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FORORD 

Rådgivende Biologer AS gjennomførte høsten 2017 fiskebiologiske undersøkelser i Norddalselva i 
Norddal kommune i Møre og Romsdal. Undersøkelsene ble utført på oppdrag fra Samarbeidet Eidsdal 
og Norddal Elveeigarlag. 
 
Formålet med undersøkelsene var å få en oppdatert bestandsstatus for laks og sjøørret i Norddalselva, 
og å samle informasjon om hvilke faktorer som eventuelt begrenser fiskeproduksjonen. Dette 
inkluderer både naturlige og menneskeskapte begrensende faktorer. 
 
Tetthet av ungfisk ble undersøkt ved elektrisk fiske, og gytebestandene av laks og sjøørret ble 
registrert ved drivtelling. Habitatforholdene på lakseførende strekning ble kartlagt, og anbefalte 
habitatforbedrende tiltak og oppfølgende undersøkelser er beskrevet. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Samarbeidet Eidsdal og Norddal Elveeigarlag for oppdraget og 
informasjon om vassdraget. Takk til Nils Eldar Ytterdal for assistanse under feltarbeidet. 

 
 
 

Bergen, 27. august 2018 
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SAMMENDRAG 

Kambestad, M. 2018. 
Fiskebiologiske undersøkelser i Norddalselva i 2017. Rådgivende Biologer AS, rapport 2712, 
21 sider, ISBN 978-82-8308-526-6. 

 
Rådgivende Biologer AS utførte høsten 2017 fiskebiologiske undersøkelser i Norddalselva i Norddal 
kommune, på oppdrag fra Samarbeidet Eidsdal og Norddal Elveeigarlag. Undersøkelsene omfattet 
ungfisktelling, gytefisktelling og habitatkartlegging. Aktuelle fiskeforsterkende tiltak er diskutert. 
 
Lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble påvist i Norddalselva tidlig på 1980-tallet. Elven ble 
rotenonbehandlet i 1988 og gjenåpnet for fiske i 1995. Laksefangstene ble etter dette aldri like høye 
som rundt 1980, men i 2008-09 var fangstene for første gang tilbake i nærheten av det som kan antas å 
være normalt for vassdraget i et historisk perspektiv. Fra og med 2010 har elven vært stengt for fiske. 
 
Laksebestanden i Norddalselva er per 2017 på et lavt nivå, uten høstbart overskudd. Det ble registrert 
14 gytelaks ved gytefisktelling høsten 2017, men en del laks ble sannsynligvis oversett ved tellingen. 
Estimert eggtetthet basert på gytefisktellingen var 1,1 lakseegg per m². Selv om en antar at en del laks 
ble oversett, var eggtettheten relativt lav. 
 
Det var moderat tetthet av laksunger i elven høsten 2017, og en kan forvente brukbar utvandring av 
smolt våren 2018 og 2019. Det ble imidlertid ikke registrert årsyngel (laks klekket i 2017), og denne 
årsklassen er dermed fraværende eller i beste fall fåtallig. Det var også lavere tetthet av laksunger i 
øvre del av elven enn lenger nede, noe som tyder på dårlig gytesuksess eller lite gyting øverst i elven. 
 
Sjøørretfangstene i Norddalselva har vært relativt beskjedne så lenge det foreligger offisiell 
fangststatistikk. Bestanden har ikke blitt beskattet i elven siden 2008, men det ble likevel ikke 
registrert mer enn 21 individer ved gytefisktelling høsten 2017. Tettheten av ørretunger i Norddalselva 
er moderat og noe lavere enn for laks. Ungfiskbestanden av ørret inkluderer også en ukjent andel 
stasjonær fisk som ikke vil gå ut i sjøen som smolt.  
 
Det er ikke åpenbart hva som har forårsaket bestandsnedgangen for laks og sjøørret i Norddalselva, og 
forskjellige faktorer kan påvirke de to artene ulikt. For sjøørret er den negative trenden felles for 
Norddalselva og andre vassdrag i samme fjord, og bestandsnedgangen skyldes derfor trolig dårlig 
mattilgang i sjøen og/eller lakselus. Nærliggende vassdrag som Stordalselva, Valldøla, Strandaelva og 
Korsbrekkelva har ikke opplevd samme bestandsnedgang for laks, og det er derfor sannsynlig at 
forhold i ferskvann har vært avgjørende for den negative utviklingen for laksebestanden i 
Norddalselva. 
 
Det er relativt gode oppvekstvilkår for laks i Norddalselva, men lite egnede gyteområder. Øvre del av 
elven skal ha endret seg en del, blant annet etter at store mengder løsmasser ble spylt ned i elven da en 
demning i Dyrdøla brast for noen få år siden. Tidligere ble det observert laksegyting oppom Skjerva, 
men i dag er det dårlige gyteforhold i dette området. Produksjonspotensialet i den øvre tredjedelen av 
elven blir dermed dårlig utnyttet av laks, og mangel på gyteområder er dermed den mest åpenbare 
flaskehalsen for laksebestanden i Norddalselva per i dag. I tillegg er det mulig at lav temperatur, dårlig 
sikt i vannet og høy vannføring om sommeren på grunn av bresmelting kan redusere 
lakseproduksjonen, og oter tar sannsynligvis en del gytefisk. 
 
Det anbefales å forsøke å etablere gytekulper oppom Skjerva. I tillegg kan temperaturlogging gi svar 
på om lav sommertemperatur kan forklare svak rekruttering enkelte år. Ungfisktelling og 
gytefisktelling bør gjentas i 2018 eller 2019 for å følge med på bestandsutviklingen, og for å 
undersøke om etablering av gytekulper har fungert etter hensikten. 
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VASSDRAGSBESKRIVELSE 

NEDBØRFELT OG ANADROM STREKNING 

Norddalselva (vassdrag-nr. 099.2Z, figur 1) har utløp i Norddalsfjorden i Norddal kommune. 
Nedbørfeltet er på 105 km², og strekker seg opp til 1848 moh. Feltet består av omtrent 65 % snaufjell, 
23 % skog, 4 % isbre, 3 % innsjøer, 3 % myr og 1 % dyrket mark (http://nevina.nve.no/). Største 
innsjø er Herdalsvatnet (496 moh., 0,8 km²). Middelvannføring ved utløpet til sjø er beregnet til 5,1 
m³/s. Beregnet 5-persentil sommer og vinter er henholdsvis 1,9 og 0,4 m³/s (http://nevina.nve.no/). 
Vassdraget er ikke regulert. 
 

 
Figur 1. Kart over Norddalselva. Stasjoner for el-fiske (1-4) og anadromt vandringshinder i Herdøla 
og Dyrdøla er markert. 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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Laks og sjøørret kan vandre opp til Storfossen, 2,2 km fra sjøen. Med en snittbredde på knappe 13 m 
tilsvarer dette et anadromt areal på ca. 28.000 m² ved breddfull elv. I tillegg kommer ca. 2.000 m² i 
Dyrdøla, en bratt sideelv der laksefisk kan vandre 320 m opp til Prestegarden. I Lakseregisteret 
(http://lakseregister.fylkesmannen.no) er det satt et gytebestandsmål på 86 kg hunnlaks (ca. 22 hunner 
med snittvekt 4 kg) i Norddalselva, men vassdraget er ikke nevnt i de årlige statusrapportene fra 
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (se f.eks. Anon. 2017a). I Lakseregisteret er status for 
laksebestanden oppført som «dårlig», og for sjøørret «hensynskrevende». 
 
