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Referat
Det ble gjennomført registreringer i 5 vassdrag. Av disse var 4 en direkte bestilling gjennom
OURO-programmet. Generelt var det fine forhold for feltarbeid hele høsten. Det var en
periode i slutten av september med kraftig regn med påfølgende høstflom i alle elvene.
Samlet for alle elvene var en innblanding av oppdrettslaks på 5,3 % før uttak, og 2,1 %
innblanding etter uttak. 60 % av den observerte oppdrettslaksen i elvene ble fjernet.
I
I
I
I
I

Storelva var innblandingen av oppdrettslaks på 4,6 % før- og 1,4 % etter uttak.
Burfjordelva var innblandingen av oppdrettslaks på 10,6% før- og 1,5 % etter uttak.
Oksfjordvassdraget var innblandingen av oppdrettslaks på 6,5 før- og 1,3% etter uttak.
Salangsvassdraget var innblandingen av oppdrettslaks på 17,6 før- og 4,5 % etter uttak.
Løksebotnelva var innblandingen av oppdrettslaks på 11 % før og 0,7 % etter uttak.

Det ble registrert oppdrettslaks i samtlige elver og etter første gangs registrering var
innslaget fra 4,6 – 17,6 % innblanding av oppdrettslaks. Etter første uttaksrunde ble innslaget
redusert fra 1,3 til 14,4 %. Etter andre uttaksrunde var innslaget oppdrettslaks i alle
vassdragene (med unntak av Salangsvassdraget) godt under fastsatt grenseverdi på 4 %.
Resultatene viser at uttak med harpun fungerer effektiv i disse vassdragene. Det er derimot
behov for to eller tre feltrunder for å redusere innslaget av oppdrettslaks da
gytetidspunktene innad i vassdraget kan være forskjellig og det kan være et jevnt sig av
oppdrettslaks fra midten av september til gytetidspunktene i oktober.
Tromsø 14. februar 2017

Kontaktinfo:
Naturtjenester i Nord
Telefon: 41423272
E-post: rune@barentsbio.com
Post: Postboks 2129, 9267 Tromsø
Besøksadresse: Holtveien 66, 9016 Tromsø
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Forord
Rapporten summerer opp resultatene ifra overvåking og uttak av oppdrettslaks i forbindelse med oppdrag gitt av OURO.
Drivtellingene og uttak av oppdrettsfisk er utført av Stein Kanck, Gregor Wiersbinsky og Rune Muladal.
Arbeidet er finansiert av OURO. I tillegg er det gjennomført ekstra arbeid i forbindelse med pålegg ilagt Salmar Nord
etter en rømning av oppdrettslaks ved Senja i elvene Salangselva og Løksebotnelva. Under feltarbeidet i Storelva deltok
Emil Moilanen (leder Junes JFF), og fiskeoppsyn Petter Sara. I Oksfjordelva deltok Tor Ivar Pedersen fra Oksfjord JFF. I
Salangselva var det en rekke personer involvert da det parallelt med våre undersøkelser ble gjennomført uttak fra
Salangsvassdragets Fiskeforvaltning. Alle takkes for bidrag i felt og logistikk. I Løksebotnvassdraget bidro Odd Sagerup og
Alvin Sagerup fra Røyrbakken- og Løksebotn grunneierforening med fangst i elvemunning, samt stadige rapporter om
observert fisk i Løksabotnelva. Hallvard Jensen ved NIBIO og Gregor Wiersbinsky har bidratt med etterarbeid og
rapportering. Veterinærinstituttet ved Bjørn-Florø Larsen har gjennomført skjellprøveanalyse.
Vi takker alle som har bidratt i prosjektet og OURO for oppdraget.

