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Forord 
Arbeidet i rapporten har blitt utført gjennom en rammeavtale med oppdrettsnæringens 
sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks (OURO) og er utført av Naturtjenester i 
Nord.  
 
En rekke kontaktpersoner lokalt har bistått med organisering og viktig informasjon i tillegg til 
deltakelse under feltarbeidet. Dette inkluderer Harald Olsborg med mannskap (Signaldalselva), 
Tor Arne Chruickshank (Salangselva). Veterinærinstituttet ved Bjørn-Florø Larsen har 
gjennomført skjellprøveanalyse. Jan Leiv Hagen har gjennomført videoregistreringer i Skøelva 
og Salangsvassdraget.  
 
Feltarbeid og uttaksarbeid er utført av Gregorz Wierzbinski, Pierre Fagard, og Rune Muladal. 
Alle takkes for bidrag i felt og logistikk.  
 
Vi takker alle som har bidratt i prosjektet og OURO for oppdraget. 
 
Tromsø 1 mars 2022. 
 
 

 
Rune Muladal 
Prosjektleder 



 

 4 

Sammendrag 
Det ble i oppdraget gjennomført registreringer i 5 vassdrag som en direkte bestilling gjennom 
OURO-programmet. Hensikten var å redusere risiko for genetisk påvirkning på ville  
laksebestander ved å fjerne rømt oppdrettsfisk fra vassdragene. Arbeidet omfattet 
kartlegging av rømt oppdrettsfisk i gytebestandene gjennom drivtelling, og utfisking ved bruk 
av harpun, garn og not. Det var noen utfordrende forhold i deler av høsten med mye nedbør 
og høy vannstand, men oppsummert var det gode forhold for å gjennomføre oppdraget. 
 
Det ble registrert oppdrettslaks i 5 av de 5 elvene som inngikk i prosjektet.  Det ble observert 
912 fisk bestemt til å være villaks og 23 sikre oppdrettslaks på drivundersøkelsene. Totalt ble 
det tatt ut 16 oppdrettslakser. De største uttakene var i Salangselva (n=7) og Nordkjoselva 
(n=6).  Størrelsen på fisken var 2,0 til 9,0 kg med gjennomsnitt 4,2 kg. Med unntak av 
enkeltindivider av mulige umodne oppdrettslaks registrert i nedre del av Salangselva, all 
oppdrettslaks kjønnsmoden.  
 
Basert på resultater fra tellingene ble andelen rømt oppdrettslaks i gytebestandene før 
utfisking beregnet å være 0,5 – 14,3 % (gjennomsnitt 1,9 %).  
Samlet for alle elvene ble innslaget oppdrettslaks redusert fra 1,9% før uttak til 0,6 % etter 
uttak. Vi presiserer at selv med svært små mengder oppdrettslaks i elvene så blir innslaget 
signifikant, da det i 2021 var svært lite villlaks i flere elver kan noen få oppdrettslakser 
utgjøre flere prosent innslag. Den største forskjellen mot tidligere år er at det var svært mye 
laks i Signaldalselva sammenlignet med tidligere år. Dette som følge av reetableringen av 
laksestammen etter rotenonbehandlingen.  
 
Resultatene viser at uttak med harpun fungerte effektiv i vassdragene. Det er derimot en stor 
fordel 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. 
 
Vi registrerer at også 2021 var et år uten store mengder (antall) oppdrettslaks i elvene (omlag 
samme nivå som 2021 sespngen) sammenlignet med tidligere år. Resultatene viser også at i år 
med lite laks vil innslaget bli signifikant med selv noen få individer oppdrettslaks innblandet.  
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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 2020 så besluttet OURO at det skulle gjennomføres tiltak i 5 
elver i Troms (4) og Finnmark  (1). I Finnmark ble det vedtatt utfisking i Lakselva i Kviby og i 
Troms: Salangselva, Skøelva, Nordkjoselva og Signaldalselva.  
 
