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FORORD 

Rådgivende Biologer AS gjennomførte i oktober 2018 fiskebiologiske undersøkelser på den 

lakseførende delen av Bortneelva i Bremanger Kommune, på oppdrag fra SFE Produksjon AS. 

 

Undersøkelsen har omfattet registrering av tetthet av ungfisk og antall gytefisk. Denne årsrapporten 

samler resultatene av fiskeundersøkelsene fra 2018, samt diskuterer mulige effekter av tiltak som har 

vært gjennomført i den lakseførende delen.  

 

Felt- og labarbeid i 2018/2019 ble utført av Bjart Are Hellen, Linn Eilertsen, Silje Elvatun Sikveland og 

Christian Irgens fra Rådgivende Biologer AS. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Ragna Flatla Haugland og Vegard Fagerli, SFE Produksjon AS for godt 

samarbeid, utfyllende informasjon og for oppdraget. 

 

 

 

Bergen, 27. juni 2019 

 

INNHOLD 

Forord ...................................................................................................................................................... 2 
Sammendrag ............................................................................................................................................ 3 
Vassdragbeskrivelse ................................................................................................................................ 4 
Metode og datagrunnlag .......................................................................................................................... 5 
Resultat .................................................................................................................................................... 7 
Diskusjon ............................................................................................................................................... 10 
Referanser .............................................................................................................................................. 13 
Vedlegg ................................................................................................................................................. 14 
 

 

 

 



 

Rådgivende Biologer AS 3 Rapport 2910 

SAMMENDRAG 

Irgens, C. & Hellen, B.A. 2019. Fiskebiologiske undersøkelser i Bortneelva i 2018. Rådgivende 

Biologer AS, rapport 2910, 16 sider, ISBN 978-82-8308-633-1. 

 

Bortneelva har et opprinnelig nedbørfelt på 24,4 km², hvorav 1,8 km² tilknyttet Nibbedalsvatnet er 

overført til Svelgenvassdraget. Utregninger viser at dette medfører en reduksjon i tilsig på 6,9 %. 

Middelvannføring ved utløpet til sjø er per i dag 2,1 m³/s. Fraføringen av Nibbedalsvatnet påvirker 

vannføring i de nederste 700 meterne av Bortneelva, nedenfor samløpet med Sageelva. 

 

Rådgivende Biologer AS utførte på oppdrag fra SFE Produksjon AS fiskebiologiske undersøkelser i 

Bortneelva i 2018. Undersøkelsene omfattet telling av ungfisk og gytefisk av laks og ørret, og resultatene 

er presentert i foreliggende rapport. Det er også gjort en enkel vurdering av nye biotoptiltak som ble 

utført i 2016 og 2017, men med vesentlige forbehold på grunn av et datafattig vurderingsgrunnlag. 

 
Undersøkelsene i 2018 og bestandsutvikling 

• Det ble registrert svært lave tettheter av ungfisk laks i Bortneelva i 2018, med estimert tetthet for 

elven på 6 individer per 100 m2.  

• Tetthet av ungfisk ørret var lav til moderat med 14 individer per 100 m2.  

• Forekomst av årsyngel laks og ørret var på henholdsvis 4,1 og 6,4 årsyngel per 100 m2, mens tetthet 

av ungfisk eldre enn 0+ var på henholdsvis 1,7 og 7,7 individer per 100 m2. 

• Presmolt tettheten var svært lav for laks med mindre enn ett individ per 100 m2. Tetthet av ørret i 

presmolt størrelse var moderat på 5,2 individer per 100 m2. 

• Sammenliknet med undersøkelser fra 2002 og 2011 viser resultatene fra 2018 omtrent tilsvarende 

tetthet årsyngel, men lavere tetthet av ungfisk eldre enn årsyngel (basert på stasjon 1, 2 og 4 som har 

vært overfisket ved all de tre undersøkelsene). 

• I november 2018 ble det observert tre ville gytelaks under gytefisktellingen, hvorav to smålaks og 

én mellomlaks, det ble ikke observert oppdrettslaks. Dette gir en teoretisk eggtetthet på 0,2 egg per 

m2, som er langt under gytebestandsmålet satt for de fleste norske elver. Det ble ikke registrert moden 

sjøaure eller blenkjer ved gytefisktelling, imidlertid ble det observert to blenkjer ved elektrofiske. 

