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Sammendrag
Lamberg, A. og Strand, R. 2022. Oppvandring av laks og sjøørret i fisketrappa i Hovefossen i
Nausta i perioden 1999 - 2021. SNA-rapport 11/2022. 32 s.

I fisketrappa i Hovefossen i Nausta er det registrert oppvandrende laks og sjøørret ved bruk av et
videosystem, siden 1999. Denne rapporten omfatter primært resultater fra videoovervåking i
Hovefossen i 2021, men også data fra tidligere år er tatt med for å vurdere utviklingen av
bestandene av laks og sjøørret. Videoregistreringene omfatter ikke hele innsiget eller
gytebestandene i vassdraget, siden registreringslokaliteten ligger et stykke oppe i vassdraget. Men,
i denne rapporten er det også tatt med data fra drivtellinger av gytefisk (utført av NORCE/LFI) i
årene 2015 – 2021, i de nedre delene av vassdraget, som ikke dekkes av videoovervåkingen. På
denne måten var det mulig å beregne/estimere årlig totalt innsig av laks og sjøørret til Nausta. I
2019 – 2021, år det er gjennomført både drivtellinger ovenfor Hovefossen samtidig som det var
videoovervåking i fisketrappa. Dette skapte en mulighet for å sammenligne metoder.
I 2021 ble det registrert 956 villaks som passerte i fisketrappa. Antallet har variert i løpet av
overvåkingsperioden, med lavest antall i 2007 (n=324) og høyest i 2000 (n=3697). I perioden fra
2007 til 2010 var oppvandringen av laks lavere enn i resten av årene, med færre enn 600 individer
årlig, mens det i årene etterpå har variert mellom 865 og 2039 individer. Gytebestandsmålet for
laks, beregnet for Nausta tilsvarer 2171 kg hunnfisk. I 2021 ble gytebiomassen av hunnfisk estimert
til 3133 kg for hele elva, og GBM ble oppfylt med 144 %.
I 2021 ble det observert én oppdrettslaks som passerte fisketrappa i Hovefossen, og den ble ikke
registret tatt ut i sportsfisket ovenfor. I sportsfisket nedenfor ble det ikke fanget oppdrettslaks. Ingen
ble observert i drivtellingen som Norce gjennomførte nedenfor. Dette gir et innsig på én
oppdrettslaks (0,1 % av totalinnsiget av laks).
Det ble registrert totalt 549 sjøørreter som passerte Hovefossen i 2021. Dette er en tilbakegang i
forhold til de senere årene. Også innsiget, beregnet fra videoovervåkingen, drivtellingen og fangst,
var lavere enn de foregående årene, med 709 individer.
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Forord
I fisketrappa i Hovefossen i Nausta er oppvandrende laks og sjøørret overvåket siden 1999.
Resultatene fra overvåkingen er rapportert i egne rapporter og notater. Oppdragsgiver var Norsk
institutt for naturovervåking (NINA). I de første årene var overvåkingen en del av det såkalte
«Naustaprosjektet», et nasjonalt pilotprosjekt for moderne lakseforvaltning og næringsutvikling.
Senere er både ungfisk- og voksenfiskdata fra Nausta benyttet i et prosjekt for å finne en «stock
recruitment» modell.
Fra og med 2019 ble overvåkingen i Hovefossen en del av Miljødirektoratets (MD) nasjonale
overvåkingsprogram for laks og sjøørret. Prosjektet administreres av 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 utarbeidelse av en overvåkingsrapport spesifikt for dette vassdraget, slik som
tidligere.
Elveveierlaget bistod med hjelp til drift av systemet gjennom sesongen, mens de andre kostnadene
i forbindelse med teknisk vedlikehold og nødvendig oppgradering stod udekket til 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). Det har også
delfinansiering av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Skandinavisk
naturovervåking (SNA) bidrar i dette prosjektet med videoovervåking i totalt 11 elver i den aktuelle
regionen. Disse prosjektene henter også finansiering fra flere kilder: Miljødirektoratet, Salmon
Tracking 2030, FHF, Vestland fylkeskommune, Lærdal kommune og Østfold Energi.
Overvåkingen av oppvandrende laks og sjøørret i fisketrappa i Hovefossen inngår som 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 det
selskapet, for uvurderlig faglig støtte, produksjon og leveranse av teknisk utstyr og drift av internetttjenester.
En takk også til Kjetil Ullaland for hjelp med drift gjennom sesongen og for faglige innspill. I tillegg
en takk til Eilif Erdal, leder i Nausta elveeigarlag for interessante samtaler og kilde til info om
vassdraget. Fra og med 2015 er det gjennomført drivtelling av gytefisk i elva nedenfor Hovefossen.
I noen år etter dette, også i øvre del. Dette gir oss en mulighet til å få oversikt over gytebestanden
for hele vassdraget. Drivtellingene er gjennomført av NORCE/LFI. En takk til Helge Skoglund for
data fra disse undersøkelsene.

