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Sammendrag
Strand, R. og Lamberg, A. 2022. Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Osfossen i Gaula,
Sunnfjord, 2005 - 2021. SNA-rapport 10/2022. 28 s.

Oppvandring av laks og sjøørret gjennom fisketrappa i Osfossen i elva Gaula i Sunnfjord har blitt
registrert ved hjelp av et videosystem i de siste 17 årene, fra 2005 til og med 2021. Siden Osfossen
faller ned i tidevannspåvirket område av elva, er det trolig få gyte- og oppvekstområder nedenfor fossen.
Videoregistreringene i fisketrappa vil derfor, med tillegg av fangstene nedenfor, utgjøre det totale
innsiget, mens videodata med fratrekk av fangstene ovenfor, vil utgjøre gytebestanden. Urapportert
fangst og eventuell fisk som gyter nedenfor, vil være kilde til unøyaktighet i målingene.
Registreringene i 2021 viste at det var et innsig av totalt 804 villaks og i tillegg 57 lakseindivider som
var uten fettfinne og trolig var kultivert laks fra andre vassdrag. Det ble observert 11 oppdrettslaks, der
åtte av dem ble fanget og avlivet i elva nedenfor trappa og videosystemet. Andel oppdrettslaks i
gytebestanden var 0,5 % i 2021.
I gytebestanden var det 618 laks igjen i elva etter fangst, noe som med den registrerte kjønnsfordelingen
tilsvarer 1888 kg hunnlaks. Gytebestandsmålet (GBM) på 1443 kg ble dermed nådd med 130 % i 2021.
I alle årene fra 2011 til 2021 har det vært mulig å beregne gytebiomasse av hunnlaks og dermed
gytebestandsmål. I disse årene har gjennomsnittlig måloppnåelse vært 275 %, beregnet ved hjelp av
data fra videoregistreringene og fra fangstrapportene.
I 2021 ble det registrert totalt 695 oppvandrende sjøørreter i fisketrappa i Osfossen. Innsiget av sjøørret
har økt jevnt og mer enn tredoblet seg i løpet av den 16 år lange overvåkingsperioden fram til 2020. I
2021 ble det imidlertid registrert bare halvparten av antallet som passerte trappa i 2020.
Beskatningsraten beregnet for sjøørret, har vært lav de siste 10 årene der kun ca. 2 % av innsiget er
avlivet, og i 2021 var beskatningsraten også lav med 3,3 %.
I 2021 var det lavere antall av både laks og sjøørret som passerte opp i vassdraget.
Oppvandringsforløpet i trappa var også avvikende sammenlignet med tidligere år. Oppvandring av
begge artene startet tidligere enn normalt, sannsynligvis på grunn av uvanlig tidlig vår med høye
temperaturer. Fra slutten av juli til begynnelsen av september var det svært lav vannføring og dårlige
oppvandringsforhold. I denne perioden er det mulig at noen av individene forlot elvemunningen for å
finne en annen elv å vandre opp i. Da vandringsforholdene bedret seg i Gaula, fortsatte oppvandringen
til i midten av oktober, men antallet som kom opp var totalt sett lavere for både laks og sjøørret enn i de
foregående årene. Dette sammenfaller med trenden i de fleste overvåkede laksebestandene i Norge i
2021.
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Forord
I fisketrappa i Osfossen i Gaula i Sunnfjord ble oppvandringen av laks og sjøørret overvåket første gang
i 1998. Overvåkingen var samtidig en test av ny en elektronisk teller. Etter en kontroll med
videoovervåking, viste det seg at telleren ga unøyaktige resultater. Det ble derfor satset på å bruke
selve «kontrollmetoden», videosystemet, som overvåkingsmetode. Det var ikke før i 2005 at det ble
installert et videoanlegg som ga en oversikt over fiskeoppgangen i Osfossen. Fra og med 2005 til og
med 2018 ble fiskevandringen i trappa overvåket med Gaula Elveeierlag som oppdragsgiver. Fra og
med 2019 ble overvåkingen i Osfossen en del av Miljødirektoratets (MD) nasjonale overvåkingsprogram
for laks og sjøørret. Prosjektet administreres av Norsk institutt for naturovervåking (NINA). Det bevilges
årlige midler til analyse av videoopptak, men dette budsjettet dekker ikke all drift, vedlikehold og
kontinuerlig oppgradering som kreves for å holde slike videosystemer i gang. Det er heller ikke bevilget
midler til skriving av en egen rapport, slik som tidligere.
Elveveierlaget bistår med hjelp til drift av systemet gjennom sesongen, mens de andre kostnadene i
forbindelse med teknisk vedlikehold og oppgradering stod udekket inntil i 2020. Da ble det startet et
større forskningsprosjekt, Salmon Tracking 2030, som har som mål å øke kunnskapsnivået for ville
bestander av laks og sjøørret i vassdrag fra Karmøy til Stad.