• Tiltak som har vært gjennomført i 2016-2017 kan ved foreliggende data ikke påvises å ha hatt en 

betydelig effekt på ungfisk produksjonen. Gytefisk ser heller ikke ut til å ha vandret forbi nyetablert 

«fisketunnel» like ved (nedstrøms) stasjon 4 øverst i elven. Gytelaks ble imidlertid observert ovenfor 

den nyetablerte laksetrappen (to støpte kulper) ved terskel til gammelt vanninntak, ovenfor stasjon 

3. 
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VASSDRAGBESKRIVELSE 

Bortneelva (vassdrag-nr. 086.3Z, figur 1) har utløp i Bortnepollen i Bremanger kommune. Den 

lakseførende strekning er omtrent 2,2 kilometer. Nedbørfeltet er på totalt 24,4 km², hvorav 1,8 km² (7,4 

%), tilknyttet Nibbevatnet, er overført til Svelgenvassdraget (Gladsø & Hylland 2003). Feltet strekker 

seg opp til 1090 moh, og består av omtrent 62 % snaufjell, 29 % skog, 4 % innsjøer, 1 % myr og <1 % 

dyrket mark (http://nevina.nve.no/). Foruten Nibbevatnet (404 moh., 0,5 km²) som er fraført er det ingen 

store innsjøer av betydning. Middelvannføring ved utløpet til sjø er beregnet til 2,1 m³/s, medberegnet 

6,9 % reduksjon av tilsig grunnet fraført del. Beregnet 5-persentil sommer og vinter er henholdsvis 0,2 

og 0,1 m³/s (http://nevina.nve.no/). 

 

 
Figur 1. Kart over Bortnevassdraget, fraført delfelt ved Nibbevatnet er markert med rødt. Stasjoner for 

elektrofiske og vandringshinder er markert.  

 

 

Den nedre og midtre delen av anadrom strekning er preget av slak fallgradient med lange partier med 

grunnområder, mens den øvre delen er forholdsvis bratt med en god del dypere høler (Gabrielsen & Skår 

2015).  

 

I 2016 og 2017 ble det iverksatt biotopjusterende tiltak i den midtre og nedre delen av lakseførende 

strekning av Bortneelva etter habitatkartlegging og utarbeiding av tiltaksplan utført av Uni Research 

Miljø LFI (Gabrielsen & Skår 2015). Tiltakene har i hovedsak vært: a) Utsetting av store steiner for å 

øke hulromkapasiteten; b) utbedring av terskel (støpt to trappekulper) ved gammelt vanninntak ca. 1,5 

km fra utløpet, samt etablering av «fisketunnel» ved vannføringsavhengig vandringshinder mellom 

stasjon 4 og 5 øverst i elven, for å lette oppvandring av gytefisk og øke konnektiviteten av ungfisk; c) 

oppføring av ledebuner (strømsettere) i kombinasjon med store blokker for å bedre fiskeproduksjonen. 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

UNGFISKTELLING 

Ungfisktellinger ble utført med elektrisk fiskeapparat 31. oktober 2018. Det ble elektorfisket på seks 

stasjoner (figur 2). På fem av stasjonene ble det overfisket en gang, mens det på stasjon 1 ble overfisket 

tre ganger etter en standardisert metode som gir tetthetsestimater (Bohlin mfl. 1989), (figur 2 og 3). 

Totalt ble 931 m² overfisket, noe som utgjør 3,5 % av totalt anadromt areal. Vanntemperaturen varierte 

fra 1,1 °C på stasjon 5 til og 2,1 °C på stasjon 1 og ledningsevnen målt til mellom 25,7 og 27,2 µS/cm. 

Vannføringen var lav på undersøkelsestidspunktet.  

 

I alt ble 29 fisk fra de ulike stasjonene tatt med til laboratoriet og artsbestemt, aldersbestemt, lengdemålt 

og veid. I tillegg ble kjønn og kjønnsmodning bestemt. Alderen ble bestemt ved analyse av otolitter 

(øresteiner). 74 fisk ble lengdemålt i felt før de ble sluppet tilbake i elven. For disse fiskene ble alder anslått 

ut fra lengdefordeling på aldersbestemte individer fra de respektive stasjoner, eller nærliggende stasjoner. 

Beskrivelse av elektrofiskestasjonene finnes i vedlegg 3. 

 

Tetthet av enkelte årsklasser og totaltettheter ble beregnet etter metoden presentert av Zippin (1956), og 

er oppgitt med konfidensintervall i vedlegg 1-2. 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 & Sundstrøm 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 med vekst. Rasktvoksende fisk har i 
gjennomsnitt mindre smoltstørrelse enn saktevoksende fisk (Økland mfl. 1993). Presmolt er regnet som: 
årsgammel fisk (0+) ≥ 9 cm; ett år gammel fisk (1+) ≥ 10 cm; to år gammel fisk (2+) ≥ 11 cm; all fisk ≥ 
12 cm. Presmolttetthet er estimert på samme måte som for enkelte årsklasser (se over). 

 

 

GYTEFISKTELLING 

Det ble gjennomført drivtelling i Bortneelva 31. oktober 2018. Tellingen 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 notert. Nærmere beskrivelse av metoden finnes i Sættem (1995) og 

Hellen mfl. (2004). Sikten var svært god (12- 15 meter) og det var lav vannføring, noe som ga god 

kontroll på antall fisk. Det kan likevel ikke utelukkes at enkelte fisker er oversett, men dette gjelder i så 

fall svært få fisk, og registreringene er minimumstall. 

