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FORORD 

Rådgivende Biologer AS gjennomførte høsten 2019 fiskebiologiske undersøkelser i Oselva 
(Myklebustvassdraget) i Vanylven kommune i Møre og Romsdal. Undersøkelsene ble utført på oppdrag 
fra Myklebust Elveeigarlag og Lakseelvane på Sunnmøre. 
 
Formålet med undersøkelsene var å få en oppdatert bestandsstatus for laks og sjøørret i vassdrags-
greinene Oselva, Saurdalselva, Ripsdalselva og Lisje Ripsdalselva. Tetthet av ungfisk ble undersøkt ved 
elektrisk fiske. 
 
Feltarbeidet ble utført av Marius Kambestad og Thomas Tveit Furset fra Rådgivende Biologer AS, med 
assistanse fra Dagrun Molvik og Magne Myklebust. Kart er laget av Conrad J. Blanck. Vi takker Dagrun 
Molvik for godt samarbeid og for informasjon om vassdraget.  

 
Bergen, 26. mai 2020 
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SAMMENDRAG 

Sikveland, S.E., M. Kambestad & T.T. Furset 2020. Ungfiskundersøkelser i Oselva i Vanylven 
kommune 2019. Rådgivende Biologer AS, rapport 3139, 18 sider, ISBN 978-82-8308-733-8. 

 
Rådgivende Biologer AS utførte høsten 2019 ungfiskundersøkelser i Oselva (Myklebustvassdraget) i 
Vanylven kommune, på oppdrag fra Myklebust Elveeigarlag og Lakseelvane på Sunnmøre. Det ble 
utført elektrofiske på to stasjoner i Oselva nedstrøms Saurdalsvatnet, tre stasjoner i Saurdalselva, tre 
stasjoner i Ripsdalselva og én stasjon i Lisje Ripsdalselva oppstrøms Sætrevatnet. 
 
Det var god tetthet av laksunger i Oselva nedstrøms Saurdalsvatnet, og i Saurdalselva. Tettheten var 
høyest i Oselva med 116 laksunger per 100 m², mot 81 per 100 m² i Saurdalselva. Både årsyngel, 
ettåringer og eldre laksunger var godt representert, noe som viser at det har vært god rekruttering av laks 
i disse vassdragsdelene, i alle fall de siste tre årene. De siste to årsklassene er naturlig gytt, uten 
kultivering. Tettheten var også langt høyere enn ved tilsvarende undersøkelse i 2010. 
 
I Ripsdalselva ble det fanget laksunger på to av tre stasjoner, men tettheten var lav, og årsklassen klekket 
i 2018 så ut til å være helt eller nesten fraværende. Årsyngel ble kun registrert på utløpet av Sætrevatnet. 
I Lisje Ripsdalselva var alle laks som ble fanget sannsynligvis toåringer, som kan stamme fra utsetting 
av plommesekkyngel i 2017. Samlet tyder resultatene på at laks kun enkelte år har gytesuksess i 
Ripsdalen. Ripsdalselva er betydelig striere enn de andre elvene i vassdraget, og mangler gode 
gyteområder, bortsett fra helt øverst på det nesten 3 km lange strekket opp til Sætrevatnet, og i Lisje 
Ripsdalselva oppstrøms innsjøen. I tillegg ble elven endevendt i en stor flom i 2004. Disse faktorene 
kan sannsynligvis forklare den lave produksjonen av laks i denne delen av vassdraget. 
 
Tettheten av ungfisk ørret var betydelig lavere enn for laks både i Oselva og Saurdalselva, hvilket er 
normalt i elver med god rekruttering av laks. Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2010 var 
tettheten av ørret noe redusert i Oselva, hvilket kan skyldes økt konkurranse med laks. Også i 
Saurdalselva var det betydelig mer laksunger enn i 2010, men her var tettheten av ørret likevel noe 
høyere i 2019 enn i 2010. I Ripsdalselva var det over dobbelt så høy tetthet av ørret i 2010 som i 2019 
(24 mot 9 individer per 100 m²), uten at vi kjenner til noen åpenbar årsak til dette. Man kan forvente en 
del tilfeldige variasjoner i tetthet fra år til år, også på grunn av metodiske problemstillinger knyttet til 
temperatur og vannføring under elektrofisket, og man kan derfor ikke uten videre konkludere med at det 
har vært en betydelig endring i ørret-tetthet i de ulike vassdragsdelene. 
 
Fangstene av laks i sportsfiske har vært til dels svært lave i vassdraget siden årtusenskiftet. I praksis 
fiskes det lite på grunn av streng lokal regulering av fisket, og fangststatistikken er derfor lite informativ 
med hensyn på bestandsutvikling. God ungfisktetthet tyder på at det har vært tilstrekkelig mengde 
gytefisk de siste årene, men det foreligger ikke data som kan brukes til å vurdere hvor stort det høstbare 
overskuddet har vært år for år. Den kraftige reduksjonen i fangst etter årtusenskiftet indikerer at innsig 
og høstbart overskudd er betydelig redusert sammenlignet med 1990-tallet, og det anbefales å følge med 
på bestandsutviklingen og å ha en føre-var-tilnærming til forvaltningen av vassdraget fremover. 
 
