mellom kameraene på 4,5 meter. Erfaringene fra 2020 og 2021 tilsier imidlertid at
siktforholdene i lange perioder kan være langt dårligere enn antatt, og både i 2020 eller 2021 var det
lange perioder der videooppsettet ikke ga full dekning av overvåkingstverrsnittet.
I 2020 var sikten dårlig i siste halvdel av april, samt i hele juni og om lag en uke ut i juli. I tillegg var det
noen korte perioder med dårlig sikt også i midten av august og i starten av september. I disse periodene
ble kun deler av elvetverrsnitttet overvåket, og hverken utvandring eller oppvandring av fisk ble registrert
på en slik måte at registreringene sier noe om faktiske bevegelser av fisk forbi overvåkingslokaliteten.
Dette gjelder både tall for antall fisk og beskrivelser av vandringsforløp. I 2021 var sikten og dekningen
av overvåkingstverrsnittet redusert gjennom hele mai, men var tilfredsstillende god i øvrige deler av
overvåkingssesongen. Dette innebærer at vi ikke fikk registrert hele utvandringsforløpet av smolt og eldre
fisk, mens registreringene gjennom oppvandringssesongen anses som gode. Det har i tillegg til de lengre,
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sammenhengende periodene med redusert dekning vært flere kortere episoder, med varierende varighet
og grad av dekning, på opptil noen timer gjennom hele overvåkingsperioden. Kortere episoder med liten
til noe redusert dekningsgrad er ikke fremstilt grafisk da disse er vurdert til ikke å ha en betydelig
innvirkning på datamaterialet.
Overvåkingstverrsnittet ligger langt nede ved grensen mellom elv/sjø, og fisk vandrer mye frem og tilbake.
Dette kompliserer analysene av videoopptak, og selv om vi forsøker å føre et netto-regnskap for
passeringer kan vi ikke utelukke at våre beregninger av faktisk oppvandring over- eller underestimere
oppvandringen. Det er ikke bare dekningsgraden av elvetverrsnittet som avgjøres av avstanden mellom
videokameraene, men presisjon på størrelsesvurdering av enkeltfisk påvirkes også i negativ retning når
fisken passerer langt unna et kamera. Stor avstand mellom kameraene har derfor bidratt til at selv i
perioder med god sikt, kan smolt ha passert så langt unna et kamera at individet ikke har blitt oppdaget,
og likeså bidratt til at f.eks. klassifisering av laks etter størrelse som små-, mellom- og storlaks har blitt
usikre.

5.2 Oppvanding og gytebestand av laks
Selv om metodiske begrensninger påvirker datakvaliteten finner vi ikke grunn til å trekke det antall laks
som vi registrerte opp i elva i 2021 i tvil. Vi fant at 1078 faktisk vandret opp, og ble oppe i elva, og forutsatt
korrekt fangstrapportering skal gytebestanden ha bestått av 1049 laks. Gytebestanden av laks har over
mange år blitt registrert gjennom en visuell telling fra land, og i 2021 ble det registret 814 laks (Sættem,
2021). Dette var 29 % færre laks enn det vi estimerer ut fra videoregistreringene. Imidlertid er det ikke et
mål under tellingene fra land å registrere smålaks, og dersom vi kun sammenligner tall for mellom- og
storlaks ble det observert 4,5 % flere individer ved tellingen fra land enn vår registrering viste. Denne
sammenligning av tall fra 2021 indikerer at den lange dataserien for gytefisktellinger fra land trolig har
beskrevet faktisk gytebestand på en svært god måte. En tilsvarende sammenligning foreligger også
mellom telling fra land og drivtelling i 2019, som viste avvik på 59 % for det totale antall laks registrert,
men kun 6 % avvik for observasjoner av mellom- og storlaks (Sættem, 2019). Manglende registrering av
smålaks har relativt liten betydning for beregning av gytebiomasse i og med at andel hunnlaks er lav og
biomassen av smålakshunner i de fleste år blir ubetydelig i forhold til biomassen av større laksehunner.