Rune Muladal
Prosjektleder

2

Sammendrag
Det ble i oppdraget gjennomført registreringer i 5 vassdrag. Av disse var 4 som en direkte bestilling gjennom OUROprogrammet. I tillegg gjennomførte vi registreringer/uttak i Løksebotnelva som følge av Salmar Nord sitt pålegg om
overvåking/utfisking, samt ekstra innsats i Salangsvassdraget. Generelt var det fine forhold for feltarbeid hele
høsten, med unntak av første uka av oktober som var preget med regn og høy vannstand i elvene (særlig Troms).
Det ble registrert oppdrettslaks i samtlige elver og etter første gangs registrering var innslaget oppdrettslaks i elvene
fra 4,6 til 17,6 %. Det ble derfor besluttet at det skulle gjøres uttak i samtlige elver.
Etter uttak (en, to eller tre uttaksrunder) ble innslaget oppdrettslaks redusert til 0,7 til 4,5 %. Og etter uttaksrunde 2
var alle vassdragene (med unntak av Salangsvassdraget) godt under fastsatt grenseverdi på 4 %.
Samlet for alle elvene ble innslaget oppdrettslaks redusert fra 5,3 % før uttak til 2,1 % etter uttak. Og 60 % av den
observerte oppdrettslaksen i elvene ble fjernet.
På grunn av Salmar Nord sitt pålegg om overvåking/utfisking i Salangselva og Løksebotnelva ble det gjennomført en
tredje feltrunde i disse elvene. Etter uttak i Salangselva ble innslaget oppdrettslaks redusert fra 17,6 til 4,5 %. En
reduksjon på 14,1 %. Mens det i Løksebotnvassdraget ble innslaget oppdrettslaks redusert fra 11 til 0,7 % etter uttak,
en reduksjon på 10,7 %.
Salangsvassdraget er komplekst med flere utfordringer knyttet til uttak. Laksen kan stå lenge på de to store
innsjøene før de entrer gyteområdene for villaksen. Det tyder derimot på at at mesteparten av oppdrettslaksen
samler seg i kulpene under fossene (Hellefoss, midtfoss og Kistefossen) under gytingen til villaksen (som i hovedsak
foregår lengre ned i vassdraget). Bildet blir derfor noe skeivt, da innslaget på de viktigste gyteplassene til villaksen
sannsynligvis ligger lavere (rundt 2-4 %) enn det totale innslaget for hele den undersøkte delen av vassdraget (4,5 %).
Resultatene viser at uttak med harpun fungerte effektiv i vassdragene. Det er derimot en fordel med å gjennomføre
to eller tre uttaksrunder i de komplekse vassdragene for å redusere innslaget av oppdrettslaks, da gytetidspunktene
innad i vassdraget kan være forskjellig. Særlig vil dette kunne gjelde vassdrag med innsjøer der laksen gyter på
innløps- og utløpselva (eksempelvis i Salangsvassdraget).

Tabell 1. Oversikt over prosentvis innslag av oppdrettslaks før og etter uttak. Fargekoding for innslag av
oppdrettslaks referer til grenseverdier satt i forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk, dvs. grønt
tilsvarer innslag under 4 %, oransje innslag mellom 4 og 10 % og rødt innslag over 10 %

Navn

%
oppdrett
før uttak
runde 1

%
oppdrett
før uttak
runde 2

%
oppdrett
før uttak
runde 3

% oppdrett
etter uttak

Salangselva

17,6

6,8

6,0

4,5

Løksabotn

11,0

3,7

1,4

0,7

Oksfjordelva

6,5

--

--

1,3

Burfjordelva

10,6

6,2

--

1,5

Storelva

4,6

3,7

--

1,4

3

1. Innledning
Innblanding av rømt oppdrettsfisk i elvene kan potensielt være en stor trussel mot lokale
laksebestander. Det rapporteres årlig om rømninger i elvene og fjordsystemene i Troms og
Finnmark og forekomsten av vill laks er svært lav sammenliknet med produksjon av
oppdrettslaks, og den mengden oppdrettslaks som potensielt kan entre vassdragene.
Miljøforvaltning og oppdrettsnæringa ønsker å gjennomføre effektive tiltak med uttak av
oppdrettslaks fra vassdragene og i 2015 ble sammenslutninga OURO etablert.
Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) er oppnevnt
av myndighetene og har som oppdrag å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra
akvakultur på ville bestander av laksefisk. I elver der overvåking viser at innslaget av rømt
fisk er uakseptabelt, planlegger og iverksetter OURO profesjonell utfisking. Styret i OURO
vedtar årlig, i henhold til Det nasjonale overvåkningsprogrammet, hvilke elver det skal
planlegges og utføres utfiskingstiltak i.
Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt
oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at
innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent. I elver der innslaget av rømt
oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planlegges.
De siste årene har drivtelling blitt en viktig metode for overvåking av innslaget av rømt
oppdrettslaks i elvene. Sammenlignet med andre metoder er drivtelling en effektivt for å
kartlegge hvor i elva oppdrettslaksen står. En kan dermed iverksette konkrete og målrettede
tiltak for å ta ut eventuelle funn av oppdrettslaks. Sett i lys av den nye forskriften fra
Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettslaks,
vil drivtelling være den eneste metoden som gir mulighet for umiddelbare og målrettede
tiltak. Er oppdrettslaksen først lokalisert, kan den fjernes fra elvene samme sesong som
registreringene utføres.
Basert på overvåkingsdata i fra 2015 så besluttet OURO at det skulle gjennomføres tiltak i 7
elver i Troms (6) og Finnmark (1). I Finnmark ble det vedtatt utfisking i Storelva (Lebesby) og
i Troms: Burfjordelva, Oksfjordvassdraget, Salangselva, Nordkjoselva, Skøelva og Målselva.
Naturtjenester i Nord fikk i oppdrag å overvåke og gjennomføre uttak i Storelva, Burfjordelva,
Oksfjordvassdraget og Salangselva. I tillegg ble det gitt pålegg til Salmar Nord om overvåking
og utfisking i en rekke elver i Troms. Vi fikk der oppdrag med å gjennomføre supplerende
uttak / overvåking i Salangselva, samt i Løksebotnelva. Data fra Løksebotn er derfor også
presentert i denne rapporten.
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2. Materiale og metoder
2.1

