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1. Innledning
Lakseforvaltningen i Norge skal bygge på et ”føre var”-prinsipp som avhenger av at det fastlegges
vassdragsspesifikke referansepunkter. Innføringa og utarbeidinga av gytebestandsmål er et slikt
referansepunkt, som fastsetter et krav til bestandsmål (antall hofisk/gytebiomasse) som skal sikre at
bestanden holdes over bevaringsgrensen (Hindar m. fl. 2007, Anon 2009a,b).
En enkel måte å kontrollere om det fastsatte gytebestandsmålet er overholdt er å registrere hvor
mye hofisk som står i elva ved gytetidspunktet. Drivtelling av gytefisk av laks, sjøørret og sjørøye er
en enkel og kostandseffektiv metode, som forutsatt utført med kvalifisert personell, gir et relativt høyt
presisjonsnivå. I elva Skjoma i Narvik kommune har den totale oppvandringen av anadrom fisk blitt
registrert med videokamera siden 2001, og de siste syv årene er det i tillegg gjennomført drivtellinger
i elva (Lamberg m.fl. 2009a, Lamberg m.fl. 2009b). Sammen med opplysninger fra offentlig
fangststatistikk har drivtellingene i gjennomsnitt for perioden gitt kun 1 % lavere antall laks enn
videoovervåkningen, og tilsvarende 2 % lavere antall sjøørret. På samme måte er det utført
drivtellinger i Åelva/Åbjøra i Bindal kommune i 2008 og 2009, der oppvandringen til øvre del av
vassdraget overvåkes med video i en laksetrapp. Her var observasjonene fra drivtellingene pluss
innrapporterte fangster 8-12 % lavere enn videoovervåkningen, men tallene her er antatt å fange
opp en del urapportert fangst (Lamberg m.fl. 2009c).
Gjennom offentlige tilskudd og støtte/oppdrag fra vassdragsregulant (i Skibotnelva) ble det utført
gytefisktelling/drivtelling i til sammen 13 elver i Troms høsten 2011. Denne rapporten gir en enkel
oppsummering av resultatene fra registreringene i 2011, og om gytebestandsmålene dette ene året
var oppfylt.

2. Områdebeskrivelse
Høsten 2011 ble forekomsten av laks, sjøørret og sjørøye i 13 elver i Troms, fra Oksfjordvassdraget i
nord til Spansdalelva i sør, kartlagt ved drivtelling/dykking (figur 1, tabell 1). Svømte og undersøkte
strekninger fremgår av kart i vedlegg.
Tabell 1 Oversikt over elver med nedsbørfelt, samla lakseførende strekning, svømt (kontrollert) strekning,
gjennomsnittlig elvebredde og areal av kontrollert (svømt) lakseførende strekning (tall i parentes er areal
oppgitt i forbindelse med fastsetting av GBM).
Elv
Kommune
Nedbørsfelt Lakseførende
Svømt
Bredde Svømt areal
2
(km )
strekning (m) strekning
(m)
(ha)
Oksfjordvassdraget
Kvænangselva
Skipsfjordelva
Skibotnelva
Nordkjoselva
Lakselva(Aursfjord)
Rossfjordelva
Grassmyrvassdraget
Tennelva
Ånderelva
Salangselva (øvre)
Skøelva
Spansdalselva

Kvænangen
Kvænangen
Karlsøy
Storfjord
Balsfjord
Balsfjord
Lenvik
Lenvik
Tranøy
Tranøy
Bardu
Sørreisa
Lavangen

268,7
311,2
30,3
*762,9
192,3
89,0
196,5
73,4
30,2
67,5
877
163,8
143,1

14 300*
10 800
7 200*
23 000
11 900
4 900
-7 400*
6 000*
11 500
-11 600
13 700

5 600
9 500
6 700
16 700
11 900
4 500
3 000
6 900
6 000
11 500
18 000
2 800
13 700

9
15,5
11,5
21
11
8,5
10
5,5
6
16
-14
11

5,0 (30,6)
14,7 (31,1)
8,4 (13,0)
35,1 (118)
13.1 (37,5)
3,8
3,0 (7,9)
3,8 (19,1)
3,6 ()
18,4 (27,4)
-3,9
15,1 (34,9)
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Figur 1 Kart over Troms fylke med markering for undersøkte elver i 2011.