Fortsatt utsetting av plommesekkyngel i øvre del av Ripsdalselva og i Lisje Ripsdalselva kan bidra til å 
sette i gang en stabil lakseproduksjon i denne delen av vassdraget. Det anbefales at utsettingsbehovet 
evalueres jevnlig, og at kultivering stanses når det er stabil naturlig rekruttering. Videre kultivering i 
Saurdalselva og Oselva anbefales ikke, da den naturlige rekrutteringen er tilfredsstillende i disse 
vassdragsdelene. 
 
For sjøørret har bestandsutviklingen vært negativ på stort sett hele Vestlandet siden årtusenskiftet, men 
utviklingen i Oselva har vært bedre enn i mange andre vassdrag på Sunnmøre. I Oselva er det fortsatt 
grunnlag for å høste av sjøørret-bestanden, men vi anbefaler at beskatningen reduseres litt i forhold til 
nivået i 2019, for å unngå at bestanden reduseres ytterligere som følge av mangel på gytefisk. 
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VASSDRAGSBESKRIVELSE 

Oselva (Myklebustvassdraget, vassdragsnr. 093.2Z) renner ut i Syvdsfjorden ved Syvde i Vanylven 
kommune, Møre & Romsdal (figur 1). Samlet nedbørfelt er på 42 km² ved utløpet til sjø. Feltet består i 
hovedsak av snaufjell, innsjøer, plantet skog og noe dyrket mark og bebyggelse (http://nevina.nve.no/). 
På anadrom strekning ligger det to innsjøer; Saurdalsvatnet (9 moh., 0,68 km²) og Sætrevatnet (271 
moh., 0,15 km2). Lenger oppe i nedbørfeltet ligger det også flere innsjøer og tjern.  
 
Anadrom strekning kan deles inn i fire deler: Oselva fra sjøen og opp til Saurdalsvatnet, Saurdalselva 
(Sørdalselva) fra Saurdalsvatnet og opp til vandringshinder ved Syvdslidane, Ripsdalselva 
(Røfsdalselva) fra Saurdalsvatnet til Sætrevatnet, og Lisje Ripsdalselva fra Sætrevatnet og opp til 
vandringshinder ved Jottane (tabell 1, figur 1). Middelvannføring er beregnet å være 0,7 m³/s ved 
Sætrevatnet, 1,6 m³/s nederst i Ripsdalselva, 1,3 m³/s nederst i Saurdalselva og 3,2 m³/s ved utløpet til 
sjø (Hellen mfl. 2012). De ulike delene av vassdraget er nærmere beskrevet av (Hellen mfl. 2012). 
Samlet anadrom elvestrekning i vassdraget er ca. 8,3 km, med et produktivt areal på ca. 75 000 m². I 
tillegg kommer oppvekstareal for anadrom ungfisk i innsjøene (tabell 1). 
 
Tabell 1. Informasjon om vassdraget, snittvannføring og estimert anadromt areal på de ulike anadrome 
elvestrekningene i vassdraget. Vannføringen er beregnet i nedre del av de ulike delfeltene og er basert 
på avrenningskart fra NVE. I tillegg er det en sidegrein på 1,2 kilometer (5000 m²) i øvre del av 
Saurdalselva. Verdier er hentet fra (Hellen mfl. 2012).  

Elv Vannføring Lengde Bredde Elveareal 
(m³/s) (m) (m) (m²) 

Lisje Ripsdalselva 0,7 1 200 5 6 000 
Ripsdalselva 1,6 3 500 10 35 000 
Saurdalselva 1,3 2 700 8 21 600 
Oselva 3,2 900 14 12 600 
Sum  8 300  75 200 

 
Det ligger tre elvekraftverk på anadrom strekning i vassdraget. Sørdalselva kraftverk ligger like 
nedstrøms vandringshinderet i Saurdalselva. Helgåa kraftverk utnytter vann fra sideelven Helgåna, og 
har utløp i Ripsdalselva, 800 m nedstrøms Sætrevatnet. Røfsdalselva kraftverk kom i drift i mai 2019 
med inntak i Ripsdalselva 225 moh., og utløp nederst i Ripsdalselva (figur 1). Sistnevnte kraftverk 
reduserer dermed vannføringen på en ca. 2,5 km lang strekning i Ripsdalselva. Det er en fisketrapp ved 
inntaket til dette kraftverket. 