Drivtellinger

Drivtellingene ble gjennomført i perioden 20 september til 26 oktober i henhold til Norsk
Standard NS 9456:2015. Det var viktig å gjennomføre uttak før gytesesongen til villaksen
startet. Derfor ble det gjennomført registreringer og uttak i flere runder der dette var
nødvendig. Det var fine forhold i store deler av september, men i månedsskifte
september/oktober kom det mye nedbør og elvene steg så mye at vi måtte vente til midten
av oktober før neste runde. Antall drivtellere varierte fra to-tre tellere avhengig av elvas
størrelse. I tillegg har vi med en-tre personer på land som ivaretar transport, ekstra utsyr,
logistikk og håndtering av avlivet fisk.
For å holde kontrollen på antall observerte fisk er det viktig med hyppige rapporteringer.
Hver drivteller er utstyrt med egen vannfast skriveplate der de rapporterer observasjonene.
Under selve drivtellingen driver tellerne passivt (i strømrike partier) eller svømmer aktivt
nedover elva. Elvene deles inn i flere soner og der det er naturlig (etter lange stille partier,
strømnakker, før sterke stryk) stanser tellerne opp for planlegging og/eller rapportering.
Under drivtellingen er det viktig å holde seg så rolig som mulig for ikke å skremme fisken slik
at en kan få et best mulig bilde av detaljer (oppdrettskarakterer) på fisken. For å få best
mulig oversikt er det viktig å holde blikket så langt fram som sikten tillater det og pendle
hodet fra side til side for å avsøke en så stor sektor som mulig. For å unngå
dobbeltregistreringer telles kun fisk som passeres. Ofte ”presses” fisk forover i elva og disse
skal kun telles når de passerer tellerne. Når flere tellere er på elva samtidig så skal en prøve
å holde en linje der det er en viss avstand mellom tellerne. Tellerne kommuniserer med
hverandre på signal når de ser samme fisk, slik at kun en av tellerne registrerer fisken.
All fisk klassifiseres etter størrelse etter en vanlig fordeling smålaks (<3kg), mellomlaks (37kg) og storlaks (>7kg). I tillegg angis kjønn og kjønnsmodning. Sjøørret telles på antall og
sjørøye telles på antall, samt modningsgrad (kjønnsmoden/umoden).

2.2

Skille ut oppdrettslaksen

Under drivtellingene registrerer vi den fisken vi faktisk ser. Oppdrettslaksen skilles fra villaks
ut fra morfologiske karakterer og / eller kombinert med adferd. Det er derimot områder der
det kan være vanskelig å se fisken, som følge av eksempelvis brede og svært grunne partier,
stilleflytende (helt rolige) partier og der det er svært strie stryk. I alle figurer og der ikke
annet er opplyst er det minimumstall som rapporteres. Det vil si det faktiske antallet fisk vi
har sett. Under rapporteringen har vi imidlertid slått sammen observasjonene på de enkelte
strekningene. Men observasjonene i hver sone gir gode indikasjoner på den romlige
fordelingen i vassdraget.
Basert på morfogiske trekk kan rømt oppdrettslaks skilles fra villfisk (se figur 1 og tabell 2).
Hvor tydelige de morfologiske kjennetegnene er vil derimot ofte avhenge av om fisken har
rømt tidlig eller har vært lenge i det fri, men nylig rømt oppdrettslaks er ofte enkle å skille
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fra vill laks. Når laks observeres under vann (f.eks ved drivtelling) vil også fiskens adferd være
til hjelp for å skille mellom vill og rømt laks.
Ofte vil man på en elv med oppdrettslaks kunne se oppdrettslaksen før villaksen da den ofte
står høyere i vannsøyla eller har en ”unormal” fluktrespons. Oppdrettslaksen kan også
fremstå som mer avventende eller nysgjerrig enn villaksen og kan velge standplasser som
avviker fra villaksens valg i samme område. Andre kriterier vi ser er at oppdrettslaksen kan ha
en raskere frekvens på pust (gjellelokk går raskere), en ”hengende” spore samt en stivere
svømmebevegelse enn villaksen. Adferdsmønster til fisken er derfor også et av kriteriene som
brukes for å skille villfisk og oppdrettslaks. Adferd alene er derimot ikke et sikkert nok
kriterium for å skille disse.
Erfarne drivtellere oppdager trolig minst 80-85 % av voksen laks i vassdraget. Det er imidlertid
usikkert hvor stor andel av oppdrettslaksen som blir gjenkjent, og estimatene fra drivtellinger
gir derfor minimumsestimater av andel oppdrettslaks i vassdraget (Svenning, m.fl. 2015).
Uttak av rømt oppdrettslaks ble i 2016 utført ved undervannsjakt med harpun. Uttaket ble
gjort under eller rett i etterkant av den ordinære drivtellingen i hver elv. Metoden gir dermed
grunnlag for raske og målrettede utfiskingstiltak. For å verifisere at avlivet fisk var
oppdrettslaks, ble det tatt skjellprøver som ble sendt for analysering hos
Veterinærinstituttet.