Prosjektet finansieres av

havbruksselskapene i Produksjonsområdene 3 og 4 (PO3 og PO4). Satsingen har også delfinansiering
av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Skandinavisk naturovervåking (SNA) bidrar
med videoovervåking i totalt 11 elver i den aktuelle regionen. Disse prosjektene henter også finansiering
fra flere andre kilder: Miljødirektoratet, Kunnskapsinkubator PO3/PO4, FHF, Vestland fylkeskommune,
Lærdal kommune og Østfold Energi.
Overvåkingen av oppvandrende laks og sjøørret i fisketrappa i Osfossen er ett av de 11 prosjektene i
den omtalte regionen. For å gjennomføre overvåkingen kreves en kombinasjon av biologisk
kompetanse, teknisk kompetanse og lokal hjelp. En stor del av den tekniske kompetansen hentes fra
Skynordic AS. Det rettes en spesiell takk til Fredrik Strand og Torbjørn Kvande i dette selskapet, for
uvurderlig faglig støtte, produksjon og leveranse av teknisk utstyr og drift av internett-tjenester.
En takk også til Harald Lervik og Per Karsten Wahl lokalt, for hjelp til drift, faglige innspill og
fangstrapportering.

Anders Lamberg
Prosjektleder
Skandinavisk naturovervåking
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1. Innledning
Bestandene av laks og sjøørret i norske vassdrag blir i dag kartlagt gjennom flere nasjonale
overvåkingsprogrammer. Til nå har hovedfokus vært på bestandene av Atlanterhavslaks (Salmo salar
L.) gjennom arbeidet som gjennomføres i «Vitenskapelig råd for lakseforvaltning» (VRL), med årlige
rapporter som oppsummerer status i norske bestander. Den faglige bakgrunnen for arbeidet er nedfelt
i «Kvalitetsnormen for villaks». Kvalitetsnormen for bestander av villaks bygger på vedtak under
naturmangfoldloven (2013). I Lovdata (Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20 september 2013) er
kvalitetsnormen for villaks definert. I tillegg blir andel rømt oppdrettslaks i bestandene overvåket
gjennom «Nasjonal overvåkningsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag» som administreres av
Havforskningsinstituttet (HI) på oppdrag fra Fiskeridirektoratet. Det tredje viktige nasjonale
overvåkingsprogrammet er «Trafikklyssystemet». Det administreres av HI på oppdrag fra Mattilsynet
(MT) og Nærings og fiskeridepartementet (NDF). Det skal koordinere overvåking, forskning og
rådgivning som gjelder lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten. Dataene fra denne
overvåkingen blir levert videre til en ekspertgruppe som gjør opp status og utarbeider en rapport for
hvert område. Dette blir levert videre til en styringsgruppe, som igjen gir råd til NDF.
Disse nasjonale overvåkingsprogrammene vurderer flere menneskeskapte faktorer som kan påvirke
bestandene av laks, men også etter hvert påvirkning på sjøørret (Salmo trutta L.). Påvirkningsfaktorene
er flere, men de mest sentrale har vært påvirkninger fra industrielt oppdrett av laks og beskatning. I
tillegg er inngrep i habitat i form av blant annet vassdragsutbygging, klimaendringer og forurensning
også faktorer som er med i vurderingene av utviklingen av bestandene.
For å drive en god forvaltning av bestandene av laks og sjøørret er det derfor behov for bestandsdata.
Dette kan skaffes gjennom den årlige statistikken fra den pålagte rapporteringen av fangst av de to
artene. Men denne statistikken inneholder usikkerheter knyttet til variasjon i fangsteffektivitet og
fangstregler. Dette var spesielt synlig i 2021 da vannføringen var jevnt over lav. Dermed var
fiskeforholdene i flere norske vassdrag dårligere enn i andre år. I noen vassdrag er det dessuten ikke
åpnet for fangst, og særlig i slike tilfeller må bestandsdata skaffes ved hjelp av andre metoder. For å
kunne gjøre en nødvendig korreksjon av fangststatistikken er det dessuten behov for å kjenne det totale
innsiget av laks og sjøørret til vassdragene. To metoder som kan gi oss denne informasjonen er
videoovervåking av innsiget og drivtelling av gytefisk om høsten, etter fangst. I Gaula i Sunnfjord er det
gjennomført videoovervåking av innsiget av laks og sjøørret siden 2005. Fra denne overvåkingen,
sammen med fangststatistikk, kan totalt innsig av anadrom laksefisk, beskatningsrater og gytebestand
beregnes. Overvåkingen i dette vassdraget har foregått i fisketrappa i Osfossen, som ligger like ovenfor
