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Sammendrag
Lamberg, A., Strand, R. og Kanstad-Hanssen, Ø. 2017. Videoovervåking av laks og sjøørret i
Granvinsvassdraget i 2017. SNA-rapport 05/2018. 62s.

I 2017 ble det startet opp et videoovervåkingsprosjekt i Granvinsvassdraget der
hovedmålet var å overvåke innsiget av laks og sjøørret. Siden det er første gangen en slik
metode er benyttet i vassdraget, ble det satt opp to delmål: 1) Prøve ut Granvinselva som
lokalitet for videoovervåking. 2) Samtidig prøve å gjennomføre full kartlegging av
innsigene av laks og sjøørret i 2017.
Overvåkingen viste at sikten i vannet i Granvinselva var tilfredsstillende for bruk av den
valgte metoden. Overvåkingstverrsnittet lå ca. 100 meter fra tidevannspåvirket del av
elva, og fanger derfor potensielt opp tilnærmet all fisk i bestandene. Det ble analysert
videoopptak fra 24. mai til 19. september og fra 14. oktober til 1. november.
I overvåkingsperioden passerte det 87 laks (netto oppvandring) opp i vassdraget. I tillegg
ble det registrert 11 laks (11,2 %) med morfologiske karakterer som tyder på oppvekst i
oppdrettsanlegg. Ved hjelp av størrelses og kjønnsfordeling og fangst, ble det beregnet en
total gytebiomasse av hunnfisk (GBM) på 260 kg. Dette utgjør 140 % måloppnåelse av
GBM (vekt). Beregningen gjelder før uttak av stamfisk.
Det ble registret 4073 sjøørreter (netto oppvandring) i Granvinselva i 2017. Brudd i
videoopptakene fra 19. september til 14. oktober gjør at tallet er et minimumsestimat.
Det vandret dessuten opp sjøørret den første dagen videosystemet var i drift, og det kan
derfor ikke utelukkes at det hadde passert fisk også før oppstart. Størrelsesfordelingen
estimert fra hele innsiget, tyder på at det var en høy andel (80 %) umodne sjøørreter i
størrelsesklassene fra ca. 25 til 35 cm (trolig to årsklasser). Dette er mer enn dobbelt så
mange som normalt registreres i andre vassdrag (ca. 40 %).
Det var mulig å subjektivt vurdere graden av lakselusinfestasjon på 44% av totalt 4171
passerende fisk. Generelt var nivået av lakselusinfestasjon i 2017 lavt sammenlignet med
andre elver. De største sjøørretene og laksen hadde mest lus, mens de små umodne
sjøørretene hadde minst.
Tidligere litteratur antyder et årlig innsig på gjennomsnittlig 80 laks og 2680 sjøørreter
til Granvinsvassdraget i perioden fra 1964 til 2007. Vi kan likevel ikke konkludere med at
det registrerte innsiget av 87 laks og 4073 sjøørret i 2017 er på nivå med de årlige
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innsigene på 60- til 80-tallet. Både observasjoner i elva fra denne perioden, og det faktum
at fangstatistikken kun omhandlet fisk fanget i vassdraget, når det samtidig ble fanget
betydelige antall sjøørret og laks i sjøen, tyder på at bestandene har vært vesentlig større
enn i 2017.
Dagens bestandssituasjon, både for laks og sjøørret, tyder imidlertid ikke på en unormalt
lav produksjon i vassdraget eller lav sjøoverlevelse for de yngste individene.
Granvinsvassdraget er arealmessig lite i nasjonal målestokk, og bestandstallene avviker i
dag ikke mye fra det en ser i andre vassdrag som overvåkes. Fangststatistikken fra 70- og
80-tallet viser at Granvinsvassdraget var blant de beste sjøørretvassdragene i Norge, på
tross av at produksjonsområdene for ungfisk kun er ca. 200 000 m².
I rapporten diskuteres det om forklaringen på dette paradokset, kan være de omfattende
utsettingene som pågikk i mange tiår. Det første klekkeriet var i drift allerede i 1866. I
perioden 1972 til 1989 ble det satt ut ca. 6,5 millioner sjøørret yngel, og ca. 1,5 millioner
lakseyngel. I 1980 ble det innført et nasjonalt forbud mot garnfiske i anadrome vassdrag.
Granvinvassdraget fikk «særbehandling» fram til 1992, med tillatelse til garnfiske etter at
nasjonale forbudet mot garn i anadrome vassdrag, trådte i kraft i 1980. Bakgrunnen for
at garnfiske forble tillatt, var at lokal forvaltning av fisket og klekkeriet ble vurdert å være
spesielt veldrevet. Fangststistikken fra 1980 til 1992 tyder på at denne avgjørelsen kunne
forsvares.
Registreringer av effekter av lakselus i Hardangerfjorden fra 90-tallet fram til i dag viser
en tydelig bedring utover 2000-tallet. Det er liten variasjon i måling av prematur
tilbakevandring av sjøørret og lakselusinfestasjon fra indre Hardangerfjorden i årene
2010 til 2015, en periode da deler av den fisken som ble registrert Granvinselva i 2017,
har hatt sine sjøvandringer.
Videre overvåking i Granvinsvassdraget i årene som kommer, vil vise om blant annet
bestandsfordelingen av sjøørret registret i 2017 forandrer seg. Resultatene fra en slik
overvåking vil kunne øke forståelsen av bestandsvariasjonene over år.
I følge fangststatistikk og tidligere litteratur, har Granvinvassdraget alltid vært et
vassdrag dominert av sjøørret. Laksebestanden er liten, men relativt stabil. En liten
bestand er imidlertid ekstra sårbar for innblanding av fremmede gener. Når det i tillegg
enkelte år er registret en like høy andel av fettfinneklippet fisk som rømt oppdrettslaks i
gytebestanden, har andelen «fremmede gener» vært høy over år.
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Forord
Fangststatistikk har vært, og er fortsatt den mest benyttede metoden for å beregne
bestandsstørrelser av laks og sjøørret i vassdragene i Norge. Mange av bestandene har de
senere årene blitt fredet. Det er også innført begrenset fisketid, eller strengere kvoter.
Fangststatistikk gir i utgangspunktet et unøyaktig grunnlag for finne korrekte
bestandstall. Når fangstinnsatsen endres eller bestandene fredes, blir problemet
ytterligere forsterket. Kunnskap om både bestandsutviklingen og bestandsstørrelser er
imidlertid nødvendig for å kunne vurdere menneskeskapte påvirkninger.
Effekter av lakseoppdrett på ville bestander, enten gjennom økte nivåer av lakselus i sjøen
eller gjennom genetisk innblanding fra rømt oppdrettslaks, er sentrale miljøproblemer i
myndighetenes kontroll av næringen. Det gjeldene verktøyet for styring av vekst i
oppdrettsnæringen er det såkalte «Trafikklyssystemet». Dette systemet benytter en
teoretisk modell og målinger av nivåer av lakselus, for å si noe om påvirkningen næringen
har på vill laks og sjøørret i hvert av Norges 13 produksjonsområder for oppdrettslaks.
Kunnskapsgrunnlaget

for

modellen

har

usikkerheter

gjennom

kartlagte

«kunnskapshull». Oppdrettsnæringa ser i stadig større grad behov for å bidra til å få tettet
disse kunnskapshullene, både for å få mer forutsigbare betingelser for driften, men også
for å bidra med relevante tiltak for å minske påvirkningen på vill laksefisk.
Oppdrettsselskaper innen hvert produksjonsområde ser nå i større grad enn før, nytten i
å gå sammen om å finansiere forskning og overvåking. I produksjonsområde 3 (PO3) er
det det for 2018 – 2020 planlagt overvåking av flere bestander av vill fisk. Gjennom
videoovervåking i elvene og merking av vill laks og sjøørret vil vandringsruter,
sjøoppholdstid og overlevelse kartlegges. Aktiviteten skal finansieres av en
sammenslutning av oppdrettsbedrifter og har fått navnet SalmonTracking 2020.
Den foreliggende rapporten beskriver resultatene fra videoovervåking av laks- og
sjøørretbestandene i Granvinsvassdraget innerst i Hardangerfjorden i 2017. Hovedmålet
er å få mer korrekt informasjon om bestandsstørrelser enn det fangststatistikk kan gi.
Prosjektet i 2017 er en pilot for SalmonTracking 2020. Under planleggingen av dette
prosjektet, ble det gjort et representativt utvalg av vassdrag som det var behov for å skaffe
kunnskap om. Granvinsvassdraget ble valgt fordi det ligger langt inne i Hardangerfjorden.
Beliggenheten fører til at særlig laksesmolt herfra, har lang vandringsvei og kan være mer
utsatt for smitte av lakselus i utvandringsperioden enn smolt fra de ytre vassdragene. Det
ble imidlertid uttrykt bekymring for at sikten i vannet i Granvinvassdraget var en
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begrensende faktor for bruk av videoovervåking. Et av to delmål i 2017 var derfor å
overvåke en hel sesong og dermed kartlegge siktforholdene. Om disse viste seg å være
tilfredsstillende, kunne vassdraget inngå i SalmonTracking 2020 i årene 2018-2020. Det
første