Tidlig på 1980-tallet ble lakseparasitten Gyrodactylus salaris påvist i Norddalselva, på samme tid som 
den ble påvist i flere av naboelvene. Norddalselva ble rotenonbehandlet i 1988 og gjenåpnet for fiske i 
1995. 
 
Det ble lenge utført kultivering av laksebestanden i Norddalselva, og elveeierlaget har funnet bilag 
som viser at dette pågikk så tidlig som i 1934 (Asbjørn Krohn Dalen, pers. medd.). Det var innsamling 
av lokal stamfisk og utsetting av yngel fra 1967 til 1976; 3.000 til 10.000 individer per år. Etter dette 
var det stans i kultiveringen frem til 1990-tallet. I 1991 og 1992 ble det samlet inn stamfisk til 
genbank, og noe overskudds-yngel ble satt ut i Norddalselva i 1993 og 1995. Materiale fra genbanken 
ble tilbakeført og klekket i lokalt klekkeri i Eidsdal hvert år fra 1996 til 2004. Disse ble lagt ut både 
som rogn og yngel; fra 27.440 til 266.000 per år. Det ble samlet inn 24 stamfisk til genbanken i 2003. 
Etter 2004 er det ikke utført kultivering i Norddalselva. 
 
Det foreligger lite vannkjemiske data fra vassdraget. Nederst i Norddalselva ble det påvist relativt lav 
konsentrasjon av tarmbakterier i en vannprøve samlet inn 14. juni 1994. I Herdalsvatnet ble ulike 
forsuringsparametere undersøkt 3. oktober 1986, og denne vassdragsdelen viste da ikke tegn på 
forsuringsproblematikk (data fra http://vannmiljo.miljodirektoratet.no). 
 
FANGSTSTATISTIKK 

Det foreligger offisiell fangststatistikk (www.ssb.no) fra Norddalselva fra og med 1979 (figur 2). Som 
følge av behandling for G. salaris var elven stengt for fiske i perioden 1989-1994. I perioden 1995-
2017 er det rapportert fangst av laks og sjøørret kun ti av årene; sist i 2009. 
 
I 1980 ble det innrapportert fangst av 154 laks med snittvekt 3,6 kg; den største registrerte fangsten i 
Norddalselva. Etter dette avtok fangsten raskt frem til elven ble stengt for laksefiske i 1988 (figur 2). I 
de ti årene med innrapportert fangst etter rotenonbehandling, var snittfangsten 28 laks per år, fordelt på 
13 smålaks, 12 mellomlaks og tre storlaks. Snittvekten var i denne perioden 3,7 kg. Med hensyn til 
laksefangst var 2009 det beste året etter rotenonbehandlingen, med fangst av 75 laks, men elven har 
vært stengt for fiske etter dette. 

Figur 2. Antall laks og sjøørret fisket i Norddalselva i perioden 1979-2017. Fra 1979 er 
laksefangstene inndelt i smålaks (<3 kg, grønn) og laks (>3 kg, blå), og fra 1993 i smålaks, 
mellomlaks (3-7 kg, rød) og storlaks (>7 kg, svart). Linjer viser samlet fangst av laks og sjøørret i 
resten av fylket i perioden 1995-2017. Kilde: SSB. 
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http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/visElv.aspx?vassdrag=Eidsdalselva&id=099.1Z
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske
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I perioden 1979 til 1988 ble det i gjennomsnitt fanget 40 sjøørret per år (figur 2). I denne perioden ser 
det ut til at sjøørretfangstene ble avrundet til nærmeste tier, og statistikken er dermed neppe helt 
nøyaktig. I de ti årene med innrapportert fangst etter rotenonbehandling, var snittfangsten 26 sjøørret 
per år. Snittvekten har de fleste år vært lav, og kun 0,8 kg for alle år sett under ett. 
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METODER 

UNGFISKTELLING 

Ungfisktellinger ble utført med elektrisk fiskeapparat 30. september 2017. Fire stasjoner (figur 1 og 3) 
ble overfisket tre ganger etter en standardisert metode som gir tetthetsestimater (Bohlin mfl. 1989). 
Totalt ble 309 m² overfisket, noe som utgjør ca. 1,1 % av totalt anadromt areal i hovedelven. 
Vanntemperaturen var 9,9 til 10,6 °C, ledningsevnen var 22,6 til 23,6 µS/cm og vannføringen var lav 
da undersøkelsene ble utført. 
 
Fisk fanget på stasjon 1, 2 og 4 ble artsbestemt og lengdemålt i felt, og deretter satt levende tilbake i 
elven. Fisk fanget på stasjon 3 ble avlivet, og alderen til disse fiskene ble bestemt ved analyse av 
otolitter (øresteiner). Alderen til gjenutsatt fisk ble bestemt ut fra lengdefordelingen til de avlivede 
fiskene. Individer med en kombinasjon av lakselignende og ørretlignende morfologiske trekk ble 
karakterisert som hybrider. 
 
Stasjon 1 

 

Stasjon 2 

 
Stasjon 3 

 

Stasjon 4 

 
Figur 3. Stasjoner for ungfisktelling i Norddalselva 30. september 2017. Stasjonene er avmerket på 
kart i figur 1. 

Tetthet av hver enkelt årsklasse og totaltettheter ble beregnet etter metoden presentert av Zippin 
(1956), og er oppgitt med konfidensintervall i vedlegg 1-3. Merk at summen av estimatene for hver 
årsklasse ikke trenger å bli lik totalestimatet for en stasjon. Det gjøres oppmerksom på at denne 
metoden som oftest underestimerer ungfisktettheten noe (se f.eks. Bohlin & Sundström 1977, Riley & 
Fausch 1992). Dersom konfidensintervallet oversteg tetthetsestimatet, eller et estimat ikke kunne 
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beregnes, ble tetthet beregnet ut fra en antatt fangbarhet på 0,40 for 0+ og 0,60 for eldre fisk (etter 
Forseth & Harby 2013). 
 
GYTEFISKTELLING 

Gytefisktelling ble utført ved drivtelling på strekningen fra Storfossen til sjøen 30. september 2017. 
Tellingen ble utført av én person som svømte og drev nedover elven med tørrdrakt, snorkel og maske. 
Nærmere beskrivelse av metoden finnes i Sættem (1995) og Hellen mfl. (2004). Herdøla var sterkt 
brefarget, og sikten var kun ca. én meter. Dette gjorde gytefisktelling vanskelig, og umulig i 
fossehølen øverst. Fra samløp med Dyrdøla og nedover var sikten akseptabel (3-4 m), men enkelte 
fisker kan ha blitt oversett, og registreringene er minimumstall. 
 
Sjøørret ble delt i tre størrelseskategorier: > 1 kg, 1-3 kg og < 3 kg. Laks ble inndelt i gruppene 
smålaks (< 3 kg), mellomlaks (3-7 kg) og storlaks (> 7 kg). Det ble skilt mellom villaks og rømt 
oppdrettslaks basert på ytre morfologi. I enkelte tilfeller er det ikke mulig å identifisere oppdrettslaks, 
fordi en ikke får studert fiskene lenge nok eller kommet nær nok til å avgjøre opphavet. De ytre 
morfologiske forskjellene mellom villaks og tidlig rømt oppdrettslaks kan også være små. I slike 
tilfeller blir fisken normalt bestemt som villaks, og andelen rømt oppdrettslaks er derfor antatt å være 
et minimumsestimat. 
 
