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Referat:  Siden 1989 er det gjennomført årlige registreringer av andel rømt  oppdrettslaks i 
norske vassdrag gjennom innsamling av skjellprøver fra et overvåkingsfiske om høsten og 
fra fangstene av laks i sportsfiskesesongen. I de siste årene er det stilt spørsmål om disse 
estimatene av andel rømt laks er tilstrekkelig presise til bruk i forvaltningen av 
villaksbestandene og igangsetting av tiltak. Det blir arbeidet med å forbedre 
innsamlingsmetodikk og det er også tatt i bruk nye metoder for å nå en tilstrekkelig sikkerhet 
i estimatene. 

I årene 2013 til 2015 er det gjennomført overvåking av bestandene av laks i Gaula og Orkla i 
Sør Trøndelag ved hjelp av videoovervåking og drivtelling. Overvåkingen har delvis vært en 
test av overvåkingsmetoder, men utprøvingen har samtidig gitt verdifulle bestandsdata. Dette 
er to av de største laksevassdragene i Norge, men på tross av størrelsen er det mulig å 
gjennomføre totalregistreringer i hele eller deler av disse to elvene ved bruk av disse 
metodene. Målet har vært å beregne størrelsen på gytebestandene av laks, fangstrater og 
sammensetning av bestandene. I denne typen registreringer blir det også skilt mellom villaks 
og oppdrettlaks som har rømt fra anlegg i sjøen. Parallelt med bestandsovervåkingen er det 
samlet inn  skjellmateriale fra sportsfiskfangstene for beregning av andel oppdrettslaks i de 
samme tre årene.  Dette har gitt en mulighet for å sammenligne estimater fra fire ulike måter 
å beregne andel rømt oppdrettslaks i villaksbestandene på:  

1) Skjellanalyse fra overvåkingsfiske om høsten (høstfiske)  

2) Skjellanalyse fra sportsfiskefangstene  

3) Videoovervåking med undervannskamera  

4) Drivtelling av gytefisk om høsten. 

Gjennom drivtelling og videoovervåking i årene 2013 til 2015 var det mulig å estimere totalt 
innsig og størrelsen på gytebestanden av laks i Orkla, der det også ble skilt mellom 
oppdrettslaks og villaks. I Gaula ble det gjennomført drivtellinger på tre referansestrekninger 
om høsten der det også ble skilt mellom vill- og oppdrettslaks. En sammenligning av metoder 
for estimering av andel rømt oppdrettslaks viste at alle metodene ga relativt like estimater - 
med unntak av metode 1), overvåkingsfiske om høsten. Denne metoden ga høyere estimater 
av oppdrettslaks enn de andre metodene uansett år og vassdrag. Det ble også gjort en 
sammenligning av størrelsen på utvalget av prøver og beregnet usikkerhet i estimatene. Her 
skilte også høstfiske seg ut ved å ha de minste utvalgene og dermed de største 
usikkerhetene. 

Det ble også beregnet fangstrater for vill- og oppdrettslaks i sportsfiske og høstfiske i Orkla i 
2015, som viste 10,6 ganger høyere fangstrate for oppdrettslaks enn for villaks i høstfiske. 
Dette samsvarer med flere andre undersøkelser gjort de siste årene. Det betyr at estimatene 
som fremkommer ved høstfiske er lite presise og dessuten gir de for høye estimater (ikke 
forventningsrett estimator). I sin nåværende form vurderes derfor høstfiske som ikke egnet til 
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å måle innslaget av oppdrettslaks i norske elver på en slik måte at resultatene kan benyttes 
som grunnlag for tiltak.  

De tre andre metodene gir mer samsvarende resultater og har dessuten høyere presisjon 
(sikkerhet) på grunn av at det undersøkes et høyere antall laks enn i høstfiske. Som følge av 
et stadig økende fang- og slippfiske, blir oppdrettslaks sjeldnere satt ut enn villaks. Når vi tar 
høyde for dette minker forskjellene mellom metodene 2, 3 og 4 ytterligere. 

Skandinavisk naturovervåking AS 

Ranheimsvegen 281 

7054 Ranheim 

90 62 77 78 

anders@lakseinfo.com 
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Forord 

Siden 1989 har et varierende antall norske lakseelver blitt overvåket årlig for å måle hvor stor 

andel av gytebestandene som består av oppdrettslaks. Det blir benyttet flere 

fremgangsmåter for å finne et estimat for andel oppdrettslaks. Den foreliggende rapporten er 

et bidrag til kunnskapen om disse metodene og hvilke resultater de gir. I vassdragene Orkla 

og Gaula i Sør Trøndelag er det gjennomført bestandsovervåking ved bruk av drivtelling og 

videoovervåking i utvalgte deler av vassdragene i årene 2013 til og med 2015. Formålet med 

overvåkingen var i utgangspunktet å sammenligne metoder for å finne beskatningsrater og 

størrelsen på gytebestander, men siden denne typen overvåking også identifiserer rømt 

oppdrettslaks er dataene også egnet til å teste metoder for estimering av andel 

oppdrettslaks. Initiativet til prosjektet kommer fra organisasjonen ERT (Elvene rundt 

Trondheimsfjorden) som også er prosjekteier. Finansieringen kom i 2014 og 2015 fra 

Havbruksnæringens Miljøfond, avdeling Midt Norge.  

 

Kontaktperson hos oppdragsgiveren ERT har vært Rune Krogdahl som også har fungert som 

kontaktperson for Orkla. I Gaula har vi samarbeidet med Torstein Rognes. Takk til disse to 

for verdifulle diskusjoner og hjelp med å framskaffe informasjon fra elvene. 

 

Drivtellingene ble gjennomført av Skandinavisk naturovervåking (SNA) og foruten forfatterne 

har også Torgil Gjertsen (SNA), Petter S. Lamberg (SNA) og Kay Arne Olsen (TOFA) deltatt. 

Videoanalysene er utført med hjelp fra Maria Berdal (SNA) og Petter S. Lamberg. En takk til 

alle for godt gjennomført arbeid. 

 

 

Trondheim 10.05.2016 

 

Anders Lamberg 

Prosjektleder  

Skandinavisk naturovervåking AS 
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1 Innledning 

Den årlige produksjonen av oppdrettet atlanterhavslaks har økt kraftig fra starten på 70-tallet 

til i dag. I dag er til enhver tid nærmere 500 millioner oppdrettslaks i mærer langs kysten. Av 

disse er det registrert at det rømmer årlig ca. 220 000 individer (0,05 %: Gjennomsnitt siste 

10 år)(Svenning et al. 2015). Dette er en lav andel, men den utgjør likevel et høyt antall i 

forhold til antall villaks som vandrer inn til elvene. Det er imidlertid bare en liten andel av den 

rømte oppdrettslaksen som vandrer opp i elvene. Det totale innsiget av villaks for hele Norge 

ble estimert til ca. 475 000 villaks i 2014 (Anon. 2015c.). Av dette innsiget ble det fanget 

145 200 laks, hvorav 58 600 ble tatt i sjøfisket. Dette gir et estimert innsig til elvene på ca. 

388 000. Innslaget av rømt oppdrettslaks i bestandene av villaks målt fra 

sportsfiskefangstene var i 2014 gjennomsnittlig under 2 % (Anon. 2016) noe som gir et totalt 

antall oppdrettslaks i innsiget til elvene på under 8 000 individer. Dette er 3,5 % av all 

rapportert årlig rømning.   Etter at sportsfisket er over, er trolig under 1 % av alle de 220 000 

rømte individene å finne i elvene. Likevel kan disse representere en trussel mot den 

genetiske sammensetningen i den enkelte laksestammen. Særlig i elver med små 

villaksbestander kan få oppdrettslaks som gjennomfører gyting, være negativt på lang sikt. 

 

For å få et mål på hvor stor andel av gytebestandene som består av rømt oppdrettslaks, 

benyttes det i dag flere registreringsmetoder. Den metoden som har vært i bruk lengst, er det 

såkalte høstfisket i elvene nær gytetiden (Fiske et al. 2014). Metoden bygger på at det 

samles inn et utvalg av fisken i gytebestanden og gjennom skjellanalyse av de utvalgte 

individene, estimeres det hvor stor andel av hele bestanden som består av oppdrettslaks 

(Fiske et al. 2014, Svenning et al. 2015). Denne utvalgsmetoden ble tatt i bruk allerede i 

1989 og har vært det mest anvendte verktøyet fram til i dag. Parallelt er det også samlet inn 

skjellprøver fra sportsfiskefangstene i samme periode. Disse utvalgene av skjellprøver er ofte 

større og gir grunnlag for mer presise estimater, men det har lenge vært antatt at 

oppdrettslaksen vandrer seinere opp i elvene enn villaksen og høstprøvene har derfor vært 

ansett som et mer korrekt mål på andel oppdrettslaks i gytebestandene (Anon. 2016).  