året

med

overvåking

i

Granvinvassdraget

ble

derfor

finansiert

av

oppdrettsselskapene Lingalaks As og Tombre gruppen som har sine anlegg nærmest
vassdraget.
Anders Lamberg
Prosjektleder
Skandinavisk naturovervåking
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1. Innledning
I de siste 15 årene er det registrert en betydelig nedgang i fangstene av sjøørret i flere
norske vassdrag. Sjøørretfisket er derfor stoppet i flere elver, og også i noen fjorder om
våren. Det er særlig i elver fra Rogaland til og med Trondheimsfjorden det er innført
strengere fiskeregler.
Siden 90-tallet har Miljødirektoratet (MD) ønsket, og vært pådriver for en utvikling av
nye metoder som kan måle størrelsen på bestander av anadrom laksefisk i elver.
Motivasjonen har vært at fangststatistikk ikke alltid kan benyttes for å gi en
tilfredsstillende beskrivelse av bestandsutvikling. Spesielt krevende blir det når mange
vassdrag fredes og fangststatistikken faller bort, eller det innføres nye fiskeregler som
gjør det vanskelig å sammenligne mellom år. Det foregår også en betydelig fangst av
sjøørret i sjøen, der det ikke er rapporteringsplikt. Svaret på store deler av denne
utfordringen har vært utvikling av metoder for telling av antall individer i vassdragene.
I de siste årene har antall elver der det foregår bestandsovervåking, økt betydelig. Det er
imidlertid mange aktører, så det foreligger foreløpig ingen komplett oversikt over alle
vassdragene med slik overvåking i 2017, men et grovt anslag for dette året, er 40 vassdrag
med videoovervåking og drivtelling av gytefisk i over 160 elver. Heldekkende feller, der
all ned- og oppvandrende fisk blir registrert, har blitt benytte i en del vassdrag, men kun
tre av disse er i drift i dag. Det er også benyttet midlertidige feller i flere vassdrag der det
er registrert anadrom fisk, og i noen tilfeller er det også merket fisk som kan gjenfanges i
fella for beregning av sjøoverlevelse og vekst (Berg & Jonsson., 1990; Kanstad-Hanssen &
Bentsen, 2014; 2015; Kanstad-Hanssen et al., 2017).
De nevnte metodene gir ulike typer data. Drivtellinger fanger i utgangspunktet opp hele
bestander i vassdrag der all fisken oppholder seg i ferskvann om vinteren. Forutsetningen
er at drivtelling utføres i på alle elvestrekninger som er tilgjengelig for anadrom fisk, og
at det ikke er innsjøer i anadrom del av vassdraget. Der det er innsjøer vil det alltid være
en usikkerhet knyttet til hvor stor andel av fiskebestandene som til enhver tid observeres
på elvestrekningene. I vassdrag med sjøørret, der en høy andel av bestanden består av
umodne individer, øker utfordringene med å registrere hele bestanden. Den umodne
fisken kan ofte i stor utstrekning oppholde seg i innsjøer eller brakkvannsområder i eller
utenfor vassdraget. Videoovervåking i et tverrsnitt langt nede i vassdragene vil i større
grad fange opp hele bestander – både utvandrende og oppvandrende individer, uavhengig
8
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av om fisken skal gyte eller ikke. Dette gir mulighet for å estimere overlevelse, og dessuten
utvandrings- og oppvandringstidspunkt for både voksne fisk og smolt.
I heldekkende feller kan også både utvandrende og oppvandrende fisk registreres. Måling
av vandringsforløp kan påvirkes av fella. I feller registreres ofte seinere oppvandring enn
det som er normalt der en benytter videoovervåking. Dette skyldes trolig at
oppvandrende fisk forsinkes av tverrmonterte feller. Dette er, for eksempel, observert der
en benytter ledegjerder i kombinasjon med videoovervåking. Selve fellekonstruksjonen
kan også føre til forsinkelser, og dermed fungere som et midlertidig vandringshinder
(Strand & Lamberg, 2014). Noen fiskefeller fanger heller ikke all fisk i bestanden. Et
eksempel på dette er fiskefella i Etne. Her er det registrert en andel sjøørret under 0,6 kg
i 2016 på 5 %, mens drivtellinger ovenfor viste over 25 % (Skaala et al., 2016). Fordelen
med heldekkende feller er at det kan tas prøver av fisken, og at den kan individmerkes.
Dette gir mulighet for å følge enkeltindivider over flere år, og f.eks. måle sjøoverlevelse.
Imidlertid kan håndteringen av fisken, særlig smolten, og også selve merkemetoden, gi
høy dødelighet - i flere tilfeller høyere enn 50 % (Hansen, 1988; Strand et al., 2002).
Granvinsvassdraget består primært av to elvestrekninger og en innsjø. Det har i flere år
blitt gjennomført drivtelling av gytebestandene på elvestrekningene (Skoglund et al.,
2015; Skoglund et al., 2014; Skoglund et al., 2008; Skoglund et al., 2016). Hvor mange laks
og sjøørret det befinner seg i innsjøen, er imidlertid ikke kjent. Videoovervåking av
anadrom laksefisk i flere andre vassdrag med innsjøer, viser at en varierende andel av
fisken oppholder seg i innsjøene der de ikke kan registreres ved gytefisktellinger.
Vassdrag med innsjøer kan også ha større betydning for bestandene av sjøørret i en
region, enn vassdrag uten innsjø. Grunnen er at sjøørret som har vokst opp og vandret ut
av vassdrag uten innsjøer, kan ha behov for å vandre opp i vassdrag med innsjøer for
vinteropphold. Dette er observert i studier der en benytter elektronisk merket fisk
(Davidsen et al., 2014b).
Siden Granvinsvassdraget har er en stor innsjø, er trolig ikke drivtelling en god metode
for å registrere størrelsen på de anadrome bestandene i vassdraget. Heldekkende feller
er både kostbare, medfører inngrep i elva og håndtering av all fisk, og i 2017 ble det derfor
besluttet å gjennomføre videoovervåking av oppvandrende fisk i Granvinsvassdraget.
Hovedmålet var å kartlegge bestandene av laks og sjøørret gjennom registrering av
innsiget til vassdraget. Prosjektet i 2017 har to delmål:
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1) Teste Granvinselva som lokalitet for videoovervåking. For at videoovervåking
skal gi tilfredsstillende datakvalitet, er det en forutsetning at siktforholdene er
tilstrekkelig gode gjennom hele sesongen til å registrere all passerende fisk. For å
dimensjonere videosystemet i Granvinselva, dvs. sikre lav nok avstand mellom
kameraer til å dekke hele tverrsnittet, uavhengig av vannsikt, eller avgjøre om
metoden er egnet i elva, skal det utføres en pilotstudie gjennom registreringer i
perioden fra mai til oktober i 2017.
2) Samtidig gjennomføre full kartlegging av innsigene av laks og sjøørret.
På lengre sikt, er målet å også overvåke utvandring av vinterstøing og smolt.
Undersøkelsene er planlagt å suppleres med individmerking av fisk og tilhørende
registreringssystemer i munningen av Granvinsvassdraget. Målet med dette er blant
annet å kunne måle sjøoverlevelse. Det planlegges også å merke fisk med
hydroakustikksendere. Ved hjelp av utplasserte loggestasjoner i fjorden, kan dermed
vandringsrutene for fisken i sjøen kartlegges.

10
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2. Metode
2.1 Områdebeskrivelse og bestandene
2.1.1 Områdebeskrivelse
Granvinsvassdraget (052. 1Z) ligger ca. 140 km inn i den 183 km lange Hardangerfjorden
(Figur 1). Hardangerfjorden er Norges nest lengste og verdens femte lengste fjord. I følge
lakseregisteret (www.lakseregisteret.no) er det 29 andre vassdrag med anadrom

laksefisk som har utløp i Hardangerfjorden (Figur 2). I tillegg er det mindre elver og
bekker som har utløp i fjorden. Flere av disse har bestander av ørret der det også er
sjøvandrende individer. Bare i Kvam kommune, nabokommunen til Granvin kommune, er
det 23 små elver eller bekker med dokumentert smoltproduksjon (Lyse et al., 1997). I
Granvin kommune finner vi også Kvanndalselva og Folkedalselva som har en bestand av
ørret med en del sjøvandrende individer (sjøørret) (Hellen et al., 2013).

Figur 1. Hardangerfjorden med lokalisering av Granvinsvassdraget (rød sirkel) (kartkilde:
www.google.no/maps).
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Figur 2. Hardangerfjorden med 30 vassdrag (i den delen av kartet som har farge) med laks og
sjøørret. Granvinsvassdraget er markert med rød sirkel (kartkilde: www.lakseregisteret.no).

I Hardangerfjorden er det høy tetthet av sjøanlegg for oppdrett av hovedsakelig laks. Da
etablering av lakseoppdrett foregikk for fullt på 80-tallet, var veksten av denne næringen
høyere i denne regionen enn i andre deler av landet. Selv om det har vært en økning i
antall anlegg også i resten av Norge, er tettheten av oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden
fremdeles en av de høyeste i verden. Fra utløpet av Granvinsvassdraget til nærmeste
anlegg er det ca. 20 km (Figur 3). Det er ikke etablert anlegg innerst i Hardangerfjorden.
I midtre deler er imidlertid antall anlegg høyt (Figur 3).
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Figur 3. Lokaliteter for oppdrettsanlegg for laks i Hardangerfjorden (røde og hvite symboler).
Granvinsvassdraget er markert med rød sirkel (kartkilde: www.fiskeridir.no).

Granvinsvassdraget har bestander av atlanterhavslaks og ørret, der mesteparten av
ørreten klassifiseres som sjøørret (Hellen et al., 2013). Vassdraget består hovedsakelig av
to større elvestrekninger og en innsjø med et totalt nedbørsfelt på 177 km². Årlig
middelvannføringen er ca. 10 m³/s. Storelva som har en lakseførende strekning på 5,6
km, utgjør den øverste delen av vassdraget. Utløpselva fra Granvinsvatnet, Granvinselva,
er 2,2 km lang. Totalt elveareal i vassdraget er beregnet til 207 205 m² (Hellen et al.,
2013). Granvinsvatnet har et areal på. 4,28 km² og ligger 20 moh. I tillegg er det 9 andre
små sideelver eller bekker med samlet lengde på 5,3 km (Hellen et al., 2013). For detaljert
beskrivelse av vassdraget henvises til rapporter fra Rådgivende Biologer (Hellen et al.,
2013; Skår, 2010).
Granvinvassdraget er et av 30 vassdrag som har utløp i Hardangerfjorden. Av disse er det
fem andre vassdrag som er oppgitt å ha større elveareal for oppvekst av ungfisk av
sjøørret og laks (produksjonsareal), enn Granvinsvassdraget. I nasjonal sammenheng er
elvene i Hardanger små til middels store. Samlet lengde av anadrom strekning i de 23
13
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største elvene er ca. 81 km (Kålås et al., 2012). Til sammenligning har for eksempel Orkla
i Trøndelag alene, en lakseførende strekning på over 95 km, mens Gaula i samme fylke, er
over 210 km lang. Bredden av disse to elvene er dessuten større enn i noen av elvene i
Hardanger. Det gir derfor også et vesentlig større areal.

