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FORORD 

 

Rådgivende Biologer AS gjennomførte høsten 2020 ungfiskundersøkelser i Øyraelva i Volda kommune 

i Møre og Romsdal. Undersøkelsene ble utført på oppdrag fra Øyraelva elveeigarlag.  

 

Formålet med undersøkelsene var å få en oppdatert status for ungfisken av laks og sjøørret i Øyraelva. 

Tetthet av ungfisk ble undersøkt ved elektrofiske. I tillegg ble en gjort en grov vurdering av gyte og 

oppvekstforholdene på lakseførende strekning i hovedelven og i Storelva. 

 

Feltarbeidet ble utført av Bjart Are Hellen og kart er laget av Sigmund Skår, begge Rådgivende Biologer 

AS. Vi takker Knut-Magne Årseth i Øyraelva elveeigarlag for oppdraget, assistanse under feltarbeidet 

og informasjon om vassdraget. 

 

 

Bergen, 20. april 2021 
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SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 

Hellen, B. A. & Skår, S. 2021. Ungfiskundersøkelser i Øyraelva, Volda, 2020. Rådgivende Biologer 

AS, rapport 3378, 14 sider, ISBN 978-82-8308-823-6. 

 

Øyraelva har utløp i Voldsfjorden i Volda kommune. Nedbørfeltet er på 34,75 km², og middelvannføring 

ved utløpet til sjø er beregnet til 1,95 m³/s. 

 

Laks og sjøørret kan vandre 1,4 km fra sjøen og opp i Rotevatnet, og videre 1 km opp til Hanshølen i 

Storelva. Fangststatistikken fra vassdraget har vist en nedadgående trend de siste 20 årene både for laks 

og sjøørret. 

  

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Øyraelva elveeigarlag gjennomført fiskebiologiske 

undersøkelser i vassdraget i 2020. Undersøkelsene omfattet telling av ungfisk av laks og ørret, samt en grov 

vurdering av habitatforholdene i elven. 

 

Undersøkelsene i 2020 

Ungfiskundersøkelsene i Øyraelva viste at det var høy tetthet av laksunger på den øverste stasjonen i 

hovedelven, men at tettheten av laksunger avtok raskt nedover i vassdraget. Av årsyngel laks ble omtrent 

alle fanget på den øverste stasjonen i hovedelven.  

 

Presmolt er fisk som er forventet å gå ut som smolt våren etter at undersøkelsene ble gjennomført. Det 

var høy tetthet av presmolt laks på den øverste stasjonen i Øyraelva, men tettheten avtok nedover elven 

og var lav ved den nederste stasjonen. For ørret var bildet motsatt, og her var det høyest tetthet av 

presmolt på den nederste stasjonen. 

 

Lite lakseunger nederst i elven kan skyldes for lite gytefisk eller mangel på egnede gyteområder for laks 

i denne delen av elven. Ørreten kan ha noen andre krav til gytesubstrat, og gyter ofte i sidebekkene. Det 

er derfor viktig at sidebekkene blir bevart som gyte og oppvekstområder. Vi kjenner ikke til hvor mye 

gytelaks det har vært i elven de siste årene, men det lave antallet laks som blir fanget kan indikere at 

gytebestanden har vært fåtallig. En rask synfaring lang vassdraget indikerte at det var mangel på egnede 

gyteområder for laks i store deler av elven, det ble kun funnet ett typisk gyteområde for laks under 

synfaringen, like ved utløpet av Rotevatnet.  

 

I Storelva oppstrøms Rotevatnet ble det elektrofisket på en stasjon, her ble det fanget laks fra 2018- og 

2019-årsklassen. I 2019 var det ikke utsettinger i vassdraget, og relativt gode tettheter av denne 

årsklassen viser at det var naturlig rekruttering av laks i 2019. I 2018 var det relativt store utsettinger av 

startforet yngel, og det er dermed usikkert om fisken fra denne årsklassen (2+ i 2020) er naturlig 

rekruttert eller stammer fra utsettingen i 2018. 