Figur 1. Oversikt over forskjeller mellom villaks og oppdrettslaks som blir lagt vekt på under kategoriseringen av
villaks og oppdrettslaks. Oppdrettslaksen “står” også ofte høyere i vannsøyla enn villfisken (illustrasjon: Rune
Muladal/Naturtjenester i Nord).
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Tabell 2. For å skille villfisk med oppdrettslaks er det brukt kriterier som også er oppsummert i Svenning mfl. 2015.
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3. Resultater og diskusjon
3.1

Storelva

Storelva ble undersøkt to runder 15-17 september (runde 1) og 8 oktober (runde 2).
Storelva er et relativt stort vassdrag, med lengre strie og grunne partier. Mesteparten av det
produksjonsarealet egnet for laks er derimot på
strekningen elvemunning til Øvre
Luoppaljohka (merket på kart), ca 15 km. Det er denne strekningen som er undersøkt begge
feltrundene. Det er videre naturlig å dele opp denne elvestrekningen i to forskjellige
produksjonssoner.
Sone 1:
Fra elvemunningen til samløpet
med Storelva. Strekningen utgjør
lange partier med sterke stryk, og
mindre kulper. Elva er generelt
næringsfattig, ustabilt substrat,
liten begroing, kald og gold uten
gode
overvintringsområder
for
voksen laks. Det er begrensede
gyteområder og fisken er ofte
samlet i mindre kulper.
Sone 2:
Fra samløpet med Storelva til
oppstrøms Øvre Luoppaljohka.
Dette er den produktive delen av
Figur 2. Oversikt over de registrerte områdene i Storelva 2016.
vassdraget. Med stabile bunnforhold, godt gyte- og oppvekstsubstrat. I tillegg overvintringsområder for utgytt laks. Tidligere undersøkelser viser at
mesteparten av den produktive delen av laksebestanden vassdraget samles på denne
strekningen (Muladal, 2015).
Runde 1 (15-17 september)
Det var gode forhold for registrering og denne runden regnes som den ordinære
registreringsrunden for bestanden av anadrom fisk. Sikt i Luoppaljohka var 6-7 meter og i
Storelva 10 meter. Elva ble undersøkt av tre tellere (R.Muladal, S. Kanck og G. Wiersbinsky)
Det ble observert 416 laks, av disse var 20 karakterisert som oppdrettslaks basert på ytre
kjennetegn. Det ble tatt ut 5 fisk, av disse ble det tatt skjellprøver fra 3 laks, hvorav en ble
bestemt til å være oppdrettslaks. De to andre laksene ble bestemt til å være villfisk. Den ene
var en umoden laks på 35 cm. Det var derimot ikke noen ytre tegn på at dette var rømt fisk.
Det ble observert en større antall (ca 50 stk) umodne, blanke laks av denne størrelsen (30-40
cm) i de nedre deler av vassdraget. Det var en mistanke om at dette kunne være rømt smolt
som har stått i havet en stund. Vi ba derfor Veterinærinstituttet om en ekstra kontroll på
denne fisken, men konklusjonen fra dem var at laksen hadde et ”normalt vekstmønster til en
liten 1 sjøvinterlaks”. Under feltrunden i oktober, ble derimot svært få av disse små/umodne
laksene observert. Det kan virke som disse hadde forlatt elva.
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Sone 1: Før uttak var innslaget 6,4 % . Etter uttak var innslaget 5,1 %
Sone 2: Før uttak var innslaget 0,7 %. Etter uttak var innslaget 0 %
Hele elva runde 1: Før uttak var innslaget av rømt fisk 4,6 % for hele den undersøkte
delen av vassdraget. Etter uttak var innslaget redusert til 3,4 %.
Runde 2 (8 oktober)
Det ble gjennomført supplerende uttak 8 oktober. Det var gode forhold for registrering. Sikt i
Luoppalljohka var 6-7 meter og i Storelva 10-12 meter. Elva ble undersøkt av to tellere
(R.Muladal, og G. Wiersbinsky) Det ble registrert 210 villaks og 8 oppdrettslaks, hvorav 5 ble
tatt ut. Gytingen var kommet i gang og noen få (<10 %) av hunnfisken var utgytt eller i gyting
i de nedre delene av elva (sone 1). Muligens hadde også noe av den utgytte fisken allerede
startet vandring til sjøen.
I sone 2 ovenfor samløpet Storelva var ikke gytingen i gang og ingen utgytte fisker ble
observert. I sone 2 ligger de viktigste gyteområdene i hele Storelvavassdraget. De siste 10
årene har 70-80 % av all gytebiomasse av hunnlaks gytt i på denne strekningen (Muladal,
2015). Det er særlig viktig å fokusere på denne sonen under overvåking og uttak nært
gytetiden til villaksen.

Sone 1: Før uttak var innslaget 11,8 %. Etter uttak var innslaget 3,9 %
Sone 2: Før uttak var innslaget 1,2 %. Etter uttak var innslaget 0,6 %
Hele elva runde 2: Før uttak var innslaget av rømt fisk 3,7 %. Etter uttak var innslaget
redusert til 1,4 %.