2.1.2 Beskrivelse av bestandene av laks og sjøørret
I følge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har Granvinsvassdraget i naturlig
tilstand, en middels stor laksebestand med et gytebestandsmål (GBM) fra 25 til 250
hunnlaks (Anon., 2016). For laksebestanden i vassdraget er det oppgitt et GBM på 187 kg
hunnlaks (140-281) (Anon., 2017). I de 13 årene fra 2004 til 2016, er GBM for
Granvinsvassdraget nådd i 8 av årene. Dette er beregninger der det forutsettes at det ikke
er noen fangst. Det høstbare overskuddet har derfor vært lavt i perioden, og de siste fire
årene er det beregnet til 33 % av normalt overskudd (Anon., 2017). Oppnåelse av GBM i
disse årene er beregnet med bakgrunn i drivtellinger av gytefisk som er foretatt i
vassdraget (Skoglund et al., 2015; Skoglund et al., 2014; Skoglund et al., 2016). I følge
kvalitetsnormen for villaks, får bestanden i Granvin klassifiseringen «Svært dårlig» på
begge vurderings-parameterne; «Gytebestandsmål og høstningspotensial» og «Genetisk
integritet».
I

følge

lakseregisteret

(www.lakseregisteret.no)

har

bestanden

av

laks

i

Granvinsvassdraget status som svært dårlig (vurdert i 2013). Av menneskeskapte
påvirkningsfaktorer regnes lakselus og rømt oppdrettslaks som avgjørende. Det er ingen
andre faktorer som anføres å ha betydning for bestandssituasjonen. Sjøørretbestanden i
Granvinsvassdraget har fått klassifiseringen «hensynskrevende». Av menneskeskapte
påvirkningsfaktorer regnes lakselus som avgjørende. I tillegg er det anført at introdusert
røye i vassdraget kan ha en påvirkning, men denne påvirkningen er ikke klassifisert som
avgjørende. Det er imidlertid gjort en vurdering av røyas betydning og av mulighetene for
å redusere bestanden røye i vassdraget (Sægrov et al., 2017).
Det er gjennomført telling av gytefisk på de to lengste elvestrekningene Storelva og
Granvinselva, i Granvinsvassdraget i årene 2004 til 2017 (Skoglund et al., 2015; Skoglund
et al., 2014; Skoglund et al., 2016; Skoglund et al., 2009; Skoglund et al., 2017).
Gjennomsnittlig antall registrerte laks pr år har vært 60,4 individer (sd=41,9). I samme
periode er det registrert gjennomsnittlig 7,1 oppdrettslaks pr år og 8,7 fettfinneklippet
laks pr år i tre av årene. Det indikerer at det i gjennomsnitt, har vært minimum 20 %
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«fremmed laks» i gytebestandene i vassdraget enkelte år, der utsatt laks har samme
bidrag som rømt oppdrettslaks. Innsiget av laks i perioden 1969 til 1990 er estimert til å
utgjøre et årlig gjennomsnitt på 80 laks (Skoglund et al., 2008). Med samme
beregningsmåte ble innsiget i perioden 2004 til 2007 beregnet til å være 38 individer
(Skoglund et al., 2008).
Gjennomsnittlig antall sjøørret registrert i drivtellingene, har vært 706,5 individer i
perioden 2004 til 2016. Gytebestanden av sjøørret har vært stabil i hele perioden (Figur
4) (Skoglund et al., 2015; Skoglund et al., 2014; Skoglund et al., 2016; Skoglund et al.,
2009; Skoglund et al., 2017). Innsiget av sjøørret i perioden 1969 til 2007 er estimert til
å utgjøre et årlig gjennomsnitt på 2680 sjøørreter (Skoglund et al., 2008). Med samme
beregningsmåte ble innsiget av sjøørret i perioden 2004 til 2007 beregnet til å være 708
individer årlig (Skoglund et al., 2008).
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Sjøørret

Laks

Figur 4. Drivtelling av gytefisk av laks og sjøørret i Granvinsvassdraget fra 2004 til 2017. I
årene 2011, 2012 og 2014 ble tellingene utført for seint til å fange opp hele gytebestanden
av sjøørret (B. Barlaup pers. med.), og dataene er derfor utelatt fra figuren.
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2.1.3 Produksjonspotensial for laks- og sjøørretsmolt
Det er ikke gjennomført tellinger av smolt i Granvinsvassdraget. Det er imidlertid gjort
noen forsøk på å estimere smoltproduksjonspotensialet for laks- og sjøørretsmolt. Dette
er blant annet gjort med bakgrunn i tall fra ungfiskundersøkelser om høsten og ved bruk
av teoretisk modell, «presmoltmodellen». Ved å benytte antall presmolt og totalt
elveareal, ble det funnet et produksjonspotensial på 16 000 laksesmolt og 29 000 for
sjøørretsmolt i et fullrekruttert vassdrag (Kålås & Sægrov, 2007). Med bruk av samme
metode, ble utvandring av laksesmolt i et gitt år, 2006, estimert til 10 000 individer mens
det for sjøørretsmolt ble estimert en utvandring på 12 500. I årene fra 2006 og fram til
2013 er det gjennomført en del tester av estimeringsmetoden som er grunnlaget for disse
beregningene (Forseth et al., 2009; Lamberg & Øksenberg, 2009; Løland et al., 2016;
Ugedal et al., 2014; Økland et al., 2013). De viser at estimatene ofte blir for høye. Selv om
estimerte presmolttettheter ut fra elektrofiske om høsten og teoretisk modell samsvarer
i Granvin, er grunnlaget for den teoretiske modellen, merke/gjenfangst av smolt, en
estimeringsmetode er derfor ikke lenger i bruk i Norge. Det er antydet at estimatene i
visse tilfeller kan ha vært så mye som 10 ganger for høye.
2.1.4 Utsettinger av laks og sjøørret
Det er flere kilder som sier noe om kultiveringsarbeidet som er gjort i
Granvinsvassdraget. I følge Rådgivende biologer (Sægrov et al., 1996) hadde det vært
klekkeridrift i Granvin siden 1866. Vi har ikke funnet noen detaljert beskrivelse av
klekkeridriften fra slutten av 1800-tallet og fram til 1960-tallet, men det ble satt ut fisk i
hele denne perioden. På 60-tallet var klekkeriet plassert nede i vassdraget. Driftsvannet
var relativt varmt, noe som trolig ga større yngel i denne perioden enn etter 1972, da nytt
klekkeri ble bygd lenger oppe i vassdraget (K. A. Engeland pers. med.). Mellom 1972 og
1989 ble det satt ut ca. 6,5 millioner plommesekkyngel av sjøørret (Sægrov et al., 1996).
Dette gir et gjennomsnitt på over 350 000 pr år. Enkelte år ble det imidlertid satt ut
nærmere 600 000 (K. A Engeland pers. med.). Totalt ble det i samme periode også satt ut
nær 1,5 millioner yngel av laks. Klekkeriet ble stengt i 1990 på grunn av fare for å spre
fiskesykdommen furunkulose. I en annen rapport blir det angitt utsettinger i vassdraget
fra 1981 til 1984 der det årlig ble satt ut 10 000 til 125 000 yngel av laks og 33 000 til
430 000 yngel av sjøørret (L`Abbe-Lund & Næsje, 1986).
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2.1.5 Fangst av laks og sjøørret
På 1970-tallet utgjorde fangstene av sjøørret i Granvinsvassdraget ca. 1/3 av samlet
elvefangst av denne arten i Hordaland og over 60 % av elvefangsten i Hardanger (Sægrov
et al., 1996). Fangstene avtok på slutten av 80-tallet, med en kraftig nedgang først i 1994
(Figur 5). Gjennomsnittsvekt registrert i fangstene viser en økning i hele perioden fra
1983 til 2017 (Spearman: rs=-0,356, n=34, p=0,039) (Figur 6). Dersom den siste delen av
perioden fra 1995 til 2017 analyseres for seg, er det ingen økning i gjennomsnittsvekt
(Spearman: rs=-0,144, n=23, p=0,510).
I Granvinvassdaget forble garnfangst tillatt etter innføringen av et generelt forbud i andre
vassdrag i Norge i 1980. I 1980 ble det også innført innstramninger i garn og oterfiske i
Granvinsvassdraget. Samtidig ble det slutt på kjerrfiske og notkasting i sjø. I 1992 ble også
garnfisket i Granvinsvassdraget stoppet (Sægrov et al., 1996).
De «liberale» fangstreglene i Granvinsvassdraget på 1980-tallet og noe som kan beskrives
som «særbehandling» i nasjonal målestokk, var velbegrunnet. Fiskeaktiviteten i
vassdraget var godt regulert og den intensive klekkeridriften og de store bestandene
tydet på at garnfisket kunne fortsette (E. Wåtevik pers. med.). Fangstatistikken fra 80tallet med jevnt høye fangster hele perioden, tyder på at fortsatt tillatt garnfangst i denne
perioden, var bærekraftig.
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Figur 5. Fangst av sjøørret i Granvinsvassdraget i årene 1983 – 2017.
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Figur 6. Gjennomsnittsvekt beregnet fra fangstene av sjøørret i Granvinsvassdraget i årene
1983 – 2017.

2.2 Videoovervåking
2.2.1 Kameraplassering
Videoovervåkingsmetoden som ble benyttet i Granvinsvassdraget i 2017, er stort sett den
samme som er benyttet i flere andre vassdrag de siste 15 årene (Svenning et al., 2015).
Det har vært en kontinuerlig utvikling mot høyere oppløsning i bildene, men
grunnprinsippene er uforandret. Fire undervannsvideokamera ble plassert på bunnen av
elva i et egnet tverrsnitt ca. 400 m fra munningen (Figur 7). Fra munningen og ca. 300
meter oppover til den første krappe svingen er elva stilleflytende og kanalisert.
Kameraene var plassert ca. 100 meter ovenfor svingen (Figur 8). På disse 100 meterne
har elva høyere vannhastighet og bunnen består av større steiner. Skillet mellom
brakkvann og ferskvann ligger i svingen ca. 100 meter nedenfor kameralokaliteten.
Kameraene ble plassert med ca. 2 meters mellomrom, med det første kamera 6 meter fra
sør-vestre elvebredd. Kamera 1 stod litt tilbaketrukket fra steinranken som er lagt ut fra
elvebredden (Figur 9). Denne steinranken virker som en sperre for fisken under normal
til høy vannføring. Det er ikke kjent om det er mulig for fisk å passere over steinene under
svært høy vannføring. Alle kameraene hadde tilhørende undervannslys montert.
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Figur 7. Nederste 500 meter av Granvinsvassdraget med kameralokaliteten inntegnet med en
rød sirkel ca. 400 meter fra munningen.