 

Storelva er også relativt grov og har heller ingen store gyteområder for laks, de beste områdene er 

sannsynligvis i øvre del av elven. Manglende rekrutering av årsyngel laks i 2020 kan skyldes mangel på 

gytefisk i 2019. Det er også mulig at laksen har gytt lenger oppe i Storelva, og at årsyngel derfor ikke 

hadde fordelt seg nedover til området som ble undersøkt høsten 2020. 

 

Selv om det er avgrenset gyteareal for laks i vassdraget, har dette også vært tilfelle tidligere, og kan 

vanskelig forklare bestandsnedgangen de siste 20-25 årene. Det ble heller ikke funnet andre påvirkninger 

i vassdraget av en slik karakter at de kan ha påvirket bestandsutviklingen i vesentlig grad. Dermed sitter 

en igjen med at det er faktorer som påvirker overlevelsen til laksen i Øyraelva mer negativt enn i de 

fleste andre bestander i fylket, påvirkning fra oter kan være en slik forklaring, se bl.a. van Dijk mfl. 

(2021) og vurderinger gjort der. Lakselus er et annet problem som kan føre til redusert overlevelse i 

sjøen, se bl.a. Vollset mfl. (2020). 
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VASSDRAGSBESKRIVELSE 

NEDBØRFELT OG ANADROM STREKNING 

Øyraelva (vassdrag-nr. 094.6Z) har utløp i Voldsfjorden i Volda kommune. Nedbørfeltet er på 34,75 

km², og strekker seg opp til 940 moh. Middelvannføring ved utløpet til sjø er beregnet til 1,95 m³/s (nve-

atlas). På den anadrome strekningen ligger Rotevatnet (47 moh.), som har et areal på 1,4 km², dette er 

også den største innsjøen i nedbørfeltet. Foruten denne innsjøen er det noen små innsjøer i nedbørfeltet. 

Dinglavatnet i nord er brukt som vannforsyningskilde.  

 

Laks og sjøørret kan vandre 1,4 km fra sjøen og opp i Rotevatnet, og videre 1 km opp til Hanshølen i 

Storelva. Vitenskapelig råd for Laksforvaltning oppgir det anadrome arealet til 3 200 m², og basert på 

dette er gytebestandsmålet satt til 4 lakseegg per m², eller 9 kg hunnlaks (Anon. 2015; 

lakseregisteret.no). Arealet er åpenbart feilvurdert for dette vassdraget. Et grovt anslag tilsier at det er 

et anadromt areal på ca. 15.000 m² nedstrøms Rotevatnet og ca. 7000 m² i Storelva oppstrøms 

Rotevatnet.  

 

I Rotevatnet er det en tett ørretbestand. Det er i tillegg stingsild i vannet, og en del av ørreten predaterer 

trolig på disse. Det var tidligere også en røyebestand i Rotevatnet, denne skal ha blitt svært fåtallig eller 

dødd ut (Knut-Magne Årseth, pers. medd.). Tidsmessig sammenfalt reduksjonen i røyebestanden med 

en masseutfylling på sørsiden av innsjøen, som ble utført i forbindelse med etablering av et idrettsanlegg. 

 

KULTIVERING OG FANGSTSTATISTIKK 

Det har tidligere blitt drevet kultivering av lakseyngel i Øyraelva, det siste året med utsettinger var i 

2018 (Knut-Magne Årseth, pers. medd.). I 2017 og 2018 ble det satt ut hhv. 20.000 og 30.000 startforet 

yngel, det meste av yngelen ble satt ut i Storelva.  

 

Det foreligger offisiell fangststatistikk (www.ssb.no) fra Øyraelva fra og med 1989 (figur 1). Fram til 

2001 var det, med unntak av i 1996 og 1997, relativt stabile fangster. Gjennomsnittlige laksefangster i 

denne perioden var på 72 individer per år. Fra 2002 og fram til 2019 har det i snitt blitt fanget 27 laks i 

de årene det er innrapportert fangst. I årene uten innrapportering har elven vært stengt for fiske.  

