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FORORD 
 

 
Rådgivende Biologer AS gjennomførte fiskebiologiske undersøkelser på lakseførende del av Søre 

Vartdalselva (Storelva) i Ørsta kommune i oktober 2014, etter oppdrag fra Søre Vartdalselva 

Elveeigarlag. 
 

Bestandene av ungfisk ble undersøkt ved elektrofiske og gytebestanden ble registrert ved drivtelling. I 

tillegg ble habitatforholdene for laksefisk undersøkt, og mulighetene og behovet for eventuelle tiltak 
vurdert. Feltarbeidet ble utført av Marius Kambestad. Ungfiskmaterialet er oppgjort av Marius 

Kambestad og Kurt Urdal, og ungfisken er aldersbestemt av Marius Kambestad. 

Rådgivende Biologer AS takker Søre Vartdalselva Elveeigarlag v/Ivar E. Wartdal for oppdraget og lån 

av hus i Vartdal. Bjarte Vartdal og Torbjørn Bøkestad takkes for god hjelp i forbindelse med 
feltarbeidet. 

 

Bergen, 8. mai 2015 
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SAMMENDRAG 

 

 
Kambestad, M. 2014. Fiskebiologiske undersøkelser i Søre Vartdalselva i Ørsta i 2014. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 2068, 28 sider, ISBN 978-82-8308-174-9. 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Søre Vartdalselva Elveeigarlag gjennomført 
fiskebiologiske undersøkelser i Søre Vartdalselva (Storelva) i Ørsta kommune. Undersøkelsene 

omfattet elementene ungfisktelling (elektrofiske), gytefisktelling og habitatvurdering. Aktuelle 

fiskeforsterkende tiltak er diskutert. 

 

Undersøkelsene i 2014 og utvikling i vassdraget 
 

 Søre Vartdalselva er en typisk flomelv, og vannføringen blir normalt langt lavere vinterstid enn 

resten av året. Elven er stort sett moderat bratt, uten typiske «gytehøler». Det er generelt relativt 

dårlige gyteforhold på grunn av grovt substrat, men oppvekstforholdene er jevnt over gode for laks 
og ørret. 

 Det var høy tetthet av toårig laks i vassdraget i 2014. Tettheten avtok noe øverst mot Kviebrua, og 

er sannsynligvis lav lenger oppe i elven. Det var svært lav tetthet av ettåringer og årsyngel i hele 

elven. Disse aldersgruppene ble kun registrert nedenfor fisketrappen. 

 Tettheten av ørret var lav til moderat, og variabel i ulike deler av elven. Oppom fisketrappen består 
ørretbestanden sannsynligvis i hovedsak av stasjonær fisk, mens innslaget av avkom etter sjøørret 

trolig er større lenger nede i elven. Tettheten av årsyngel ørret var i 2014 lav i hele elven. 

 Tettheten av presmolt laks var relativt høy i hele elven, og det forventes god smoltutvandring våren 

2015. De to påfølgende årsklassene er imidlertid svært svake, slik at innsiget av smålaks (pjakk) 

sannsynligvis vil bli bra høsten 2016, men betydelig mindre i 2017 og 2018. Det samme gjelder 
mellomlaks (to-sjøvinter-laks), men med ett års forskyvning. Liten gytebestand og dårlig 

sjøoverlevelse for sjøørret gir grunn til å vente fortsatt lite innsig av sjøørret de nærmeste årene. 

 Ved gytefiskteling ble det registrert 102 laks og 3 sjøørret i Søre Vartdalselva i 2014. Laksen var 

fordelt på 70 smålaks, 28 mellomlaks og 4 storlaks. Omtrent halvparten av gytelaksene ble talt 
oppom laksetrappen, men det ble ikke observert gytelaks lenger oppe enn ca. 200 m nedom 

Kviebrua. Det ble ikke observert rømt oppdrettslaks, men en regnbueørret på ca. 250 gram ble 

registrert nederst i elven. 

 Basert på gytefisktellingen ble det beregnet en eggtetthet på 1,53 lakseegg per m² i 2014. Dette er 

betydelig lavere enn gytebestandsmålet på 4 egg/m². For sjøørret var beregnet eggtetthet 0,04 
egg/m². 

 I 2014 ble det fanget og avlivet 161 laks og 0 sjøørret i vassdraget. Basert på fangstdata og antall 

laks observert ved gytefisktelling ble det beregnet en beskatning på 61 %. Selv uten beskatning på 

gytebestanden ville eggtettheten for laks i 2014 ikke vært høyere enn 3,77 egg/m², altså noe lavere 
enn gytebestandsmålet. 

 Dødelighet på egg og yngel som følge av lav vintervannføring enkelte år vurderes å være den 

viktigste flaskehalsen for fiskeproduksjon i Søre Vartdalselva, og årsaken til den store variasjonen i 

årsklassestyrke for laks de siste årene. 
 

Aktuelle tiltak 
  

Biotopjusterende tiltak (oppretting av gytehøler), kultivering (utlegging av egg eller yngel fra 

klekkeri) eller en kombinasjon av disse tiltakene vil kunne redusere/kompensere for vinterdødelighet, 
og dermed redusere variasjonen i årsklassestyrke for laks og ørret. I tillegg anbefales det å redusere 

beskatningen på laks i elv, for å sikre tilstrekkelig størrelse på gytebestanden også i år med lite til 

moderat innsig av gytefisk. 
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SØRE VARTDALSELVA I ØRSTA 
 

 

Vassdragsbeskrivelse 
Søre Vartdalselva (Storelva) har et nedbørfelt på 43,1 km², og renner ut i Vartdalsfjorden ved Vartdal i 

Ørsta kommune. Vassdalsvatnet (0,57 km², 372 moh.) og Store Risaskardvatnet (0,33 km², 512 moh.) 

er de største innsjøene i feltet, som ellers kun har noen små tjern. Det er ingen innsjøer på anadrom 
strekning. Nedbørfeltet har omtrent 30 % skog, 50 % snaufjell, 3 % innsjøer, 3 % dyrket mark og 

bebyggelse og < 1 % myr (NVE Atlas - Lavvannsapplikasjon). Ved utløpet til sjøen er det en 

middelvannføring på ca. 3,4 m³/s, og alminnelig lavvannføring er beregnet til 0,177 m³/s (NVE Atlas - 

Lavvannsapplikasjon). 
 

 

Figur 1. Kart over nedbørfeltet til Søre Vartdalselva (vassdrag nr. 095.3Z) i Ørsta kommune, der 
stasjoner for elektrofiske (røde punkt), soner for gytefisktelling (svarte streker) og posisjon for 

vannkjemisk prøvetaking (oransje punkt) er markert. 

 

EU sitt vannrammedirektiv deler overflatevannforekomstene inn i ulike typer etter fastsatte fysiske og 

kjemiske kriterier, fordi vannforekomster med ensartede fysiske og kjemiske forhold i samme region 

http://atlas.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=Lavvann
http://atlas.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=Lavvann
http://atlas.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=Lavvann


 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 2068 5 

har mye den samme økologien (Direktoratsgruppa vanndirektivet 2011). Søre Vartdalselva har 

følgende parameterverdier som grunnlag for typifisering: 

 

 Økoregion: «Vestlandet» 

 Klimaregion «lavland» (< 200 moh.)  

 Kalkinnhold: «kalkfattig» (1-4 mg Ca/l) 

 Humusinnhold: «klar» (fargetall < 30 mg Pt/l) 

 Turbiditet: «klar» (turbiditet < 10 mg/l) 

 Størrelse for elv: «middels» (feltareal 10-100 km²) 

 

I Vann-nett (vann-nett.no/saksbehandler) er den økologiske tilstanden i nedre del av elven (1,14 km 

opp fra sjøen) vurdert som «dårlig», mens tilstanden i resten av elven er vurdert som «moderat». 

Årsaken til dette er endring av habitat som følge av forbygning/flomsikring («middels» til «stor 
påvirkningsgrad»), forurensing fra spredt bebyggelse og jordbruk («middels påvirkningsgrad») og 

uttak av drikkevann («liten påvirkningsgrad»). Flomsikring er registrert langs 700 m av elvens nedre 

del, og langs 410 m av elvens øvre del (vann-nett.no/saksbehandler). For vannforekomsten; «Storelva 
Søre Vartdal bekkefelt», som inkluderer de fleste tilløpsbekker til Søre Vartdalselva, er økologisk 

status vurdert å være «god» (vann-nett.no/saksbehandler). 

 

Hovedelven er ikke regulert, men det ligger elvekraftverk i Risaskarelva, Skorgeelva og bekken fra 
Litledalsvatnet. Ettersom disse ikke har innsjø-magasiner vil de i liten grad kunne påvirke 

vannføringsregimet i hovedelven. 

 

Lakseførende strekning 
I Lakseregisteret (http://lakseregisteret.no) er lakseførende strekning i Søre Vartdalselva oppgitt å 

være 5,3 km; fra sjøen til punktet der Skorgeelva renner inn i hovedelven. Undersøkelsen i oktober 

2014 viste imidlertid at det ikke er noe endelig vandringshinder ved dette punktet, og at anadrom fisk 

kan vandre minst så langt som til Vassdalelva ved Årsetstøylen, hvor det også svært sporadisk skal ha 
blitt observert laks (Ivar Wartdal, pers. medd.). Elven er uansett svært bratt fra Kviebrua og flere 

kilometer videre oppover, og det er derfor usannsynlig at nevneverdige mengder laks eller sjøørret 

vandrer forbi innløpet fra Skorgeelva. Skorgeelva og Risaskarelva er de eneste sideelvene av betydelig 
størrelse, men begge er for bratte til å kunne bidra med nevneverdig produksjon av anadrom laksefisk, 

med et mulig unntak for de nederste ~100 meterne av Risaskarelva. I tillegg er det enkelte mindre 

bekker hvor sjøørret kan tenkes å gyte. I Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL), 
benyttes 117 310 m² som anadromt areal for vassdraget (Anon. 2014a), og gytebestandsmålet for laks 

er satt til 4 egg per m² (tilsvarer 324 kg gytehunner). 