Figur 8. Plassering av 4 undervannskamera i videoovervåkingsprosjektet i Granvinsvassdraget
i 2017.
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Figur 9. Skisse av kameraplasseringen i Granvinselva i 2017.

2.2.2 Videoopptak
Hvert kamera leverer et PAL videosignal med standardoppløsning 720 x 576 piksler. Reell
bildeoppløsning er ca. 600 TV-linjer. Opptakssystemet lagret hvert kamerasignal i full
oppløsning med en bilderate på tre bilder pr sekund kontinuerlig gjennom hele sesongen.
Denne dataraten krever ca. 2 TB lagringsplass pr måned. Totalt for sesongen utgjorde
videomaterialet 10 TB kontinuerlig videoopptak, med avbrudd på noen minutter ved
hvert diskskifte, ca. en gang pr måned. Ved diskbytte den 17.august kl. 16:00 viste det seg
imidlertid at disken hadde gått full den 15.august kl. 17:11. Det medførte et brudd i
opptaket på ett døgn og 22 timer og 47 minutter. Overvåkingen i Garnvinselva ble startet
opp 24.mai kl. 15:53 og ble avsluttet 19.september kl. 19:58. Det ble imidlertid satt inn
ny disk 14.oktober, 25 dager senere. Overvåkingen ble deretter videreført med lavere
bilderate fra november 2017 til januar 2018. På et tidspunkt i sesongen ble det ført en
målestav med tydelige avmerkinger for hver 10 cm, gjennom overvåkingssektoren for
hvert kamera. Opptak av målestaven ble benyttet som kalibreringsreferanse for å vurdere
størrelsen på fisk.
2.2.3 Videoanalyse
Videoopptakene ble analysert ved kontinuerlig avspilling med avspillingshastigheter fra
6 til 15 ganger sann tid. Analysen ble utført av spesialtrent personell, som hver har minst
2000 timers erfaring fra slikt arbeid. Fisk som passerer, blir bestemt til art, type (oppdrett
eller vill når det gjelder laks). Det blir gjort en størrelsesvurdering med referanse til
kjente målsatte objekter i bildet, videoopptak av en målestav og ved subjektiv bedømming
av fisken. Dato, klokkeslett (timer: minutter: sekunder) og retning (opp/ned) blir
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registrert for hver passering. Overvåkingen skiller grovt mellom 6 kategorier av laks og 5
kategorier av sjøørret som representerer ulike livsstadier (Tabell 1 og Tabell 2).
Tabell 1. Beskrivelse av 6 morfologiske typer laks og 5 morfologiske kategorier sjøørret som
klassifiseres ut fra videobildene.
Art

Type

Kroppslengde

Intervall

Morfologi

Laks

Smolt

15,5 cm

11 – 18 cm

Blank, svarte finner

Laks

Smålaks

50 cm

40 – 65 cm

Slank

Laks

Mellomlaks

76 cm

65 – 85 cm

Laks

Storlaks

90 cm

85 – 120 cm

Lite innsving i spord

Laks

Vinterstøing

40 – 120 cm

Slank, ikke lus

Laks

Oppdrettslaks

40 – 120 cm

Finner, kondisjonsfaktor

Sjøørret Smolt

18 cm

15 – 22 cm

Blank, div kjennetegn

Sjøørret 1.gangsvandrer umoden

25 cm

22 – 30 cm

Blank, liten spord

Sjøørret 2.gangsvandrer umoden

35 cm

30 – 40 cm

Blank, spiss spord

Sjøørret Kjønnsmoden oppvandrer

> 40 cm

40 – 100 cm

Kjønnskarakterer

Sjøørret Kjønnsmoden utvandrer

>40 cm

35 – 100 cm

Slank, stort hode

Tabell 2. Oversikt over morfologiske (ytre) kjennetegn på vill laks og oppdrettslaks som blir lagt til
grunn ved kategorisering av laks ved observasjon under vann (Svenning et al., 2015).
Vill laks

Oppdrettslaks
Individet har utseende og adferd som
avviker fra de øvrige laksene i samme elv.

(Habitus)

Individet har samme utseende og adferd
som de øvrige laksene i samme elv. Store
kantete finner.

Helhetsinntrykk

Slank og spoleformet kropp.

Lubben, kantet kroppsform.

Nyvandret fisk (pelagisk drakt): mørk
rygg og øvre del av hode mot en
sølvblank kroppsside.

Nyvandret fisk (pelagisk drakt): mørk rygg
og øvre del av hode mot en sølvblank
kroppsside.

Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte tversgående sjatteringer i rødt, gult og grønt.
Hunnfisk er noe mørkere og har svakere
farger.

Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte tversgående sjatteringer i rødt, gult og grønt.
Hunnfisk er noe mørkere og har mindre
gytefarger.

Førsteinntrykk
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Halefinne

Stort areal i forhold til resten av kroppen.
Kantet, skarp profil. Hos flergangsgytere
kan det være noe avrundede finnefliker
og rett avslutning på halefinnen.

Mindre areal sammenlignet med vill laks.
Avrundede finnefliker og splittede eller
sammenvokste
finnestråler.
Rettere
avslutning (ørret-lik). Tykkere halerot.

Pigmentering

Nyvandret fisk (pelagisk drakt): få, sorte
og store prikker ovenfor sidelinjen. Få
prikker på gjellelokkene.

Nyvandret fisk (pelagisk drakt): tallrike
sort prikker fordelt mer over hele kroppen
(under sidelinjen) og på gjellelokkene. Ofte
«sjøørret-lik» pigmentering.

Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte tversgående sjatteringer i rødt, gult og grønt.
Hunnfisk er noe mørkere og har mindre
gytefarger.

Fisk i gytedrakt: Generelt noe «pregløs»
gytedrakt, uten store fargespill.

Gjellelokk

Store, med jevne kanter som dekker
gjellene helt, og slutter seg tett inntil
kroppen.

Avkortet, ujevn profil og avdekker ofte en
hvit vertikal linje på fiskekroppen bak
gjellene.

Hodeform

Nyvandret fisk: Jevn og buet form

Nyvandret fisk: Ujevn, klumpete hodeform.
Ofte deformert, nedoverbøyd underkjeve
(hakeslepp). Ofte mer kjøttfullt snuteparti.

Gytefisk: Hannfisk har kraftig gytekrok

Gytefisk: Lite utviklede
kjønnskarakterer.

sekundære

Ryggfinne

Rette kanter og finnestråler. Tydelig
trekantet profil

Liten og forkrøplet. Avrundede kanter.
Bakre del av ryggfinnen ligger ikke ned til
ryggen.

Brystfinner

Store og uten skader. Rette kanter og
rette finnestråler.

Ofte korte og forkrøplet. Sammenvokste og
skjeve finnestråler. Ulik størrelse/form.

2.2.4 Lakselus
Videosekvenser av passerende fisk der det er mulig å skille ut pigmentflekker og der
kroppsidene er tilstrekkelig opplyst, ble analysert spesielt. Bilder der pigmentflekker ikke
var synlige, ble forkastet. Fra de «godkjente bildene» ble graden av infestasjon subjektivt
klassifisert på en skala fra 0 til 4. Klassifiseringen er tilpasset den oppløsningen som et
standard overvåkingssystem leverer. Det er kun fra svært tette nærbilder, at det er mulig
å registrere alle stadier av lus på fisken. Siden de fleste bildene er av fisk som er et stykke
fra kamera, har vi valgt å kun registrere større lus (bevegelige og kjønnsmodne stadier)
og eller skader etter lus. Bildene av fisken er som regel fra en side, og det er derfor ikke
gjort forsøk på å estimere total infestasjon som kan sammenlignes med tradisjonell telling
av lus på død eller bedøvd fisk. Det er likevel mulig å kategorisere reelle forskjeller i
lusinfestasjon mellom år, arter og størrelsesgrupper og mellom vassdrag. Klassifiseringen
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er i sin nåværende form ment å beskrive det generelle smittenivået fisken er utsatt for i
sjøen. Det er ikke gjort forsøk på å knytte målingene til effekter på fiskens vekst eller
overlevelse. Til Kategori 0 regnes fisk der det ikke er synlige tegn på lakselus eller er
merker etter infestasjon (Figur 10 og Figur 11). Kategori 1 betegner fisk med noen få lus
på kroppen - enten ved gattåpningen, på hodet eller langs ryggen (Figur 12). Kategori 2
betegner fisk med ca.10 til 30 lus både ved gattåpningen og samtidig på andre deler av
kroppen (Figur 13). Kategori 3 gjelder fisk som har lus over store deler av kroppen og
tegn til sårskader påført av lus (Figur 14). Kategori 4 angir fisk med betydelig
lusinfestasjon og/eller store hudskader fra lakselus (Figur 15).

2.3 Fangststatistikk
Fangststatistikk er hentet fra www.fangstrapp,no og www.ssb.no.
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Figur 10. Stor sjøørret hunn uten synlige tegn på lakselusinfestasjon eller skader etter lus:
Kategori 0.
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Figur 11. Sjøørret som har vært en sommer i sjøen. De har ingen synlige tegn på
lakselusinfestasjon: Kategori 0.
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Figur 12. Sjøørreter med lakselus bak gattfinnen, men ellers uten lus: Kategori 1.
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Figur 13. Laks (øverst) med lakselus på gjellelokket og ved gattet. Sjøørret (nederst) med lus
på gjellelokket, ved gattet og en gammel skade på ryggfinnen: Begge tilhører kategori 2.
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Figur 14. Sjøørreter med lus ved gattet og også kjønnsmodne lus på ryggen. Det er også lus
på kroppsidene av fiskene: Kategori 3.
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Figur 15. Sjøørreter med mange lus og større skader etter lus: Kategori 4. Bildene er hentet
fra andre elver enn Granvinselva da det ikke var fisk med lusinfestasjon i kategori 4 her i 2017.
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3. Resultater
3.1 Generelt
I 2017 startet registreringene den 25. mai, og ble avsluttet den 19. september. I tillegg ble
det gjennomgått deler av opptak fra oktober. I hele overvåkingsperioden var sikten i
vannet aldri mer redusert enn at det var mulig å se fra kamera til kamera. Belysningen
om natta var tilfredsstillende i to av kameraene, mens i de to andre ble kun en del av
overvåkingssonen opplyst. Med korrekt lyssetting er det ofte enklere å registrere når det
passerer fisk om natta enn om dagen. Det er imidlertid mulig å registrere flere detaljer i
fisken i dagslys. Fisken har naturlig kamuflasje som både er tilpasset predatorer som
jakter ovenfra og andre predatorer som jakter fra bunnen eller nede i vannmassene i
sjøen. Laks og sjøørret er derfor mørke/blåsvarte sett fra oversiden, mens de er
sølvblanke sett fra undersiden. Denne hvite buken og de sølvblanke kroppssidene går i
ett med vannoverflaten, sett nedenfra. Alt sollys kommer ovenfra, mens det kunstige
undervannslyset i videosystemet er rettet mot fisken fra siden. I mørket vil derfor det
kunstige lyset skape en kraftig refleks i fiskens kroppsside. Det blir derfor lett å oppdage
den, men den kraftige refleksen visker ut detaljer i større grad enn om dagen.
Den 17. juli rullet det en stor stein foran kamera 1. Denne ble fjernet først 15 dager senere.
I denne perioden var det ikke mulig å registrere fisk i kamera 1. Totalt hadde derfor
videosystemet en dekning av volumet på det overvåkede tverrsnittet på 96,8 % i perioden
med opptak fra 24. mai til 19. september. Av totalt 4603 registreringer av fisk ble 428 (9,5
%) gjort i kamera 1, 1488 (32,3 %) i kamera 2, 1332 (29,2 %) i kamera 3 og 1332 (28,9
%) i kamera 4. I perioder der det ikke lå stein foran kamera 1 var andel observasjoner i
kamera 1 den samme, 9,5 % mens det var litt endringer mellom andelen i de andre
kameraene.