9

Tabell 3. Oversikt over mengde fisk observert, samt uttak av rømt oppdrettslaks i Storelva, Lebesby kommune,
Finnmark i to feltrunder (17-19 september og 8 oktober). Fargekoding for innslag av oppdrettslaks refererer til
grenseverdier satt i forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk, dvs. grønt tilsvarer innslag under 4
%, oransje innslag mellom 4 og 10 % og rødt innslag over 10 %.

Navn

Laks

Ørret

Røye

Rømt

uttak
harpun

uttak
annet

% rømt
før uttak

%
rømt
etter uttak

Runde 1
(17-19
sept)
sone 1

Sjø - Storelva

276

1

0

19

4

0

6,4

5,1

sone 2

Luoppaljohka

140

15

0

1

1

0

0,7

0,0

416

16

0

20

5

0

4,6

3,4

Total

Runde 2
(8 okt)
sone 1

Sjø - Storelva

45

0

0

6

4

0

11,8

3,9

sone 2

Luoppaljohka

165

3

0

2

1

0

1,2

0,6

210

3

0

8

5

0

3,7

1,4

Total
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3.2

Burfjordelva

Burfjordelva

ble
undersøkt
29
september og 9 oktober av to dykkere
(R.Muladal og G.Wiersbinsky) begge
rundene. Undersøkt strekning er ifra
kulpen under nederste laksetrapp til
munningen, en strekning på ca 3 km.
Det er to laksetrapper i elva og disse
var i så dårlig stand at fisk ikke hadde
mulighet å passere i 2016.
Under den første runden observerte vi
42 villaks og 5 sikre oppdretts-lakser
som utgjorde en innblanding på 10,6 %.
Planen var at vi skulle gjennomføre
uttak dagen etter registreringene, men
et kraftig regnskyll med påfølgende
høstflom utsatte dette arbeidet.
Den 9. oktober gjennomførte vi nye
registreringer (runde 2), samt uttak.
Villfisken hadde da akkurat startet
gyting, vi registrerte derimot ingen
utgytte lakser. Det var da kommet noe
mer villlaks på elva, men ikke flere Figur 3. Oversikt over undersøkt strekning (sone 1 og 2) av
Burfjordelva. Tykk sort pil indikerer start drivtelling. Røde sirkler
sikre oppdrettslaks.

indikerer de viktigste samlingsstedene for laks (oppdrett og villaks)
i oktober.

Innblandingen i Burfjordelva før gyting til villaksen var 6,2 % før uttak. Etter uttak var
innblandingen redusert til 1,5 %.
Tabell 4. Oversikt over mengde fisk observert, samt uttak av rømt oppdrettslaks i Burfjordelva, Nordreisa
kommune, Troms i to feltrunder (29 september og 9 oktober). Fargekoding for innslag av oppdrettslaks referer til
grenseverdier satt i forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk, dvs. grønt tilsvarer innslag under 4
%, oransje innslag mellom 4 og 10 % og rødt innslag over 10 %.

Dato

Laks

Ørret

Røye

Rømt

Uttak

% rømt før uttak

% rømt etter uttak

29.09.2016

42

26

0

5

0

10,6

10,6

9.10.2016

61

71

3

4

3

6,2

1,5

11

Figur 4. Oppdrettslaks fanget i Burfjordelva (øverste bilde). Det nederste bildet viser oppdrettslaks øverst og hardt
skadet (men gyteklar) villaks nederst.
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3.3

Oksfjordelva

Oksfjordelva ble undersøkt 30. september og 10. oktober av to personer (R.Muladal/G.
Wiersbinsky). Den 30. september startet et voldsomt regnvær og vi måtte avslutte
registreringene på grunn av dårlig sikt, vi har ingen data fra denne runden. Elva holdt seg stor
og grumsete inntil vi gjennomførte en fullstendig registrering 10. oktober. Vi undersøkte store
deler av Vàddàsjohka (innløpselva) fra vandringshinder (Ved Vaddas gruver) til ”kløfta” (sone
1 på kart). Sone 2 ble undersøkt fra utgangen av ”kløfta” til Oksfjordvannet. Det er derimot
større partier som ikke kan svømmes. Kulpene som hadde nok vann ble derimot undersøkt.
Hele Fiskeelva fra Oksfjordvannet til sjøen (sone 3) ble undersøkt tre ganger (utløpselva). Det
var en god del gytegroper på brekket og opp i Oksfjordvannet der vi ikke registrerte laks, og
vi hadde mistanke om at det sto noe laks i overgangen vannet/elva som vi ikke klarte å
registrere.
Det ble registrert 36 villaks og én oppdrettslaks oppstrøms Oksfjordvatn i sone 1 og 2
(Vàddàsjohka). Den ene oppdrettslaksen ble tatt ut med harpun (midt i sone 2).

Figur 5. Kart som viser undersøkte strekninger i Oksfjordvassdraget oktober 2016. Røde sirkler indikerer viktige
områder med ansamlinger av villfisk og oppdrettslaks.