http://nevina.nve.no/
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Figur 1. Kart over Oselva (Syvde) med elektrofiskestasjoner markert med rødt, og kraftverk fremvist 
som svarte firkanter. Vi kjenner ikke nøyaktig posisjon for vandringshinder i Lisje Ripsdalselva, 
oppstrøms Sætrevatnet. 
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FISKEBESTANDENE 

Det er satt et gytebestandsmål på 173 kg hunnlaks i vassdraget (www.vitenskapsradet.no). Vitenskapelig 
råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer at forvaltningsmålet for laksebestanden er nådd, men på grunn 
av antatt lav beskatning og mangel på gytefisktellinger er det usikkerhet knyttet til vurdering av 
oppnåelse av gytebestandsmål hvert enkelt år (www.vitenskapsradet.no). Laksebestandens genetiske 
integritet er vurdert å være god. Vitenskapsrådet har vurdert at bestandstilstanden til sjøørret i vassdraget 
er «dårlig», med samferdsel, arealinngrep og vannkraftregulering som de største påvirkningsfaktorene 
(Anon. 2019).  
 
Kultivering av laks i vassdraget har pågått siden 50-tallet eller enda lenger (Dagrun Molvik, pers. 
medd.). I perioden 1973-1982 ble det drevet kultivering av Syvde JFF, og aktiviteten ble deretter overtatt 
av Myklebust Elveeigarlag. Det foreligger ikke informasjon om omfang av uttak av stamfisk og 
utsettinger før 2000. I 2000 ble det satt ut 31.500 plommesekkyngel, og deretter 79.700 i 2001, 10.400 
i 2002 og 10.000 i 2003 (Dagrun Molvik, pers. medd.). I 2004 var det en stor flom som endevendte store 
deler av Ripsdalselva og ødela klekkeribygningen. Etter flommen var det ikke aktivitet i kultiveringen 
før 2011, da det ble fanget 27 stamfisk. I 2012 ble det satt ut 85.000 plommesekkyngel (50 % i 
Saurdalselva og 50 % oppstrøms og litt nedstrøms Sætrevatnet), og fanget åtte hunner og fire hanner i 
stamfiske. I 2013 ble det satt ut 25.000 plommesekkyngel i de samme områdene som i 2012, men det 
ble ikke fanget stamfisk. I 2014 ble det fanget stamfisk, men stans i vannforsyning medførte at noe 
stamfisk gikk tapt i klekkeriet, mens resten ble satt tilbake i vassdraget før gyting. I 2015 ble det ikke 
fanget stamfisk. I 2016 ble det tatt ut 18 hunner og 2 hanner i stamfiske. I 2017 ble det satt ut 90.000 
plommesekkyngel; 50 % i Saurdalselva, 25 % i øvre del av Ripsdalselva og 25 % øverst i Oselva. Det 
ble ikke fanget stamfisk i 2017 eller 2018. I 2019 ble det fanget syv stamlaks, alle hunnfisk, men disse 
ble satt tilbake i vassdraget før gyting. Merk at opplysninger om kultivering her er basert på informasjon 
fra elveeierlaget, som avviker litt fra data oppgitt av VRL (se www.vitenskapsradet.no). 
 
I 2009 utførte Ambio Miljørådgivning elektrofiske på tre stasjoner øverst i Saurdalselva (se 
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no). Det ble da registrert en totaltetthet på 24 laks og 12 ørret per 100 
m2 omtrent 220 m oppstrøms vår stasjon 24 (figur 1). Det ble også utført mer omfattende 
fiskeundersøkelser av Rådgivende Biologer AS i 2010 (Hellen mfl. 2012), og disse dataene 
sammenlignes med data fra 2019 i diskusjons-kapittelet. 
 
FANGSTSTATISTIKK 

Det foreligger offisiell fangststatistikk (www.ssb.no) fra Oselva fra og med 1979 (figur 2). I 1979 ble 
det fanget 521 laks, som er den høyeste fangsten som har blitt registrert i perioden. Også i årene 1989-
1991 og 2000 var fangstene store, mens årlig fangst i øvrige år før 2000 stort sett lå mellom 100 og 250 
individer. Det ble ikke registrert fangst av laks i 2001, noe som sannsynligvis skyldes manglende 
rapportering. Fra 2002 til 2019 har fangstene vært betydelig lavere, med unntak av 2005 (figur 2). 
Gjennomsnittlig fangst av laks i perioden 1979-2000 var 219 individer per år, mot 39 laks per år i 2002-
2019. I 2018 og 2019 ble det kun fanget henholdsvis 17 og 4 laks. Snittvekten for laks i hele perioden 
(1979-2019) var 2,1 kg. Man bør være oppmerksom på at fangstatistikken ikke nødvendigvis er helt 
representativ for innsiget til vassdraget, på grunn av relativt strenge fiskeregler og antatt svært lav 
beskatning. Fiskesesongen varer kun fra 15. juni til 31. juli, men elven stenges for fiske ved lave 
vannføringer, og det fiskes stort sett kun i og nedstrøms Saurdalsvatnet. Fylkesmannen vurderer 
fangstrapporteringen å være god, men med noen mangler (www.vitenskapsradet.no).  
 