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 flere bestander
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 enkelt produksjonsområde (PO). Dette blir levert videre til en
styringsgruppe, som igjen gir råd om produksjonen av oppdrettslaks kan økes eller ikke, 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 (for eksempel sur nedbør) også faktorer som er med i vurderingene
av utviklingen av bestandene.
For å drive en bærekraftig 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. I noen vassdrag er det 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 Nausta i Sunnfjord benyttes begge
metoder for å gi et komplett bilde av innsiget. Laks og sjøørret som passerer i fisketrappa i
Hovefossen, er blitt videoovervåket siden 1999. I elva nedenfor fisketrappa er det gjennomført
drivtellinger fra og med 2015. Med informasjon fra denne overvåkingen, og fangststatistikk, kan
totalt innsig av anadrom laksefisk, beskatningsrater og gytebestandstørrelse beregnes og
estimeres tilbake i tid.
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Fisketellesystemet i Nausta er plassert i Hovefossen, som ligger ca. 2,9 km oppe i vassdraget.
Inntil det ble startet opp med drivtellinger av gytefisk i 2015, var antallet laks og sjøørret i vassdraget
nedenfor Hovefossen ukjent. I følge kartlegging av bunnsubstrat er det er dårlige gyte- og
oppvekstforhold på strekningen nedenfor Hovefossen (Forseth et al., 2005), og det er beregnet at
80 % av smoltproduksjonen skjer ovenfor Hovefossen (Kaasa et al., 2004; Ugedal et al., 2013).
Fra og med 2015 foreligger det imidlertid data fra drivtellinger av gytefisk, gjennomført på
strekningen nedenfor Hovefossen (Skoglund et al., 2016; Skoglund et al., 2017; 2018).
Foreliggende rapport omhandler oppvandringen av laks og sjøørret spesielt fra 2020, mens
bestandsutviklingen fra og med 1999 er også tatt med. Rådata er levert til oppdragsgiver etter hver
oppvandringssesong. Data fra videosystemet i fisketrappa i Hovefossen, benyttes som grunnlag i
forvaltningen av de anadrome fiskebestandene lokalt i Nausta, men også som referanse i nasjonal
og internasjonal sammenheng. I de siste årene er det gjennomført omfattende restaurering av
elvehabitat for eldre ungfisk i vassdraget. For å kunne måle effekten av disse tiltakene, er det viktig
å registrere innsiget av voksen fisk også i årene som kommer.
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2. Metode og områdebeskrivelse
2.1 Områdebeskrivelse
2.1.1 Vassdraget
Nausta i Sunnfjord (vassdragsnummer 084.7Z) har en lakseførende strekning på 11,5 km, hvor det
er to temporære vandringshindre, Naustdalfossen, 1,5 km ovenfor utløpet og Hovefossen, 2,9 km
oppe i elva. Naustdalfossen er et midlertidig vandringshinder, hvor fisk passerer ved lave
vannføringer, mens Hovefossen, inntil fisketrappen ble bygd i 1975, var et stengsel for videre
oppvandring. Anadrom laksefisk kan i dag vandre helt opp til Kallandsfossen, 9 km ovenfor
Hovefossen (Figur 1). Nedbørsfeltet er på 277 km² og gjennomsnittlig årlig middelvannføring i
Nausta ved Hovefossen er om lag 21 m³/s, og har i perioden 1980 - 2009 variert årlig mellom 12
og 34 m3/s. I gjennomsnitt varierer middelvannføringen relativt lite over året. Vassdraget har sitt
utløp i indre del av Førdefjorden.

Figur 1. Lakseførende strekning i Nausta med markering av videolokalitet i fisketrappa i Hovefossen.
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2.1.2 Fjorden og kystområdet utenfor vassdraget
Vandringsruta for laks i Nausta, går gjennom Førdefjorden, der de innerste 25 km av fjorden er en
nasjonal laksefjord hvor det ikke er tillatt med oppdrett av laks. Utenfor denne delen er det flere
oppdrettslokaliteter (Figur 2).
(https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=87d862c458774397a8466b14
8e3dd147#)
I innløpet til Førdefjorden er det flere registrerte sjølaksefiskelokaliteter (Figur 3). Det har ikke vært
åpnet for sjølaksefiske i Førdefjorden siden 2010 (Anon., 2020b). Fangstene av laks lenger ute på
kysten, utenfor Førdefjorden, er beregnet til å utgjøre ca. 1 % av totalinnsiget til elvene i fjorden i
årene 2015 til 2018 (Anon., 2020b).

Figur 2. Godkjente lokaliteter for produksjon av oppdrettslaks i ut- og innvandringsruta til laks fra Nausta. Et utvalg
av elver i regionen med små (små sirkler) og middels store laksebestander er markert med sirkler.
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Figur 3. Registrerte sjølaksefiskeplasser i kystområdet utenfor Nausta (rød sirkel).