 

I de siste årene er det introdusert flere andre måter å hente inn data og å beregne andel 

oppdrettslaks på. Drivtelling av gytefisk ved snorkling er en av dem. Drivtelling av gytefisk 

har imidlertid foregått i norske elver helt siden 1980-tallet. De første årene var det få aktører, 

men utover 90-tallet tok stadig flere forskningsmiljøer metoden i bruk. På 2000-tallet var 

metoden så utbredt at det ble utviklet Norsk Standard for gytefisktelling i 2004 (NS 

9456:2004), som ble revidert i 2015 (NS-9456: 2015). Standarden beskriver primært 

overvåking av gytebestander av vill laks, men i den siste versjonen er registrering av rømt 
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laks tatt inn som element i tellingene. Drivtelling av gytefisk etter norsk standard krever 

erfarne drivtellere. Finske forskere viser i en studie fra en sideelv til Tana at det er forskjell på 

erfarne og uerfarne tellere (Orell et al. 2011). Drivtellinger utført etter norsk standard fanger 

trolig opp fra 85 til 95 % av totalbestanden (Skoglund et al. 2009, Orell et al. 2011, Svenning 

et al. 2015), og erfarne drivtellere har høy gjenkjennelsesrate for oppdrettslaks (Svenning et 

al. 2015). Utvalgsstørrelsen for å beregne andel rømt oppdrettslaks er derfor svært høy. 

Dette er spesielt viktig for å oppnå presise estimater med høy nok nøyaktighet. Det er også 

gjennomført tester av drivtelling der det benyttes redusert bemanning og mindre utvalg. En 

test i Sautso i Altaelva der en stor del av bestanden var merket, viste at drivtelling for 

beregning av totalbestand kan være robust selv om utvalget bare er ca. 20 % av bestanden 

(Ugedal et al. 2015). Selv om denne undersøkelsen ikke hadde som mål å beregne andel 

oppdrettslaks ble antall oppdrettslaks registrert. Den samme elvestrekning ble undersøkt 

hver dag i 8 dager på rad og upubliserte data av andel oppdrettslaks som ble registrert, 

varierte fra 3 til 7 % (Gjennomsnitt 5,2, SD=1,6 og N=8). 

 

Videoovervåking av oppvandrende fisk i elver er en annen metode som har fått økt 

anvendelse de siste 19 årene. De første undersøkelsene i full skala startet i 1997 og denne 

typen overvåking foregår i dag på hovedsakelig to måter: Overvåking i smale tverrsnitt 

(fisketrapper) og overvåking i åpne elvetverrsnitt. I begge metoder lagres videostrømmen 

med ca. 3 bilder i sekundet hele sesongen (Svenning et al. 2016). Elvene som overvåkes er 

valgt ut etter to sentrale kriterier, hvor sikten i vannet er den viktigste, og størrelsen på 

tverrsnittet er det andre kriteriet. Videoovervåking kan foregå i store elver så lenge det finnes 

tilstrekkelig smale tverrsnitt. Dette kan finnes ved for eksempel kraftverksdammer, som ved 

Bjørsetdammen i Orkla. Fra lagrede videobilder blir oppdrettslaks og villaks klassifisert 

subjektivt etter et sett med kriterier (Svenning et al. 2015).  

 

De ulike metodene som i dag benyttes for beregning av andel oppdrettslaks, har hver sine 

styrker og svakheter. Sammenlignes undersøkelser der flere metoder er benyttet i det 

samme vassdraget det samme året, er det imidlertid ofte at resultatene avviker. Andel 

oppdrettslaks målt med høstfiskemetoden har gjennomgående gitt mye høyere innslag av 

oppdrettslaks enn det videoovervåking, skjellprøver fra sportsfisket og drivtelling har gitt 

(Anon. 2016). Disse forskjellene er diskutert i andre rapporter (Skilbrei et al. 2011, Svenning 

et al. 2015). 

 

I de siste tre årene er det gjennomført drivtellinger av gytefisk i to av Norges største 

laksevassdrag, Gaula og Orkla i Sør Trøndelag. I tillegg er det anvendt et videosystem som 

registrerer all oppvandrende fisk til den øvre halvdelen av Orkla. I alle disse undersøkelsene 
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fra 2013 til 2015 er også antall oppdrettslaks registrert. Store deler av, eller hele bestander 

av laks, er derfor kjent i disse tre årene. Samtidig har det foregått årlige registreringer av 

andel oppdrettslaks gjennom skjellprøver både fra høstfiske og sportsfiske. I Gaula og Orkla 

finnes det derfor data fra de siste tre årene der ulike metoder for estimering av andel rømt 

oppdrettslaks kan testes mot hverandre.  

 

Den foreliggende rapporten viser at de fleste metodene gir stort sett like estimater av rømt 

oppdrettslaks, med unntak av høstfiske, som gir mange ganger høyere andel oppdrettslaks i 

gytebestandene enn de andre metodene. Det er også store forskjeller i presisjon i 

estimatene mellom metodene.  
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2 Metode 

2.1 Områdebeskrivelse 

2.1.1 Orkla 

Orkla (Vassdragsnummer 121.Z) ligger i Sør Trøndelag (Figur 3). Vassdraget munner ut i 

Trondheimsfjorden, som er en nasjonal laksefjord. På kysten utenfor Trondheimsfjorden er 

det relativt høy tetthet av sjøanlegg for oppdrett av laks (Figur 3). Vassdraget har en lengde 

på 170 km og har sitt utspring i Store Orkelsjø (1060 m.o.h). Orkla renner gjennom 

kommunene Kvikne, Rennebu, Meldal og Orkdal og har sitt utløp i sjøen ved Orkanger. Orkla 

er lakseførende opp til Stoinfossen i Rennebu, en strekning på 92 km.  

 

Nedslagsfeltet til Orkla er 3072 km2 der om lag 39 % av nedslagsfeltet er regulert og samles i 

reguleringsmagasinene Innerdalsmagasinet og Granasjøen. Orklautbyggingen omfatter 3 

magasiner og 5 kraftverk. I øvre del av vassdraget ligger tre av kraftverkene, Ulset og 

Litjfossen i Tynset kommune og Brattset i Rennebu kommune. I nedre del av elva omfatter 

reguleringen Svorkmo kraftverk i Orkdal kommune. Driftsvannet fra kraftverket blir ført i en 

ca. 15 km lang tunnel fra Bjørsetdammen til ca. 2 km nedenfor Meldal sentrum, og ned til 

Svorkmo. Videre er sideelva Grana regulert gjennom Grana kraftverk i Rennebu.  

 

Orkla er blant de beste lakseelvene i Norge. Gjennomsnittlig avlivet fangst i vassdraget har i 

perioden 1993 – 2015 ligget på ca. 16 300 kg laks. Fangstene i vassdraget har hatt en 

nedadgående kurve siden starten av 2010, og en rekke fangstbegrensninger er innført i 

vassdraget. Fangstbegrensninger som er innført, er i hovedsak kvoter – både sesongkvote, 

døgnkvoter og spesifikke regler for beskatning på kjønn. Siden 2009 har det blitt mer vanlig 

med gjenutsetting av fanget laks, og gjenutsatt laks utgjør i dag den største andelen i 

sportsfiskerfangstene (Figur 1).  
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Figur 1. Fangststatistikken for Orkla i årene 1993 til 2015. 

 

2.1.2 Gaula 

Gaula (Vassdragsnummer 122.Z) ligger i Sør Trøndelag (Figur 3). Som Orkla munner ut i 

Trondheimsfjorden. Vassdraget er Sør – Trøndelags største vassdrag, og har et totalt 

nedbørsfelt på 3 653 km². Gaula er lakseførende opp til Hyttfossen i Holtålen Kommune, en 

elvestrekning på 113 km. I tillegg er det flere sidevassdrag: Sokna (15 km), Bua (19 km), 

Forda (ca. 4 km), Lundesokna (2 km) og Gaula (5 km). Det finnes også en del mindre 

sidevassdrag som er lakseførende. Disse er: Hauka (3 km), Lea (1,5 km) og Holda (1,5 km). 