Fangstene av sjøørret har i stor grad samvariert med laksefangstene i hele perioden 1979-2019 (figur 
3). De største fangstene ble registrert i perioden 1990-2000, med en gjennomsnittlig fangst på 403 
individer per år. Etter årtusenskiftet sank fangstene raskt til et stabilt lavt nivå, i likhet med i fylket som 
helhet (figur 3). Gjennomsnittlig fangst av sjøørret i perioden 1979-2000 var 308 individer per år, mot 
89 per år i 2002-2019. Snittvekten for sjøørret i hele perioden (1979-2019) var kun 0,6 kg. 

https://www.vitenskapsradet.no/VurderingAvEnkeltbestander/#/report/76
https://www.vitenskapsradet.no/VurderingAvEnkeltbestander/#/report/76
https://www.vitenskapsradet.no/VurderingAvEnkeltbestander/#/report/76
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske
https://www.vitenskapsradet.no/VurderingAvEnkeltbestander/#/report/76
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Figur 2. Antall laks fisket i Oselva (Myklebustvassdraget) i perioden 1979-2019 (stolper), og fangst av 
laks i resten av fylket Møre og Romsdal fra 1993 til 2019 (linje). 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). Kilde: SSB. 
 

 
Figur 3. Antall sjøørret fisket i Oselva (Myklebustvassdraget) i perioden 1979-2019 (stolper), og fangst 
av sjøørret i resten av fylket Møre og Romsdal fra 1993 til 2019 (linje). Kilde: SSB. 
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METODER 

UNGFISKTELLING 

Ungfisktellinger ble utført med elektrisk fiskeapparat 19. og 20 oktober 2019 på stasjon 1, 3, 11, 12, 14, 
15, 21, 22 og 24 (figur 1 og 3). Samtlige stasjoner ble overfisket tre ganger, etter en standardisert metode 
som gir tetthetsestimater (Bohlin mfl. 1989). Stasjon 21 ble flyttet et par meter opp, og stasjon 11 ble 
flyttet 15 m lenger ned, sammenlignet med undersøkelsene i 2010 (Hellen mfl. 2012). Vanntemperaturen 
ble målt til 7,1 °C i Oselva, 3,0 °C i Saurdalselva, 2,9 til 3,7 °C i Ripsdalselva og 1,6 °C i Lisje 
Ripsdalselva. Ledningsevnen var 34,7 µS/cm i Oselva og 44,6 µS/cm i Saurdalselva. Vannføringen var 
lav da undersøkelsene ble utført. 
 
All fisk ble artsbestemt og lengdemålt i felt, før fisken ble satt tilbake i elven. Fangsten ble delt i 
aldersgruppene årsyngel (0+) og eldre fisk (≥ 1+) ut fra lengdefordelingen.  
 

Stasjon 1 

 

Stasjon 3 

 
Stasjon 11 

 

Stasjon 12

 
Figur 3. Elektrofiskestasjoner i Oselva (stasjon 1 og 3), Ripsdalselva (11,12 og 14), Lisje Ripsdalselva 
(15) og Saurdalselva (21,22 og 24) overfisket 19 og 20. oktober 2019. Stasjonene er avmerket på kart i 
figur 1. Figuren fortsetter på neste side. 
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Stasjon 14

 

Stasjon 15

 
Stasjon 21

 

Stasjon 22

 
Stasjon 24

 

 

Figur 3 fortsetter. 

Tetthet av hver aldersgruppe ble beregnet etter metoden presentert av Zippin (1956), og er oppgitt med 
konfidensintervall i vedlegg 1-2. 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 årsyngel (0+) og 0,60 for eldre fisk (etter Forseth & 
Harby 2013).  
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RESULTAT 

UNGFISK 

TETTHET AV LAKS 

Det var betydelig høyere tetthet av laks enn av ørret på stasjonene i Oselva og på de to øverste stasjonene 
i Saurdalselva (figur 4). Gjennomsnittlig estimert tetthet av laksunger på stasjonene i Oselva, 
Saurdalselva, Ripsdalselva og Lisje Ripsdalselva var henholdsvis 116, 81, 10 og 25 individer per m². I 
Ripsdalselva ble det ikke fanget laks på stasjon 12, og årsyngel ble kun registrert på stasjon 14, ved 
utløpet av Sætrevatnet (figur 1 og 4). Det ble fanget årsyngel av laks på samtlige stasjoner i Oselva og 
Saurdalselva. Estimert tetthet av eldre lakseunger var høy i Oselva og Saurdalselva (hhv. 51 og 50 
individer per 100 m²), lav i Ripsdalselva (6 per 100 m²) og moderat i Lisje Ripsdalselva (25 per 100 m²), 
vedlegg 1, figur 4). 
 