 

Laksen ble inndelt i tre størrelseskategorier: smålaks (<3 kg), mellomlaks (3-7 kg) og storlaks (>7 kg). 

Det ble skilt mellom villaks og rømt oppdrettslaks basert på ytre morfologi Det var god anledning til å 

studere alle de observerte laksene grundig, og det var god anledning til å bestemme om laksen var vill 

eller oppdrett, graden av feilvurdering var derfor sannsynligvis svært liten.  

 

Ut fra gytefisktellingen ble eggtetthet estimert tilsvarende som for utregning av gytebestandsmål (f.eks. 

Hindar mfl. 2007, Anon. 2016). Dette ble gjort ved å anta at andelen hunnfisk i gytebestanden av laks 

var 20 %, 70 % og 55 % blant henholdsvis smålaks, mellomlaks og storlaks. Videre har vi antatt at 

gjennomsnittsvekten på de tre størrelsesgruppene var henholdsvis 1,6 kg, 4,5 kg og 7,5 kg, basert på 

observasjoner ved gytefisktellingen. Antall egg per kg hunnfisk er antatt å være 1450 for laks (Hindar 

mfl. 2007). Tilsvarende ble det for sjøørret antatt at andelen hunnfisk er 50 % blant alle 

størrelsesgrupper, og at gjennomsnittsvekt for de ulike størrelsesgruppene var 0,7 kg, 1,5 kg og 4,0 kg. 
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Antall egg per kg hunnfisk av sjøørret er antatt å være 1900 (Sættem 1995). Ved utregning av eggtetthet 

har vi tatt utgangspunkt i et anadromt areal på 26.656 m², som er beregnet ved hjelp av karttjenesten 

Yggdrasil (http://kart.fiskeridir.no/). 

 

Stasjon 1 

 

Stasjon 2 

 

Stasjon 2b 

 

Stasjon 3 

 

Stasjon 4 

 

Stasjon 5 

 

Figur 2. Stasjoner for elektrofiske i Bortneelva den 31. oktober 2018. Stasjonene er avmerket i figur 1. 

http://kart.fiskeridir.no/
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RESULTAT 

UNGFISK 

TETTHET AV LAKS 

Beregnet tetthet av ungfisk laks på de fire nederste stasjonene varierte fra 5 til 13 individer per 100 m², 

(figur 3, vedlegg 1), mens ingen ble fanget på stasjon 4 og 5 øverst i anadrom strekning. Høyest tetthet 

ungfisk laks var på stasjon 1, mens gjennomsnittlig tetthet for alle stasjoner ble beregnet til 5,8 individer 

per 100 m². Ved ekskludering av stasjon 4 og 5 som ligger oppstrøms et vannføringsavhengig vandrings, 

øker tettheten til 8,7 ungfisk laks per m². Årsyngel var den mest tallrike årsklassen i elven, og var 

representert på alle stasjoner med fangst av ungfisk laks. Stasjon 1 og 2 hadde de høyeste tettheter av 

årsyngel (8-9 per 100 m²), mens gjennomsnittlig tetthet årsyngel for elven var beregnet til 4,1 individer 

per 100 m², eller 6,2 individer per 100 m² for stasjonene 1-3. Øvrige aldersgrupper var svært fåtallige 

med tettheter lavere enn ett individ per 100 m². Det ble for eksempel kun registrert én ettåring laks totalt, 

fanget på stasjon 2b. 

 

 

Figur 3. Estimert tetthet (fisk per 100 m²) av de ulike aldersgruppene av laks (venstre) og ørret (høyre) 

på hver elektrofiskestasjon med ungfiskundersøkelser i Bortneelva 31.oktober 2018. 

 

 

TETTHET AV ØRRET 

Beregnet tetthet av ørret varierte mellom 12 og 17 individer per 100 m² på de ulike stasjonene (figur 3, 

vedlegg 2). Høyest tetthet ungfisk ørret var på stasjon 4, mens gjennomsnittlig tetthet for alle stasjoner 

ble beregnet til 14,1 individer per 100 m². Årsyngel ble fanget på samtlige stasjoner, og i likhet med laks 

var dette aldersgruppen med høyest tetthet, i gjennomsnitt 6,4 individer per 100 m². Hos de eldre 

årsklasser av ørret var gjennomsnittlig tettheten moderat på 7,7 individer per 100 m². I tillegg ble to 

blenkjer på 22 og 29 cm på fanget på stasjon 2b. 

 

 

STØRRELSE OG LENGDEFORDELING 

Årsyngel laks var i snitt 58 mm lange på undersøkelsestidspunktet (figur 4, vedlegg 1). For laks ett år 

eller eldre er gjennomsnittslengdene usikre på grunn av få individer i fangsten. Lengden på den ene 

ettårige laksen som ble fanget var 72 mm, mens samlet lengdedistribusjon av to-, tre og fireåringer var 

mellom 108 og 226 mm. 

