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FORORD 

Havbruksselskapene i PO3 ønsker mer kunnskap om forholdet mellom villaks, sjøørret og havbruk og 

har satt i gang prosjektet SALT2020 (Salmon Tracking 2020).  

 

Som en del av dette prosjektet som er finansiert av PO3/4 Kunnskapsindikator, merket Rådgivende 

Biologer ørret- og laksesmolt med PIT-merker i tre elver i Hardangerfjorden og i Oselva i Bjørnefjorden 

i første halvdel av april 2019, og det ble etablert antenner for registrering av ned- og oppvandrende PIT-

merket fisk i de samme elvene og i tillegg en femte antenne i Dragselva (Tørvikbygd). Det ble også PIT-

merket ørret i juni/juli som hadde vandret tilbake til elv grunnet lakselusinfestasjoner, og som etter 

avlusing kan bli registret ved gjenfanging eller i de monterte antennene. 

 

Målsetningen med prosjektet er bla. å få ny kunnskap om når laks og sjøørret vandrer ut av de ulike 

vassdragene og på sikt få kunnskap om hvor godt den overlever i sjøen. 

 

I denne rapporten oppsummeres resultatene fra 2019.  

 

Feltarbeidet i 2019 ble utført av Conrad J H Blanck, Linn Eilertsen, Thomas Tveit Furset, Bjart Are 

Hellen, Birgit Huseklepp, Marius Kambestad, Steinar Kålås, Ragnhild A. Jakobsen, Christian Irgens, 

Silje Sikveland, Harald Sægrov, Joar Tverberg og Ingrid Wathne, alle fra Rådgivende Biologer AS. I 

tillegg deltok Sigmund Brekke Langelid fra Cautus Geo AS ved etablering av antennene. 

 

Takk for godt samarbeid med grunn- og elveeigarlag i Granvinsvassdraget v/ Lars Terje Haugen, 

Uskedalen v/ Trond Lekva Myklebust, Mundheimselva v/ Jarle Johansen og i Oselva v/ Roald Berg 

Helle.  
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SAMMENDRAG 

 Hellen B.A., C. Irgens, H. Sægrov, T.T. Furset, S. Kålås, R.A. Jakobsen & S. Sikveland, 2021. 

Registreringer av PIT-merket laks- og ørretsmolt i 4 vassdrag i Hardanger- og Bjørnafjord. 

Årsrapport 2019. Rådgivende Biologer AS, rapport 3411, 37 sider, ISBN 978-82-8308-833-5. 

 

I 2019 ble det PIT-merket totalt 4317 presmolt av henholdsvis 2803 laks og 1514 ørret i fire vassdrag i 

Hardanger og Bjørnafjorden i produksjonsområde 3 (PO3). Målsettingen har vært å tidfeste 

utvandringsforløpet i de respektive vassdragene, og undersøke hvordan fysiske forhold i vassdragene 

påvirker dette. Totalt ble 671 smolt registrert ut i perioden fra 10. april til 19. juni 2019, og disse utgjorde 

15,5 % av de som var merket.  

 

Økning i vannføring ser ut til å være en viktig faktor for smoltutgangen, spesielt i Uskedalen, Granvin 

og tidlig i utvandringsperioden i Mundheim. Det var også en klar tendens til at fisk fra de øvre delene 

av vassdragene ble registrert senere ut av elvene enn fisk fra de nedre delene. 

 

Laksesmolten vandret ut mellom 14. april og 23. mai, men 50 % hadde vandret ut rundt månedsskiftet 

april-mai. Til sammenlikning var utvandringsforløpet til ørret jevnere fordelt fra 12. april til 11. juni i 

2019. 

 

I Osvassdraget ble ingen av de 263 laksesmoltene merket i Samdalselva øverst i vassdraget registrert 

utvandret, og kun en laks av 446 merkede ørret- og laksesmolt i Søftelandselva (sentralt i vassdraget) 

ble registrert utvandret. Til sammenlikning ble 15,9 % av alle merkede smolt i Oselva nederst i 

vassdraget registrert utvandret. Dette tyder på en betydelig høyere dødelighet på laksesmolt fra øvre 

deler av vassdraget som må vandre gjennom flere innsjøer med gjedde, sammenliknet med laksesmolt 

fra den nederste elvestrekningen.  

 

I perioden fra 20. juni til 31. juli ble det registrert 28 prematurt tilbakevandrede sjøørreter i antennene i 

tre av vassdragene; 11 individer i Granvinselva, 8 i Mundheimselva og 9 i Oselva. Av de 28 prematurt 

tilbakevandrede ørretene var 12 individer også registrert utvandret i antennene (43 %). Det ble også 

registrert én ørret i antennene i Granvin 27. juli etter å ha blitt merket som prematur tilbakevandret ørret 

i osen av Baldersheimselva i Bjørnafjorden 30 dager før.  

 

Det ble i perioden fra 1. august til 31. desember registrert oppvandring av 54 PIT-merkede ørreter i de 

fire vassdragene, samt én ørret i Dragselva i Tørvikbygd der det ikke var blitt merket fisk.  

 

Totalt 10 sjøørreter vandret mellom forskjellige vassdrag i 2019, der den lengste migrasjonen ble 

registrert fra Baldersheimselva til Granvinsvassdraget (minimum 110 km vandringsrute) i løpet av 30 

dager, fra 27. juni til 27. juli. Tre individer ble registrert oppvandret i et annet vassdrag enn der de ble 

merket, to individer ble registrert som prematurt tilbakevandret i elveoser på sommeren, og fem individ 

var merket som prematurt tilbakevandret i elveos, uten kjent opphav.  
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INNLEDNING 

BAKGRUNN 

Den 15. oktober 2017 ble det innført et nytt system for kapasitetsjustering av norsk lakse- og 

ørretproduksjon i oppdrettsanlegg i sjø. Dette såkalte «trafikklyssystemet» skal sikre miljømessig 

forsvarlig produksjonsvolum i oppdrettsnæringen ut fra i hvor stor grad produksjonen påvirker ville 

bestander av laksefisk. Kysten er delt inn i 13 produksjonsområder, der hvert område får tildelt forslag 

til trafikklys-farge av en ekspertgruppe (se f.eks. www.fiskeridir.no, Nilsen mfl. 2017). 

Beslutningsgrunnlaget i dette systemet baseres på estimert lakseluseindusert dødelighet på utvandrende 

smolt fra ville laksebestander. 

 

Modellen som beregner dødelighet på laksesmolt tar utgangspunkt i forekomst av lakselus i 

oppdrettsanlegg, og det beregnes hvordan lakseluslarver spres fra anleggene med strømmen (Nilsen mfl. 

2017 og vedlegg i denne). Dette gir en modellert tetthet av lakseluslarver i laksesmoltens antatte 

utvandringrute fra elv til 10 km forbi kystlinjen.. Basert på resultater fra dødelighets-eksperimenter og 

modellert akkumulert påslag beregnes luseindusert dødelighet for smolten i antatt utvandringsperiode 

for hver enkelt elv. Det modellerte påslaget av lakselus på villsmolt er sammenlignet med påslag på 

smolt i bur plassert på 1 meters dyp i antatt utvandringsrute, og videre med mengde lakselus på vill 

laksesmolt som er fanget i trål i områder som smolten passerer på vei mot havet. 

 

Sjøørretsmolten vandrer ut i sjøen omtrent samtidig med laksesmolten (Karlsen mfl. 2016), men hvis 

den får store påslag av lus kan den i motsetning til laksen vandre tilbake til elver og slik bli avlust i 

ferskvann (prematur tilbakevandring). Prematur tilbakevandring av sjøørret har blitt undersøkt i mange 

elveoser på Vestlandet i over 20 år, og forekommer her i langt større grad enn i områder uten merdbasert 

oppdrett i sjø (se f.eks. Sægrov mfl. 2020). Luseindusert dødelighet for sjøørret og bestandseffekter av 

dette er imidlertid relativt dårlig undersøkt (Thorstad mfl. 2014, og se Skaala mfl. 2014).   

       

PRODUKSJONSOMRÅDE 3 

Produksjonsområde 3 (PO3) omfatter området fra Karmøy til Sotra, inkludert Hardangerfjorden og 

Bjørnafjorden. Dette området har siden midt på 1980-tallet vært det mest oppdrettsintensive området i 

Norge. I PO3 er det 12 elver med laksebestand, og samlet produksjon er teoretisk anslått til 185173 

laksesmolt (Nilsen mfl. 2017, vedlegg 4). I tillegg kommer et høyere antall sjøørretbestander, men 

samlet smoltproduksjon for sjøørret er ikke beregnet i PO3.  

 

I totaltallet er det oppgitt en teoretisk produksjon på 28928 laksesmolt i Opo, dette tallet er opplagt altfor 

høyt, et produksjonspotensiale på 4000 laksesmolt er mer sannsynlig. For Uskedalselva er det satt en 

teoretisk produksjon på 9657 laksesmolt, men dette er sannsynligvis for lavt og det er nylig foreslått at 

dette trolig ligger rundt 20000 (Sægrov 2017). Med disse endringene blir den teoretiske samlede 

produksjonen 170588. Etneelva bidrar teoretisk med 54991 (32 %) som dermed har klart høyest teoretisk 

smoltproduksjon i PO3. Produksjonen i Oselva er teoretisk beregnet til 27731 og i Granvinselva 6779. 

Samlet bidrar dermed elvene i Uskedalen, Os og Granvin med 54510 laksesmolt og 32 % av totalen i 

PO3. De teoretiske anslagene for smoltproduksjon må karakteriseres som meget usikre for alle elvene. 

De fleste større vassdragene i PO3 ligger i Hardangerfjorden, mens Oselva og Tysseelva som ligger i 

Bjørnafjorden, er forbundet med Hardangerfjorden via Langenuen og Lukksundet. Det er relativt tett 

med oppdrettsanlegg både i fjordene og lenger ute mot kysten i PO3, men det er ingen vassdrag med 

store bestander av anadrom laksefisk utenfor Hardangerfjorden og Bjørnafjorden 

(http://lakseregister.fylkesmannen.no).  

 

I dette prosjektet er fire vassdrag valgt ut som modellvassdrag for å øke kunnskapsnivået om 

utvandringstidspunkt for smolt, sjøoverlevelse og skjebnen til prematurt tilbakevandret sjøørret. 

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Kapasitetsoekning-2017-2018/Produksjonsomraader
http://lakseregister.fylkesmannen.no/a3_laksekart/Lakseregisteret
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Granvinselva, Uskedalselva og Oselva har bestander av både laks og sjøørret, og Mundheimselva har 

en sjøørretbestand og mindre forekomst av laks. Elvene er valgt ut med hensyn til variasjon i størrelse, 

avstand til havet og vannførings- og temperaturforhold. 

 

UTVANDRINGSTIDSPUNKT FOR SMOLT 

Det er betydelig usikkerhet knyttet til modellert lakselusindusert dødelighet på laksesmolt (Nilsen mfl. 

2017). Modellene er sensitive for smoltens utvandringstidspunkt og utvandringsrute, og usikkerheten er 

størst for smolten som kommer fra elver langt inne i fjordene. Tidspunkt for smoltutvandring kan variere 

mellom bestander og innen bestander mellom år, men vi har ikke tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

miljøparametere som forårsaker denne variasjonen. Det foreligger imidlertid indiksjoner på at 

temperaturforholdene siste vinter og vår før utvandring kan ha betydning (Jonsson og Jonsson 2011). 

 

I grov skala varierer utvandringsperioden for laksesmolt med breddegrad og er relatert til temperaturen 

i sjøen (Otero mfl. 2014). I mindre skala, for eksempel i Hardangerfjorden, er det mindre kjent i hvilken 

grad utvandringsperioden varierer mellom elver, og om lokale forhold som temperatur og vannføring i 

perioden før og under utvandring påvirker utvandringsforløpet. Smolten fra de innerste elvene er antatt 

å vandre ut senere og har lengre vandringsvei sammenlignet med elver som ligger lenger ute i 

Hardangerfjorden. Forekomsten av lakseluslarver i sjøen øker ofte utover i mai og juni, og dette 

medførte at modellert dødelighet ble betydelig høyere for laksesmolt som kom fra elver lengst inne i 

fjordene både i 2016 og 2017 (Nilsen mfl. 2017, Johnsen & Ådlandsvik 2017). 