 

I vurderinger utført av VRL basert på fangst av laks i elven, står det: Det er fare for at 
forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden (Anon. 2014b). Gjennomsnittlig prosentvis 

oppnåelse av gytebestandsmålet i perioden 2010-2013 var 96 %, med en moderat (13 % av 

gytebestandsmål) overbeskatning i 2013. I 2009 indikerer fangstene at gytebestandsmålet ikke ble 
innfridd, og for perioden 2001 til 2008 foreligger det ikke fangstdata (Anon. 2014b). Disse 

vurderingene er imidlertid basert på fangstdata og antatte beskatningsrater, uten telling av 

gytebestanden om høsten. 
 

Kultivering og andre tiltak 
Ved Årsethølen (knappe 2 km fra utløpet i sjøen) er det en fisketrapp. Denne ble renset i 2010, og skal 

nå fungere godt på ulike vannføringer. Noen sidebekker har også blitt utbedret med tanke på 

oppvandrings- og gyteforhold for sjøørret, og enkelte gytehøler i hovedelven har blitt utbedret ved 
utgraving av masser og utlegging av stor stein i forkant og nedkant av hølene (se figur 2). Gytehølene 

har imidlertid i varierende grad blitt fylt igjen av løsmasser i forbindelse med flommer etter dette 

arbeidet. Det er også opprettet et ca. 170 m langt sideløp like nedstrøms utløpet av Risaskarelva, for å 

bedre oppvekstforholdene for laksefisk (figur 2C). 
 

http://vann-nett.no/saksbehandler/
http://vann-nett.no/saksbehandler/
http://vann-nett.no/saksbehandler/
http://lakseregisteret.no/
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Stryking av stamfisk og utsetting av laksyngel har foregått i Søre Vartdalselva siden 1960-tallet. 

Fisken har stort sett blitt satt ut i nedre halvdel av elven, men i de senere år har det også blitt satt ut 

yngel opp til Kviebrua (ca. 5 km fra sjøen). På grunn av manglende tillatelse har dette 

kultiveringsarbeidet nå opphørt, og siste utsett av yngel ble utført i 2010 (Ivart Wartdal, pers. medd.). 
 

A) Terskelhøl med høy strømfart 

 

B) Terskelhøl med lav strømfart 

 
  C) Sideløp nedstrøms Risaskarelva 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figur 2. En rekke steder er det utformet 
helt eller delvis tersklede høler i Søre 

Vartdalselva, men disse er i varierende 

grad fylt igjen av løsmasser i forbindelse 

med flom. A) Kunstig terskelhøl med 
relativt høy strømfart. B) En kunstig 

terskelhøl med lav strømfart. En stim av 

laks kan skimtes midt i bildet. C) Kunstig 
sideløp like nedstrøms Risaskarelva. Alle 

foto: Ivar Wartdal. 
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METODER 
 
 

Vannkvalitet og vanntemperatur 
Det ble samlet inn en vannprøve nederst i vassdraget 14. oktober 2014. Denne ble analysert for surhet 

(pH), kalsium (mg Ca/l) og farge (mg Pt/l). På en del av elektrofiskestasjonene ble det også målt 
ledningsevne (µS/cm) og temperatur i felt med et multimeter.  

 

Ungfisk 
Ungfisktellinger ble utført med elektrisk fiskeapparat 14. oktober 2014. På anadrom strekning ble fem 

stasjoner (stasjon 1, 2, 4, 6 og 7 i figur 1) overfisket i tre omganger etter en standardisert metode 
(Bohlin mfl. 1989). I tillegg ble tre stasjoner (stasjon 3, 5 og 8) undersøkt med én gangs overfiske. Det 

var lav vannføring og 5,1 til 6,2 °C i elven ved elektrofisket. 

 
På stasjoner med tre omgangers overfiske ble tetthet av laks og ørret estimert som beskrevet av Zippin 

(1956). Estimert tetthet av enkelte årsklasser og totaltettheter er oppgitt med konfidensintervall i 

vedleggstabell A-C. Samlet estimat for hele elven er snitt (± 95 % konfidensintervall) av verdiene på 

hver stasjon. For stasjoner der det bare ble fisket én omgang, er tetthet estimert ut fra en antatt 
fangbarhet på 0,4 for 0+ og 0,6 for eldre fisk (etter Forseth & Harby 2013). 

 

All fisk fra stasjonene der det ble gjennomført tre overfiskinger ble avlivet og artsbestemt, lengdemålt og 
veid. Alderen ble bestemt ved analyse av otolitter (øresteiner) og/eller skjell, og kjønn og kjønnsmodning 

ble bestemt. Fisk fra stasjoner med én gangs overfiske ble artsbestemt og lengdemålt i felt, før de ble 

sluppet tilbake i elven. For disse fiskene er alder fastsatt ut fra lengdefordelingen for det aldersbestemte 

materialet fra de øvrige stasjonene. 
 

Elektrofiskestasjonene dekket fra omtrent en tredjedel til hele elvens bredde, og inntrykket under 

elektrofisket var at habitatet på stasjonene i stor grad var typiske for elven. Det er derfor sannsynlig at 
representativiteten på det innsamlede materialet er høy i forhold til det som finnes av fisk i elven. Dype 

høler og de strieste strykene er imidlertid ikke representert. Beskrivelse av elektrofiskestasjonene finnes i 

vedleggstabell D. 
 

Presmolttetthet er et mål på tettheten av fisk som er forventet å gå ut som smolt førstkommende vår. 

Smoltstørrelse, og dermed også presmoltstørrelse, er korrelert til vekst. Rasktvoksende fisk har i 

gjennomsnitt mindre smoltstørrelse enn saktevoksende fisk (Økland mfl. 1993). Presmolt er her regnet 
som årsgammel fisk (0+) ≥ 9 cm, ett år gammel fisk ≥ 10 cm, to år gammel fisk ≥11 cm og fisk som er 

tre år og eldre og ≥ 12 cm. Tettheten av presmolt er beregnet på samme måte som for enkelte årsklasser 

(se over), og er brukt som grunnlag for estimering av elvens smoltproduksjon. 
 

Gytefisktelling 
Det ble gjennomført drivtelling i Søre Vartdalselva 13. oktober 2014. Tellingen ble utført fra 

Årsetstøylen til utløpet i sjøen, totalt 6,6 km elvelengde. Arbeidet ble utført av én person som drev 

nedover elven med tørrdrakt, snorkel og maske. Ved ujevne mellomrom ble antall fisk av ulike arter 
og i ulike størrelsesgrupper formidlet til en landmann, som noterte tallene. I tillegg ble notater 

vedrørende nøyaktig plassering av fisk og gyteområder utført av dykkeren selv, ved hjelp av GPS og 

vannfast notatblokk. Nærmere beskrivelse av metoden finnes i Sættem (1995) og Hellen mfl. (2004). 
Sikten i vannet var god, og ikke begrensende for observasjon av fisk. Det var også lav vannføring, noe 

som gav relativt god kontroll i hele elven. Det kan likevel ikke utelukkes at enkelte fisker er oversett, 

og registreringene er minimumstall. 
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Stasjon 1 

 

Stasjon 2 

 
Stasjon 3 

 

Stasjon 4 

 
Stasjon 5 

 

Stasjon 6 

 
Stasjon 7 

 

Stasjon 8 

 

Figur 3. Stasjoner for elektrofiske i Søre Vartdalselva 14. oktober 2014, jf. figur 1 og vedleggstabell D. 
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Habitatvurdering 
Gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret ble vurdert i forbindelse med elektrofisket og 

gytefisktellingene. Gyteområdene i elven er generelt små og preget av spredte forekomster av 

gytegrus, og lar seg derfor ikke enkelt kartfeste. Aktuelle områder er derfor beskrevet i form av tekst 

og bilder. 
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RESULTATER 
 
 

Vannkjemi 
En vannprøve tatt nederst i vassdraget 14. oktober 2013 ble analysert av det akkrediterte laboratoriet 

Eurofins. Vannprøven hadde en surhetsgrad på pH 6,7, farge på 7 mg Pt/l og kalsiuminnhold på 1,8 
mg/l. Dette indikerer at elven hadde god vannkvalitet for laks og ørret på undersøkelsestidspunktet. 

 

Ledningsevnen ble målt ved seks av elektrofiskestasjonene, og varierte fra 53,5 til 64,6 µS/cm. 

 

Habitatforhold 
Søre Vartdalselva er generelt bratt til moderat bratt, uten lengre strekninger med sakteflytende elv. 

Vannet er klart på normale vannføringer, og det er lite begroing i hele elven. 

 
Øvre del av elven, ned til Kviebrua, er meget bratt og preget av små kulper og 0,5 - 1,2 m høye fall om 

en annen. Substratet er preget av blokk og grov stein, med små mengder småstein og grus innimellom. 