Samlet lakseførende strekning for Gaula oppgis å være 212,5 km (Johnsen m. fl. 1999). 

 

Gaula er et av Norges viktigste og mest betydningsfulle laksevassdrag, og i offisiell statistikk 

ligger vassdraget jevnt blant de tre best laksevassdragene i landet. I perioden 1993 – 2015 

er det i gjennomsnitt fanget 26 570 kg laks i vassdraget (avlivet fangst). Gjennomsnittlig 

antall laks fanget i samme periode er 5370 individer. I likhet med Orkla har nabovassdraget 

Gaula opplevd samme fangstutvikling som Orkla. Gaula har stort sett hatt like fiskeregler 

som i Orkla, og som i Orkla, er det nå en høy andel av fanget laks som blir gjenutsatt. Fra 

2009 er det rapportert gjenutsatt fisk, og stadig høyere andel av laksen som fanges i 

vassdraget gjenutsettes (Figur 2). 
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Figur 2. Fangststatistikken for Gaula i årene 1993 til 2015. 

 

 

Figur 3. Munningene av Orkla og Gaula (svarte sirkler) og oversikt over godkjente 

akvakulturlokaliteter i sjøen (markert med røde symboler) (www.fiskeridirektoratet.no). 
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2.2 Drivtelling av gytefisk 

2.2.1 Generelt 

Drivtelling av gytefisk i Gaula og Orkla i årene 2013 – 2015 ble gjennomført etter norsk 

standard for gytefisktelling (NS 9456:2015). I tillegg er det lagt større vekt på skille mellom 

rømt oppdrettslaks og villaks enn det standarden legger opp til (Tabell 1). I alle år er antall 

drivtellere som benyttes, tilpasset sikten i vannet og vannføring på 

gjennomføringstidspunktet. 

 

Drivtellingene av gytefisk i Orkla og Gaula i årene 2013 til 2015 ble, med unntak av tellingene 

i nederste del av Orkla i 2013, gjennomført under gode observasjonsforhold. Orkla og Gaula 

er store lakseelver men særlig Gaula har periodevis lav vannføring og svært klart vann. 

Vannføringen i de øverste delene av Gaula har variert fra 1,7 m³/s til 4,7 m³/s under 

drivtellingene i de tre årene i denne undersøkelsen. I de nederste delene av Gaula og i Orkla 

har vannføringen tilsvarende variert mellom 11 m³/s og 25 m³/s under drivtellingene. De to 

vassdragene kan derfor klassifiseres som små til middels store på tidspunktet for 

gjennomføring av drivtelling. 
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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. Tabellen er gjengitt fra Svenning m. fl. 

(2015). 

 Vill laks Oppdrettslaks 

Førsteinntrykk 

(Habitus) 

Individet har samme utseende og adferd 

som de øvrige laksene i samme elv. Store 

kantete finner. 

Individet har utseende og adferd som 

avviker fra de øvrige laksene i samme elv.  

Helhetsinntrykk 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 tvers-
gående sjatteringer i rødt, gult og grønt. 
Hunnfisk er noe mørkere og har mindre 
gytefarger. 

Lubben, kantet kroppsform.  

Nyvandret fisk (pelagisk drakt): mørk rygg 

og øvre del av hode mot en sølvblank 

kroppsside. 

Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte tvers-

gående sjatteringer i rødt, gult og grønt. 

Hunnfisk er noe mørkere og har mindre 

gytefarger. 

Halefinne Stort areal i forhold til resten av kroppen. 

Kantet, skarp profil. Hos flergangsgytere 

kan det være noe avrundede finnefliker og 

rett avslutning på halefinnen. 

Mindre areal sammenlignet med vill laks. 

Avrundede finnefliker og splittede eller 

sammenvokste finnestråler. Rettere 

avslutning (ørret-lik). Tykkere halerot.  

Pigmentering Nyvandret fisk (pelagisk drakt): få, sorte og 

store prikker ovenfor sidelinjen. Få prikker 

på gjellelokkene. 

Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte tvers-

gående sjatteringer i rødt, gult og grønt. 

Hunnfisk er noe mørkere og har mindre 

gytefarger. 

Nyvandret fisk (pelagisk drakt): tallrike sort 

prikker fordelt mer over hele kroppen (under 

sidelinjen) og på gjellelokkene. Ofte 

«sjøørret-lik» pigmentering. 

Fisk i gytedrakt: Generelt noe «pregløs» 

gytedrakt, uten store fargespill. 

Gjellelokk Store, med jevne kanter som dekker 

gjellene helt, og slutter seg tett inntil 

kroppen. 

Avkortet, ujevn profil og avdekker ofte en 

hvit vertikal linje på fiskekroppen bak 

gjellene. 

Hodeform Nyvandret fisk: Jevn og buet form 

Gytefisk: Hannfisk har kraftig gytekrok 

Nyvandret fisk: Ujevn, klumpete hodeform. 

Ofte deformert, nedoverbøyd underkjeve 

(hakeslepp). Ofte mer kjøttfullt snuteparti. 

Gytefisk: Lite utviklede sekundære 

kjønnskarakterer. 

Ryggfinne Rette kanter og finnestråler. Tydelig 

trekantet profil 

Liten og forkrøplet. Avrundede kanter. Bakre 

del av ryggfinnen ligger ikke ned til ryggen. 

Brystfinner Store og uten skader. Rette kanter og rette 

finnestråler.  

Ofte korte og forkrøplet. Sammenvokste og 

skjeve finnestråler. Ulik størrelse/form. 
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2.2.2 Drivtelling i Orkla 

Drivtellingen av gytefisk i Orkla ble gjennomført i vassdraget nedenfor Bjørsetdammen. 

Denne strekningen er totalt 37 km og utgjør ca. 45 % av den totale elvestrekningen der det 

kan vandre opp anadrom fisk. I de tre årene med gjennomført drivtelling, ble en stadig større 

andel av denne strekningen undersøkt (Tabell 2). I 2015 ble hele strekningen undersøkt (med 

unntak av de områdene som påvirkes av tidevannet). Fordelingen av laks som ble registrert i 

2015, året med full dekning, ble benyttet for å estimere total gytebestand for vassdraget 

nedenfor Bjørsetdammen i 2013 og 2014. Disse estimatene er usikre, men ble kun benyttet i 

forbindelse med beregning av konfidensintervaller. I slike beregninger påvirkes lite av 

størrelsen på totalbestanden så lenge den er over et visst nivå. 

 

 

Tabell 2. Oversikt over hvilke strekninger som ble undersøkt ved bruk av drivtelling i Orkla i årene 

2013 til 2015, og hvor stor andel av den totale strekningen som ble undersøkt hvert år. Høstfisket 

foregikk i noen tilfeller før og i noen tilfeller, etter drivtellingen. 

Årstall Elvestrekning Tidspunkt høstfiske Andel av total strekning Sum hvert år 

2013 Bjørsetdammen – Lo Bru Før drivtelling 9,8 % 32,6 %* 

2013 Vormstad – Forve bru Før drivtelling 22,8 %* 

2014 Bjørsetdammen – Drågset bru Etter drivtelling 25,4 % 59,3 % 

2014 Vormstad - Orkanger Etter drivtelling ** 33,9 % 

2015 Bjørsetdammen - Kjela Før drivtelling 28,6 % 100 % 

2015 Kjela - Varghølen Før drivtelling 32,5 % 

2015 Varghølen -Orkanger Før drivtelling 38,9 % 

*Strekningen fra Vormstad til Forve bru ble undersøkt under forhold med strekt redusert sikt. 
**En oppdrettslaks ble tatt ut i høstfisket før drivtellingen, alle de andre ble tatt ut etter. 
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2.2.3 Drivtelling i Gaula 

Drivtelling av gytefisk ble gjennomført på to strekninger av Gaula i 2013. I 2014 og 2015 ble 

undersøkelsene utvidet til tre strekninger (Tabell 3). Strekningene som er undersøkt, utgjør 

en relativt liten del av total lakseførende strekning, men de består av deler av vassdraget 

som antas å ha viktige gyte- og oppvekstområder.  

