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FORORD 

Rådgivende Biologer AS gjennomførte høsten 2018 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 en oppfølging av tilsvarende undersøkelser i 2017. Tetthet av ungfisk ble undersøkt ved elektrisk 
fiske, og gytebestandene av laks og sjøørret ble registrert ved drivtelling. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Samarbeidet Eidsdal og Norddal Elveeigarlag for oppdraget og 
informasjon om vassdraget. Takk til Nils Eldar Ytterdal for assistanse under feltarbeidet. 
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SAMMENDRAG 

Irgens, C. & M. Kambestad 2019. 
Fiskebiologiske undersøkelser i Norddalselva i 2018. Rådgivende Biologer AS, rapport 2874, 
16 sider, ISBN 978-82-8308-613-3. 

 
Rådgivende Biologer AS utførte høsten 2018 fiskebiologiske undersøkelser i Norddalselva i Norddal 
kommune, på oppdrag fra Samarbeidet Eidsdal og Norddal Elveeigarlag. Undersøkelsene omfattet 
ungfisktelling og gytefisktelling. 
 
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 2018 på et relativt lavt nivå, uten høstbart overskudd. Det ble 
registrert 13 gytelaks ved telling høsten 2018, men en del laks ble sannsynligvis oversett på grunn av 
dårlig sikt. Estimert eggtetthet basert på gytefisktellingen var 1,7 lakseegg per m²; litt høyere enn i 
2017.  
 
Det var moderat tetthet av laksunger og forholdsvis høy tetthet av presmolt laks i elven høsten 2018. 
En kan derfor forvente god utvandring av smolt våren 2019. Ettårige laksunger (2017-årsklassen) er 
imidlertid fraværende i elven, og det er ikke klart hva som er årsaken til denne rekrutteringssvikten. 
Det forventes derfor en betydelig reduksjon i utvandring av smolt våren 2020, og varierende innsig av 
gytelaks de kommende år som følge av dette. 
 
Sjøørretfangstene i Norddalselva har vært relativt beskjedne så lenge det foreligger offisiell 
fangststatistikk. Det ble ikke registrert en eneste kjønnsmoden sjøørret ved gytefisktelling høsten 
2018, men tellingen ble utført relativt sent (1. november), og mye av sjøørreten kan ha gytt og deretter 
forlatt elven i løpet av oktober. Tettheten av ungfisk ørret er moderat og noe lavere enn for laks. 
Ungfiskbestanden av ørret inkluderer en ukjent andel stasjonær fisk som ikke vil gå ut i sjøen som 
smolt.  
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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 kan laksefisk vandre ca. 
320 m opp i sideelven Dyrdøla, men denne er så bratt at laksegyting sannsynligvis sjelden eller aldri 
forekommer her (Spikkeland mfl. 2016). 
 
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 til 
forsuringsproblematikk (data fra http://vannmiljo.miljodirektoratet.no). 
 
FISKEBESTANDENE 

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 utført gytefisktelling og elektrofiske i Norddalselva høsten 2017 (Kambestad 2018b). 
Konklusjonen var da at gytebestandene av laks og sjøørret var små, uten høstbart overskudd. Tettheten 
av laksunger var moderat, men årsklassen som skulle klekket våren 2017 så ut til å være helt 
fraværende. Tettheten av ungfisk ørret var noe lavere enn for laks. 
 
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. 2018). I Lakseregisteret er 
status for laksebestanden oppført som «moderat», og for sjøørret «hensynskrevende» 
(vurderingsperiode 2010-2014). 
 
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, men Miljødirektoratet har besluttet at det skal 
samles inn stamfisk til genbank fra og med 2018, for å bevare den truede laksebestanden. 
 
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 1988-1994. I perioden 1995-
2018 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. 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/visElv.aspx?vassdrag=Eidsdalselva&id=099.1Z
https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske
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Figur 2. Antall laks og sjøørret fisket i Norddalselva i perioden 1979-2018. 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 hhv. laks og sjøørret i 
resten av fylket i perioden 1995-2018. Kilde: SSB. 
 