 
Figur 4. Estimert tetthet (fisk per 100 m²) av de ulike aldersgruppene av laks (venstre) og ørret (høyre) 
på hver el-fiskestasjon i Oselva, Ripsdalselva og Saurdalselva høsten 2019. Merk ulik skala på y-aksene. 
 

TETTHET AV ØRRET 

Det ble fanget ørretunger på samtlige stasjoner i elven (figur 4, vedlegg 2). Gjennomsnittlig estimert 
tetthet av ørret på stasjonene i Oselva, Saurdalselva, Ripsdalselva og Lisje Ripsdalselva var henholdsvis 
16, 31, 9 og 47 individer per m². Med unntak av stasjon 15 i Lisje Ripsdalselva og stasjon 21 i 
Saurdalselva var tettheten av årsyngel relativt lav. Tettheten av eldre ørret var klart høyest på stasjon 
15, og generelt lav på de øvrige stasjonene (figur 4). 
 
LENGDEFORDELING LAKS 

Ut fra lengdefordelingen ser det det ut til at det var fire aldersgrupper av laks i vassdraget; årsyngel (0+), 
ettåringer (1+), toåringer og et fåtall eldre individer (figur 5). Med unntak av de fleste årsyngel kunne 
alderen til hvert enkelt individ ikke fastslås med sikkerhet, ettersom fisken ikke ble avlivet, men antatt 
skille mellom ettåringer og eldre ungfisk er antydet med stiplede linjer i figur 5. Ut fra disse antagelsene 
ser det ut til at det var bra med både årsyngel, ettåringer og toåringer av laks i Oselva og Saurdalselva. 
I Ripsdalselva var det noe vanskeligere å tolke dataene på grunn av relativt få individer i fangsten, men 
ut fra lengdefordelingen ser det ut til at det var ingen eller svært få ettårig laks, men en del toåringer 
både oppstrøms og nedstrøms Sætrevatnet (figur 5).  
 
Gjennomsnittslengden for årsyngel laks var 48 mm i Oselva og Saurdalselva, og 59 mm i Ripsdalselva 
(figur 5, vedlegg 1). 
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Figur 5. Lengdefordeling for laksunger (venstre) og ørret (høyre) som ble fanget ved el-fiske på to 
stasjoner i Oselva, tre stasjoner i Saurdalselva, tre stasjoner i Ripsdalselva og én stasjon i Lisje 
Ripsdalselva høsten 2019. Stiplet linje viser antatt skille mellom ettåringer (1+) og eldre ungfisk. 
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LENGDEFORDELING ØRRET 

Også for ørret så det ut til å være fire årsklasser blant ungfisken, pluss enkelte eldre individer med lengde 
≥ 20 cm (figur 5). Årsyngel var den mest tallrike årsklassen i alle elvedelene, men det var noe usikkerhet 
rundt skillet mellom årsyngel og ettåringer i Ripsdalselva. Gjennomsnittslengden for årsyngel ørret var 
større enn for laks; 62 mm i Oselva, 58 mm i Saurdalselva, 51 mm i Lisje Ripsdalselva og usikker i 
Ripsdalselva (figur 5, vedlegg 2). 
 
ANDRE OBSERVASJONER 

Det ble registrert fem små og ni mellomstore ål, samt fem stingsild, i forbindelse med ungfisktellingen. 
Ål ble observert i Oselva, Ripsdalselva og Lisje Ripsdalselva, mens stingsild ble observert i Oselva og 
nederst i Saurdalselva. 
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DISKUSJON 

BESTANDSSITUASJON LAKS 

Ved forrige undersøkelse, høsten 2010, ble det registrert mer ørret enn laks i samtlige vassdragsdeler, 
og kun i Saurdalselva var tettheten av laksunger i nærheten av tettheten av ørret (Hellen mfl. 2012). I 
2019 var det derimot tydelig dominans av laks både i Oselva og Saurdalselva, med forholdsvis høy 
tetthet av de tre yngste årsklassene. Tettheten av laksunger var i 2019 betydelig høyere enn på de samme 
stasjonene i 2010 både i Oselva (116 mot 20 individer per 100 m²) og i Saurdalselva (81 mot 23 individer 
per 100 m²). Høyere tetthet av laksunger enn tidligere kan tyde på at det de siste årene har vært en større 
gytebestand av laks, med bedre gytesuksess. Dette gjenspeiles ikke i fangststatistikken, som viser lav til 
svært lav fangst de fleste år siden årtusenskiftet. I 2018 ble det for eksempel kun fanget 17 laks i 
vassdraget, men høy tetthet av årsyngel i 2019 tyder likevel på at gytebestanden i Oselva og Saurdalselva 
var tilstrekkelig stor i 2018. Dette illustrerer at fangst-tallene i dette vassdraget i liten grad reflekterer 
den reelle bestandssituasjonen, fordi kort sesong og stenging ved lav vannføring de fleste år fører til 
svært lav beskatning (www.vitenskapsradet.no). Under en drivtelling høsten 2019 ble det også talt bra 
med gytelaks (6 smålaks og 26 mellomlaks) i Saurdalselva i oktober (Kambestad & Furset 2020), og i 
tillegg stod syv hunnlaks i klekkeriet på telletidspunktet. Det ble ikke registrert gytelaks i Oselva 
(nedstrøms Saurdalsvatnet) ved denne tellingen, men dette skyldes høyst sannsynlig at en del laks står i 
innsjøen bortsett fra i selve gytetiden. 
 