 

Figur 1. Antall laks og sjøørret fisket i Øyraelva i perioden 1989-2020. Før 1993 var laksefangstene 

inndelt i smålaks (<3 kg, grønn) og eldre (>3 kg, blå.). Fra 1993 er det skilt mellom smålaks, mellomlaks 

(3-7 kg, rød) og storlaks (>7 kg, svart). Linjer viser samlet fangst av laks og sjøørret i resten av fylket i 

perioden 1993-2020. Kilde: SSB. 

 

Laksefangstene i Øyraelva har avtatt mer enn samlet fangst elles i fylket de siste 20 årene (figur 1). 

Utviklingen i fangst av sjøørret i Øyraelva har vært ganske lik utviklingen i laksefangstene. Det har 

0

3

6

9

12

15

18

21

24

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017

S
a

m
le

t fa
n

g
s
t i fy

lk
e

t (x
1

0
0

0
)

A
n

ta
ll 

fi
s
k

Laks

< 3 kg >3kg 3-7 kg > 7 kg Laks M&R.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017

S
a

m
le

t fa
n

g
s
t i fy

lk
e

t (x
1

0
0

0
)

A
n

ta
ll 

fi
s
k

Sjøørret

https://atlas.nve.no/
https://atlas.nve.no/
https://lakseregisteret.fylkesmannen.no/visElv.aspx?vassdrag=%C3%98yraelva%20(Volda)%20(Storelva)&id=094.6Z
https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske
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generelt vært svært lave fangster, og siden 2002 har det gjennomsnittlig blitt fanget rundt 20 individ i år 

med rapportert fangst. Den største fangsten av sjøørret var i 2011, da det ble fanget 66 individ. 

Utviklingen i Øyraelva samsvarer med den negative utviklingen i resten av fylket fra årtusenskiftet og 

fram til i dag (figur 1). 

 

Figur 2. Anadrom strekning i Øyraelvavassdraget. Kartet inneholder elektrofiskestasjoner fra 7. 

oktober 2020, observert gyteområde i underkant av Rotevatnet, og område for foreslått terskeltiltak, 

samt anadromt vandringshinder.  
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METODER 

UNGFISKTELLING 

Ungfisktellinger ble utført med elektrisk fiskeapparat den 7. oktober 2020, etter standard metode (se 

Bohlin mfl. 1989). Til sammen 4 stasjoner ble undersøkt; tre nedenfor og en ovenfor Rotevatnet (figur 

3 og 4). Alle stasjonene ble overfisket tre ganger. Totalt ble 300 m² overfisket i hovedelven, noe som 

utgjør 0,14 % av totalt anadromt areal. Vanntemperaturen var 9,9 °C og ledningsevnen var 27,2 µS/cm, 

vannføringen var relativt lav da undersøkelsene ble utført. I Storelva ble et område på 91 m² undersøkt, 

vanntemperaturen var 9,0 °C og ledningsevnen var 29,5 µS/cm, vannføringen var svært lav.  

 

Et utvalg av fisken som ble fanget ble avlivet, og alderen til disse fiskene ble bestemt ved analyse av 

otolitter (øresteiner) og skjell. Resten av fiskene ble artsbestemt og lengdemålt i felt, og deretter satt 

levende tilbake i elven. Alderen til gjenutsatt fisk ble bestemt ut fra lengdefordelingen til de avlivede og 

aldersbestemte fiskene. 