Ut fra gytefisktellingen ble eggtettheten estimert tilsvarende som for utregning av gytebestandsmål 
(Hindar et al. 2007, Anon. 2015). Antall egg per kg hunnfisk er antatt å være 1450 for laks (Hindar et 
al. 2007) og 1900 for sjøørret (Sættem 1995). Vi har antatt at 50 % av observerte sjøørret var hunner, 
mens kjønnsandeler for ulike størrelsesgrupper av laks følger Skoglund mfl. (2017). 
Gjennomsnittsvekt for laks og sjøørret i ulike størrelsesgrupper ble estimert i felt. Ved utregning av 
eggtetthet har vi tatt utgangspunkt i et anadromt areal på 28.000 m², som er estimert ved å måle 
snittbredden til ulike deler av elven (i breddfull tilstand) på digitalt kart (https://kart.fiskeridir.no/). 
Kun arealet i hovedelven er inkludert. 
 
HABITATKARTLEGGING 

Gyte- og oppvekstforholdene for laksefisk ble på anadrom strekning kartlagt i forbindelse med 
gytefisktellingen. Gyteområder ble kartfestet ved hjelp av håndholdt GPS, og kvalitet og utstrekning 
ble beskrevet på vannfast papir. Oppvekstforhold og skjulforekomst ble vurdert på bakgrunn av visuell 
inspeksjon ved snorkling. 

https://kart.fiskeridir.no/
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RESULTATER 

UNGFISK 

TETTHET AV LAKS 

Estimert total tetthet av laksunger varierte fra 10 til 85 individer per 100 m² på hver enkelt stasjon, 
med et gjennomsnitt på 40,6 laks per 100 m² (vedlegg 1). Tettheten var klart høyest på stasjon 2, ved 
Storkvisla, og klart lavest på stasjon 4, øverst i elven (figur 4). 
 
Ettåringer (1+) var mest tallrike, med en gjennomsnittlig tetthet på 25,5 individer per 100 m² (figur 4, 
vedlegg 1). Denne årsklassen var relativt tallrik på de tre nederste stasjonene. På den øverste stasjonen 
ble det kun registrert én sannsynlig ettåring, men lengden til dette individet tilsier at det kan ha vært en 
liten toåring (2+). Gjennomsnittlig tetthet av laksunger på to år eller mer var 16,2 individer per 100 
m², og også av denne gruppen var tettheten høyest på stasjon 2. Ut fra lengden på avlivede laksunger 
(totalt 26 individer) ble det anslått at den totale fangsten inkluderte 63 ettåringer, 33 toåringer og 13 
treåringer. I tillegg ble det fanget én laksunge som sannsynligvis var fire år gammel. Det ble ikke 
registrert årsyngel av laks. 
 

 
Figur 4. Estimert tetthet (fisk per 100 m²) av de ulike aldersgruppene av laks (venstre) og ørret 
(høyre) på hver el-fiske-stasjon i Norddalselva høsten 2017. Stasjon 1 er nederst i elven. 
 

TETTHET AV ØRRET 

Estimert total tetthet av ørretunger var noe jevnere i ulike deler av elven, med variasjon fra 14 til 36 
individer per 100 m² (figur 4, vedlegg 2). Gjennomsnittlig tetthet var 25,4 ørret per 100 m²; noe 
mindre enn for laks. Tettheten var høyest på stasjon 2 og 4, og lavest på den nederste stasjonen 
(stasjon 1). 
 
Det ble registrert årsyngel, ettårige og eldre ørretunger på samtlige stasjoner (figur 4). Ettåringer var 
mest tallrike, med en gjennomsnittlig tetthet på 13,6 individer per 100 m². Gjennomsnittlig tetthet av 
årsyngel var 5,5 per 100 m², og av ørret på to år eller eldre 5,9 per 100 m². Ut fra lengden på avlivede 
ørretunger (totalt 16 individer) ble det anslått at den totale fangsten inkluderte 16 årsyngel, 38 
ettåringer og 18 eldre individer. Minst to individer var høyst sannsynlig eldre enn to år, men disse ble 
ikke aldersbestemt. 
 
HYBRIDER 

Fire individer i fangsten ble basert på ytre morfologi vurdert å være hybrider mellom laks og ørret. Av 
disse ble to fanget på stasjon 1, én på stasjon 2 og én på stasjon 4. Disse er ekskludert fra 
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tetthetsberegninger presentert i figur 4, men inkludert i beregning av total fisketetthet i vedlegg 3. 
Hybridene ble ikke aldersbestemt, men ut fra lengden (73 til 100 mm) ble det vurdert som sannsynlig 
at minst tre, og kanskje alle fire, var ettåringer. 
 
STØRRELSE OG LENGDEFORDELING 

Ettårige laksunger var på undersøkelsestidspunktet i snitt 78 mm lange (vedlegg 1, figur 6). 
Snittlengden for avlivede toåringer var 102 mm (ni individer), og for treåringer 124 mm (to individer). 
 
Ørret er normalt større enn laksen ved samme alder, og dette virker også å være tilfellet for ungfisken i 
Norddalselva (figur 6, vedlegg 2). Gjennomsnittslengde for årsyngel og ettårig ørret var henholdsvis 
47 og 93 mm. To av de avlivede fiskene var toåringer, og disse var 135 og 136 mm lange. Snittlengder 
kan ikke oppgis for eldre ørretunger, siden eldre årsklasser ikke var representert i det avlivede 
materialet. 
  
De fire hybridene var 73, 91, 94 og 100 mm lange, noe som gir et gjennomsnitt på 90 mm (figur 6). 
 

 
Figur 6. Lengdefordeling for laksunger (venstre) og ørretunger (høyre) som ble fanget ved el-fiske på 
fire stasjoner i Norddalselva høsten 2017. De fire hybridene (skravert) er inkludert i figuren til 
venstre. 
 

GYTEBESTAND 

Det ble observert fjorten gytelaks i Norddalselva under gytefisktellingen 30. september 2017. Disse 
fordelte seg på åtte smålaks og seks mellomlaks (tabell 1). Det ble ikke registrert storlaks (laks over 
syv kilo). Det var høyest tetthet av gytelaks oppom Skjerva, men på grunn av dårlig sikt ble det ikke 
observert fisk i stopphølen ved Storfossen. Første laks ble observert omtrent ved utløpet av Dyrdøla. 
 
Det ble observert 21 sjøørret; åtte oppstrøms Skjerva, én mellom Skjerva og Stamparen og tolv derfra 
til sjøen (tabell 1). De fleste sjøørretene var under 1 kg, men fire var 1-3 kg og fire over 3 kg. I tillegg 
ble det registrert rundt 100 blenkjer, som er mindre (< 35 cm), umodne sjøørret. 
 
Det ble observert én kjønnsmoden oppdrettslaks på 4-5 kg i et stryk mellom Skjerva og Stamparen, og 
én blank, umoden oppdrettslaks på ca. 2 kg i elveosen. Det ble også registrert to regnbueørret ved 
Stamparen og to i elveosen. Det ble gjort forsøk på å fange oppdrettsfisk med harpun, uten å lykkes. 
 