3. Metoder
Gytefiskregistreringene i Troms ble gjennomført i tidsrommet 15. september til 2. november.
Tidspunktet for hver elv ble forsøkt lagt så nært opp til antatt gytetidspunkt for laks som mulig. Antall
tellere varierte fra elv til elv, og fremgår av resultatkapitelet. Antall tellere ble tilpassa bredden på
elva slik at hele tverrprofilen av elva ble visuelt dekt. Hver drivteller var utstyrt med egen skriveplate
med vannfast papir, og hver teller kunne notere og kartfeste observasjoner etter eget behov. All fisk
ble klassifisert etter størrelse. For laks ble det benytta kategoriene smålaks (<3kg), mellomlaks (37kg) og storlaks (>7kg). Sjøørret ble delt i gruppene <1 kg, 1-3 kg, 3-7 kg og >7 kg. Eventuell
sjørøye deles inn etter samme kategorier som sjøørret. I de fleste elvene ble all laks forsøkt
registrert som hannfisk eller hofisk.
Selve drivtellinga utføres ved at teller(-ne) svømmer aktivt nedover elva (passivt driv kun i
strømsterke partier). Stans i tellingene gjøres kun ved naturlig stoppunkter som grunne strømnakker
eller stilleflytende partier der det ikke står fisk. For å ha tilfredsstillende oversikt må teller holde
blikket så langt fremfor seg som sikten tillater og pendle med hode fra side til side for å avsøke så
stor sektor som mulig. For å unngå dobbel-registrering av fisk er det viktig å kun telle fisk som
passeres, og ikke fisk som svømmer fremfor nedover elva.
Drivtelling stiller store krav til utøver, både med hensyn til erfaring med å drive i elv og til raskt å
kunne artsbestemme og vurdere størrelse på observerte fisk. For å gi tilfredsstillende presisjon i
gytefiskregistreringene er det derfor nødvendig at det benyttes erfarne tellere.
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Benytta lakseførende strekninger tar utgangspunkt i vandringshindre og antatte lakseførende
strekninger som det fremgår av rapporter fra Fylkesmannen i Troms (Pedersen & Kristoffersen 1989,
Halvorsen & Kristoffersen 1989, Kristoffersen m.fl. 1993), samt opplyste korrigeringer av 2003
(fiskeforvalter Knut Kristoffersen, pers.medd.). Oppmålingene av lakseførende strekning og
strekning som ble undersøkt i forbindelse med gytefiskregistrering er utført med programvaren
Mapsource fra Garmin. Beregning av gjennomsnittlig elvebredde er utført ved oppmåling (ca 4
tverrsnitt per km elv) fra www.norgeibilder.no. Flomsletter og store tørrfall er ikke medregnet.