 

Stasjon 1 

 

Stasjon 2 

 

Stasjon 3 

 

Stasjon 4 

 

Figur 3. Stasjoner for elektrofiske i Øyraelva (st. 1 -3) og i Storelva (st. 4) den 7. oktober 2020. Se 

stasjonskart i figur 4. 
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Tetthet av hver enkelt årsklasse ble beregnet etter utfangstmetoden, ved hjelp av modellen presentert av 

Zippin (1958), og er oppgitt med konfidensintervall i vedlegg 1. Det gjøres oppmerksom på at 

utfangstmetoden som oftest underestimerer ungfisktettheten noe (se f.eks. Bohlin & Sundström 1977, 

Riley & Fausch 1992). Dersom konfidensintervallet oversteg tetthetsestimatet ble tetthet beregnet ut fra 

en antatt fangbarhet på 0,40 for 0+ og 0,60 for eldre fisk (etter Forseth & Harby 2013).  

 

GROVKARTLEGGING AV HABITAT 

Den anadrome strekningen ble synfart ved å gå raskt lang elvebredden, dette gav et grovt inntrykk av 

gyte- og oppvekstforholdene i elven.  
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UNGFISK 

TETTHET 

Laks 

I Øyraelva ble det totalt fanget 125 lakseunger fordelt på tre stasjoner. Det ble fanget 43 årsyngel (0+), 

57 ettåringer (1+), 24 toåringer (2+) og en treåring (3+). Dette gir en årsyngeltetthet av laks på 24 individ 

per 100 m2, og av eldre lakseyngel en tetthet på 34 individ per 100 m2 (figur 4). Den totale tettheten av 

laks i elven var 58 individ per 100 m2. 

Det ble elektrofisket en stasjon i Storelva som er innløpselva til Rotevatn. Det ble fanget 20 lakseunger, 

alle eldre individ. Den totale tettheten av laks i Storelva var på 22 individ per 100 m2 (figur, vedlegg 1).  

 

 

 
 

 

Figur 4. Estimert tetthet (/100 m²) av de ulike aldersgruppene av laks (venstre) og ørret (høyre) på hver 

elektrofiskestasjon i Øyraelva og Storelva fra undersøkelsene utført 7. oktober 2020. Fargede søyler 

utgjør aldersbestemt fisk. Ørreten som er klassifisert som ≥2+ er ikke aldersbestemt, men vurdert som 

≥2+ på grunnlag av aldersbestemt 1+ og 2+ ørret. Merk ulik skala på y-aksen for laks og ørret.  

 

Ørret 

Det ble totalt fanget 36 ørret i Øyraelva (st.1-3) og den totale tettheten av ørret var 12 individ per 100 

m2. Gjennomsnittlig tetthet av årsyngel ørret var 1,5 individ per 100 m2, mens den var 10,5 for eldre 

individ. Tetthetene av både årsyngel og eldre individer av ørret var lavere enn for laks (figur 4, vedlegg 

1). 

Den totale tettheten av ørret i Storelva (st.4) var 26 individ per 100 m2, fordelt på 14 årsyngel og 12,5 

eldre individer per 100 m2. Tettheten av ørret var dermed høyere i Storelva enn den var i Øyraelva 

(figur 4, vedlegg 1).  

 

LENGDEFORDELING 

Lengdefordelingen (figur 5) i Øyreelva og Storelva viser at årsyngelen av laks var fra 50-71 mm (59 

mm i gjennomsnitt). Aldersbestemte ettåringer hadde lengder mellom 75 og 124 mm, med et snitt på 

100 mm. Tilsvarende for toåringer var lengdene mellom 110 og 152 mm, det var også en toåring på 172 

mm. For treåringer var lengdene mellom 137 og 151 mm.  

 

Årsyngel av ørret var fra 47 til 67 mm (snittet var 56 mm), 1+ ørret var fra 71 til 125 mm og ørret ≥2+ 

var fra 143 mm til 186 mm. (vedlegg 1). Årsyngel av laks var noe større enn årsyngel av ørret, for eldre 

individ var størrelsen tilsynelatende lik for de to artene.  
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Figur 5. Lengdefordeling for laksunger (venstre) og ørretunger (høyre) som ble fanget ved elektrofiske 

ved fire stasjoner i Øyraelva og Storelva 7. oktober. Ørreten er som er klassifisert som ≥2+ er ikke 

aldersbestemt, men vurdert som ≥2+ på grunnlag av aldersbestemt 1+ og 2+ ørret. NB ulik skala på 

Y-aksene. 

