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Sammendrag
Lamberg, A. 2019. Overvåking av laks og sjøørret i Uskedalselva i Hardanger i 2018 –
bestandsstørrelser og vandringsforløp. SNA-rapport 15/2019. 42s.
I

2017

ble

det

startet

opp

to

videoovervåkingsprosjekter

i

henholdsvis

Granvinsvassdraget og Mundheimselva i Hardanger. Målet var blant annet å registrere
vandringsforløpet til laks og sjøørret og å kartlegge bestandssituasjonen for begge artene.
I 2018 ble aktiviteten utvidet til overvåking av bestandene i ytterligere tre vassdrag. Ett
av disse var Uskedalselva.
I 2018 startet overvåkingen i Uskedalselva ved bruk av fire undervannskamera med
tilhørende lyskilder den 26. april, og ble avsluttet den 30. oktober. Det ble registrert 1013
smolt som passerte kameraene på vei mot sjøen, hovedsakelig i mai måned. En beregning
av utvandringsforløpet for laksesmolten, viser at 50 % hadde passert den 14. mai, noe
som er sammenfallende med utvandringsforløpet som brukes som grunnlag i modellen i
«Trafikklysordningen» som regulerer veksten i oppdrettsnæringen langs kysten.
Totalt ble det registrert en oppvandring på 250 sjøørreter og 286 laks, hvorav 284 ble
klassifisert som villaks og to ble klassifisert som rømt oppdrettslaks. Den voksne fisken
vandret nesten utelukkende på vannførings-økninger under forhold der sikten i vannet
tidvis var for dårlig til å gi full dekning i det overvåkede tverrsnittet. I perioder med lav
vannføring var sikten i elva ofte over 10 meter, men under slike forhold vandret det få
fisk opp.
En sammenstilling av resultater fra videosystemet med data fra drivtellinger av gytefisk
gjennomført den 8. november (utført av NORCE - LFI) og fangstdata, viser at drøyt 30 %
av laksen trolig hadde passert videosystemet gjennom sesongen uten å bli registrert. For
sjøørret var det motsatt, der det ble registrert flest individer i videoovervåkingen. Avviket
skyldes trolig at sjøørreten hadde begynt å vandre ut av elva på det tidspunktet
gytefisktellingene ble gjennomført. Videoopptakene og også observasjoner fra selve
drivtellingene bekrefter denne forklaringen.
Ved bruk av data fra videoovervåkingen, drivtellingen av gytefisk og fangst samlet, ble det
beregnet et innsig av laks på 429 individer til Uskedalselva i 2018. Dette er det største
innsiget av laks i elver med utløp i midtre og indre Hardangerfjorden dette året. For
sjøørret ble det tilsvarende beregnet et innsig på ca. 370 individer, som alle var
kjønnsmodne.
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I både drivtellingen og videoovervåkingen ble det registrert to oppdrettslakser i sesongen
2018. Den ene av disse ble tatt ut med harpun. Andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden
ble beregnet til å være 0,3 %.
Fra videobildene av oppvandrende fisk ble det gjort en kvantifisering av
lakselusinfestasjon på både laks og sjøørret. En sammenligning av graden av
lakselusinfestasjon på fisk som vandret opp i Granvinsvassdraget og i Uskedalselva i
2018, viser at det var samme infestasjonsgrad på laks i begge vassdrag. For sjøørret viste
tilsvarende beregninger at infestasjonen var lavere på individene i Granvinsvassdraget
enn i Uskedalselva, uavhengig av kroppsstørrelse.
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Forord
I 2018 ble det gjennomført et videoovervåkingsprosjekt i Uskedalselva der målet blant
annet var å kartlegge bestandene av laks og sjøørret, ved bruk av et undervannsvideosystem. En annen viktig del av prosjektet var å finne ut når smolten forlot elva, på
vei til sjøen.
Videoovervåkingsprosjektet er en del av et større treårig prosjekt, Salmon Tracking 2020
(SALT2020) som hadde formell oppstart i 2018. Prosjektet ledes av prof. Albert Imsland,
Akvaplan-Niva. Aktiviteten finansieres av en sammenslutning av havbruksbedrifter i
Produksjonsområde 3 (PO 3). Det ble gjort et representativt utvalg av vassdrag som det
var behov for å innhente mer kunnskap om. Uskedalselva ble valgt fordi det har utløp i
den midtre delen av Hardangerfjorden, et område der det er høy tetthet av
oppdrettsanlegg og der overvåking de siste 10 årene har vist at bestandssituasjonen for
laks og sjøørret har vært uavklart.
Denne

