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FORORD 

Rådgivende Biologer AS gjennomførte i april 2018 el-fiske i et utvalg elver nær settefiskanlegg i 
Trøndelag og i Møre og Romsdal, for å undersøke forekomst av rømt laksefisk. Undersøkelsen ble utført 
på oppdrag fra Fiskeridirektoratet. Det ble utført tilsvarende undersøkelser i ulike landsdeler i 2015-
2017, og foreliggende undersøkelse er en videreføring av dette arbeidet. 

Feltarbeidet i 2018 ble utført av Marius Kambestad fra Rådgivende Biologer AS, med assistanse fra 
Larry Habimana (i Trøndelag), Michael Hansen Muren og Jon Eide Pettersen (i Møre og Romsdal), alle 
fra Fiskeridirektoratet. 

 
Bergen, 23. april 2018 
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SAMMENDRAG 

Kambestad, M. 2018. 
Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Trøndelag og Møre & Romsdal våren 
2018. Rådgivende Biologer AS, rapport 2651, 10 sider, ISBN 978-82-8308-495-5. 

 
 
Rådgivende Biologer AS gjennomførte i april 2018 el-fiske i et utvalg elver nær settefiskanlegg i 
Trøndelag og i Møre og Romsdal, for å undersøke forekomst av rømt laksefisk. Undersøkelsen omfattet 
elver ved to settefiskanlegg på Frøya i Trøndelag og fem anlegg i Volda, Vanylven og Herøy kommuner 
i Møre og Romsdal. De undersøkte elvene ligger ved akvakultur-lokalitetene Dale, Steinsvik, Dravlaus, 
Videlid, Moltustranda, Ervikbukta og Tverrvågen. 
 
Det var lav vannføring og gode forhold for el-fiske ved samtlige lokaliteter. Det ble fanget vill laksefisk 
i alle undersøkte elver, og alle elvene ble vurdert som godt egnet for denne type undersøkelse. 
Registrerte arter av villfisk var ørret, laks, ål, stingsild og skrubbe. 
 
Det ble ikke påvist rømt fisk ved noen av de undersøkte lokalitetene. Det gjøres oppmerksom på at el-
fiske ikke kan brukes til å kategorisk utelukke rømming, ettersom enkelte fisk kan bli oversett, eller fisk 
rømt på et tidligere tidspunkt kan ha gått rett ut i sjø eller forlatt elven før undersøkelsen. 
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METODE 

Ved rømming fra settefiskanlegg vil fisken i mange tilfeller ikke være smoltifisert, og dermed ikke klar 
for overgangen til saltvann. Slik fisk vil søke seg til nærmeste elv, der de ofte samles i elveosen eller i 
kulper et kort stykke opp i elven. Rømming fra settefiskanlegg kan dermed påvises ved fangst av fisk i 
nærliggende elver, noe som normalt gjøres ved fiske med elektrisk fiskeapparat (heretter el-fiske). 
Metoden forutsetter dermed tilstedeværelse av en eller flere elver relativt nær det aktuelle anlegget, og 
at elven(e) er egnet som habitat for laksefisk. Svært bratte elver uten oppvandringsmulighet for fisk er 
ikke egnet, og det samme gjelder elver/bekker som er lukket eller lagt i rør i lengre strekk nederst mot 
sjøen. 
 
Feltarbeidet ble utført 11. april 2018 i Møre og Romsdal og 17. april i Trøndelag. De undersøkte elvene 
er listet opp i tabell 1. Vannføringen var lav i alle elvene på undersøkelsestidspunktet, og forholdene 
var dermed gode for denne typen undersøkelse. Vanntemperaturen varierte fra 1,1 til 8,6 °C og 
ledningsevnen fra 32 til 131 µS/cm i de ulike elvene. 
 
Tabell 1. Oversikt over settefiskanlegg med nærliggende elver som inngikk i undersøkelsen. 
Lokalitet navn Lokalitet nr. Kommune Fylke Undersøkte elver 
Dale 12217 Volda M&R Storelva 
Steinsvik 12222 Volda M&R Steinsvikelva + Åmela 
Dravlaus 12214 Volda M&R Dravlauselva 
Videlid 12223 Vanylven M&R Vedeldselva 
Moltustranda 12325 Herøy M&R Storeelva 
Ervikbukta 12992 Frøya Trøndelag Ærvikelva 
Tverrvågen 12428 Frøya Trøndelag Bekk ved anlegg + utløp Tungvågvatnet 

 

Hver elv ble el-fisket etter standard metode, av én person med el-apparat og håv fulgt av én person med 
håv og bøtte. Elvene ble overfisket én gang, og fisket startet i utløpsosen. 
 