Nedstrøms Oksfjordvatn (sone 3) observerte vi 36 villaks og 4 sikre oppdrettslakser, innslaget
var der 10 %. Av disse ble 3 tatt ut med harpun hvorav vi berget en av disse for skjellprøve.
De to andre klarte å rive seg løs fra harpunpila, disse var likevel så dødelig skadet at de ble
regnet som uttak. Typisk for all oppdrettslaks i elva var at denne var relativt stor, 6-8 kg.
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Før uttak var innslaget oppdrettslaks i Oksfjordvassdraget 6,5 %. Etter uttak var
innblandingen redusert til 1,3 %.
Tabell 5. Oversikt over mengde fisk observert, samt uttak av rømt oppdrettslaks i Oksfjordelva 10 oktober 2016.
Fargekoding for innslag av oppdrettslaks referer til grenseverdier satt i forskrift om fellesansvar for utfisking av
rømt oppdrettsfisk, dvs. grønt tilsvarer innslag under 4 %, oransje innslag mellom 4 og 10 % og rødt innslag over 10%.

Dato

laks

ørret

røye

rømt

uttak

%
før uttak

%
etter uttak

Over Oksfjordvann (sone 1+2)

10.10

36

19

4

1

1

2,7

0,0

Nedstrøms Oksfjordvann (sone 3)

10.10

36

4

0

4

3

10,0

2,5

72

23

4

5

4

6,5

1,3

Total

14

3.4

Salangselva

Salangselva ble undersøkt tre runder 1: 20-21 september, 2: 11-13 oktober og 3: 25
oktober. På grunn av at Salmar Nord hadde fått pålegg om tiltak etter en rømningshendelse i
juli fikk vi oppdraget med å overvåke, samt gjennomføre uttak i Salangselva. Runde 1 var en
del av oppdraget gitt av Salmar Nord i forbindelse med pålegget

Figur 6. Undersøkte strekninger (sone 1-5) i Salangselva . Røde sirkler indikerer viktige samlingsområder for villaks
og oppdrettslaks.
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Runde 1
Under runde 1 ble strekningen Kistefoss – Øvrevatn (sone 2), Strokkenes (sone 3) og Øvrevatn –
sjøen (sone 4) undersøkt. Det ble registrert 126 villaks og 27 oppdrettslaks der mesteparten
av oppdrettslaksen var dominert av fisk > 5-6 kg.
Det ble i runde 1 tatt ut 3 oppdrettslaks med harpun og 2 oppdrettslaks ble tatt ut i
laksetrappa ved Kistefossen med håv. I tillegg gjennomførte Salangen Fiskeforvaltning (SF)
tiltak med uttak i laksetrappa, garnfiske i Øvrevatn, samt stangfiske i området rundt
laksetrappene (Hellefossen/Kistefossen).
Det ble til sammen tatt ut rundt 10-15 oppdrettslaks i forbindelse med påleggsundersøkelsen i
siste halvdel av september. Det var noen få (2-3 stk) som kunne spores til å være laks fra
rømninga til Salmar (basert på størrelse). De fleste oppdrettslaksene som vi observerte, som
vi fanget, og som SF fanget var av størrelse over 5 kg. Dvs vesentlig større enn den rømte
fisken fra Salmar (ca 3,7 kg).
Runde 2
I perioden 11-13 oktober ble det gjennomført registreringer på samme strekninger som runde
1. I tillegg ble strekningen Krokseng – Langfossen - Kistefossen undersøkt. Runde 2 regnes som
den opprinnelige ”førsterunden” i OURO-bestillingen. Denne runden er også den som brukes
som vurdering av størrelsen på gytebestandene i denne delen av vassdraget da det var tett
opp til gytetidspunktet til laksen.
Det ble i runde 2 registrert 301 villaks og 22 oppdrettslaks. Det ble tatt ut 7 oppdrettslaks.
Dette gir en innblanding i hele den undersøkte strekningen på 6,8 % før uttak, og 4,6 % etter
uttak. Halvpartene av oppdrettslaksen sto under fossene(i hvitskummet) og vi anså at disse
oppdrettslaksene ikke var noen ”trussel” på gyteplassene til villfisken, det er derfor mulig at
det reelle innblandingen av oppdrettslaks på gyteområdene til villaksen var under 4 %.
Som oversikten i tabellen under viser så er det store forskjell i hvordan oppdrettslaksen
fordeler seg i vassdraget. Det største innslaget er i sone 3 (mellom Øvrevatn og Kistefossen).
Og størstedelen av oppdrettslaksen samles i de tre kulpene under Hellefoss, midtfossen og
Kistefossen (44 % av all oppdrettslaks i runde 1 og 31 % i runde 2). Minst innslag er det på
oversiden Kistefossen, der det kun ble observert to oppdrettslakser mellom Kistefossen og
Langfossen og ingen på øversiden av Langfossen.
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Tabell 6. Oversikt over fordelingen av fisk i de forskjellige delene av Salangsvassdraget. Data gjelder for runde 2
(11-13 oktober) Fargekoding for innslag av oppdrettslaks referer til grenseverdier satt i forskrift om fellesansvar for
utfisking av rømt oppdrettsfisk, dvs. grønt tilsvarer innslag under 4 %, oransje innslag mellom 4 og 10 % og rødt
innslag over 10 %.