 

Ørret var gjennomsnittlig større en laks ved samme alder. Årsyngel av ørret var 60 mm, ettåringer 94 

mm og toåringer 124 mm (figur 4, vedlegg 2).  
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Figur 4. Lengdefordeling for laksunger (venstre) og ørret (høyre) som ble fanget ved elektrofiske på 

seks stasjoner i Bortneelva 31.oktober 2018. 

 

 

TETTHET ALDER OG LENGDE AV PRESMOLT 

Gjennomsnittstettheten av fisk i presmoltstørrelse var 6 per 100 m², med høyest forekomst på stasjon 1 

(figur 5). Av fisk i presmolt størrelse var det en klar dominans av ørret med lav til moderat tetthet (5,2 

ørret per 100 m2. En del av ørreten i presmolt-kategorien kan imidlertid være stasjonær fisk som ikke 

går ut som smolt. Kun et fåtall presmolt laks ble fanget på stasjon 1 og 3, og gjennomsnittlig tetthet ble 

beregnet til under ett individ per 100 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Tetthet av presmolt laks (rød) og 

ørret (grå) på de ulike stasjonene i 

Bortneelva 31. oktober november 2018. 

Gjennomsnittlig presmolttetthet er vist 

med stiplet linje.  

 

 

   

Fangsten av fisk i presmoltstørrelse fordelte seg på 6 laks og 34 ørret. Presmolt laks var mellom 115 og 

126 mm lange, og 121 mm i gjennomsnitt (tabell 1). Presmoltalder for laks var 2 år hos de fleste bortsett 

fra én laks på 3 år. Ørret i presmoltstørrelse var mellom fra 100 til 228 mm lange, med en snittlengde 

på 133 mm. Gjennomsnittlig presmoltalder hos ørret var sannsynligvis ca. 2 år, men kunne ikke 

fastsettes sikkert ettersom noen av de største presmolt ørretene ikke ble aldersbestemt og havnet i 

alderskategorien ≥3 år. 

Tabell 1. Alder og lengde (gjennomsnitt, min og maks) for laks og ørret i presmoltstørrelse fanget i 

Bortneelva 31. oktober 2018. Merk at smoltalder er ett år høyere enn presmoltalder. 

   Alder    Lengde  

 Antall Min Snitt Maks  Min Snitt Maks 

Laks 6 2 2,2 3  115 121 126 

Ørret 34 1 - ≥3  100 133 288 
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KJØNN OG KJØNNSMODNING 

Totalt åtte laks og 12 ørret eldre enn årsyngel ble alder- og kjønnsbestemt. Alle tre laksehanner eldre 

enn årsyngel var kjønnsmodne hanner (tabell 2). Blant de aldersleste ørretene ble det ikke registrert 

individer som var kjønnsmodne. Det ble imidlertid observert 10 rennende ørreter blant de totalt 52 

individene som ble lengdemålt i felt og sluppet levende ut igjen, som antydet et minimumstall at 

kjønnsmodne ørreter. Av 10 disse var åtte hanner og to hunner, med medianalder på 2 år (gjennomsnitt 

er ikke beregnet da de tre største ørretene ikke er aldersbestemt og samlet i kategorien ≥3 år). Størrelse 

på de to kjønnsmodne hunnene var på 14 og 16 cm, mens hannene var i snitt 14 cm .  

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

ørreter eldre enn årsyngel fanget under elektrofiske i Bortneelva 31. oktober 2018. Kun kjønnsbestemte 

individer er inkludert i tabellen. *Verdier er basert på ørret som er 3 år eller eldre.  

Alder Laks  Ørret 

Hunner Hanner Sum Kjønnsmodne hanner  Umodne  Modne  Umodne Modne  Sum 

   Antall %  hunner hunner hanner hanner  

1+ 0 0 0 0 -  3 0 4 0 7 

2+ 4 1 5 1 100  2 0 2 0 4 

3+ 1 0 1 0 -    0*   0*   1*   0*   1* 

4+ 0 2 2 2 100   - - - - - 

Totalt 5 3 7 3 100  5 0 7 0 12 

 

 

GYTEBESTAND 

Det ble totalt observert 3 villaks; to smålaks og én mellomlaks, og ingen sjøørret. Mellomlaksen ble 

observert i den 2. hølen nedenfor «tunnelen», mens smålaksene ble observert i høl ved vanninntaket og 

helt nederst ved sjøen under veibroen. Begge de to laksene som ble observert øverst i elven hadde passert 

fisketrappen ved vanninntaket.  

 

Basert på omtrentlig snittvekt av hver størrelsesgruppe er samlet vekt på gytehunnene beregnet til 4,3 

kg, som gir et totalt eggantall på rundt. 6 000. Dette tilsvarer en eggtetthet på 0,23 lakseegg/m² i 

Bortneelva (tabell 3). I tillegg kommer bidrag fra et begrenset antall dverghanner (jfr. tabell 2). 