2.1.3 Bestandsstatus og kultiveringshistorie
Bestandstilstanden (GBM og høstbart overskudd) for laks er klassifisert som «Moderat» 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 «Dårlig». Gytebestandsmåloppnåelse har
variert mellom 95 -100 % siden 2011, og det har vært en reduksjon i høstbart overskudd etter 2016.
Sjøørretbestanden har fått betegnelsen «hensynskrevende». Lakselus er satt «avgjørende»
påvirkningsfaktor (laksergeisteret.no).
Bestandsutviklingen av laks i Nausta målt gjennom fangststatistikken, har tidligere fulgt samme
mønster som andre elver i regionen. En sammenstilling av fangstdata fra 1995 og fram til 2005 der
Nausta er sammenlignet med Gaula og Ervikelva, viser en lik bestandsutvikling i de tre
vassdragene (Sægrov et al., 2006).
I følge VRL ble det satt ut et ukjent antall smolt i Nausta på 1960-tallet, i noe grad også smolt fra
andre vassdrag, og plommesekkyngel ovenfor lakseførende strekning på 1970-tallet. Omfanget av
kultivering på 1980- og 1990-tallet er ikke kjent, men inntil 1999 ble det årlig fanget stamlaks og
satt ut plommesekkyngel på strekningen ovenfor Kallandsfossen og i sideelvene Åsedøla og
9
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Hyelva. Disse to munner ut i hovedelva nedenfor Kallandsfossen. Kultivering ble startet opp igjen
i Nausta i 2005, og da ble det satset på utsetting av øyerogn overfor lakseførende strekning. Det
er i årene etter satt ut mellom 40 000 og 70 000 rogn årlig (med unntak av i 2008). I perioden 2005
til 2013 ble det produsert og satt ut øyerogn og ufôret yngel. I 2014- 2017 ble det tatt ut stamfisk
som ble satt ut igjen ovenfor dagens vandringshinder, i påvente av ny fisketrapp.
(https://www.vitenskapsradet.no/VurderingAvEnkeltbestander/#/report/64)
2.1.4 Habitatrestaurerende tiltak 2016-2020
Oppvekstområdene for ungfisk av laks og sjøørret i Nausta er tidligere beskrevet som begrensede
på grunn av mangel på skjul (Ugedal et al., 2013). Det antas at både skogsdrift og landbruksaktivitet
de siste 50 årene kan ha ført til en gradvis endring av bunnsubstratet flere steder i vassdraget. Det
kan ha ført til en tilsvarende reduksjon av smoltproduksjonspotensial i den samme perioden.
Nausta elveeigarlag engasjerte NORCE (tidl. UNI Research Miljø) for å få utarbeidet en tiltaksplan
for å bedre forholdene for oppvekst av ungfisk i vassdraget. Det ble gjennomført tiltak i henhold til
denne planen i Nausta i 2016 og 2017 (Espedal & Postler, 2020; Pulg et al., 2017) . I 2019 og 2020
ble det gjennomført ytterligere tiltak. Arbeidet er av de mest omfattende som er gjennomført av
denne typen i norske vassdrag. Det gjennomføres årlige ungfiskundersøkelser i regi av NINA i
Nausta. Disse registeringene, sammen med overvåkingen av innsiget av voksen fisk er viktige
verktøy for å måle effekten av de habitatforbedrende tiltakene.

2.2 Overvåkingsmetode
Laks og sjøørret som passerte fisketrappa Hovefossen i Nausta, ble i 2020 overvåket ved hjelp av
en passeringskanal med optisk sensor og et tilhørende undervanns videosystem. Fisk som
passerer sensoren, utløser 10 sekunder lange 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 tillegg til det sensorbaserte videosystemet, lagres det 3 bilder
pr sekund i et kontinuerlig opptak («time lapse») gjennom hele sesongen. Dersom det oppstår
tekniske feil i sensoren, vil det derfor alltid eksistere videoopptak av all passerende fisk.
Bildefeltet blir belyst av undervannslys montert inne i passeringskanalen for å øke bildekvaliteten
for fiskeregistrering 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 –
10
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smålaks, 65-89 cm – mellomlaks og ≥90 cm storlaks. Kjønn blir bestemt ved hjelp av morfologiske
kjennetegn.
Fangststatistikk er hentet fra www.fangstrapp,no fra fylkesmannen i Sogn og Fjordane, og fra og
med 2017 fra www.inatur.no.
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3. Resultater
3.1 Generelt
I 2021 startet registreringene den 18. april og ble avsluttet den 19. oktober. I denne perioden ble
det registrert 956 villaks, én oppdrettslaks, én fettfinneklippet laks og 549 sjøørreter.

3.2 Laks
3.2.1 Oppvandring av vill laks
Den første oppvandrende laksen i 2021 ble observert den 24. mai (Figur 4). Vannføringen lå
mellom 3 og 46 m³/s i løpet av oppvandringsperioden. I perioden med vannføring over 30 m³/s
vandret det lite fisk i trappa (Figur 4). Også i en periode med lav vannføring i august, var det lav
vandringsaktivitet.
Antall årlig registrerte laks i fisketrappa i Hovefossen har variert en del i de 20 årene med
registreringer som foreligger, med lavest antall i 2007 (n=324) og høyest i 2000 (n=3697). I de siste
9 årene har antall registrerte laks variert fra 865 til 2039 laks (Figur 5).
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Figur 4. Antall villaks pr dag registrert fisketrappa i Hovefossen i Nausta i forhold til vannføring i 2021.
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Figur 5. Årlig antall villaks registrert i fisketelleren i Hovefossen i perioden 1999 til og med 2021. I 2002 var
videosystemet ikke i drift. I 2018 er videoopptak ikke analysert, men det ble gjennomført drivtelling av gytefisk
(NORCE LFI). Data fra denne drivtellingen (korrigert med forholdstall mellom video og drivtelling + fangst fra 2019)
er presentert som skravert blå stolpe.