 

Et bedre kunnskapsgrunnlag er nødvendig for å utvikle generelle modeller som beskriver hvordan 

utvandringsforløpet påvirkes av fysiske forhold i vassdragene. Det foregår for tiden forsøk på å 

fremskaffe slike data i flere vassdrag i Norge, og samlet bør resultatene ende opp i modeller med høy 

overføringsverdi. For trafikklysordningen vil slike modeller ha stor betydning, siden dødeligheten kan 

estimeres med mindre usikkerhet. For å oppnå dette er det behov for data fra flere bestander med ulik 

vandringsdistanse til havet over flere år. I dette prosjektet vil PIT-merking, i kombinasjon med 

radiomerking og videoovervåking utført av samarbeidende institusjoner, bli benyttet til å fremskaffe 

denne typen informasjon. Laks- og sjøørretsmolt fra Granvinsvassdraget, Uskedalselva, Osvassdraget 

og Mundheimselva vil bli merket i elv, og utvandringstidspunkt registrert for enkelt fisk. Nullhypotesen 

er at utvandringen er styrt av daglengde og lokal tilpasning til denne, slik at smolten vandrer ut på 

optimalt tidspunkt i forhold til temperaturen i sjøen i et gjennomsnittsår. Hypotesen testes ved å relatere 

årlig utvandringsforløp til både daglengde, vannføring og temperatur i elvene og i sjø. 

 

SJØOVERLEVELSE 

Kunnskap om villfiskens overlevelse i sjøfasen er generelt mangelvare, både regionalt og ikke minst for 

den enkelte bestand. Reell dødelighet for smoltårsklasser fra de enkelte bestandene er så langt ikke 

koblet mot modellert luseindusert dødelighet, fordi man har manglet gode estimater på faktisk 

sjøoverlevelse. Overlevelsen i sjøen påvirkes av faktorer som predasjon, mattilgang og lakselus, og 

direkte observasjoner av laksens liv i havet er generelt vanskelig på grunn av lav fisketetthet. 

 

I dette prosjektet tas det sikte på å merke et så stort antall laksesmolt i de utvalgte vassdragene at en kan 

få estimater for villfiskens overlevelse i sjøfasen. Årlige variasjoner i sjøoverlevelse vil bli sammenholdt 

med mengde lakselus i oppdrettsanlegg i fjorden og modellert luseindusert dødelighet for hver enkelt 

bestand. Vekstforhold i havet, som kan studeres ved hjelp av skjell samlet inn ved sportsfiske, vil også 

inngå som en parameter i denne analysen. Overlevelsen i sjøen kan variere mye fra år til år (Anon. 

2017), men data fra tre eller flere etterfølgende år vil øke sannsynligheten for å få solide resultater. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

VASSDRAGENE 

 

GRANVINSVASSDRAGET 

Granvinsvassdraget renner ut innerst i Granvinsfjorden. Nedbørfeltet er på 177 km² har en 

gjennomsnittlig vannføring ved utløpet til sjøen på 8,9 m³/s. Granvinselva er ca. 2,2 km lang fra sjøen 

til Granvinsvatnet (4,1 km², 24 moh.), og Storelvi er 5,6 km lang oppstrøms innsjøen. Elven er oppgitt 

å ha et anadromt areal på 135.590 m² (Anon 2015). Granvinselva renner gjennom bolig- og 

industriområder, mens det langs Storelvi drives aktivt jordbruk. Storelvi har to sideelver på anadrom 

strekning (Fetelvi og Skorvo), mens Hyrpo og Skielva er sideelver til Granvinselva. I tillegg renner en 

rekke sideelver inn i Granvinsvatnet. Det er en del mindre innsjøer i vassdraget ovenfor anadrom 

strekning, og i underkant av 40 % av nedbørfeltet ligger over tregrensen. 

 

Sjøørret har tradisjonelt vært den dominerende anadrome fisken i Granvinsvassdraget, som har vært 

regnet som Hordalands beste sjøørretvassdrag (Nordland 1983). I perioden 1969 til 1974 ble det i snitt 

fanget 3,3 tonn sjøørret i vassdraget, men fangstene har gradvis avtatt etter dette. Fra 1998 frem til og 

med 2017 har snittfangsten av sjøørret vært 131 kg. 

  

I perioden 1969-2017 var gjennomsnittlig årsfangst 34 laks (snittvekt 4,8 kg (figur 1). Fangstene av laks 

har vært svært varierende de siste årene og etter en rekordfangst på 95 laks i 2016, ble det bare fanget 6 

laks i 2017.  

 

 

 

Figur 1. Offisiell 

fangststatistikk for laks og 

sjøørret i Granvinselva siden 

1969. 

 

 

Årlige gytefisktellinger i Storelvi og Granvinselva i perioden 2004 til 2018 viser at gytebestanden av 

sjøørret i vassdraget er relativt tallrik. Antallet har variert mellom 400 og 1361, med unntak av i 2014 

da det bare ble talt 127 gyteørret, men dette året ble tellingen gjennomført seint og under dårlige forhold 

(Skoglund mfl. 2019a). Innsiget av villaks har vært betydelig lavere og har i gjennomsnitt vært på ca. 

70 laks per år i perioden 2004-2018 (Skoglund mfl. 2019a, b). Ved videoregistreringer nede i vassdraget 

i 2017 ble det registret 87 villaks og 11 oppdrettslaks og 407 sjøørret, hvorav 80 % ikke var kjønnsmodne 

(Lamberg mfl. 2018). I 2018 ble det registrert opp 156 villaks, tre oppdrettslaks og 12 laks som var 

fettfinneklipt og stammet fra annet vassdrag. Det ble også registrert 3850 oppvandrende sjøørret, også i 

2018 var det en høy andel ikke kjønnsmodne individer (Lamberg 2019a).   

 

Røye (Salvelinus alpinus) ble første gang registrert i vassdraget i 1967, og med en tett bestand er røye i 

dag den dominerende arten i Granvinsvatnet (Sægrov mfl. 2017). Ørretens vekst i ferskvannsfasen virker 

å være redusert etter røyens etablering i vassdraget, noe som tyder på at næringsforholdene for ørret i 

Granvinsvatnet er dårligere enn tidligere på grunn av økt konkurranse (Skår 2010). I 2018 og 2019 er 

det gjennomført en omfattende utfisking av røye i Granvinsvatnet med hensikt å øke overlevelse og gi 

bedre mattilgang for sjøørretunger.    
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MUNDHEIMSELVA 

Mundheimselva (Storelva) ligger ved Mundheim i Kvam Herad. Nedbørfeltet er 9,0 km² stort og har en 

gjennomsnittlig vannføring på 0,79 m³/s. Det er ingen innsjøer av betydelig størrelse i nedbørfeltet, og 

87 % av feltet ligger under skoggrensen. Det er en rekke sidebekker til Mundheimselva, men de fleste 

av disse er for små og/eller for bratte for sjøørretgyting. Anadrom elvestrekning er 3,3 km og anadromt 

areal er beregnet til 19.364 m² (Hellen mfl. 2013). 

 

Vassdraget karakteriseres som lite, kalkfattig og klart. Det er registrert diffus avrenning fra jordbruk og 

spredt bebyggelse som ikke er tilknyttet avløpsnettet, samt påvirkning av lakselus. Samlet tilstand for 

vannforekomsten er vurdert som «moderat» (Vann-nett 28.06.2020). Sjøørretbestanden i elven er 

vurdert som “truet” på grunn av lakselus i fjorden (Lakseregisteret 28.06.2020). Ved kameraovervåking 

i 2017 ble det registrert opp 118 oppvandrende sjøørret, to villaks og en oppdrettslaks (Lamberg & 

Kvitvær 2018). I 2018 ble det registrert opp 10 villaks og 85 kjønnsmodne sjøørret (Lamberg 2019b).  

 

Det finnes ingen offisiell fangststatistikk for Mundheimselva. Det er ved flere anledninger registrert 

ungfisk av laks i elven, men det er regnet som usannsynlig at vassdraget har en egen laksestamme 

(Nordland 1983; Lyse 1997). Ved fiskeundersøkelser i elven i juli 1982 var det en tetthet på 49 ørret og 

6 laks per 100 m² (Nordland 1983), og ved undersøkelser i september 1996 var det en tetthet på 

henholdsvis 97 og 136 ørret per 100 m² nederst og øverst på anadrom strekning (Lyse mfl. 1997). I 1996 

ble det i tillegg registrert 1 lakseparr, 1 laksesmolt (antatt oppdrett) og 7 små sjøørret (hvorav 3 skadet 

av lakselus) ved stasjonen nederst mot sjøen (Lyse mfl. 1997). Årlige undersøkelser av sjøørret i 

elveosen i Mundheimselva fra midt på 1990-tallet til og med 2019 viste at antallet sjøørretsmolt som 

vandret prematurt tilbake til elveosen økte i årene 2012-2019 sammenlignet med tidligere, mens antallet 

tilbakevandret avtok i andre elver i samme tidsrom (Sægrov mfl. 2020).   

 

USKEDALSELVA 

Uskedalselva ligger sentralt i Kvinnherad kommune, og bergartene i nedbørfeltet består hovedsakelig 

av granitt og gneis. Nedbørfeltet er på 45 km² har en gjennomsnittlig vannføring ved utløpet til sjøen på 

4,7 m³/s. Elven er uregulert og har en anadrom elvestrekning på totalt 13 km, hvorav 11 km opp til 

Fjellandsbøvatnet og omtrent 2 km opp i sideelven Børsdalselva. I tillegg kan anadrom fisk benytte to 

tilløpselver til Fjellandsbøvatnet. Det ble nesten ikke fanget ungfisk av laks i elven på midten av 

nittitallet. Fra 1990 ble det startet opp med kalking med grovkalk i vassdraget, og fra 2002 har det vært 

kalket med kalkdoserer i Børsdalselva. Siden 2002 har produksjonen av laks økt, og det fiskes både laks 

og ørret ved sportsfisket (Kambestad & Sikveland 2018). Samlet anadromt areal i vassdraget er beregnet 

til 157.580 m² (Hellen mfl. 2013). 

 

 

 

 

Figur 2. Offisiell 

fangststatistikk for laks og 

sjøørret i Uskedalselva siden 

1969. 

 

 

 

Gjennomsnittsfangsten av sjøørret i Uskedalselva fra 1969 til 1988 var 243 fisk per år, og fra 1993 til 

2012 var snittet 196 per år (figur 2). Laksefangstene har vært under 60 fisk alle år frem til og med 2004. 

Fra 2005 har snittfangsten av laks vært 139 fisk per år, med fangsten i 2011 (354 individer) som den 

klart største noensinne. Gytefisktellinger i 2006 til 2018 tyder også på at Uskedalselva har en livskraftig 

bestand av sjøørret, og langt mer laks enn tidligere (Skoglund mfl. 2019a, b). Videoregisteringer fra 

2018 bekreftet at det er talrike gytebestander av laks og sjøørret i vassdraget (Lamberg 2019c). 
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OSVASSDRAGET 

Oselvvassdraget (055.7Z) strekker seg fra Gullfjellet i nord til Osøyra i sør. Vassdraget er omtrent 29 

km langt og består av langstrakte innsjøer med elvestrekninger mellom. Laks og sjøørret kan vandre ca. 

26 km oppover vassdraget, men bare ni kilometer av dette er elvestrekninger. Nederste 2,7 km fra 

Spongo til sjøen er selve Oselva. Vallaelva er den største sideelva til Oselva. Søftelandselva, 

Samdalselva og Nordelva har lange elvestrekninger lenger oppe i vassdraget. 