Tabell 3. Antall laks og sjøørret i ulike størrelsesgrupper, antatt kjønnsfordeling, estimert antall, 

snittvekt og biomasse av hunnfisk, antall egg, bidrag fra hver størrelsesgruppe og eggtetthet per m². 

Beregningene forutsetter et eggantall på 1450 egg per kilo laks og 1900 per kilo ørret (Hindar mfl. 

2007, Sættem 1995) og et elveareal på 26.656 m². 

  Laks  Ørret 

  Små Mellom Stor Totalt  0,5-1 kg 1-3 kg >3 kg Totalt 

Antall observert 2 1 0 3  0 0 0 0 

Andel hunner (%) 20 70 55 -  50 50 50  

Antall hunner 0,4 0,7 0,0 1,1  0 0 0 0 

Snittvekt (kg) 2 5 8 3,0  0,75 2 4 - 

Biomasse (kg) 0,8 3,5 0,0 4,3  0,0 0,0 0,0 0,0 

Antall egg 1 160 5 075 0 6 235  0 0 0 0 

Bidrag (%) 18,6 81,4 0,0 100  - - - - 

Egg per m² 0,04 0,19 0,00 0,23  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

ANDRE OBSERVASJONER 

Det ble ikke fanget eller observert ål eller andre fiskearter i elven i forbindelse med undersøkelsene. 
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DISKUSJON 

 

BESTANDSSITUASJON LAKS OG ØRRET 

Forutgående for de fiskebiologiske undersøkelser i Bortnaelva i 2018, gjennomført av Rådgivende 

Biologier AS, ble det i 2002 og 2011 gjennomført liknende undersøkelser av Fylkesmannen i Sogn og 

Fjordane 2002 (Gladsø & Hylland 2003, Schedel mfl. 2015). I 2015 ble det også utført en 

habitatkartlegging av anadrom del av vassdraget utført av Uni Research Miljø LFI, der ulike 

bioltopjusterende tiltak ble foreslått. Under er bestandssituasjonen for 2018 diskutert og sammenliknet 

med tidligere undersøkelser, samt at det er foretatt en vurdering av utførte habitattiltak og hvorvidt disse 

har vært tilstrekkelige. 

 

Det er første gang Rådgivende Biologer AS gjennomfører ungfiskundersøkelser i Bortneelva, og til 

forskjell fra undersøkelser gjort tidligere ble fisken i denne undersøkelsen aldersbestemt. Dette tillater 

tetthetsberegninger av hver aldersgruppe isolert, og ved eventuelle gjentatte årlige undersøkelser vil man 

kunne følge vekst og overlevelse for hver årsklasse. Det vil åpne for å lettere kunne identifisere 

tetthetsavhengige (begrensende) faktorer for bestander av laks og ørret. 

 

 

UNGFISKTETTHET LAKS OG ØRRET 

Under elektrofiske fisker en på noen få stasjoner som utgjør en liten del (her ca. 3,5 %) av det totale 

arealet av lakseførende del, hvilket kun gir en indikasjon på ungfisk tettheten for elvestrekningen. Det 

ble gjennomført elektrofiske på seks stasjoner i Bortneelva i 2018, derav tre stasjoner som har vært 

undersøkt ved begge foregående ungfiskundersøkelser i 2002 (Gladsø & Hylland 2003) og i 2011 

(Schedel mfl. 2015), begge utført av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. 

 

Undersøkelsene i 2018 viste en svært lav gjennomsnittlig tetthet av ungfisk laks med 5,8 individer per 

100 m². Spesielt med tanke på den særdeles lave tettheten av ungfisk eldre enn 0+ tyder dette på lav 

eller nærmest fraværende gyteaktivitet og/eller rekruttering hos laks de siste 2-3 årene. I lys av den lave 

presmolttettheten i 2018, forventes det derfor en svært liten utvandring av laksesmolt i 2019, også i de 

kommende år.  

 

Den gjennomsnittlige tettheten av ungfisk ørret var lav til moderat i 2018 med 14 individer per 100 m². 

Det ble fanget årsyngel ørret på samtlige stasjoner, med en gjennomsnittlig tetthet på ca. 6 individer per 

100 m2, som er relativt lavt. Andelen årsyngel i forhold til eldre ungfisk var omtrent som forventet, og 

fordeling av aldersgrupper tyder på nokså jevn rekruttering av ørret de siste årene. Tetthet av ørret i 

presmolt størrelse var moderat, men fordi omtrent 30 % av disse var kjønnsmodne på 

undersøkelsestidspunktet (modningsstadium 5 eller 6) tyder det på en relativt høy andel stasjonær ørret. 

Det forventes derfor en relativt lav utvandring av presmolt 2019.  