Naturtjenester i Nord fikk i oppdrag å overvåke og gjennomføre uttak i samtlige av elvene. 
 

2 Materiale og metoder 
2.1 Drivtellinger 

Drivtellingene og uttak ble gjennomført i perioden 6. august til 30. 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 
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nødvendig. Det var noen utfordrende forhold i elvene som er nærmere beskrevet i den 
elvevise gjennomføringen. 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 (3-
7kg) og storlaks (>7kg). I tillegg angis kjønn og kjønnsmodning. Sjøørret telles på antall og 
sjørøye telles på antall, samt modningsgrad (kjønnsmoden/umoden).   

2.2 Videoregistrering 

Det har vært utført videoregistrering i Skøelva og Salangsvassdraget og resultatene inngår i 
overvåkingen av innslaget rømt oppdrettsfisk. I Skøelva og Salangsvassdraget er fisketeller 
montert i laksetrapp. En mekanisk sensor er plassert i spalteåpningen på en Myreteller. Hver 
gang en fisk passerer starter et videopptak med bilderate på 50 bilder/sek. Sekvensene lagres 
på harddisk og gjennomgås underveis i registreringene for å følge eventuelle oppganger av 
rømt fisk.  
 

 

Figur 1. Oversikt over vassdrag der Naturtjenester i Nord har gjennomført tiltak i regi av OURO 2021. 
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2.3 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 2 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 
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 2021 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. 
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Tabell 1. For å skille villfisk med oppdrettslaks er det brukt kriterier som også er oppsummert i Svenning mfl. 2015. 

 

 

Figur 2. 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: 

Naturtjenester i Nord).  
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Tabell 2. Oversikt over vassdrag, med dato for gjennomføringer, antall feltarbeidere, strekning sjekket av totalt 

lakseførende strekning, observasjonsforhold og hvilken undersøkelse som er utført. Antall dykkere/tellere er angitt 

med antall personer i bredden på undersøkte strekninger. Runder merket med kursiv indiokerer at dette var den 

ordinære tellerunden.  I tillegg ble videoovervåking benyttet til å overvåke oppvandring gjennom fisketrapper i tre 

vassdrag (merket med *).  

Vassdnr Elv Dato Antall  
km 

Dykk-
ere 

Observasjons- 
Forhold/sikt 

Undersøkelse 

213.1Z Lakselva i Kviby 18.8 4/6 1 Gode/ 5-6m Kartlegging 
  21.9 6/6 2 Gode/5m Drivtelling/uttak 
  14.10 4/6 2 Gode/Middels/5-11m Drivtelling+Uttak 
204.Z Signaldalselva 22.8 6/25 2 God-middels/10-5m Drivtelling  
  1-2.10 23/25 3 Gode/6-11m Drivtelling+Uttak 
  15.10 6/25 3 God/7-15m Uttak 
198.Z Nordkjoselva 20.8 8/11,9 2 Dårlig/<5m Kartlegging  
  2.10 11,9/11,9 3 Gode/15m Drivtelling+Uttak 
  15.10 11,9/11,9 3 Gode/8-10m Uttak 
191.Z Salangselva* 7-8.10 15/38 3 Gode/7-9m Drivtelling/uttak 
  30.10 1/38 3 Dårlige/5-17 Kontroll (avsluttet) 
193.Z Skøelva* 6.8 2,8/11,6 1 Gode/ 6-7m Kartlegging 
  5.10 2,8/11,6 2 Gode/ 8m Drivtelling+Uttak 
 

Tabell 3. Oversikt over hvilke metoder som har vært forsøkt brukt for uttak i de ulike vassdragene. Kryss i parentes 
angir at det har vært gjennomført prøvefiske i vassdraget.  