Med bakgrunn i størrelsesfordelingen ble det beregnet en gytebestand av villaks på seks hunner og åtte 
hanner. Snittvekt for smålaks og mellomlaks ble anslått å være henholdsvis 1,5 og 4,5 kg, og samlet 
vekt på gytehunnene ble dermed beregnet til 21 kg, som gir et totalt eggantall på 31 000. Dette 
tilsvarer en gjennomsnittlig tetthet på 1,1 lakseegg/m² i hovedelven. For sjøørret ble snittvekten i hver 
størrelsesgruppe anslått å være 0,75 kg, 2 kg og 4 kg, og eggtettheten ble beregnet til 1,1 per m² også 
for denne arten. 
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Tabell 1. Gytelaks og sjøørret > 0,5 kg observert på ulike elvestrekninger i Norddalselva under 
gytefisktelling 30. september 2017. Antall av hver art per kilometer elvestrekning og per hektar 
(10 000 m²) elveareal er beregnet. Det ble observert to oppdrettslaks og fire regnbueørret (ikke 
inkludert i tabellen). 

Elvedel – til  
Areal Lengde Laks  Sjøørret 
(ha) (m) <3 kg 3-7 kg >7 kg Tot.   < 1 kg 1-3 kg > 3 kg Tot. 

Skjerva 0,66 550 2 4 0 6  6 1 1 8 

Stamparen 0,98 750 1 2 0 3  1 0 0 1 

Sjø 1,17 900 5 0 0 5  6 3 3 12 
Totalt 2,81 2200 8 6 0 14  13 4 4 21 
Antall per km   3,6 2,7 0,0 6,4  5,9 1,8 1,8 9,5 
Antall per hektar   2,9 2,1 0,0 5,0  4,6 1,4 1,4 7,5 
 
 
HABITATKVALITET 

Det er generelt lite egnet gytesubstrat i Norddalselva. To høler i svingen nedom Skjerva (ca. 800 m 
nedstrøms Storfossen) er de øverste lokalitetene i elven med sammenhengende gytehabitat større enn 
et par kvadratmeter. Herfra og ned til sjøen er det kun sporadiske forekomster av gytehabitat, og elven 
er i hovedsak for stri og bratt til at større mengder egnet gytesubstrat blir liggende. De beste 
hydrologiske forholdene for gyting finner man på flaten ved stasjon 2 (se figur 1), fordi det her er 
slakere helning enn i resten av elven, men heller ikke her er det store arealer med sammenhengende 
gytehabitat. 
 
Det er generelt relativt grovt substrat i Norddalselva, stort sett bestående av stein, småstein og større 
blokker. Det er mye hulrom i grovt substrat, og i de strie partiene av Norddalselva er hulrommene i 
liten grad gjenklogget av finere substrat. Dette medfører at det generelt er relativt godt med skjul for 
ungfisk. Høy strømfart grunnet stor helningsgrad kan imidlertid redusere produksjonspotensialet noe, 
fordi ungfisk ikke kan utnytte alle oppvekstområder i de strieste partiene. 
 
Det er etablert forbygninger langs store deler av elvebreddene for å sikre jordbruksarealer og 
infrastruktur mot erosjon. Dette kan ha snevret inn elveløpet enkelte steder, hindrer at elven graver ut 
nye løp og øker gjennomsnittlig vannhastighet. Kantvegetasjonen er også fjernet i omtrent halvparten 
av elvebreddenes utstrekning. 
 
ANDRE OBSERVASJONER 

Det ble ikke registrert ål eller andre fiskearter i forbindelse med ungfisktellingen eller 
gytefisktellingen. 
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DISKUSJON 

BESTANDSSITUASJON 

LAKS 

Laksebestanden i Norddalselva stod sent på 1980-tallet i fare for å bli utryddet av G. salaris, og etter 
rotenonbehandling tyder fangststatistikken på at bestanden brukte relativt lang tid på å ta seg opp 
igjen, på tross av omfattende kultiveringsarbeid. I 2008 og 2009 var fangstene for første gang tilbake 
på et brukbart nivå, men med tanke på at sjølaksefisket har blitt betydelig redusert de siste tiårene kan 
det antas at laksebestanden i Norddalselva i et historisk perspektiv har vært større. Elven ble stengt for 
fiske fra og med 2010, og det foreligger dermed ikke data som kan brukes til å beskrive 
bestandsutviklingen etter dette. Fiskeundersøkelsene i 2017 viste at laksebestanden i vassdraget i dag 
er liten, uten høstbart overskudd. 
 
Det ble observert relativt få gytelaks under drivtelling i Norddalselva høsten 2017. Metoden er i 
utgangspunktet relativt godt egnet i elver av denne størrelsen, men variabel sikt og mange skjulesteder 
på grunt vann gjorde tellingen utfordrende. Sikten i Herdøla var så dårlig at fisketelling var umulig i 
stopphølen under Storfossen, og eventuelle fisk som stod der ble dermed ikke inkludert. Ved el-fisket 
etter ungfisk skremte vi opp en smålaks som stod på svært grunt vann i et område hvor det ikke ble 
sett laks under drivtellingen, og dette indikerer at en del laks, og spesielt smålaks, kan ha blitt oversett 
på grunne områder. Underestimeringen av gytebestanden kan ikke kvantifiseres nærmere, men det er 
uansett åpenbart at totalt antall gytelaks var lavt. Estimert eggtetthet var lav, med 1,1 lakseegg per m², 
mens gytebestandsmål i de fleste norske lakseelver er satt til 2 til 4 egg per m² (Anon. 2015). Om en 
antar at så mye som en tredel av gytelaksen ble oversett under drivtelling, blir estimert eggtetthet 
fortsatt bare 1,6 egg per m². Det er også verdt å merke seg at det ikke ble fisket i Norddalselva i 2017. 
Innsiget av laks måtte dermed vært betydelig høyere for at det skulle ha vært et høstbart overskudd i 
tillegg til en tilstrekkelig stor gytebestand. 
 
Det var moderat tetthet av laksunger i Norddalselva høsten 2017, og en kan forvente brukbar 
utvandring av smolt våren 2018 og 2019. Det er imidlertid bekymringsverdig at det ikke ble registrert 
årsyngel i elven. Minste laksunge i fangsten var 67 mm lang, og laks med lengde ned til 71 mm ble 
ved analyse av otolitter funnet å være ett år gamle. I naboelvene Eidsdalselva og Valldøla ble det 
samlet inn årsyngel laks én og to dager etter undersøkelsen i Norddalselva, og største årsyngel 
registrert i disse elvene var på henholdsvis 54 og 47 mm (Rådgivende Biologer AS, upubliserte data). 
Det er dermed ingen tvil om at årsyngel i den relativt sommerkalde Norddalselva ville vært mindre 
enn laksungene som ble registrert høsten 2017. Laksunger kan for øvrig være vanskelige å registrere 
etter én sommer i elven dersom de er små, og spesielt dersom gytingen er flekkvis fordelt i vassdraget 
(se f.eks. Kålås mfl. 2017). Det kan derfor ikke utelukkes at det var noe årsyngel i Norddalselva også i 
2017, men tettheten må i så fall ha vært lav. Resultatene tyder dermed på at gytingen høsten 2016 
feilet fullstendig eller ga opphav til en fåtallig årsklasse av laks. 
 