Det er brukbare til gode oppvekstforhold på denne strekningen, med mye hulrom, men høy 

vannhastighet mange steder. Gyteforholdene er dårlige, men det er små flekker med egnet gytesubstrat 
i enkelte av kulpene, hvor laks og ørret trolig kan gyte. Dette gjelder hele veien opp til Årsetstøylen. 

 
A) Ved Kviebrua 

 

B) Gytehøl 500 m nedom Kviebrua 

 

Figur 4. A) Søre Vartdalselva sett fra Kviebrua (oppover). Denne delen av elven er bratt til svært 
bratt, og gyteforholdene er jevnt over dårlige. B) Det øverste registrerte området med relativt 

brukbare gyteforhold var denne hølen ca. 500 m nedstrøms Kviebrua. Her ble det talt 19 gytelaks ved 
drivtelling 13. oktober 2014. 

 

Nedom Kviebrua er elven noe flatere, men likevel generelt preget av stryk. Det er generelt moderat til 

høy vannfart, bortsett fra i høler og roligere områder nær land. I motsetning i til områdene oppom 
Kviebrua er det en rekke større høler i denne delen av elven, med gode standplasser for stor gytefisk. 

Den øverste av disse ligger ca. 500 m nedstrøms Kviebrua. 

 

Mellom Kviebrua og sjøen er substratet preget av en blanding av stein og småstein, med varierende 
innslag av blokk og småstein/grus. Oppvekstforholdene for laksefisk er generelt gode, med mye 

hulrom i substratet i mesteparten av elven. Gyteforholdene er generelt dårlige, på grunn av mangel på 

sammenhengende områder med egnet gytegrus. De beste gyteforholdene finnes i de flateste partiene 
av elven, hvor det relativt sett er mer småstein kontra grov stein enn i de striere partiene, men heller 

ikke i disse partiene er gyteforholdene mer enn brukbare. Eksempler på slike områder med brukbare 

gyteforhold er hølen ca. 500 m nedstrøms Kviebrua, terskelhølen mellom Buset og Selvollen, 

Øyehølen og områdene ved elektrofiskestasjon 2, 4 og 7 (se figur 3 og 4). Enkelte av hølene som er 
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delvis kunstig tersklet opp har i dag brukbare gyteforhold, men disse var ifølge medlemmer i 

elveeierlaget bedre egnet både som gytehøler og standplasser før de ble fylt igjen av løsmasser i 

forbindelse med flom (se f.eks. figur 2B). 

 

Ungfisk 

Tetthet av laks 
Det var moderat tetthet av laks på hele den undersøkte delen av elven, med en tendens til avtagende 

tetthet med økende avstand fra sjøen (figur 5). Noe av årsaken til denne tendensen var at det ble 

fanget mest årsyngel (0+) og ettåringer (1+) nederst i elven. Årsyngel av laks ble kun registrert på de 
to nederste stasjonene, og ettåringer kun på de fire nederste (figur 5 og 7). Toåringer dominerte 

tallmessig på samtlige stasjoner, og i tillegg ble det fanget noen få treåringer på enkelte stasjoner. 

 

På de fem stasjonene med tre gangers overfiske ble det fanget totalt 131 lakseunger, fordelt på 3 
årsyngel, 16 ettåringer, 107 toåringer og 5 treåringer. Gjennomsnittlig estimert tetthet var svært lav for 

årsyngel og ettåringer, med henholdsvis 0,6 og 3,1 individer per 100 m² (figur 5). Tettheten av 

toåringer var imidlertid høy, og gjennomsnittlig tetthet av denne årsklassen ble estimert til 22,6 per 
100 m². For treåringer var gjennomsnittlig tetthet 1,0 per 100 m². De fleste laksene forlater elven som 

treårssmolt (se under), og dette forklarer den lave tettheten av treårige lakseunger. 

 

 
 
Figur 5. Estimert tetthet av ungfisk av ørret (venstre) og laks (høyre) på stasjoner med tre gangers 

overfiske i Søre Vartdalselva 14. oktober 2014. Ulike farger representerer ulike årsklasser (se legende 

til høyre). Detaljer om reell fangst og konfidensintervaller er presentert i vedleggstabell A-C. 

 

På de tre stasjonene med én gangs overfiske ble det totalt fanget 39 laks. Basert på lengdefordelingen 
er det tydelig at ingen av disse var årsyngel, og det er sannsynlig at fire individer var ettåringer (se 

figur 6). De resterende 35 laksene var sannsynligvis i all hovedsak toåringer, men enkelte av de største 

individene var trolig treåringer. Samtlige ettåringer ble fanget på stasjon 3. 
 

På stasjonene med én gangs overfiske var det en klar tendens til avtagende tetthet med økende avstand 

fra sjøen (figur 7 og vedleggstabell E). På stasjon 3 (umiddelbart nedstrøms Øyehølen) var estimert 

tetthet av laksunger den høyeste som ble registrert i elven, mens stasjon 8 (like nedom Kviebrua) 
hadde den laveste tettheten av samtlige stasjoner. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at 

tetthetsestimater basert på én gangs overfiske (figur 7) er betydelig mer usikre enn estimatene for 

stasjoner med tre gangers overfiske (figur 5). 
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Figur 7. Estimert tetthet av ungfisk av ørret (venstre) og laks (høyre) på stasjoner med én gangs 

overfiske i Søre Vartdalselva 14. oktober 2014. Ulike farger representerer ulike årsklasser (se legende 
til høyre). Detaljer om reell fangst og estimater er presentert i vedleggstabell E-F. 

 

Tetthet av ørret 
Det var moderat tetthet av ørret på de fleste stasjonene, men lav tetthet på stasjon 2 og 4 (figur 5 og 

7). Tettheten var høyest øverst i elven (stasjon 6, 7 og 8), og dette skyldes delvis at ørret eldre enn tre 

år kun ble fanget fra stasjon 5 og oppover i elven. Årsyngel av ørret ble registrert på fem av de totalt 

åtte stasjonene, mens ett- og toåringer ble fanget på samtlige (figur 5). Ettåringer var den mest tallrike 
årsklassen på samtlige stasjoner hvor materialet ble aldersbestemt. 

 

På de fem stasjonene med tre gangers overfiske ble det fanget totalt 92 ørret, fordelt på 7 årsyngel, 39 
ettåringer, 24 toåringer, 11 treåringer, 7 fireåringer og 4 femåringer. Gjennomsnittlig estimert tetthet 

var svært lav for årsyngel (1,4 individer per 100 m²), moderat til lav for ettåringer og toåringer 

(henholdsvis 7,7 og 4,7 individer per 100 m²) og lav for eldre aldersgrupper (se vedleggstabell B for 

detaljer). 
 

På stasjonene med én gangs overfiske ble det fanget totalt 37 ørret, fordelt på 2 årsyngel, 9 ettåringer 

og 26 eldre individer (figur 6 og 7). Detaljer om fangst og tetthet per stasjon er presentert i 
vedleggstabell F. 

 

 

Figur 6. Lengdefordeling for ikke-

aldersbestemte ørretunger (grønne 

søyler) og laksunger (røde søyler) fanget 
ved elektrofiske på stasjon 3, 5 og 8 i 

Søre Vartdalselva 14. oktober 2014. 

Antatt skille mellom 0+/1+ og 1+/2+ er 

vist med stiplede linjer (gjelder både 

ørret og laks). 
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Tetthet av presmolt 
Tettheten av fisk i presmoltstørrelse er beregnet for stasjonene hvor fisken ble avlivet og aldersbestemt 

(stasjon 1, 2, 4, 6 og 7). Dette materialet inkluderte 107 laks og 70 ørret i presmoltstørrelse. Tettheten 
av presmolt var relativt høy i hele den undersøkte delen av elven (figur 8). Gjennomsnittlig tetthet av 

presmolt laks og ørret var henholdsvis 22,1 og 13,6 individer per 100 m², og det var en antydning til 

avtagende tetthet av presmolt laks på de øverste stasjonene (figur 8). Samtidig var tettheten av ørret i 
presmoltstørrelse klart høyest på de to øverste stasjonene, men dette skyldes sannsynligvis i hovedsak 

større innslag av stasjonær ørret i denne delen av elven. Disse kan ikke med sikkerhet skilles fra 

ungfisk som vil vandre ut som sjøørretsmolt, og medfører dermed en overestimering av presmolttetthet 

for denne arten.  

 

 

 
 

 

Størrelse og lengdefordeling 
I gjennomsnitt var årsyngel av laks og ørret henholdsvis 65 og 71 mm lange. Denne ulikheten skyldes 

sannsynligvis at ørreten klekker tidligere enn laksen, og dermed får lengre vekstsesong første året. Det 

var liten forskjell i vekst andre vekstsesong, men i tredje og fjerde vekstsesong (som 2+ og 3+) har 
ørreten vokst noe raskere enn laksen i Søre Vartdalselva (figur 9). 

 

 
 

 

Lengdefordelingen for de ulike årsklassene av laks i Søre Vartdalselva viser at toåringene overlapper i 
lengde med både ettåringene og treåringene (figur 10). Årsyngelen overlapper ikke med ettåringene, 

men det var lav fangst av begge disse gruppene. For ørret var det overlapp i lengdefordelingen mellom 

alle påfølgende årsklasser (figur 10). 