Hovedoppvandringen (intervallet hvor 25-75 % av bestanden vandret opp) foregikk i løpet av 75
dager, mellom 3. juli og 15. september i 2021 (Figur 6). Storlaksen vandrer som regel opp tidligere
enn mellomlaksen, men i 2021 kom mellomlaksen tidligere enn storlaksen. Smålaksen kom opp
senere tidlig i oppvandringsforløpet, men i siste halvdel passerte en del storlaks som førte til at
median oppvandringstidspunkt for storlaksen var senere enn både små- og mellomlaks (Figur 7).
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Figur 6. Kumulativ oppvandring av villaks i fisketrappa i Hovefossen i Nausta i årene 2013 til 2021, unntatt 2018,
da det ikke var videoregistrering i fisketrappa.

Kumulativ oppvandring (%)

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Dato (2021)
Smålaks

Mellomlaks

Storlaks

Figur 7. Kumulativ oppvandring av villaks fordelt mellom små-, mellom- og storlaks, i fisketrappa i Hovefossen i
Nausta i 2021.

Oppvandringen gjennom i døgnet i Hovefossen varierer lite mellom år. I 2021 var det en tendens
til at laksen vandret litt tidligere på ettermiddagen enn gjennomsnittet for alle årene tidligere. I den
mørke tiden av døgnet er det svært lav vandringsaktivitet, mens det er størst aktivitet de fem timene
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mellom kl. 16 og kl. 21. Mer enn 50 % av laksen passerer det øverste trinnet i fisketrappa i disse
timene (Figur 8).
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Gjennomsnitt 2013 - 2020
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Figur 8. Oppvandringsforløp gjennom døgnet for villaks i fisketelleren i Hovefossen i Nausta i 2021, samt
gjennomsnitt og variasjon (sd) for årene 2013 til 2020.

3.2.2 Kjønns- og størrelsesfordeling for villaks
Den minste laksen som passerte i fisketrappa i 2020, ble målt til ha en total kroppslengde på 40
cm, mens den største laksen som passerte, ble målt til å være 110 cm lang (Figur 9). Smålaksen
(estimert kroppslengde < 68 cm) utgjorde 39 %, mens det var 51 % mellomlaks og 10 % storlaks i
bestanden i 2020. Fordelingen av størrelsesgruppene har variert i overvåkingsperioden (Figur 10),
hvor trenden er at andel smålaks har gått ned og andel mellomlaks har gått opp (Figur 11).
Andel hunnlaks utgjorde 23 % av smålaksen, 85 % av mellomlaksen og 80 % av storlaksen (Figur
12). Kjønnsfordelingen registrert i fangstene både nedenfor og ovenfor Hovefossen, avviker noe

fra videoregistreringene (Figur 12). Både for mellom- og storlaks ble det registrert flere hannfisk i
fangstene enn i videoovervåkingen, mens det var motsatt for hunnlaks.
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Figur 9. Fordeling av størrelsesgrupper av laks registrert i fisketrappa i Hovefossen i 2021.
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Figur 10. Fordeling av størrelsesgruppene smålaks (<68 cm), mellomlaks (68 – 86 cm) og storlaks (> 86 cm)
registrert i Hovefossen i årene 1999 til 2021, med unntak av i 2018, da det ikke var videoovervåking, og bestanden
ble estimert ut fra drivtellerdata ovenfor Hovefossen. I 2001 ble ikke fiskens størrelse målt mens det ikke foregikk
overvåking i 2003.
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Figur 11. Utvikling av andel små-, mellom- og storlaks i innsiget til Nausta ovenfor Hovefossen i årene 1999 til
2021. I 2001 ble ikke fiskens størrelse målt, mens det ikke foregikk overvåking i 2003.

17

SNA-rapport 11/2022

90,0
80,0
70,0

Frekvens (%)

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

Smålaks
Avlivet ovenfor Hovefossen

Mellomlaks
Avlivet nedenfor Hovefossen

Storlaks
Video i trappa i Hovefossen

Figur 12. Kjønnsfordeling for tre størrelsesklasser av laks beregnet fra fangstdata og fra videoovervåkingsdata i
Nausta i 2021.

3.2.3 Innsig, beskatning og gytebestandsmål
Ved hjelp av drivtellinger av gytefisk (2015 til 2021) som er gjennomført av Norce/LFI, både ovenfor
og nedenfor videosystemet i Hovefossen, samt fangststatistikk er det mulig å beregne totalt innsig
av laks til vassdraget de siste årene.
I 2020 ble det fanget og avlivet 147 villaks i Nausta, og 130 individer ble fanget og gjenutsatt (Figur
13). Fangstene av laks i sportsfisket i Nausta har variert fra under 500 individer til over 2000 (Figur
13).