Også i Ripsdalselva og Lisje Ripsdalselva ble det registrert flere laksunger i 2019 enn i 2010 (se Hellen 
mfl. 2012), men tettheten var lav også i denne undersøkelsen. Årsyngel ble kun fanget på stasjon 14 ved 
utløpet av Sætrevatnet, der det derimot ble registrert høy tetthet av ørret årsyngel. Svært lite årsyngel og 
få eller ingen ettåringer tyder på at laksen har dårlig gytesuksess i denne delen av vassdraget. Resultatene 
tyder også på at laksen kun gyter i enkelte deler av dalen; ved utløpet av Sætrevatnet og helt nederst i 
Ripsdalselva. Ripsdalselva er betydelig striere enn de andre elvene i vassdraget, og mangler gode 
gyteområder, bortsett fra helt øverst på det nesten 3 km lange strekket opp til Sætrevatnet. Dette kan 
sannsynligvis forklare den lave produksjonen av laks i denne elven. 
 
Siste år med utsetting av plommesekkyngel fra lokalt klekkeri var 2017, og disse laksungene var 
toåringer høsten 2019. Ut fra lengdefordelingen til fangsten ved elektrofisket, var det utvilsomt høy 
tetthet av både årsyngel og ettåringer i Oselva og Saurdalselva, noe som viser at det har vært god naturlig 
gytesuksess i disse vassdragsdelene høsten 2017 og 2018. Blant toåringene kan det være en del kultivert 
fisk, men sannsynligvis også naturlig rekruttert fisk. I Ripsdalselva tyder ungfiskdataene på at laksen 
høsten 2018 kun hadde gytesuksess ved utløpet av Sætrevatnet, mens en eventuell gyting høsten 2017 
produserte få eller ingen laksunger i denne vassdragsdelen. Det var en del laksunger som sannsynligvis 
var to år gamle, både i Ripsdalselva og Lisje Ripsdalselva, men disse kan stamme fra yngelutsettingene 
våren 2017. I sum er det derfor tydelig at det de siste årene har vært lite naturlig rekruttering av laks i 
Ripsdalen. 
 
BESTANDSSITUASJON SJØØRRET 

Sammenlignet med undersøkelsen i 2010 var tettheten av ørret i Oselva redusert, fra 24 til 16 individer 
per 100 m² på de samme stasjonene (se Hellen mfl. 2012). Endringen kan skyldes økt konkurranse med 
laks, ettersom det har blitt betydelig mer laksunger i denne delen av vassdraget. Også i Saurdalselva var 
det betydelig høyere tetthet av laksunger i 2019 enn i 2010, men her har tettheten av ørret likevel økt litt 
fra 24 individer per 100 m² i 2010 til 31 per 100 m² i 2019. I Ripsdalselva var det over dobbelt så høy 
tetthet av ørret i 2010 som i 2019 (24 mot 9 individer per 100 m²), uten at vi kjenner til noen åpenbar 
årsak til dette. På stasjonen i Lisje Ripsdalselva var tettheten av ørret omtrent lik i 2010 og 2019. Man 
kan forvente en del tilfeldige variasjoner i tetthet fra år til år, også på grunn av metodiske 
problemstillinger knyttet til temperatur og vannføring under elektrofisket, og man kan derfor ikke uten 

https://www.vitenskapsradet.no/VurderingAvEnkeltbestander/#/report/76
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videre konkludere med at det har vært en betydelig endring i ørret-tetthet i de ulike vassdragsdelene. 
Det gjøres også oppmerksom på at ungfisk gytt av sjøørret ikke kan skilles fra ungfisk gytt av stasjonær 
ørret. 
 
Per i dag fanges det de fleste år flere sjøørret enn laks i sportsfisket i Oselva og Saurdalsvatnet. Fangstene 
er bedre her enn i de fleste vassdrag langs Storfjorden (Kambestad & Furset 2020), selv om fangstene 
også her falt betydelig etter årtusenskiftet. Ved gytefisktellingene i vassdraget høsten 2019 ble det 
observert hele 187 sjøørret i Saurdalselva, og 8 i Oselva (Kambestad & Furset 2020), men en del fisk 
kan også ha stått i Saurdalsvatnet på telletidspunktet. Beregnet tetthet av sjøørret-egg for vassdraget var 
bra (2,78 egg/m²), og høyere enn i samtlige ni andre vassdrag langs Storfjorden som ble undersøkt i 
samme prosjekt. Dette viser at bestandstilstanden for sjøørret fortsatt er relativt god i Oselva-vassdraget.  
 