Figur 8. Estimert tetthet av ørret (grønn) 

og laks (rød) i presmoltstørrelse fanget 
på stasjoner med 3 omgangers 

elektrofiske i Søre Vartdalselva 14. 

oktober 2014. 

Figur 9.  Gjennomsnittlig lengde av 

ørret (grønn) og laks (rød) i ulike aldre 

fanget på stasjoner med 3 omgangers 
elektrofiske i Søre Vartdalselva 14. 

oktober 2014. 
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Figur 10. Lengdefordeling for aldersbestemte ørretunger (venstre) og laksunger (høyre) som ble 

fanget ved elektrofiske på fem stasjoner i Søre Vartdalselva 14. oktober 2014.  

 

I det aldersbestemte materialet varierte laks i presmoltstørrelse i størrelse fra 100 til 154 mm, og hadde 

en snittalder på 2,0 år (tabell 1). Dette tilsvarer en smoltalder på 3 år. I det samme materialet var det 

70 ørret i presmoltstørrelse, og disse varierte i lengde fra 100 til 196 mm. Snittalderen for presmolt 
ørret var 2,2 år, men mange av de eldste individene er sannsynligvis stasjonær fisk som aldri vil gå ut i 

sjøen. 

 

Tabell 1. Alder og lengde (gjennomsnitt, min og maks) for presmolt ørret og laks fanget på stasjoner 
med tre gangers overfiske i Søre Vartdalselva 14. oktober 2014. Merk at smoltalder er ett år høyere 

enn presmoltalder. 

   Alder   Lengde 

 Antall Min Snitt Maks  Min Snitt Maks 

Ørret 70 1 2,2 5  100 134,8 196 
Laks 107 1 2,0 3  100 123,9 154 

 

Kjønn og Kjønnsmodning 
Det var en liten overvekt av hanner i fangsten av laks (tabell 2), og totalt 42 % av hanner eldre enn 

årsyngel var kjønnsmodne (såkalte dverghanner). Andelen dverghanner var klart lavest i nedre del av 

elven, og ingen individer yngre enn to år var kjønnsmodne. 

 

Tabell 2. Kjønnsfordeling og andel kjønnsmodne hannlaks og fordeling av kjønnsmodne og umodne 

ørret eldre enn årsyngel fanget under elektrofiske i Søre Vartdalselva 14. oktober 2014. Kun 
materialet fra stasjon 1, 2, 4, 6 og 7 er inkludert. 

Stasjon Laks 

 

Ørret 

 

Hunner Hanner Sum Kjønnsmodne hanner 

 

Umodne  Modne  Umodne.  Modne  

    Antall %  hunner hunner hanner hanner 

1 17 18 35 4 22,2 
 

8 0 6 4 

2 9 16 25 4 25,0  2 0 3 3 

4 18 14 32 7 50,0  1 0 2 1 

6 10 9 19 7 77,8  9 1 9 5 

7 7 10 17 6 60,0  14 4 8 6 

Sum 61 67 128 28 41,8 
 

34 6 28 19 

 

Også for ørret var det en liten overvekt av hanner, og 40 % av ørrethanner eldre enn årsyngel var 

kjønnsmodne. Blant hunnene var 15 % kjønnsmodne. Andelen kjønnsmodne ørrethanner var generelt 

høy i hele elven, mens modne hunner kun ble registrert på stasjon 6 og 7 (tabell 2). Kjønnsmoden 
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ørret som ikke har smoltifisert regnes normalt som stasjonær fisk, selv om enkelte individer kan gå ut i 

sjøen etter gyting. 

 

Andre observasjoner 
Det ble ikke fanget ål eller andre fiskearter på noen av de undersøkte stasjonene. 
 

Gytefisktelling 
Det ble observert 102 gytelaks i Søre Vartdalselva 13. oktober 2014, fordelt på 70 smålaks (pjakk, < 3 

kg), 28 mellomlaks (3-7 kg) og 4 storlaks (> 7 kg; tabell 3). Det ble observert to smålaks ca. 200 m 

nedstrøms Kviebrua, men ovenfor dette ble det ikke observert laks. Laksen stod i hovedsak i høler 
med vanndyp på 0,5 m eller mer, og var derfor ganske ujevnt fordelt i ulike deler av elven. Mest laks 

ble observert i hølen ca. 500 m nedstrøms Kviebrua, der 19 individer ble talt, men det stod også 

mindre stimer med laks i en rekke andre høler. Omtrent halvparten (50 individer) ble observert 
oppstrøms trappen, mens 52 ble talt mellom trappen og sjøen. Ingen av fiskene så ut til å være 

oppdrettslaks, men en regnbueørret på ca. 250 gram ble observert et kort stykke oppom elveosen. 

 
Det ble kun observert tre sjøørret over 0,5 kg, hvorav én var mindre enn 1 kg og to var i 

størrelsesgruppen 1-3 kg (tabell 3). I tillegg ble det observert 16 blenkjer (mindre, umodne sjøørret), 

hvorav 15 stod mellom laksetrappen og sjøen. 

 
Tabell 3. Gytelaks og gyteørret > 0,5 kg som ble observert på ulike elvestrekninger i Søre 

Vartdalselva under drivtelling i oktober 2014. Det er også beregnet antall gytefisk av hver art pr. 

kilometer elvestrekning. Soneinndeling er vist i figur 1. 

Sone 
 Laks  Ørret 

Lengde (m) <3 kg 3-7 kg >7 kg Tot.  < 1 kg 1-3 kg > 3 kg Totalt 

1 1670 0 0 0 0  0 0 0 0 

2 990 24 9 0 33  0 0 0 0 

3 720 10 0 1 11  0 0 0 0 

4 400 1 0 0 1  0 0 0 0 

5 480 4 1 0 5  0 0 0 0 

6 520 0 0 0 0  0 0 0 0 

7 200 8 7 0 15  0 0 0 0 

8 710 23 11 3 37  1 1 0 2 

9 970 0 0 0 0  0 1 0 1 

Hele elven 6660 70 28 4 102  1 2 0 3 

Antall per km  10,5 4,2 0,6 15,3  0,2 0,3 0,0 0,5 

 

Tabell 4. Antall laks og ørret i de forskjellige størrelsesgruppene, antatt kjønnsfordeling, estimert 

antall hunnfisk, estimert snittvekt, hunnfiskbiomasse, egg potensielt gytt, bidrag fra den enkelte 
størrelsesgruppe og eggtetthet per m². Beregningene forutsetter et eggantall på 1300 egg per kilo 

hunnlaks og 1900 per kilo hunnørret (Sættem 1995), og et elveareal på 117 310 m² (Anon. 2014a). 

  Laks  Ørret 

  Små Mellom Stor Totalt  > 1 kg 1-3 kg > 3 kg Totalt 

Antall observert 70 28 4 102  1 2 0 3 

Andel (%) ♀ 40 75 40 -  50 50 50 50 

Antall ♀ 28 21 1,6 50,6  0,5 1 0 1,5 

Snittvekt ♀ (kg) 1,6 3,9 8,0 2,7  0,8 2,0 4,0 1,6 

Biomasse ♀ (kg) 43,7 81,5 12,8 138,0  0,4 2,0 0,0 2,4 

Antall egg 56 784 105 924 16 640 179 348  713 3 800 0 4 513 

Bidrag (%) 31,7 59,1 9,3 100  15,8 84,2 0,0 100 

Egg per m² 0,48 0,90 0,14 1,53  0,01 0,03 0,00 0,04 
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Med bakgrunn i gytefisktellingene og antagelser om kjønnsfordelingen i hver størrelsesgruppe, ble det 

beregnet en gytebestand av laks på 51 hunner og 51 hanner (tabell 4). I tillegg kommer et stort antall 

dverghanner. Basert på gjennomsnittsvekten av hver størrelsesgruppe i fiskesesongen er samlet vekt 

på gytehunnene beregnet til 138 kg, som gir et totalt eggantall på knapt 180 000. Dette gir en 
gjennomsnittlig tetthet på 1,53 lakseegg/m² i Søre Vartdalselva, om det anadrome arealet oppgitt av 

VRL (2014a) legges til grunn (tabell 4). For sjøørret er eggtettheten beregnet til 0,04 per m². 
 

Fangststatistikk 
Offisiell fangststatistikk (www.ssb.no) for laks er for Søre Vartdalselva tilgjengelig fra og med 1979, 
med unntak av perioden 2001 til 2008 og 2013. Data fra 2008 og 2013 er imidlertid fremskaffet av 

Ivar Wartdal, og inkludert her. Fram til 1993 er fangststatistikken for store deler av Møre og Romsdal 

mangelfull, og data fra fylket samlet er derfor kun inkludert fra og med 1993. For sjøørret foreligger 
det for Søre Vartdalselva fangstdata kun for periodene 1979-1981 og 1994-2000. 

 

I perioden 1979-2000 var gjennomsnittlig årsfangst 308 laks. Fangstene var imidlertid svært variable, 

med topp i 2000 (1153 laks) og bunn i 1988 (56 laks). Mot slutten av denne perioden virker det å være 
en god sammenheng mellom fangstene i Søre Vartdalselva og i fylket for øvrig (figur 11). I perioden 

2008 til 2014 var snittfangsten betydelig lavere (201 laks per år), og aldri over 300 laks per år (figur 

11). Snittvekten har variert mellom 1,4 og 4,0 kg, med et snitt på 2,3 kg over alle år. Med unntak av i 
1990 har det vært dominans av smålaks alle år.  