4. Resultater
4.1 Kvænangselvaelva
Meget klar elv med 8-15 m sikt den 23/9 ga god dekning med en teller (Øyvind K Hanssen). Det ble
observert totalt 405 laks, fordelt på 118 smålaks, 204 mellomlaks og 83 storlaks. Av disse ble 104
laks observert ovenfor fisketrappa. Det ble ikke registrert laks som var utgytt, og det antas derfor at
registreringene ble utført under eller rett før gyting hos laks. Det ble registrert en sikker
oppdrettslaks. I tillegg til laks ble det også registrert 64 sjøørret og 34 sjørøye. Blant ørretene
dominerte umoden, små sjøørret (75 %). Om lag 400 m av den øvre lakseførende delen av elva ble
ikke undersøkt på grunn av elvas karakter (steinete og flere mindre fossestryk). Videre nedover elva
ble til sammen om lag 800 m med strie stryk og utilgjengelige kulper ikke undersøkt, men
registreringene inntil områdene og i lignende partier viste enten svært lave fisketettheter eller fravær
av fisk. Vi anser derfor ikke at eventuell fisk på de ikke-kartlagte strekningene vil påvirke det totale
telleresultatet i signifikant grad. Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 997 kg (217 hofisk),
mens oppgitt GBM er 430 kg hofisk eller 172 hofisk. Selv om vi tar høyde for den korte strekningen
som ikke ble undersøkt øverst i elva er det et stort avvik mellom vår arealberegning (14,7 ha) og
arealgrunnlaget for beregning av GBM (31,1 ha).
4.2 Oksfjordvassdraget
Den 22/9 var sikten i Storelva >10 m og 5-6 m i Fiskeelva, noe som ga god dekning med en teller
(Øyvind K Hanssen). I Fiskeelva ble det observert totalt 16 laks, fordelt på 14 mellomlaks og 2
storlaks. De fleste holaksene var gyteklare eller hadde begynt å gyte. Det ble ikke registrert sikre
oppdrettslaks i elva. I tillegg til laks ble det også registrert 42 sjøørret. Storelva var veldig lita den
22/9 (ca. 5 m3/s i Fiskelva) og lot seg ikke svømme. Elva var imidlertid svært klar, noe som ga god
kontroll over de stilleflytende kulpene. Det ble imidlertid ikke observert fisk i de øvre 2 km av elva, og
videre registrering i Storelva ble avbrutt. Nytt forsøk ble gjort 5/10, da elva var noe større (ca 9,5
m3/s i Fiskeelva). Sikten var 5-8 m. Det ble heller ikke nå registrert noe fisk øverst i elva. I nedre del
av Storelva ble det registrert 4 laks, fordelt på 2 smålaks og 3 mellomlaks, I tillegg ble det registrert 3
sjøørret og 25 sjørøyer, samt 15-20 fisk som ble vurdert å være sttasjonær røye. Gytebiomassen av
observert laks var anslagsvis 43 kg (8 hofisk), mens oppgitt GBM er 248 kg hofisk eller 62 hofisk.
Våre arealberegninger stemmer relativt dårlig med hva som er oppgitt som arealgrunnlag for
beregning av GBM. Dette kan i stor grad ha sammenheng med at Storelva var svært lita når
svømte/befarte elva.
4.3 Skipsfjordelva
Drivtellinga ble utført 11/10 av en teller (Rune Muladal) under forhold med lav vannføring og relativt
god sikt (5-8 m.). Det ble observert totalt 141 laks, fordelt på 123 smålaks og 18 mellomlaks. I tillegg
ble det registrert 15 sjøørret (10 <1 kg og 5 1-3 kg). Det ble ikke registrert sjørøye. Gytebiomassen
av observert laks var anslagsvis 177 kg (83 hofisk), mens oppgitt GBM er 179 kg hofisk eller 64
hofisk. Vår arealberegning (8,4 ha) viser et avvik fra arealgrunnlaget for beregning av GBM (13 ha),
som i stor grad forklares av at vi korrigerer for normalt vanndekt areal.
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4.4 Skibotnelva
Drivtellinga ble utført 21/9 av to tellere (Øyvind K Hanssen og Rune Muladal) under forhold med lav
vannføring og relativt god sikt (5-8 m.). Det ble observert totalt 12 laks, fordelt på 2 smålaks og 10
mellomlaks. Til sammen ble det registrert 21 oppdrettslaks. I tillegg ble det registrert 400 sjøørret (73
<1 kg, 199 1-3 kg og 128 > 3 kg), samt 106 sjørøyer (42 < 1 kg og 64 > 1 kg). Gytebiomassen av
observert laks var anslagsvis 15 kg (3 hofisk), mens oppgitt GBM er 1625 kg hofisk eller 271 hofisk.
Laksebestanden i elva er infisert av parasitten Gyrodactylus salaris. Selv om de øvre om lag 6,5 km
av lakseførende strekning ikke har blitt kartlagt viser vår arealberegning (35,5 ha) et stort avvik fra
arealgrunnlaget for beregning av GBM (118 ha).
4.5 Nordkjoselva
Elva ble svømt 3/10 av to tellere (Vemund Gjertsen og Sondre Bjørnbet) som svømte hhv øvre og
nedre del av elva. Sikten var 5-6 m meter og ga god kontroll over elva. Det ble observert totalt 69
laks, fordelt på 15 smålaks, 32 mellomlaks og 9 storlaks. Det ble registrert ikke registrert sikre
utgytte hofisk. Det ble registrert 9 sikre oppdrettsfisk i elva. I tillegg til laks observertes 44 sjøørret
(14< 1 kg, 23 1-3 kg og 7>3 kg). Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 165 kg (38 hofisk),
mens oppgitt GBM er 259 kg hofisk eller 63 hofisk. Våre beregninger av produksjonsareal på 13,1 ha
avviker betydelig fra grunnlaget for GBM som er 37,5 ha.
4.6 Lakselva (Aursfjord)
Elva ble svømt 1/10 av to tellere (Vemund Gjertsen og Sondre Bjørnbet) som svømte hhv øvre og
nedre del av elva. Sikten var 4-6 m. Det ble observert totalt 131 laks, fordelt på 120 smålaks og 11
mellomlaks. Det ble ikke observert sikre oppdrettsfisk i elva. I tillegg til laks observertes 35 sjøørret
(23<1 kg og 12 mellom 1-3 kg) og ei sjørøye. Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 83 kg
(61 hofisk), mens oppgitt GBM er 90 kg hofisk. Vi har ikke funnet arealgrunnlaget for beregning av
GBM for Lakselva, men vår beregning av produksjonsareal ble 3,8 ha.
4.7 Rossfjordelva
Elva ble svømt 1/10 av en teller (Sondre Bjørnbet). Svært grunn elv med mye begroing gjorde
registreringene noe vanskelig, og periodevis medførte løsrevet mose og algevekst noe redusert sikt.
Det ble observert totalt 24 laks, fordelt på 8 smålaks, 10 mellomlaks og 6 storlaks. Det ble ikke
observert sikre oppdrettsfisk i elva. I tillegg til laks observertes 249 sjøørret (180<1 kg, 137 mellom
1-3 kg og 32>7 kg) og ei sjørøye. Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 53 kg (15 hofisk),
mens oppgitt GBM er 110 kg hofisk. Vår arealberegning på 3,0 ha var noe lavere enn
arealgrunnlaget for beregning av GBM (7,9 ha).
4.8 Grasmyrvassdraget
Innløpselv og utløpselv ble svømt 2/10 av to tellere (Vemund Gjertsen og Sondre Bjørnbet). Sikten
var 4-5 m i innløpselva og noe dårligere i utløpselva. Innløpselva ble svømt fra veien og nedover.
Utløpselva var vanskelig å utføre telling i på grunn av mye begroing og svært dårlig sikt, og tellinga
blei avbrutt om lag en km nede i elva. Det ble observert totalt 29 laks, fordelt på 21 smålaks, 7
mellomlaks og 1 storlaks. Det ble ikke registrert sikre oppdrettslaks. I tillegg til laks observertes 55
sjøørret (25<1 kg, 22 mellom 1-3 kg og 8>3 kg) og 34 sjørøye. Gytebiomassen av observert laks var
anslagsvis 24 kg (6 hofisk), mens oppgitt GBM er 264 kg hofisk. Vår arealberegning på 3,8 ha var
vesentlig lavere enn arealgrunnlaget for beregning av GBM (19,1 ha).