 

Tabell 3. Oversikt over hvilke strekninger som ble undersøkt ved bruk av drivtelling i Gaula i årene 

2013 til 2015, og hvor stor andel av den totale strekningen som ble undersøkt hvert år. Høstfisket 

foregikk for det meste etter drivtellingen. 

År Elvestrekning Tidspunkt høstfiske Andel av total strekning Sum hvert år 

2013 Hyttfossen - Eggafossen Ikke høstfiske 2,4 % 8,6 % 

2013 Frøsethølen - Valøyan Etter drivtelling 7,3 % 

2014 Hyttfossen - Eggafossen Ikke høstfiske 2,4 % 15,8 % 

2014 Singsås - Bones Etter drivtelling 6,2 % 

2014 Frøsethølen - Valøyan Etter drivtelling 7,3 % 

2015 Hyttfossen - Eggafossen Ikke høstfiske 2,4 % 15,8 % 

2015 Singsås - Bones Etter drivtelling 6,2 % 

2015 Frøsethølen - Valøyan Før og etter drivtelling 7,3 % 
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2.3 Videoovervåking på Bjørsetdammen 

Bjørsetdammen er en inntaksdam for Svorkmo elvekraftverk. Dammen har fire 

reguleringsluker (Figur 4). Luke 2, 3 og 4 legges sjelden ned og fiskevandringen over 

dammen foregår derfor i hovedsak gjennom luke 1. Det er bygget en fisketrapp, her kalt 

vandringsrute D, på sørvestre side av dammen (Figur 4). Her passerer det relativt få fisker og 

vandringen er vannføringsavhengig. På nordøstre side, ved luke 1, er det også bygget en 

fisketrapp. Denne har alltid fungert dårlig for oppvandrende fisk og det er primært mulig for 

fisk å vandre ned her. I tilknytning til trappen er det også en tunnel under lukehuset ved luke 

1. Denne sluker, sammen med trappa, ca. 4 m³/s ved normal vannhøyde og er åpen hele 

året.  

 

Vandringsrute A og B ble overvåket i alle årene, mens det var kun i 2014 at alle 

vandringsrutene fra A til D ble overvåket. Resultatene fra 2014 ble benyttet til å estimere 

vandringen i rute C og D i årene 2013 og 2015. Videoovervåkingen blir gjennomført ved bruk 

av kontinuerlig opptak med bilderate på 3 bilder pr sekund. Analyse av videoopptakene 

foregår ved avspilling og manuell analyse (Svenning et al. 2016). 

 

Videoovervåkingen av oppvandrende fisk på Bjørsetdammen i Orkla gir stort sett klare bilder 

og avstanden mellom kameraene er under 3 m. I de tre overvåkingsårene fra 2013 til 2015 er 

det brukt ulikt antall kamera, men overvåkingen har hvert år hatt en høy dekningsgrad fra 50 

til 100 %. Siden formålet med undersøkelsen var å registrere andel rømt oppdrettslaks, er 

det ikke påkrevd å ha full dekning, selv om det er det vanligste ved gjennomføring av 

videoovervåking i fisketrapper eller i åpne elvetverrsnitt der 100 % dekkes. Med høy 

dekningsgrad vil den beregnede andelen oppdrettslaks uansett gi estimater med små 

konfidensintervaller selv om bare 50 % av den oppvandrende laksen observeres. 
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Figur 4. Flyfoto av Bjørsetdammen med de fire åpningene i dammen nummerert fra 1 til 4. Fisken 

passerer hovedsakelig i åpning 1. Her velger fisken ulike vandringsruter marker med A, B og C, men 

over 80 % vandrer langs rute A. Det kan også vandre fisk i fisketrappen på vestsiden av dammen 

(vandringsrute D). Hver av åpningene 1 til 4 er utstyrt med reguleringsluker som kan legges ned. 

Lukene i åpning 2 til 4 er kun åpne ved flom og representerer ikke et reelt vandringsalternativ.  
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Figur 5. Østre del av Bjørsetdammen sett ovenfra (A) med plassering av 6 kamera foran spalten i luke 

1 der fisken vandrer. (B): Luka sett fra oppstrøms side med påmonterte lemmer på høyre del av 

reguleringsluka. Spalten for fiskevandring til venstre dekkes av kamera 1 til 4. Kamera 5 og 6 (A) 

dekker fisk som skrår mot øst etter passering av luka. (C): Fisk som passerer lukespalten og kamera 

(sett fra vest). 

 
 
  

A 

B 

C 

Vest 

Øst 
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2.4 Fangststatistikk og vannføring 

Fangststatistikken for Orkla i årene 2013 til 2014 er hentet fra databasen bak nettsiden: 

www.orklaguide.com/. Tilsvarende har vi hentet fangststatistikk for Gaula direkte fra 

Laksebørsen på nettsiden http://www.gaula.no/. Vannføring for Orkla er levert av 

TrønderEnergi Kraft (Produksjonssentralen). Vannføring fra Gaula er hentet fra nettsiden 

www.xgeo.no. 

2.5 Sammenligning av metoder 

I Orkla og Gaula i 2013 til 2015 ble det benyttet fem ulike metoder for estimering av andel 

rømt oppdrettslaks i bestandene: 

1) Skjellanalyse fra overvåkingsfiske om høsten (høstfiske)  

2) Skjellanalyse fra sportsfiskefangstene  

3) Visuell gjenkjenning av rømt oppdrettslaks i sportsfiskfangstene  

4) Videoovervåking med undervannskamera  

5) Drivtelling av gytefisk om høsten 

 

Disse metodene har ulike egenskaper og måler innslag av oppdrettslaks på ulike tidspunkter 

i lakseinnsiget til elva, fra slutten av mai til slutten av oktober. Metodene skiller seg i tillegg 

fra hverandre når det gjelder hvor stor andel av innsiget av laks til vassdraget som 

undersøkes men også når det gjelder måten vill- og oppdrettslaks blir klassifisert (Tabell 4). I 

Orkla og Gaula er det i årene 2013 til 2015 samlet inn en relativt høy andel skjellprøver fra 

avlivet laks i sportsfiskefangstene (Orkla: 35,1 % til 52,0 % og Gaula: 27,4 % til 45,2 % ).  

 

I den offisielle statistikken beregnes andel oppdrettslaks ved den såkalte «Årsprosenten» 

som i Orkla og Gaula er en kombinasjon av to estimater, fra skjellprøver fra høstfisket og fra 

sportsfisket (Anon. 2016). I den foreliggende rapporten sammenlignes estimatene fra disse 

to enkeltmetodene hver for seg, og ikke årsprosenten.  

 

Tabell 4. De ulike metodene for estimering av andel oppdrettslaks benyttet i Gaula og Orkla i årene 

2013 til 2015. 

 Høstfiske Sportsfiske  Videoovervåking Drivtelling 

Klassifisering Skjellanalyse Skjellanalyse Visuell klassifisering. Visuell klassifisering 

Tidspunkt Sept. – okt. Juni - august Mai - oktober Sept. – okt. 

Vassdrag Begge Begge Orkla* Begge 

*Videoovervåkingen gjelder øvre 55 % av vassdraget 

http://www.orklaguide.com/
http://www.gaula.no/
http://www.xgeo.no/
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3 Resultater 

3.1 Drivtelling av gytefisk i Orkla 

3.1.1 Undersøkte strekninger og observasjonsforhold 

I 2013 og 2014, ble det gjennomført drivtelling av gytefisk i deler av Orkla nedenfor 

Bjørsetdammen. I 2015 ble derimot hele strekningen ned til tidevannspåvirket område 

undersøkt (100 % av definert strekning fra Bjørsetdammen til sjøen), mens det i 2013 bare 

ble undersøkt en strekning på ca. 3,7 km (9,8 % av definert strekning) under tilfredsstillende 

forhold. Fra Bjørsetdammen og oppover registreres oppvandringen ved bruk av et 

videosystem plassert i tverrsnittet på selve dammen. I 2013 ble det gjennomført drivtelling på 

kun 3,7 km (9,8 %) av totalt 37,8 km elvestrekning nedenfor Bjørsetdammen. I 2014 ble 

distansen økt til 21,4 km (56,6 %) mens hele strekningen ble undersøkt i 2015 (Tabell 2). 