Fordelingen av fangst ovenfor og nedenfor Hovefossen var henholdsvis 26 og 74 % i 2021 (Figur
14). Fordelingen har vært stabil i perioden 2008 til og med 2021, og gjennomsnittet var henholdsvis

31 og 69 % (sd=7,53, n=14), nedenfor og ovenfor Hovefossen.
Andelen gjenutsatt laks (fang og slipp) var 47 % i 2021, og beskatningsraten har gått ned de siste
årene (Figur 15). Smålaksen blir beskattet i størst grad, med 15,1 % i 2021 (Tabell 1).
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Figur 13. Antall avlivet og gjenutsatt laks i sportsfiskefangstene i Nausta i årene 1993 til 2021.
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Figur 14. Fangstfordeling (%) ovenfor og nedenfor Hovefossen i årene 2008-2021.
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Figur 15. Beskatningsrate beregnet fra estimert totalinnsig og total fangst (avlivet) laks i Nausta i årene 1999 til
2021.

Gytebestandsmålet, beregnet for Nausta tilsvarer 2171 kg hunnlaks (1628-2713). Gytebestanden
ovenfor

Hovefossen

ble

beregnet

ved

å

trekke

fangsten

ovenfor

Hovefossen

fra

videoregistreringen i fisketrappa, og besto av 906 individer hvorav 520 (57 %) var hunnlaks (Tabell
1). Gytebestanden i hele Nausta (gytebestand ovenfor + drivtelling nedenfor) var 1166 laks, hvorav

667 var hunnlaks. Dermed blir totalvekt for hunner i Nausta 3133 kg i 2021, noe som gir en GBMoppnåelse på 144 %.
Tabell 1. Beskatningsrater, innsig, antall hunnlaks (N) og vekt (kg) for gytebestanden av laks ovenfor
Hovefossen, og i hele Nausta i 2021.
Nausta 2021

Smålaks

Mellomlaks

Storlaks

Totalt

62

28

7

97

Fangst nedenfor kamera (N)
Gytefisktelling nedenfor kamera (N)
Fangst ovenfor kamera (N)
Fangst samlet (N)
Videoregistrering (N)
Innsig totalt (N)
Beskatningsrate ovenfor kamera (%)
Beskatningsrate totalt (%)
Gytebestand ovenfor (N)
Gytebestand totalt i Nausta
Andel hunnlaks (N)
Antall hunnlaks gytebestand ovenfor (N)
Antall hunnlaks gytebestand Nausta (N)
Gjennomsnittsvekt hunnlaks fangst (kg)
Totalvekt hunnlaks ovenfor (kg)
Totalvekt hunnlaks hele Nausta (kg)
Antall rognkorn hele Nausta (1450 pr kg) (N)

117

117

26

260

29

12

9

50

91

40

16

147

422

411

123

956

601

556

156

1313

6,9

2,9

7,3

5,2

15,1

7,2

10,3

11,2

393

399

114

906

510

516

140

1166

22,9

85,1

79,5

90

340

91

520

117

439

111

667

2,0

4,6

7,9

180

1562

716

2458

234

2020

879

3133

260 991

2 264 792

1 038 167

3 563 950
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Dersom det antas at fordelingen av laks overfor og nedenfor Hovefossen er stabil over år (hhv.
30% og 70 %), er det mulig å estimere innsig også tilbake i de årene det ikke ble gjennomført
drivtelling nedenfor. I årene før 2004 er det ikke skilt mellom fangst ovenfor og nedenfor
Hovefossen i statistikken. Dersom også fordelingen av fangst i elva ovenfor og nedenfor
Hovefossen er stabil mellom år, gir dette en mulighet for å estimere innsig også for årene før 2004.
Gitt at begge forutsetningen nevnt ovenfor er oppfylt, varierte et estimert totalinnsig av laks til
Nausta fra 841 individer i 2007 til ca. 6979 individer i året 2000 (Figur 16).
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0

Innsig Hovefossen (video)

Innsig Hovefossen (korrigert data fra drivtelling)

Gytebestand nedenfor Hovefossen estimert

Drivtelling nedenfor

Beskatning nedenfor

Beskatning nedenfor estimert

Figur 16. Beregnet totalinnsig av laks til Nausta i årene 1999 til 2021. For referanse til betingelser for estimeringen,
refereres det til teksten ovenfor.

3.2.4 Oppdrettslaks
Det ble observert én laks med synlige morfologiske trekk som tyder på oppdrettsbakgrunn i
fisketrappa i 2021. I tidligere år er det årlig registrert mellom 1 og 11 oppdrettslaks (𝑥𝑥 =4,5, sd=3,1
og N=20) (Figur 17). Andel oppdrettslaks av all laks registrert ovenfor Hovefossen var 0,1 % i
2021, og har variert mellom 0 og 3 % i overvåkingsperioden (Figur 17).
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Figur 17. Antall og andel (%) oppdrettslaks registrert i Hovefossen i årene 1999 – 2021.

