
Rapport fra 

Utfisking av rømt oppdrettslaks fra Salvassdraget 2016 
 
 
Innledning 
 
Firma Albert Collett har i mange år samarbeidet med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og 
Miljødirektoratet (Direktoratet for Naturforvaltning) om å overvåke samt ta ut rømt oppdrettslaks i 
Salsvassdraget. 
Man har derfor opparbeidet en del kunnskap om fiskens antatte vandringsmønster og erfaring fra 
ulike metoder for utfisking som denne rapporten baserer seg på. 
 
 
Kort om laksens antatte vandringsmønster i vassdraget 
 
Vassdraget består av et «hovedvassdrag» som omfatter Moelva, Salvatnet, Straumtjønna, 
Skrøvstadvatnet og Skrøvstadelva. - Flere større «sidevassdrag» renner inn til «hovedvassdraget», og 
rangert etter størrelse (nedslagsfelt) omfatter dette bl.a. Sakselva, Hendeelva, Helsåa og Ambudals-
elva. 
Både «hovedvassdrag» og «sidevassdrag» inkluderer større eller mindre innsjøer og vatn som i 
betydelig grad påvirker hydrologien og hvor laks og annen fisk synes å søke opphold ved ulik 
vannføring og ulike nedbørsforhold. 
 
Den klassiske «Sal-laksen» fremstår som en slank smålaks hvorav langt de fleste synes å være mellom 
1 og 3 kg mens noen kan være opp mot 10 til 12 kg. Både generelle studier og erfaringer fra dykk i 
Moelva kan tyde på at laksen søker seg fram til og blir stående på bestemte steder i vassdraget, 
kanskje på steder hvor de i sin tid vokste opp. 
Mange laks dør sannsynligvis i løpet av vinteren etter gyting, men observasjoner fra det monterte 
videoutstyret i Moelva kan tyde på at det er fisk som overlever, og som oppholder seg i kortere eller 
lengre perioder i de store vannmassene som finnes i innsjøer og vatn. 
 
Oppdrettslaksen synes gjennomgående å fremstå som noe større og «rundere» i formen enn den 
lokale villaksen. Erfaringer fra dykk i Moelva tyder på at disse i liten grad blir stående på elva for 
heller å svømme videre oppstrøms. Kanskje ikke så rart hvis de ikke har noe forhold til bestemte 
steder i vassdraget som resultat av oppvekst.  
Det kan derfor se ut som om oppdrettslaksen vandrer oppstrøms inntil den møtes av vandrings- 
hindre som enten kan være fossestryk eller lite vann i aktuelt elveløp. 
 
Man har tidligere antatt at det er ulike tidspunkt for oppvandring av henholdsvis villaks og oppdretts-
laks. Gjennomførte videotellinger underbygger denne påstanden og viser at det år om annet kan 
være betydelig forskjell, men den gjennomsnittlige forskjellen i tidspunkt synes å være noe 
begrenset. Det er derfor så langt ikke tatt spesielt hensyn til dette i forbindelse med metoden for 
utfisking av oppdrettslaksen fra vassdraget. 
 
På neste side er det gjengitt en skisse som viser de viktigste elementene i Salvassdraget. – All laks 
kommer inn i vassdraget via Moelva og fordeler seg deretter på sideelvene med Sakstjønna- / 
Sakselva som den viktigste. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Valg av sted og metode for utfisking av oppdrettslaks 
 
Basert på laksens antatte vandringsmønster og mange år med utfisking av rømt oppdrettslaks som i 
betydelig grad har vært privat finansiert av Firma Albert Collett, har man de senere årene satset på 
følgende metoder for slikt uttak: 
 
 
Harpuneringsfiske i Moelva 
 
Harpuneringsfiske ved fridykking i Moelva har vist seg å være en effektiv måte for å ta ut oppdretts-
laks som er på vei inn i vassdraget. 
 
Thomas Guldvik har lang erfaring fra arbeid som klepper / guide i Moelven, og han har forestått de 
årlige undersøkelser av fiskebestanden i Moelva ved fridykking siden 2009. 
 