Det ble observert to oppdrettslaks under drivtellingen høsten 2017, og dette gir et innslag på 12,5 % 
oppdrettslaks i gytebestanden. Én av oppdrettslaksene var riktignok høyst sannsynlig ikke 
kjønnsmoden, men selv én gytefisk med oppdrettsopphav kan medføre betydelig innblanding av 
oppdrettsgener når antall ville gytelaks er lavt nok. Laksebestanden i Norddalselva har sannsynligvis 
vært ekstra sårbar for oppdrettsinnblanding i lengre tid på grunn av liten gytebestand, men bestandens 
genetiske integritet er ikke undersøkt. Blant andre bestander i Storfjorden er Aureelva, Strandaelva og 
Korsbrekkelva vurdert å ha «moderat genetisk integritet», mens Velledalselva er vurdert å ha «svært 
dårlig genetisk integritet» (Anon. 2017b). Dette viser at det har skjedd betydelig genetisk innblanding 
av oppdrettslaks i enkelte av villaksbestanden i fjordsystemet, og en slik effekt virker sannsynlig også 
i Norddalselva og andre små elver med tidvis beskjedne innsig av villaks. 
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Det ble registrert fire hybrider mellom laks og ørret blant ungfisken som ble fanget ved el-fiske, og 
disse var sannsynligvis alle gytt høsten 2015. Hybrider mellom laks og ørret kan med rimelig sikkerhet 
identifiseres ut fra ytre morfologi, men det vil normalt være noen feilbestemmelser, spesielt mellom 
laks og hybrider (Arnekleiv mfl. 2010, Solem mfl. 2014). Uavhengig av eventuelle feilbestemmelser 
er det sannsynlig at andelen hybrider i Norddalselva er noe høyere enn hva som er normalt i norske 
lakseelver. Det samme fenomenet er påvist i naboelven Eidsdalselva (Kambestad 2018, under 
utarbeidelse) og i enda større grad i Driva og Vefsna, elver som også har hatt sterkt svekkede 
laksebestander etter at fisken ble smittet av G. salaris (Johnsen mfl. 2004). Den mest sannsynlige 
årsaken til høy hybridiseringsgrad er at tettheten av gytelaks er så lav at enkelte individer gyter uten å 
ha funnet en partner av samme art, og at kjønnsmodne hann-parr (såkalte dverghanner) befrukter 
eggene til ørret i mangel på gytende laksehunner. Funn av noe flere hybrider enn normalt kan dermed 
tyde på fåtallig gytebestand av laks i Norddalselva i 2015, men fire hybrider er heller ikke mer enn at 
de i teorien kan være søsken som stammer fra én enkelt hybridiseringshendelse i øvre del av elven. 
 
SJØØRRET 

Sjøørretfangstene i Norddalselva har vært relativt beskjedne så lenge det foreligger offisiell 
fangststatistikk. Bestanden har ikke blitt beskattet i elven siden 2008, men var likevel relativt fåtallig 
høsten 2017. Dette er imidlertid ikke unikt for Norddalselva (se f.eks. Hellen 2014a; 2014b, 
Kambestad 2015), og sjøørretfangstene i fylket som helhet har vært dårlige de siste ti-femten årene. 
Tettheten av ørretunger er i Norddalselva moderat, og ungfiskbestanden inkluderer en ukjent andel 
stasjonær ørret som ikke vil gå ut i sjøen som smolt. 
 
MULIGE ÅRSAKER TIL BESTANDSNEDGANGEN 

Det er ikke åpenbart hva som har forårsaket bestandsnedgangen for laks og sjøørret i Norddalselva, og 
årsakene trenger ikke være de samme for de to artene. I det følgende er flere mulige 
påvirkningsfaktorer diskutert. 
 
HABITATFLASKEHALSER 

Det er lite egnede gyteområder i Norddalselva i dag, og dette er sannsynligvis den viktigste 
habitatflaskehalsen. Det skal tidligere ha vært vanlig å se laksegyting i området mellom Skjerva og 
utløpet av Dyrdøla, men denne delen av elven har endret seg mye de siste årene (Nils Eldar Ytterdal, 
pers. medd.). Dette kan blant annet skyldes at store mengder løsmasser ble spylt ned i Norddalselva da 
en demning ovenfor vandringshinderet i Dyrdøla brast for noen få år siden. Uavhengig av årsak er det 
klart at gyteforholdene for laks på elvens øverste 750 m i dag er svært dårlige, og dette er 
sannsynligvis årsaken til at tettheten av laksunger var klart lavere her enn lenger nede i elven. 
Produksjonspotensialet i den øvre tredjedelen av elven blir dermed dårlig utnyttet av laks. Tettheten av 
ørret var riktignok relativt god på den øverste el-fiske-stasjonen, men stasjonær ørret og små sjøørret 
trenger normalt langt mindre arealer med egnet gytesubstrat enn laks for å grave gytegroper, og man 
kan derfor ofte ha relativt høy tetthet av ørret i elvedeler uten laks (se f.eks. Kambestad 2018, under 
utarbeidelse). 
 
Norddalselva er relativt stri, med moderat til bratt helning, og dette er hovedårsaken til at lite 
gytesubstrat blir liggende i elveløpet. I tillegg kan store flommer vinter og vår ødelegge gytegroper, i 
tillegg til å midlertidig forringe gyteforholdene. Dette kan gi naturlige variasjoner i gytesuksess og 
årsklassestyrke i strie elver med ustabilt substrat. I Norddalselva er denne utfordringen sannsynligvis 
forsterket av at elvebreddene er forbygd, fordi elven i naturtilstanden ville gravd nye løp og viet seg ut 
i yttersvingene. I urørte elver vil en slik dynamikk gi større heterogenitet i habitattyper, med flere 
områder med lavere strømfart, og elven vil også grave ut egnet gytesubstrat fra bankene ved flom. Det 
er ikke klart hvorfor 2017-årsklassen ser ut til å mangle i Norddalselva, men dårlige gyteforhold eller 
ødeleggelse av gytegroper forrige vinter er mulige årsaker. De samme faktorene er sannsynligvis 
avgjørende for bestandskollapsen i naboelven Eidsdalselva, men der er laksebestanden nå så liten at 
mangel på gytefisk virker å være årsaken til manglende rekruttering (Kambestad 2018, under 
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utarbeidelse). Eidsdalselva er i gjennomsnitt betydelig brattere enn Norddalselva (4,8 % helning, mot 
2,8 % i Norddalselva), hvilket kan gjøre sistnevnte noe mindre utsatt for utspyling av gytesubstrat. 
 
Sideelven Dyrdøla er langt brattere enn hovedelven, og gyting av laks forekommer her sannsynligvis 
sjelden eller aldri (se Spikkeland mfl. 2016). Det skal imidlertid ha vært noe sjøørret-gyting her 
tidligere (Nils Eldar Ytterdal, pers. medd.). Enkelte ungfisk kan vandre opp fra hovedelven og bruke 
nedre del av Dyrdøla som oppvekstområde, men denne elvens bidrag til vassdragets totale 
fiskeproduksjon er tilnærmet ubetydelig. 
 
TEMPERATUR OG SIKT 

Lav temperatur ved første fødeopptak og i vekstsesongen kan være en begrensende faktor for 
lakseproduksjon, og dette er årsaken til at de kaldeste elvene på Vestlandet er dominert av sjøørret 
(Skurdal mfl. 2001). Dårlig sikt på grunn av suspendert leire i smeltevann fra isbreer er også en 
potensiell produksjonsbegrensende faktor, spesielt i kombinasjon med høy sommervannføring (se 
f.eks. Sægrov & Urdal 2008). Norddalselva har flere små breer i nedbørfeltet, og vannet er derfor 
brefarget og sannsynligvis relativt kaldt gjennom sommeren (Spikkeland mfl. 2016). 
Sommervannføringen er dessuten stabilt høy på grunn av snø- og bresmelting, og stri strøm er 
begrensende for hvor de minste lakseynglene kan oppholde seg i elven. Det er mulig at disse faktorene 
kan være en flaskehals for lakseproduksjonen i Norddalselva i alle fall enkelte år, ved å medvirke til 
høy dødelighet når yngelen kommer opp av grusen, og til at smoltproduksjonen reduseres fordi 
laksungene vokser saktere og dermed må være flere år i elven enn i varmere elver. Det kunne for 
eksempel tenkes at 2017-årsklassen slo feil på grunn av lav temperatur (eventuelt i kombinasjon med 
høy vannføring) da yngelen kom opp av grusen, men uten temperaturmålinger kan slike 
sammenhenger ikke undersøkes nærmere. 
 