4.9 Tennelva
Utløpselv og innløpselver (flere små bekker samt Stengselselva) ble svømt 2/10 av to tellere
(Vemund Gjertsen og Sondre Bjørnbet). Sikten var 4-6 m. Det ble kun observert 13 laks, som alle
var smålaks. Sikker oppdrettslaks ble ikke observert. I tillegg til laks observertes 29 sjøørret (16<1
kg og 13 mellom 1-3 kg) og 2 sjørøye. Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 9 kg (7
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hofisk), mens oppgitt GBM er 257 kg hofisk eller 128 hofisk. Vi har ikke funnet arealgrunnlaget for
beregning av GBM for Tennelva, men vår beregning av produksjonsareal ble 3,8 ha.
4.10 Ånderelva
Elva ble svømt 2/10 av en teller (Sondre Bjørnbet). Sikten var 7-10 m og selv om bredda på elva
over enkelte strekninger kan tilsi at to tellere skulle blitt benytta vurderes registreringen som brukbar
på grunn av svært lav fisketetthet langs hele elva. Det ble registret 25 laks, fordelt på 12 smålaks og
13 mellomlaks. Det ble registrert laks helt oppe i utløpsosen av innsjøen. Det ble observert en
oppdrettslaks. I tillegg registrerte vi 54 sjøørret der alle ntatt to individer var mindre enn ett kg.
Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 43 kg (11 hofisk), mens oppgitt GBM er 378 kg
hofisk eller 151 hofisk. Vår arealberegning på 18,4 ha var vesentlig lavere enn arealgrunnlaget for
beregning av GBM (27,4 ha).