Tidspunktet for undersøkelsene har også variert (Tabell 5).  

 

Registreringer fra drivtellingene ble kartlagt i 18 ulike soner på strekningen fra 

Bjørsetdammen til Orkanger (Figur 6).  

 

 
Tabell 5. Datoer og observasjonsforhold under gjennomføring av drivtelling av gytefisk i Orkla i årene 

2013 til 2015. På strekningen Vormstad – Forve bru 15. oktober i 2013 var sikten i vannet kun 3 m og 

drivtellingene fra denne dagen omfatter kun et utvalg av fisken. 

År Strekning Dato Sikt i vannet Vannføring 

2013 Bjørsetdammen – Lo Bru 5. oktober 6 m 11,7 m³/s 

2013 Vormstad – Forve bru 15. oktober 3 m 33,2 m³/s 

2014 Bjørsetdammen – Drågset bru 21. september 6 m 14,7 m³/s 

2014 Vormstad - Orkanger 20. september 5 – 6 m 15 m³/s 

2015 Bjørsetdammen - Kjela 14. oktober 6 m 11,4 m³/s 

2015 Kjela - Varghølen 15. oktober 6 m 11,5 m³/s 

2015 Varghølen -Orkanger 15. oktober 6 m 17 m³/s 
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Figur 6. Rapporteringssoner 1 til 18 fra drivtelling i Orkla nedenfor Bjørsetdammen i årene 2013 til 

2015. I 2013 ble det gjennomført drivtelling bare i deler av elvestrekningen (svart strek på høyre kart). 

I 2014 ble omfanget økt (rød strek) mens det ble gjennomført drivtelling på hele strekningen fra 

Bjørsetdammen til sjøen i 2015. 

 

3.1.2 Villaks og rømt oppdrettslaks 

Det ble registrert rømt oppdrettslaks under drivtellingene nedenfor Bjørsetdammen i alle tre 

årene fra 2013 til 2015. Høyest andel ble funnet i 2013 og lavest i 2014 med henholdsvis 2,6 

%, 0,4 % og 0,6 % i 2013, 2014 og 2015 (Tabell 6). I vassdraget nedenfor Bjørsetdammen 

ble det i alle år registrert flere oppdrettslaks enn ovenfor (Tabell 7 og Tabell 9). Det ble 

registrert flest oppdrettslaks i de nedre delene av den undersøkte strekningen (Figur 7).  

 



Innslag av rømt oppdrettslaks i Gaula og Orkla i 2013 til 2015                                SNA-Rapport 04/2016 

22 

 

Tabell 6. Totalt antall laks (vill- og oppdrettslaks) og andel oppdrettslaks registrert under drivtelling på 

strekningen fra Bjørsetdammen ned til tidevannspåvirket sone i Orkla i årene 2013 til 2015. 

År Totalt laks Antall oppdrett Andel oppdrett Andel av total elvestrekning 

2013 150 4 2,7 % ca. 15 %* 

2014 1914 8 0,4 % 59,3 % 

2015 1052 6 0,6 % 100 % 

*Deler av strekningen ble undersøkt under forhold med redusert sikt. 

 

Tabell 7. Andel oppdrettslaks registrert under drivtellinger, sportsfiske i sesongen og høstfiske i Orkla 

nedenfor Bjørsetdammen i årene 2013 til 2015.  

 Visuell gjenkjenning Skjellprøver 

År Drivtelling Høstfiske Sportsfiske 

2013 2,7 % 5,1 %  

2014 0,4 % 6,3 % 1,8 % 

2015 0,6 % 17,4 % 1,0 % 

 

 

Tabell 8. Antall laks totalt og antall oppdrettslaks (i parentes) registrert under drivtellinger, sportsfiske i 

sesongen og høstfiske i Orkla nedenfor Bjørsetdammen i årene 2013 til 2015.  

 Visuell gjenkjenning Skjellprøver 

År Drivtelling Høstfiske Sportsfiske 

2013 150 (4) 39 (2)  

2014 1914 (6) 127 (8) 385 (7) 

2015 1052 (6) 46 (8) 382 (4) 

 

Tabell 9. Totalt antall laks (vill- og oppdrettslaks), antall og andel oppdrettslaks registrert i skjellprøver 

fra høstfiske og sportsfiske i hele Orkla i årene 2013 til 2015. 

 Høstfiske Sportsfiske 

År Totalt laks Antall oppdrett Andel oppdrett Totalt laks Antall oppdrett Andel oppdrett 

2013 53 2 3,7 % 703 8 1,1 % 

2014 170 8 4,7 % 521 7 1,3 % 

2015 65 8 12,3 % 483 4 0,8 % 
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Figur 7. Antall og posisjoner for observerte oppdrettslakser under drivtelling (svarte tall) og fanget i 

høstfisket (rød = fanget før drivtellingen, blå = fanget etter drivtellingen og grønn = fanget utenfor 

drivtellesonen) i Orkla nedenfor Bjørsetdammen i årene 2013 – 2015. I 2013 og i 2015 ble høstfisket 

gjennomført før drivtellingen og oppdrettslaksen fra dette fisket ble tatt ut av elva. I 2014 ble en 

oppdrettslaks tatt ut før drivtellingen (rødt tall), mens de øvrige ble fisket etter drivtellingen (blå tall). 

Oppdrettslaks markert med grønne tall er tatt ut i høstfisket utenom de områdene det ble gjennomført 

drivtelling. 
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3.2 Drivtelling av gytefisk i Gaula 

3.2.1 Undersøkte strekninger og observasjonsforhold 

Drivtellingene i Gaula ble gjennomført på tre referansestrekninger (Figur 8) i perioder der 

sikten i vannet var god og vannføringen lav (Tabell 10). Vannføringen øker nedover 

vassdraget ettersom nye sidevassdrag tilfører vann på vei ned mot sjøen. Det finnes bare 

vannføringsmålere øverst i Eggafossen og ved Gaulfossen som ligger nedenfor midten av 

lakseførende strekning. 

 

Tabell 10. Datoer og observasjonsforhold under gjennomføring av drivtelling av gytefisk i Gaula i 

årene 2013 til 2015. 

År Strekning Dato Sikt i vannet Vannføring 

2013 1 Hyttfossen - Eggafossen 10.09.2013 8 m 3,5 m³/s 

2013 2 Frøsethølen - Valdøyan 19.09.2013 6 m 15,2 m³/s 

2014 1 Hyttfossen - Eggafossen 19.09.2014 8 m 1,7 m³/s 

2014 2 Singsås - Bones 19.09.2014 8 m Ikke tilgjengelig 

2014 3 Frøsethølen - Valdøyan 18.09.2014 10 m 11,3 m³/s 

2015 1 Hyttfossen - Eggafossen 16.10.2015 8 m 4,7 m³/s 

2015 2 Singsås - Bones 16.10.2015 8 m Ikke tilgjengelig 

2015 3 Frøsethølen - Valdøyan 13.10.2015 8 m 25,3 m³/s 

 

 

Figur 8. De tre referansestrekningene som ble undersøkt med drivtelling i Gaula i årene 2013 til 2015. 

I 2013 ble bare strekning 1 og 3 undersøkt, mens i 2014 og 2015 ble drivtelling gjennomført på alle tre 

strekninger. 
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3.2.2 Villaks og rømt oppdrettslaks 

Det ble registrert rømt oppdrettslaks i drivtellingene i alle de tre årene i Gaula med totalt 

henholdsvis 2 (0,4 %), 8 (0,6 %) og 2 (0,3 %) oppdrettslaks i årene 2013, 2014 og 2015 

(Tabell 11). Det ble ikke registrert oppdrettslaks i den øverste referansestrekningen 

(referansestrekning 1) fra Hyttfossen til Eggafossen (Figur 8) i noen av årene. På de to andre 

referansestrekningen, ble det registrert flest oppdrettslaks i den nederste strekningen fra 

Støren til Valdøyan (Figur 9 og Figur 10). Totalt antall oppdrettslaks registrert i skjellprøver fra 

høst- og sportsfiskefangstene i hele elva varierte lite mellom år og metoder, mens andel 

oppdrettslaks ble estimert høyere i høstfiske enn med de to andre metodene (Tabell 11). 