 

Vassdraget har et nedbørfelt på 110 km2, og en årlig vannføring til sjø på rundt 300 millioner m3. Dette 

utgjør en gjennomsnittlig vassføring ved utløp til sjø på 9,5 m3/s. NVE har et målepunkt for vannføring 

ved Røykenes, med et felt på 50 km2. I perioden 1934 til 2016 var gjennomsnittlig årsvannføring i Oselva 

ved Røykenes 4,9 m³/s. Vannføringen er lavest i juni og juli og høyest i perioden september-desember. 

Den høyeste registrerte vannføringen (døgnsnitt) var 144,1 m³/s den 10. oktober i 1953, mens laveste 

vannføringen var 0,06 m³/s (60 l/s) noen dager tidlig i februar i 1996. I et gjennomsnittsår skjer det meste 

av snøsmeltingen i april.  

 

Laksebestanden i Oselva har vært en typisk smålaksstamme, men andelen smålaks er redusert de siste 

15 årene og har siden 2003 utgjort i gjennomsnitt 57 % av fangsten. De fleste av laksesmoltene går ut i 

sjøen etter to år i elven, slik at generasjonstida er kort, gjennomsnittlig fire år. En høy andel (over 80 %) 

av hannene blir kjønnsmodne som parr før de går ut i sjøen, og generasjonstiden er dermed bare 2 år for 

deler av bestanden (Sægrov mfl. 2012).  

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Offisiell 

fangststatistikk for laks og 

sjøørret i Oselva siden 1969. 

 

I perioden 1969-2017 var gjennomsnittlig årsfangst 167 laks (snittvekt 2,5 kg) og 245 sjøørret (snittvekt 

0,9 kg) (figur 3). I 2017 ble det fanget 186 laks (snittvekt 3,6 kg) og 78 sjøørret (snittvekt 0,9 kg). 

Fangsten av sjøørret har avtatt mye de siste 12 årene, og siden 2005 har gjennomsnittlig årlig fangst vært 

på 110 sjøørret (figur 3). Det har vært en noe større nedgang i fangstene av ørret i Oselva de siste 12 

årene i forhold til den generelle reduksjonen i fangst en har sett i resten av Hordaland. 

 

Det er introdusert gjedde til Osvassdraget, og de første gjeddene ble fanget i Hauglandsvatnet i øvre del 

av vassdraget på slutten av 1970-tallet (Eilertsen mfl. 2017). De siste årene har det blitt fanget mer og 

mer gjedde ved elektrofiske på et fast stasjonsnett i Oselvvassdraget, og i 2016 ble det fanget gjedde 

helt ned til de store lonene ved Prestegardskogen (Rådgivende Biologer AS, upubliserte data). I enkelte 

norske vassdrag er det beregnet at gjedden kan ta opptil 50 % av den utvandrende smolten (Ugedal mfl. 

2014).  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

PIT-MERKING AV PRESMOLT 

Det ble fanget fisk ved kvalitativt elektrisk fiske på elvestrekningene i Granvinsvassdraget, 

Mundheimselva, Uskedalselva og Osvassdraget i perioden 2.-12 april, i tillegg ble det fanget fisk i 

Granvinsvatnet i perioden 10. til 24. april 2019. Fisk med gaffellengde større enn 14 cm ble merket med 

23 mm lange PIT-merker, mens mindre fisk ble merket med 12 mm PIT-merker (tabell 1). Totalt ble 

4317 fisk merket, fordelt på 2803 laks og 1514 ørret. Av laksene ble 2757 merket med 12 mm merker, 

mens 46 ble merket med 23 mm merker. Av ørreten var fordelingen på 12 og 23 mm merker hhv. 1051 

og 463. Løyve fra Mattilsynet, jf. Forskrift om forsøk med dyr 18.06.2015, § 6 og 12, ble innhentet 

(FOTS id 14186; ref. 2018/43133). 

Tabell 1. Antall laks og ørret merket med 12 mm og 23 mm PIT-merker fordelt på vassdrag, 

vassdragsdel og dato våren 2019.  

    Laks    Ørret  Totalt 

Vassdrag Elvedel Dato 12 mm 23 mm Totalt  12 mm 23 mm Totalt  
Granvins-

vassdraget 
Oppstr. Granvinsv. 09.04.2019 243 3 246  54 32 86 332 

Innsjø 10.-24.04.19 13 1 14  169 86 255 269 

Nedstr. Granvinsv. 10.04.2019 106 12 118  39 19 58 176 

 Samlet  362 16 378  262 137 399 777 

Mund-

heimselva 
Øvre del 03.04.2019 5  5  59 17 76 81 

Midtre del 03.04.2019 73  73  170 37 207 280 

Nedre del 03.04.2019 56 1 57  65 11 76 133 

 Samlet  134 1 135  294 65 359 494 

Uskedals-

elva 
Oppstr. Børsdal. 04.04.2019 391 10 401  279 113 392 793 

Nedstr. Børsdal 04.04.2019 328  328  120 22 142 470 

 Samlet  719 10 729  399 135 534 1263 

Osvass-

draget 

Samdalselva 02.04.2019 262 1 263     263 

Søftelandselva 12.04.2019 401 2 403  26 17 43 446 

Oselva, oppe 11.-12.04.19 333 13 346  11 27 38 384 

Oselva, nede 11.-12.04.19 546 3 549  59 82 141 690 

 Samlet  1542 19 1561  96 126 222 1783 

Totalsum 
  

2757 46 2803  1051 463 1514 4317 

 

Merkene som ble benyttet var ISO 11784/11785 kompatible HDX PIT–merker med 64 bits unik ID-

kode. Merkene vil kunne registreres ved antennene som settes opp i nedre del av vassdragene, og kan 

også registreres i antennene i Eidfjordvassdraget og Dragselva i Tørvikbygd, samt at de vil bli fanget 

opp av skannerne som benyttes i fisketrappen i Guddalselva og oppvandringsfellen i Etneelva. De kan 

også bli fanget og registrert ved tråling etter laksesmolt i fjorden og i sjøørretruser som årlig benyttes i 

den nasjonale lakslusovervåkingen (NALO).   

 

Innfanget laksefisk ble plassert i svarte tildekkede stamper. Før merkeprosedyren ble fisken bedøvet 

med Benzocain (Benzoak Vet.) (20-25 ml/100L). Den bedøvede fisken fikk innsatt et merke i bukhulen 

via et lite skalpellsnitt uten sutur, og ble deretter fettfinneklippet for senere identifikasjon og eventuelle 

genetiske analyser. All fisk ble artsbestemt og lengdemålt, smoltifiseringsgrad ble grovt vurdert og de 

fleste ble også veid. Etter merking ble fisken satt ut til oppvåking i tildekkede fiskekurver i elven i 

minimum 30 minutter, før de ble satt tilbake til elvedelen de ble fanget i. 
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Figur 4. Lengdefordeling 

(totallengde, cm) for laks og 

ørret merket i Granvinselva, 

Uskedalselva, Mundheimselva 

og i Osvassdraget i perioden 

2. april 2019. 

 

 

Tabell 2. Antall, gjennomsnittlig totallengde med standard avvik (SD), minste og største lengde, 

gjennomsnittlig vekt med standard avvik (SD), minste og største vekt for laks og ørret merket med 12 

mm og 23 mm PIT – merker i fire vassdrag våren 2019.  

    Laks   Ørret  
Parameter 12 mm 23 mm Totalt 12 mm 23 mm Totalt 

Antall 2757 46 2803 1051 463 1514 

Lengde ± SD (mm) 121,3 ± 9,1 158,4 ± 8,6 121,9 ± 10,3 129,4 ± 10,7 178,1 ± 40,0 144,3 ± 32,7 

Lengde (min – maks, mm) 97 - 151 148 - 186 97 - 186 106 - 231 143 - 430 106 - 430 

Vekt ± SD (g) 15,1 ± 3,4 32,3 ± 6,9 15,4 ± 4,1 20,4 ± 6,1 60,5 ± 75,2 32,4 ± 45,3 

Vekt (min - maks, g) 7 - 36 23 - 52 7 - 52 10 - 119 23 - 951 10 - 951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. PIT-merking av fisk i Oselva, april 

2019. 
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GRANVINSVASSDRAGET  

I Granvinsvassdraget ble det merket fisk i perioden 9. – 24. april. Totalt ble det merket 777 fisk fordelt 

på 378 laks og 399 ørret (tabell 3). Av disse ble hhv. 255 øret og 14 laks merket i Granvinsvatnet (figur 

6figur 4).  

 

 

Figur 6. Lengdefordeling (totallengde, cm) for laks og ørret merket i Granvinsvassdraget (inkludert 

Granvinsvatnet) og i Granvinsvatnet i perioden 9. – 24. april 2019. 

 

Laksen som ble merket varierte i lengde fra 104 til 173 mm, laks merket med 12 mm merker var i 

gjennomsnitt 120 mm, mens de som ble merket med 23 mm merker var i snitt 159 mm. For ørret var 

gjennomsnittslengden for de to merkestørrelsene hhv. 129 og 164 mm (tabell 3).  

 

Tabell 3. Antall, gjennomsnittlig totallengde med standard avvik (SD), minste og største lengde, 

gjennomsnittlig vekt med standard avvik (SD), minste og største vekt for laks og ørret merket med 12 

mm og 23 mm PIT-merker i Granvinsvassdraget, inkludert i Granvinsvatnet våren 2019.  

    Laks   Ørret  
Parameter 12 mm 23 mm Totalt 12 mm 23 mm Totalt 

Antall 362 16 378 262 137 399 

Lengde ± SD (mm) 119,5 ± 8,6 159,4 ± 6,1 121,2 ± 11,7 129,2 ± 10,8 164,5 ± 12,4 141,3 ± 20,2 

Lengde (min – maks, mm) 104 - 150 149 - 173 104 - 173 106 - 148 143 - 226 106 - 226 

Vekt ± SD (g) 14,1 ± 3,5 33,5 ± 5,9 14,9 ± 5,2 18,7 ± 5,2 36,6 ± 10,0 24,8 ± 11,1 

Vekt (min - maks, g) 9 - 31 25 - 50 9 - 50 10 - 33 25 - 95 10 - 95 

 

Fisken merket i Granvinsvatnet hadde tilnærmet samme lengde som fisken merket i resten av vassdraget 

(tabell 4). 

Tabell 4. Antall, gjennomsnittlig totallengde med standard avvik (SD), minste og største lengde, 

gjennomsnittlig vekt med standard avvik (SD), minste og største vekt for laks og ørret merket med 12 

mm og 23 mm PIT-merker i Granvinsvatnet våren 2019.  

    Laks   Ørret  
Parameter 12 mm 23 mm Totalt 12 mm 23 mm Totalt 

Antall 13 1 14 169 86 255 

Lengde ± SD (mm) 118,2 ± 7,1 168 121,7 ± 15,0 129,4 ± 10,5 164,5 ± 11,5 141,2 ± 19,8 

Lengde (min – maks, mm) 106 - 132 - 106 - 168 106 - 148 146 - 206 106 - 206 

Vekt ± SD (g) 13,9 ± 3,3 - 13,9 ± 3,3 18,9 ± 4,9 34,8 ± 7,0 23,9 ± 9,3 

Vekt (min - maks, g) 9 - 22 - 9 - 22 10 - 33 26 - 66 10 - 66 
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MUNDHEIMSELVA 

 

I Mundheimselva ble det merket fisk den 3. april. Totalt ble det merket 494 fisk fordelt på 135 laks og 

359 ørret (figur 7, tabell 5). Laksen som ble merket varierte i lengde fra 100 til 174 mm, laks merket 

med 12 mm merker var i gjennomsnitt 119 mm, mens den ene som ble merket med 23 mm merke var 

174 mm. For ørret var gjennomsnittslengden for de to merkestørrelsene hhv. 130 og 178 mm (tabell 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Lengdefordeling 

(totallengde, cm) for laks og 

ørret merket i Mundheimselva 

3. april 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Antall, gjennomsnittlig lengde med standard avvik (SD), minste og største lengde, 

gjennomsnittlig vekt med standard avvik (SD), minste og største vekt for laks og ørret merket med 12 

mm og 23 mm PIT – merker i Mundheimselva våren 2019. 