Beskatningen av sjøørret i vassdraget ble beregnet å ha vært inntil 49 % av innsiget  i 2019 (Kambestad 
& Furset 2020). Tallet er usikkert fordi en del av gytebestanden kan ha stått i Saurdalsvatnet og 
Ripsdalen da gytebestanden ble talt om høsten, men det antyder likevel at det kan ha blitt fisket ganske 
hardt på denne bestanden i 2019. 
 
FREMTIDSUTSIKTER OG ANBEFALINGER 

Laksebestanden i vassdraget fremstår ut fra fiskeundersøkelsene å ha oppnådd gytebestandsmålet de 
siste årene, med god rekruttering i Oselva og Saurdalselva. Bestandssituasjonen virker dermed å være 
betydelig bedre enn i 2010. Uten gytefisktellinger er det vanskelig å vurdere hvor stort det høstbare 
overskuddet har vært år for år, men den kraftige reduksjonen i fangst etter årtusenskiftet indikerer at 
innsig og høstbart overskudd er betydelig redusert sammenlignet med 1990-tallet. Mange andre 
laksebestander på Sunnmøre har hatt en svært negativ utvikling i nyere tid (e.g. Kambestad 2018), og 
det anbefales derfor å følge med på bestandsutviklingen og å ha en føre-var-tilnærming til forvaltningen 
av vassdraget fremover. 
 
For sjøørret har bestandsutviklingen vært negativ på stort sett hele Vestlandet siden årtusenskiftet 
(Kambestad & Furset 2020, Skoglund mfl. 2019), og utviklingen i Oselva har vært bedre enn i mange 
andre vassdrag på Sunnmøre. Økt forekomst av lakselus og næringsmangel i sjøfasen er sannsynlige 
årsaker til bestandsreduksjonen de siste årene, men forhold i vassdraget kan også ha virket inn. I Oselva 
er det fortsatt grunnlag for å høste av sjøørret-bestanden, men vi anbefaler at beskatningen reduseres litt 
i forhold til nivået i 2019, for å unngå at bestanden reduseres ytterligere som følge av mangel på gytefisk. 
 
I Ripsdalen er det relativt dårlig rekruttering av laks, og det ser ut til at laks enkelte år ikke har 
gytesuksess i denne delen av vassdraget. Det kan derfor være gunstig å sette ut plommesekkyngel av 
laks både oppstrøms og nedstrøms Sætrevatnet i noen år fremover, for å forsøke å sette i gang en stabil 
lakseproduksjon i områder av Ripsdalselva og Lisje Ripsdalselva som har gode habitatforhold. Hvorvidt 
det historisk sett har vært betydelig lakseproduksjon i disse elvene er usikkert, men det er ikke 
usannsynlig at den store flommen i 2004 svekket flere påfølgende årsklasser av laks i Ripsdalen, siden 
flommen der gjorde langt større omveltninger av elven enn i Saurdalen og Oselva (Dagrun Molvik, pers. 
medd.). Effekten av utsettinger bør overvåkes ved elektrofiske. Det anbefales at utsettingsbehovet 
evalueres jevnlig, og at kultivering stanses når det er stabil naturlig rekruttering. Videre kultivering i 
Saurdalselva og Oselva anbefales ikke, da den naturlig rekrutteringen er tilfredsstillende i disse 
vassdragsdelene. 
 
For både laks og sjøørret er det i dette vassdraget utfordrende å vurdere bestandsstatus ut fra 
fangststatistikk, fordi det mange år fiskes relativt få dager i løpet av sesongen. Gytefisktelling om høsten 
er også metodisk utfordrende, fordi en ukjent andel av gytefisken kan oppholde seg i Saurdalsvatnet når 
det telles i elvene. Drivtellinger kan dermed brukes til å bekrefte god bestandsstatus dersom det telles 
bra med fisk, men få observasjoner under telling trenger ikke å bety at det faktisk er mangel på gytefisk. 
Kvantitative ungfiskundersøkelser ved elektrofiske er derfor den best egnede metoden for å overvåke 
rekrutteringen av laksefisk i vassdraget, siden metoden kan brukes i alle elveavsnittene. Elektrofiske 
hvert tredje år vil for eksempel gi informasjon om de tre foregående årsklassene, og gi mulighet til å 
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vurdere innsig og beskatning av gytefisk etterskuddsvis. Det anbefales spesielt å overvåke området 
oppstrøms inntaket til Røfsdalselva kraftverk, for å undersøke om laks vandrer opp den nye fisketrappen. 
Overvåking ved jevnlig elektrofiske kan eventuelt suppleres med drivtelling av gytefisk i Saurdalselva 
og Oselva enkelte år, men det er i så fall viktig at dette gjøres mest mulig midt i gytetiden for både laks 
og sjøørret. 
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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 44 19 14 77 91,1 17,1 0,46 49 4 37 60 