BESKATNING 

Det foreligger ikke gytefisktellinger fra Norddalselva før 2017, og vi har derfor ikke grunnlag for å 
beregne hvor stor del av innsiget av laks og sjøørret som er tatt ut i sportsfiske ulike år. Bestandene har 
uansett ikke vært beskattet i elv siden 2009, men har likevel ikke tatt seg opp. Vassdraget bør ikke 
åpnes for fiske før gytebestandene er betydelig større enn i dag. 
 
OTER 

Elveeierlag på Sunnmøre har rapportert om økende forekomst av oter langs ulike elver de siste årene, 
og både halvspiste laks og levende laks med klore/bitemerker er registrert i flere vassdrag (Rådgivende 
Biologer AS, upubliserte data). Vi er imidlertid ikke kjent med offisielle data som tilsier at 
oterbestanden på Sunnmøre har økt i senere tid (se Van Dijk & May 2012, https://artsdatabanken.no). I 
Norddalen og i naboelven Eidsdalselva er det observert både oter og halvspist laks tatt av oter (Nils 
Elda Ytterdal, pers. medd., Øien 2006), og ved gytefisktellingen høsten 2017 hadde enkelte av laksene 
i Norddalselva kloremerker som sannsynligvis var forårsaket av oterangrep. Det virker ikke sannsynlig 
at oter alene har forårsaket bestandsnedgangen for hverken laks eller sjøørret, men med svært små 
gytebestander kan selv én enkelt oter gjøre et betydelig innhogg i gytebestanden, og slik bidra til å 
forhindre at bestandene tar seg opp igjen. 
 
FORHOLD I HAVET 

Infestasjon av lakselus og predasjon og mattilgang i havet er alle faktorer som kan virke inn på 
mellomårs-variasjon i innsig til lakseelver. Disse faktorene må antas å ha ganske lik effekt på 
nærliggende laksebestander i samme fjordsystem, og sterke effekter av marine påvirkninger bør derfor 
være generelle for flere vassdrag i samme område. I indre del av Storfjorden har Stordalselva, 
Valldøla, Strandaelva og Korsbrekkelva over tid hatt store laksebestander, og disse elvene har ikke 
hatt samme bestandsnedgang for laks som Norddalselva og naboelven Eidsdalselva det siste tiåret (se 
fangststatistikk på http://lakseregister.fylkesmannen.no). Dette antyder dermed at forhold i ferskvann 
må være hovedårsaken til bestandsnedgangen for laks i Norddalselva og Eidsdalselva (se over). 

https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/48068
http://lakseregister.fylkesmannen.no/
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Fangsten av sjøørret stupte like etter årtusenskiftet i både Stordalselva, Valldøla og Strandaelva. I 
Korsbrekkelva var det bra fangst av sjøørret frem til 2011, og deretter betydelig mindre fangst 
(http://lakseregister.fylkesmannen.no). Dette tyder på at forhold i sjøen, som dårlig mattilgang og 
lakselus, er viktige årsaker til utviklingen for denne arten, også i Norddalselva. Det ligger seks 
matfiskanlegg i Storfjorden mellom Stordal og Valldal, og i en slik trang fjord er det mulig at tettheten 
av lakseluslarver kan bli høy nok til å gi stor dødelighet for smolt og eldre sjøørret. Modellert 
smittepress og lusetellinger på vill sjøørret har predikert betydelig dødelighet for smolt av både laks og 
sjøørret fra Norddalselva og nærliggende elver (e.g. Johnsen & Ådlandsvik 2017, Nilsen mfl. 2017), 
og ettersom sjøørret tilbringer en mye større del av livet i fjordsystemet er det mulig at dette kan ha 
hatt sterkere bestandsreduserende effekt på sjøørret enn på laks. Det ble observert relativt mange små, 
umodne sjøørret under drivtelling i Norddalselva høsten 2017, men hvorvidt disse vil komme tilbake 
som gytefisk senere år avhenger av overlevelsen i sjøen. 
 
ANBEFALTE TILTAK 

GYTEKULPER 

For å utnytte hele det anadrome arealet i Norddalselva bør det vurderes å tilrettelegge for gyting lengst 
mulig oppe i elven. Strekningen mellom Dyrdøla og Skjerva (figur 7) er mest aktuell, fordi elven her 
ikke er altfor stri, og fordi det tidligere skal ha vært vanlig å se laksegyting i dette området. 
Gjennomsnittlig helning på denne 350 m lange strekningen er ca. 3 %, og elveforbygninger låser stort 
sett elven i et relativt smalt løp. Det vil derfor være utfordrende å finne områder som egner seg for 
utlegging av gytegrus, uten at dette spyles ut ved flom. Det er derfor viktig å sikre gytekulpene med 
svært stor stein som blir liggende gjennom relativt store flommer, samt å bruke relativt grovkornet 
grus iblandet større stein som gytesubstrat. Det kan ikke garanteres at tiltaket lykkes, men en eventuell 
suksess kan få betydelig positiv innvirkning på bestandssituasjonen i årene fremover. 
 
Vi foreslår at det etableres én eller to gytekulper på den nevnte strekningen. Det må på forhånd gjøres 
en synfaring for å finne de best egnede stedene, og lages en mer detaljert plan for tiltaket. 
 
TEMPERATURLOGGING 

For å vurdere om lav temperatur i sommerhalvåret kan bidra til å slå ut enkelte årsklasser av laks, 
foreslår vi at vanntemperaturen i Norddalselva logges kontinuerlig gjennom året. Dataene kan benyttes 
til å regne ut tidspunkt for klekking og første fødeopptak for laks (Crisp 1981; 1988), og dermed også 
om temperaturen ved første fødeopptak er lav nok til å være en betydelig dødelighetsfaktor. 
 
Temperaturlogging gjøres enkelt og kostnadseffektivt ved at en logger sikres med kjetting og plasseres 
i en dyp kulp nedstrøms samløp mellom Herdøla og Dyrdøla. Loggeren leses av minst én gang i året. 
 
BESTANDSOVERVÅKING 

Fravær av årsyngel laks ved el-fisket i Norddalselva høsten 2017 er bekymringsverdig, og årsaken til 
at årsklassen mangler er ikke klar. Gytebestanden høsten 2017 var relativt liten, men stor nok til at det 
bør være en del årsyngel laks i elven i 2018 dersom egg og yngel har normal overlevelse. Vi foreslår 
derfor at det utføres en ny ungfisktelling høsten 2018 eller 2019, for å sjekke om gytingen i 2017 (og 
eventuelt 2018) gir en normal årsklasse av laks. Dette gir i tillegg mulighet til å sjekke om 2017-
årsklassen virkelig er helt fraværende, eller om yngelen var så flekkvist fordelt i elven at disse ikke ble 
oppdaget ved el-fisket i 2017. Ett år gammel laks sprer seg normalt bedre utover hele elvearealet, og 
det kan dermed forekomme at man ikke registrerer en årsklasse før fisken har levd to somre i elven. 
 