    Laks   Ørret  
Parameter 12 mm 23 mm Totalt 12 mm 23 mm Totalt 

Antall 134 1 135 294 65 359 

Lengde ± SD (mm) 119,4 ± 9,1 174 119,8 ± 10,2 129,5 ± 11,6 177,7 ± 28,7 138,2 ± 24,5 

Lengde (min – maks, mm) 100 - 146 - 100 - 174 108 - 231 147 - 252 108 - 252 

Vekt ± SD (g) 15,2 ± 3,1 - 15,4 ± 3,7 21,3 ± 7,7 54,3 ± 27,1 27,1 ± 18,2 

Vekt (min - maks, g) 8 - 24 - 8 - 40 11 - 119 25 - 146 11 - 146 
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USKEDALSELVA 

I Uskedalselva ble det merket fisk i perioden 4. og 5. april. Totalt ble det merket 1263 fisk fordelt på 

729 laks og 534 ørret (figur 8, tabell 6). Laksen som ble merket varierte i lengde fra 101 til 168 mm, 

laks merket med 12 mm merker var i gjennomsnitt 122 mm, mens de som ble merket med 23 mm merker 

var i snitt 156 mm. For ørret var gjennomsnittslengden for de to merkestørrelsene hhv. 129 og 168 mm 

(tabell 6).  

 

 

 

 

Figur 8. Lengdefordeling 

(totallengde, cm) for laks og 

ørret merket i Uskedalselva i 

perioden 4.– 5. april 2019. 

 

 

 

 

Tabell 6. Antall, gjennomsnittlig lengde med standard avvik (SD), minste og største lengde, 

gjennomsnittlig vekt med standard avvik (SD), minste og største vekt for laks og ørret merket med 12 

mm og 23 mm PIT-merker i Uskedalselva våren 2019.  

    Laks   Ørret  
Parameter 12 mm 23 mm Totalt 12 mm 23 mm Totalt 

Antall 719 10 729 399 135 534 

Lengde ± SD (mm) 122,0 ± 9,0 156,0 ± 5,9 122,5 ± 9,8 129,1 ± 10,0 168,0 ± 21,0 138,9 ± 21,7 

Lengde (min – maks, mm) 101 - 151 149 - 168 101 - 168 110 - 150 143 - 256 110 - 256 

Vekt ± SD (g) 15,6 ± 3,3 31,7 ± 4,5 15,8 ± 3,8 20,6 ± 5,2 45,5 ± 20,0 26,8 ± 15,4 

Vekt (min - maks, g) 9 - 27 27 - 40 9 - 40 10 - 39 25 - 142 10 - 142 
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OSVASSDRAGET 

I Osvassdraget ble det merket totalt 1783 fisk i de tre vassdragsdelene, Oselva, Søftelandselva og i 

Samdalselva, fordelt på 1561 laks og 222 ørret (figur 9, tabell 7). I Samdalselva ble det bare merket 

laks og disse ble merket den 2. april. I Oselva ble det merket både den 11. og 12. april, mens all fisken 

i Søftelandselva ble merket den 12. april. Oselva ble delt i to elvestrekninger oppstrøms (oppe) og 

nedstrøms (nede) de store lonene («Kremretten»). Av ørretene som inngår i dette materialet ble 30 

merket av INAQ den 12 april, disse fiskene hadde også akustiske merker. Disse 30 ørretene var mellom 

192 og 430 mm, og hadde en snittlengde på 296 mm. 

 

Laksen som ble merket varierte i lengde fra 97 til 186 cm, laks merket med 12 mm merker var i 

gjennomsnitt 122 mm, mens laks merket med 23 mm merker var i gjennomsnitt 158 mm. For ørret var 

gjennomsnittslengden for de to merkestørrelsene hhv. 131 og 204 mm (tabell 8).  

 

Tabell 7. Antall laks og ørret merket med 12 mm og 23 mm PIT på fire delstrekninger av Osvassdraget 

våren 2019.  

  Laks   Ørret  Laks og Ørret 

Lokalitet 12 mm 23 mm Totalt 12 mm 23 mm Totalt 12 mm 23 mm Totalt 

Samdalselva 262 1 263 0 0 0 262 1 263 

Søftelandselva 401 2 403 26 17 43 427 19 446 

Oselva, Oppe 333 13 346 11 27 38 344 40 384 

Oselva, Nede 546 3 549 59 82 141 605 85 690 

Totalt 1542 19 1561 96 126 222 1638 145 1783 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Lengdefordeling 

(totallengde, cm) for laks og 

ørret merket i Osvassdraget i 

perioden 2.–12. april 2019. 

 

 

 

 

 

Tabell 8. Antall, gjennomsnittlig lengde med standard avvik (SD), minste og største lengde, 

gjennomsnittlig vekt med standard avvik (SD), minste og største vekt for laks og ørret merket med 12 

mm og 23 mm PIT – merker i Osvassdraget våren 2019.  

    Laks   Ørret  
Parameter 12 mm 23 mm Totalt 12 mm 23 mm Totalt 

Antall 1542 19 1561 96 126 222 

Lengde ± SD (mm) 121,6 ± 9,3 158,1 ± 11,0 122,0 ± 10,1 131,0 ± 10,7 203,9 ± 62,2 172,4 ± 59,6 

Lengde (min – maks, mm) 97 - 151 148 - 186 97 - 186 111 - 148 148 - 430 111 - 430 

Vekt ± SD (g) 15,2 ± 3,5 31,3 ± 8,5 15,4 ± 4,0 20,5 ± 5,5 97,7 ± 126,1 64,3 ± 102,4 

Vekt (min - maks, g) 7 - 36 23 - 52 7 - 52 10 - 32 23 - 951 10 - 951 
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Figur 10. Lengdefordeling (totallengde, cm) for laks og ørret merket i fire deler av Osvassdraget i 

perioden 2. – 12. april 2019. NB! Ulik skala på Y-aksene.  

 

 

Figur 11. Elektrofiske etter presmolt i Oselva april 2019.  
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PIT-MERKING AV PREMATUR TILBAKEVANDRE ØRRET 

Det ble i 2018 og 2019 også PIT-merket prematur tilbakevandret fisk i en rekke elevoser i PO3. I 2018 

ble det bare merket ørret i Mundheimselva og i en elv i Herøysund, totalt 43 stk. I 2019 ble det merket 

ørret i 15 av de 18 elveosene som ble undersøkt for prematur tilbakevandret fisk, og totalt ble det merket 

349 ørret, 249 av disse ble merket i uke 28 (tabell 9). I mange av disse elveosene har Rådgivende 

Biologer AS overvåket prematur tilbakevandring årlig siden 1998 (Sægrov mfl. 2020).  

 

Gjennomsnittslengden på den premature ørreten som ble merket var 176 mm i 2018 og 179 mm i 2019, 

gjennomsnittslengden mellom elvene varierte fra 151 mm til 207 mm. Det var en tendens til økende 

gjennomsnittsstørrelse fra uke 22 til uke 28 (tabell 10).  

Tabell 9. Antall prematur tilbakevandret ørret som ble merket i Hardanger- og Bjørnefjorden i 2018 og 

2019.  

År Elv Uke 22 Uke 24 Uke 26 Uke 28 Totalt 

2018 Mundheimselva  12 5 1 18 

 Elv i Herøysund  12 13  25 

  Totalt 2018 0 24 18 1 43 

2019 Baldersheimselva  1 10 11 22 

 Humlevikelva  1 5 5 11 

 Laupsa   3 27 30 

 Ljonesbekken   4  4 

 Risaelva   1 33 34 

 Mundheimselva 2 1  14 17 

 Daleelva, Ølve 6 1 22 37 66 

 Liaelva  4 18 41 63 

 Eikeelva   3 3 6 

 Elv i Herøysund 2  5 34 41 

 Valdraelva   3 5 8 

 Ebneelva  1 5 25 31 

 Elv i Gjerdsvik   1  1 

 Vakaelva   1 7 8 

 Oselva, Ølen    7 7 

  Totalt 2019 10 9 81 249 349 

 

Tabell 10. Gjennomsnittlig lengde (mm) på prematur tilbakevandret ørret som ble merket i Hardanger- 

og Bjørnefjorden i 2018 og 2019.  

År Elv Uke 22 Uke 24 Uke 26 Uke 28 Totalt 

2018 Mundheim  161,1 164,4 162,0 162,1 

 Elv i Herøysund  192,3 179,2  185,5 

  Totalt 2018  176,7 175,1 162,0 175,7 

2019 Baldersheimselva  197,0 193,9 197,5 195,8 

 Humlevikelva  187,0 182,6 192,2 187,4 

 Laupsa   164,0 170,5 169,8 

 Ljonesbekken   155,8  155,8 

 Risaelva   139,0 172,7 171,7 

 Mundheimselva 170,0 208,0  181,4 181,6 

 Daleelva, Ølve 158,5 191,0 175,8 186,5 180,5 

 Liaelva  157,8 158,8 171,9 167,3 

 Eikeelva   163,7 152,0 157,8 

 Elv i Herøysund 149,0  180,0 196,1 191,9 

 Valdraelva   185,3 219,4 206,6 

 Ebneelva  152,0 189,6 186,3 185,7 

 Elv i Gjerdsvik   151,0  151,0 

 Vakaelva   223,0 162,1 169,8 

 Oselva, Ølen    206,3 206,3 

  Totalt 2019 158,9 174,0 174,1 182,3 179,5 
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ANTENNE- OG LOGGERSYSTEM 

Det ble benyttet half-duplex (HDX) leser-antenne (RFID) system til deteksjon og registrering av 

passerende PIT-merket fisk. HDX systemet virker slik at det genereres korte magnetiske impulser som 

trådløst lader en kondensator i hvert PIT-merke som passerer antennen. Den lagrede energien i merket 

brukes til å returnere merkenummeret til leseren når ladefeltet er slått av imellom impulsene.  

 

Det ble i 2019 montert PIT-lesere med antenner nær utløpene av Granvinselva, Mundheimselva, 

Uskedalselva og Oselva, i vassdrag hvor det ble PIT-merket laks- og ørretsmolt samme år. I tillegg ble 

det også montert antenner i Dragselva i Tørvikbygd, som referanse elv, for å undersøke hvorvidt 

forbipasserende merket fisk eventuelt vandrer innom elven på sin migrasjonsrute i fjorden. I alle 

vassdragene ble antenner montert relativt nær utløpet til sjøen (< 300 m fra tidevannsonen).  

 

I de største elvene ble det benyttet finfibret 8 AWG antennekabler (10 mm2), mens det i Mundheimselva 

ble benyttet en tynnere variant av typen finfibret 10 AWG kabel (6 mm2). Både stående sløyfer (swim-

through loops) og liggende antennesløyfer (swim-over loops) ble benyttet i 2019, montert på tvers av 

elvene. Ved smoltutvandring fra 1.april og frem til juni/juli ble kun stående antennesløyfer benyttet, i to 

ulike høyder. Nederste sløyfe (refereres heretter som stående bunnantenne) ble rigget slik at nedre 

antennewire følger elvebunnen mens øvre delen av sløyfen festes til et kraftig tau som spennes opp 

omtrent 50-60 cm over dypeste parti av elveprofilen. Øverste antennesløyfe (refereres heretter som 

toppantenne), ble spent opp i et rektangel ved hjelp av to stramme tau i ulike høyder med ca. 40-50 cm 

avstand, slik at antennen havner i en sløyfe like over bunnantennen, alternativt i tilsvarende høyde noen 

få meter opp- eller nedstrøms bunnantennen.  