Laks

Ørret

Røye

Rømt

Uttak

%
rømt før
uttak

%
rømt etter
uttak

sone 1

Sjø - Nedrevatn

64

8

0

5

1

7,2

5,8

sone 2

Strokkenes

3

2

100

0

0

0,0

0,0

sone 3

Øvrevatn –Kistefoss*

131

20

25

15

6

10,3

6,2

sone 4

Langfoss - Kistefoss

97

8

0

2

1

2,0

1,0

sone 5

Krokseng -Langfoss

6

7

0

0

0

0

0

301

45

125

22

8

6,8

4,3

Total

*= 7 av oppdrettslaksene sto under fossene (Hellefoss, midtfossen og Kistefossen) i områder der det ikke var
gyteaktivitet av villaks. Vi antar at disse oppdrettslaksene ikke var delaktig under gyteprosessen til villaksen som var
i gang under denne feltrunden i oktober.

Runde 3
Runde 3 ble gjennomført 25 oktober som en siste kontroll og uttaksrunde. I de øvre deler av
undersøkelsesområde (over Øvrevatn) var elva i ferd med å fryse inn (< 1 gr i vannet). Det ble
gjennomført registreringer under Kistefossen og Hellefossen i tillegg strekningen 100 m før og
etter de gamle brukarrene, samt ved ”Hammaren”. De øvrige delene av elva var så tilfrosset
at det ikke var mulig å gjennomføre registreringer.
Det sto noen utgytte villakser på disse strekningene (n=25), men ingen ansamling av
oppdrettslaks (n=3). Det ble samtidig konkludert med at gytingen var over i denne delen av
vassdraget – og laksen hadde startet å vandre ut av elva (ned til innsjøene?). Registreringen i
slutten av oktober viser også at det heller ikke kom mer oppdrettslaks på denne delen av elva
opp mot gytingen til villaksen.
Nedstrøms Nedrevatn derimot var gytingen akkurat kommet i gang. På strekningen Nedrevatn
– sjøen ble det registrert 100 villaks i tillegg 5 sikre oppdrettslaks. To av oppdrettslaksene ble
tatt ut med harpun, dvs innslaget oppdrettslaks på strekningen Nedrevannet – sjøen etter
uttak var 2,9 %.
Mye av laksen på denne strekningen (sone 1) var stor (80-100 cm/ 6-10 kg) og var i kontrast til
fisken lengre oppe i vassdraget (sone 3-5) ikke utgytt. Noe av fisken (>50 %) var heller ikke i
nærheten av gyting. Vi hadde en mistanke om at en større del av denne laksen kunne være
fisk med oppdrettsbakgrunn, men som har stått lenge i sjøen slik at de typiske ytre
kjennetegn ikke lengre er like synlige. Typisk for oppdrettslaks er at de kan ha senere
gytetidspunkt enn villaksen i nordlige vassdrag (eksempel Thorstad mfl. 1996).
Vi gjennomførte flere registreringer på strekningen (sone 1), men klarte ikke å se noen
tydelige tegn på at dette var oppdrettsfisk. Vi valgte likevel å ta ut 2 ”usikre” laks som var i
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en størrelse som dominerte i Salangselva i 2016 sesongen. Fisken hadde antydninger til buede
finnestråler - men lignet mer villaks enn oppdrettslaks i elva. Fisken var 95 cm og 108 cm og
begge var holaks. Skjellprøver fra laksene viste senere at dette var villfisk (flergangsgytere).
Det underbygger at det sto en vesentlig mengde stor vill holaks (6-10 kg) på Salangselva i
2016 og at mye av denne fisken sannsynligvis var flergangsgytere. Det viser også at det er to
forskjellige gytetidspunkt på laksen i vassdraget. Oppstrøms Øvrevatn gyter laksen i første
halvdel av oktober, mens fra Nedrevannet - sjøen pågår gytingen sannsynligvis langt ut i
november. Sannsynligvis skyldes dette at elva er varmere i denne delen av vassdraget. Vi kan
heller ikke utelukke at dette er laks med avstamning fra tidligere års gytinger fra
oppdrettsfisk (genetisk nedarvet senere kjønnsmodning).

Figur 7. Flere steder i nedre deler av vassdraget var det større ansamlinger av mellom- og stor villaks. Bildet viser
et eksempel med en samling på 15 villaks hvorav mesteparten var ikke utgytt hunnfisk med størrelse 5-10 kg tatt 25
oktober 2016.

Tabell 7. Oversikt over observert fisk og uttak av oppdrettslaks i Salangsvassdraget høsten 2016. Fargekoding for
innslag av oppdrettslaks referer til grenseverdier satt i forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk,
dvs. grønt tilsvarer innslag under 4 %, oransje innslag mellom 4 og 10 % og rødt innslag over 10 %.