 

 
 

Figur 11. Fangst i antall (stolper) av laks (venstre) og sjøørret (høyre) i Søre Vartdalselva i perioden 

1979-2014. Laksefangstene er inndelt som smålaks (<3 kg, grønn), mellomlaks (3-7 kg, rød) og 

storlaks (>7 kg, svart). Frem til 1992 er mellomlaks og storlaks slått sammen (blå søyler). Linjen viser 
samlet fangst av laks i resten av Møre og Romsdal (kun tilgjengelig fra 1993). Fangst av laks er ikke 

rapportert for årene 2001 til 2008, og for sjøørret mangler data de fleste år. NB! Fangst inkluderer 

gjenutsatt fisk. Kilde: SSB og Ivar Wartdal. 

 

I 2014 ble det fanget 177 laks i Søre Vartdalselva, fordelt på 131 smålaks (74 %) , 42 mellomlaks (24 
%) og 4 storlaks (2 %). Snittvekten var 2,3 kg, og størrelsesfordelingen samsvarer godt med 

fordelingen ved gytefisktellingen (se tabell 5). To mellomlaks og 14 smålaks ble satt levende tilbake i 

elven. I tillegg ble det fanget to oppdrettslaks, og andelen rømt laks i fangsten var dermed lav (se også 
Anon. 2015). Basert på antall avlivede laks i sportsfisket og antall laks observert ved gytefisktellig, er 

beskatningen av laks i vassdraget beregnet til 61 % av totalt innsig. Fangstandelen var størst for 

smålaks (63 %) og mellomlaks (59 %) og minst for storlaks (50 %). Det gjøres oppmerksom på at 

dette er maksimumstall, ettersom enkelte individer kan bli oversett ved gytefisktelling. 
 

Fangstene av sjøørret har variert fra 85 i 1981 til 10 i 1999 (figur 11). I perioden 2009 til 2014 er det i 

den offisielle fangststatistikken oppgitt en fangst på null sjøørret, og dette skyldes at sjøørreten i elven 

har vært fredet (Ivar Wartdal, pers. medd.). Gjennomsnittlig fangst av sjøørret for årene med 
innrapportert fangst er 38 individer, med en snittvekt på 1,1 kg. 

 

https://www.ssb.no/
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Tabell 5. Beregnet beskatning i Søre Vartdalselva i 2014 for ulike grupper av laks og for laks og 
sjøørret totalt. Beskatningstallene er basert på gytefisktelling og fangststatistikk, og må oppfattes som 

maksimumsanslag. 

  

  

Laks 

  

Sjøørret 

 

Totalt 

  Små Mellom Stor Totalt 

    Antall Observert 70 28 4 102 
 

3 
 

105 

Antall avlivet 117 40 4 161 
 

0 
 

161 

Totalt innsig 187 68 8 263 
 

3 
 

266 

Beskatning (%) 62,6 58,8 50,0 61,2 
 

0,0 
 

60,5 
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OPPSUMMERING OG DISKUSJON 
 
 

Anadromt areal og smoltproduksjon 
Om man antar at våre elektrofiskestasjoner er representative for hele elven, kan gjennomsnittlig 

estimert tetthet av presmolt laks (22,1 per 100 m²) ganges opp med anadromt areal for å finne et 
estimat for vassdragets totale smoltproduksjon. Hvis man bruker VRL sitt mål for anadromt areal, 117 

310 m², gir dette en total bestand på ca. 26 000 presmolt laks i Søre Vartdalselva høsten 2014. 

 

Det er imidlertid to forhold som medfører at dette estimatet bør nedjusteres. For det første anslår vi at 
anadromt areal i elven nedstrøms Skorgeelva kun er omtrent to tredeler av arealet VRL benytter, 

basert på målinger av elvens gjennomsnittlige bredde på kart (http://kart.fiskeridir.no). For det andre 

var det lav vannføring under elektrofisket, slik at vanndekt areal var en del mindre enn totalt elveareal. 
Vi estimerer derfor at vanndekt anadromt areal var omtrent halvparten av arealet oppgitt av VRL den 

aktuelle dagen (rundt 60 000 m²), og dermed at antall presmolt laks i elven på dette tidspunktet var et 

sted mellom 10 000 og 15 000 individer. Det må også forventes noe dødelighet for denne gruppen den 

kommende vinteren, slik at antall smolt som faktisk går ut av elven våren 2015 vil være litt lavere enn 
dette. 

 

En tilsvarende beregning av produksjonen av sjøørretsmolt er ikke mulig, ettersom en stor, men 
ukjent, andel av ørret i presmoltstørrelse er stasjonær fisk som aldri vil gå ut som smolt. Den meget 

lave tettheten av gytemoden sjøørret i elven gir en tydelig indikasjon på at graden av anadromitet blant 

ørreten i elven for øyeblikket er lav. Det er også sannsynlig at sjøoverlevelsen for ørret har vært lav i 
denne regionen de senere årene (Direktoratet for naturforvaltning 2009), slik at antall gytefisk ikke gir 

et godt bilde av smoltproduksjonen. 

 

Gytebestand og beskatning 
Eggtettheten for laks ble i 2014 estimert til 1,53 egg per m², men om anadromt areal nedjusteres som 
beskrevet over, vil eggtettheten ligge rundt 2,3 per m². Dette er uansett betydelig lavere enn 

gytebestandsmålet på 4 egg per m². Om en antar samme fangstandeler hvert år, har gytebestandsmålet 

heller ikke vært nådd i perioden 2008 til 2013, med mulige unntak for 2011 og 2012, da andelen 
mellomlaks i fangstene var relativt høy (se figur 11). Dette stemmer også overens med vurderinger 

gjort av VRL (Anon. 2014b). 

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning anslår at overbeskatningen av laksebestanden i Søre 
Vartdalselva lå på 13 % av gytebestandsmålet (i antall kg) i 2013 (Anon. 2014b). Fangststatistikk og 

gytefisktelling fra 2014 antyder at overbeskatningen lå på minst 50 % av gytebestandsmålet dette året, 

tilsvarende rundt 130 kg hunnfisk. Dette forutsetter imidlertid et anadromt areal på 2/3 av det 
«offisielle»; om VRL sin verdi for anadromt areal legges til grunn, ville selv ikke hele innsiget av laks 

(null beskatning) i 2014 vært tilstrekkelig til å innfri gytebestandsmålet (totalt innsig tilsvarer 3,77 egg 

per m²). Med andre ord hadde laksebestanden ikke, eller et relativt lite (avhengig av hvordan anadromt 
areal fastsettes), høstbart overskudd i 2014. 

 

Årsklassestyrke 
Denne undersøkelsen har påvist en betydelig variasjon i laksens årsklassestyrke i Søre Vartdalselva. 

Siste år med utsetting av yngel fra klekkeriet var 2010, og all ungfisk i elven i dag er dermed naturlig 
rekruttert. Årsklassen fra 2012 (toåringer i 2014) er meget sterk, mens årsklassene fra 2013 og spesielt 

2014 er langt svakere. Ettåringer ble kun registrert nedom laksetrappen, og årsyngel kun på de to 

nederste stasjonene (opp til 1,2 km fra sjøen). Det var høy tetthet av toåringer i stort sett hele den 
undersøkte delen av elven, men med avtagende tetthet helt øverst mot Kviebrua. Det ble registrert 

relativt få treåringer, men dette skyldes med stor sannsynlighet at laksen i hovedsak går ut som 

treårssmolt. 

 

http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2
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Disse resultatene bygger på et relativt omfattende elektrofiske, og er derfor sannsynligvis godt 

representative for elven som helhet. Det er derfor sannsynlig at det vil være bra utvandring av 

laksesmolt fra Søre Vartdalselva våren 2015, men relativt liten utvandring de to påfølgende årene. 

Man må derfor forvente et bra innsig av smålaks høsten 2016, og betydelig mindre smålaks i 2017 og 
2018. Tilsvarende vil innsiget av mellomlaks (to-sjøvinter-laks) sannsynligvis bli bra i 2017 og dårlig i 

2018 og 2019. Dette avhenger imidlertid også av laksens overlevelse i havet, som kan variere 

betydelig mellom år, men er lav i innværende periode. 
 

Også av ørret var det lav tetthet av årsyngel høsten 2014, men variererende tetthet av øvrige årsklasser. 

Resultatet av gytefisktellingen og ungfiskundersøkelsen tyder på at en liten del av ørreten i elven er 
avkom av sjøørret; bestanden virker i dag å være dominert av stasjonær fisk, spesielt oppom 

fisketrappen. Våre resultater gir ikke grunn til å forvente et betydelig innsig av sjøørret til Søre 

Vartdalselva de kommende årene, men årsaken til at sjøørretbestanden er såpass fåtallig er usikker. 

Det er sannsynlig at sjøørretbestanden vil ta seg opp igjen om ørretens sjøoverlevelse i regionen 
forbedrer seg, men faktorer i vassdraget spiller trolig også inn i denne dynamikken (se under). 