 

En tredje antennetype som ble benyttet fra juni/juli er liggende antennesløyfer, som er festet i 

betongelementer forankret i elvebunnen. Liggende antenner har noe korte deteksjonsrekkevidde målt i 

høyde over bunnen, men de er hensiktsmessige for å registre oppvandrende gytefisk av sjøørret og laks 

som vanligvis svømmer nær bunnen. Viktigste fordel med denne type antennedesign er at den er mindre 

utsatt for de fysiske kreftene i elven ved høy vannføring, og at de er bedre skjermet mot trær og busker 

og andre gjenstander som typisk kommer drivende med elven i løpet av en flom. De er også mindre til 

hinder for annen aktivitet i vassdragene som f.eks. fisking, padling og bading. 

 

Datalogging, kontroll av antennefunksjon og overføring av data fra antennene ble utført i samarbeide 

med Cautus Geo. Alle registreringer ble overført og sikret i nettsky, og det var en funksjon som jevnlig 

kontrollerte lesernes funksjon og varslet ved teknisk feil. Det ble benyttet nettstrøm til drift av 

antennesystemene, med avtale for påkobling hos lokale grunneiere. Etableringen av RFID antenne-

systemer ble gjort etter avtale med respektive elveeierlag og grunneiere på den enkelte lokalitet. PIT-

lesere med autotunere er levert av Oregon RFID, Portland, Oregon, USA.  

 

Samtlige antenner ble jevnlig kontrollert i felt og justert om nødvendig for optimalisering av 

deteksjonsrekkevidde. Spesielt i perioder med høy vandringsaktivitet hos laksefisk fra april til oktober 

ble antennene kontrollert hyppig (omtrent ukentlig og til tider daglig). Spesielt viktig, men også 

krevende, er det å få antennene til å fungere optimalt under smoltutvandringen på våren, og ved 

oppvandring av gytefisk på sensommer/høst, når vannføring ofte er høy. I perioden for prematur 

tilbakevandring er også optimale antenner svært viktig, men i denne perioden var antenneforholdene 

ofte gode grunnet mindre vann i elvene.  

 

Smoltutvandring, prematur tilbakevandring og ordinær tilbakevandring 

Det kan vandre laks- og ørretsmolt ut fra elvene i perioden fra midt i april til midt i juni. Ørretene 

oppholder seg 70-90 dager i sjøen den første sommeren før den vandrer tilbake til ferskvann hvor den 

overvintrer. Ut ifra kjente atferdsmønstre hos laks og ørret er det definert noen kriterier for tolkning av 

PIT-registreringer i antenne i ulike perioder av året. Deteksjoner av PIT-merket fisk i perioden etter 

merking av presmolt i månedsskiftet mars-april og frem til og med 19. juni registreres som 

smoltutvandring. Deteksjoner mellom 20.juni og 31. juli registreres som prematur tilbakevandring under 
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forutsetning av samme individ ikke er blitt registrert i antenner i elv på minst 21 dager, da en antar at 

fisken har vært i sjø i mellomtiden. 21 dager er grovt anslått utviklingsperioden fra påslag av fastsittende 

kopepoditter til bevegelige preadulte lus. Deteksjoner som er gjort fra og med 1. august og ut året 

registreres som ordinær tilbakevandring. I tillegg sorteres ut fisk som har blitt detektert av antenner på 

samme lokalitet ved mer enn 100 tilfeller i løpet av 2019, og er dermed ikke inkludert i materialet for 

verken utvandret smolt, prematur tilbakevandret postsmolt eller ordinært tilbakevandret fisk.  

 

GRANVINSVASSDRAGET 

Ved utløpet av Granvinselva, omtrent 100 m fra tidevannssonen, ble det 1. april 2019 montert en 

toppantenne og en stående antenne, begge med ca. 20 m lengde og med 40-60 cm høyde på hver sløyfe 

(figur 12). En liggende bunnantenne på ca. 14 m lengde ble plassert ca. 5 m oppstrøms den 27. juni 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Toppantenne i Granvinselva på ca. 

20 meters bredde. 

 

MUNDHEIMSELVA 

I Mundheimselva ble det montert en toppantenne og en stående bunnantenne omtrent 50 meter fra 

utløpet den 1. april 2019. Antennene ble montert omtrent over/under hverandre og strekker seg over hele 

elveløpet på ca. 10 m, og hver med ca. 50 cm høyde (figur 13). Grunnet god rekkevidde på antennene 

ble toppantenne plassert, ca. 30 cm over bunnantennen. I tillegg ble en liggende bunnantenne på 10 m 

plassert omtrent 15 meter nedstrøms de andre antennene 13. juni 2019. 

 

   

Figur 13. Topp- og bunnantenne plassert over/under hverandre (venstre foto) og liggende bunnantenne 

montert i juli 2019 (høyre foto) i Mundheimselva i 2019. 
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USKEDALSELVA 

I Uskedalselva ble stasjonen for PIT-antennene plassert omtrent 400 meter fra tidevannssonen i utløpet 

for å unngå strømledninger som krysser elven lengre nede mot broen. Her ble én stående toppantenne 

og to stående bunnantenner første gang etablert 3. april 2019. Toppantenne og en bunnantenne ble 

plassert over-under hverandre, mens den andre bunnantennen ble plassert 5 m nedstrøms de andre (figur 

14). Antennene dekket hele elvebredden på 18-20 m. Etter ønske fra en grunneier ble antennene rigget 

ned i løpet av høsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. En stående toppantenne og to 

stående bunnantenner i Uskedalselva.  

 

OSVASSDRAGET 

I Oselva ble en toppantenne og en bunnantenne etablert den 4. april 2019. Antennene ble plassert med 

4 meters mellomrom, like ved tidevannsonen i utløpet til sjøen (figur 15). En liggende bunnantenne på 

ca. 14 meter ble etablert 10. juli. 2019. 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Toppantenne og bunnantenne 

plassert like ved tidevannsonen i utløpet på 

Oselva. 

 

VANNFØRING 

Av de fire vassdragene som er med i denne undersøkelsen, er det offentlig vannstandsmåler i 

Søftelandselva i Osvassdraget. For de andre elvene er det tatt utgangspunkt i rapport fra NVE om 

skalering av kjente målestasjoner for de aktuelle vassdragene (Petterson 2008). Denne er benyttet til å 

uttrykke vannføringen i Uskedalselva (etter vannstandsmåler ved Djupevad i Handalandselva), 

Granvinselva (etter vannstandsmåler på Bulken i Vosso) og Mundheimselva (etter vannstandsmåler ved 

Røykenes i Søftelandselva). 
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RESULTAT 

UTVANDRINGSFORLØP 

Det ble totalt registrert 671 utvandrende smolt av laks og sjøørret i de fire vassdragene med PIT-merket 

presmolt i perioden 12. april – 20. juni 2019. Dette utgjør 15,5 % av det totale antallet merkede fisk i 

vassdragene (tabell 18). Registreringene fordelte seg på 376 laks (deteksjonsrate på 13,4 %) og 295 

ørret (19,5 %). Av fisk merket med 12 mm merke ble 561 registret ut (14,7 %) og av individer med 23 

mm merker ble 110 registrert ut (21,6 %). Utvandringsforløpet er illustrert i figur 16 og figur 17 for de 

tre vassdragene Osvassdraget, Uskedalselva og Mundheimselva, og gjennomsnittlige tidspunkt for 25 

%, 50 %, og 75 % utvandret smolt er vist i tabell 11. Registreringer fra Granvinsvassdraget er ikke tatt 

med i figur 16, figur 17, og tabell 11 på grunn av tekniske problemer med antennedekning i starten av 

utvandringsperioden, og dermed misvisende utvandringsforløp.  

 

For laksesmolt var utvandringsforløpet nokså likt i de tre vassdragene og foregikk mellom 14. april og 

23. mai, med tidspunkt for 50 % utvandring nokså nær månedsskiftet april-mai i de tre elvene. 

Registreringene av utvandrende laksesmolt i Oselva startet og opphørte imidlertid omtrent én uke 

tidligere enn det som var tilfelle i Mundheimselva og Uskedalselva. Utvandringen av ørretsmolt foregikk 

fra 12. april til 11. juni i de tre vassdragene sett under ett. Dette tilsvarer en periode på 62 dager, og 

sammenliknet med perioden for laks omtrent 20 dager lengre. Utvandring av ørret i Osvassdraget skiller 

seg også fra ørret i Mundheim og Uskedalen med en betydelig tidligere smoltutvandring (50 % den 29. 

april) sammenliknet med Uskedalen (17. mai) og Mundheim (23. mai). En tørkeperiode i begynnelsen 

av mai sammenfaller med et midlertidig opphør i utvandringen i elvene i Mundheim og Uskedalen både 

for laks og ørret, mens smoltutvandring i Osvassdraget ser ut til å påvirkes i mindre grad (figur 25).  

Tabell 11. Tidspunkt for når 25 %, 50 % og 75 % av laks og ørret hadde vandret ut Mundheimselva, 

Osvassdraget og Uskedalselva i smoltutvandringsperioden i 2019. 

Andel 
 Laks    Ørret  

utvandret 
Mundheimselva Uskedalselva Osvassdraget  Mundheimselva Uskedalselva Osvassdraget 

25 % 28.04.2019 26.04.2019 24.04.2019  15.05.2020 12.05.2020 21.04.2020 

50 % 05.05.2019 29.04.2019 02.05.2019  17.05.2020 23.05.2020 29.04.2020 

75 % 18.05.2019 18.05.2019 08.05.2019  23.05.2020 29.05.2020 20.05.2020 
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Figur 16. Utvandringsforløp med kumulative registreringer av PIT-merket laks registrert i antenner i 

Mundheimselva, Oselva, og Uskedalselva i perioden fra 10. april til 20. juni 2019. Sirklene indikerer 

tidspunktet når 50 % av fisken har vandret ut.  

 

Figur 17. Utvandringsforløp med kumulative registreringer av PIT-merket ørret registrert i antenner i 

Mundheimselva, Oselva, og Uskedalselva i perioden fra 10. april til 20. juni 2019. Sirklene indikerer 

tidspunktet når 50 % av fisken har vandret ut. 

Fisk merket i de øvre delene av vassdragene ble registrert i antennene ved utløp på et gjennomgående 

senere tidspunkt enn fisk merket lengre nede i vassdragene tabell 12. Differansen i tidspunkt var tydelig 

i alle fire vassdrag, både hos laks og ørret. Ettersom merkestørrelse avhenger av fiskens størrelse, kan 

man forvente ulikt i utvandringstidspunt mellom fisk med 12 og 23 mm merker. På grunn av ubalansert 

fordeling av merkestørrelser mellom elvedeler, og samt ulik sannsynlighet for deteksjon i antennene, 

må sammenlikninger gjøres for hver enkeltgruppe av laks og ørret med samme merkestørrelse.  
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Tabell 12. Gjennomsnittsdato for utvandring av laks og ørret merket med 12 og 23 mm PIT-merker i 

definerte elvedeler av Granvinsvassdraget, Mundheimselva, Osvassdraget og Uskedalselva i 2019. * 

Verdier med ≤ 5 observasjoner. 