4.11 Salangselva (øvre)
Elva ble svømt 28/9 av en teller (Øyvind K Hanssen) fra vandringshinder og ned til Lundamo. Sikten
var 8-12 m og ga god kontroll over elva. Det ble ikke observert laks, mens vi 25 fisk som ble vurdert
å være sjøørret. I tillegg var det en del stor ørret (0,5-1,5 kg) som ble vurdert som stasjonær fisk. Om
lag halvparten (n=11) av sjøørretene ble registrert på et kort strekke rett ovenfor "E6-brua". Vi har
ikke beregna arealgrunnlaget for den svømte strekinga.
4.12 Skøelva
Elva ble svømt 24/9 av en teller (Øyvind K Hanssen) fra fisketrappa og ned til sjøen. Sikten var 5-7
m, og bredda på elva tatt i betraktning ble de aller fleste partiene av elva fra fisketrappa og ned til
sjøen godt oppdekt. Elva var lita (mindre enn i 2010) og større partier kunne ikke svømmes og ble
vasset. Over noen kortere strekninger kan brei elv og mye grovt substrat ha påvirka dekningsgraden
noe. Imidlertid ble det observert få fisk (generelt lave tettheter) i disse områdene, slik at eventuell
underregistrering i alle fall utgjør få fisk. Det ble observert totalt 64 laks nedenfor trappa, fordelt på
18 smålaks, 33 mellomlaks og 13 storlaks. En del laks var posisjonert på gyteplasser, men i
hovedsak var laksen ikke gyteklar. Sikre observasjoner av oppdrettsfisk utgjorde ett individ. I tillegg
til laks ble det registrert 20 sjøørret, hvorav 12 var mindre enn ett kg (60 % umodne).
Gytebiomassen av observert laks nedenfor fisketrappa var anslagsvis 193 kg (38 hofisk), mens
oppgitt GBM er 368 kg hofisk eller 112 hofisk. Legger vi til 222 fisk registrert gjennom
videoovervåking i fisketrappa (fisk som står i elva ovenfor trappa) blir imidlertid observert
gytebiomasse anslagsvis 629 kg (148 hofisk). Vi har ikke funnet arealgrunnlaget for beregning av
GBM for Skøelva, men vår beregning av produksjonsareal ble 3,9 ha.
4.13 Spansdalselva
Elva ble svømt 29/9 av en teller (Øyvind K Hanssen) Sikten i elva varierte mellom 5 og 8 m (dårligst i
nedre km). Med unntak for stilleflytende områder påvirka av stuving ved flo sjø tilsa sikten at det var
god dekning av elva. Hele lakseførende strekning ble svømt, med unntak for to korte strykpartier.
Det ble observert totalt 27 laks, fordelt på 6 smålaks, 17 mellomlaks og 4 storlaks. Laksen var i liten
grad i gyteaktivitet. Sikre observasjoner av oppdrettsfisk utgjorde kun ett individ. I tillegg til laks ble
det observert 162 sjøørret (75<1 kg, 78 mellom 1-3kg og 9>1 kg). Sjørøye ble ikke observert.
Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 53 kg (10 hofisk), mens oppgitt GBM er 241 kg
hofisk eller 76 hofisk. Vår arealberegning (15,1 ha) avviker betydelig fra arealgrunnlaget for
beregninga av GBM (34,9).
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Tabell 2 Registreringer av laks og sjøørret ved drivtelling i elver i Troms høsten 2011.
Elv
Laks
Sjøørret
små
mellom
stor
Sum
Opp- <1kg
1-3
laks
drett
♀
♂
♀
♂
♀
♂

>3

Kvænangselva
Oksfjordvassdraget
Skipsfjordelva
Skibotnelva
Nordkjoselva
Lakselva(Aursfjord)
Rossfjordelva
Grasmyrvassdr.
Tennelva
Ånderelva
Salangselva
Skøelva
Spansdalelva