Dersom det utføres et nytt el-fiske i Norddalselva, vil det medføre liten ekstra kostnad å samtidig 
gjennomføre en ny gytefisktelling. Så lenge vassdraget er stengt for fiske er dette den eneste kilden til 
data på innsiget av gytelaks til vassdraget. Gytebestandens størrelse gir også det viktigste 
beslutningsgrunnlaget for når man kan vurdere å gjenåpne elven for fiske. 

http://lakseregister.fylkesmannen.no/
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Etter en eventuell etablering av gytekulper er det naturlig å undersøke om tiltakene har fungert etter 
hensikten. Elveeierlaget bør se til gytekulpene etter flom, og i samråd med biolog vurdere 
reparasjoner. Det er også av interesse om laksen gyter i tiltakskulpene, og dette kan undersøkes i 
forbindelse med ungfisktelling eller gytefisktelling dersom dette utføres tilstrekkelig seint på høsten. I 
tillegg kan representanter fra elveeierlaget følge med på laksens gyteaktivitet og gjøre enkle notater av 
det som observeres. 
 

 
Figur 7. Stryk ved Dalhus, nær el-fiske-stasjon 4 (se figur 1). Det anbefales å forsøke å etablere én 
eller to gytekulper i dette området. 



Rådgivende Biologer AS 17 Rapport 2712 

REFERANSER 

Anon. 2015. Status for norske laksebestander i 2015. Rapport fra Vitenskapelig råd for 
lakseforvaltning nr. 8, 300 sider. 

Anon. 2017a. Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene. Rapport fra 
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr. 10b, 868 sider. 

Anon. 2017b. Klassifisering av 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks. Vitenskapelig råd 
for lakseforvaltning, temarapport nr. 5, 81 sider. 

Arnekleiv, J.V., L. Rønning, T. Forseth, P. Fiske, J. Koksvik, K. Hindar & G. Kjærstad 2010. 
Smoltundersøkelser i Driva 2005-2009. NTNU Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. Ser. 2010, 5: 1-
55. 

Bohlin, T., S. Hamrin, T.G. Heggberget, G. Rasmussen & S.J. Saltveit 1989.  Electrofishing - Theory 
and practice with special emphasis on salmonids. Hydrobiologia 173, 9-43. 

Bohlin, T. & B. Sundström 1977. Influence of unequal catchability on population estimates using the 
Lincoln Index and the removal method applied to electro-fishing. Oikos 28(1): 123–129. 

Crisp, D.T. 1981. A desk study of the relationship between temperature and hatching time for eggs of 
five species of salmonid fishes. Freshwater Biology 11: 361-368. 

Crisp, D.T. 1988. Prediction, from temperature, of eyeing, hatching and “swim-up” times for salmonid 
embryos. Freshwater Biology 19: 41-48. 

Forseth, T. & Harby, A. (red.). 2013. Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag. - NINA 
Temahefte 52. 1-90 s. 

Hellen, B.A. S. Kålås & H. Sægrov 2004. Gytefiskteljingar på Vestlandet i perioden 1996 til 2003. 
Rådgivende Biologer AS, rapport nr. 763, 21 sider. 

Hindar, K., O. Diserud, P. Fiske, T. Forseth, A.J. Jensen, O. Ugedal, N. Jonsson, S.-E. Sloreid, J.V. 
Arnekleiv, S.J. Saltveit, H. Sægrov & L.M. Sættem 2007. Gytebestandsmål for laksebestander 
i Norge. NINA Rapport 226, 78 sider. 

Johnsen, B.O., K. Hindar, T. Balstad, N.A. Hvidsten, A.J. Jensen, J.G. Jensås, M. Syversveen & G. 
Østborg 2005. Laks og Gyrodactylus i Vefsna og Driva. Årsrapport 2004. NINA rapport 34, 
33 sider. 

Johnsen, I.A. & B. Ådlandsvik 2017. Virtuell utvandring av postsmolt. Havforskningsinstituttet, 
rapport 10-2017, 43 sider + vedlegg. 

Kambestad, M. 2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Eidsdalselva i 2017. Rådgivende Biologer AS, 
rapport under utarbeidelse. 

Kålås, S., M. Kambestad, B.A. Hellen & S.E. Sikveland 2017. Fiskebiologiske undersøkelser i 
Førreåna i 2016. Rådgivende Biologer AS, rapport 2442, 21 sider. 

Nilsen, F., I. Ellingsen, B. Finstad, P.A. Jansen, Ø. Karlsen, A.B. Kristoffersen, A.D. Sandvik, H. 
Sægrov, O. Ugedal & K.W. Vollset 2017. Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per 
produksjonsområde. Rapport fra ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning, 27 sider + 
vedlegg. 

Riley, S.C. & K.D. Fausch 1992. Underestimation of trout population size by maximum-likelihood 
removal estimates in small streams. North American Journal of Fisheries Management 12: 
768–776. 

Skoglund, H., T. Wiers, E.S. Normann, B.T. Barlaup, G.B. Lehmann, Y. Landro, U. Pulg, G. Velle, 
S.-E. Gabrielsen & S. Stranzl 2017. Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på 
Vestlandet høsten 2016. Uni Research Miljø, rapport 292, 33 sider. 



Rådgivende Biologer AS 18 Rapport 2712 

Skurdal, J., L.P. Hansen, Ø. Skaala, H. Sægrov & H. Lura 2001. Elvevis vurdering av bestandsstatus 
og årsaker til bestandsutviklingen av laks i Hordaland og Sogn & Fjordane. Direktoratet for 
naturforvaltning, utredning 2001-2. 

Solem, Ø., O.K. Berg, E. Verspoor, K. Hindar, S.O. Karlsson, J. Koksvik, L. Rønning, G. Kjærstad & 
J.V. Arnekleiv 2014. Morphological and genetic comparison between naturally produced 
smolts of Atlantic salmon, brown trout and their hybrids. Fisheries Management and Ecology 
21 (5): 357-365. 

Spikkeland, O.K., H. Sægrov & B.A. Hellen 2016. Dyrdøla kraftverk i Norddal kommune. 
Konsekvensutgreiing av biologisk mangfald. Rådgivende Biologer AS, rapport 2306, 45 sider. 

Sægrov, H. & K. Urdal 2008. Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2007. Rådgivende Biologer AS, 
rapport 1112, 41 sider. 

Sættem, L.M. 1995. Gytebestandar av laks og sjøaure. En sammenstilling av registreringer fra ti 
vassdrag i Sogn og Fjordane fra 1960 - 94. Utredning for DN, Nr 7 - 1995, 107 sider. 

Van Dijk, J. & R. May 2012. Tilstandsvurdering for forekomst av oter (Lutra lutra) som indikatorart i 
Naturindeks og anbefaling til overvåkingsmetodikk. NINA Rapport 749, 33 sider. 

Zippin, C. 1956. An evaluation of the removal method of estimating animal populations. Biometrics 
12(2): 163–189. 

Øien, E. 2006. Forbedringstiltak for gytemuligheter og oppvekstområder for anadrom fisk i 
Eidsdalselva i Norddal kommune. Erik Øien Skog- og utmarksrådgiver, unummerert rapport, 8 
sider. 



Rådgivende Biologer AS 19 Rapport 2712 

VEDLEGG 

Vedlegg 1.  Ungfisk laks. Fangst per omgang og estimat for tetthet (antall per 100 m²) med 95 % 
konfidensintervall, estimert fangbarhet, snittlengde (mm) med standardavvik (SD) og maks- og 
minimumslengder for hver aldersgruppe på hver stasjon og samlet for alle stasjoner. Samlet estimat er 
snitt av estimatene for hver stasjon. 