 

 

SAMMENLIKNING MED TIDLIGERE UNGFISKUNDERSØKELSER  

Sammenlikning av gjennomsnittlig ungfisktettheter fra tre stasjoner (nr. 1, 2 og 4) som har blitt 

elektrofisket ved samtlige undersøkelser i 2002, 2011 og 2018, viser en stor variasjon i antall eldre 

ungfisk laks, men gjentagende lav tetthet av årsyngel laks (figur 6). Hos ørret ser man derimot mindre 

variasjon i totalt antall ungfisk, men en ulik fordeling mellom årsyngel og eldre ungfisk er tydelig. 

 

Observasjonene fra 2018 tyder på en svært dårlig rekruttering av laks i Bortneelva etter 2015. Det er 

vanskelig å si noe mer om årene før 2015 grunnet nokså lange tidsintervall mellom hver undersøkelse, 

samt at aldersdata ikke er presentert ved tidligere undersøkelser, utover årsyngel og eldre (Gladsø & 
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Hylland 2003, Schedel mfl. 2015). Data fra 2002 viser imidlertid at Bortneeelva har et større potensial 

for ungfisk produksjon enn observert i 2011 og 2018 (figur 6), men noe årsakssammenheng til den 

generelt lave rekrutteringen de siste årene er vanskelig å påvise uten mer regelmessige (ideelt sett årlige) 

fiskebiologiske undersøkelser i elven. Bilder fra 2002 (jfr. Schedel mfl. 2015) viser riktignok en lavere 

vannføring på undersøkelsestidspunktet, hvilket kan ha forårsaket en noe forhøyet ungfisktetthet grunnet 

sammentrengning av ungfisk, enn hva som har vært tilfelle i 2011 og 2018. 

 

 

 
Figur 6. Gjennomsnittlig tetthet av laks og ørret for stasjonene 1, 2 og 4 i Bortneelva ved 

ungfiskundersøkelser gjennomført i 2002, 2011 og 2018. Merk: Stasjon 4 ble betegnet som stasjon 3 i 

2002 (jfr. Schedel mfl. 2015). Undersøkelsene i 2002 og 2011 ble utført av Fylkesmannen i Sogn og 

Fjordane, og data presentert i denne figuren er omtrentlige gjengivelse av data presentert som 

søylediagram i tilgjengelige rapporter fra de respektive undersøkelser (Gladsø & Hylland 2003, Schedel 

mfl. 2015). 

 

 

GYTEBESTAND 

Grunnet svært få observasjoner av gytelaks (3 stk.), knyttes det relativt stor usikkerhet til beregninger 

av gytebestand (tabell 3) og bør ansees mer som en teoretisk øvelse. Beregnet tetthet på 0,23 

lakseegg/m2 (totalt ca. 6000 egg) er uansett langt under det nivå som bør oppnås for å kunne opprettholde 

en bærekraftig gytebestand, hvilket i de fleste norske elver er anbefalt å være på minimum 2-4 

lakseegg/m2 (Anon. 2015b). Observasjonen av 15 gytelaks i 2011 (Schedel mfl. 2015) var også for lavt 

for opprettholdelse av en høstbar laksebestand, men kan indikere en viss variasjon. 

  

Det ble ikke observert sjøørret under gytefisktellingen (tabell 3), verken modne eller umodne blenkjer. 

Imidlertid ble to blenkjer fanget ved elektrofiske. Det ble heller ikke observert oppdrettslaks og 

regnbueørret. Det er likevel mulig at noe gyteørret kan ha vandre ut før undersøkelsen fant sted 31. 

oktober. Til sammenlikning ble det ved forrige undersøkelse på 24. oktober 2011 registrert syv modne 

sjøørreter.  

 

En mulig medvirkende til årets lave innsig av gytefisk kan ha vært svært lav vannføringen i 2018 som 

følge av den tørre sommeren, hvilket kan ha hindret gytelaks i å vandre opp. En slik hypotese støttes 

også av det som trolig har vært en sesong med relativt gode sjøfangster av laks i nærliggende 

fjordområder (Edvard Arne Hartvigsen, pers. medd. ) 

 

VURDERING AV TILTAK 

Det ble etablert to ekstra elektrofiskestasjoner i nærhet av og oppstrøms utførte tiltak i elven; stasjon 2b 

ved steinutlegging mellom stasjon 2 og 3, og stasjon 5 oppstrøms nyetablert «fisketunnel» ved 

vannføringsavhengig vandringshinder. Grunnet generelt lave tettheter av ungfisk i 2018 er det ikke 

tilstrekkelig data grunnlag til å si noe sikkert om effekten av utførte tiltak i elven. Sammenlikning av 

tetthet mellom og de nyetablerte tiltaksstasjonene og de øvrige stasjonene tyder iallfall ikke på noe 

forbedring at ungfisktettheter i elven. Heller ikke sett opp imot tidligere undersøkelser kan man se tegn 
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på forbedring. Det ble fanget totalt to blenkje i steinklyngene på stasjon 2b, og indikerer at dette habitatet 

er foretrukket som overvintringsområde. 