3.2 Laks
3.2.1 Oppvandring av laks
Den første laksen ble registrert på vei opp elva 26. mai. Totalt ble det registrert 87 villaks
opp i overvåkingsperioden. Oppvandringen var jevnt fordelt gjennom hele sesongen, med
unntak av den siste delen, da det ikke registrert laks de siste 14 dagene (Figur 16). Det
passerte 11 (11,2 %) laks med morfologiske karakterer som tyder på oppvekst i
oppdrettsanlegg. Halvparten av villaksen som vandret opp i 2017, hadde passert 29. juli
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Tilsvarende dato for oppdrettslaksen var 7. august (Figur 17). Av de 87 villaksene var det
5 individer som hadde avvikende utseende fra de andre, og som gjør at vi mistenker et
det er fisk med oppdretts- eller klekkerioppvekst. Det var imidlertid bare hodeformen og
den generelle kroppsformen som skiller dem fra de andre individene som ble klassifisert
som vill.
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Figur 16. Antall oppvandrende (netto) villaks i Granvinsvassdraget i 2017.
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Figur 17. Kumulativ oppvandring av villaks og oppdrettslaks i Granvinselva i 2017.
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Både vill og oppdrettslaks passerte kameraene hovedsakelig i den mørke delen av døgnet.
Over 80 % av alle passeringer av laks foregikk mellom kl. 22 og 05. Dette i kontrast til
sjøørretene der nesten 90 % passerte mellom kl. 05 og kl. 22, med høyest
oppvandringsaktivitet på ettermiddagen (Figur 18).
20,0
18,0
16,0

Frekvens (%)

14,0
12,0
10,0
8,0
6,0

4,0
2,0
0,0

Time i døgnet
Laks

Aure

Figur 18. Fordeling av fiskepasseringer gjennom døgnet, for villaks og sjøørret i Granvinselva
i 2017.

3.2.2 Kjønns- og lengdefordeling laks
Fordeling av oppvandrende ville små-, mellom- og storlaks i Granvinselva i 2017 var
henholdsvis 34,1, 37,8 og 28,0 % (Figur 19). Andel hunnlaks var høyest for mellom- og
storlaks med henholdsvis 61,5 og 69,6 %. For smålaks var bare 18.8 % hunnfisk, noe som
for øvrig er normalt i laksebestander som domineres av mellom og storlaks. Total
beregnet gytebiomasse av hunnlaks ble beregnet til 260 kg.
Ingen av oppdrettslaksene ble klassifisert som smålaks, mens fordelingen av mellom og
storlaks var henholdsvis 66,7 og 33,3 %. Det var høyere andel hunnfisk blant
oppdrettslaksen enn blant villaksen med henholdsvis og 80 % for oppdrettslaks, og 66 %
for vill mellom- og storlaks samlet.
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Figur 19. Fordeling av små-, mellom- og storlaks og kjønnsfordelingen i de tre
størrelsesklassene registrert i videoovervåkingen i Granvinselva i 2017.

3.3 Sjøørret
3.3.1 Oppvandring av sjøørret
Fra 24. mai til 19. september ble det registrert 4150 oppvandrende sjøørreter. Totalt 77
ble registrert ned, men det var stort sett midlertidig nedvandrende individer som tok en
runde ned og passerte opp igjen like etter.

Netto antall oppvandrende sjøørret i

Granvinsvassdraget i overvåkingsperioden var derfor 4073 individer. Det passerte
sjøørret allerede den første dagen overvåkingen startet (Figur 20). Det er derfor
sannsynlig at overvåkingen i 2017 ikke omfattet all oppvandrende sjøørret og at det har
passert sjøørreter også før 24. mai. De største sjøørretene vandret tidligst og de minste
førstegangsvandrende vandret opp sist (Figur 21). Større sjøørret, fra 40 cm og oppover,
vandret tidligere opp enn villaksen (Figur 21).
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Figur 20. Antall oppvandrende sjøørret pr dag registret med videoovervåking i Granvinselva i
2017.
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Figur 21. Kumulativ oppvandring av ulike størrelsesgrupper av sjøørret sammenlignet med
laks i Granvinselva i 2017
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3.3.2 Lengdefordeling av sjøørret
Av de totalt 4073 oppvandrende sjøørretene var hoveddelen (48 %) individer med
estimert kroppslengde under ca. 28 cm. Dette er sjøørret som har vandret ut som smolt
samme år. De største individene som ble registrert, var mellom 80 og 100 cm lange
(N=36) (Figur 22). Det foreligger ikke data fra Granvinsvassdraget i 2017 som kan si noe
om forholdet mellom kroppslengde, vekt, alder eller alder ved kjønnsmodning. Slike data
fremkommer enten ved skjellesing eller ved merkestudier. Det finnes imidlertid tidligere
data fra Granvinselva og flere elver som kan benyttes for å gjøre en grov estimering av
andel kjønnsmodne individer, alder og total biomasse. Det må bemerkes at størrelse ved
kjønnsmodning kan variere med bestandstetthet. Ut fra de estimerte kroppslengdene fra
videoovervåkingen, er den totale biomasse av innsig av sjøørret i perioden fra 24. mai til
19. september ca. 3 000 kg (Tabell 3). Fordeling av størrelsesklasser tyder på at snaut 80
% av individene er umodne mens de resterende 20 % er kjønnsmodne. Telling av gytefisk
i vassdraget tyder på at 40 % (gjennomsnitt fra drivtellinger i perioden 2004 til 2017) av
gytefisken har kroppsvekt under 1 kg de siste årene. Det er også antatt at hunnfiskene
kjønnsmodnes etter å ha vært 3 til 4 somre i sjøen, mens hannene kan kjønnsmodne noe
tidligere.
2500

Sjøørret (N)

2000

1500

1000

500

0

Figur 22. Fordeling av størrelsesgrupper av sjøørret registrert ved videoovervåking i
Granvinselva i 2017.Kroppslengdene er subjektivt estimert fra videoopptak med referanse til
en målestav som er ført gjennom bildet.
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Tabell 3. Fordeling av sjøaldersklasser estimert fra videobilder av sjøørret som vandret opp i
Granvinsvassdraget i perioden 24. mai til 19. september i 2017. Som grunnlag for estimatene
er erfaringstall fra flere vassdrag.

Kroppslengde
< 27 cm
28 - 35 cm
36 - 45 cm
46 - 55 cm
56 - 65 cm
66 - 75 cm
76 - 85 cm
> 85 cm
Totalt

Alder (ant. sjøvandr.) Antall (N) Andel (%)
1-sjøsommer
1937
47,5
2-sjøsommer
1281
31,5
3-sjøsommer
408
10,0
4-5-sjøsommer
225
5,5
6-7-sjøsommer
122
3,0
8-9-sjøsommer
64
1,6
9-10-sjøsommer
28
0,7
> 10-sjøsommer
8
0,2
4073

Vekt (kg)
0,4
0,6
1,1
1,5
2,5
3,5
5
7

Sum vekt (kg)
774,6
768,8
448,8
337,7
304,0
225,1
140,7
56,3
3056

3. 4 Smolt
Selv om målet med videoovervåkingen i Granvinselva i 2017 ikke var å registrere
utvandrende smolt, ble det observert både laks- og sjøørretsmolt som vandret ut i mai og
juni. Utvandringen av smolt var trolig stort sett over da videosystemet ble satt i drift 24.
mai. Men, det ble registrert 77 laksesmolt og 103 sjøørretsmolt og 8 smolt som ikke ble
artsbestemt (Figur 23).
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Figur 23. Utvandring av laks- og sjøørretsmolt i Granvinselva i 2017.
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3. 5 Lakselus
Fra videobilder av passerende fisk var det mulig å vurder grad av lusinfestasjon på 1798
(44,1 %) sjøørreter av totalt 4073. Av totalt 87 passerende villaks var det mulig å vurdere
lusinfestasjon på 41 (47,1 %) individer. Det var flest bilder av stor sjøørret der det var
mulig å vurdere lusenivået (Tabell 4). Dette skyldes at de små oftere vandrer i stim, der
en del av fiskene i stimen skygget for hverandre så de blir mindre synlige. Det ble funnet
færrest lus på de minste sjøørretene og flest på de store. Laks og stor sjøørret (> 70 cm)
hadde høyest grad av lakselusinfestasjon av alle gruppene (Figur 24).
Gjennomsnittlig grad av lusinfestasjon for all laks var 0,66 (SD=0,82 og N=41) og for
sjøørret 0,15 (SD=0,42 og N=1799).