 

Flaskehalser for fiskeproduksjon 
Søre Vartdalsvassdraget har relativt lav innsjøprosent, noe som medfører at elven er en typisk flomelv, 
med raske endringer i vannføring. Fem-persentilen for vannføring i perioden oktober - april er 134 l/s, 

og tre ganger høyere resten av året (NVE Lavvannsapplikasjon). Dette tilsier at tørrlegging/innfrysing 

av gytegroper vinterstid er et sannsynlig problem i kalde og tørre vintre, dersom vintervannføringen 

blir betydelig lavere enn vannføringen på gytetidspunktet (Barlaup mfl. 1994, Cunjak & Therrien 
1998). Svært lav vannføring vinterstid kan også medføre redusert vekst og/eller dødelighet for ungfisk 

(Gibson & Myers 1988, Hvidsten 1993, Cunjak mfl. 2013). I vintre med store svingninger i 

lufttemperatur og nedbør er det mulig at også isgang kan medføre økt eggdødelighet. Store flommer 
kan inntreffe både høst, vinter og vår, og kan også gjøre skade på gytegroper, og i ekstreme tilfeller 

også føre til dødelighet for ungfisk (årsyngel er da mest utsatt). Sistnevnte ble påvist av lokale 

grunneiere etter flommen i november 2013, men omfanget av slik dødelighet er ikke kjent. Flommen 
høsten 2014 (inntraff etter denne undersøkelsen) kan også ha medført noe dødelighet for ungfisk i 

elven, men i et lengre tidsperspektiv vurderes det at lav vintervannføring er en viktigere faktor til 

dødelighet for egg og ungfisk i Søre Vartdalselva enn flom og isgang. 

 
Det er gode oppvekstforhold for laksefisk i mesteparten av Søre Vartdalselva, og dette vurderes ikke 

som en potensiell flaskehals for fiskeproduksjonen. Gyteforholdene er derimot generelt dårlige, uten 

store og sammenhengende områder med egnet gytesubstrat. Dette skyldes i hovedsak relativt høy 
gradient og strømfart, noe som enkelte steder kan ha blitt forverret av flomsikringstiltak langs elven. 

Den sterke 2012-årsklassen viser imidlertid at naturlig gyting (uten kultivering) i alle fall enkelte år er 

meget vellykket, og nok til å gi høy tetthet av presmolt laks i de nederste 4-5 km av elven. 

Gytebestanden var svak i 2013, men moderat og relativt lik i 2012 og 2011 (figur 11, Anon. 2014b), 
noe som tilsier at den store forskjellen i tetthet mellom ettåringer (gytt i 2012) og toåringer (gytt i 

2011) i elven ikke kan forklares med forskjeller i antall gytefisk. 

 
En økende oterbestand og forurensing fra jordbruk langs elven har også blitt trukket frem som mulige 

negative påvirkninger på fiskebestandene i Søre Vartdalselva. Disse faktorene har ikke blitt nærmere 

undersøkt i denne sammenhengen, men det vurderes som svært usannsynlig at disse skal kunne 
forklare den påfallende variasjonen i årsklassestyrke de siste få årene. 

 

I sum vurderer vi derfor at variasjon i eggdødelighet som følge av klimatiske forhold om vinteren kan 

være en viktig flaskehals for fiskeproduksjon i Søre Vartdalselva. Tørrlegging/innfrysing av 
gytegroper inntreffer sannsynligvis oftere her enn i de fleste elver, på grunn av tidvis svært lave 

vintervannføringer sammenlignet med høstvannføringen, og dette kan også medføre dødelighet for 

ungfisk vinterstid. Vannføringsdata fra nærliggende vassdrag (http://sildre.nve.no) indikerer at det var 
svært lav vannføring i Søre Vartdalselva de to siste vintrene før denne undersøkelsen ble gjennomført, 

og betydelig lavere enn på gytetidspunktet de foregående høstene. Svak rekruttering som følge av lav 

http://gis.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=Lavvann
http://sildre.nve.no/
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vannføring vinteren 2012/2013 er også sannsynliggjort i andre vassdrag på Vestlandet (se for 

eksempel Sægrov & Urdal 2014). Det vurderes som sannsynlig at slike forhold er årsaken til at 

årsklassene av laks fra 2013 og 2014 er svake i Søre Vartdalselva, og årsklassestyrken kan forventes å 

fortsette å variere mellom år også i fremtiden. Samtidig gjøres det oppmerksom på at vintrene 
2012/2013 og 2013/2014 var uvanlig kalde og tørre, slik at de to nevnte årsklassene muligens også er 

uvanlig svake. 

 

Aktuelle tiltak 
Dødelighet for egg og ungfisk som følge av lav vannføring vinterstid kan reduseres ved hjelp av 

biotopjusterende tiltak, kultivering eller en kombinasjon av disse tiltakene. I tillegg anbefales det å 

redusere beskatningen ved sportsfiske. En utfyllende beskrivelse og diskusjon av disse tiltakene er 

presentert i det følgende. 
 

Gytehøler 
Tiltak som kan redusere faren for klimatisk betinget eggdødelighet bør prioriteres i Søre Vartdalselva. 

Dette kan gjøres ved å utføre biotopjusterende tiltak som sikrer vannspeil ved aktuelle gyteområder 

selv ved svært lav vannføring. Slik elvens utforming og substratfordeling er i dag, foregår trolig mye 

av gyteaktiviteten på grunne flater heller enn i dypere høler, og slike områder vil være utsatt for 
tørrlegging/innfrysing vinterstid. Gyting på utløpet av dypere høler vil normalt redusere sjansen for 

slike hendelser, og vil også gi mindre sannsynlighet for mekanisk skade på gytegropene ved flom. 

 
Den beste måten å oppnå dette på er normalt å utforme delvis kunstige gytehøler i elven. Dette gjøres 

ved å legge ut store steinblokker på strategiske steder (gjerne i form av en terskel) for å redusere 

strømfart, øke vanndypet og gi et større vanndekt areal i området like oppstrøms steinene. 
Vannhastigheten på utløpet av hølen bør ved lav til middels vannføring ligge i intervallet 0,3-0,6 m/s, 

og substratet bør i samme område ha en stor andel grus/småstein i størrelsesintervallet 1-10 cm. Om 

gytehølen utformes i et område som mangler egnet gytesubstrat kan dette tilføres, og bør da legges ut i 

30-50 cm tykke banker, med en del rullestein/blokker for å holde grusen på plass (se også Forseth & 
Harby 2013). Det understrekes at tersklene ikke må bygges så høyt at terskelhølene vil fungere som 

store sedimenteringsbassenger. Dette vil redusere naturlig grustransport nedover elven, som er viktig 

for å opprettholde en diversitet av gytehabitat. 
 

Oppretting av gytehøler har allerede blitt forsøkt en rekke steder i Søre Vartdalselva (se for eksempel 

figur 2). Den første tiden var enkelte av disse kunstige hølene mye brukte standplasser for gytefisk, 

men gyteaktiviteten i hølene ble ikke kartlagt. De fleste av hølene er nå fylt igjen av masser og delvis 
ødelagt av flom, men enkelte bidrar enda noe til å bedre gyteforholdene ved å redusere strømfarten i 

områder med flekkvis brukbart gytesubstrat. Dette illustrerer at oppretting av helt eller delvis kunstige 

gytehøler i flomelver som Søre Vartdalselva er komplisert, og sjelden gir varig gode resultater. Man 
må derfor belage seg på en del vedlikeholdsarbeid som innebærer utgraving av masser når hølene 

fylles opp, reparering av terskler  og eventuelt påfylling av gytegrus i etterkant av store flommer. Om 

dette utføres vil tiltaket kunne redusere variasjonen i årsklassestyrke, og dermed gi jevnere 
smoltproduksjon og et mer forutsigbart høstbart overskudd. 

 

Kultivering 
Stryking av stamfisk og påfølgende utlegging av egg eller yngel ble praktisert i Søre Vartdalselva fra 

1960-tallet til og med 2010. Dette bidro sannsynligvis til å redusere naturlig variasjon i 

årsklassestyrke, men effekten har ikke blitt evaluert. Utlagte egg vil ikke på samme måte som naturlig 
gytte egg være utsatt for dødelighet i tørre perioder, ettersom eggutlegging foregår på lav vannføring, 

og eggene da kan plasseres i permanent vanndekte områder. Yngel som settes ut om våren vil også 

skånes for dødelighet knyttet til lav vannføring i elven vinterstid, men uten en evaluering av de ulike 

metodene er det vanskelig å si om eggutlegging eller utsetting av yngel gir best resultat i dette 
vassdraget. I Miljødirektoratets retningslinjer for kultivering anbefales det for øvrig bruk av «tidligst 

hensiktsmessige livsstadium» ved utsetting av fisk (Miljødirektoratet 2014), samtidig som det advares 

mot uønskede genetiske effekter på bestandsnivå av kultivering generelt. Etter vår vurdering vil 
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kultivering sannsynligvis bidra til redusert variasjon i årsklassestyrke for laks i Søre Vartdalselva, men 

om kultiveringsarbeidet skal gjenopptas bør det brukes genbankbaserte metoder (se Miljødirektoratet 

2014), og effekten av tiltaket bør evalueres ved hjelp av genetisk sporing. 