utløpet av vassdraget i sjøen. Det er få vassdrag i Norge der innsig av laks og sjøørret er registrert i så
mange år.
Fisketrappa i Osfossen i Gaula i Sunnfjord er Norges eldste fisketrapp, bygget i årene 1866 til 1872.
Byggingen foregikk i flere trinn, men allerede i 1869 ble det observert laks passere opp. Trappa er trolig
også en av de eldste kulpetrappene i verden. Den ble konstruert av fiskeriassistent Baade og bygget i
samarbeid med William T. Potts og forretningsmannen Carl Bruun. Nedenfor Osfossen er det kun drøyt
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500 meter til sjøen. Fossekulpen består av et tidevannspåvirket område så det var først etter 1870 at
det ble etablert bestander av anadrom fisk lenger opp i vassdraget. Men det ble fisket laks under
Osfossen i flere år før trappa ble bygget. Fangstene kunne variere mellom år fra noen få individer til
over 300 (Brenton, 1835). Det er ikke kjent om noen av disse kunne ha vokst opp i elva like nedenfor
fossen, eller om alle var «fremmed» laks.
Resultatene fra de siste årene viser at antall laks og sjøørret registrert i fisketrappa var lavt i årene fram
til og med 2009. I årene etter dette har antall registrerte villaks og sjøørret ligget på et høyere nivå.
Totalt sett har bestandene av både villaks og sjøørret økt siden 2009, og gytebestandsmålet for laks
har vært oppnådd siden (Gjertsen et al., 2012; Lamberg, 2006; Lamberg & Strand, 2009; 2010; 2016;
Lamberg et al., 2007; 2008; Strand & Lamberg, 2011; 2013; 2014; 2021; Strand et al., 2018; Strand et
al., 2019).
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).
Denne rapporten oppsummerer overvåkingsdata fra 2021, og setter disse resultatene i sammenheng
med bestandsutviklingen for laks og sjøørret fra 2005 og fram til 2020.
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2. Metode og områdebeskrivelse
2.1 Områdebeskrivelse
2.1.1 Vassdraget
Gaula i Sunnfjord (vassdragsnummer 083.Z) har en lakseførende strekning på ca.14,5 km. Vassdraget
har sitt utløp ved Bygstad innerst i Dalsfjorden (Figur 1). Anadrom laksefisk kan vandre opp til
Fossfossen like nedstrøms Haukevatnet (Figur 1). Nedbørsfeltet er på 631 km² og vassdraget har en
midlere avrenning på 51,1 m³/s. All fiskevandring inn i vassdraget foregår gjennom fisketrappa i
Osfossen, som har et fall på ca. 11 meter. Nedenfor Osfossen er det ca. 300 meter elv før det brer seg
ut et delta som er påvirket av tidevannet (Figur 2).
2.1.2 Fjorden og kystområdet utenfor vassdraget
Vandringsruta for laks ut- og inn av Gaula, går gjennom Dalsfjorden. Både i ytre del av fjorden og på
kysten utenfor er det i perioden 2015 til 2020 flere oppdrettsanlegg i drift (Figur 3), med en
produksjonsintensitet opp mot 150 tonn/km² i de områdene med mest intensiv drift, mens hoveddelen
av fjord og kystarealet har en produksjonsintensitet fra 0-50 tonn/km².
(https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=87d862c458774397a8466b148e3
dd147#)
Det er relativt mange aktive sjølaksefiskelokaliteter i Dalsfjorden og på kysten utenfor (Figur 4). I VRLs
rapport «Råd om beskatning av laks i sjølaksefisket» (Anon., 2020a), gis det beskatningsråd for
sjølaksefisket i 23 regioner i Norge. Gaula ligger i fjordregion «Indre del av Fjordane». Bestandene av
laks i denne regionen har samlet god måloppnåelse (GBM) og beskatningsrådet for sjølaksefisket her,
er at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak for å redusere beskatningen i dette sjøområdet (Anon.,
2020a). I Dalsfjorden er det beregnet at fjordfangstene utgjør ca. 8 % innsiget av laks til elvene samlet
i årene 2015 til 2018.
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Figur 1. Lakseførende strekning i Gaulavassdraget markering av videolokalitet i fisketrappa i Osfossen og
sideelvene Åmotselva og Årøyelva.

Figur 2. Utløpet av Gaulavassdraget i sjøen med Osfossen der fisketrappa er bygget, synlig litt til venstre for midten
av bildet.
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Figur 3. Godkjente lokaliteter for produksjon av oppdrettslaks i ut- og innvandringsruta til laks fra Gaula. Et utvalg
av elver i regionen med middels store laksebestander er markert med sirkler.