Tabell 4. Vurderinger av grad av lakselusinfestasjon på sjøørret, fordelt i størrelsesklasser,
etter en skala fra 0 – 4 i Granvinselva i 2017.
Grad av lakselusinfestasjon

Kategori 0
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Kategori 4
Antall fisk vurdert (N)
Antall fisk totalt (N)
Andel vurdert (%)

< 27 cm

28 -34 cm

35 - 40 cm

41 - 50 cm

51 - 70 cm

> 70 cm

372
5
3
0
0
380
1937
19,6

552
14
0
0
0
566
963
58,8

410
33
1
0
0
444
596
74,5

149
51
9
1
0
210
279
75,3

63
74
10
3
0
150
238
63,0

24
18
4
2
0
48
60
80,0
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Figur 24. Grad av lakselusinfestasjon på seks ulike størrelsesgrupper av sjøørret og på laks,
målt fra videobilder fra Granvinselva i 2017. Infestasjonen er vurdert subjektivt etter en skala
fra 0 – 4.

3.6 Andre arter
3.6.1 Røye
Det ble registrert to nedvandrende og to oppvandrende røyer i Granvinselva i 2017.
Observasjonene var fordelt mellom alle fire måneder fra mai til august. Røyene hadde
kroppslengder på drøyt 20 cm, med unntak av et individ som vandret ned 14. august og
med en estimert kroppslengde på snaut 40 cm.
3.6.2 Stasjonær ørret
Stasjonær ørret skiller seg fra sjøvandrende ørret ved å ha mer kompakt kroppsform,
prikker med hvit ring rundt, brunere kroppsfarge og mer avrundede finner. Ørret med et
slikt utseende ble registrert fram og tilbake i bildet hele sesongen. Estimert kroppslengde
varierte fra 20 til 40 cm. Det blir også registrert noen ørreter som har morfologiske trekk
som ligger mellom stasjonær ørret og sjøørret. Noen av disse hadde lakselus, men
samtidig hadde de hvit ring rundt de svarte prikkene og noe mer avrundede finner en
typisk sjøørret.
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3.6.3 Parr
Det ble jevnlig observert parr, både laks- og ørretparr, som svømmer frem og tilbake i
bildet. Det er ikke gjennomført en systematisk registrering av disse, men det var perioder
i september da det ble observert små stimer av parr, noe som ikke ble registrert i like stor
grad tidligere i sesongen.
3.6.4 Ål
Det var 4 observasjoner av ål på videoopptakene. Disse stammer fra juli og august. Det
foregår en utvandring av ål som skal til gyteplassene i havet, men denne gytevandringen
starter først i september - oktober, og har ikke vært en del av undersøkelsene i 2017.
3.6.5 Havniøye og flyndre
Havniøye ble observert tre ganger i Granvinselva i 2017 i perioden 22.8 til 11.9. Havniøye
gyter i ferskvann, men det er ikke kjent om det foregår gyting i Granvinsvassdraget. Det
ble også registrert flyndre, skrubbe, noen ganger i løpet av sesongen.
3.6.6 Pukkellaks
Det ble registrert 34 pukkellaks som passerte videoovervåkingssystemet i Granvin i 2017.
Av disse passerte 10 individer ned igjen, for så å vandre opp på ny. Dette skyldes trolig
gyteaktivitet i området. Netto antall pukkellaks var 24 og oppvandringen foregikk fra 12.
juli til 28. august (Figur 25). Pukkellaksen passerte videosystemet senere enn sjøørreten,
men 50 % kumulativ oppvandring sammenfaller med oppvandringsforløpet til sjøørreten
(Figur 26). Av netto oppvandrende pukkellaks var 76,5 % hannfisk.

Oppvandrende pukkellaks (N)
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Figur 25. Antall oppvandrende pukkelaks pr dag i Granvinselva i 2017.
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Figur 26. Kumulativ oppvandring av pukkellaks sammenlignet med oppvandring av sjøørret i
Granvinselva i 2017.

3.6.7 Oter og laksand
I overvåkingsperioden fra 24. mai til 19. september, ble det registrert oter tre ganger i
juni og en gang i juli. Det ble også observert laksand som jaktet under vann ved tre
anledninger i september.
3.6.8 Andre observasjoner
Den 23. oktober passerte det drivtellere ned elva. I juni ble det ved flere anledninger
observert fargede plastbøtter av ulike typer, som så ut til å ha blitt sluppet foran
kameraene. Kamera 4 ble også løftet opp og deretter satt tilbake av en person som viste
ansiktet sitt i kamerabildet den 27. august.
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4. Diskusjon
4.1 Generelt
Videoovervåkingen av oppvandrende fisk i et tverrsnitt i Granvinselva ca. 100 meter
ovenfor tidevannspåvirket sone i 2017, viste at det vandret opp 87 villaks og 11 laks med
morfologiske karakterer som tyder på oppvekst i oppdrettsanlegg, og 4073 sjøørreter. På
grunn av en brukerfeil finnes det ikke videopptak fra 19. september til 14. oktober. Etter
14. oktober ble det ikke registrert oppvandrende fisk, kun gytemoden fisk som passerte
frem og tilbake foran kameraene. Tallene fra oppstartsåret 2017 må derfor betraktes som
minimumstall.

4.2 Metode
Videosystemet i Granvinselva ble satt i drift 24. mai 2017 og er fremdeles i drift. Det første
delmålet med prosjektet var å kartlegge sikt og vannføringsforhold gjennom en hel
oppvandringssesong for både laks og sjøørret i vassdraget. I perioden 24. mai til 19.
september var det tilstrekkelig god sikt i vannet til å ha full dekning mellom kameraene
alle dager. Også opptak fra 14. oktober og ut til november viser at sikten i vannet er
tilfredsstillende senere på høsten. I deler av sesongen var sikten over 6 meter slik at det
var mulig å se kamera 4 fra opptak i kamera 1.
Tverrsnittet som ble overvåket, var totalt 19 meter bredt på middels til moderat høy
vannføring. En steinranke på ca. 6 meter som går ut fra sør-vestre elvebredd, fungerte
som en naturlig sperre for fiskevandring og en avgrensing av tverrsnittet slik at det ble
totalt 13 meter. Ved middels til lav vannføring stikker denne ranken opp over
vannoverflaten og det er usannsynlig at fisk kan passere på denne delen av tverrsnittet.
Ved høy vannføring er vannspeilet 10 til 20 cm over steinene, men vannstrømmen blir
turbulent og trolig ikke egnet for fiskevandring. Vannvolumet foran kamera 4 er normalt
så lite at det er mulig å se elvebredden. Men ved høy vannføring kan fisken vandre inn
mot elvebredden. Dersom fisk velger å vandre opp inntil elvebredden, vil de være synlige
fra kamera 4, men fiskene vil passere langt fra kamera, og det blir vanskeligere å se
detaljer. I store deler av sesongen er imidlertid vannføring så lav at vannvolumet foran
kamera 4 er lite og det er for grunt for fiskevandring.
I en periode på 15 dager fra 17. juli til 1. august lå det en stor stein foran kamera 1, som
reduserte mulighetene for å oppdage fisk i dette kameraet. Andelen fisk som ble observert
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i dette kameraet i perioder med fri sikt, uten stein, var 9,5 %. Dersom en skal estimere en
korreksjon på grunn av steinen, kan derfor antall fisk registrert i de øvrige kameraene
økes med 9,5 % for de 15 dagene steinen blokkerte utsynet. Det utgjør i så fall ca. 70 fisk
fordelt på laks og sjøørret. Denne korreksjonen er ikke tatt med i totaltallene.
Det foreligger ikke videoopptak fra 19. september til 14. oktober. Den 19.9 ble det
registrert 31 sjøørreter fram til kl. 19 da opptakene stoppet. Dette var utelukkende
førstegangsvandrende sjøørreter. Det er sannsynlig at det vandret sjøørreter etter 19.9,
og oppvandringstallene fra 2017 blir derfor minimumstall. Laksevandringen avtok lenge
før den 19. september og med referanse til det generelle oppvandringsforløpet i norske
vassdrag, er det trolig få villaks som passerte mellom 19. august og 14. oktober (Svenning
et al., 2016). Etter 14. oktober ble det ikke registrert netto oppvandrende fisk, men det
ble observert gytemoden fisk som svømte frem og tilbake i bildet under gyteaktivitet. Det
er imidlertid større sannsynlighet for at det kan ha vandret opp rømt oppdrettslaks i
denne perioden enn villaks. Gytefisktellingene som ble gjennomført i 2017 kan trolig
belyse denne usikkerheten.
Tverrsnittet med de fire kameraene ble belyst kontinuerlig med kunstig lys. Lyskildene i
kamera 1 og 2 var tilfredsstillende, men var litt for svakt i kamera 3 og ikke
tilfredsstillende i kamera 4 i 2017. Redusert belysning i kamera 3 og i kamera 4 har trolig
liten innvirkning på antall registrerte sjøørreter i 2017, men kan ha ført til et for lavt antall
registrerte laks fordi laksen vandret hovedsakelig i mørket. Vurderingene av laksens
morfologi og grad av lusinfestasjon blir også vanskeligere med dårlig nattbelysning.
Videoovervåkingen i 2017 viste at metoden var godt egnet på den lokaliteten av
Granvinselva, som ble benyttet. Det er mulig å snevre inn tverrsnittet ytterligere ved bruk
av ledegjerde. Fordelen med et slikt oppsett, er at det kan benyttes stereokamera. Da kan
en få bilde av fisken fra begge sider og størrelsen kan måles mer nøyaktig.