 

Tabell 11. Totalt antall laks (vill- og oppdrettslaks), antall og andel oppdrettslaks registrert i 

skjellprøver fra høstfiske og sportsfiske i hele elva og fra drivtellinger av tre referansestrekninger i 

Gaula i årene 2013 til 2015. 

 Høstfiske Sportsfiske Drivtelling 

År Totalt 

laks (N) 

Oppdr. 

(N) 

Oppdr. 

(%) 

Totalt 

laks (N) 

Oppdr. 

(N) 

Oppdr. 

(%) 

Totalt 

laks (N) 

Oppdr. 

(N) 

Oppdr. 

(%) 

2013 124 6 4,8 602 6 1,0 543 2 0,4 

2014 118 7 5,9 411 4 1,0 1424 8 0,6 

2015 62 2 3,2 540 1 0,2 711 2 0,3 
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Figur 9. Antall og posisjoner for observerte oppdrettslakser under drivtelling (svarte tall) og fanget i 

høstfisket (rød = fanget før drivtellingen, blå = fanget etter drivtellingen og grønn = fanget utenfor 

drivtellesonen) i Gaula mellom Støren og Valdøyan i årene 2013 – 2015. Oppdrettslaks markert med 

grønne tall er tatt ut i høstfisket utenom de områdene det ble gjennomført drivtelling. Det røde 2-tallet i 

2015 angir at 2 oppdrettslaks ble tatt ut før drivtellingen ble gjennomført. Både i 2014 og 2015 er 

fangstene av oppdrettslaks i høstfisket i spesifisert til sone men ikke nøyaktig til lokalitet. 

 

Figur 10. Antall og posisjon av rømt oppdrettslaks observert under drivtelling på referansestrekning 2 

fra Singsås til Bua i Gaula i 2014. Det ble ikke fanget oppdrettslaks under høstfisket her dette året. 
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3.3 Videoregistrering av oppvandrende fisk på Bjørsetdammen i Orkla 

Videoovervåkingen over Bjørsetdammen ble gjennomført med ulikt omfang de tre årene fra 

2013 til 2015. I alle tre årene ble det benyttet fire kamera i hovedvandringsruta (A)(Figur 4). 

Under flommer åpnes luke 2 – 4 når vannføringen utenom kraftverket overstiger fra 60 til 70 

m³/s. Ved disse lukene er det ingen overvåking. Vannføringsdata fra 2013 til 2015 viser 

imidlertid at luke 2 – 4 bare var åpne noen timer totalt i vandringssesongen for voksen laks 

på disse tre årene (Figur 11). 

 

Videoregistreringen på Bjørsetdammen har hatt ulikt omfang fra 2013 til 2015. I 2013 ble 

systemet startet 6. juni, i 2014 den 20. mai og i 2015 11. juni. Det er også benyttet ulikt antall 

kamera i de tre årene. Det er kun i 2014 at registreringen regnes som komplett. Andelen fisk 

som benyttet de ulike vandringsrutene (Figur 4), ble kartlagt i 2014 og fordelingen av laks 

over dammen funnet dette året, er benyttet for å korrigere tall fra 2013 og 2015 (Figur 12). 

Korreksjonen utgjorde et større antall laks i 2015 enn i 2013. Dette skyldes det kontinuerlige 

overvåkingssystemet var ute av drift i perioden fra 11. til 20. juli. Det foreligger imidlertid 

automatisk lagrede videoklipp fra hele sesongen- Disse som ble benyttet til å estimere 

oppvandringen i perioden uten kontinuerlig opptak i 2015.  Andel oppdrettslaks blir likevel 

beregnet fra en høy andel av den oppvandrende laksen (ca. 50 % i 2015, 82 % i 2013, mens 

hele tverrsnittet ble overvåket i 2014). 

 

Fordelingen av oppvandrende villaks gjennom sesongen var lik i de tre årene (Figur 12 og 

Figur 13). I 2013 og 2014 ble det registrert henholdsvis 3 og 6 oppdrettslaks. I 2015 ble ingen 

av de passerende laksene klassifisert som rømt oppdrettslaks. I dette året var det imidlertid 

overvåkingen ikke i full drift i perioden 11. til 20. juli på grunn av tekniske problemer. Det kan 

derfor ha passert oppdrettslaks i denne perioden. I 2013 vandret de tre oppdrettslaksene opp 

mellom 5. juli og 3. august. I 2014 vandret de seks registrerte oppdrettslaksene opp mellom 

6. juni og 13. august der 50 % av dem hadde passert 13. juni. Dette er tidligere enn 

villaksoppvandringen. I alle år var oppvandringen av all laks stor sett over i begynnelsen av 

september (Figur 13). 
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Figur 11. Vannføring over Bjørsetdammen i Orkla i årene 2013 – 2015. 
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Tabell 12. Totalt antall registrerte laks fra videoovervåking av Bjørsetdammen i Orkla i årene 2013 til 

2015. I 2014 ble hele tverrsnittet dekket og systemet startet opp før laksen hadde begynt å vandre. I 

de to andre årene er det avvik fra full dekning. Totaltallene i siste kolonne fremkommer ved å benytte 

fordelinger fra 2014 hvor det var full dekning. Kompensasjon for sein oppstart er gjort med en 

antagelse om at fordelingen av laks gjennom sesongen er lik alle år. Dette er ikke nøyaktig siden 

oppvandringen er avhengig av variasjon i både temperatur og vannføring mellom år. 

År Kamera 1-4 Kamera 5 og 6 Kamera 8 Sein oppstart Totalt 

2013 1247 125 (estimert) 119 (estimert) 23 (estimert) 1514 (estimert) 

2014 2041 (83,6 %) 204 (8,4 %) 195 (8,0 %) 0 2440 

2015 2450 250 (estimert) 238 (estimert) 123 (estimert) 3101 (estimert) 

 

 

Tabell 13. Antall registrerte og estimerte laks med beregnede gytebestander og innsig til Orkla i årene 

2013 til 2015. Vassdraget nedenfor Bjørsetdammen utgjør ca. 45 % av den totale lakseførende 

strekningen. 

 Nedenfor Bjørsetdammen Ovenfor Bjørsetdammen Hele Orkla 

År Drivtelling Fangst Video Fangst Gytebestand Innsig Gytebestand 

2013 1531* 1022 1531* 283 1248* 4084* 2779* 

2014 3228* 911 2444 441 2003 6583* 5231* 

2015 1052 1020 3101* 397 2704* 5173* 3756* 

*Tallene er estimater korrigert for kjente feil (se teksten) 
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Figur 12. Antall oppvandrende laks pr. dag registrert med videoovervåking over Bjørsetdammen i 

Orkla i årene 2013 til 2015. 
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Figur 13. Kumulativ oppvandring av villaks registrert ved bruk av videoovervåking på Bjørsetdammen i 

Orkla i 2013 til 2015. 

 

3.4 Sammenligning av metoder for estimering av andel oppdrettslaks 

Det foreligger bestandsdata for laks i Orkla fra årene 2013 til 2015. Omfanget av telling av 

laks har variert i disse tre årene. For de delene som er overvåket, er det benyttet enten 

drivtelling eller videoovervåking. Begge disse metodene hadde som mål å være totaltellinger, 

men dette var i varierende grad vært tilfelle i årene 2013 til 2015, enten på grunn av 

variasjon i forholdene eller variasjon i hvor store deler av elva som ble undersøkt. Dette 

skyldtes sein avklaring av om prosjektet skulle gjennomføres hvert år eller ikke og har ikke 

med metodene i seg selv å gjøre. De ulike årene blir behandlet som undersøkelser med 

store utvalg og det er derfor beregnet usikkerheter (konfidensintervaller) knyttet til de enkelte 

bestandsestimatene. I tillegg er det gjennomført rene utvalgsanalyser av laks hvert år der 

målet har vært å beregne andel oppdrettslaks. I disse analysene er det benyttet data fra 

fangststatistikken fra sportsfisket og fra høstfisket (Tabell 14).  