 Uttaksmetode metode 
v/snorkling 

Lokalt organisert utfiske 

Vassdrag  Harpun Not Garn Stangfiske Røkting 
fisketrapp 

Lakselva i Kviby x     
Signaldalselva x   (x)  

Nordkjoselva x     

Skøelva x    x 

Salangselva x    x 

3 Resultater og diskusjon 
3.1 Uttak av oppdrettsfisk 

Det ble registrert oppdrettslaks i 5 av 5 elver og det ble gjennomført uttak i samtlige av 
vassdragene som inngikk i prosjektet (Tabell 5). Det ble totalt tatt ut 17 oppdrettslaks (tabell 
4) av disse ble samtlige tatt ut med harpun).  
 
Basert på resultater fra tellingene ble andelen rømt oppdrettslaks i gytebestandene før 
utfisking beregnet å være 0,5 – 14,3 % (gjennomsnitt 1,9 %). Samlet for alle elvene ble 
innslaget oppdrettslaks redusert fra 1,9 % før uttak til 0,6 % etter uttak. 
 
Størrelsen på oppdrettslaksen var 2,0 til 9, kg (gj.snitt 4,2 kg) med lengde på 62 – 92 cm 
(gj.snitt 78 cm) og samtlige av oppdrettslaksene var kjønnsmoden.  
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Tabell 4. Oversikt over fisk tatt ut med harpun og stang i de 14 nordligste vassdragene omfattet av OURO høsten 

2019.   

 Uttak fisk ved 
snorkling 

Lokalt 
organisert  
utfisking 

Art 

Vassdrag Harpun Stang Oppdretts- 
laks 

Lakselva i Kviby 1   1	
Signaldalselva 2   2	
Nordkjoselva 6   6	
Skøelva 1  0 1	
Salangselva 7  7 
Total 17 0 17 

3.2 Drivtelling og innslag av oppdrettslaks i elvene før og etter uttak 

Det ble utført drivtelling i alle elvene og en oversikt over resultatene er vist i tabell 5. Her er 
oppgitt antall oppdrettslaks før uttak, hvor mange som er tatt ut. Det er også estimert andel 
rømt oppdrettslaks i gytebestanden til villfisken før og etter uttak.  
 
Resultatet viser at andelen rømt oppdrettslaks var størst i Lakselva i Kviby (14,3 %) og 
Nordkjoselva (9,8 %). Angående Skøelva var andelen på nedsiden laksetrapp/kamera på 17,3 
%, mens samlet medregnet laks som var gått opp i trappa var andelen innblanding av 
oppdrettslaks på totalbestanden av gytefisk (fangst trukket fra) på 1,5 %.  I Salangselva var 
andelen på nedsiden laksetrapp/videoteller i Kistefossen på minimum 4,1 %, mens samlet 
medregnet laks som var gått opp i trappa var andelen innblanding av oppdrettslaks på 
totalbestanden på minimum 3,4 %.  I alle elvene har utfiskingen bidratt til å redusere andelen 
rømt oppdrettslaks til godt under 4 % (0 – 2,6 %). Det presiseres videre at det er noe 
usikkerhet knyttet til estimatene, ettersom de baserer seg på at all rømt oppdrettslaks er 
riktig identifisert. Ofte kan enkelte oppdrettslaks være vanskelig å identifisere og bli 
feilbestemt som villaks. Dette vil igjen resultere i at andelen rømt oppdrettslaks kan bli noe 
underestimert. Tallene i tabell 4 og 5 må derfor anses som minimumstall.  
 

Tabell 5. Oversikt over resultater fra kartlegging og uttak av rømt oppdrettsfisk i de nordligste OURO-elvene høsten 

2020. Kolonnen med totalt antall oppdrettslaks før uttak, viser summen av oppdrettslaks tatt ut ifbm. drivtelling og 

gjennom lokalt organisert utfisking eller fra tidligere uttaksrunder.  