Vassdrag Vassdragsdel 
Laks (dato) Ørret (dato) 

12 mm 23 mm 12 mm 23 mm 

Granvinsvassdraget Oppstr. innsjø 22.05.2019 - 26.05.2019* 08.06.2019* 

 Granvinsvatnet 20.05.2019* - 07.06.2019* 30.05.2019* 

 Nedstr. innsjø 13.05.2019* 20.04.2019* - 16.05.2019 

Mundheimselva Øvre del 19.05.2019* - 19.05.2019 20.05.2019* 

 Midtre del 10.05.2019 - 17.05.2019 17.05.2019 

 Nedre del 02.05.2019 - 09.05.2019 11.05.2019 

Uskedalselva Oppstr. Børsdal 05.05.2019 19.05.2019* 21.05.2019 18.05.2019 

 Nedstr. Børsdal 02.05.2019 - 18.05.2019 12.05.2019* 

Osvassdraget Samdalselva - - - - 

 Søftelandselva 17.05.2019* - - - 

 Oselva, oppe 04.05.2019 04.05.2019 - 01.05.2019* 

 Oselva, nede 30.04.2019 30.04.2019 20.05.2019 02.05.2019 

 

I Granvinsvassdraget ble laks fra Storelva oppstrøms Granvinsvatnet registrert ut omtrent 9 dager senere 

enn laks fra Granvinselva nedstrøms innsjøen (alle 12 mm merker). Det er imidlertid knyttet noe 

usikkerhet til differansen grunnet tynt datagrunnlaget for laks fra nedre del (kun 5 individer). I 

Mundheimselva ble både laks og ørret (med 12 mm merker) fra midtre delen (n = 42 og 66 hhv.) 

registrert ut 8 dager senere enn de som var merket i nedre del (n = 34 og 36 hhv). I tillegg ble 3 individer 

av laks og 20 ørret fra øvre del ble registrert ut hhv. 17 og 10 dager senere enn sine artsfeller fra nedre 

del. I Uskedalselva ble laks fra øvre halvdel (n = 86) registrert ut i gjennomsnitt 3 dager senere enn laks 

merket i nedre halvdel (n = 60). Også for ørret skilte det 3 dager i utvandringstidspunkt mellom individer 

øvre og nedre del av vassdraget. I Osvassdraget er det kun belegg for å sammenlikne laks fra Oselva, 

som i helhet er å regne som nedre del av vassdraget. Her ble laks fra øvre del av Oselva (n = 24), ovenfor 

et rolig og dypere loneparti, registrert utvandret ca. 5 dager senere enn laksen som var merket i nedre 

del av Oselva (n = 86). 

 

Størrelsesfordelingen av det totale antallet fisk registrert ved smoltutvandring i 2019 var relativt lik 

fordelingen av alle PIT-merkede fisk (figur 4 og figur 18). Dette tyder på en god representativitet blant 

de registrerte fiskene, i alle størrelsesgrupper i forhold til materialet som ble merket. Dersom det har 

forekommet dødelighet like etter merking eller underveis i utvandringsforløpet, for eksempel som følge 

av predasjon eller merkedødelighet, har det i så fall ikke ført til en størrelsesselektivitet av betydning. 

Det kan imidlertid ikke utelukkes noe tilvekst i perioden mellom merking og utvandring som kan ha 

påvirket utfallet av en evt. størrelsesselektivitet. Gjennomsnittlig størrelse av all registrert utvandret 

smolt er presentert i tabell 13. 



 

Rådgivende Biologer AS 23 Rapport 3411 

 

 

 

 

Figur 18. Lengdefordeling 

(totallengde, cm) for laks og ørret 

registrert under 

smoltutvandringen i 

Granvinselva, Uskedalselva, 

Mundheimselva og i Osvassdraget 

i 2019. 

 

 

Tabell 13. Antall laks og ørret registrert under smoltutvandringen i fire vassdrag våren 2019, merket 

med 12 mm og 23 mm PIT-merker. Gjennomsnittlig lengde og vekt (± standard avvik, SD) ved 

merketidspunkt (2.-12. april), samt minste og største lengde/vekt, er også oppgitt for andelen fisk 

registrert i antennene. 

    Laks     Ørret   

Parameter 12 mm 23 mm Totalt 12 mm 23 mm Totalt 

Antall 367 9 376 194 101 295 

Lengde ± SD (cm) 121,3 ± 9,2 158,2 ± 13,9 122,2 ± 10,9 129,2 ± 9,8 182,5 ± 54,2 147,4 ± 41,3 

Lengde (min - maks, cm) 101 - 150 150 - 186 101 - 186 112 - 149 147 - 390 112 - 390 

Vekt ± SD (g) 15,2 ± 3,4 31,6 ± 11,1 15,6 ± 4,5 20,7 ± 4,9 70,2 ± 96,8 36,9 ± 60,2 

Vekt (min - maks, g) 8 - 27 23 - 52 8 - 52 12 - 32 25 - 670 12 - 670 
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GRANVINSVASSDRAGET  

I Granvinsvassdraget ble det totalt registrert 54 fisk fordelt på 32 laks og 22 ørret, av disse var hhv. 2 og 

6 individer merket i Granvinsvatnet. Det var relativt store problemer med å få antennene til å virke 

tilfredsstillende i starten av smoltutvandringen. I løpet av perioden frem til og med 16. mai ble det kun 

registrert 2 laks og 3 ørret, hvorav 4 individer hadde 23 mm merker (figur 19). I perioden etter 16. mai 

ble det en økning i deteksjoner, trolig som resultat av en kombinasjon av økende vannføring og 

forbedrede antenner etter den første toppen i vannføring. Spesielt ble det en registrert en del laks fra 17.-

22. mai, mens hos ørret var registreringene mer spredt i både mai og juni. 

 

 

 

 

 

Figur 19. Antall laks og ørret 

registrert i antennen nederst i 

Granvinsvassdraget per dag i 

perioden 10. april til 10. juni 

2019. Vannføringskurven er 

estimert ut fra vannføringen ved 

målepunkt Bulken. 

 

 

 

Laks registrert under utvandringen varierte i lengde fra 110 til 154 mm ved merking. Laks merket med 

12 mm merker var i gjennomsnitt 121 mm, mens den som ble merket med 23 mm merker var 154 mm. 

For ørret var gjennomsnittslengden for de to merkestørrelsene hhv. 129 og 163 mm (figur 20, tabell 

14).  

 

 

 

Figur 20. Lengdefordeling 

(totallengde, cm) for laks og ørret 

registrert under smoltutvandringen 

i Granvinsvassdraget i 2019. 

 

 

 

 

 

Tabell 14. Antall laks og ørret registrert under smoltutvandringen i Granvinsvassdraget i 2019, merket 

med 12 mm og 23 mm PIT-merker. Gjennomsnittlig lengde og vekt (± standard avvik, SD) ved 

merketidspunkt (9.-10. april), samt minste og største lengde/vekt, er også oppgitt for andelen fisk 

registrert i antennene. 

    Laks   Ørret  
Parameter 12 mm 23 mm Totalt 12 mm 23 mm Totalt 

Antall 31 1 32 2 20 22 

Lengde ± SD (mm) 120,5 ± 8,4 154  121,6 ± 10,1 129,0 ± 17,0 163,4 ± 9,8 160,3 ± 14,3 

Lengde (min – maks, mm) 110 - 144 -  110 - 154 117 - 141 148 - 178 117 - 178 

Vekt ± SD (g) 13,8 ± 3,4 27 14,2 ± 4,1 17,5 ± 3,5 34,0 ± 6,7 32,1 ± 8,4 

Vekt (min - maks, g) 9 - 24 - 9 - 27 15 - 20 25 - 50 15 - 50 
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MUNDHEIMSELVA 

I Mundheimselva ble det registrert 227 fisk i antennen nederst i vassdraget under smoltutvandringen i 

2019. Disse fordelte seg på 79 laks og 148 ørret. En god del laks og noe ørret gikk ut i slutten av april, 

deretter var det en lang periode med lite utvandring (figur 21). Fra 15. mai til 25. mai gikk det ut en del 

laks og mye ørret. Gjennomsnittlig smoltutvandringstidspunkt for laks og ørret i Mundheimselva ble 

estimert til hhv. 5. og 17. mai (tabell 11). 

 

 

 

 

 

Figur 21. Antall laks og ørret 

registrert i antennen nederst i 

Mundheimselva per dag i 

perioden 10. april til 10. juni 

2019. Vannføringskurven er 

estimert ut fra vannføringen 

ved målepunkt Røykenes. 

 

 

 

Laks registrert under utvandring varierte i lengde fra 104 til 146 mm ved merketidspunkt, med en 

gjennomsnittslengde på 121 mm, alle med 12 mm merker. Kun en laks ble merket med 23 mm merke, 

men denne ble ikke registrert i antennene. For ørret var gjennomsnittslengden for de to merkestørrelsene 

hhv. 129 og 172 mm på tidspunktet for merking (figur 22, tabell 15).  

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Lengdefordeling 

(totallengde, cm) for laks og 

ørret registrert under 

smoltutvandringen i 

Mundheimselva i 2019. 

 

 

 

Tabell 15. Antall laks og ørret registrert under smoltutvandringen i Mundheimselva i 2019, merket med 

12 mm og 23 mm PIT-merker. Gjennomsnittlig lengde og vekt (± standard avvik, SD) ved merketidspunkt 

(3. april), samt minste og største lengde/vekt, er også oppgitt for andelen fisk registrert i antennene. 

    Laks   Ørret  
Parameter 12 mm 23 mm Totalt 12 mm 23 mm Totalt 

Antall 79 0 79 122 27 149 

Lengde ± SD (mm) 121,4 ± 9,4  121,4 ± 9,4 128,6 ± 9,2 173,0 ± 34,7 136,6 ± 24,0 

Lengde (min – maks, mm) 104 - 146  104 - 146 112 - 148 147 - 252 112 - 252 

Vekt ± SD (g) 15,9 ± 3,1  15,9 ± 3,1 20,3 ± 4,4 52,3 ± 33,0 25,9 ± 18,7 

Vekt (min - maks, g) 11 - 24   11 - 24 12 - 31 28 - 146 12 - 146 
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USKEDALSELVA 

I Uskedalselva ble det registrert 246 fisk i antennen nederst i vassdraget under smoltutvandringen i 2019, 

fordelt på 147 laks og 99 ørret. Det gikk ut mye laks og noe ørret i slutten av april, deretter var det en 

lang periode med relativt lite utvandring. Fra 18. mai til 23. mai gikk det også ut en del laks. Mye ørret 

gikk ut 18. til 26. mai, men det var også spredt utvandring av ørret frem til 9. juni (figur 23). 

Gjennomsnittlig utvandringstidspunkt for laks og ørret i Uskedalselva ble estimert til hhv. 29. april og 

23. mai (tabell 11).  

 

 

 

 

 

Figur 23. Antall laks og ørret 

registrert i antennen nederst i 

Uskedalselva per dag i 

perioden 10. april til 10. juni 

2019. Vannføringskurven er 

estimert ut fra vannføringen 

ved målepunkt Djupevad. 

 

 

 

Laks registrert under utvandringen varierte i lengde fra 101 til 151 mm. Laks merket med 12 mm merker 

var i gjennomsnitt 123 mm, mens den ene laksen med 23 mm merke som ble registrert under 

utvandringen var 151 mm. For ørret var gjennomsnittslengden for fisk merket med 12 og 23 mm merker 

hhv. 130 og 160 mm. (figur 24, tabell 16). 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Lengdefordeling 

(totallengde, cm) for laks og 

ørret registrert under 

smoltutvandringen i 

Uskedalselva i 2019. 

 

 

Tabell 16. Antall laks og ørret 

registrert under smoltutvandringen i Uskedalselva i 2019, merket med 12 mm og 23 mm PIT-merker. 

Gjennomsnittlig lengde og vekt (± standard avvik, SD) ved merketidspunkt (4.-5. april), samt minste og 

største lengde/vekt, er også oppgitt for andelen fisk registrert i antennene. 

    Laks   Ørret  
Parameter 12 mm 23 mm Totalt 12 mm 23 mm Totalt 

Antall 146 1 147 69 30 99 

Lengde ± SD (mm) 122,6 ± 9,7 151 122,8 ± 10,0 130,0 ± 10,4 160,2 ± 12,4 139,2 ± 17,8 

Lengde (min – maks, mm) 101 - 150 
 

101 - 151 112 - 149 149 - 213 112 - 213 

Vekt ± SD (g) 15,8 ± 3,6 28 15,9 ± 3,7 21,3 ± 5,4 38,4 ± 12,2 26,5 ± 11,2 

Vekt (min - maks, g) 10 - 27 
 

10 - 28 12 - 32 29 - 94 12 - 94 
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OSVASSDRAGET 

I Osvassdraget ble det merket fisk i de tre vassdragsdelene, Oselva, Søftelandselva og i Samdalselva. 

Totalt ble det registrert 144 PIT-merket smolt utvandret fra Osvassdraget ved antennene nederst i 

vassdraget (13 % av all merket fisk). Disse fordelte seg på 118 laks og 26 ørret. Av de 30 store ørretene 

som ble merket av INAQ, ble 29 registrert ut av de akustiske mottakerne, av disse 29 ble 13 (45 %) 

registrert i PIT-antennene. 