Dato

Laks

Ørret

Røye

rømt

uttak
rømt
harpun

uttak
rømt
trappa

%
rømt
uttak

før

%
rømt
uttak

2021.09.2016

126

228

166

27

3

2

17,6

14,4

1113.10.2016

301

45

125

22

4

3

6,8

3,4

25.10.2016

125

20

20

8

2

6,0

4,5

18

etter

Figur 8. Ny gått oppdrettslaks (81cm/6,1 kg) med kraftig lusinfeksjon (ca 150 voksne lus) og luseskader fanget i
Salangselva med harpun 21. September 2016. Mesteparten av oppdrettslaksen som ble observert og tatt ut i
Salangselva var i denne størrelseskategorien.
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3.5

Løksebotnelva

Løksebotnelva ble undersøkt tre runder 1: 22 september, 2: 14 oktober og 3: 26 oktober. På
grunn av at Salmar Nord hadde fått pålegg om tiltak etter en rømningshendelse i juli fikk vi
oppdraget med å overvåke, samt gjennomføre uttak i Løksebotnelva. Registreringene ble
undersøkt av to dykkere (R.Muladal/G. Wiersbinsky). I tillegg
deltok Odd Sagerup og Alvin Sagerup under feltarbeidet og som
gjennomførere av garnfiske i elvemunningen etter rømt fisk.
Det var alle feltrundene gode forhold med sikt på 5-7 meter.
Runde 1
I runde 1 hadde noe laks startet å samle seg på gyteområdene.
Ørreten derimot var i full gyteaktivitet. Det ble registrert 65
villaks og 8 rømt oppdrettslaks av disse ble 6 tatt ut. Før uttak
var innblandingen 11 %. Etter uttak var innslaget 2,7 %.
To av oppdrettslaksene var nylig kommet på elva (lus) og var i
størrelse 3-4 kg og kunne relateres til laks fra Salmars
rømming. De øvrige fire oppdrettslaksene var av størrelse 6-10
kg. Det var også relativ lite laks på de kjente gyteområdene i
elva, samtidig som sjøørreten var i full gyteaktivitet. Det var
mistanke om at det fortsatt sto mye laks i Røyrbakkvannet.
Runde 2
I runde to var det adskillig mer laks på elva og gytingen til
villaksen var i gang. Det ble registrert 155 villaks og 6
oppdrettslaks av disse ble 3 tatt med harpun og en med garn.

Figur 9. Oversikt over undersøkt strekning
fra Røyrbakkvannet – munning. Røde sirkler
indikerer områder med mest oppdrettslaks.

I slutten av september kom det rapport om at det kom oppdrettslakser på elva (rapporter fra
lokale grunneiere). Det ble enighet mellom oss, grunneierforening og Fylkesmannen i Troms
at det skulle forsøkes å fange disse med garn. Det ble fanget 5 laks (2,1 – 4,3 kg) og en utgytt
sjøørret (1,5 kg) i den nederste kulpen mot havet (flomålet). Av disse ble alle kategorisert
som oppdrettslaks av de lokale fiskerne. Skjellprøvene viste derimot at kun én av fiskene var
oppdrettslaks.
Det ble også gjennomført befaring i Grønnlielva og Øveroselva (innløpselvene). Elvene var
svært små med liten vannføring og det var ikke mulig å gjennomføre drivtelling.
Runde 3
Det ble gjennomført en kontrollrunde 26 oktober på utløpselva. Det ble registrert noe mindre
(n=137) villaks enn runden før (n=155) og kun en oppdrettslaks som også ble tatt ut med
harpun. En del av villaksen var utgytt (20-30 %, særlig små hunnlaks), mens den større laksen
fortsatt var i gyting.
I Løksebotnelva var det et effektivt uttak av oppdrettslaks. Den første registreringen viste
11 % innblanding, etter uttak siste feltrunde var det 0,7 % innblanding av oppdrettslaks.
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Tabell 8. Oversikt over observert fisk i Løksebotnelva de forskjellige undersøkelsesperiodene høsten 2016.
Fargekoding for innslag av oppdrettslaks referer til grenseverdier satt i forskrift om fellesansvar for utfisking av
rømt oppdrettsfisk, dvs. grønt tilsvarer innslag under 4 %, oransje innslag mellom 4 og 10 % og rødt innslag over 10
%.

Laks

Ørret

Røye

Rømt

Uttak
Harpun

22.09.2016

65

181

11

8

6

14.10.2016

155

77

29

6

3

26.10.2016

137

26

4

2

1

Uttak
Garn

1

% rømt
før uttak

% rømt
etter uttak

11,0

2,7

3,7

1,2

1,4

0,7

Figur 10. Utvalg av oppdrettslaks fanget i Løksebotnelva september 2016. De nederste tre fisk er 91-100 cm / 8,5-10
kg. De øverste to laksene (begge ca 70 cm/3,5 kg, blank og fin/lite finneskader) kan relateres til Salmar-rømninga.
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