PRESMOLT 

Gjennomsnittlig tetthet av presmolt i Øyraelva (st. 1-3) for laks og ørret var hhv. 20,8 og 5,76 individer 

per 100 m2 (figur 6). For laks var tettheten av presmolt i Øyraelva høyest ved st. 3 med en tetthet på 

33,8 individer per 100 m2, ved st. 1 var tettheten 6,7 individ per 100 m2.  

 

Tettheten av ørretpresmolt var betydelig lavere enn tettheten av laksepresmolt, tettheten av ørret var 

høyest ved st. 1 med 12 individ per 100 m2 mot 5,3 på st. 2. Det ble ikke fanget presmolt av ørret på st. 

3. I Storelva var tettheten av presmolt laks på 24 individ per 100 m2, for ørret var tettheten 7,5 individ 

per 100 m2. Gjennomsnittlig lengde i Øyreelva og Storelva for presmolt av laks og ørret var hhv. 118 

og 135 mm. Lengden av presmolt av laks varierte fra 101 til 172 mm, mens presmolt av ørret var fra 

106 til 186 mm. (vedlegg 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Tetthet av presmolt laks (rød) og 

ørret (blå) ved de ulike elektrofiskestasjonene 

i Øyraelva (st.1-3) og Storelva (st.4), 

7. oktober 2020. Merk at noen av ørretene i 

denne gruppen kan være stasjonær fisk som 

ikke vil gå ut som smolt. 
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HABITATVURDERING 

Under elektrofisket den 7. oktober 2020 ble det i tillegg gjennomført en rask synfaring fra Rotevatnet 

og ned til sjøen. I noen partier langs elven ble det observert manglende og glissen kantvegetasjon (figur 

1C). Det ble også registrert noe forbygning langs deler av elvene (figur 1A-B). Elven fra Rotevatnet 

ned mot sjøen fremstår som grov og stri. Det er få naturlige gyteområder, men det finnes noen få mindre 

gyteområder i de øvre delene av elven like nedstrøms av Rotevatn, samt noen svært små gyteområder 

spredt nedover elven.  

 

Det er sannsynligvis mulig å etablere noen gyteområder nedover elvestrekningen, men siden elven har 

såpass bratt gradient, fører dette til stri elv. Det kan derfor bli krevende å etablere gyteplassene, men 

under synfaringen ble ett område sett ut som potensielt  bra gyteområde. Dette  området som ligger 

omtrent 700 meter ovenfor sjøen er ganske flatt (figur 3). For å få gytegrus til å ligge stabilt på dette 

området bør det konstrueres en terskel i enden av kulpen, ovenfor terskelen bør det legges ut en del 

større steiner for å bryte strømmen og bremse vannet, slik at grusen da blir liggende igjen i overkant av 

terskelen (figur 2). 

 

Den samlede vurderingen av elvene er at habitatkvaliteten ikke er sterkt påvirket av de menneskelige 

inngrepene i elvene, men naturlig mangel på gytegrus og gyteområder kan være en begrensende faktor 

for ungfiskproduksjon.  

 

 

 

 

 

Figur 7. A) Forbygninger i nedre del av 

Øyraelva, på den ene siden er forbygningen 

trukket bort fra elven. B) Forbygninger i nedre del 

av Øyraelva. C) Manglende kantvegetasjon i 

Øyraelva.  
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Figur 8. Forslag til løsning på foreslått tiltak. Terskel og utlegg av større steiner. Størrelse på steiner 

må tilpasses flomvannføringen i elven, det er viktig at utformingen på terskelen blir slik at den ikke 

hindrer oppvandringen av fisk. Terskelen vil heve vannspeilet og de utlagte steinene vil senke 

strømhastigheten. Gytegrus vil som resultat av hevet vannspeil og senket strømhastighet avlegges i 

overkant av terskelen.  