rapporten

beskriver

resultatene

fra

videoovervåking

av

laks-

og

sjøørretbestandene i Uskedalselva i 2018. Perioder med redusert sikt gjør at det var
vanskelig å få komplett oversikt over all den vandrende fisken. Prosjektet her ble derfor
avsluttet etter ett år og videosystemet flyttet til Oselva.
Gjennomføring av videoovervåkingsprosjekter krever lokal oppfølging gjennom hele
sesongen. Elvene i Hardangerområdet er preget av at vannføringen varierer mye gjennom
ut- og innvandringssesongen for anadrom fisk. Den ofte kortvarige, men intense
nedbøren, skaper utfordringer for et videosystem som står på bunnen av elva. I tillegg ble
det benyttet et ledegjerde i Uskedalselva. Dette er en vanlig metode for å begrense det
overvåkede tverrsnittet. Underveis var det vanskelig å holde ledegjerdet operativt under
flommene. Men flere lokale aktører gikk sammen om å utvikle en ny og mer solid
ledegjerdetype. Det nye gjerdet forbedret ikke bare overvåkingen i Uskedalselva dette
året, men ga oss også verdifull erfaring som kan benyttes i framtidige prosjekter. Den
lokale oppfølgingen var vært svært god i 2018, både når det gjelder driften av
videosystemet, men også med bidrag til videreutvikling av utstyret. Det rettes en takk til
Ørjan Solheim, Jostein Naterstad, Svale Naterstad og Per Inge Naterstad for god hjelp.
Anders Lamberg
Prosjektleder
Skandinavisk naturovervåking
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1. Innledning
Kunnskapen om bestandene av laks og sjøørret i Uskedalselva fra årene før 1995 er
hovedsakelig knyttet til fangstrapporter. Ifølge tallene fra offentlig statistikk (NOS),
varierte årlig fangst av laks fra 4 til 53 individer i perioden 1969 til 1995. I samme periode
varierte sjøørretfangstene fra 12 til 1069 individer (Kålås et al., 1996). I 1995 hadde
Uskedalselva den høyest fangsten av sjøørret i Hordaland dette året, med over 600
individer. I 1995 ble det utført ungfiskundersøkelse med elektrisk fiskeapparat på 5
stasjoner (Kålås et al., 1996). I tillegg ble vannkvaliteten også undersøkt. Denne
undersøkelsen, og også tidligere undersøkelser av vannkvalitet i vassdraget (Hebnes
1983), viste at den var dårligere enn det som er nødvendig for å opprettholde en
laksebestand, men tilfredsstillende for oppvekst av sjøørret (Kålås et al., 1996).
Det har vært sporadisk kalking av Uskedalselva på 80-tallet, men det var ikke før i 1996
og 1997 at kalkingen ble gjennomført mer systematisk ved bruk av blant annet helikopter
og utlegging av kalkstein (Kålås et al., 1999). Senere ble det satt i drift en kalkdoserer i
sidegreinen Børsdalselva. Tettheten av ungfisk var fremdeles lav ved nye
ungfiskundersøkelser i 1997, men vannkjemien hadde bedret seg. Rådgivende biologer
konkluderte i 1999 med at laksebestanden var svært tynn elle utdødd. Det ble pekt på at
både lakselusinfestasjon i fjorden og sure sideelver kunne være årsaker.
I 2001 viste nye ungfiskundersøkelser en stabil sjøørretbestand og en økende
laksebestand. Det antas at den opprinnelige laksebestanden har vært utryddet og at de få
laksungene som ble funnet dette året er avkom enten etter rømt oppdrettslaks eller
«feilvandret» villaks (Kålås et al., 2002). I den samme rapporten pekes det igjen på
lakselus som et mulig stort problem for bestandene i Uskedalselva. I 2002 økte
ungfisktetteheten ytterligere (Kålås, 2003). Tre år senere blir det registrert en kraftig
økning i fangstene av laks, fra et gjennomsnitt på 14 fangede individer fra 1993 til og med
2004, til 205 individer i 2005. Ungfiskundersøkelser i 2009 viser en klar økning fra 2001
og gir den høyeste tettheten av ungfisk av laks, målt til da, i Uskedalselva. Samtidig var
tettheten av ungfisk av ørret stabil eller noe lavere enn tidligere ifølge Miljødirektoratets
kalkingsrapport