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 2. november 2018 på stasjon 1-4 (figur 1 og 3). 
Stasjon 2 ble overfisket tre ganger og stasjon 4 to ganger, etter en standardisert metode som gir 
tetthetsestimater (Bohlin mfl. 1989). Stasjon 1 og 3 ble overfisket kun én gang hver. Totalt ble 227 m² 
overfisket, noe som utgjør ca. 0,8 % av totalt anadromt areal i hovedelven. Vanntemperaturen var 4,1 
til 4,5 °C, ledningsevnen var 19,3 til 20,2 µS/cm og vannføringen var moderat til lav da 
undersøkelsene ble utført. 
 
De fleste fisk som ble fanget ble artsbestemt og lengdemålt i felt, og deretter satt levende tilbake i 
elven, mens et mindretall (24 stk) ble avlivet og aldersbestemt ved analyse av otolitter (øresteiner). 
Alderen til gjenutsatt fisk ble bestemt ut fra total lengdefordeling sammenholdt med kjent alder til de 
avlivede individene. Fisk 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 2. november 2018. Stasjonene er avmerket på kart 
i figur 1. 

Tetthet av hver enkelt årsklasse/aldersgruppe ble beregnet etter metoden presentert av Zippin (1956), 
og er oppgitt med konfidensintervall i vedlegg 1-3. 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 beregnes, ble tetthet 
beregnet ut fra en antatt fangbarhet på 0,40 for 0+ og 0,60 for eldre fisk (etter Forseth & Harby 2013). 
Det samme ble gjort på stasjoner hvor det kun ble fisket én omgang. 
 
Presmolttetthet er et mål på hvor mye fisk som kommer til 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 
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som: årsgammel fisk (0+) ≥ 9 cm; ett år gammel fisk (1+) ≥ 10 cm; to år gammel fisk (2+) ≥ 11 cm og all 
fisk ≥12 cm. Presmolttetthet er estimert på samme måte som for enkelte årsklasser (se over). 
 
GYTEFISKTELLING 

Gytefisktelling ble utført ved drivtelling på strekningen fra Storfossen til sjøen 1. november 2018. 
Tellingen ble utført av én person som drev nedover elven med tørrdrakt, snorkel og maske. Nærmere 
beskrivelse av metoden finnes i Sættem (1995) og Hellen mfl. (2004). Herdøla var sterkt brefarget, 
hvilket gjorde gytefisktelling vanskelig, og umulig i fossehølen øverst. Fra samløp med Dyrdøla og 
nedover var sikten ca 2,5 m, og vannføringen var også noe høyere enn optimalt. Det er derfor 
sannsynlig at enkelte fisker ble 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. 

https://kart.fiskeridir.no/
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RESULTATER 

UNGFISK 

TETTHET AV LAKS 

Estimert tetthet av laksunger varierte fra 14 til 64 individer per 100 m² på hver enkelt stasjon, med et 
gjennomsnitt på 34,5 laks per 100 m² (vedlegg 1). Tettheten var klart høyest på stasjon 2, ved 
Storkvisla, og klart lavest på stasjon 1 og 4 (figur 4). 
 
Årsyngel (0+) ble kun fanget på stasjon 2 og 4, og gjennomsnittlig tetthet i elven ble estimert til 14,0 
årsyngel per 100 m². Toåringer (2+) var den mest tallrike årsklassen med en gjennomsnittlig tetthet på 
16,9 individer per 100 m² (figur 4, vedlegg 1). Et fåtall treåringer (3+) ble registrert fordelt på de tre 
øverste stasjonene, med gjennomsnittlig tetthet på 3,7 individer på 100 m². Det ble ikke registrert 
ettårig laks (1+). Ut fra lengden på avlivede laksunger (totalt 17 individer) ble det anslått at den totale 
fangsten inkluderte 26 årsyngel, 0 ettåringer, 26 toåringer og 5 treåringer. 
 

 
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 2018. Stasjon 1 er nederst i elven. 
 

TETTHET AV ØRRET 

Estimert tetthet av ørret varierte fra 11 til 46 individer per 100 m² på hver enkelt stasjon, med 
gjennomsnittlig tetthet på 30,7 ørret per 100 m²; noe mindre enn for laks (figur 4, vedlegg 2). 
Tettheten var høyest på stasjon 2 (som hos laks) og lavest på stasjon 3. 
 