Uttaket er i 2016 gjennomført ved fridykking omtrent hver 14. dag fra 31.05. til 11.10 fortrinnsvis på 
søndag formiddag eller tidlig morgen for ikke å komme i konflikt med sportsfisket i vassdraget. Det er 
til sammen fortatt 12 dykk. Det er dykket i «faste» høler der man erfaringsmessig vet at det er god 
sikt for å ha de beste forutsetninger for å vurdere opphavet til observert laks. Laks som vurderes å 
være av oppdretts opprinnelse er tatt ut med harpun.  
 
Det er i 2016 tatt ut 11 oppdrettslaks og 1 regnbueørret av i alt 18 observerte oppdrettsfisk. Skjell-
prøver fra disse er sendt til analyse via fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag. 
 
Se for øvrig vedlagte rapport fra registrering av laks og sjøørret samt seleksjonsfiske etter 
oppdrettslaks med harpun i Moelva 2016. 
 
 
Kilnotfiske i Salvatnet 
 
Den vestre enden av Salvatnet har i mange år vært vurdert som en god mulighet til å bruke 
faststående fangstredskap til seleksjonsfiske etter oppdrettsfisk. Både på 1990-tallet og i første 



halvdel av 2000-tallet ble det eksperimentert med ulike faststående fangstinnretninger før man 
rundt år 2008 konkluderte med at en tradisjonell kilnot plassert på nordsiden av vannet anslagsvis 
700 meter fra Moelva representerte den beste løsningen. 
 
Fra og med 2008 har således Jakob Reppen fra Salsnes hatt ansvaret for utsetting og røkting av 
kilnota i Salvatnet. I de fleste sesongene har kilnota stått ute medio juni, juli, august og til medio 
september. Kilnota har vært røktet daglig. 
Man har tatt skjellprøver og målt lengden på all fisk fanget i nota. Det man har vurdert som vill fisk 
har blitt sluppet ut igjen mens oppdrettsfisken er blitt tatt på land.  
 
Det ble i 2016 fanget i alt 6 støinger, 30 villaks og 36 oppdrettslaks. I tillegg ble det også tatt 14 ørret 
som også ble sluppet ut igjen. 
 
Se for øvrig vedlagte rapport fra kilnotfiske utarbeidet av Jakob Reppen. 
 
 
Utfisking med garn i Sakstjønna 
 
Det er samlet skjellprøver fra Salvassdraget siden 1990 som et ledd i overvåkingsfiske etter rømt 
oppdrettslaks i norske vassdrag. På 90-tallet var man primært opptatt av å få et inntrykk av mengden 
oppdrettslaks «på gytegrunn» om høsten, og man valgte da å sette garn i Sakstjønna fordi denne 
ligger langt inn i vassdraget nært antatt gyteområde samt at forholdene i vannet lå godt til rette for å 
bruke garn. 
 
Andelen oppdrettsfisk i garnfangstene viste seg å være svært høye, - et år var 100 % av fangsten 
oppdrettsfisk noe som bidro til en viss skepsis mht. tallmaterialets representativitet hva gjaldt andel 
oppdrettsfisk «på gytegrunn». 
Men erfaringene fra overvåkingsfiske viste også at Sakstjønna var et godt egnet sted for å foreta 
sorteringsfiske med tanke på å ta ut oppdrettsfisk fra vassdraget. 
 

 



Jfr. skissen ovenfor ble utsatte garn i 2016 konsentrert i østre og vestre deler av Sakstjønna. 
Erfaringsvis er fangstene best i nærheten av utløp/innløp. Garna ble røktet fire ganger i døgnet for å 
redusere dødeligheten på villfisk. All laks med tydelige tegn på oppdrettsbakgrunn ble avlivet. Villaks 
og sjøaure uten tydelige skader ble gjenutsatt.  
 
Med maskevidde på 60 millimeter vil laks mindre enn 1,5 kg kunne unnslippe garnet. Villaks-
bestanden i Salvassdraget har overvekt av smålaks, slik at fangsten av oppdrett i garnfisket vil bli 
overrepresentert. 
 