(Hellen

&

Hindar,

2018).

Det

ble

videre

gjennomført

ungfiskregistreringer både i 2011, 2013, 2015 og 2017 (Hellen & Hindar, 2018). I denne
kalkingsrapporten til Miljødirektoratet i 2018 ble det oppsummert følgende for
Uskedalselva: «Målsetningen med kalkingen i vassdraget har tidligere vært å bevare
sjøaurebestanden, men er fra 2016 endret til å bevare laksebestanden som har bygget seg
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opp i vassdraget. Siden årtusenskiftet har det vært en betydelig økning i tettheten av eldre
laksunger, og laks er nå den dominerende arten i hele hovedelven. I nedre del av
Børsdalselva er det omtrent lik fordeling mellom ørret- og laksunger. Det er mulig at
kalkingsprogrammet kan bidra til å fremskynde en prosess der laks utkonkurrerer ørret i
vassdraget, men så langt er det ikke tydelig fra serien med elektrofiskedata at tettheten av
eldre ørretunger faktisk er i tilbakegang. Laksen har nå også etablert seg i ukalket del av
Uskedalselva, noe som viser at vannkvaliteten i hovedelven oppstrøms Børsdalselva over
flere år har vært god nok for laks selv uten kalking. Børsdalselva er imidlertid betydelig
surere, og uten kalking ville det her sannsynligvis fortsatt å være stor dominans av ørret».
I tillegg til ungfiskundersøkelsene i årene 1995 til 2017, ble det gjennomført drivtellinger
av gytefisk i Uskedalselva i årene 2006 til og med 2019 (Skoglund et al., 2019). Sammen
med fangststatistikk kan dermed innsiget av kjønnsmoden laks og sjøørret estimeres.
Innsiget av disse to artene er en parameter som kan benyttes for å følge
bestandsutvikling. Innsiget av laks ble beregnet til gjennomsnittlig ca. 150 individer i
årene 2006 til 2010. I 2011 økte innsiget til over 500 individer, det høyeste målt i
overvåkingsperioden. I årene 2011 til 2018 varierte det målte innsiget fra under 200 til
over 500 med et årlig gjennomsnitt på snaut 350 individer (Skoglund et al., 2019). Det er
derfor mer enn en dobling av innsiget av laks til Uskedalselva fra perioden 2006 til 2010
og til perioden 2011 til 2018.
Det beregnede innsiget av kjønnsmoden sjøørret varierte fra ca. 200 til
over 600 individer i overvåkingsperioden fra 2006 til 2018. Antall individer i fangstene
var relativt høyt i årene 2006 til 2012, sammenlignet med årene 2013 til 2018. Samtidig
var det tendens til en korresponderende økning i gytebestanden i årene 2014 til 2018
(Skoglund et al., 2019). Gytefisktellingene omfatter kjønnsmodne sjøørret. De fleste av
disse er eldre individer som har flere gytesesonger bak seg. I Uskedalselva blir det
vanligvis ikke funnet mange umodne ørreter. Denne delen av bestanden oppholder seg
trolig et annet sted enn i Uskedalselva om vinteren.
Videoovervåkingen av sjøørret og laks i Uskedalselva i 2018 hadde som mål å blant annet
øke kunnskapsnivået om antall individer og kjønns- størrelsessammensetning i de to
bestandene, beskrive vandringsforløp for både smolt ut og voksen fisk opp og kvantifisere
andel rømt oppdrettslaks. Det overvåkede tverrsnittet ligger ca. 850 meter fra
munningen. Fisken som skal vandre opp i vassdraget, kan oppholde seg i ferskvann en tid
før den passerer kameraene i videosystemet. Lakselus som sitter på fisken i det den
passerer inn i ferskvann, kan derfor falle av før fisken blir avbildet. Dette gjelder særlig
8
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på overvåkingslokaliteter som ligger langt fra munningen. Det var imidlertid mulig å
gjennomføre en subjektiv vurdering av skader påført av lakselus i tillegg til en
registrering av de lakselusindividene som fremdeles sitter på fisken, i overvåkingsbildene
fra Uskedalselva.
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2. Metode
2.1 Områdebeskrivelse og bestandene
2.1.1 Områdebeskrivelse
Uskedalselva (045. 2Z) har utløp ca. 60 km inn i den 183 km lange Hardangerfjorden
(Figur 1). Hardangerfjorden er Norges nest lengste og verdens femte lengste fjord. Ifølge
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 er det 23 små elver eller bekker med
dokumentert smoltproduksjon (Lyse et al., 1997).