I Storeelva ved Dale ble det fisket ca. 70 m oppover fra sjøen. Elven skiftet der karakter fra kulper til 
sterkt erosjonssikret og stri elv med sammenhengende bunnplastring og lite standplasser for fisk. Opp 
til dette punktet ble hele elvearealet overfisket. 
 
Ved lokalitet Steinsvik ble det fisket både i Steinsvikelva, som renner like ved anlegget, og i Åmela, ca. 
700 m lenger nord. I Steinsvikelva ble hele elvebredden fra sjøen og ca. 130 m oppover overfisket. I 
Åmela ble hele elvebredden på elvens nedre 100 m overfisket. 
 
I Dravlauselva ble det fisket ca. 220 m oppover fra sjøen. Mesteparten av arealet på denne strekningen 
ble undersøkt, og områdene med størst vanndyp og best standplasser for fisk ble prioritert. 
 
I Vedeldselva ble hele elvebredden overfisket fra sjøen til øvre kant av anlegget; en strekning på ca. 130 
m. 
 
I Storeelva ved Moltustranda ble hele elvebredden fra sjøen og ca. 80 m oppover overfisket. I tillegg ble 
det fisket i pytter i strandkanten ved fire ulike avløpsrør fra settefiskanlegget. 
 
Ved lokalitet Tverrvågen ble det fisket i både bekken ved anlegget (utløpet fra Tuvnesvatnet) og i 
utløpselven fra Tungvågvatnet, som renner ut i sjøen i Tungvågen, 2,2 km øst for anlegget. I begge 
tilfeller ble det fisket fra sjøen til første innsjø. I bekken ved anlegget utgjorde dette en strekning på ca. 
400 m, og hele elvearealet ble overfisket. I elven fra Tungvågvatnet var undersøkt strekning ca. 300 m 
lang, og med unntak av et sideløp og et sakteflytende, myrpreget parti, ble hele arealet overfisket. 
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Ærvikelva renner i rør under settefisklokaliteten Ervikbukta. Nedstrøms anlegget er bekken åpen kun på 
en ca. 5 m lang strekning, og dette området og nedre del av røret ble overfisket. Det var ikke mulig å gå 
gjennom hele røret. I tillegg ble det fisket i bekken fra øvre ende av røret til kulverten under bilveien; 
en strekning på ca. 150 m. Her ble hele elvearealet overfisket. 
 
All fisk ble artsbestemt på stedet. Laks ble samlet i bøtte og undersøkt for morfologiske kjennetegn som 
indikerer oppvekst i settefiskanlegg. Dette inkluderer finneskader/slitasje, finnestørrelse, forkortede 
gjellelokk, hodeform, pigmentering og kroppsform. All vill fisk ble satt levende tilbake i elven. 

 
Storelva ved Dale 

 

Steinsvikelva 

 
Åmela ved Steinsvik 

 

Dravlauselva 

 
Vedeldselva 

 

Storeelva ved Moltustranda 

 
Figur 1. Nedre del av elvene som ble undersøkt i Møre og Romsdal 11. april 2018. Ved lokaliteten 
Steinsvik ble det fisket både i Steinsvikelva og i Åmela. 
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Ærvikelva utløp 

 

Ærvikelva oppstrøms anlegget 

 
Bekk ved Tverrvågen 

 

Utløpselv fra Tungvågvatnet 

 
Figur 2. Elvene som ble undersøkt i Trøndelag 17. april 2018. Ved lokaliteten Tverrvågen ble det fisket 
både i bekken ved anlegget og i utløpselven fra Tungvågvatnet. 

 



Rådgivende Biologer AS 7 Rapport 2651 

RESULTAT 

Det ble ikke registrert rømt oppdrettsfisk i noen av elvene, men det ble fanget vill fisk ved alle lokaliteter. 
En vurdering av elvenes egnethet for denne type undersøkelse og oppsummering av registrert villfisk i 
hver elv er presentert i det følgende. 
 
Storelva ved lokalitet Dale 
Det ble observert totalt seks fisk, hvorav fem ble fanget. Fangsteffektiviteten ble derfor opplevd som 
relativt god. De fangede fiskene var alle brunørret. Elven ligger like ved anlegget, har gode standplasser 
for fisk i nedre del og var relativt enkel å el-fiske. 
 