		 Drivtelling 
 
Video-
overvåking 

Antall 
oppdrettslaks 

Estimert andel rømt 
laksefisk i 
gytebestanden 

   
 
laks 

 
oppdr. 
laks laks 

Oppdr 
laks 

Totalt 
før 
uttak1) 

Tatt ut 
Før uttak Etter uttak 

(%) (%) 

Lakselva	i	Kviby	 6	 1	 		 	 1	 1	 14,3	 0,0	

Signaldelselva	 605	 2	 		 	 2	 1	 0,3	 0,2	

Nordkjoselva	 74	 8	 		 	 8	 6	 9,8	 2,6	

Skøelva*	 17	 1	 	308	 2	 3	 1	 1,5	 0,9	

Salangselva		 210	 9	 	48	 0	 9	 7	 3,4	 0,8	
Total		 912	 21	 356	 3	 23	 16	 1,8	 0,6	

* Ved estimering av andel rømt laksefisk i Skøelva er fangst (125 laks) trukket fra.
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Gjennomføring i de enkelte elvene 

3.3 Lakselva i Kviby 

Hele anadrom strekning av Lakselva i Kviby ble undersøkt av to personer gjennom tre runder 
hvor runde 2 (21.9) regnes som kartleggingsrunde. Det ble registrert kun 6 laks og totalt 1 
sikre oppdrettslaks.  Det ble gjennomført ny registrering 14 oktober som viste det ikke var 
kommet mer fisk på elva. Det ble tatt ut 1 av 1 oppdrettslakser. Dette ga en innblanding på 
14,3 % før og 0 % etter uttak. Oppdrettslaksene var helt øverst i vassdraget (under foss). Det 
synes i elva at o-laksen ofte går helt opp under vandringshinderet (øverste foss) i elva, som 
også er registrert tidligere år. 
 

 

Figur 3. Undersøkt strekning av Lakselva i Kviby. 
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3.4 Signaldalselva 

Signaldalselva er undersøkt gjennom tre runder. De to første rundene ble hele 
elvestrekningen undersøkt og runde tre var en ren uttaksrunde. De nederste 2 km av elva er 
ikke undersøkt da dette er områder med stor leirepåvirkning/dårlig sikt. Dette er også 
områder med dårlige gyteforhold.  
 
Det ble gjennomført fullstendig registreringsrunde 1-2. oktober. Det ble registrert 605 laks og 
2 oppdrettslaks hvorav 1 ble tatt ut. Ny registrering 14 oktober ble det ikke registrert ny fisk 
på elva, samtidig som det ble tatt ut en o-laks (sannsynligvis samme som ble observert 1 
oktober). Elva var da ca 2 °C. 
 
Totalt ble det observert 2 sikre oppdrettslakser der vi tok ut begge. Før uttak var 
innblandingen på 0,3 %.  
 
Signaldalselva har vært i en sårbar fase da elva er under reetablering i forbindelse med 
rotenonbehandling i 2016. Samtidig viser det seg at det tidligere har vært svært høy 
innblanding av oppdrettslaks i elva. I 2020 var det derimot fire ganger så mye villaks som 2019 
sesongen, og i 2021 en 6 dobling av 2020 nivået med laks. Sannsynligvis var denne voksne 
laksen resultat etter siste års utsettinger av yngel og at reetableringsprogrammet har fungert 
etter hensikten. Det ser nå svært positivt ut ifbm reetableringen og vi har forventning om 
ytterligere mer villaks i elva i 2022. Det blir derimot viktig å følge opp arbeidet med videre 
uttaksarbeid av oppdrettslaks i denne sårbare reetableringsfasen.   
 