Det ble registrert årsyngel, ettårige og eldre ørretunger på stasjon 1, 2 og 4, men på stasjon 3 ble kun 
eldre (≥ 2+) ørret fanget (figur 4). Årsyngel var mest tallrike, med en gjennomsnittlig tetthet på 13,6 
individer per 100 m². Gjennomsnittlig tetthet av ettåringer var 6,4 per 100 m², og av ørret på to år eller 
eldre 10,7 per 100 m². Ut fra lengden på avlivede ørret (totalt 7 individer) ble det anslått at den totale 
fangsten inkluderte 25 årsyngel, 11 ettåringer og 21 eldre individer. Minst to individer var høyst 
sannsynlig eldre enn to år, men disse ble ikke aldersbestemt. 
 
STØRRELSE OG LENGDEFORDELING 

Årsyngel av laks var på undersøkelsestidspunktet i snitt 57 mm lange (figur 5, vedlegg 1). 
Snittlengden for toåringer var 121 mm, og for treåringer 151 mm. Alderen til de tre største årsynglene 
(65-72 mm lange) og de fem minste toåringene (102-111 mm) ble alle bekreftet ved analyse av 
otolitter, og det ble ikke registrert laks med lengde mellom disse størrelsesgruppene (figur 5). 
Ettåringer var dermed ikke representert i materialet. 
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Ørret er normalt større enn laksen ved samme alder, men i dette tilfellet var gjennomsnittslengden av 
årsyngel ørret lik som for årsyngel laks (figur 5, vedlegg 2). Gjennomsnittslengde for årsyngel og 
ettårig ørret var henholdsvis 57 og 94 mm. Eldre ørret var ikke representert blant de avlivede 
individer, men basert på total lengdefordeling ble ørret lengre enn 115 mm aldersbestemt som ≥ 2+. 
 

 
Figur 5. Lengdefordeling for laksunger (venstre) og ørret (høyre) som ble fanget ved el-fiske på fire 
stasjoner i Norddalselva høsten 2018. 
 
TETTHET, ALDER OG LENGDE AV PRESMOLT 

Gjennomsnittstettheten av fisk i presmoltstørrelse (heretter kalt presmolt) var 30 per 100 m² (figur 6). 
Det var noe høyere tetthet av presmolt laks (17 per 100 m²) enn presmolt ørret (13 per 100 m²), men 
artsfordelingen varierte noe mellom stasjonene. Høyest tetthet av presmolt var å finne på stasjon 3 
med overvekt av laks, mens lavest tetthet ble observert på stasjon 4 som var dominert av ørret. En del 
ørret i presmolt-kategorien kan være stasjonær fisk som ikke går ut som smolt. 
 

 
 
Fangsten av presmolt fordelte seg på 27 laks og 25 ørret. Størrelse på presmolt laks var mellom 111 og 
128 mm, med et gjennomsnitt på 119 mm (tabell 1). Alder varierte mellom 2 og 3 år, med 2,2 år i 
gjennomsnitt. Dette tyder på at gjennomsnittlig smoltalder for laks i Norddalselva er noe over 3 år. 
Presmolt ørret var mellom 100 og 194 mm lange, med gjennomsnittlig størrelse på 136 mm. 

Tabell 1. Alder og lengde (gjennomsnitt, min og maks) for laks og ørret i presmoltstørrelse fanget i 
Norddalselva 2. november 2018. Merk at smoltalder er ett år høyere enn presmoltalder. 
   Alder    Lengde  
 Antall Min Snitt Maks  Min Snitt Maks 

Laks 27 2 2,2 3  111 128 162 
Ørret 25 1 - ≥2  100 136 194 

 
 

Figur 6. Tetthet av presmolt laks 
(rød) og ørret (grå) på de ulike 
stasjonene i Norddalselva 2. 
november 2018. Gjennomsnittlig 
presmolttetthet er vist med stiplet 
linje.  
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GYTEBESTAND 

Det ble observert 13 gytelaks i Norddalselva under gytefisktellingen i 2018. Disse fordelte seg på fire 
smålaks, seks mellomlaks og 3 storlaks (tabell 2). Seks av disse ble observert mellom utløpet av 
Dyrdøla og Skjerva, seks i hølen Stamparen (ved el-fiskestasjon 3) og én nedenfor Stamparen. Én av 
smålaksene hadde tydelige bittskader som sannsynligvis var forårsaket av oter, mens dårlig sikt gjorde 
at det for de fleste andre laksene var vanskelig å vurdere om slike skader var til stede. Det ble ikke 
observert oppdrettslaks.  
 