3.2.5 Kultivert utsatt laks
Det er hvert år observert enkelte fettfinneklippede laks som passerer Hovefossen. Det ble i 2021
registrert ett individ uten fettfinne som passerte gjennom fisketrappa. Antall fettfinneklippet laks har
i årene 2014 – 2020 variert årlig mellom én og seks individer (Figur 18). Det blir ikke satt ut
fettfinneklippet laks i Nausta, slik at disse kommer fra et annet vassdrag.
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Figur 18. Antall (N) og andel (%) fettfinneklippet laks registrert i Hovefossen i årene 1999 – 2021.
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3.3 Sjøørret
3.3.1 Oppvandring av sjøørret
Antall registrerte sjøørreter ovenfor Hovefossen har ligget på et stabilt nivå de 15 første årene det
er videoovervåket, med årlig antall mellom 50 og 200 individer fra 2004 til 2018. I 2019 ble det
registrert en økning og i 2020 økte antallet ytterligere til 634 individer (Figur 19).
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Figur 19. Antall sjøørreter registrert ved videoovervåking i Hovefossen i Nausta i perioden 2004 – 2021. Tall fra
2016 er ikke tatt med fordi videosystemet ikke fanget opp de minste fiskene i tilstrekkelig grad dette året. I 2017 og
2018 ble heller ikke de små fanget opp, slik at de blå søylene viser resultater fra drivtelling oppstrøms Hovefossen
i de to årene.

Oppvandringen av sjøørret foregikk hovedsakelig i juli (Figur 20) og oppvandringsforløpet var det
samme som for laks (Figur 21). For begge arter påvirker vannføringen oppvandringsforløpet. I
perioder med høy vannføring vandrer det færre fisk enn i perioder med lav vannføring. Fordelingen
av størrelsesgrupper av sjøørret har variert i overvåkingsperioden (Figur 22).
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Figur 20. Antall sjøørreter pr dag i fisketrappa i Hovefossen i forhold til vannføring i 2021.
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Figur 21. Kumulativ oppvandring av laks og sjøørret i fisketrappa i Hovefossen i 2021.
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Figur 22. Fordeling av tre størrelsesgrupper av sjøørret som passerte Hovefossen i årene 1999 til 2021.

3.3.2 Innsig og beskatning
Fangstene av sjøørret har gått ned de siste årene i forhold til årene før 2012 (Figur 23). Det har
vært fanget en liten andel sjøørret ovenfor Hovefossen i forhold til nedenfor (Figur 24).
Gjennomsnittsvekten målt i sjøørretfangstene har vært stabil de siste årene i overvåkingsperioden,
men var lavere i årene før 1999 (Figur 25).
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Figur 23. Antall avlivet og gjenutsatt sjøørret i sportsfiskefangstene i Nausta i årene 1996 til 2021.
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Figur 24. Antall avlivet sjøørret i sportsfiskefangstene fordelt mellom elva nedenfor og ovenfor Hovefossen i årene
2004 - 2021.
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Figur 25. Gjennomsnittsvekt beregnet fra fangstene av avlivet sjøørret i Nausta i årene 1993 til 2021.

I de årene hvor det er gjennomført drivtelling nedenfor Hovefossen, er det mulig å beregne årlig
totalt innsig av sjøørret til Nausta. Innsiget blir da summen av tall fra videosystemet + drivtelling av
gytefisk i elva nedenfor videosystemet + fangst (avlivet) nedenfor. I år uten gjennomførte
drivtellinger av gytefisk, kan fordelingen av antall sjøørret ovenfor og nedenfor Hovefossen
estimeres fra de årene det foreligger tall fra hele elva. Dette gir et grovt estimat av innsiget. Innsiget
av sjøørret økte fram til og med 2020, mens det igjen ble lavere i 2021 (Figur 26).
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Figur 26. Beregnet innsig av sjøørret til Nausta i årene fra 2004 til 2021. De blå søylene markerer år med reelle
drivtellinger nedenfor Hovefossen. I årene uten drivtelling er tallene beregnet ut fra fordelingen funnet i år med kjent
gytebestand nedenfor Hovefossen (grå søyler).

3.4 Sammenligning av to metoder for beregning av innsig av laks
I 2021 ble det gjennomført både drivtelling av gytefisk ovenfor Hovefossen i Nausta, og
videoovervåking i fisketrappa i fossen. I tillegg foreligger det fangststatistikk som skiller mellom
fangster nedenfor og ovenfor Hovefossen samme år. Innsiget av laks til øvre deler av Nausta
beregnet ved bruk av drivtelling av gytefisk sammen med fangststatistikk ga 28,7 % lavere antall
laks totalt enn det som ble registrert i videosystemet (Tabell 2). Metodeforskjellen var lik for de ulike
størrelsesgruppene (Tabell 2).
Tabell 2. Sammenligning av antall laks i innsiget til Nausta ovenfor Hovefossen i 2021, registrert med henholdsvis
drivtelling av gytefisk pluss fangst og innsig registrert i videoovervåkingen i Hovefossen. Utgangspunktet for
prosenttallene er at tallene videoregistreringen er 100 %.
Metode