 

Figur 4. Oversikt over undersøkt strekning i Signaldalselva. 
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3.5 Nordkjoselva 

I Nordkjoselva ble hele lakseførende strekning, fra vandringshinder og ned til der elva 
påvirkes av tidevannet undersøkt tre runder. Drivtellingen ble utført av en personer i 
bredden. Hovedregistreringen ble gjennomført 2 oktober. Vannføringen var da middels til 
liten årstiden tatt i betraktning, og sikten var >10 meter og ga svært gode 
registreringsforhold. Det ble registrert til sammen 76 villaks og 80 oppdrettslaks. Dette gir et 
innslag av rømt oppdrettslaks på 9,8 %. Det ble en ekstra kontrollrunde den 15.10. Det var da 
ikke kommet mer villaks eller oppdrettslaks på elva. Det ble totalt tatt ut 6 av 8 
oppdrettslaks. Innslaget var 9,8 % før og 2,6 % etter uttak. De to oppdrettslaksene som var 
igjen etter uttaksarbeidet var i den helt nederste delen av elva (flomålet) og sto sammen 
med utgytt sjøørret. Det var krevende forhold for uttak uten å måtte samtidig fange mye 
sjøørret (vurderte garn / not som eneste alternativ). Vi vurderte samtidig at disse to fiskene 
ikke var en del av gytefisken i elva i 2021 da elva var iferd med å fryse inn og villfisken var 
utgytt. Også tidligere år er det registrert blank o-laks i munningen av elva. Det er derfor 
viktig med sene registreringer for å fange opp om disse inngår i gytingen i vassdraget.  
 

 

Figur 5. Oversikt over undersøkt strekning i Nordkjoselva 2021. 
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3.6 Salangselva 

Det er gjennomført drivtelling og videoregistreringer i Salangselva i 2021. Det er gjennomført 
drivtelling fra Langfossen til munning i perioden 7-8.10. Det har også vært montert 
teller/videoregistrering i Kistefossen.  
 
Det ble registrert 210 villaks og 9 sikre oppdrettslaks på drivtellingene og vi bruker data fra 
drivtellingene til beregning av innblanding. Resultatene fra videoregistreringene bruker vi 
som støtte til vurderingene.   
 
Fra Kistefossen til munning er det på drivtellingene registrert 210 laks. Av disse er det på 
drivtellingene på oversiden telleren er det registrert 26 laks. Det er på videoovervåkingen 
registrert 48 laks. Det vil si 54 % av den registrerte laksen i fisketelleren er observert ved 
drivtellinger. Det har sannsynligvis gått noe laks (estimert til 15 - 25 laks) opp forbi 
Langfossen, som har spredd seg i de øvre deler.  
 
Det er registrert 9 sikre oppdrettslaks på nedsiden Kistefossen og ingen sikre oppdrettslaks ble 
observert på oversiden Kistefossen, hverken på drivtellingene eller videoregistreringene.  
Det ble tatt ut 7 oppdrettslakser. For hele vassdraget gir det en innblanding på 3,4 % før uttak 
og 0,8 % etter uttak. Det ble observert noe blank laks i munningsområdet, men pga dårlige 
siktforhold og store vannvolum (nedsiden Elvelund) er det usikkert hvorvidt dette var o-laks 
eller villfisk. Uansett synes dette som å være umoden fisk slik at disse antakeligvis ikke 
inngikk i gytebestanden i 2021. I 2021 var det om lag 100 pukkellaks i vassdraget som 
utelukket var samlet fra Nedrevannet – sjøen. Det ble tatt ut om lag 50 pukkellaks i 
vassdraget med harpun.  
 

 

Figur 6. Oversikt over undersøkte strekninger i Salangselva merket med blått høsten 2020 (blå strek). 
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3.7 Skøelva 

Det er utført drivtelling to runder på nedsiden laksetrappa. Første kontrollrunde var 6.8. Det 
var da gode forhold. Siden all oppvandring i fisketrappa overvåkes med video, ble kun 
strekningen nedstrøms fisketrappa undersøkt. Ingen o-laks ble registrert. Det ble derimot 
registrert rundt 100 pukkellaks i munningsområdet, der de fleste ble tatt ut med garn. Runde 
to den 5. oktober regnes som registreringsrunde for gytebestanden av villfisk. Det ble 
registrert 17 laks og totalt 1 oppdrettslaks, oppdrettslaksene ble skutt og avlivet.  
 