Figur 4. Registrerte sjølaksefiskeplasser i kystområdet utenfor Gaula (rød sirkel).
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2.1.3 Bestandsstatus og kultiveringshistorie
Bestandstilstanden for laks er klassifisert som «God» ifølge kvalitetsnorm for villaks (Anon., 2017)
(www.lakseregisteret.no). Av påvirkningsfaktorer på laks vurdert for perioden 2010 til 2014 er det kun
oppført lakselus, som har fått klassifiseringen «moderat» påvirkning. Genetisk integritet betegnes som
«Svært god». Gjennomsnittlig oppnåelse av gytebestandsmål har vært 100 % siden 2010. Høstbart
overskudd har vært 89 til 97 % i samme tidsperiode. Sjøørretbestanden har fått betegnelsen
«hensynskrevende». Lakselus er satt «avgjørende» påvirkningsfaktor.
Bestandsutviklingen av laks i Gaula målt gjennom fangststatistikken, har tidligere fulgt samme mønster
som andre elver i regionene. En sammenstilling av fangstdata fra 1995 og fram til 2005 der Gaula er
sammenlignet med Nausta og Ervikelva, viser en lik utvikling i de tre vassdragene (Sægrov et al., 2006).
Det er satt ut kultivert laks i form av plommesekkyngel, i Gaula i årene fra 1930 til og med 2001, det
siste året med utsettinger før det ble stans fram til 2008. I 2008 ble det igjen satt ut kultivert fisk, da som
øyerogn i sideelvene Årøyelva og Åmotselva (Figur 1). Det er lagt ut mellom 80 000 og 132 000
øyerogn (gjennomsnitt=96 417, SD=17 307 og N=12) helt fram til 2019, der det er benyttet i
gjennomsnitt

20

hunnfisk

og

10

hanner

som

stamfisk.

(https://www.vitenskapsradet.no/VurderingAvEnkeltbestander/#/report/63).

2.2 Videosystem
Laks og sjøørret som passerte fisketrappa Gaula i Sogn og Fjordane, ble i 2020 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 passerer sensoren, utløser 10 sekunder
langt videoopptak. Når det passerer en fisk, blir videoopptak både før og etter passering av sensoren,
lagret. På denne måten vil også fisk som eventuelt vandrer ned bli registrert i videoklippet. I tillegg til
det sensorbaserte videosystemet, lagres det 3 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 på dette basisopptaket.
Bildefeltet blir belyst av undervannslys montert inne i passeringskanalen for å øke bildekvaliteten når
det er mørkt. Videoopptakene blir lagret på harddisk. Fra og med 2016 har videosystemet vært koblet
opp 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 blir videomaterialet kontrollert ved
manuell avspilling. Kroppslengden blir målt direkte fra skjermen ved hjelp av kalibrering i forhold til
dimensjoner i avbildningskanalen. Fisken blir 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 blir bestemt ved hjelp av morfologiske kjennetegn.
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Fangststistikk er hentet fra www.fangstrapp.no, samt fra Harald Lervik og Per Karsten Wahl som er
fiskerettighetshavere under Osfossen. Fangststatistikken er fordelt mellom 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.
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3. Resultater
Videosystemet ble satt i drift 15. mai og avsluttet den 10. desember 2021. Ved gjennomgang av
videomaterialet ble det registrert 656 villaks, 692 sjøørreter, 3 oppdrettslaks og 57 fettfinneklippet
kultivert laks.

3.1 Vill laks
3.1.1 Oppvandringsforløp
Den første laksen som passerte telleren, ble registrert 1. juni i 2021, og den siste passerte den 10.
oktober (Figur 5). Oppvandringen startet tidligere og varte lenger enn noe annet år med overvåking på
denne lokaliteten. Lav vannføring fra slutten av juli til begynnelsen av september er trolig årsaken til det
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Figur 5. Antall villaks per dag gjennom fisketrappa i forhold til vannføring i Osfossen i Gaula i 2021.

Oppvandringsforløpet gjennom sesongen har vært relativt likt fra år til år. I 14 av de 15 foregående
årene hvor vi har komplette oppvandringsdata, har 50 % av laksen vandret opp mellom den 16. juli – og
1. august (Figur 6). I 2021 hadde 50 % vandret opp den 18. juli, noe som er blant de tidligste
oppvandringene i overvåkingsperioden fra 2005 til 2021. Gjennomsnittet for hele perioden er 24. juli.
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Figur 6. Tidspunkt for når 50 % av villaksen passerte fisketelleren i Osfossen i Gaula i perioden 2005 til og med
2021. I 2010 manglet det videopptak fra den siste delen av sesongen.

Antall registrerte laks i fisketrappa i Osfossen har variert i løpet av de 17 årene med overvåking, der
lavest antall i hele perioden ble registrert i 2021, med 656 laks mens det i toppåret 2016 vandret opp
mer enn fire ganger flere, totalt 2740 individer (Figur 7).
3000
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Figur 7. Antall villaks registrert gjennom fisketelleren i Osfossen i perioden 2005 til og med 2021. 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).
Oppvandringstidspunktet gjennom døgnet i fisketelleren i Osfossen har samme fordeling i 2021 som i
alle tidligere år det er gjennomført tellinger på dette stedet. I den mørke tiden av døgnet er det lav
vandringsaktivitet, mens vandringsaktivitet er høyere fra kl. 17.00 til kl. 23.00 (Figur 8).
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Figur 8. Oppvandringsforløp gjennom døgnet for villaks i fisketelleren i Osfossen i Gaula for årene 2005 til og med
2021.