Stasjon 
nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
Antall 

± 95 % 
CI Fangb. 

Lengde (mm) 

1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum Gj.snitt SD Min Max 
1 0 0 0 0 0 0,0 - -     

63 m² 1 11 2 0 13 20,6 0,6 0,87 79 5 71 90 
 ≥2 9 1 0 10 15,9 0,3 0,91 110 12 99 137 
 Sum 20 3 0 23 36,5 0,6 0,88 92 18 71 137 
 Sum >0+ 20 3 0 23 36,5 0,6 0,88     
2 0 0 0 0 0 0,0 - -     

65 m² 1 17 9 6 32 61,2 22,5 0,42 77 4 71 87 
 ≥2 13 5 0 18 28,0 1,8 0,76 113 9 102 136 
 Sum 30 14 6 50 84,8 12,5 0,55 90 18 71 136 
 Sum >0+ 30 14 6 50 84,8 12,5 0,55     
3 0 0 0 0 0 0,0 - -     

93 m² 1 13 2 2 17 18,8 2,0 0,69 77 5 67 89 
 ≥2 9 2 0 11 11,8 0,5 0,85 106 10 95 128 
 Sum 22 4 2 28 30,5 1,7 0,75 89 16 67 128 
 Sum >0+ 22 4 2 28 30,5 1,7 0,75     
4 0 0 0 0 0 0,0 - -     

88 m² 1 0 1 0 1   1,2* - - 89 - 89 89 
 ≥2 7 0 1 8 9,1 0,6 0,80 123 18 94 141 
 Sum 7 1 1 9 10,5 1,3 0,71 119 20 89 141 
 Sum >0+ 7 1 1 9 10,5 1,3 0,71     

Totalt 0 0 0 0 0 0,0 0,0      
309 m² 1 41 14 8 63 25,5 40,4  78 5 67 90 

 ≥2 38 8 1 47 16,2 13,3  112 12 94 141 
 Sum 79 22 9 110 40,6 50,1  93 19 67 141 
 Sum >0+ 79 22 9 110 40,6 50,1      

*Dersom konfidensintervallet overstiger estimatet er tetthet beregnet ut fra en antatt fangbarhet på 0,4 for 0+ og 
0,6 for eldre ungfisk (jf. Forseth & Harby 2013). 
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Vedlegg 2.  Ungfisk ørret. Fangst per omgang og estimat for tetthet (antall per 100 m²) med 95 % 
konfidensintervall, estimert fangbarhet, snittlengde (mm) med standardavvik (SD) og maks- og 
minimumslengder for hver aldersgruppe på hver stasjon og samlet for alle stasjoner. Samlet estimat er 
snitt av estimatene for hver stasjon. 

Stasjon 
nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
Antall 

± 95 % 
CI Fangb. 

Lengde (mm) 

1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum Gj.snitt SD Min Max 
1 0 0 1 0 1   2,0* - - 54 - 54 54 

63 m² 1 3 1 1 5 9,2 6,1 0,48 101 15 76 116 
 ≥2 2 0 0 2 3,2 0,0 1,00 163 38 136 190 
 Sum 5 2 1 8 13,8 4,6 0,57 110 41 54 190 
 Sum >0+ 5 1 1 7 11,6 2,7 0,64     
2 0 1 1 0 2 3,2 1,7 0,61 47 3 45 49 

65 m² 1 11 3 1 15 23,5 2,3 0,72 90 11 73 110 
 ≥2 3 0 1 4 6,6 2,9 0,58 131 10 122 144 
 Sum 15 4 2 21 33,4 3,6 0,68 94 25 45 144 
 Sum >0+ 14 3 2 19 30,2 3,3 0,68     
3 0 6 1 2 9 10,9 4,4 0,52 46 6 36 55 

93 m² 1 4 1 0 5 5,4 0,4 0,83 91 12 78 111 
 ≥2 1 0 1 2   2,3* - - 136 1 135 136 
 Sum 11 2 3 16 18,7 4,4 0,57 72 33 36 136 
 Sum >0+ 5 1 1 7 7,8 1,8 0,64     
4 0 0 1 3 4   5,8* - - 47 6 39 52 

88 m² 1 6 7 0 13 16,4 5,0 0,54 96 11 77 116 
 ≥2 8 2 0 10 11,4 0,5 0,83 137 13 122 169 
 Sum 14 10 3 27 35,7 10,3 0,48 104 33 39 169 
 Sum >0+ 14 9 0 23 27,2 3,0 0,66     

Totalt 0 7 4 5 16 5,5 6,2  47 6 36 55 
309 m² 1 24 12 2 38 13,6 12,8  93 12 73 116 

 ≥2 14 2 2 18 5,9 6,5  138 17 122 190 
 Sum 45 18 9 72 25,4 17,2  94 34 36 190 
 Sum >0+ 38 14 4 56 19,2 17,7      

*Dersom konfidensintervallet overstiger estimatet er tetthet beregnet ut fra en antatt fangbarhet på 0,4 for 0+ og 
0,6 for eldre ungfisk (jf. Forseth & Harby 2013). 
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Vedlegg 3.  Ungfisk samlet (laks + ørret + hybrider). Fangst per omgang og estimat for tetthet (antall 
per 100 m²) med 95 % konfidensintervall, estimert fangbarhet, snittlengde (mm) med standardavvik 
(SD) og maks- og minimumslengder for hver aldersgruppe på hver stasjon og samlet for alle 
stasjoner. Samlet estimat er snitt av estimatene for hver stasjon. Fire antatte hybrider mellom laks og 
ørret er inkludert i tabellen. 

Stasjon 
nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
Antall 

± 95 % 
CI Fangb. 

1. omg. 2. omg. 3. omg. 
4  omg  

Sum 
1 0 0 1 0 1   2,0* - - 

63 m² 1 14 4 1 19 30,8 2,5 0,73 
 ≥2 11 1 1 13 20,8 1,2 0,80 
 Sum 25 6 2 33 53,3 3,1 0,74 
 Sum >0+ 25 5 2 32 51,4 2,6 0,76 
2 0 1 1 0 2 3,2 1,7 0,61 

65 m² 1 29 12 7 48 82,5 13,7 0,53 
 ≥2 16 5 1 22 34,5 2,6 0,73 
 Sum 46 18 8 72 118,9 11,5 0,59 
 Sum >0+ 45 17 8 70 115,5 11,2 0,59 
3 0 6 1 2 9 10,9 4,4 0,52 

93 m² 1 17 3 2 22 24,1 1,8 0,73 
 ≥2 10 2 1 13 14,2 1,3 0,74 
 Sum 33 6 5 44 48,8 3,4 0,69 
 Sum >0+ 27 5 3 35 38,4 2,3 0,73 
4 0 0 1 3 4   4,6* - - 

88 m² 1 6 9 0 15 19,9 7,9 0,48 
 ≥2 15 2 1 18 20,6 0,9 0,81 
 Sum 21 12 4 37 46,9 8,9 0,53 
 Sum >0+ 21 11 1 33 39,0 3,7 0,66 

Totalt 0 7 4 5 16 5,2 6,3  
309 m² 1 66 28 10 104 39,3 46,3  

 ≥2 52 10 4 66 22,5 13,6  
 Sum 125 42 19 186 67,0 55,2  
 Sum >0+ 118 38 14 170 61,1 58,6  

*Dersom konfidensintervallet overstiger estimatet er tetthet beregnet ut fra en antatt fangbarhet på 0,4 for 0+ og 
0,6 for eldre ungfisk (jf. Forseth & Harby 2013). 
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