Smålaks

Mellomlaks

Storlaks

Totalt

Drivtelling ovenfor Hovefossen (N)

251

301

80

632

Fangst ovenfor Hovefossen (N)

29
280

14
315

7
87

50

Drivtelling + fangst (N)

682

Videoregistrering (N)

422

411

123

956

Forskjell metoder (N)
Forskjell video – drivtelling (%)

142

96

36

274

+33,6

+23,3

+29,3

28,7
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4. Diskusjon
4.1 Generelt
Oppvandringen av laks og sjøørret i fisketrappa i Hovefossen i Nausta har blitt videoovervåket årlig
siden 1999 (med unntak av i 2003 og 2018). I denne rapporten rapporteres resultatene fra
overvåkingen i 2021. Disse diskuteres i forhold til langtidsserien som strekker seg tilbake til 1999
(Forseth et al., 2005; Forseth et al., 2004; Lamberg, 2004; 2006; 2007; 2009; Lamberg & Strand,
2010; 2012; Strand & Lamberg, 2011; 2015; 2016).
Videosystemet som har vært benyttet i Hovefossen fram til og med 2019 var mer enn 15 år
gammelt, og den mekaniske telleren som skal utløse videoopptak av passerende fisk har gjennom
de siste årene fungert stadig dårligere. Dette gjør at det i større grad er analyse av kontinuerlige
videoopptak etter sesongen, som har gitt komplette registreringer. Trinnet i trappa der
videosystemet er plassert, er dessuten påvirket av luftbobler noe som fører til redusert bildekvalitet
i perioder. Vi har i denne rapporten korrigert en del av de gamle dataene, og gått tilbake i gamle
opptak for å få mest mulig korrekte tall. Det kan derfor være litt avvik mellom noen av resultatene i
de tidligere rapportene, og noen korrigerte tall i denne rapporten.

4.2 Laks
I 2021 ble det registrert 956 villaks i fisketrappa. Antallet har variert i løpet av de siste 20 årene,
med lavest antall i 2007 (n=324) og høyest i 2000 (n=3697). I perioden fra 2006 til 2010 var
oppvandringen av laks lavere enn i resten av årene, med færre enn 600 individer årlig, mens
antallet i årene etterpå har variert mellom 865 og 2039 individer.
Tidspunkt for oppvandring av laks i en elv kan variere mellom år, både i forhold til temperatur og
vannføring. I Nausta har tidspunktet for når 50 % av laksen har kommet opp, variert med en måned,
fra 9. juli til 4. august. I 2021 hadde 50 % kommet opp den 1. august, som er noe senere enn
gjennomsnittet for årene med videoovervåking. Det vandrer få laks i Naustdalfossen nederst i
vassdraget, når vannføringen er høy. Denne vandringsbarrieren er i alle år hovedforklaringen på
variasjon i ankomsttid i videosystemet i Hovefossen lenger oppe i vassdraget. Samtidig var det en
periode med uvanlig lav vannføring i august 2021 da det passerte færre laks enn i et normalår. Det
kan være det var laks tilgjengelig for vandring i denne perioden, men at de valgte ikke å vandre
opp i elva før i september og at dette er grunnen til høy vandringsaktivitet i seint i 2021.
Oppvandringen gjennom døgnet i fisketrappa har lik fordeling hvert år, hvor det er lav
vandringsaktivitet i den mørke tiden av døgnet, og størst aktivitet på ettermiddag og kveld, fram til
ca. kl. 21. Fisketrapper er et vandringshinder hvor laksen ofte stopper opp en stund før de vandrer
videre. Dette gjelder særlig når det blir mørkt og blir observert i de aller fleste fisketrappene som er
overvåket i Norge (Gjertsen & Lamberg, 2016a; b; Lamberg et al., 2014; Lamberg & Strand, 2015;
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Strand & Lamberg, 2015; Strand et al., 2019). I 2021 var imidlertid fordelingen av observasjoner
av oppvandring gjennom døgnet noe tidligere på dagen enn i de andre årene. Dette kan skyldes
at en høyere andel av laksen passerte opp seint på året (i september) i 2021. Da er det mørkere
og det vil vandre færre laks på sein kveld. Gjennomsnittlig døgnfordeling vil derfor kunne påvirkes
av disse «septemberlaksene».
I 2007 ble det gjennomført drivtellinger nedenfor Hovefossen i regi av SNA, mens det i årene 2015
– 2019 er gjennomført drivtellinger både ovenfor og nedenfor Hovefossen i regi av NORCE/LFI
(Skoglund et al., 2016; Skoglund et al., 2017; 2018). Tall fra disse undersøkelsene er tatt med i
denne rapporten for å beregne totalt innsig av laks til Nausta. Vi har også benyttet fordelingen
mellom gytebestanden nedenfor og ovenfor Hovefossen i de årene med kjent bestand i begge
vassdragsavsnittene, og estimert total gytebestand for de årene uten drivtelling nedenfor
Hovefossen. I årene det er gjennomført registreringer både ovenfor og nedenfor Hovefossen, har
laksen fordelt seg med omtrent 30 % i nedre del og 70 % i øvre del. Estimert totalinnsig av laks til
Nausta har variert mellom 841 og 6979 individer i årene 1999- 2021. I 2021 var totalt estimert innsig
på 1313 individer, som er lavere enn i 2020, men likt årene 2017-2019. Sammenlignet med estimert
innsig i for eksempel 2000, er det likevel vesentlig færre laks i innsiget de siste årene.
Gytebestandsmålet, beregnet for Nausta tilsvarer 2171 kg hunnlaks (1628-2713). I 2021 ble
gytebiomassen estimert til 3133 kg for hele elva.
I 2021 ble det observert bare én oppdrettslaks som passerte fisketrappa i Hovefossen, og ingen
oppdrettslaks ble fanget i sportsfisket. Det ble heller ikke registrert oppdrettslaks under drivtellingen
ovenfor fossen. Dette gir et estimert innsig på én oppdrettslaks (0,1 % av totalinnsig av laks).