16
128
7
32
8
3
9

42
74
0
11
58
4
1

76
2
49
2
4
62
4
20
13

4
8
1

8
10
5

139
7
9
3
18
3
8
5
7
21
7

65
9
9
7
14
8
2
2
6
12
10

36
1
9
3
9
2

47
1
13
3
1
4
2

405
20
12
69
131
24
29
13
25
64
27

1
21
9
1
1
1

61
15
10
73
14
23
180
25
16
52
6
12
75

3
15
5
199
23
12
137
22
13
2
16
8
78

Sjørøye
<1 >1

13
11
42
-

21
14
64
1
34

2
1
-

2
-

Tabell 3 Oversikt over antatt snittvekt og gytebestandsmål (GBM) (jfr. Hindar m.fl 2007), samt observert
gytebestand (OGB) i 13 elver i Troms høsten 2011. Antall kg OGB er beregna ut fra gjennomsnittsvekter i
innrapporterte sportsfiskefangster. Differanse angir forskjellen mellom oppgitt GBM og OGB.
Elv
Snittvekt
GBM
GBM
OGB
OGB
Differanse
hofisk
(kg hofisk)
(ant. hofisk) (kg hofisk) (ant. hofisk)
(kg / ant)
Kvænangselva
Oksfjordvassdraget
Skipsfjordelva
Skibotnelva
Nordkjoselva
Lakselva(Aursfjord)
Rossfjordelva
Grasmyrvassdraget
Tennelva
Ånderelva
Salangselva
Skøelva
Spansdalselva

2,5
4,0
2,8
6,0
4,1

1,7
2,0
2,5
3,3
3,2

430
248
179
*1625
259
90
110
264
257
378
368
241

172
62
64
271
63

155
128
151
112
76

997
43
177
15
165
83
53
24
9
43
0
629**
53

217
8
83
3
38
61
15
6
7
11
0
148**
10

+567/+45
-205/-54
-2/+19
-1610/-268
-94/-25
-7/ --57/ --240/-149
-248/-121
-335/-140
-/+260/+36
-188/-66