Basert på vårt estimat av antall laks i gytebestanden, og tilhørende kategorisering av størrelse på
observert fisk, finner vi at gytebiomassen av laks utgjorde 2860 kg i 2021. Dette er vesentlig lavere enn
det fastsatte gytebestandsmålet (57 % måloppnåelse). Dersom vi sammenligner vår fordeling av laks til
kategoriene små-, mellom, og storlaks med tilsvarende fordelinger fra gytefisktellinger både fra land og
ved drivtelling i elva, fant vi en svært høy andel av mellomlaks i 2021. Blant mellom- og storlaks fant vi at
mellomlaks utgjorde 72 %. Sættem (2021) fant denne andelen å være kun 48 % ved tellingen fra land,
og i 2019 var den samme andelen 40 og 48 % ved telling hhv. fra land (Sættem, 2019) og ved drivtelling
(https://bestand.nina.no). I og med at vurdering av fiskestørrelse fra videoopptakene har lidd under
problemet med stor avstand mellom videokameraene kan vi ikke utelukke at vår klassifisering av laks
kan avvike fra faktisk størrelsesfordeling. Dersom vi legger til grunn en fordeling mellom storlaks og
mellomlaks som i registreringene fra land og ved drivtelling, øker anslaget for gytebiomasse fra 2860 kg
til 5343 kg eller en måloppnåelse på 106 %. Dersom en slik betraktning har relevans, er det i så fall
sannsynlig at måloppnåelsen i 2021 lå mellom 57 og 106 %, noe som innebærer at det uansett ikke var
et høstbart overskudd av laks i elva i 2021.
Det ble kun registrert tre oppvandrende oppdrettslaks i Lærdalselvi i 2021. Det utgjør ca. 0,3 % av det
registrerte innsiget av laks. Identifisering av rømt oppdrettslaks basert på morfologiske karakterer er
krevende på videoovervåkingslokaliteten i Lærdalselvi av flere årsaker. Lang avstand mellom kameraene
kombinert med dårlig sikt i perioder gjør det utfordrende å se karaktertrekk som avrundet spord, slitte
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finner og pigmentering som kjennetegner rømt oppdrettslaks. Lærdalselvi har også et betydelig antall
store sjøørretveteraner med med en kroppsform, «grovt» utseende og slitte finner som i enkelte tilfeller
kan gjøre det vanskelig å skille mellom rømt oppdrettslaks og stor sjøørret i perioder med dårlig sikt.
Dette gjelder spesielt når sikten er så redusert at man kun ser silhuetten av fisk på lengre avstand. Antall
registrerte rømt oppdrettslaks i Lærdalselvi 2021 må derfor ansees som et minimumstall.

5.3 Sjøørret
Analysen av videoopptak for sesongen 2021 tilsier at det var en netto oppvandring av 5339 sjøørreter.