Oppvandringen i fisketrappa overvåkes med video, og i løpet av sesongen ble det registrert 
308 villaks, og 2 mulige oppdrettslaks. Ut fra registreringene i trappa og drivtellingene 
nedenfor minus fangsten (124 laks), var det 201 villlaks i elva i gytetiden, og innslaget av 
rømt oppdrettslaks var 1,5 % før utført utfisking. Gjennom harpunering nedstrøms trappa ble 
innslaget redusert til <1 % for hele vassdraget.  
 

 

Figur 7. Undersøkt strekning i Skøelva merket med pil og plassering av videoovervåkingen. 
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4 Diskusjon 
Høsten 2021 skulle det gjennomføres overvåking og uttak i de 5 nordligste vassdragene i 
OURO-sammenheng. Høsten er som regel ustabile med plutselige perioder med nedbør, dette 
kan skape utfordringer i forhold til gjennomføring av feltarbeid. Samtidig er det viktig med 
disse nedbørsperiodene for at villfisk skal komme opp i vassdragene sent på høsten særlig 
etter sommerperioder med tørke eller liten vannføring. I 2021 var det derimot lang periode 
med mye vann i vassdragene og det var et relativt kort tidsvindu med gode 
registreringsforhold om høsten, samtidig var det en relativt varm høst slik at det var mulig å 
gjennomføre kontrollrunde så sent som 15 november.   
 
Det er gjennom OURO ordningen bestemt at det skal gjennomføres registreringer inntil tre 
ganger i hver elv. Det styrker metodikk i forhold til overvåking og uttaksarbeidet, da det er 
mulig å gjennomføre registreringer og uttak både før og etter eventuelle ”flomperioder”. 
Etter en periode med høy vannstand, er det ofte kommet mer fisk på elva sammenlignet med 
perioden før ”flommen”. Dette var eksempelvis tilfelle i elvene i Sør-Troms og det var der 
helt nødvendig med en nedbørsrik periode før vi kunne gjennomføre gode registreringer når 
vannstanden sank.  
 
I de fleste elvene fikk vi gjennomført to-tre gode registreringer - før gyting, under gyting og 
etter gyting til villaks. Resultatene viser at uttak med harpun fungerte effektiv i vassdragene. 
Det er derimot en stor fordel å gjennomføre to eller tre uttaksrunder i de komplekse 
vassdragene for å redusere innslaget av oppdrettslaks, da gytetidspunktene innad i vassdraget 
også er forskjellig. Særlig vil dette kunne gjelde vassdrag med innsjøer der laksen gyter på 
innløps- og utløpselva. Samlet ble uttaksarbeidet gjennomført som planlagt og måloppnåelsen 
kan totalt sett vurderes som god. 
 
Hensikten var å redusere risiko for genetisk påvirkning på ville  laksebestander ved å fjerne 
rømt oppdrettsfisk fra vassdragene. Arbeidet omfattet kartlegging av rømt oppdrettsfisk i 
gytebestandene gjennom drivtelling, og utfisking primært ved bruk av harpun. Det ble 
registrert oppdrettslaks i alle de 11 elvene som inngikk i prosjektet.   
 
Størrelsen på oppdrettslaksen var 1,5 til 10 kg med gjennomsnitt ca 4,0 kg som er typisk 
størrelse på oppdrettslaksen registrert de siste årene. Det var derimot stor variasjon i 
utseende der enkelte ser nyrømt ut, mens andre har stått en stund i hav / elv. 
Oppdrettslaksen hadde stort sett forskjellig utssende og størrelse og det var ikke noe mønster 
i at det var fisk fra «en hendelse», slik det var i Salangen i bl.a. 2019. Det var heller ikke 
registrert noen rømningshendelser i regionen i 2020. Likevel var innslaget i gjennomsnitt 
totalt på over 4 % i elvene. Samtidig var det relativt lite villaks i elvene i 2020. Dette 
medfører at innblandingsprosent kan bli høy selv med noen få individer oppdrettslaks i 
elvene.  
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