 

Storelva er stort sett også svært stri og grov med få gyteområder, også her kan det være mulig med noen 

tiltak for å bedre gyteforholdene, særlig er det kulpene øverst på den anadrome strekningen som peker 

seg ut som best egnet. 

 



 

Rådgivende Biologer AS 12 Rapport 3378 

REFERANSER 

Anon. 2015. Status for norske laksebestander i 2015. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 

nr. 8, 300 s. 

Bohlin, T. & B. Sundstrøm 1977. Influence of unequal catchability on population estimates using the 

Lincoln Index and the removal mehod applied to electro-fishing. Oikos 28: 123-129. 

Forseth, T. & A. Harby (red.) 2013. Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag. NINA 

Temahefte 52. 1-90 s. 

Riley, S.C. & K.D. Fausch 1992. Underestimation of trout population size by maximum-likelihood 

removal estimates in small streams. North American Journal of Fisheries Management 12: 768-

776. 

van Dijk, J., Sægrov, H. Fjellstad Israelsen, M., & Rosvold, J. 2021. Bestandsutvikling for oter, laks og 

sjøørret ut fra historiske data på Sunnmøre. NINA Rapport 1982. Norsk institutt for 

naturforskning. 

Vollset, K.W., Nilsen, F., Ellingsen, I., Finstad, B., Karlsen, Ø., Myksvoll M., Stige, L.C., Sægrov, H., 

Ugedal, O., Qviller, L., Dalvin, S. 2020. Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per 

produksjonsområde i 2020. Rapport fra ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning. 

Zippin, C. 1956. An evaluation of the removal method of estimating animal populations. Biometrics 12: 

163-189. 

 



 

Rådgivende Biologer AS 13 Rapport 3378 

VEDLEGG 

Vedlegg 1. Vedleggstabeller A-B med oversikt over tetthet og lengdefordeling for laks og ørret i 

Øyraelva og Storelva i Volda kommune 7. oktober 2020.  

VEDLEGGSTABELL A. Laks i Øyraelva og Storelva, 07.10.2020. Fangst per omgang og estimat for 

tetthet (antall per 100 m²) med 95 % konfidensintervall, lengde (mm) med standardavvik (SD), maks- 

og minimumslengder for hver aldersgruppe på hver stasjon og samlet for alle stasjoner. Merk: Samlet 

estimat er snitt av estimatene på hver enkelt stasjon. 

 

Stasjon/ Alder / 
Fangst, 

antall 
      Tetthet 95 % Fangb. 

Lengde 

(mm) 
      

Areal gruppe 1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum 
(antall/100 

m²) 
CI   

Gj. 