Figur 1. Hardangerfjorden med lokalisering av Uskedalselva (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. Uskedalselva 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 i 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 Uskedalselva til nærmeste anlegg er
det ca. 7 km (Figur 3).
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Figur 3. Lokaliteter for oppdrettsanlegg for laks i midtre og ytre Hardangerfjorden (røde og hvite
symboler). Munningen av Uskedalselva er markert med svart (kartkilde: www.fiskeridir.no).

Uskedalselva har bestander av atlanterhavslaks og ørret, der mesteparten av ørreten
klassifiseres som sjøørret. Vassdraget består en 11-km lang lakseførende elvestrekning
opp til Fjellandsbøvatnet og av en sidegrein, Børsdalselva, på 2 km. Totalt nedbørsfelt er
beregnet til 45 km². Årlig middelvannføringen er ca. 3,6 m³/s (Kålås, 2003).
Ifølge lakseregisteret (www.lakseregisteret.no) har bestanden av laks i Uskedalselva
status som svært dårlig (vurdert for perioden 2010 til 2014). Det gjelder både
gytebestandsoppnåelse (selv om det ikke er beregnet gytebestandsmål for bestanden),
høstningspotensiale og genetisk integritet. Sjøørretbestanden i Uskedalselva har fått
klassifiseringen «redusert». Av menneskeskapte påvirkningsfaktorer er påvirkningen fra
rømt oppdrettslaks som liten, mens lakselus-påvirkningen derimot regnes som stor. Det
12
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er ingen andre faktorer som anføres å ha betydning for bestandssituasjonen.
Forsuringssituasjonen er ikke lenger regnet å ha noen effekt på laksebestanden. Av
menneskeskapte påvirkningsfaktorer regnes lakselus som avgjørende. På tross av den
dårlige tilstanden er det åpnet for fiske.
2.1.2 Utsettinger av laks og sjøørret
Det ble trolig satt ut lakseyngel i Uskedalselva i flere år i perioden 1966 til 1982. Salg av
yngel/settefisk fra stamfiskbassenget på Brandasund til Uskedalselva er dokumentert
både i 1971,1973, 1974, 1978 og i 1980 (Brekke & Søfteland, 2012). På hele 80-tallet ble
det tatt ut stamfisk i Uskedalselva (og i andre nærliggende elver). Befruktet rogn fra disse
fiskene ble lagt inn i klekkeri på Seim ved Guddalselva. Yngel fra denne produksjonen ble
satt tilbake i Uskedalselva og flere andre elver i regionen.
2.1.3 Fangst av laks og sjøørret
De rapporterte fangsten av laks har variert mellom 2 og 354 individer i årene fra 1993 til
2018 (Figur 4). Smålaksen har dominert i fangstene (avlivet fisk) med en årlig
gjennomsnittlig andel på 61,6 % (sd=25,7 og n=26). Mellom- og storlaks utgjorde
henholdsvis 32,2 % og 6,2 % i samme periode (Figur 5).
400
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Figur 4. Rapporterte fangster av laks i Uskedalselva i årene 1993 til 2018. Data er hentet fra
SSB.
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Figur 5. Andel (%) små-, mellom- og storlaks i de rapporterte fangste fra Uskedalselva i årene
1993 til 2018. Data er hentet fra SSB.