3.1.2 Alders- og kjønnsfordeling
I 2021 ble det registrert en kjønnsfordeling for all oppvandrende laks på 67 % hunn- og 33 % hannfisk.
Av smålaksen var 35 % hunnfisk, mens 82 % og 83 % av henholdsvis mellomlaks og storlaks var hunner

(Tabell 1). For smålaksen er imidlertid tallene usikre fordi det er vanskelig å skille mellom hunn og hann
i denne størrelsesgruppen tidlig i oppvandringssesongen. Når smålaksen kommer i gytedrakt på høsten,
er en kjønnsklassifisering enklere.
Tabell 1. Fordelingen av kjønn i de tre størrelsesklassene av laks registrert i fisketelleren i Osfossen, Gaula i 2021.

Smålaks
Antall kjønnsbestemte
Kjønnsfordeling

Mellomlaks

Storlaks

Hunn

Hann

Hunn

Hann

Hunn

Hann

73

137

279

63

78

16

34,8

65,2

81,6

18,4

83,0

17,0

Stor- og mellomlaksen vandret tidligere enn smålaksen (Figur 9). Den minste laksen som passerte
fisketelleren ble målt til 45 cm og den største laksen som passerte ble målt til 111 cm (Figur 10).
Mellomlaksen dominerte i innsiget til Gaula i 2021 og andelen i innsiget var høyere enn i resten av den
16 år lange overvåkingsperioden (Figur 11). Smålaksandelen var høyere i begynnelsen av
overvåkingsperioden, men i perioden etter 2010 har mellomlaksen dominert i de fleste årene etterpå
(Figur 11).
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Figur 9. Kumulativ oppvandring for ulike størrelsesklasser av villaks registrert i fisketrappa i Osfossen i Gaula i
2021.
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Figur 10. Fordeling av laks i forhold til kroppslengde, registrert i fisketrappa i Osfossen i Gaula i 2021.

16

SNA-rapport 10/2022

100,0
90,0
80,0

Villaks (%)

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

År
Smålaks

Mellomlaks

Storlaks

Figur 11. Fordelingen av små-, mellom- og storlaks målt i innsiget til Gaula i årene 2005 til 2021.

3.1.3 Innsig, fangst og beskatningsrate
Det ble registrert 656 villaks som passerte fisketelleren i Osfossen 2021. I elva nedenfor Osfossen ble
det fanget og avlivet 148 laks. Dette gir et totalt innsig til vassdraget på 804 villaks (Tabell 2).
Beskatningsraten beregnet på grunnlag av innsig og total beskatning, var 23,1 % for alle
størrelsesgrupper av laks.
Tabell 2. Beregning av totalt innsig, gytebestand og beskatningsrater for laks i Gaula i 2021. Beregningsgrunnlaget
er tall fra videoregistreringen og fangst nedenfor Osfossen.

2021

Fangst nedenfor kamera (N)
Fangst ovenfor kamera (N)
Fangst samlet (N)

Videoregistrering (N)
Innsig (N)

Smålaks

Mellomlaks

Storlaks

Totalt

64
219

104
343

18
94

186

55
9

274

76

28

419

17
1

111

Beskatningsrate nedenfor kamera (%)

20,1

18,1

15,3

Gytebestand (N)

210

315

93

Beskatningsrate ovenfor kamera (%)
Total beskatningsrate (%)

4,1

23,4

8,2

24,8

1,1

Antall kg hunnlaks (kg)

132

1131

625

1,8

17

4,4

18,4
5,8

407

83,0

Gjennomsnittsvekt hunnlaks fangst (kg)

804

77

81,6
257

656

23,1

34,8
73

38

16,2

Andel hunnlaks (%)

Antall hunnlaks gytebestand (N)

148

8,1

618

67,0
4,8

1888
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Registrert total fangst av laks (avlivet og gjenutsatt) har variert fra 186 til 1365 individer siden 1993, og
2021 var den laveste fangsten i løpet av denne perioden (Figur 12). Fra og med 2009 ble det praktisert
fang og slipp i sportsfisket der en relativt lik andel av fangstene blir gjenutsatt hvert år (𝑥𝑥 =51,2, sd=7,8
og N=13). Beskatningsratene varierte en del mellom år og har i gjennomsnitt vært 23,5 %, 17,2 % og
11,6 % for henholdsvis små-, mellom- og storlaks i årene 2011 til 2021 (Figur 13).
1 600
1 400

Laks (N)

1 200
1 000
800
600
400
200
0

Avlivet laks

Gjenutsatt laks

Overvåkingsperiode

Figur 12. Fangstutvikling i Gaula i perioden 1993 – 2021. De 17 årene med overvåking av innsiget er markert med
rød stiplet linje.
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Figur 13. Beskatningsrater (%) for små-, mellom- og storlaks i Gaula i Sunnfjord i årene 2011 til 2021.