Med bakgrunn i størrelsesfordelingen ble det beregnet en gytebestand av villaks på syv hunner og seks 
hanner. Samlet vekt av hunnlaks ble beregnet til 33 kg, som gir et totalt eggantall på 48 000. Dette 
tilsvarer en gjennomsnittlig tetthet på 1,7 lakseegg/m² i hovedelven.  
 
Det ble ikke observert modne sjøørret under gytefisktellingen (tabell 2), men det ble registrert rundt 
40 blenkjer (umodne sjøørret, < 35 cm). Det ble heller ikke observert verken oppdrettslaks eller 
regnbueørret.  

Tabell 2. Gytelaks og sjøørret > 0,5 kg observert på ulike elvestrekninger i Norddalselva under 
gytefisktelling 1. november 2018. Antall av hver art per kilometer elvestrekning og per hektar (10 000 
m²) elveareal er beregnet.  

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

Oppom Dyrdøla 0,14 120 0 0 0 0  0 0 0 0 
Dyrdøla til bro 0,22 180 2 1 1 4  0 0 0 0 
Bro til Skjerva 0,30 250 0 2 0 2  0 0 0 0 
Skjerva til Stamparen 0,91 700 0 0 0 0  0 0 0 0 
Stamparen til sjø 1,24 950 2 3 2 7  0 0 0 0 

Totalt 2,81 2200 4 6 3 13  0 0 0 0 

Antall per km  2200 1,8 2,7 1,4 5,9  0,0 0,0 0,0 0,0 

Antall per hektar 0,0  1,4 2,1 1,1 4,6  0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
ANDRE OBSERVASJONER 

Det ble ikke registrert ål eller andre fiskearter i forbindelse med ungfisktellingen eller 
gytefisktellingen. I 2017 ble det registrert fire ungfisk som sannsynligvis var hybrider mellom laks og 
ørret (Kambestad 2018b), men ved ungfisktelling høsten 2018 ble det ikke registrert hybrider. 
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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.. 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 og 2018 har 
vist at laksebestanden i vassdraget i dag er liten, uten høstbart overskudd. 
 
Det ble observert relativt få gytelaks under drivtelling i Norddalselva høsten 2018. Metoden er i 
utgangspunktet relativt godt egnet i elver av denne størrelsen, men dårlig sikt, litt for høy vannføring 
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. Underestimeringen av gytebestanden kan ikke kvantifiseres nærmere, men det er uansett 
åpenbart at totalt antall gytelaks var relativt lavt. Estimert eggtetthet var lav med 1,7 lakseegg per m², 
mens gytebestandsmålet i de fleste norske lakseelver er satt til 2 til 4 egg per m² (Anon. 2015).  Dette 
er likevel en oppgang fra 2017 da tetthet ble beregnet til kun 1,1 egg per m² (Kambestad 2018b). Om 
en antar at så mye som halvparten av gytelaksen ble oversett under drivtellingen i 2018, blir estimert 
eggtetthet 3,4 egg per m², som er å anse som moderat tetthet. Det er verdt å merke seg at det ikke ble 
fisket i Norddalselva i 2018. 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 ble ikke registrert årsyngel i elven i 2017, og mangel på ettåringer i 2018 bekrefter at denne 
årsklassen er fraværende i elven. I samsvar med konklusjonen fra undersøkelsene i 2017 (Kambestad 
2018b) viser årets resultater dermed at gytingen høsten 2016 må ha feilet fullstendig, men om dette 
skyldtes mangel på gytelaks eller total dødelighet for egg eller yngel etter gyting er ikke kjent. 
 
Det var moderat tetthet av laksunger i Norddalselva høsten 2018. Gjennomsnittlig tetthet var litt lavere 
enn i 2017, men de to verdiene kan ikke sammenlignes direkte fordi 2017-årsklassen er fraværende. 
Det ble registrert årsyngel i 2018, som viser at laks har hatt gytesuksess høsten 2017, men årsyngel ble 
kun registrert på stasjon 2 og 4. Dette kan tyde på at laksen kun gyter i enkelte deler av elven, noe som 
også er sannsynlig når antall gytelaks er lavt. Når laksungene blir eldre sprer de seg mer utover elven, 
og tettheten av laks på to år eller eldre var relativt høy i 2018, og litt høyere enn året før (se 
Kambestad 2018b). På stasjon 4 var tettheten av laksunger i denne aldersgruppen imidlertid svært lav, 
og dette indikerer at det har vært lite gytesuksess i øvre deler av elven i alle fall enkelte av de siste 
årene. Mangel på årsyngel på stasjon 3, på utløpet av hølen Stamparen, tyder på at det ikke var 
laksegyting der i 2017, men funn av 6 gytelaks i Stamparen og hele syv kjønnsmodne parr 
(«dverghanner») på stasjon 3 høsten 2018 tyder på at laks har gytt i dette området høsten 2018. 
 