Det ble også registret sjøørret ved gytefisktellingen fra land i 2021. Totalt antall i denne registreringen
var 625 individer (Sættem 2021). Imidlertid registreres kun sjøørret som antas å være større enn ett kilo
ved tellingene fra land. På grunn av usikkerhet knyttet til estimering av størrelse på fisk som vi registrerer
i videoopptakene, har det ikke blitt gjort forsøk på å dele sjøørretbestanden inn i årsklasser eller nærmere
bestemte størrelsesklasser i 2020 og 2021. Inndelingen i kategoriene over/under 45 cm gir ikke en
nøyaktig inndeling i umodne/modne fisk, men en grense på ca. 45 cm ble valgt da det gir mulighet for en
sammenligning av resultater fra gytefisktellingene fra land som opererer med 1kg som minste kategori
for registrering av sjøørret. Det er også satt minstemål i fangstene av sjøørret på 45 cm i Lærdalselvi, slik
at inndelingen vil gi informasjon om andelen fangbar sjøørret, samt oppvandringstidspunkt for fangbar
og fredet sjøørret. Vår registrering viser da at 1274 sjøørret var større enn 1 kg, mens 4065 individer var
mindre enn 1 kg. Vi observerte dermed dobbelt så mange sjøørret > 1 kg som det Sættem (2021)
registrerte ved telling fra land. Tellinger fra land har blitt gjennomført årlig over en svært lang periode, og
de siste 10-15 årene har det årlig blitt registrert 400-600 sjøørret (Sættem, 2018; 2021). Dersom forholdet
mellom telling fra land og videoregistrert antall i 2021 har overføringsverdi til tidligere registreringer, kan
det ikke utelukkes at den høstbare (>45 cm/>1 kg) sjøørretbestanden i Lærdalselva har bestått av 8001200 individer de siste 10-15 årene. De siste 10 årene har det årlig blitt fanget og avlivet fra 24-107 (𝑥
=48,9) sjøørreter årlig i Lærdalelvi (www.lakseregisteret.fylkesmannen.no). Gitt at den høstbare
bestanden har bestått av 800-1200 individer i de samme årene, har i gjennomsnitt 4-6 % av høstbar
bestand blitt avlivet. Dersom faktiske tall fra gytefisktelling fra land legges til grunn har trolig beskatningen
utgjort rundt 10 % de fleste år.Det skal imidlertid påpekes at telling av gytefisk fra land ikke har hatt
registrering av sjøørret som primært mål. Gytetiden for sjøørret er ofte dessuten noe tidligere enn for
laks, og noen individer kan ha forlatt gyteplassene, når tellingene foregår.
Gjennom videoovervåkingen har det for første gang etter rotenonbehandlng blitt synliggjort også hvor
stor andel av sjøørretbestanden som er mindre enn 1 kg, og dermed også hvor stor rekrutteringen til den
høstbare bestanden er. Vi registrerte 4065 sjøørret som var mindre enn 45 cm/1 kg, og selv om
vurderingen av størrelse er svært usikker, utgjorde førstegangsvandrere (<28 cm) trolig om lag 2000
individer (ca 38 % av totalinnsiget). Dersom dette er et tall som representere rekrutteringen til
sjøørretbestanden, synes det å være i rimelig samsvar med at bestanden av fisk >1 kg utgjør vel 1000
individer (ca 20 % av totalinnsiget).

5.4 Smoltutvandring
På grunn av utfordringene knyttet til at avstanden mellom videokameraene på overvåkingstverrsnittet har
vært stor, og at sikten i perioder har vært dårlig, foreligger ingen tall i denne undersøkelsen for faktisk
antall smolt som har vandret ut fra Lærdalselvi. De kjente utfordringene med sikt og kameraavstand har
påvirket muligheten for presisjonen på artsbestemmelse. Studier av smoltutvandring over lange
tidsperioder viser at laks- og sjøørretsmolt har synkronisert utvandring, og utvandring inntreffer innenfor
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det samme spekteret av miljøsignaler (Harvey et al., 2020). Feil artsbestemmelse av smolt vil derfor ha
liten påvirkning på registrering av smoltutvandringsforløp i Lærdalselvi.
I Lærdalselvi var det både i 2020 og 2021 perioder med redusert dekning i månedene april, mai og juni.
Den reduserte dekningen inntraff under ulike perioder i 2020 og 2021, slik at det trolig ikke er registrert
et komplett utvandringsforløp i noen av årene. Det er sannsynlig at det har utvandret en eller flere grupper
smolt senere enn overgangen mai/juni i 2020, og tilsvarende en eller flere grupper tidligere enn 1. mai i
2021. På tross av disse usikkerhetene er den betydelige andelen smolt observert i slutten av juni og
utover starten på juli måned i 2021, et interessant og viktig funn som tilfører ny kunnskap.