4.3 Sjøørret
Det ble registrert totalt 549 sjøørreter som passerte Hovefossen i 2021. Dette er lavere enn i 2020,
men fremdeles nesten tre ganger høyere enn i årene før 2019. I 2019 var det første året med en
markert økning i innsiget. I de siste 15 årene har beskatningen av sjøørret gått ned i vassdraget.
Det foregår også fiske etter sjøørret i fjorden utenfor Nausta. Det finnes ikke tall fra dette sjøfisket,
men det tas sjøørret både som bifangst i sildegarn og stang (E. Erdal pers. medd.).
På grunn av alderssammensetningen i innsiget av sjøørret til ei elv, påvirkes bestanden av denne
arten i større grad av fangst enn det en laksebestand gjør. En bærekraftig beskatning av innsiget
av denne arten ligger på fra 5 – 10 % av innsiget. Innsiget av sjøørret i Nausta i 2020 ble registrert
til å være det høyeste i overvåkingsperioden fra 2004 og fram til i dag, med 1032 individer. Samtidig
økte det registrerte uttaket av sjøørret i fangstene dette året, noe som utgjør en beskatningsrate
på 13,7 %. Året etter, 2021, var innsiget redusert. Deler av denne reduksjonen i innsig fra 2020 til
2021, kan skyldes at beskatningsraten økte. Det er i dag ikke mulig å finne de eksakte tallene i
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dette regnestykket uten å kjenne beskatningen av sjøørret i sjøen utenfor elva. Fangsten i sjøfasen
er imidlertid ikke rapporteringspliktig og dermed ukjent.

4.4 Sammenligning av metoder
Siden det er benyttet både videoovervåking og drivtelling for å beregne innsig og gytebestand i den
øvre delen av Nausta i 2021, gir det en mulighet for å sammenligne metoder. Summen av antall
avlivet fisk i fangstene og antall registrert i drivtellingen er et estimat på totalt innsig til denne delen
av elva, og dermed direkte sammenlignbart med videoregistreringene i Hovefossen. I 2020 var det
samsvar mellom de to metodene for observasjonen av smålaks (1,8 % høyere i
videoovervåkingen), mens det var større avvik for mellomlaks (9,8 % høyere i videoovervåkingen)
og storlaks (29,9 % høyere i videoovervåkingen). For alle størrelsesklasser samlet, var antall laks
registrert i drivtellingene og fangst 8,8 % høyere enn antall målt med videosystemet. I 2021 var
imidlertid forskjellene større, hvor avviket var hhv. 33,6 %, 23,3% og 29,3 % høyere for små-,
mellom- og storlaks i videoovervåkingen.
Det er sannsynlig at ikke all fanget laks blir rapportert. Det er også sannsynlig at noe laks kan dø,
mellom tidspunkt for passering av Hovefossen og tidspunkt for drivtelling. Fang og slipp for
eksempel er antatt å gi en dødelighet på 9-14 % (Havn et al., 2015). Det er også en bestand av
oter knyttet til vassdraget, så predasjon kan ikke utelukkes. Måling av fiskens størrelse fra
videoopptakene har en usikkerhet som gjør at fordelingen av små-, mellom- og storlaks ikke er helt
nøyaktig. Videoregistreringen kan derfor ikke oppfattes som en «fasit» i denne sammenhengen.
Sammenligningen mellom de to metodene viser likevel, at drivtellingene har fanget opp over 70-80
% av fisken registrert i videosystemet i 2021. For sjøørret var det et større avvik siden drivtellingen
ble utført den 8. november da en del av sjøørretene kan være ferdige med gytingen, og har flyttet
seg nedstrøms. Det er mulig at også en del av laksen var ferdig gytt på det tidspunktet, og at det
er noe av forklaringen på avvikene i 2021. Både testene i 2020 og 2019 (Lamberg & Strand, 2020)
viste at drivtelling av gytefisk ga sikre estimater for laksebestanden i Nausta, forutsatt at
videoovervåkingen er korrekt og forholdene ellers er tilfredsstillende.
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