I 2018 var gjennomsnittlig tetthet av presmolt laks på de fire stasjonene høy med 17,5 individer per 
100 m². Det var imidlertid lav tetthet av presmolt laks på stasjon 4, som representerer en 
uforholdsmessig stor andel av elven sammenliknet med de tre stasjonene i nedre del. Dette kan tyde på 
en noe lavere reell tetthet av presmolt laks enn beregningene her tilsier, men det forventes uansett en 
betydelig smoltutvandring våren 2019, som dermed kan gi opphav til bra innsig av smålaks i 2020 og 
mellomlaks i 2021. Samtidig vil fravær av 2017-årsklassen medføre sterkt redusert smoltutvandring i 
2020 og til dels også i 2021, og man kan derfor forvente en fåtallig gytebestand spesielt i 2022.  
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BESTANDSSITUASJON SJØØRRET 

Sjøørretfangstene i Norddalselva har vært relativt beskjedne så lenge det foreligger offisiell 
fangststatistikk. Bestanden har ikke blitt beskattet i elven siden 2008, men er likevel fåtallig. Ved 
gytefisktelling høsten 2018 ble ingen kjønnsmoden sjøørret observert, men tellingen ble utført relativt 
sent (1. november), og mye av sjøørreten kan ha gytt og deretter forlatt elven i løpet av oktober. I 2017 
ble tellingen utført 30. september, og da ble det registrert 21 sjøørret, som tilsvarte en eggtetthet på 1,1 
per m² (Kambestad 2018b). En relativt svak sjøørret-bestand er ikke unikt for Norddalselva (se f.eks. 
Hellen 2014a; 2014b, Kambestad 2015; 2018a), og sjøørretfangstene i fylket som helhet har vært 
dårlige de siste ti-femten årene. Tettheten av ungfisk ørret i Norddalselva var i 2018 moderat, og litt 
høyere enn i 2017 (se Kambestad 2018b). Tettheten av ørret i presmolt-størrelse var relativt høy, men 
det kan ikke fastslås hvor mange av disse som vil gå ut som sjøørret-smolt, og hvor mange som blir 
værende i elven hele livet. 
 
FREMTIDSUTSIKTER 

Laksebestanden i Norddalselva er fåtallig, med variabel rekruttering og manglende høstbart 
overskudd. Dagens ungfisktetthet indikerer at det fortsatt vil være dårlig med gytelaks enkelte av de 
kommende år, og uten at årsakene til bestandsnedgangen er klarlagt kan det ta lang tid før bestanden 
eventuelt tar seg opp igjen. Flere mulige påvirkningsfaktorer er identifisert (se Kambestad 2018b), og 
noen av disse vil bli adressert gjennom ulike prosjekter de kommende årene. I 2019 skal elveeierlaget 
etablere gytekulper i øvre del av elven, der rekrutteringen i dag ser ut til å være dårligst, men det 
tidligere var bra med laksegyting. I 2019 skal det også utføres en kartlegging av oterens effekt på 
gytebestanden i vassdraget, i regi av Norsk institutt for naturforskning, Rådgivende Biologer AS og 
Centre for Ecology and Hydrology. I tillegg er det startet planlegging av innsamling av stamlaks til 
innlegging i levende genbank, for å reetablere/styrke laksebestanden i Norddalselva. Vi anbefaler at 
laksebestanden fortsatt overvåkes med gytefisktellinger og ungfiskundersøkelser, for å vurdere 
effekten av nye gytekulper og genbank-arbeidet. Dersom arbeidet bærer frukter, kan elven gjenåpnes 
for sportsfiske, og fangstdata vil da også kunne benyttes som indikasjon på bestandstilstanden år for 
år. 
 