 

Redusert beskatning 
Data fra denne undersøkelsen og vurderinger utført av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning tyder på 
at laksebestanden i Søre Vartdalselva har vært noe overbeskattet de to siste årene. Innsiget av laks er 

videre ventet å bli relativt dårlig i 2017 og 2018, og det vurderes derfor at det kan være nødvendig å 

redusere beskatningen i elv for å sikre årviss oppnåelse av gytebestandsmålet. Aktuelle tiltak kan være 

å redusere antall fiskedøgn eller innføre/redusere døgnkvoter, men det viktigste vil uansett være å ha 
en kunnskapsbasert evaluering av fiskereglene underveis i sesongen (for eksempel midtveis i 

fiskesesongen). Om fangstene er lave bør man da vurdere stans eller innstramminger i fisket, og 

fangstene bør da sammenlignes med gytebestandsmålet satt av VRL (men se diskusjon av dette under 
«Anadromt areal og smoltproduksjon» ovenfor). En beskatning på 50-60 % kan antas inntil ytterligere 

kunnskap foreligger. Det er nylig montert en fisketeller i trappen for å få bedre oversikt over innsiget, 

men det gjøres oppmerksom på at gjentatt opp- og nedvandring av samme individ er vist å gi betydelig 
misvisende tall i enkelte slike tellere (Lura 2008). 
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VEDLEGG 
 

 
VEDLEGGSTABELL A. Laks i Søre Vartdalselva 14. oktober 2014. Fangst per omgang og estimat 

for tetthet med 95 % konfidensintervall, lengde (mm) med standardavvik (SD), maks- og 

minimumslengder og biomasse (g) for hver aldersgruppe på hver stasjon og samlet for alle stasjoner i 
Søre Vartdalselva 14.10.14. Merk: Samlet estimat for alle stasjoner i hovedelven er snitt av estimatene 

± 95 % konfidensintervall. 

Stasjon 

nr 

Alder / 

gruppe 

Fangst, antall Estimat 

antall 

95 % 

c.f. 

Fangb. Lengde (mm) Biomasse 

(gram) 1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum  Gj. Snitt SD Min Max 

1 0 2   2 1,9 ± 0,0 1,00 66,5 2,1 65 68 5 

105 m² 1 7 2  9 8,6 ± 0,6 0,80 98,1 4,3 93 106 80 

 2 17 7 2 26 26,0 ± 3,3 0,63 121,6 8,9 104 137 444 

 3    0 0,0 - -     0 

 4    0 0,0 - -     0 

 5    0 0,0 - -     0 

 Sum 26 9 2 37 36,3 ± 2,6 0,69 112,9 17,0 65 137 530 

 Sum >0+ 24 9 2 35 34,5 ± 2,8 0,68     524 

 Presmolt 20 6 1 27 26,2 ± 1,6 0,74 120,7 9,8 101 137 452 

2 0 1   1 1,0 ± 0,0 1,00 61,0 - 61 61 3 

100 m² 1 4 2  6 6,1 ± 1,0 0,71 93,7 4,8 86 100 50 

 2 13 4 2 19 20,0 ± 2,9 0,64 119,1 7,8 107 138 329 

 3    0 0,0 - -     0 

 4    0 0,0 - -     0 

 5    0 0,0 - -     0 

 Sum 18 6 2 26 27,0 ± 2,8 0,67 111,0 16,5 61 138 382 

 Sum >0+ 17 6 2 25 26,1 ± 3,0 0,65     380 

 Presmolt 13 3 1 17 17,3 ± 1,3 0,74 120,0 8,2 100 138 299 

4 0    0 0,0 - -     0 

100 m² 1 1   1 1,0 ± 0,0 1,00 97,0 - 97 97 9 

 2 24 2 2 28 28,2 ± 1,0 0,81 121,1 10,3 101 141 474 

 3 2 1  3 3,1 ± 0,7 0,71 135,7 3,5 132 139 74 

 4    0 0,0 - -     0 

 5    0 0,0 - -     0 

 Sum 27 3 2 32 32,2 ± 1,1 0,81 121,8 11,5 97 141 558 

 Sum >0+ 27 3 2 32 32,2 ± 1,0 0,81     558 

 Presmolt 24 2 1 27 27,1 ± 0,5 0,87 125,3 8,3 112 141 501 

6 0    0 0,0 - -     0 

105 m² 1    0 0,0 - -     0 

 2 10 6 3 19 21,9 ± 9,2 0,44 126,2 7,0 110 139 379 

 3    0 0,0 - -     0 

 4    0 0,0 - -     0 

 5    0 0,0 - -     0 

 Sum 10 6 3 19 21,9 ± 9,2 0,44 126,2 7,0 110 139 379 

 Sum >0+ 10 6 3 19 21,9 ± 9,2 0,44     379 

 Presmolt 10 6 3 19 21,9 ± 9,2 0,44 126,2 7,0 110 139 379 

7 0    0 0,0 - -     0 

105 m² 1    0 0,0 - -     0 

 2 7 7 1 15 16,7 ± 6,7 0,47 125,7 6,9 113 134 261 

 3 2   2 1,9 ± 0,0 1,00 147,5 9,2 141 154 55 

 4    0 0,0 - -     0 

 5    0 0,0 - -     0 

 Sum 9 7 1 17 17,9 ± 4,7 0,54 128,2 10,0 113 154 316 

 Sum >0+ 9 7 1 17 17,9 ± 4,7 0,54     316 

 Presmolt 9 7 1 17 17,9 ± 4,7 0,54 128,2 10,0 113 154 316 

Samlet 0 3 0 0 3 0,6 ± 1,1  64,7 3,5 61 68 2 

515 m² 1 12 4 0 16 3,1 ± 4,9  96,4 4,7 86 106 28 

 2 71 26 10 107 22,6 ± 5,7  122,4 8,8 101 141 377 

 3 4 1 0 5 1,0 ± 1,8  140,4 8,3 132 154 26 

 4 0 0 0 0 0,0 ± 0,0      0 

 5 0 0 0 0 0,0 ± 0,0      0 

 Sum 90 31 10 131 27,1 ± 9,3  118,6 15,0 61 154 432 

 Sum >0+ 87 31 10 128 26,5 ± 8,6      431 

 Presmolt 76 24 7 107 22,1 ± 5,6  123,9 9,1 100 154 389 
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VEDLEGGSTABELL B. Ørret i Søre Vartdalselva 14. oktober 2014. Fangst per omgang og estimat for 

tetthet med 95 % konfidensintervall, lengde (mm) med standardavvik (SD), maks- og 

minimumslengder og biomasse (g) for hver aldersgruppe på hver stasjon og samlet for alle stasjoner i 

Søre Vartdalselva 14.10.14. Merk: Samlet estimat for alle stasjoner i hovedelven er snitt av estimatene 
± 95 % konfidensintervall. 

Stasjon 

nr 

Alder / 

gruppe 

Fangst, antall Estimat 

antall 

95 % 

c.f. 

Fangb. Lengde (mm) Biomasse 

(gram) 1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum  Gj. Snitt SD Min Max 