 

Høstfisket som ble gjennomført i Orkla i årene 2013 til 2015, gir et estimat av andel 

oppdrettslaks i gytebestanden i hele vassdraget. I tillegg er det de siste tre årene også 

registrert hvor fangsten av oppdrettslaksen er fordelt langs elvestrekningen. Siden det også 

foreligger registreringer av totalbestanden (eller estimater av totalbestanden) gjennom 

drivtelling og videoovervåking, kan antall oppdrettslaks i bestanden beregnes. En kjent 

totalbestand vil også bidra til å gjøre en mer presis beregning av konfidensintervallet rundt 

estimatene. 
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I alle de tre årene var estimatene av andel oppdrettslaks i Orkla høyest ved bruk av 

høstfisket (Tabell 15 og Figur 14). Tilsvarende ble funnet i Gaula i de samme tre årene (Figur 

15). De ulike metodene ga estimater basert på et utvalgt antall laks i totalbestanden på et gitt 

tidspunkt der høstfisket baseres på det minste utvalget, mens videoovervåkingen og 

drivtelling omfatter de største utvalgene (Tabell 14). Samtidig er utvalgene hentet fra ulike 

deler av den totale elvestrekningen der skjellprøver fra sportsfisket og høstfisket hentes fra 

hele vassdragets lengde, mens videoovervåking gjelder laksen som passerer 

Bjørsetdammen ca. 37 km fra sjøen. Elva ovenfor Bjørsetdammen utgjør 55 % av 

vassdraget. Drivtellingene er gjennomført på de nedre 45 % av vassdraget. Alle 

undersøkelsene har derfor benyttet seg av ulike utvalg av bestanden av laks i Orkla. De 

store utvalgene gir lavere usikkerhet i estimatene av andel rømt oppdrettslaks, mens de små 

utvalgene gir stor usikkerhet (store konfidensintervaller)(Tabell 15).  

 

I alle de tre årene fra 2013 til 2015 er det funnet færre oppdrettslaks ovenfor Bjørsetdammen 

enn nedenfor (Tabell 16). I løpet av de tre årene med høstfiske er det ikke registrert 

oppdrettslaks ovenfor Bjørsetdammen, mens det er registrert totalt 18 nedenfor. I 

skjellprøvene fra sportsfiskefangstene ble det ikke funnet oppdrettslaks ovenfor de to siste 

årene, mens det nedenfor ble funnet 11.  

 

Tabell 14. Andel (%) av totalbestanden undersøkt (utvalgsstørrelse) ved bruk av fire ulike metoder for 

estimering av andel oppdrettslaks. For høstfiske er andelen beregnet fra total gytebestand og 

sportsfisket er andelen beregnet fra totalt innsig (jfr. Tabell 13). For videoovervåking er andelen 

beregnet ut fra dekningsgraden i 2014 da alle vandringsveiene over Bjørsetdammen var dekket 

(jfr.Tabell 12). For drivtellingene er andelen det samme som hvor stor andel av strekningen som ble 

undersøkt (jfr. Tabell 2). 

 Hele vassdraget Ovenfor Bjørsetdammen Nedenfor Bjørsetdammen 

År Høstfiske Sportsfiske Videoovervåking Drivtelling 

2013 1,9 17,2 82,4 9,8 

2014 3,3 7,9 100 59,3 

2015 1,7 9,3 47,5 100 
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Tabell 15. Andel oppdrettslaks (%) med konfidensintervaller registrert ved bruk av fire forskjellige 

metoder i Orkla i årene 2013 til 2015. Konfidensintervallene beregnet for høstfisket er beregnet fra 

antall fanget laks (utvalgsstørrelsen) og estimert totalbestand fra drivtelling og videoovervåking. For 

drivtelling og videoovervåking er det tatt hensyn til hvor stor andel av tverrsnittet som er overvåket 

(antall kamera i videoovervåkingen) og hvor stor andel av elvestrekningen som ble undersøkt ved 

drivtelling. 

 Hele vassdraget Hele vassdraget Nedenfor Bjørsetdammen Ovenfor Bjørsetdammen 

År Høstfiske Sportsfisket  Drivtelling Videoovervåking 

2013   3,8 (0 – 8,9) 1,1 (0,6 – 1,7) 2,7 (0,2 – 5,1) 0,2 (0 – 0,5) 

2014   4,7 (0– 7,8) 1,3 (0,6 – 2,1) 0,4 (0,1 – 0,7) 0,3 (0,1 – 0,4) 

2015 12,3 (4,4 – 20,2) 0,8 (0 – 1,7) 0,6 (0,4 – 0,8) 0,0 (0 – 0,4) 

 

 

 

Figur 14. Andel oppdrettslaks (%) registrert ved bruk av tre ulike metoder i Orkla i årene 2013 til 2015.  
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Figur 15. Andel oppdrettslaks (%) registrert ved bruk av tre ulike metoder i Gaula i årene 2013 til 

2015. Estimatene fra høstfiske og sportsfiske er fremkommet ved skjellanalyse. 

 

Tabell 16. Andel oppdrettslaks registrert med to forskjellige metoder i Orkla ovenfor og nedenfor 

Bjørsetdammen i årene 2013 til 2015.  

 Høstfiske Sportsfiske skjell 

År Nedenfor Ovenfor Nedenfor Ovenfor 

2013 5,13 0,00 ikke data ikke data 

2014 6,30 0,00 1,82 0,00 

2015 17,39 0,00 1,05 0,00 
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3.5 Fangstrater for vill- og oppdrettslaks 

I Orkla i 2015 ble det gjennomført drivtelling på hele strekningen fra Bjørsetdammen til 

tidevannspåvirket sone. Totalt antall registrerte villaks var 1052 individer. Det ble registrert 6 

oppdrettslaks som sammen med de 8 som allerede var tatt ut i høstfisket, utgjorde 14 

oppdrettslaks da høstfisket startet. Totalt innsig til hele Orkla i 2015 ble beregnet fra 

drivtellingene, videoregistreringene og antall avlivet laks i sportsfisket til å være 5173 laks. 

Det ble i følge fangstregistreringene avlivet totalt 1406 villaks og 12 oppdrettslaks i 

vassdraget dette året. Det var derfor en kjent bestand på 5173 villaks og 26 oppdrettslaks før 

fangst dette året. 

 

Fangstratene for oppdrettslaks var 10,6 ganger høyere enn for villaks i høstfisket nedenfor 

Bjørsetdammen i 2015 (Tabell 17). I det samme året var fangbarheten estimert fra 

sportsfisket 1,7 ganger høyere beregnet fra antall avlivet laks i fangstene (Tabell 17). Dersom 

all fangst i sportsfisket tas med, både avlivet og utsatt (4 006 individer), snur bildet seg. Da 

blir villaksen fisket med 1,7 ganger høyere fangstrate enn oppdrettslaksen.  

  

Tabell 17. Fangstrater for oppdrettslaks og villaks i sportsfiskesesongen og i gytetiden i Orkla i 2015. 

Oppdrettslaksen er klassifisert med skjellprøve i høstfisket og ved visuell gjenkjenning i sportsfisket. 

Total bestand (antall tilgjengelige laks under det enkelte utvalgsfisket) er beregnet fra drivtellinger og 

videoovervåking. 

 Gytetiden (nedenfor Bjørsetdammen) Sportsfiskesesong (hele vassdraget) 

Type laks Oppdrett Vill Oppdrett Vill 

Kjent bestand (N) 14 1052 26 5173 

Fangst (N) 8 57 12 1406 

Fangst (%) 57,1 5,4 46,2 27,2 
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4 Diskusjon 

 

Hovedmålet med denne rapporten er å sammenligne fire forskjellige metoder som i dag 

benyttes for å estimere andel oppdrettslaks i bestander av villaks:  

1) Skjellanalyse fra overvåkingsfiske om høsten (høstfiske)  

2) Skjellanalyse fra sportsfiskefangstene  

4) Videoovervåking med undervannskamera  

5) Drivtelling av gytefisk om høsten.  

 

Orkla og Gaula er vassdrag der det har vært stor forsknings og overvåkingsaktivitet, hvor 

antall skjellprøver innsamlet de siste årene vært høyere enn i de fleste andre vassdragene i 

Norge. I forbindelse med et større prosjekt analyseres skjell fra fangstene av laks i 

trønderske lakseelver (Florø-Larsen et al. 2015). Muligheten for å estimere andel 

oppdrettslaks i bestandene av villaks gjennom skjellanalyse fra sportsfiske, har derfor vært 

gode på grunn av det høye antallet prøver. I alle de tre årene fra 2013 til 2015, er det 

gjennomført høstfiske i de to elvene. Rapportene fra dette overvåkingsfisket er mer detaljerte 

enn i årene før 2013, hvor fangstinnsats og fangststed for hver fanget laks er kartfestet 

(Anon. 2016). 