Steinsvikelva og Åmela ved lokalitet Steinsvik 
I Steinsvikelva ble det fanget fem ville laksunger, ni brunørret og én liten sjøørret. Ytterligere én 
laksunge og noen brunørret ble observert. I Åmela ble det fanget tre brunørret og én liten sjøørret, og 
flere fisk ble ikke observert. Begge elvene har gode standplasser for fisk og var enkle å el-fiske. 
 

 
 

 
Dravlauselva ved lokalitet Dravlaus 
Det var lav tetthet av villfisk i Dravlauselva. Ni brunørret ble observert, og samtlige ble fanget. På de 
nederste 150 m er elven bred og grunn, og her ble det kun observert én ørret. Videre oppover var det 
flere kulper med bedre standplasser for fisk. Elven var enkel å el-fiske. 

Vedeldselva ved lokalitet Videlid 
Det ble observert 32 brunørret, og fangbarheten ble opplevd som god. Elven ligger like ved anlegget, 
har gode standplasser for fisk og var relativt enkel å el-fiske. 
 
Storeelva ved lokalitet Moltustranda 
Det ble observert 23 brunørret og 2 små sjøørret i Storeelva. Fangbarheten ble opplevd som god. Elven 
ligger like ved anlegget, har gode standplasser for fisk og var relativt enkel å el-fiske. Det ble ikke 
observert fisk i pyttene ved avløpsrørene langs anlegget. Disse står under saltvann ved flo, og det er 
dermed ikke sannsynlig at eventuelle rømt fisk skulle oppholde seg her over tid. 
 
Ærvikelva ved lokalitet Ervikbukta 
I og nedenfor røret under settefiskanlegget ble det observert to stingsild og mange små ål. Oppstrøms 
anlegget ble det fanget 14 brunørret, og i tillegg ble minst fem observert uten at de lot seg fange. Det er 
mulig at det kan stå fisk i et kort parti mellom to rør under anlegget, men her klarte vi ikke komme til 

Figur 3. Vill ørret (venstre) og laks 
(høyre) fanget i Steinsvikelva 11. april 
2018. 
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for å el-fiske. Det er ikke sikkert at rømt ungfisk kan vandre opp gjennom rørene, men i eventuelle 
fremtidige undersøkelser bør det fiskes både ovenfor og nedenfor anlegget for å være på den sikre siden. 
I partiene hvor elven er åpen var den lett å el-fiske og godt egnet for denne type undersøkelse. 
 
Elver ved lokalitet Tverrvågen 
I bekken ved anlegget ble det fanget mye brunørret og stingsild, tre skrubbeflyndre og to ål. Elven ligger 
like ved anlegget, har stedvis gode standplasser for fisk og var svært enkel å el-fiske. 

I utløpselven fra Tungvågvatnet ble det fanget og observert mye brunørret. En del stakk av i de strieste 
og dypeste partiene, men fangbarheten ble generelt vurdert som brukbar. Elven har gode standplasser 
for fisk og var relativt enkel å el-fiske. 
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DISKUSJON 

Det ble ikke påvist rømt oppdrettsfisk i noen av elvene i denne undersøkelsen. Enkelte fisk stakk av 
under el-fisket, men ingen av disse så ut som tydelig oppdrettsfisk. Det understrekes at metoden benyttet 
her ikke kan brukes til å kategorisk utelukke rømming, ettersom enkelte fisk kan bli oversett, eller fisk 
rømt på et tidligere tidspunkt kan ha gått rett ut i sjø eller forlatt elven før undersøkelsen. Resultatet 
tyder uansett på at det ikke har forekommet omfattende rømming fra de aktuelle lokalitetene det siste 
året. Det ble heller ikke gjort funn av rømt fisk ved tilsvarende undersøkelser ved seks andre lokaliteter 
i de samme fylkene i 2016 (Kambestad 2016), men ved tidligere undersøkelser har el-fiske avdekket 
rømming fra en rekke settefiskanlegg på Vestlandet (e.g. Kambestad 2015; 2017) og fra ett anlegg i 
Troms (Kanstad-Hanssen 2016). 
 
Det er tidligere funnet rømt ungfisk av regnbueørret ved lokaliteten Tverrvågen, både i bekken nærmest 
anlegget, i utløpselven fra Tungvågvatnet og i ytterligere én bekk like i nærheten (Bergan 2014). Basert 
på finneslitasje, kroppsform, gjellelokkforkortning og andre ytre karakteristika ble disse fiskene vurdert 
å være nyrømt. Det kan ikke utelukkes at det står regnbueørret i innsjøene i disse vassdragene etter 
tidligere rømminger, men resultatet av årets undersøkelse gir ikke grunn til å mistenke nylige 
rømminger. 
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