* Laksebestanden i elva er infisert av parasitten Gyrodactylus salaris.**Tallene baseres på drivtelling nedenfor
trappa og videoregistrert laks gjennom fisketrappa.
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5 Oppsummering
I Kvænangselva ble det registrert noe mere laks i 2011 enn i 2010, og gytebestandsmålet ble oppfylt med solid
margin. Gytefiskregistreringa ble starta om lag 5-600 m lengre opp i elva i 2011 enn i 2010, men få fisk ble
registert på denne "nye" strekninga.
I Oksfjordvassdragetviste innløpselva (Storelva) seg vanskelig å telle på grunn av at den er svært grunn over
lange strekninger, og at vannhastigheten samtidig er relativt høy og vanskeliggjør registreringer fra land eller
ved vading. Vi kan ikke utelukke at det sto en god del fisk (både røye og laks) som vi ikke fikk registrert, samt
at en lengre strekning midt i elva ikke ble undersøkt under de to forsøkene på telling. I utløpselva hadde vi god
dekning og mange av laksene fremsto å være gyteklare og sto i/ved gytegroper. I og med at betydelige
gyteområdene i elva ligger nårt opp til innsjøen kan vi ikke være sikre på hvor stor andel av gytebestanden av
laks vi faktisk observerte ved vår telling. Det var imidlertid relativt likt resultat ved de to tellingene, der det ble
registrert færrest fisk ved den siste tellinga. Vi tror derfor at tellinga indikerer at et underskudd av gytefisk i
laksebestanden er reelt, men vil være forsiktig med at tallfeste underskuddet.
I Skipsfjordelva ble det registrert en gytebestand som tilsvarer gytebestandsmålet, og vi oppfatter
registreringene i elva å vise et reelt bilde av fisketettheten.
I Skibotnelva ble det registrert langt færre laks i 2011 enn i 2010. Antall oppdrettslaks var klart høyere i 2011
enn i 2010, men selv om antall vill-laks og oppdrettslaks ses samla var det allikevel færre laks i 2011 enn i
2010.Registreringene av sjøørret og sjørøye varierte lite mellom 2011 og 2010.
I Nordkjoselva ble det registrert bare halvparten så mye laks i 2011 som i 2010 og gytebestandsmålet ble
derfor heller ikke i 2011 oppnådd. Det opplevdes å være dårlig dekning av gytefisk på områder med godt
gytesubstrat. Det ble registrert mere oppdrettslaks i elva i 2011 enn i 2010.
I Lakselva (Aursfjord) ble det registrert mere laks i 2011 en i 2010, og da først og fremst smålaks, og
gytebestandsmålet må anses som oppfylt. Antall sjøørret var å anse som likt de to årene.
I Rossfjordelva ble det registret lite laks, men desto mere sjøørret. Ut fra registreringene i Rossfjordelva var
ikke gytebestandsmålet for vassdraget oppnådd i 2011, men betydningen av andre elver og andel av laksen
som kan ha stått i innsjøen er uklar. Hvorvidt gytebestandsmålet faktisk kan ha blitt oppnådd i 2011 kan derfor
ikke utelukkes.
Grasmyrvassdraget hadde langt færre laks enn gytebestandsmålet skulle tilsi. Utløpselva er i tidligere
ungfiskundersøkelser beskrevet som svært produktiv, og vi skal ikke helt utelukke at noe mer laks enn det som
ble registrert faktisk oppholdt seg i elva, som heller ikke ble telt over en strekning på mer enn en km. Til tross
for svært lav sikt i utløpselva kan lita elv og kulper uten gytesubstrat tilsi at mengden laks kanskje ikke er/var
stor. Det meste av laksen ble registret i innløpselva.
I Tennelvvassdraget ble både utløpelva (Tennelva), flere innløpsbekker fra nord og Stengselselva undersøkt,
og antall laks var svært lavt. Vi kan ikke utelukke at noe laks oppholdt seg i innsjøen, men med det lave antall
laks som vi registrerte i elva er det allikevel lite sannsynlig at gytebestandsmålet var i nærheten av å være
oppfylt.
Ånderelva ble svømt fra innsjøen og ned til sjøen, og det ble registrert lite laks. Elva er lang og det vurderes
ikke som sannsynlig at laks har oppsøkt innsjøen og ennå ikke hadde fordelt seg nedover elva.
Registreringene vurderes derfor å gi et reelt inntrykk av bestandssituasjonen i vassdraget.
Salangselva ble svømt ovenfor fisketrappene, på strekningen fra antatt øvre vandringshinder (Storfossen) og
ned til Lundamo/Brandvoll. Vi registrerte ikke laks på denne strekninga, og må konkludere med at laksen ikke
passerer alle fisketrappene. Noe sjøørret ble registrert, og beviser at fisketrappa virker, men tettheten av
sjøørret var svært lav. Det må imidlertid understrekes at elva fremstår som svært stri langs det meste av
strekninga som ble svømt, og forventa tetthet av gytefisk skal være relativ lav for denne delen av elva.
I Skøelva ble det registret noen få laks færre i 2011 enn i 2010, og registrert antall laks gjennom fisketrapa var
undra fra året før. Noe større gjennomsnittsvekt på laksen bidro imidlertid til at gytebiomassen var høyere i
2011 enn i 2010, og gytebestandsmålet har således blitt oppnådd både i 2010 og 2011. Mengde sjøørret i elva
er lav.
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I Spansdalen ble det registrert langt færre fisk i 2011 enn i 2010. Både laks og sjøørret ble registret med kun
halvparten så mange individer i 2011 som i 2010, og mens gytebestandsmålet nesten ble oppfylt i 2010 var
måloppnåelsen bare 22 % i 2011.
Totalt kan gytebestandsmålet kun anses oppfylt i 4 av 13 undersøkte elver/vassdrag i 2011. Disse
vassdragene var Kvænangselva, Skipsfjordelva, Lakselva (Aursfjord) og Skøelva. I Grasmyrvassdraget,
Rossfjordelva og tildels Oksfjordvassdraget oppfattes usikkerheten knytta til hvor mye av laksen som sto på
elva eller ute i innsjøen som for stor til å sikkert kunne vurdere om gytebestandsmålet var oppfylt. Imidlertid
vurderes resultatene fra de to sistnevnte å indikere et underskudd av laks i vassdragene. I de resterende 6
elvene/vassdragene var måloppnåelsen mellom 3 og 64 % om vi ser bort fra Skibotnelva som er infisert av G.
salaris og Salangselva der laks ikke ble registrert ovenfor trappa i Kistefossen.
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Vedlegg
Vedlegg 1 Kartutsnitt fra de enkelte elver hvor det ble gjennomført drivtelling høsten 2011. Svømte
strekninger er markert på hvert kartutsnitt.

Kvænangselva

Oksfjordvassdraget

Skipsfjordelva
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Skibotnelva

Nordkjoselva

Lakselva (Aursfjord)
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Rossfjordelva

Grasmyrvassdraget

Tennelva
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Ånderelva

Skøelva

Salangselva
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Spansdalselva

side

16