For å kunne beregne totalt innsig av laks til Gaula må årlig antall avlivet laks nedenfor videolokaliteten
i trappa være kjent. Fra 2005 til 2010 er det ikke tilgjengelig data om fordeling av fangst nedenfor og
ovenfor Osfossen. I de siste 11 årene foreligger imidlertid denne informasjonen, og andel laks som ble
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fanget nedenfor videolokaliteten var gjennomsnittlig 66 % (sd=13,2) i årene 2011-2020. Om vi antar at
andelen fanget nedenfor Osfossen de første seks årene har vært lik gjennomsnittet for ti siste årene,
kan totalt innsig av laks beregnes for årene 2005 til 2010 (Figur 14). I innsigsberegningen er det antatt
at det ikke står laks igjen i vassdraget nedenfor Osfossen i gytetiden.
3 500

Innsig av laks (N)

3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

År
Avlivet nedenfor

Totalt innsig

Figur 14. Innsig av laks totalt (villaks, kultivert- og oppdrettslaks) til Gaula i perioden fra 2005 til 2021. For perioden
2005 til 2010 er fangst nedenfor kamera beregnet ut fra at gjennomsnittlig 64 % (gjennomsnitt for årene 2011-2020)
av fangsten hvert år blir tatt nedenfor fisketrappa der videosystemet er plassert. For årene 2011 til 2021 er reell
fordeling av fangst registrert.

3.1.4 Gytebestand laks
Gytebestandsmålet for Gaula i Sunnfjord er satt til 1443 kg (1080 – 2164 kg) hunnfisk. Dersom all fisk
som ble observert i fisketelleren i 2021 har samme gjennomsnittsvekt fordelt på størrelsesklasser som
i sportsfiskefangstene (avlivet laks) samme år, tilsvarer dette 1888 kg hunnfisk i gytebestanden (Tabell
2). Dette gir en gytebestandsoppnåelse for 2021 som er 1,3 ganger høyere enn gytebestandsmålet som
er satt for bestanden.
Gytebestanden i Gaula økte fra perioden fra 2005 til og med 2009 og til årene 2010 fram til 2020 (Figur
15). I årene 2011 til 2020, en periode der datagrunnlaget fra overvåkingen er detaljert nok til å beregne
biomasse av hunnlaks i gytebestanden, har gytebestandsmålet på 1443 kg hunnlaks vært oppnådd i
alle årene med gjennomsnittlig 275 % (Figur 15).
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Figur 15. Gytebestand (N) i Gaula i Sunnfjord i overvåkingsperioden fra 2011 til 2021. Oppnåelse av GBM er angitt
i prosent av GBM som er satt til 1443 kg hunnlaks.

3.2 Oppdrettslaks
I 2021 ble det registrert tre oppdrettslakser i fisketrappa, og åtte individer ble oppgitt fanget i sportsfisket
i vassdraget nedenfor fisketrappa. I gytebestanden var andel oppdrettslaks 0,5 %, forutsatt at alle
oppdrettslaksene som passerte videokameraet i trappa, ikke ble avlivet i fangstene ovenfor. Fangstene
av oppdrettslaks i sportsfiskesesongen nedenfor Osfossen har variert fra 7 til 53 individer i
overvåkingsperioden. Det er i enkelte år registrert fangst av oppdrettslaks i sportsfiske ovenfor Osfossen
også, men statistikken fra dette området er mer usikker enn den nedenfor.
Antall oppdrettslaks registrert i videosystemet i trappa har variert mellom 2 og 27 individer årlig. Dette
har i gjennomsnitt utgjort 1,1 % (sd=1,4, N=17) av innsiget i trappa. I det totale innsiget av oppdrettslaks
til Gaula, kan uttaket nedenfor Osfossen regnes inn dersom det antas at de ville vandret opp i trappa.
Andelen rømt oppdrettslaks i det totale innsiget har variert mellom 0,9 og 8,7 % (𝑥𝑥 =2,7 %, sd=2,0 og
N=17) (Figur 16). Grunnen til at andelen rømt oppdrettslaks var registrert lavere i fisketrappa enn i
totalinnsiget, er at beskatningsraten for oppdrettslaks er høyere enn for vill laks (i gjennomsnitt 72 % vs.
28 %) (Figur 17).
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Figur 16. Andel (%) rømt oppdrettslaks i totalinnsiget av laks og registrert i fisketrappa i Osfossen i Gaula i årene
2005 til 2021.
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Figur 17. Total beskatningsrate (i hele innsiget) beregnet for vill- og oppdrettslaks i Gaula i Sunnfjord i årene 2005
til 2021.