Sjøørret
De rapporterte fangsten av sjøørret har variert mellom 9 og 634 individer i årene fra 1993
til 2018 (Figur 6). Gjennomsnittsvekt registrert i fangstene viser en økning i hele
perioden fra 1993 til 2018 (Spearman: rs=-0,720, n=26, p<0,0001) (Figur 7).
700
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Figur 6. Fangst av sjøørret i Granvinsvassdraget i årene 1993 – 2018.
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Figur 7. Gjennomsnittsvekt beregnet fra fangstene av sjøørret i Uskedalselva i årene 1993 –
2018.

2.2 Videoovervåking
2.2.1 Kameraplassering
Videoovervåkingsmetoden som ble benyttet i Uskedalselva i 2018, 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. 850 m fra munningen (Figur 8). Uskedalselva er ei elv der
vannføringen responderer raskt på nedbør, og økt vannføring fører til redusert sikt i
vannet. For å kunne registrere all vandrende fisk, også under forhold med dårlig sikt, ble
kameraene plassert tett sammen, der hvert kamera dekket fiskepassering som foregikk
opp til 1,5 meter fra kamera. Hvert kamera hadde tilhørende undervannslys for
observasjon i mørket. Elva er ca. 18 meter brei på kameralokaliteten og kameraene
dekket derfor til sammen ca. 6 meter. De resterende 12 meterne ble avskjermet for
fiskevandring ved bruk av ledegjerde (Figur 9). De fire kameraene ble plassert slik at to
og to kamera «kikket» mot hverandre i to stereokamerapar. Dette gjør at en passerende
fisk vil avbildes i to kamerabilder samtidig, noe som gjør det mulig å beregne nøyaktig
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lengde på fisken (Figur 9). I slutten av juli ble kameraplasseringen imidlertid endret til
en rekke av fire kamera. Problemer med motlys gjorde at den første kameraplasseringen
ikke var optimal. Fra oppstarten 26. april til 21. juni ble det benyttet et ledegjerde med
faste elementer, montert på skrå av vannstrømmen. I denne perioden falt ledegjerdet ned
under de største flommene. Det ble derfor konstruert et nytt ledegjerde, bestående av
elementer som var hengslet i toppen av en trekantet ramme. Under høy vannføring der
det legger seg mye gress og greiner på gjerdet, kunne de nye ledegjerdespilene svinge opp
med strømmen slik at presset på gjerdet minket (Figur 10). Det nye ledergjerdet var på
plass den 21. juni (Figur 11).