 

Det gikk ut mye laks fra 22. til 25. april og i perioden 5. til 10. mai, men også før, mellom og fram til 

15. mai gikk det ut relativt mye laks. Ørret vandret relativt jevnt ut i hele perioden med en liten topp i 

slutten av april (figur 25). Gjennomsnittlig smoltutvandringstidspunkt for laks og ørret i Osvassdraget 

ble estimert til hhv. 2. mai og 29. april (tabell 11).  

 

 

 

 

Figur 25. Antall laks og ørret 

registrert i antennen nederst i 

Osvassdraget hver enkelt dag 

i perioden 10. april til 10. 

juni 2019. Vannføringskurven 

viser vannføringen ved 

målepunkt Røykenes i 

Søftelandselva. 

 

 

 

Laks registrert under utvandringen i Osvassdraget varierte i lengde fra 103 til 186 mm, der individer 

med 12 mm merker var i gjennomsnitt 120 mm, mens de med 23 mm merker var 160 mm. For ørret var 

gjennomsnittslengden for fisk merket med 12 og 23 mm merker hhv. 147 og 236 mm (figur 26, tabell 

17).  

 

 

 

 

 

Figur 26. Lengdefordeling 

(totallengde, cm) for laks og 

ørret registrert under 

smoltutvandringen i 

Osvassdraget i 2019. 
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Tabell 17. Antall smolt av laks og ørret registrert utvandret i Osvassdraget i 2019 merket med 12 mm 

og 23 mm PIT-merker. Gjennomsnittlig lengde og vekt (± standard avvik, SD) ved merketidspunkt (2.-

12. april), samt minste og største lengde/vekt, er oppgitt for andelen fisk registrert i antennene. 

    Laks   Ørret  
Parameter 12 mm 23 mm Totalt 12 mm 23 mm Totalt 

Antall 111 7 118 1 25 26 

Lengde ± SD (mm) 119,9 ± 8,4 159,9 ± 15,6 122,2 ± 13,0 147 235,9 ± 82,0 232,5 ± 82,2 

Lengde (min – maks, mm) 103 - 147 150 - 186 103 - 186  149 - 390 147 - 390 

Vekt ± SD (g) 14,4 ± 3,2 32,7 ± 12,6 15,4 ± 6,1 30 149,1 ± 162,7 144,5 ± 161,1 

Vekt (min - maks, g) 8 - 27 23 - 52 8 - 52  28 - 670 28 - 670 

 

 

ANDEL FISK REGISTRERT I ANTENNEN 

Det var relativt stor forskjell i deteksjonsgraden mellom elvene. I Granvinsvassdraget var det en del 

tekniske problemer i starten av sesongen og andelen fisk som ble registeret ut var her på 6,9 %. Det var 

stor forskjell i deteksjonsgraden mellom 12 og 23 mm merker, dette var mest påfallende for ørret der 

det bare ble registrert 0,8 % av fisk merket med 12 mm merker, mens andelen var på 14,6 % for fisk 

merket med 23 mm merker. Av fisk merket oppstrøms og nedstrøms Granvinsvatnet ble 9 % registrert 

på utvandring, mens bare 3 % av fisken som ble merket i Granvinsvatnet ble registrert i antennene (tabell 

18 og tabell 19).  

 

I Mundheimselva ble 60 % av laksen som var merket registrert ut i antennene, mens det for ørreten 41 

% som ble registrert på utvandring. Det var liten forskjell i deteksjonsgrad for fisk merket med 12 og 24 

mm merker.  For ørret var det en lavere andel av ørreten fra øvre del av vassdraget som vandret ut 

sammenlignet med nedre del. For laks var det liten forskjell i andel som vandret ut i forhold til hvor i 

elven de var merket (tabell 18 og tabell 19).  

Tabell 18. Antall registrerte utvandrede smolt av laks og ørret i 2019, fordelt mellom vassdrag, 

vassdragsdel og 12 mm og 23 mm merkestørrelse. 

Registrert utvandret smolt 

    Laks (n) Ørret (n) 
All fisk totalt (n) 

Vassdrag Vassdragsdel 12 mm 23 mm Totalt 12 mm 23 mm Totalt 

Granvinsvassdraget Oppstr. innsjø 24 0 24 1 5 6 30 

  Granvinsvatnet 2 0 2 1 5 6 8 

  Nedstr. innsjø 5 1 6 0 10 10 16 

  Totalt 31 1 32 2 20 22 54 

Mundheimselva Øvre del 3 0 3 20 3 23 26 

  Midtre del 42 0 42 66 18 84 126 

  Nedre del 34 0 34 36 5 41 75 

  Totalt 79 0 79 122 26 148 227 

Uskedalselva Oppstr. Børsdal 86 1 87 37 25 62 149 

  Nedstr. Børsdal 60 0 60 32 5 37 97 

  Totalt 146 1 147 69 30 99 246 

Osvassdraget Samdalselva 0 0 0 0 0 0 0 

  Søftelandselva 1 0 1 0 0 0 1 

  Oselva, oppe 24 6 30 0 3 3 33 

  Oselva, nede 86 1 87 1 22 23 110 

  Totalt 111 7 118 1 25 26 144 

Totalt alle vassdrag 367 9 376 194 101 295 671 
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I Uskedalselva var det også liten forskjell i deteksjonsgrad for fisk merket med 12 og 23 mm merker. 

Totalt ble det registrert ut 147 laks og 99 ørret, som utgjorde ca. 20 % av den fisken som var merket 

(tabell 18 og tabell 19). Også i Uskedalen var det en lavere andel av ørret merket i øvre del som vandret 

ut sammenlignet med i øvre del.  

 

I Oselva var det stor forskjell i andelen som ble detektert avhengig av hvor i vassdraget de ble merket. 

Fra Samdalselva, der 263 laksesmolt ble merket, ble ingen registrert utvandret. Av 446 fisk merket i 

Søftelandselva ble kun 1 (0,2 %) registrert i antennene, mens det fra øvre og nedre del av Oselva ble 

hhv. 8,6 og 15,9 % av den merkete fisken detektert i antennene (tabell 18 og tabell 19). 

Tabell 19. Prosentandel registrerte utvandrede smolt av totalt antall merkede presmolt av laks og ørret 

i 2019, fordelt mellom vassdrag, vassdragsdel og 12 mm og 23 mm merkestørrelse. 

Andel utvandret smolt av totalt antall merket presmolt 

    Laks (%) Ørret (%) All fisk totalt 

(%) Vassdrag Vassdragsdel 12 mm 23 mm Totalt 12 mm 23 mm Totalt 

Granvinsvassdraget Oppstr. Granvinsvatnet 9,9 0,0 9,8 1,9 15,6 7,0 9,0 

  Innsjø 15,4 0,0 14,3 0,6 5,8 2,4 3,0 

  Nedstr. Granvinsvatnet 4,7 8,3 5,1 0,0 52,6 17,2 9,1 

  Totalt 8,6 6,3 8,5 0,8 14,6 5,5 6,9 

Mundheimselva Øvre del 60,0 - 60,0 33,9 17,6 30,3 32,1 

  Midtre del 57,5 - 57,5 38,8 48,6 40,6 45,0 

  Nedre del 60,7 0,0 59,6 55,4 45,5 53,9 56,4 

  Totalt 59,0 0,0 58,5 41,5 40,0 41,2 46,0 

Uskedalselva Oppstr. Børsdal 22,0 10,0 21,7 13,3 22,1 15,8 18,8 

  Nedstr. Børsdal 18,3 - 18,3 26,7 22,7 26,1 20,6 

  Totalt 20,3 10,0 20,2 17,3 22,2 18,5 19,5 

Osvassdraget Samdalselva 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0 

  Søftelandselva 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 

  Oselva, oppe 7,2 46,2 8,7 0,0 11,1 7,9 8,6 

  Oselva, nede 15,8 33,3 15,8 1,7 26,8 16,3 15,9 

  Totalt 7,2 36,8 7,6 1,0 19,8 11,7 8,1 

Totalt alle vassdrag 13,3 19,6 13,4 18,5 21,8 19,5 15,5 
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PREMATUR TILBAKEVANDRING 

I perioden 20. juni til 31. juli 2019 ble det i alt registrert 28 PIT-merkede ørreter i antenner som prematurt 

tilbakevandret. Av disse ble 11 ørreter ble registrert i antennene i Granvinselva, 8 i Mundheimselva, 9 i 

Oselva (figur 27). Det ble også registrert én ørret i antennene i Granvin 27. juli etter å ha blitt merket 

som prematur tilbakevandret ørret i elveosen av Baldersheimselva 30 dager før. Ingen registreringer ble 

gjort i Uskedalselva hvor antennene i 2019 var plassert noe lengre opp fra elveosen (ca. 400 m) enn hva 

som var tilfelle i de andre elvene. Heller ikke i Dragsevla i Tørvikbygd, der antennen var plassert i 

elveosen, ble det gjort noen registreringer av merket fisk. Her var det imidlertid ikke merket presmolt i 

2019. Totalt 12 av de 28 prematur tilbakevandrede ørretene blemi tillegg registrert i antennene ved 

smoltutvandringen i 2019 (43 %). Ingen PIT-merket laks ble registrert tilbake i elveosene i samme 

periode. 

 

 

 

Figur 27. Registreringer av 

PIT-merket prematur 

tilbakevandret ørret i 

Mundheimselva, Oselva, og 

Granvinselva i perioden fra 

20. juni til 31. juli 2019. 

Ingen registreringer ble 

gjort i Uskedalselva og 

Dragselva i Tørvikbygd i 

samme periode. 

 

 

 

OPPVANDRING 

Fra 1. august til 31. desember 2019 ble det totalt registrert 54 ørreter og 6 laks i antenne i de fire 

vassdragene med merket smolt, samt 1 registrert ørret i antennene i Dragselva, Tørviksbygd (figur 28). 

Inkludert i disse registreringene er det 6 oppvandrende ørreter som ble PIT-merket i juni-juli 2019 i 

ulike elveoser som prematurt tilbakevandret fisk. 3 av disse 6 ørretene ble dessuten merket i et annet 

vassdrag enn der de ble registrert oppvandret i (se avsnitt om vandringsmønster under). Av de 49 

ørretene som ble PIT-merket som presmolt, ble det registrert 20 individer fra Mundheimselva (5,6 % av 

de som var merket i elven), 20 ørreter (9,0 %) fra Oselva, 8 individer (2,0 %) fra Granvinselva og 1 ørret 

(0,2 %) fra Uskedalselva. I alt ble 13 individer (27 %) av de 49 registrerte oppvandrede ørretene også 

registrert i antennene i perioden for smoltutvandring i 2019.  

 

Flesteparten av registreringene av oppvandret ørret ble gjort før utgangen av oktober, men i Oselva ble 

fisk jevnt registrert til begynnelsen av desember (figur 28). Noe av årsaken til tidlig avtagende 

deteksjoner i Granvinselva og nærmest manglende deteksjoner i Uskedalen, er som følge av skader på 

antennene ved flomepisoder i september og oktober. I Os og Mundheim har antennene fungert nokså 

bra i løpet av høsten og kan regnes som representative registreringer.     

 

Av de 6 laksene som ble registrert etter 1. august i Granvinselva, og 5 ble registrert i Mundheimselva i 

forbindelse med en flom i oktober og er trolig skylt ut, og oppvandret igjen med det samme. To av disse 

ble registrert ut våren 2020, noe som indikerer at disse laksene ikke var på utvandring om høsten.  
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Figur 28. Registreringer 

av PIT-merket ørret i fire 

vassdrag i perioden 

1.august til 31. desember 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANDRINGSMØNSTRE AV PIT-MERKET FISK 

I 2019 ble det registrert 10 PIT-merkede ørreter (og ingen laks) i andre vassdrag enn der disse fiskene i 

utgangspunktet ble merket (figur 29). Fem av disse var merket som presmolt i kjent vassdrag 

(Mundheimselva og Uskedalselva), mens fem individer var merket i elveos som prematurt 

tilbakevandret postsmolt (med ukjent opphav). Av de fem ørretene merket som presmolt, ble tre 

individer registrert oppvandret i nytt vassdrag på høsten, mens to individer ble gjenfanget eller detektert 

i juni/juli som prematurt tilbakevandret i elveos av et vassdrag de ikke var blitt merket i (tabell 20). Den 

lengste migrasjonen ble registrert hos en ørret som ble merket i Baldersheimselva. 27. juni 2019 og 

gjenregistrert i antennene i Granvinsvassdraget 30 dager senere (minimum 110 km vandringsrute).  