snitt 
SD Min Max 

1 0 0 0 0 0 0,0       

120 m² 1 2 1 1 4 3,6   120 3 117 124 

  2 2 1 0 3 2,6 0,6 0,71 156 14 148 172 

  Sum 4 2 1 7 6,1   135 21 117 172 

  >0+ 4 2 1 7 6,1       

  Presmolt 4 2 1 7 6,7 3,4 0,50 135 21 117 172 

2 0 1 0 0 1 1,0 0,0 1,00 50 - 50 50 

100 m² 1 19 15 6 40 51,1 18,8 0,40 96 15 75 119 

  2 2 0 0 2 2,0 0,0 1,00 143 13 134 152 

  Sum 22 15 6 43 54,1   97 19 50 152 

  >0+ 21 15 6 42 53,1       

  Presmolt 14 5 2 21 22,1 3,2 0,63 114 12 101 152 

3 0 20 14 8 42 71,4 32,1 0,36 59 6 50 71 

80 m² 1 11 1 1 13 16,4 0,9 0,80 99 6 88 112 

  2 14 3 2 19 24,6 2,7 0,68 123 12 111 152 

  Sum 46 18 11 75 113,6   83 30 50 152 

  >0+ 26 4 3 33 42,2       

  Presmolt 19 4 3 26 33,8 3,5 0,67 119 13 101 152 

Øyraelva 0 21 14 8 43 24,1 101,8  59 6 50 71 

Totalt 1 32 17 8 57 23,7 61,1  100 14 75 124 

300 m² 2 18 4 2 24 9,7 31,9  127 15 110 172 

 3 1 0 0 1 0,4 1,8  144 10 137 151 

  Sum 72 35 18 125 58,0 133,8  94 28 50 172 

  >0+ 51 21 10 82 33,8 61,1      

  Presmolt 53 13 7 73 21,6 17,8   119 14 101 172 

4- Storelva 0 0 0 0 0 0,0       

91 m² 1 8 1 1 10 11,2 1,2 0,74 106 7 88 113 

  2 8 1 0 9 9,9 0,2 0,90 121 7 110 130 

  1 0 0 1 1,1 0,0 1,00 151 - 151 151 

 Sum 17 2 1 20 22,2   115 13 88 151 

 >0+ 17 2 1 20 22,2       

 Presmolt 16 2 1 19 21,0 0,9 0,81 117 12 101 151 
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VEDLEGGSTABELL B. Ørret i Øyraelva og Storelva, 07.10.2020. Fangst per omgang og estimat for 

tetthet (antall per 100 m²) med 95 % konfidensintervall, lengde (mm) med standardavvik (SD), maks- 

og minimumslengder for hver aldersgruppe på hver stasjon og samlet for alle stasjoner. Merk: Samlet 

estimat er snitt av estimatene på hver enkelt stasjon. 

 

Stasjon/ Alder / 
Fangst, 

antall 
      Tetthet 

95 

% 
Fangb. 

Lengde 

(mm) 
      

Areal gruppe 1. omg. 
2. 

omg. 

3. 

omg. 
Sum 

(antall/100 

m²) 
CI   Gj. snitt SD Min Max 

1 0 0 1 0 1 1,1   67 - 67 67 

120 m² 1 8 2 2 12 10,9 3,0 0,57 101 22 73 125 

  ≥2 7 1 0 8 6,7 0,2 0,89 164 15 143 186 

  Sum 15 4 2 21 18,6   124 38 67 186 

  >0+ 15 3 2 20 17,6       

  Presmolt 11 1 2 14 12,0 1,4 0,69 146 25 116 186 

2 0 0 0 0 0 0,0       

100 m² 1 0 1 1 2 2,1   115 5 111 118 

  ≥2 0 2 1 3 3,2   162 18 146 181 

  Sum 0 3 2 5 5,3   143 29 111 181 

  >0+ 0 3 2 5 5,3       

  Presmolt 0 3 2 5 5,3   143 29 111 181 

3 0 3 0 0 3 3,8 0,0 1,00 61 7 53 66 

80 m² 1 7 0 0 7 8,8 0,0 1,00 78 3 71 81 

  Sum 10 0 0 10 12,5   73 9 53 81 

  >0+ 7 0 0 7 8,8       

  Presmolt 0 0 0 0 0,0       

Øyraelva 0 3 1 0 4 1,6 4,8  56 6 47 67 

Totalt 1 15 3 3 21 7,3 11,3  97 21 71 148 

300 m² ≥2 7 3 1 11 3,3 8,3  161 14 143 186 

  Sum 25 7 4 36 12,2 16,5  102 41 47 186 

  >0+ 22 6 4 32 10,6 15,7      

  Presmolt 17 4 4 25 6,2 7,9   143 24 106 186 

4- Storelva 0 10 1 0 11 12,1 0,2 0,92 54 3 47 58 

91 m² 1 6 1 0 7 7,7 0,3 0,87 105 23 81 148 

 ≥2 3 0 0 3 3,3 0,0 1,00 151 4 147 155 

 Sum 19 2 0 21 23,1   85 39 47 155 

 >0+ 9 1 0 10 11,0       

 Presmolt 11 1 2 14 6,6 0,0 1,00 138 20 106 155 

 