100 m² ≥1 45 16 4 65 67,2 4,0 0,68 93 16 74 131 
  Sum 89 35 18 142 158,3 - - 69 24 37 131 

3 0 14 8 10 32 38,9 - - 46 5 39 66 
105 m² ≥1 27 5 3 35 34,0 2,0 0,73 97 16 70 150 

  Sum 41 13 13 67 72,9 - - 73 29 39 150 
11 0 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 

100 m² ≥1 6 0 0 6 6,0 0,0 1,00 114 19 95 148 
  Sum 6 0 0 6 6,0 - - 114 19 95 148 

12 0 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 
98 m² ≥1 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 

  Sum 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 
14 0 6 4 1 11 12,8 4,6 0,52 59 3 54 63 

96 m² ≥1 7 3 0 10 10,6 1,1 0,74 123 8 106 131 
  Sum 13 7 1 21 23,4 - - 89 33 54 131 

15 0 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 
99 m² ≥1 14 7 2 23 25,0 4,4 0,59 112 7 100 125 

  Sum 14 7 2 23 25,0 - - 112 7 100 125 
21 0 1 2 1 4 3,3 - - 51 5 43 55 

153 m² ≥1 31 15 10 56 44,0 10,4 0,45 103 19 69 176 
  Sum 32 17 11 60 47,3 - - 99 23 43 176 

22 0 3 8 4 15 16,8 - - 48 4 42 54 
114 m² ≥1 35 19 4 58 54,5 5,7 0,60 90 17 64 153 

  Sum 38 27 8 73 71,2 - - 81 23 42 153 
24 0 13 7 11 31 62,8 - - 47 5 34 53 

63 m² ≥1 16 8 6 30 60,2 24,4 0,41 94 18 70 131 
  Sum 29 15 17 61 122,9 - - 70 27 34 131 

Totalt 0 81 48 41 170 25,1 25,1 - 49 5 34 66 
928 m² ≥1 181 73 29 283 33,5 19,0 - 98 18 64 176 

  Sum 262 121 70 453 58,6 41,3 - 79 28 34 176 
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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 2 3 1 6 7,7 - - 64 5 60 72 

100 m² ≥1 2 0 0 2 2,0 0,0 1,00 112 9 105 118 
  Sum 4 3 1 8 9,7 - - 76 23 60 118 

3 0 3 6 1 10 12,1   60 6 54 68 
105 m² ≥1 5 2 2 9 10,8 8,0 0,41 116 23 93 164 

  Sum 8 8 3 19 23,0 - - 87 33 54 164 
11 0 1 0 0 1 1,0 0,0 1,00 71 - 71 71 

100 m² ≥1 1 0 0 1 1,0 0,0 1,00 111 - 111 111 
  Sum 2 0 0 2 2,0 - - 91 28 71 111 

12 0 4 0 0 4 4,1 0,0 1,00 71 3 68 76 
98 m² ≥1 6 0 1 7 7,3 0,8 0,75 133 31 102 174 

  Sum 10 0 1 11 11,3 - - 110 39 68 174 
14 0 2 2 1 5 6,6 - - 60 10 53 76 

96 m² ≥1 6 0 0 6 6,3 0,0 1,00 128 38 89 170 
  Sum 8 2 1 11 12,9 - - 97 45 53 170 

15 0 10 5 4 19 24,9 13,9 0,39 51 6 42 65 
99 m² ≥1 14 5 2 21 22,4 3,2 0,63 120 45 76 203 

  Sum 24 10 6 40 47,2 - - 87 47 42 203 
21 0 28 23 6 57 44,3 9,8 0,46 58 7 42 75 

153 m² ≥1 17 2 1 20 13,1 0,5 0,82 133 48 88 270 
  Sum 45 25 7 77 57,4 - - 78 41 42 270 

22 0 2 5 1 8 9,0 - - 60 5 54 69 
114 m² ≥1 9 5 1 15 14,1 2,9 0,60 119 26 89 176 

  Sum 11 10 2 23 23,0 - - 98 35 54 176 
24 0 2 2 0 4 6,9 3,3 0,57 60 3 56 63 

63 m² ≥1 3 0 0 3 4,8 0,0 1,00 147 21 135 171 
  Sum 5 2 0 7 11,7 - - 97 48 56 171 

Totalt 0 54 46 14 114 12,9 10,4 - 58 8 42 76 
928 m² ≥1 63 14 7 84 9,1 5,2 - 125 37 76 270 

  Sum 117 60 21 198 22,0 14,2 - 57 - 57 57 
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