 

To (av tre) gytelaks ble overservert ovenfor utbret terskel ved tidligere vanninntak under drivtellingen i 

2018. Dette kan tyde på at tiltak med ny fiskepassasje fungerer, men grunnet høy vannføring i perioden 

forut, kan det ikke helt utelukkes at terskelen fortsatt kan forhindre oppvandring ved lav vannføring.  

 

Inspeksjon av den nyetablerte fisketunnelen øverst i elven indikerer at den er vanskelig å passere, særlig 

i nedkant er oppvandring vanskelig. Trinnene i fisketrappen så ut til å ha en relativt god utforming for 

oppvandring av fisk. Mangelen på fangst av ungfisk laks på stasjon 4 og 5 øverst i elven tyder på at 

gytelaks ikke vandret forbi tunellen i 2017. Dette trenger nødvendigvis ikke bety at laks i fremtiden ikke 

vil kunne benytte seg av passasjen, men at reetablering av tilgjengeliggjort elvedel kan ta noe tid siden 

laks stort sett vandrer tilbake til eget oppvekstområde i elven.  

 

 

FREMTIDSUTSIKTER 

Laksebestanden i Bortneelva er i dag svært fåtallig, med lav rekruttering og manglende høstbart 

overskudd. For sjøørret har utviklingen vært negativ på stort sett hele Vestlandet siden årtusenskiftet 

(Anon. 2015a), og det er ikke grunn til å tro at bestanden i Bortneelva vil ha et høstbart overskudd med 

det første. 

 

Det foreligger ikke informasjon eller observasjoner de siste årene som tyder på økt predasjon på verken 

ungfisk eller gytefisk fra rovdyr i elv. Tross enkeltobservasjoner av oter og mink og en viss forekomst 

av hegre de siste årene, avviker ikke helhetsbildet av de generelle miljøbetingelser, inkl. viktige 

vannkvalitetsparametere (jfr. http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/), i elven nevneverdig fra andre 

tilsvarende elver på Vestlandet med betydelig større bestander av laks og sjørret. Det er derfor vanskelig 

å påpeke en klar årsak til den lave forekomsten av ungfisk. Det lave antallet gytefisk i 2018 kan muligens 

ha sammenheng med perioder med lav vannføring og ugunstige forhold for oppvandring, som igjen kan 

ha ført til en relativt stor, men udokumentert, andel fangst av laks og sjøørret i nærliggende 

fjordområder. 

 

Den lave ungfisktettheten i 2018 tyder på at det vil fortsatt være dårlig med smoltutvandring de nærmeste 

årene, og antall gytelaks vil trolig være lav på lengre sikt. Uten at årsakene til bestandsnedgangen er 

klarlagt og utbedret kan det ta lang tid før bestanden eventuelt tar seg opp. 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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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 / 

Areal 

Alder / 

gruppe 

Fangst, antall Tetthet 

(antall/100m2) 

± 95 % 

CI 
Fangb. 

Lengde (mm) 

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

1 0 3 2 4 9 8,8 - - 58 5 46 64 

130 m² 1 0 0 0 0 0,0 - -     

 2 4 0 0 4 3,1 0,0 1,00 121 5 117 126 

 3 1 0 0 1 0,8 0,0 1,00 123 - 123 123 

 4 0 0 0 0 0,0 - -     

 Sum 8 2 4 14 12,7   81 32 46 126 

 >0+ 5 0 0 5 3,8       

 Presmolt 5 0 0 5 3,8 0,0 1,00 122 4 117 126 

2 0 5   5 8,3   50 3 46 53 

150 m² 1 0   0 0,0       

 2 0   0 0,0       

 3 0   0 0,0       

 4 1   1 1,1   116 - 116 116 

 Sum 6   6 9,4   61 27 46 116 

 >0+ 1   1 1,1       

 Presmolt 0   0 0,0   115 - 115 115 

2b 0 1   1 2,0   46 - 46 46 

126 m² 1 1   1 1,3   72 - 72 72 

 2 1   1 1,3   108 - 108 108 

 3 0   0 0,0       

 4 0   0 0,0       

 Sum 3   3 4,6   75 31 46 108 

 >0+ 2   2 2,6       

 Presmolt 0   0 0,0       

3 0 3   3 5,6   50 3 48 54 

135 m² 1 0   0 0,0       

 2 1   1 1,2   115 - 115 115 

 3 0   0 0,0       

 4 1   1 1,2   118 - 118 118 

 Sum 5   5 8,0   77 36 48 118 

 >0+ 2   2 2,5       

 Presmolt 1   1 1,2       

4 0 0   0 0,0       

220 m² 1 0   0 0,0       

 2 0   0 0,0       

 3 0   0 0,0       

 4 0   0 0,0       

 Sum 0   0 0,0       

5 0 0   0 0,0       

170 m² 1 0   0 0,0       

 2 0   0 0,0       

 3 0   0 0,0       

 4 0   0 0,0       

 Sum 0   0 0,0       

Totalt 0 12 2 4 18 4,1 4,2  54 6 46 64 

931 m² 1 1 0 0 1 0,2 0,6  72 - 72 72 

 2 6 0 0 6 0,9 1,3  118 7 108 126 

 3 1 0 0 1 0,1 0,3  123 - 123 123 

 4 2 0 0 2 0,4 0,6  117 1 116 118 

 Sum 22 2 4 28 5,8 5,4  75 31 46 126 

 >0+ 10 0 0 10 1,7 1,6      

 Presmolt 6 0 0 6 0,8 1,6  121 5 115 126 

*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). 