1 0  2  2   2,0* - - 67,0 4,2 64 70 6 

105 m² 1 6 2 1 9 9,1 ± 2,2 0,62 102,7 14,8 81 120 105 

 2 6 1 1 8 7,9 ± 1,4 0,67 136,6 7,1 128 148 219 

 3 1   1 1,0 ± 0,0 1,00 167,0 - 167 167 50 

 4    0 0,0 - -     0 

 5    0 0,0 - -     0 

 Sum 13 5 2 20 20,2 ± 3,3 0,61 115,9 27,6 64 167 380 

 Sum >0+ 13 3 2 18 17,8 ± 2,2 0,66     374 

 Presmolt 11 2 1 14 13,5 ± 1,1 0,75 130,8 16,3 107 167 346 

2 0    0 0,0 - -     0 

100 m² 1 3 1  4 4,0 ± 0,47 0,78 97,8 5,1 93 105 41 

 2 2   2 2,0 ± 0,5 1,00 126,5 13,4 117 136 46 

 3 2   2 2,0 ± 0,0 1,00 148,5 6,4 144 153 70 

 4    0 0,0 - -     0 

 5    0 0,0 - -     0 

 Sum 7 1 0 8 8,0 ± 0,2 0,89 117,6 23,7 93 153 157 

 Sum >0+ 7 1 0 8 8,0 ± 0,2 0,89     157 

 Presmolt 5   5 5,0 ± 0,0 1,00 131,0 19,7 105 153 128 

4 0 1   1 1,0 ± 0,0 1,00 66,0 - 66 66 3 

100 m² 1 1 2  3 3,2 - - 99,0 5,3 95 105 31 

 2 1   1 1,0 ± 0,0 1,00 126,0 - 126 126 23 

 3    0 0,0 - -     0 

 4    0 0,0 - -     0 

 5    0 0,0 - -     0 

 Sum 3 2 0 5 5,2 ± 1,3 0,65 97,8 21,6 66 126 57 

 Sum >0+ 2 2 0 4 4,4 ± 2,0 0,57     54 

 Presmolt 1 1  2 2,2 ± 1,4 0,57 115,5 14,8 105 126 36 

6 0 3   3 2,9 ± 0,0 1,00 76,7 9,0 71 87 13 

105 m² 1 9 3 1 13 12,9 ± 1,9 0,67 103,4 10,4 74 120 146 

 2 4 1  5 4,8 ± 0,4 0,82 143,8 8,9 134 155 150 

 3 1   1 1,0 ± 0,0 1,00 165,0 - 165 165 45 

 4 2   2 1,9 ± 0,0 1,00 193,5 3,5 191 196 138 

 5  2  2 2,0* - - 185,0 1,4 184 186 116 

 Sum 19 6 1 26 25,2 ± 1,7 0,73 123,7 37,3 71 196 608 

 Sum >0+ 16 6 1 23 22,5 ± 2,0 0,70     595 

 Presmolt 16 5 1 22 21,4 ± 1,7 0,72 132,3 33,7 100 196 591 

7 0 1   1 1,0 ± 0,0 1,00 68,0 - 68 68 3 

105 m² 1 9 1  10 9,5 ± 0,2 0,91 101,4 14,0 85 123 102 

 2 7 1  8 7,6 ± 0,2 0,89 121,6 10,5 104 137 145 

 3 6 1  7 6,7 ± 0,2 0,87 153,1 7,9 138 161 238 

 4 5   5 4,8 ± 0,0 1,00 169,4 11,8 150 182 228 

 5 2   2 1,9 ± 0,0 1,00 179,0 4,2 176 182 112 

 Sum 30 3 0 33 31,4 ± 0,3 0,92 131,3 31,8 68 182 827 

 Sum >0+ 29 3 0 32 30,5 ± 0,3 0,91     824 

 Presmolt 25 2  27 25,7 ± 0,2 0,93 141,1 25,8 100 182 783 

Samlet 0 5 2 0 7 1,4 ± 1,4  71,1 7,5 64 87 5 

515 m² 1 28 9 2 39 7,7 ± 5,1  101,8 11,5 74 123 86 

 2 20 3 1 24 4,7 ± 3,9  131,8 12,3 104 155 118 

 3 10 1 0 11 2,1 ± 3,3  154,6 8,8 138 167 81 

 4 7 0 0 7 1,3 ± 2,6  176,3 15,3 150 196 75 

 5 2 2 0 4 0,8 ± 1,3  182,0 4,3 176 186 46 

 Sum 72 17 3 92 18,0 ± 13,9  122,8 32,2 64 196 412 

 Sum >0+ 67 15 3 85 16,6 ± 13,2      407 

 Presmolt 58 10 2 70 13,6 ± 12,6  134,8 26,6 100 196 383 

*Der tetthet ikke kunne beregnes er tettheten satt lik totalt antall fangede fisk av den aktuelle aldersgruppen. 
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VEDLEGGSTABELL C. Laks og ørret i Søre Vartdalselva 14. oktober 2014. Fangst per omgang, 

estimat for tetthet med 95 % konfidensintervall og biomasse (g) for hver aldersgruppe på hver stasjon 

og samlet for alle stasjoner i Søre Vartdalselva 14.10.14. Merk: Samlet estimat for alle stasjoner i 

hovedelven er snitt av estimatene ± 95 % konfidensintervall. 

Stasjon 

nr 

Alder / 

gruppe 

Fangst, antall Estimat 

antall 

95 % 

c.f. 

Fangb. Biomasse 

(gram) 1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum  

1 0 2 2  4 4,1 ± 2,0 0,57 11 

105 m² 1 13 4 1 18 17,6 ± 1,6 0,71 185 

 2 23 8 3 34 33,9 ± 3,5 0,64 663 

 3 1   1 1,0 ± 0,0 1,00 50 

 4    0 0,0 - - 0 

 5    0 0,0 - - 0 

 Sum 39 14 4 57 56,4 ± 3,9 0,67 910 

 Sum >0+ 37 12 4 53 52,3 ± 3,6 0,67 899 

 Presmolt 31 8 2 41 39,7 ± 1,9 0,74 798 

2 0 1   1 1,0 ± 0,0 1,00 3 

100 m² 1 7 3  10 10,2 ± 1,0 0,74 91 

 2 15 4 2 21 21,8 ± 2,4 0,67 375 

 3 2   2 2,0 ± 0,0 1,00 70 

 4    0 0,0 - - 0 

 5    0 0,0 - - 0 

 Sum 25 7 2 34 34,8 ± 2,2 0,72 539 

 Sum >0+ 24 7 2 33 33,8 ± 2,3 0,71 536 

 Presmolt 18 3 1 22 22,2 ± 1,0 0,80 427 

4 0 1   1 1,0 ± 0,0 1,00 3 

100 m² 1 2 2  4 4,4 ± 2,0 0,57 40 

 2 25 2 2 29 29,2 ± 0,9 0,82 497 

 3 2 1  3 3,1 ± 0,7 0,71 74 

 4    0 0,0 - - 0 

 5    0 0,0 - - 0 

 Sum 30 5 2 37 37,4 ± 1,4 0,79 615 

 Sum >0+ 29 5 2 36 36,4 ± 1,4 0,78 612 

 Presmolt 25 3 1 29 29,1 ± 0,7 0,84 538 

6 0 3   3 2,9 ± 0,0 1,00 13 

105 m² 1 9 3 1 13 12,9 ± 1,9 0,67 146 

 2 14 7 3 24 25,5 ± 6,0 0,53 529 

 3 1   1 1,0 ± 0,0 1,00 45 

 4 2   2 1,9 ± 0,0 1,00 138 

 5 0 2  2   2,0* - - 116 

 Sum 29 12 4 45 45,5 ± 4,8 0,62 988 

 Sum >0+ 26 12 4 42 43,0 ± 5,5 0,59 975 

 Presmolt 26 11 4 41 41,8 ± 5,1 0,60 971 

7 0 1   1 1,0 ± 0,0 1,00 3 

105 m² 1 9 1  10 9,5 ± 0,2 0,91 102 

 2 14 8 1 23 23,1 ± 3,3 0,62 406 

 3 8 1  9 8,6 ± 0,2 0,90 293 

 4 5   5 4,8 ± 0,0 1,00 228 

 5 2   2 1,9 ± 0,0 1,00 112 

 Sum 39 10 1 50 48,1 ± 1,5 0,79 1143 

 Sum >0+ 38 10 1 49 47,1 ± 1,5 0,78 1140 

 Presmolt 34 9 1 44 42,4 ± 1,5 0,78 1099 

Samlet 0 8 2  10 2,0 ± 1,8  7 

515 m² 1 40 13 2 55 10,9 ± 6,0  114 

 2 91 29 11 131 26,7 ± 6,1  495 

 3 14 2  16 3,1 ± 3,9  107 

 4 7   7 1,3 ± 2,6  75 

 5 2 2  4 0,8 ± 1,3  46 

 Sum 162 48 13 223 44,4 ±10,8  844 

 Sum >0+ 154 46 13 213 42,5 ± 9,4  837 

 Presmolt 134 34 9 177 35,0 ± 11,1  772 

*Der tetthet ikke kunne beregnes er tettheten satt lik totalt antall fangede fisk av den aktuelle aldersgruppen. 
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Vedleggstabell D. Lokalisering og beskrivelse av elektrofiskestasjonene i Søre Vartdalselva i 2014. Stasjonene er vist på kart i figur 1. 

Stasjon 

(nr) 

UTM koordinat 

WGS84 

Areal 

(m² -lxb) 

Antall 

omg. 

Elve- 

Bredde (m) 

Våt- 

Bredde (m) 

Vann- 

Dekning (%) 

Type 

(elveklasse) 

Snittdyp 

(cm) 
Begroing Substrat 

1 32 V 349085 6910472 105 (15x7) 3 20 13 65 Grunnområde 15 5 % mose Blokk/stein/småstein 

2 32 V 349339 6910261 100 (10x10) 3 18 16 90 Grunnområde/stryk 15 Ingen Stein/småstein 

3 32 V 349478 6910217 54 (12x4,5) 1   
     

4 32 V 349723 6910125 100 (18x5,5) 3 15 12 80 Grunnområde 20 5 % mose Stein/småstein 

5 32 V 350265 6909900 100 (18x5,5) 1   
     

6 32 V 350518 6909710 105 (15x7) 3 18 14 80 Grunnområde 10 Ingen Stein/småstein 

7 32 V 351952 6908755 104 (13x8) 3 15 13 85 Grunnområde/stryk 10 <5 % mose Stein/småstein 

8 32 V 352401 6908368 120 (12x10) 1   
     

 
 

Vedleggstabell E. Oversikt over reell fangst og estimert tetthet av laks ved elektrofiske på stasjoner med én omgangs overfiske i Søre Vartdalselva 14.10.14. 

Alder er fastsatt basert på lengdefordeling for aldersbestemt materiale på de øvrige stasjonene. Stasjonene er avmerket på kart i figur 1. 

Stasjon 
Areal 

(m²) 
Aldersgruppe 

Reell fangst 

(antall individer) 

Estimert tetthet 

(fisk/100 m²) 

3 54 

0+ 0 0,0 

1+ 5 15,4 

≥ 2+ 12 37,0 

Sum 17 52,5 

5 100 

0+ 0 0,0 

1+ 0 0,0 

≥ 2+ 18 30,0 

Sum 18 30,0 

8 120 

0+ 0 0,0 

1+ 0 0,0 

≥ 2+ 4 5,6 

Sum 4 5,6 

 

 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 2068  28 

Vedleggstabell F. Oversikt over reell fangst og estimert tetthet av ørret ved elektrofiske på stasjoner med én omgangs overfiske i Søre Vartdalselva 14.10.14. 

Alder er fastsatt basert på lengdefordeling for aldersbestemt materiale på de øvrige stasjonene. Stasjonene er avmerket på kart i figur 1. 

Stasjon 
Areal 

(m²) 
Aldersgruppe 

Reell fangst 

(antall individer) 

Estimert tetthet 

(fisk/100 m²) 

3 54 

0+ 2 9,3 

1+ 2 6,2 

≥ 2+ 3 9,3 

Sum 7 21,6 

5 100 

0+ 0 0,0 

1+ 1 1,7 

≥ 2+ 8 13,3 

Sum 9 15,0 

8 120 

0+ 0 0,0 

1+ 5 6,9 

≥ 2+ 16 22,2 

Sum 21 29,2 

 

 