Forskjellen i beskatningsrate mellom vill og oppdrettslaks økte fra 2009, da det ble innført fang og slipp.
Oppdrettslaks slippes ikke ut, noe som fører til 4,6 ganger høyere beskatningsrate, som regnes fra
totalinnsiget og antall avlivet fisk (Figur 17). Også når all gjenutsatt laks tas med (total fangstrate), er
det fremdeles 2,1 ganger høyere sannsynlighet for at en oppdrettslaks vil bli fanget enn en villaks
(sd=0,8 og N=13).
Skjellprøver fra sportsfisket og høstfiske fra perioden 1989 til 2019 er analysert er analysert for å se på
innslaget av oppdrettslaks i innsiget av laks til Gaula. I disse årene var gjennomsnittlig andel rømt
oppdrettslaks i sportsfisket estimert til 9,5 % (SD=5,3, N=30), og i overvåkingsfisket om høsten var
estimatet 21,2 % (SD=19,7, N=21). Ved en totalvurdering (årsprosent), av disse to datasettene var
gjennomsnittet 9,8 % (SD=5,0, N=30) (Anon., 2020b).
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3.3 Fettfinneklippet laks
Antallet fettfinneklippet laks (trolig fra kultiveringsutsettinger) har variert mellom 0 og 57 i årene 20102021 (Figur 18). Det høyeste årlige antallet laks som manglet fettfinne var 57 individer i 2021 (Figur
18). Det har vært en økning i antall slik merket laks de siste årene.
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Figur 18. Antall kultivert fettfinneklippet laks observert i fisketrappa i Osfossen i årene 2010-2021.

3.4 Sjøørret
Den første sjøørreten som passerte fisketelleren, ble registrert 15. mai, og den siste 19. oktober (Figur
19). Antall sjøørret som passerte fisketelleren var 695 individer i 2021, noe som er halvparten av det
som ble registrert året før (Figur 20). Også sjøørreten stoppet opp i vandringen fra slutten av juli til
begynnelsen av september, trolig på grunn av lite vann i elva.
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Figur 19. Antall sjøørreter pr dag i forhold til vannføring registrert gjennom fisketelleren i trappa i Osfossen, Gaula
i 2021.
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Figur 20. Antall sjøørreter registrert gjennom fisketelleren i Osfossen i perioden 2005 til og med 2021. I 2010 var
det en periode med driftsavbrudd, men tall er estimert fra loggede data fra utløsermekanismen.

De små umodne sjøørretene (< 30 cm) begynte å vandre opp tidligere enn eldre umodne (30-35 cm)
og kjønnsmodne individer (>35 cm) i 2021 (Figur 21). Størrelsesfordelingen viser at det var flest
individer i størrelsesgruppen >35 cm (66 %), mens det var 24,2 % i gruppen 30-35 cm. Bare 9,8 % var
umodne individer mindre enn 30 cm (Figur 22).
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Figur 21. Kumulativ oppvandring av sjøørret gjennom fisketeller i Osfossen, Gaula i 2021.
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Figur 22. Fordeling av størrelsesgrupper (2 cm-intervaller) av sjøørret registrert i fisketrappa i Osfossen i 2021.

Fangstene av sjøørret var generelt høyere i årene fra 1993 til 2007 sammenlignet med perioden fra
2008 til 2021 (Figur 23). Beskatningsraten i 2021 var 3,3 %.
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Figur 23. Fangst av sjøørret i Gaula i årene 1993 til 2020.
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4. Diskusjon
Oppvandring av laks og sjøørret gjennom fisketrappa i Osfossen i Gaula i Sunnfjord har blitt registrert
ved hjelp av et videosystem i totalt 17 år, fra 2005 til og med 2021. Siden Osfossen faller ned i
tidevannspåvirket område av elva, er det trolig få gyte- og oppvekstområder nedenfor fossen og
registreringspunktet i fisketrappa. Videoregistreringene i trappa vil derfor med tillegg av fangstene
nedenfor, utgjøre det totale innsiget, mens videotall med fratrekk av fangstene ovenfor, vil gi
gytebestanden. Urapportert fangst og eventuell fisk som gyter nedenfor, vil trolig bidra lite til
unøyaktighet i målingene i overvåkingen, men er potensielle feilkilder.