Data fra tidligere telemetristudier viser at hovedandelen av laks merket med akustiske sendere, vandrer
tidlig i mai, gitt en forandringer i vannføring. Men det observeres også noen individer som vandrer ut etter
den største utvandringstoppen som inntraff i mai i både i 2009 og 2013 (Urke et al., 2014). Resultatene
her viser at utvandringsvinduet for laksesmolt strakk seg fra 6. mai - 19. juni i 2009, 7.mai – 19. juni 2013
og i tidsvinduet 25. april – 22. mai i 2014 (Urke et al., 2015). Felles for resultatene fra alle disse studiene,
inkludert videoanalysene gjennomført i 2020 og 2021, er at smolten vandrer ut over et
«utvandringsvindu» på over 8-9 uker, noe som er godt innenfor hva en kan forvente at smolten klarer
med tanke på osmoseregulering og sjøvannstester fra tidligere studier (Arnekleiv et al., 2000; Urke et al.,
2015). En av forklaringene på at sentvandrende smolt ikke blir detektert i like stor skala i telemetri-studier
som ved videoovervåking, kan være en kroppsstørrelseseffekt. Det stilles strenge krav fra
forsøksdyrutvalget for fiskestørrelse og fysiske inngrep som kirurgi og operasjon av sendere inn i fisk
(www.mattilsynet.no). Som et resultat av dette vil studier som innebærer bruk av fysiske sendere festet
på fisk, ha et potensial til å være selektive mot merking av de største smoltindividene i vassdraget. Ved
bruk av videoovervåking vil en kunne si noe om utvandringsforløp av smolt uavhengig av smoltstørrelse,
og dermed gi et mer helhetlig bilde av utvandringen. Videoovervåking av smoltutvandringsforløp har
dessuten en fordel av at det er en «non-invasive» metode hvor man unngår en innsamling, håndtering
av smolten og fysisk merking av individer, eller andre mulige påvirkningsfaktorer

5.5 Videreføring
Bruk av undervannsvideoovervåking for å registrere innsig av laks og sjøørret eller vandringsforløp i
elver, er en godt etablert metoder men som er under konstant utvikling. Et av premissen for å kunne
bruke videosystemer, er at sikten i vannet er tilstrekkelig god. Lærdalselvi er kjent for å ha klart vann,
men samtidig har den relativt høy middelvannføring og er dermed brei og dyp. I designet av
videoovervåkingsprosjektet i 2019 ble det valgt å prøve med åtte kamera på et ca. 30 meter bredt
tverrsnitt like utenfor bygningene til Nasjonalt Villakssenter. Etter gravearbeider i elva våren 2020 ble
tverrsnittet utvidet til over 36 meter. Erfaringene fra overvåkingen i 2020 og 2021 viser at antall kamera
pr meter tverrsnittbredde er større enn det som er ønskelig. Prosjektet har imidlertid de første to årene
med de gitte forutsetningene, gitt ny verdifull kunnskap om laks og sjøørret i elva, men det er rom for
forbedringer. Det finnes flere alternative måter å få til en overvåking med høyere presisjon:
1)
2)
3)
4)

Øke antall kamera fra åtte til 12
Snevre inn tverrsnittet igjen ved å fylle ut den moloen som ble kortet inn i april 2020
Lage en ledegjerdekonstruksjon
Flytte videosystemet lenger opp i elva, til et smale tverrsnitt

Alternativ 1) vil medføre økte kostander til videoanalyse. Utvikling av ny kunstig intelligent maskinbasert
videoanalyse vil kunne redusere disse kostandene. En slik utvikling er i gang, men ikke i ferdig enda.
Alternativ 2) og 3) vil innebære et fysisk inngrep i elva som må vurderes fra et estetisk synspunkt.
Alternativ 4 krever ny infrastruktur med nettforbindelse og strømforsyning, noe som er løsbart. Uansett
om det blir gjennomført en oppgradering av systemet eller ikke, gir videoovervåkingen i Lærdalselvi
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allerede verdifull ny kunnskap om bestandene av laks og sjøørret i vassdraget. Denne kunnskapen er
ikke bare viktig for regionens største lakseelv, men også i nasjonal sammenheng.
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