For sjøørret har utviklingen vært negativ på stort sett hele Vestlandet siden årtusenskiftet, og det er 
ikke grunn til å tro at bestanden i Norddalselva vil ha et høstbart overskudd med det første. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1.  Ungfisk laks. Fangst per omgang, 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 
tetthet 

± 95 % 
CI Fangb. 

Lengde (mm) 

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

56 m² 1 0   0 0,0       
  2 5   5 14,9   119 12 102 129 
  3 0   0 0,0       
  Sum 5   5 14,9   119 12 102 129 
  >0+ 5   5 14,9       
  Presmolt 4   4 12,0   124 8 112 129 

2 0 11 6 5 22 45,4 30,4 0,34 56 4 47 64 
68 m² 1 0 0 0 0 0,0       

  2 8 2 1 11 16,8 2,4 0,68 117 6 108 127 
  3 0 1 0 1  1,6* - - 148 - 148 148 
  Sum 19 9 6 34 63,8   78 32 47 148 
  >0+ 8 3 1 12 18,4       
  Presmolt 8 2 1 11 16,8 2,4 0,68 121 11 111 148 

3 0 0   0 0,0       
44 m² 1 0   0 0,0       

  2 9   9 34,1   123 13 102 137 
  3 3   3 11,4   144 5 140 150 
  Sum 12   12 45,5   128 14 102 150 
  >0+ 12   12 45,5       
  Presmolt 10   10 37,9   133 10 114 150 

4 0 2 2  4  10,4* - - 66 5 59 72 
60 m² 1 0 0  0 0,0       

  2 1 0  1 1,7 0,0 1,00 138 - 138 138 
  3 1 0  1 1,7 0,0 1,00 162 - 162 162 
  Sum 4 2  6 13,8   94 44 59 162 
  >0+ 2 0  2 3,3       
  Presmolt 2 0  2 3,3 0,0 1,00 150 17 138 162 

Totalt 0 13 8 5 26 14,0 34,3  57 6 47 72 
227 m² 1 0 0 0 0 0,0       

  2 23 2 1 26 16,9 21,2  120 10 102 138 
  3 4 1 0 5 3,7 8,3  148 9 140 162 
  Sum 40 11 6 57 34,5 38,9  94 36 47 162 
  >0+ 27 3 1 31 20,5 28,4      
  Presmolt 24 2 1 27 17,5 23,4   128 13 111 162 

*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, 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 
tetthet 

± 95 % 
CI Fangb. 

Lengde (mm) 

1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum Gj.snitt SD Min Max 
1 0 3   3 13,5   65 4 61 68 

56 m² 1 5   5 14,9   96 11 78 106 
  ≥2 1   1 3,0   119 - 119 119 
  Sum 9   9 31,4   88 21 61 119 
  >0+ 6   6 17,9       
  Presmolt 3   3 9,0   102 3 100 106 

2 0 10 5 2 17 27,9 7,4 0,54 57 7 42 71 
68 m² 1 1 2 0 3  4,7* - - 88 16 72 104 

  ≥2 9 0 0 9 13,3 0,0 1,00 146 22 121 186 
  Sum 20 7 2 29 46,0   88 43 42 186 
  >0+ 10 2 0 12 18,1       
  Presmolt 10 0 0 10 14,8 0,0 1,00 142 24 104 186 

3 0 0   0 0,0       
44 m² 1 0   0 0,0       

  ≥2 3   3 11,4   147 7 139 152 
  Sum 3   3 11,4   147 7 139 152 
  >0+ 3   3 11,4       
  Presmolt 3   3 11,4   147 7 139 152 

4 0 3 2  5   13,0* - - 51 4 47 56 
60 m² 1 2 1  3   6,0* - - 96 12 87 109 

  ≥2 6 2  8 15,0 6,9 0,67 142 23 121 194 
  Sum 11 5  16 34,0   105 45 47 194 
  >0+ 8 3  11 21,0       
  Presmolt 7 2  9 16,3 5,5 1,00 139 24 109 194 

Totalt 0 16 7 2 25 13,6 18,2  57 7 42 71 
227 m² 1 8 3 0 11 6,4 9,9  94 12 72 109 

  ≥2 19 2 0 21 10,7 8,5  143 20 119 194 
  Sum 43 12 2 57 30,7 22,9  96 41 42 194 
  >0+ 27 5 0 32 17,1 6,5      
  Presmolt 23 2 0 25 12,9 5,3   136 24 100 194 

*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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