4.1 Laks
Registreringene i 2021 viser at det var et innsig av totalt 804 villaks, 57 individer som var uten fettfinne
og trolig er merket laks fra andre vassdrag, og 11 var oppdrettslaks der åtte ble fanget og avlivet i elva
nedenfor videosystemet.
I 2021 startet laksen å vandre opp i fisketrappa tidligere enn de 16 foregående årene. Dette kan skyldes
tidlig vår med høye vanntemperaturer tidlig, men vi har ingen måledata av temperatur i vassdraget som
kan bekrefte dette. Oppvandringsperioden varte også lengre utover høsten på grunn av dårlige
vandringsforhold som følge av lav vannføring, i en lang periode fra slutten av juli til begynnelsen av
september. Det er vanligvis i denne perioden hoveddelen av fisk vandrer opp.
I årene fra 2011 til 2020 har det vært mulig å få nøyaktige nok registreringer av kjønn og størrelse for
laks, til å beregne gytebiomasse av hunnlaks og dermed hvorvidt gytebestandsmål er nådd. I alle disse
årene har gytebestandsmålet på 1443 kg hunnfisk blitt nådd (Anon., 2020a). Gjennomsnittlig
måloppnåelse har vært 275 %, målt med videoregistreringene og fangst, og uten å ta hensyn til
usikkerhetsintervallet (1082 kg -2164 kg) i gytebestandsmålet I 2021 var den laveste måloppnåelsen i
perioden, med 1888 kg hunnlaks og en måloppnåelse på 130 %.
En forenklet bestands-rekrutteringsmodell der smoltproduksjonen flater ut når en tilstrekkelig
gytebestand er etablert («hockey stick» modell), ville gi et stabilt antall smolt ut. Om dette var tilfelle i
Gaula, kan svingningene i innsig skyldes forhold i sjøfasen. Siden smoltutvandringen ikke blir målt, kan
imidlertid en slik forklaring ikke dokumenteres. En alternativ forklaring for et varierende innsig kan også
delvis være å finne i konkurranse mellom ulike årsklasser av ungfisk i elva, som igjen skaper et
varierende antall smolt som vandrer ut hvert år.
Andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i Gaula har stort sett vært lav i hele overvåkingsperioden,
med gjennomsnittlig lavere enn 0,5 % de siste syv årene. Andelen målt i innsiget har vært litt høyere,
1,7 %. Den ca. 4 ganger høyere beskatningsraten målt for oppdrettslaks i dette vassdraget, forklarer
denne forskjellen: Det fanges og avlives en høyere andel rømt oppdrettslaks enn villaks i elva nedstrøms
Osfossen. Sportsfisket nedenfor Osfossen har derfor funksjon som et utsorteringstiltak. Særlig etter at
det ble praktisert høyere grad av fang og slipp etter 2008, tas det ut en høyere andel rømt laks. Selv om
praktisering av fang og slipp er en viktig årsak til oppdrettslaksens høyere beskatningssannsynlighet, er
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det også dobbelt så høy sannsynlighet for å få en oppdrettslaks i sportsfiske, som å få en villaks – også
når effekten av fang og slipp kontrolleres for.
Andel rømt oppdrettslaks målt fra skjellprøver i sportsfisket og i høstfisket (i de årene dette er
gjennomført) har gitt en gjennomsnittlig andel på 9,7 % (Anon., 2020a). Dette er mer enn 30 ganger
høyere enn det som registreres i videoovervåkingen i samme periode. Hovedårsaken til denne
forskjellen er at en stor del av skjellprøvene hentes inn fra fangstene nedenfor Osfossen. Høyere
fangbarhet av oppdrettslaks, fører til at flere av disse individene i innsiget, ikke kommer så langt som til
fisketrappa og videokamera, før de blir avlivet. I tillegg kan det være at en del av oppdrettslaksen aldri
ville ha funnet trappa og vandret opp. For å finne den reelle andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i
Gaulavassdraget, må skjellprøvene hentes fra fisk som faktisk har passert fisketrappa. I tillegg må det
tas høyde for at fangbarheten til oppdrettslaks er høyere enn for villaksen.

4.2 Sjøørret
I 2020 ble det registrert totalt 695 oppvandrende sjøørreter i fisketrappa i Osfossen. Dette er blant de
laveste registrert i overvåkingsperioden. Innsiget av sjøørret har økt jevnt og mer enn tredoblet seg i
den 16 år lange overvåkingsperioden fram til og med 2020. I 2021 ble antall sjøørret imidlertid halvert i
forhold til året før. Dette kan enten skyldes forhold i sjøen, eller den lange, tørre perioden midt i
oppvandringssesongen. Små umodne sjøørreter returnerte tidligere enn vanlig til vassdraget, noe som
også er avvikende i forhold til tidligere år. Det er imidlertid ikke sikkert om lengden på sjøoppholdet var
kortere. Det kan være at den tidlige våren førte til tidligere smoltutvandring. Da er sjøoppholdet bare
forskjøvet.
Beskatningsraten beregnet for sjøørret har vært lav de siste 10 årene der kun ca. 2 % av innsiget avlives.
I tillegg til de ørretene som defineres som sjøørret, blir det registrert individer som ut fra morfologi
vurderes til å være stasjonær fisk, som ikke vandrer i sjøen. Det er knyttet en del usikkerhet til det å
skille stasjonær ørret fra anadrom ørret ut ifra videobildene i Osfossen.
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