 

Drivtelling brukt som metode for å estimere andel oppdrettslaks, er blitt foretatt i begge 

elvene i 2013 – 2015. Metoden er avhengig av at de som utfører undersøkelsen kan skille 

mellom oppdrettslaks og villaks, og undersøkelsene i Orkla og Gaula ble gjennomført av 

drivtellere med lang erfaring.  Det å skille mellom vill- og oppdrettslaks fra morfologiske 

karakterer, gjøres i dag blant annet av sportsfiskere (ofte uten mye trening), kilenotfiskere, 

drivtellere og personer som analyserer videoopptak. Undersøkelser av hva slags type feil 

som gjøres ved slike visuelle klassifiseringer viser at villaks sjelden blir bestemt til å være 

oppdrettslaks. Den hyppigste feilen oppstår ved at oppdrettslaks blir klassifisert som villaks 

(Skoglund et al. 2009, Næsje et al. 2015). For drivtellere er denne vil trolig mer enn 80 % av 

oppdrettslaksen bestemmes korrekt (Svenning et al. 2015).  

 

Videoovervåking benyttes til bestandsovervåking i elver over hele landet, og Orkla har blitt 

overvåket gjennom pilotstudier siden 2013. Som for drivtelling, baseres også 

videoovervåking på visuell, subjektiv klassifisering av vill- og oppdrettslaks (Vedlegg 1 og 

Vedlegg 2). Hvor nøyaktig en slik klassifisering blir, vil være avhengig av utøverens 

erfaringsbakgrunn. Som for drivtelling og visuell klassifisering av fanget fisk, vil tall fra disse 

undersøkelsene underestimere andel oppdrettslaks. 
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I Orkla og Gaula i 2013 til 2015 ble det beregnet estimater av andel oppdrettslaks i ulike 

deler av oppvandringssesongen. Den kunnskapen som foreligger i dag, viser at rømt 

oppdrettslaks i noen år og i noen vassdrag, kan vandre opp tidligere enn villaksen og i andre 

år vandre seinere opp. Det generelle bildet er at oppdrettslaksen vandrer noe seinere opp 

enn villaksen, men ikke så seint at ikke estimater basert på sportsfiskefangster kan gi et 

representativt estimat (Svenning et al. 2016). I den foreliggende rapporten finner vi at 

oppdrettslaksen ikke vandrer seinere enn villaksen over Bjørsetdammen i Orkla i de tre 

årene undersøkelsene ble gjennomført. Sportsfiskesesongen sluttet 31. august i begge 

vassdrag i alle de tre årene. Videoovervåkingen på Bjørsetdammen viser at laksevandringen 

her oppe stort sett er over når sportsfiskesesongen er over. Det skulle derfor være forventet 

at alle de fem metodene for estimering av andel oppdrettslaks som ble benyttet, skulle gi 

relativt like estimater. Tatt i betraktning at usikkerheten i noen av estimatene (uttrykt med 95 

% konfidensintervall) var høy, så var det ikke forskjell mellom metodene med unntak av 

høstfiske som ga høyere estimater. Den samme forskjellen mellom høstfiske og de andre 

metodene ble funnet både i Gaula og i Orkla i alle de tre årene.  

 

Det var stor forskjell i utvalgsstørrelse mellom de ulike metodene, der estimatene fra 

høstfiske i alle år, i begge vassdragene ble beregnet fra svært små utvalg. Dette førte til en 

så stor usikkerhet at resultatene ikke ga relevant informasjon for å si noe om andel 

oppdrettslaks i et gitt år. Den store usikkerheten i disse estimatene gjør også at de har liten 

verdi når det gjelder å følge trender over år. Betraktes alle årene og begge vassdragene 

samlet som en sammenligning av metoder (i motsetning til en estimering av andel 

oppdrettslaks ett gitt år), var estimatene fra høstfisket alltid høyere enn estimatene fra de 

andre metodene. Estimatene fra de tre andre metodene var relativt like. Dersom andel 

oppdrettslaks estimert fra høstfiske nedenfor Bjørsetdammen i Orkla i 2015 er korrekt (17,4 

%), skulle det være 184 oppdrettslaks (beregnet fra punktestimatet) i dette elveavsnittet. 

Regnes 95 % konfidensintervall skulle det ha vært fra 82 til 277 oppdrettslaks her når 

høstfisket ble utført. Under drivtellingene ble det registrert 6 oppdrettslaks.  

 

I alle elver hvor det praktiseres fang og slipp, vil det påvirke muligheten for å gjøre en 

nøyaktig sammenligning. Dersom oppdrettslaksen fanget i sportsfiske, hadde blitt satt ut 

etter at det hadde blitt tatt skjellprøve, ville estimatene fra drivtellingene og høstfiske ha blitt 

høyere fordi det da hadde vært flere oppdrettslaks i elva på høsten. Resultatet for 

skjellanalyse i sportsfiske ville ikke blitt påvirket. Den stadig mer vanlige praksisen med fang 

og slipp, fører til at oppdrettslaks blir «silt ut» av elva og betingelsene for bruk av de ulike 

måtene å beregne andel oppdrettslaks på, vil endres. I Fang og slipp fisket i Orkla i de tre 
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siste årene blir trolig oppdrettslaks stort sett gjenkjent og avlivet mens villaksen blir satt ut. 

Det blir ikke tatt skjellprøver av den gjenutsatte laksen. Skjellprøvene fra sportsfisket vil 

derfor overestimere andel oppdrettslaks i sesongen. 

 

Årsaken til at oppdrettslaksen har vesentlig høyere fangbarhet enn villaksen om høsten, kan 

trolig knyttes til måten fisket utføres på. Om sommeren står ofte både oppdrettslaks og 

villaks i hølene, på tradisjonelle fiskeplasser. Senere på høsten står villaksen som oftest på 

gyteplasser som ofte er på andre steder enn de oppholder seg om sommeren. 

Oppdrettslaksen står imidlertid i større grad ute i hølene og vandrer ofte opp og ned i elva 

(Næsje et al. 2015). Dersom høstfisket utføres på de samme fiskeplassene som benyttes om 

sommeren i fiskesesongen og med samme metode som i sportsfiske, vil trolig sjansene for å 

få oppdrettslaks være vesentlig høyere enn for å få villaks. Det er tidligere funnet at 

oppdrettslaksen er ca. 2 ganger mer fangbar i sportsfisket om sommeren, mens den er ca. 

8,7 ganger mer fangbar enn villaksen om høsten (Svenning et al. 2015). Det er også funnet 

vesentlig høyere fangbarhet for oppdrettslaks (10,1 ganger høyere) i Namsen (Næsje et al. 

2015). I den foreliggende rapporten har vi funnet at fangbarheten til oppdrettslaks var 10,6 

ganger høyere under fisket om høsten i Orkla. Det foreligger derfor nå tre forskjellige studier i 

fem vassdrag, der en benytter forskjellige metoder og der alle viser den samme store 

forskjellen i fangstrate mellom vill- og oppdrettslaks om høsten.  

 

Visuell klassifisering for å skille rømt oppdrettslaks enten utført av sportsfiskere eller av 

spesialtrente drivtellere gir ikke 100 % korrekte resultater. Denne feilen er målt både for 

sportsfiskere og for drivtellere i flere prosjekter. Hos fiskerne der det er vist at ca. 20 % av 

oppdrettslaksen kan bli klassifisert som villaks. For profesjonelle drivtellere eller personer 

som jobber med videoanalyse ligger presisjonen høyere (Svenning et al. 2015). En 

undersøkelse av totalbestander eller store deler av bestander gir derfor mindre usikkerhet 

enn utvalgsanalyser med små utvalg som gir store konfidensintervaller for estimatene. Dette 

gjør også at en selv med en feilklassifisering på 20 % av oppdrettslaksen, vil kunne bruke 

visuelle metoder som forvaltningsverktøy og grunnlag for vurdering av tiltaksgrenser. 
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6 Vedlegg 

 

Vedlegg 1. Bilder av villaks fra videoovervåkingssystemet på Bjørsetdammen i Orkla i årene 2013 til 

2015. 
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Vedlegg 2. Bilder av oppdrettslaks fra videoovervåkingssystemet på Bjørsetdammen i Orkla i årene 

2013 til 2015. 

 

 

 

 