4.3 Laks
Det ble registrerte 87 villaks og 11 (11,2 %) oppdrettslaks som passerte kameraene i
Granvinselva i 2017. Vassdraget er ikke kjent for å ha en stor laksebestand.
Gytebestandsmålet for vassdraget (GBM) er oppgitt til 187 (140-281) kg hunnlaks (Anon.,
2017). Dette utgjør snaut 38 hunnlaks dersom vi setter gjennomsnittsvekten til 5 kg. Med
fangststatistikk som grunnlag, er det er også gjort noen grove estimater på innsiget av
laks til vassdraget for perioden 1964 til 1990. Her beregnes det et årlig gjennomsnittlig
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innsig på 80 laks (Skoglund et al., 2008). Gitt disse tallene, var innsiget av villaks til
Granvin i 2017 litt høyere enn i perioden 1964 til 1990. Innsigsberegningene i denne
perioden er basert på elvefangst. Det er kjent at det ble fanget laks også i sjøen i disse
årene. Det er derfor sannsynlig at innsiget av laks var vesentlig høyere enn det beregnede
(Skoglund et al., 2008). Uansett, så har Granvinnvassdraget primært vært dominert av
sjøørret, noe det fortsatt synes å være.
Det ble registrert total 11 laks med tydelige morfologiske tegn på at de har vokst opp i
oppdrettsanlegg. Dette utgjør 11,3 % av innsiget av laks totalt. I tillegg er det i
gjennomsnitt årlig registrert ca. 9 laks uten fettfinne i vassdraget (kun 3 år med
observasjoner). Gjennomsnittlig antall rømt laks registrert i gytefisktellingen har vært 7
individer i årene 2004 til 2017 (Skoglund et al., 2008). Årlig gjennomsnittlig andel
«fremmede gener» fra rømt oppdrettslaks og fettfinneklippet laks utgjør derfor minst 20
% i de årene det blir registrert fettfinneklippede laks i vassdraget (2013, 2015 og 2016).
I tillegg kommer laks som har rømt tidlig og som har et utseende som er mer likt en villaks.
Disse oppdages i mange tilfeller under gytefisktelling og videoovervåking, men trolig ikke
alle. De fettfinneklippede individene er satt ut som smolt og har dermed trolig større
reproduksjonssuksess enn seint rømt oppdrettslaks (Fleming et al., 2000; Fleming et al.,
1994; Fleming et al., 1996). I videoovervåkingsprosjektet i 2017 ble det ikke registrert
fettfinneklippet laks. Andelen rømt oppdrettslaks er imidlertid fremdeles for høyt for
laksebestanden i Granvinsvassdraget, selv om bestanden av villaks er på et nivå med
oppnådd GBM. Antall rømt oppdrettslaks i vassdraget ligger omtrent på gjennomsnittet
for norske elver, men de får likevel betydning fordi den naturlige laksebestanden er en
liten bestand, selv i historisk perspektiv.
Fordelingen mellom størrelsesgruppene, små-, mellom- og storlaks som ble registrert på
vei opp i vassdraget, var relativt lik, men med noe flere mellomlaks enn smålaks og
færrest storlaks. Kjønnsfordelingen var lik den som registreres i de fleste andre mellomog storlaksvassdrag med flest hunnfisk blant de store og færrest blant smålaks. Total
gytebiomasse av hunnlaks ble beregnet til drøyt 260 kg. Gytebestandsmålet er derfor
nådd med ca. 140 %. Laks som ble tatt ut i stamfisket er ikke trukket i fra, så den reelle
gytebestanden i elva var derfor noe mindre.

4.4 Sjøørret
Gjennom videoovervåkingen i 2017 beregnet vi en netto oppvandring på 4073 sjøørreter
i Granvinsvassdraget. Dette er et høyere antall enn det en skulle forvente ut fra rapporter
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fra de siste årenes undersøkelser i vassdraget (Skoglund et al., 2008; Sægrov et al., 2017).
Vi kommer tilbake til en diskusjon av dette i slutten av avsnittet.
Størrelsesfordelingen vi registrerte i 2017 avviker noe fra den som blir funnet i mange
andre sjøørretbestander. I Granvinselva utgjorde innsiget av umodne individer, med
kroppslengde fra ca. 25 til 35 cm hele 80 % av totaloppvandringen, mot normalt ca. 40 %
(Davidsen & Lamberg, 2017; Gjertsen et al., 2016; Kanstad-Hansen et al., 2017). En
forklaring kan være at rekrutteringen til smoltstadiet har økt de siste årene (større
gytebestand i 2013 og 2014). Den høye andelen kan også forklares med andre faktorer:
Økt sjøoverlevelse på umoden fisk de siste to årene eller høyere dødelighet på de større
individene eller en kombinasjon av disse. Økt dødelighet på de større individene kan
oppstå

ved

høyt

fangsttrykk

(Kanstad-Hansen

et

al.,

2015).

Fangstene

i

Granvinvassdraget har imidlertid vært lave i mange år. I 2017 var det en fangst på 49
individer med en gjennomsnittsvekt på 1,4 kg, noe som gir en beskatningsrate på 1,2 %.
Denne svært lave beskatningsraten av mellomstor sjøørret tyder derfor ikke på at høy
fangst kan forklare den avvikende fordelingen. En annen mulig forklaring kan være et
høyt fangsttrykk i sjøen (Kanstad-Hansen et al., 2015). Det finnes imidlertid lite
informasjon om variasjonen i fangsttrykket i sjøen i Hardangerfjorden.
Et fjerde bidrag til en forklaring kan være at lakselusindusert dødelighet på små sjøørret,
kan har vært forhøyet i perioden fra 2013 frem til 2015. Den antatt lave andelen sjøørret
på 1 – 2 kg i bestanden i Granvin, vil i så fall være et resultat av høy dødelighet på
årsklasser for tre til fire år siden, mens luseindusert dødelighet i 2016 og 2017 er lav.
Overvåking av prematur tilbakevandring og lusinfestasjon på sjøørret i elver i blant annet
Hardanger de siste årene viser ingen tydelige forskjeller i negative effekter av lakselus i
perioden 2013 til 2015 (Kambestad et al., 2016). Generelt ble antall prematurt
tilbakevandrende sjøørret og grad av lakselusinfestasjon beskrevet som lavere i perioden
2000 til 2015 sammenlignet med situasjonen på slutten av 90-tallet (Kambestad et al.,
2016; Kålås et al., 2015). Overvåkingsstasjonene ligger noe lenger ute i Hardangerfjorden
enn Granvinsvassdraget og fanger ikke nødvendigvis opp lokale forskjeller.
Observasjoner lokalt fra munningen av Granvinselva tyder imidlertid på til dels mye lus
på fisken på midten av 2000-tallet (K.E. Engeland). Vi har foreløpig ikke funnet noe
informasjon om graden av prematur tilbakevandring og lakselusinfestasjon fra
munningen av Granvinsvassdraget i de siste årene.
Overvåkingen i 2017 startet for seint til å få med seg hoveddelen av smoltutvandringen,
men det ble registrert noen få smolt som vandret ut i slutten av mai og begynnelsen av
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juni. Ut fra fordelingen av disse observasjonene i tid, er det sannsynlig at
hovedutvandringen dette året har foregått i midten av mai. Kumulativ fordeling av
førstegangsvandrende sjøørret på tur opp elva, viser at 50 % av den totale innvandring
av denne størrelsesklassen var 24. august. Det er ikke uvanlig med et sjøopphold på to
måneder til tre måneder (Davidsen et al., 2014b; Ulvund et al., 2014; Ulvund et al., 2012),
noe som tyder på at smolten kan ha vandret ut i midten av mai i 2017. Granvinsvatnet kan
imidlertid være et vinteroppholdssted for sjøørret fra andre vassdrag eller elver i
nærheten, der det ikke er innsjøer. Dersom sjøørret har vandret ut fra en elv med et annet
utvandringstidspunkt enn Granvinsvassdraget, vil det påvirke det registrerte
oppvandringsforløpet, om denne fisken eventuelt vandrer opp i Granvinsvatnet for
vinteropphold. Dette vil i så fall forskyve den totale oppvandringskurven for ensomrige
sjøørreter i vassdraget, lenger ut i august.
De første umodne sjøørretene som kom tilbake for første gang, begynte å ankomme
Granvinselva den 28. juli. Denne datoen var det en markert økning fra noen få registrerte
enkelt fisk, til 20 individer på en dag. Det er derfor ingen tegn på prematur
tilbakevandring i 2017. Det var dessuten svært få tegn på luseskader, noe som ikke tyder
på at de har stått i munningen av elva for avlusing tidligere i sesongen.
En totaloppvandring på over 4 000 individer er ikke uventet for et vassdrag som
Granvinvassdraget. I denne regionen av landet, med høy tetthet av oppdrettsanlegg, var
det særlig på 90-tallet og tidlig 2000-tallet, registrert høye nivåer av lakselus. Det ble også
målt negative effekter på sjøørret her (Kålås et al., 2000). Vassdraget har vært et av
Norges beste sjøørretvassdrag, målt i fangst (Kålås & Sægrov, 2007; Skoglund et al., 2008;
Sægrov et al., 2017). Fangstraten fra 70- og 80-tallet er ikke kjent, men Granvinvassdraget
var det eneste vassdraget i Sør Norge der det var lov å fiske med garn, helt fram til 1992.
I alle andre vassdrag ble det innført forbud mot garnfangst i 1980. Garnfangst gir høyere
beskatningsrate og det er sannsynlig at fangstraten har vært høy – helt opp mot 80 %
(Sægrov et al., 2017). Det årlige innsiget av sjøørret til Granvinvassdraget er tidligere
estimert til å være gjennomsnittlig 2680 individer årlig i årene 1964 til 2007 (Skoglund
et al., 2008). Dersom dette er korrekt, er innsiget av sjøørret til Granvinsvassdraget i 2017
høyere enn historisk gjennomsnitt. Det er imidlertid flere forhold som tyder på at innsiget
av sjøørret, særlig på 70-tallet har vært mye høyere enn 2680 individer (noe som også
nevnes i (Skoglund et al., 2008) . Den offentlige fangststatistikken viser kun fisk tatt ut i
selve vassdraget (beregningsgrunnlaget for et gjennomsnittlig innsig på 2680 individer
(Skoglund et al., 2008). I de samme årene var det i tillegg et omfattende fiske etter sjøørret
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og laks i sjøen. Samlet fangst var derfor trolig vesentlig høyere enn det offentlig
fangststatistikk

viser.