Fisket ble gjennomført i perioden 3. til 5. oktober og ble utført ved hjelp av 30 meter lange flytegarn 
med 60 mm masker. Det ble fisket med 10 garn i 2 døgn. Fisket med gjennomført av Fiskeriforvalter 
Anton Rikstad med hjelp fra Egen Bjørnes (Statens Naturoppsyn) 
Det ble fanget 21 laks og 10 sjøaurer. Antall oppdrett ut fra ytre kjennetegn var 10 laks, antallet 
villaks var 10 stk og 1 laks var usikker. 
 
Se for øvrig egen rapport fra utfiskingen med garn i Sakstjønna i 2016. 
 
 
Samlet resultat fra arbeidet med utfisking av oppdrettslaks i 2016 
 
Det samlede resultatet fra arbeidet med utfisking av oppdrettslaks i Salsvassdraget i 2016 var således 
følgende; 

   Antall Antall 

 Antall fisk Antall laks oppdrettlaks oppdrettslaks 

 fanget/observert fanget/observert fanget/observert avlivet 

     

Harpunering 495 (gj.sn) 179 (gj.sn) 18 12 

     

Kilnotfiske 86 72 36 36 

     

Garnfiske 31 21 10 10 

     

Sum    58 
 
 
Som det fremgår av tabellen ovenfor ble det tatt ut i alt 58 oppdrettslaks. Fangstmetode og fangst 
sted gjør det imidlertid vanskelig å anslå andel oppdrettslaks i vassdraget og andel av oppdrettslaks 
fanget og avlivet. 
 
Hvis man sammenholder foran nevnte resultater med videotellinger og fangstresultater fra Moelva 
kan man imidlertid få et visst inntrykk av aktuelle nivåer. 
 
I 2016 ble det registrert via videotelling 585 laks hvorav 110 (18,8 %) ble klassifisert som oppdretts-
laks. I tillegg ble det fanget og avlivet 278 laks nedenfor videolokaliteten i sportsfiskesesongen og 
skutt 12 oppdrettslaks ved hjelp av harpun. Under gytefisktelling ble det registrert 101 laks i Moelva. 
Dette ga et totalt innsig av laks til Salsvassdraget på ca 985 laks. 
 
Av den videoregistrerte andelen oppdrettslaks tilsvarende 110 individer klarte man oppstrøms å ta ut 
46 individer (36 kilnot og 10 på uttaksfiske i Sakstjønna). Dette tilsvarer ca. 42 % av den oppdretts-
fisken som svømte innover Salvatnet for å gyte i sidevassdragene. – I tillegg kommer den oppdretts- 



laksen som ble harpunert i elva, og som sannsynligvis alternativt ville gått forbi stedet for video-
telling. Basert på denne forutsetningen ville samlet uttak tilsvart 58 individer av registerte 122 (110 + 
12) oppdrettslaks, dvs. en uttaksrate på ca. 48 %. 
 
Det er vanskelig å kvantifisere forholdene nedstrøms videolokaliteten mht. andel oppdrettsfisk og 
reduksjonen av denne gjennom sportsfiske. Vi vet imidlertid at andelen gjenutsatt laks i 2016 var på 
ca 30 %. Fordi det i all hovedsak er den ville laksen som slippes ut igjen bidrar også sportsfisket til å 
redusere andelen av oppdrettslaks, både den som forblir stående nedstrøms videolokaliteten og den 
som registreres på vei inn i Salvatnet. 
 
 
Prosjektkostnader i 2016 
 
I forbindelse med utfisking av rømt oppdrettslaks i Salvassdraget i 2016 har det påløpt følgende 
kostnader: 
 
 Kilnotfiske i Salvatnet     kr. 35.000,- 
  

Harpuneringsfiske     kr. 21.920,- 
 
Garnfiske Sakstjønna     kr.   7.714,- 
 
Vedlikehold / fornyelse nødvendig utstyr  kr.    4.400,- 
 
Administrative rutiner og rapportskriving (RS)  kr.  10.000,- 
 
Sum       kr.  79.034,- 

 
Samlet kostnad på Firma Albert Colletts hånd i forbindelse med utfisking av rømt oppdrettslaks i 
Salvassdraget i 2016 har således vært på kr. 79.034,-. Se for øvrig vedlegg. 
 
 
Bangsund 25.02.17 
 
Trygve Ebbing 


































































