 

 

Tabell 20: Dato og lokalitet for merking og gjenregistrering av PIT-merket ørret som har vandret 

mellom vassdrag i 2019. *Prematur tilbakevandret ørret merket i elveos. **Gjenfangst som prematur 

tilbakevandret ørret i elveos. 

Merket Gjenregistrert 

Nr. Lokalitet Dato Lokalitet Dato Dager siden merking 

1 Elv i Herøysund* 13.06.2018 Uskedalselva 21.04.2019 312 

2 Mundheimselva 03.04.2019 Granvinselva 17.09.2019 167 

3 Mundheimselva 03.04.2019 Liaelva** 27.06.2019 85 

4 Uskedalselva 04.04.2019 Daleelva, Ølve** 10.07.2019 97 

5 Uskedalselva 05.04.2019 Mundheimselva 31.08.2019 149 

6 Uskedalselva 05.04.2019 Oselva 03.12.2019 242 

7 Baldersheimselva* 27.06.2019 Granvinselva 27.07.2019 30 

8 Mundheimselva* 08.07.2019 Granvinselva 06.08.2019 29 

9 Elv i Herøysund* 09.07.2019 Uskedalselva 17.10.2019 99 

10 Daleelva, Ølve* 10.07.2019 Dragselva 13.10.2019 95 
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Figur 29. Vandringsmønstre hos PIT-merket ørret som er observert i forskjellige vassdrag i 2019 (én 

merket i 2018). Dette inkluderer fisk som er enten registrert i stasjonære RFID-antenner, eller har blitt 

gjenfanget som prematur tilbakevandret ørret ved elektrofiske i elvemunninger. Blått tall indikerer 

antall fisk med samme vandring dersom flere enn ett enkeltindivid. 

Dragselva (Tørvikbygd)

Elv i Herøysund

Daleelva, Ølve
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DISKUSJON 

Smoltutvandringen fra elv til sjø kan være en kritisk periode i livet både hos laks og ørret, og kan 

medføre høy dødelighet. Tidspunkt, varighet og distanse for utvandringen kan ha stor betydning for 

overlevelse, og det optimale tidsvinduet vil være avhengig av en rekke faktorer, som for eksempel 

forekomst av predatorer, eksponering for patogen og parasitter, mattilgang og menneskelige 

påvirkninger (Harvey m.fl. 2019). Utvandringsforløpet kan variere mellom vassdrag, og er antatt å være 

styrt av tilpassinger til lokale forhold i elvene og miljøbetingelser i sjøen (Otero mfl. 2014). En av 

hovedmålsettingene med prosjektet er å bedre kunnskapsgrunnlaget for når laks og sjøørret går ut av 

elvene, og beskrive årlige og regionale (elvevise) forskjeller og på sikt utvikle modeller som beskriver 

utvandringsforløpet av laks- og ørretsmolt med de naturlige temporære og regionale variasjoner som 

forekommer.  

 

2019 var det første året i prosjektet med PIT-merking av presmolt av laks og ørret i de fire vassdragene 

Osvassdraget, Mundheimselva, Uskedalselva og Granvinsvassdraget. Resultatene fra 2019 omhandler i 

hovedsak utvandringsforløpet av laks- og ørretsmolt, i tillegg til registreringer av prematur 

tilbakevandret ørret. Det er også tatt med resultater av registrert fisk i løpet av høsten 2019, som i 

hovedsak dreier seg om oppvandrende sjøørret. Kjønnsmoden laks forventes tidligst å komme tilbake i 

2020 og i de påfølgende år. 

 

 

UTVANDRINGSFORLØP 

Utvandringsforløpet av smolt av laks og ørret i de overvåkede vassdragene i 2019 viser i hovedsak at 

laks vandret ut i en kortere og mer intensiv periode enn det som er tilfellet for ørret. For laksesmolten, 

var utvandringen i 2019 relativt lik i Mundheimselva, Uskedalselva og Oselva. Utvandringen av laks 

foregikk i hovedsak mellom 14. april og 23. mai, med 50 % utvandret smolt nær månedsskiftet april-

mai. Registreringene av utvandrende laksesmolt fra nedre del av Oselvvassdraget startet og sluttet ca. 

en uke tidligere enn det som var tilfellet i Mundheimselva og Uskedalselva, men det var bare et fåtall 

smolt fra de øvre delene av Osvassdraget som ble registrert i antennen.  Vannføring og temperatur er 

sannsynligvis styrende faktorer for utvandring innenfor utvandringsperioden, men mindre lokale 

forskjeller er sannsynlig 

 

Ørretsmolten vandret ut mer spredt over tid enn laksesmolten i samtlige vassdrag, mellom 11. april og 

10. juni. Tilsvarende er også registrert tidligere i andre vassdrag (Hellen mfl. 2003, Sægrov mfl. 2007) 

Det var også en større forskjell i utvandringstidspunkt mellom vassdrag for ørret enn det var for laks. 

Her utpekte Osvassdraget seg med betydelig tidligere smoltutvandring av ørret (50 % utvandret 29. 

april) sammenliknet med Uskedalen (17. mai) og Mundheim (23. mai).  

 

Tidspunkt for registreringer smolt sammenstilt med målinger av vannføring i Osvassdraget, og stipulert 

vannføring i Mundheimselva og Uskedalselva tyder på at mesteparten av smolten vandrer ut i perioder 

med økt vannføring. Sannsynligvis trigges utvandring allerede i fasen med økende vannføring, men i 

mange tilfeller blir en del fisk også registrert etter flomtopp ved synkende vannføring. Foreløpige 

resultater tyder på at dette er i større grad fisk som kommer fra øvre deler av vassdragene, men tidspunkt 

for utvandring til sjø i forhold til vannføring vil også være forbundet med anadrom lengde og vassdragets 

geomorfologi. Resultatene tyder imidlertid på at laks responderer raskere på økning i vannføring i starten 

av utvandringsperioden sammenliknet med ørret, der ørret har en mer utvidet utvandringsperiode og 

dermed senere tidspunkt for 50% utvandring. 

 

Sammenhengen mellom vannføring og utvandring var minst tydelig i Osvassdraget, og det kan se ut 

som dager med relativt lav vannføring ikke hindret smolten av både laks og ørret i å vandre ut. Det kan 

muligens henges sammen med en jevnere vannføring ettersom vassdraget er preget av flere innsjøer som 

forsinker endringer etter nedbør/snøsmelting. I den relativt tørre perioden i første halvdel av mai 2019 
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ble ørret værende i vassdraget noe som kan skyldes at de ikke var fullt smoltifisert og dermed ikke klar 

til å gå ut, mens laksen vandret ut på tross av relativt lite vann. Dette mønsteret fremgår tydelig i 

Uskedalselva og Granvinsvassdraget. I Mundheimselva, der vannføringen i lavvannsperioder går helt 

ned til under 50 l/s, gikk en stor andel av både laks- og ørretsmolten på slutten av utvandringsperioden, 

tross lite vann. 

 

 

Det var betydelige forskjeller i andel registrerte utvandrede fisk mellom elvedeler i Osvassdraget. Ingen 

av de 263 laksesmoltene fra Samdalselva øverst i vassdraget, og kun én laksesmolt av 446 laks og ørret 

merket i Søftelandselva ble registrert i antennene ved utløpet av Oselva i 2019. Til sammenlikning ble 

9 % av fisken merket i øvre del av Oselva, og 16 % av fisken merket i nedre del av Oselva registrert 

utvandret i antennene. Det kan være ulike årsaker til at smolt fra øvre deler av Osvassdraget ikke ble 

registrert, og en av dem er at det sannsynligvis forekommer en betydelig predasjon fra gjedde. En annen 

forklaring kan være at antenneforholdene har vært dårligere enn ellers i perioden når smolt fra øvre deler 

har passert antennene, mens antennene var relativt bedre når smolt fra Oselva gikk ut. Regelmessig 

testing av antennene tyder imidlertid ikke på at varierende antennedeteksjon kan være viktigste 

forklaring på den store forskjellen i deteksjonsrate mellom vassdragsdelene. 

 

Samlet sett har registreringene av utvandrende smolt av laks og ørret i de ulike vassdragene belyst 

smoltutvandringen i 2019, inkludert sammenhengen mellom vannføring og utvandringsforløp i vassdrag 

både med og uten innsjøer, og hvordan tidspunkt for utvandring påvirkes av hvilken del av vassdraget 

fisken kommer fra. 

 

 

OPPVANDRING 

De fleste registreringene av oppvandret ørret ble gjort i Oselva og Mundheimselva, der oppvandringen 

i grove trekk foregikk fra månedsskiftet august-september og ut oktober i Mundheimselva og ut 

november i Oselva. I Uskedalselva, og til dels i Granvinselva, resulterte høy vannføring og krevende 

antenneforhold til at flertallet av oppvandrende fisk trolig ikke ble registret.  

 

Enkeltregistreringer av laks på høsten er sannsynligvis parr som er detektert i forbindelse med 

bevegelser innad i vassdraget. Det kan heller ikke utelukkes at også et mindretall av ørretene registrert 

i samme periode er parr med tilsvarende bevegelser. Likevel er sannsynlig at flertallet av de registrerte 

ørretene, er oppvandrende, enten kjønnsmoden fisk eller umoden blenkje.  

 

 

ANTENNEFORHOLD 

For å oppnå et godt bilde av utvandringsforløpet av smolt, og oppvandring senere på året, er det viktig 

at antennene fungerer tilfredsstillende til enhver tid, og at rekkevidden til antennene er nokså stabil. Det 

lyktes imidlertid ikke å oppnå god antennedekning i Granvinselva den første perioden av 

smoltutvandringen på grunn av høy vannføring og dårlig antenneforhold. Der samme gjelder for siste 

halvdel av oppvandringsperioden på høsten. Største problemet er trær og store greiner som kommer 

drivende og hekter i antennekablene og ødelegger utstyr, eller endrer fasong på antennene slik at 

magnetfeltet brytes og deteksjonsavstanden reduseres betydelig. Registreringene som ble gjort i 2019 i 

Granvinselva i løpet av utvandringsperioden for smolt og i løpet av høsten ved ordinær tilbakevandring 

er derfor ikke representative for det reelle bevegelsesmønsteret av fisken i vassdraget. Derimot var 

antenneforholdene særdeles gode i Mundheimselva i hele utvandringsperioden og resten av året, og 

ellers nokså brukbare i Oselva og Uskedalselva, og gir gode indikasjoner på bevegelsene av laks og ørret 

i disse elvene. I Uskedalen ble imidlertid antennene fjernet etter flomskader i september, og ble ikke 

reetablert på samme lokalitet etter ønske fra grunneier, slik at oppvandringen av ørret ikke ble registrert 

her i 2019.  
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Ved sammenlikninger av deteksjonsrater mellom 12 og 23 mm PIT-merker i ulike vassdrag og elvedeler 

hvor begge merkestørrelser er representert, var det ofte betydelig høyere deteksjonsrate på fisk merket 

med 23 mm merker sammenliknet med individer med 12 mm merker. Forskjellen i deteksjon mellom 

merketyper varierer imidlertid mellom lokaliteter, og kan se ut til å forsterkes på lokaliteter der 

antennene ikke fungerer optimalt, mens der antennene er svært gode var det nesten ikke forskjell i 

deteksjonsrate, som for eksempel i Mundheimselva. 
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