  



 

Rådgivende Biologer AS 15 Rapport 2910 

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 / 

Areal 

Alder / 

gruppe 

Fangst, antall Tetthet 

(antall/100m2) 

± 95 % 

CI 
Fangb. 

Lengde (mm) 

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

1 0 5 0 0 5 3,8 0,0 1,00 71 6 65 77 

130 m² 1 2 0 1 3 2,5 - - 107 4 102 109 

 2 3 0 0 3 2,3 0,0 1,00 128 5 123 133 

 ≥3 3 1 0 4 3,1 0,4 0,78 186 69 146 288 

 Sum 13 1 1 15 11,7   120 56 65 288 

 >0+ 8 1 1 10 7,9       

 Presmolt 8 1 1 10 7,8 0,8 0,74 145 54 102 288 

2 0 6   6 10,0   56 9 43 65 

150 m² 1 2   2 2,2   81 13 72 90 

 2 0   0 0,0       

 ≥3 0   0 0,0       

 Sum 8   8 12,2   62 15 43 90 

 >0+ 2   2 2,2       

 Presmolt 0   0 0,0   126 22 113 159 

2b 0 4   4 7,9   53 1 52 55 

126 m² 1 3   3 4,0   93 7 85 98 

 2 1   1 1,3   136 - 136 136 

 ≥3 1   1 1,3   193 - 193 193 

 Sum 9   9 14,6   91 48 52 193 

 >0+ 5   5 6,6       

 Presmolt 2   2 2,6       

3 0 3   3 5,6   55 9 49 65 

135 m² 1 3   3 3,7   83 8 75 90 

 2 3   3 3,7   115 3 113 119 

 ≥3 1   1 1,2   159 - 159 159 

 Sum 10   10 14,2   92 35 49 159 

 >0+ 7   7 8,6       

 Presmolt 4   4 4,9   121 14 100 141 

4 0 7   7 8,0   64 4 57 68 

220 m² 1 5   5 3,8   99 7 91 109 

 2 7   7 5,3   126 11 113 141 

 ≥3 0   0 0,0       

 Sum 19   19 17,0   96 28 57 141 

 >0+ 12   12 9,1       

 Presmolt 9   9 6,8   128 22 105 166 

5 0 2   2 2,9   49 0 49 49 

170 m² 1 5   5 4,9   94 11 83 107 

 2 5   5 4,9   123 9 114 137 

 ≥3 2   2 2,0   162 6 158 166 

 Sum 14   14 14,7   107 35 49 166 

 >0+ 12   12 11,8       

 Presmolt 9   9 8,8   165 40 136 193 

Totalt 0 27 0 0 27 6,4 2,9  60 9 43 77 

931 m² 1 20 0 1 21 3,5 1,1  94 11 72 109 

 2 19 0 0 19 2,9 2,2  124 10 113 141 

 ≥3 7 1 0 8 1,3 1,2  177 47 146 288 

 Sum 73 1 1 75 14,1 2,0  98 41 43 288 

 >0+ 46 1 1 48 7,7 3,3      

 Presmolt 32 1 1 34 5,2 3,5  133 35 100 288 

*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. Lokalisering og beskrivelse av elektrofiskestasjonene i Bortneelva i 2018. 

Stasjon 

(nr) 

UTM koordinat 

WGS84 

Antall 

omg. 

Areal 

(m² - l*b) 

Type 

elveklasse 

Dyp 

(cm) 

Snitt-dyp 

(cm) Begroing Substrat 

Vannfart 

(m/s) 

1 32 V 310215 6862425  3 130 (10*13) Glattstrøm 10-50 20 15 % Stein. småstain 0,1-1,1 

2 32 V 310548 6862395  1 150 (25*6) Grunnområde 10-25 15 <5% Stein, småstein 0,1-1,0 

2b 32 V 310656 6862409   1 126 (18*7) Grunnområde 10-25 15 <5% Stein, småstein 0,1-1,0 

3 32 V 310838 6862414   1 135 (18*7,5) Grunnområde 10-20 15 <5% Stein, småstein 0,1-0,8 

4 32 V 311636 6862435 1 220 (11*20) Grunnområde/stryk 10-30 15 <5% Stein, småstein 0,1-0,8 

5 32 V 311742 6862481  1 170 (10*17) Grunnområde 10-30 15 <5% Stein, småstein 0,1-0,3 

 