Observasjoner

lokalt

av

store

mengder

sjøørret

i

munningsområdet, og oppvandring av «store flak av fisk» over flere dager på midten av
1970-tallet (blant andre K. A. Engeland pers. med.), tyder på en uvanlig stor bestand.
Da oppstår det imidlertid et paradoks. Bærekraftig høsting av en sjøørret bestand bør
normalt ligge på under 10 % beskatningsrate (Anon., 2005; Gjertsen et al., 2016; Lamberg
& Gjertsen, 2017b; VanGerwen-Toyne & Tallman, 2011). Hvordan kan en bestand
opprettholdes over så lang tid med et så høyt årlig uttak som opp mot 80 %? En forklaring
kan være at Granvinsvatnet er vinteroppholdssted for sjøørret fra flere av de små elvene
utover Hardangerfjorden. Bare i Kvam kommune er det registrert 25 elver/bekker med
produksjon av smolt (Lyse et al., 1997). Disse ligger innenfor en radius på mellom 20 og
40 km, og er innenfor mulig vandringsdistanse for sjøørret (Davidsen et al., 2014b;
Ulvund et al., 2014; Ulvund et al., 2012). Det reelle produksjonsarealet er derfor en sum
av alle arealene av naboelvene og dermed dimensjonerende for det årlige innsiget av
sjøørret til Granvinvassdraget. Det er likevel vanskelig å se at denne effekten alene kan
forklare det store innsiget av sjøørret til Granvinselva på 70- og 80-tallet.
En annen mulig forklaring på en tilsynelatende bærekraftig høy fangstrate over mange år,
uten kollaps i bestanden, kan være de store utsettingene av sjøørretyngel i vassdraget. I
perioden 1972 til 1989 ble det satt ut 6,5 millioner yngel. Dersom de høye fangstene har
redusert gytebestanden hvert år over mange år, ble dette kompensert for med årlige
utsettinger på oppvekstområder med lav konkurranse fra en redusert gytebestand. Det
er eksempler fra andre vassdrag, der utsettinger av laksyngel i deler av vassdraget der
det ikke finnes vill fisk og på anadrom strekning, som har gitt betydelig økning i innsiget
av for eksempel laks. I noen år etter at utsettingene opphører, minker innsiget brått slik
vi har observert i Stordalselva (Lamberg & Gjertsen, 2017b). Også i Skjoma viser
fangststatistikk en kraftig nedgang i laksebestanden noen år etter at utsettingene
opphørte. Senere år ble det vist at vassdraget har sterkt redusert produksjon av smolt
etter regulering på 70-tallet (Lamberg et al., 2013).
Den kraftige nedgangen i fangstene startet i 1992, samme år som garnfisket ble forbudt.
Stangfiske i et vassdrag med innsjø er mindre effektivt enn garnfangst, og en stor del av
nedgang i fangstene kan trolig tilskrives endring av fiskereglene. I tillegg ble utsetting av
sjøørretyngel i vassdraget stoppet i 1990. Dette skulle få effekt 4 til 5 år seinere, når den
siste årsklassen av utsatt yngel har vandret til sjøen for første og andre gang. Effekten av
46

SNA-rapport 05/2018

dette vil i så fall merkes i 1994 og 1995. Dette samsvarer med fangstatistikken. Fra 1995
til 2017 varierer fangstene lite. I denne perioden er det kun lov å fiske med stang.
Granvinsvassdraget var flere år et av Norges beste sjøørretvassdrag målt i fangst. Øverst
på denne listen står det ofte de store vassdragene, med naturlig høy produksjon av
sjøørretsmolt i kraft av store arealer med oppvekstområder. Granvinvassdraget med sine
beskjedne oppvekstarealer, havner overraskende høyt opp på lista. Det kan skyldes
kombinasjonen høye fangstrater gjennom garnfisk og utsettinger av yngel som
kompenserer for den høye fangsten. Det finnes imidlertid andre mer ekstreme eksempler
på høye fangster i vassdrag med liten total smoltproduksjon. Urvoldvassdraget i Bindal i
Nordland, er overvåket med drivtelling og/eller med undervannsvideo siden 2005.
Vassdraget har likehetstrekk med Granvinsvassdraget, med en tilløpselv der det meste av
gyting og oppvekst foregår, en innsjø og til slutt en utløpselv som er noe mindre og der
det også er gyting og oppvekst av sjøørret. Forskjellen mellom de to vassdragene er at
Granvin totalt sett har mer enn 10 ganger lengre elvestrekninger, en større innsjø med
lengre og grunnere strandsone og høyere vannføring. I noen år, fra 2007 til 2013 økte
bruken av en viss fisketeknikk i innsjøen i Urvoldvassdraget i omfang, mens fisket på
elvestrekningene bare utgjorde en liten del av totalfangsten. Med den nye fiskemetoden
økte beskatningen, og beskatningsraten steg til over 50 % av innsiget. Totalt uttak var
over 800 sjøørreter i enkelte år. Vassdraget endte i 2013 som det 18. beste
sjøørretvassdraget, målt i fangst i Norge, på tross av at det er et av de minste, målt i
produksjonsareal. Resultatet var overbeskatning og påfølgende kraftig nedgang i
gytebestanden. Grunneieren innførte strenge begrensninger og i 2016 vandret det over
4 000 sjøørreter opp i vassdraget igjen. I Urvoldvassdraget var det ingen utsettinger som
kunne kompensere for reduksjonen i gytebestanden slik som i Granvinsvassdraget.
I 1967 ble det for første gang fanget røye i Granvinsvatnet (Sægrov et al., 2017). Det er
ikke kjent hvordan røya kom seg dit, men den etablerte seg raskt, og i 1979 ble det fanget
2,5 tonn i vassdraget. Røya lever i innsjøen og kan være en konkurrent til ungfisk av
sjøørret og laks som eventuelt vokser opp her. Betydningen av innsjøer som
oppvekstområde for ungfisk av laks og sjøørret kan være stor (Halvorsen, 1996), og
problemstillingen knyttet til konkurranse fra røye er derfor aktuell og blir utredet
(Sægrov et al., 2017). Dette arbeidet vil kunne avdekke røyas betydning i
Granvinsvassdraget.
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4.5 Grad av lakselusinfestasjon
Det er mulig å få et bilde av graden av lusinfestasjon på oppvandrende fisk ved å analysere
bildene. Fra totalt 4073 videosekvenser av oppvandrende sjøørret var det mulig å
vurdere graden av lusinfestasjon på 1798 fisk. Både for laks og sjøørret var graden av
lusinfestasjon i 2017 lavere enn i andre vassdrag, der det foregår slik overvåking
(Davidsen & Lamberg, 2017; Lamberg & Gjertsen, 2017a). Tidligere er det registrert til
dels mye lus på fisk som vandrer inn til Granvinsvassdraget. Særlig på 90-tallet ble det
registrert mye lus på fisken her (Sægrov et al., 1996). Lusenivåene observert ved hjelp av
video i 2017 beskriver tilstanden dette året, og sier ikke noe om hvordan det har vært før
eller hvordan det kan utvikle seg i framtidige år.
Det ble funnet minst lus på de små sjøørretene og gradvis mer på de større individene. De
aller største sjøørretene med kroppslengde på over 50 cm og også laksen, hadde mest lus.
Smittepresskart for lakselus i 2017 viser at de indre delene av Hardangerfjorden hadde
lavt smittepress, mens det var høyt i midtre og ytre del av fjorden (Grefsrud et al., 2018).
Sjøørret som ble benyttet som stamfisk i klekkeriet på 70- og 80-tallet, ble ofte merket og
satt ut i munningen etter stryking. Flere gjenfangster av disse fra for eksempel området
rundt Etne, tyder på at i hvert fall større sjøørreter vandret til de ytterste delene av
Hardangerfjorden (K. E. Engeland pers. med.). Ved hjelp av telemetri er det blitt vist at en
større andel av stor ørret (> 45 cm) hadde tendens til å vandre lengre distanser enn de
mindre fiskene (Davidsen et al., 2014a). Et slikt vandringsmønster kan forklare hvorfor
vi fant mest lus på de store sjøørretene. Laksen kommer fra andre områder enn
sjøørretene, oppholder seg trolig kortere tid i fjorden, og kan derfor ha andre lusenivåer
på grunn av det Totalt sett, var det imidlertid lave lusenivåer på den oppvandrende fisken
i Granvinselva i 2017, sammenlignet med andre vassdrag.
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6. Vedlegg
Rådata fra videoovervåkingssystemer som benyttes til telling av fisk i elver, består av en
kontinuerlig videostrøm bestående av fra 3-4 bilder pr sekund gjennom en hel
vandringssesong. Det er kun små brudd i denne bildestrømmen ved hvert skifte av
lagringsmedium (harddisker). Dette gjør at materialet kan analyseres så mange ganger
det er ønskelig - også i framtida. Ut fra videostrømmen kan det tas ut stillbilder. Fra et
firekamerasystem som i Granvinselva i 2017, genereres det 1 036 800 stillbilder i døgnet.
I en hel vandringssesong, fra april til november, vil det lagres ca. 220 millioner stillbilder.
Av disse er det fisk på ca. 4 % av enkeltbildene.

Illustrasjon 1. Smålaks hann

Illustrasjon 2. Smålaks hunn.
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Illustrasjon 3. Mellomlaks hunn, ca. 80 cm, med avrevet øvre del av sporden.

Illustrasjon 4. Storlaks hunn – med kroppslengde estimert til over 85 cm.
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Illustrasjon 5. Storlaks hann som passerer i mørket med estimert kroppslengde over på 100
cm..

Illustrasjon 6. Umodne sjøørreter som vandret ut som smolt trolig ca. 60 til 70 dager tidligere
samme år. Kroppslengder på denne gruppen er fra ca.22 til 27 cm.

55

SNA-rapport 05/2018

Illustrasjon 7. Sjøørreter på sin andre sjøvandring. Disse er ikke kjønnsmodne ennå og har
kroppslengder fra ca. 28 – 35 cm.

Illustrasjon 8. Veteranvandrere av sjøørret som har hatt mer enn to sjøvandringer. Flere
individer i denne aldersklassen er trolig kjønnsmodne. De er over 45 cm lange og har
kroppsvekt over 1 kg.
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Illustrasjon 9. Stor kjønnsmoden sjøørret.

Illustrasjon 10. Stor kjønnsmoden sjøørret.
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Illustrasjon 11. Kjønnsmoden sjøørret.

Illustrasjon 12. Sjøørret med estimert kroppslengde på over 90 cm.
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Illustrasjon 13. Pukkellaks hann.

Illustrasjon 14. Pukkelaks hunn.
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Illustrasjon 15. Smoltstim dominert av sjøørretsmolt.

Illustrasjon 16. Sjøørretsmolt.
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Illustrasjon 17. Laksesmolt har svart felt på ryggfinnen og er slankere med mer innsving i
sporden enn sjøørretsmolt.

Illustrasjon 18. Stasjonær ørret er brunere i fargen enn sjøørret, rundere finner, og har ofte
noen få store mørke felter på kroppssidene.
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Illustrasjon 19. Når sjøørreten kommer i gytedrakt, forsvinner den sølvblanke kroppsfargen.
De har fremdeles skarpere finnekanter enn stasjonær ørret.
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