Figur 8. Den nederste kilometeren r av Uskedalselva med kameralokaliteten inntegnet med en
rød sirkel ca. 850 meter fra munningen.
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Figur 9. Plassering av 4 undervannskamera, der to og to utgjorde et stereokamerapar i
videoovervåkingsprosjektet i Uskedalselva i 2018 (Dronefoto: Ø. Solheim).

Figur 10. Ledegjerdeelement med spiler som kan svinge opp med strømmen når belastningen
blir høy på grunn av drivende greiner og gress (foto: Ø. Solheim).
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Figur 11. Den nye ledegjerdet ble utplassert den 21. juni i Uskedalselva i 2018 (foto: Ø.
Solheim).

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.
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 (Tabell 2)). 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)
18
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blir registrert for hver passering. Overvåkingen skiller grovt mellom 6 kategorier av laks
og 5 kategorier av sjøørret som representerer ulike livsstadier (Tabell 1).
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
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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.

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.

Førsteinntrykk

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.
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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
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 12 og Figur 13). Kategori 1 betegner fisk med noen få lus
på kroppen - enten ved gattåpningen, på hodet eller langs ryggen (Figur 14). Kategori 2
betegner fisk med ca.10 til 30 lus både ved gattåpningen og samtidig på andre deler av
kroppen (Figur 15). Kategori 3 gjelder fisk som har lus over store deler av kroppen og
tegn til sårskader påført av lus (Figur 16). Kategori 4 angir fisk med betydelig
lusinfestasjon og/eller store hudskader fra lakselus (Figur 17).

Figur 12. Stor sjøørret-hunn uten synlige tegn på lakselusinfestasjon eller skader etter lus:
Kategori 0.
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Figur 13. Sjøørret som har vært en sommer i sjøen. De har ingen synlige tegn på
lakselusinfestasjon: Kategori 0.

Figur 14. Sjøørreter med lakselus bak gattfinnen, men ellers uten lus: Kategori 1.

Figur 15. 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 16. Sjøørreter med lus ved gattet og også kjønnsmodne lus på ryggen. Det er også lus
på kroppsidene av fiskene: Kategori 3.

Figur 17. Sjøørreter med mange lus og større skader etter lus: Kategori 4.

2.3 Fangststatistikk
Fangststatistikk er hentet fra www.ssb.no og fra http://www.uskedalselva.no/.

2.4 Vannstand og vanntemperatur
I 2018 ble det benyttet en egen loggestasjon med trykk- og temperatursensor i
Uskedalselva. Utstyret ble montert først i begynnelsen av juni, så for å få et estimat av
variasjon i vanntemperatur og vannføring også for perioden fra april og mai, ble
vannføringsmålinger og vanntemperaturmålinger fra Granvinsvassdraget og Guddalselva
sammenlignet med vannførings- og temperaturdata i Uskedalselva. En sammenstilling av
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vanntemperatur i perioden der vi har reelle målinger fra alle tre vassdrag, viser at
vanntemperaturen i Uskedalselva og Granvinsvassdraget er lik fram til første uka i mai
(Figur 18). Etter dette samvarierer vanntemperaturen i Uskedalselva og Granvinselva
mens temperaturen i Guddalselva er lavere enn i de to andre fra mai til august.
Vannføringen målt i Vosso (Bulken), Guddalselva (Seimsfoss), Fjellhaugen (NVE
målestasjon 42.16.0 i tilstøtende nedbørsfeltet til Uskedalselva) og reelle målinger i
Uskedalselva, viser at vannføringen i hele denne delen av Hordaland varierer likt i
perioden fra april til november i 2018 (Figur 19). NVE har målestasjon for vannføring i
Guddalselva. Dette er den målestasjonen som ligger nærmest Uskedalselva.
Sammenligning av vannføringen i Guddalselva og vannstanden målt med loggestasjonen
i overvåkingsprosjektet i Uskedalselva, viser at de to vassdragene varierer likt (Figur 20).
Vi har derfor valgt å benytte vannføringsdata fra Guddalselva for å beskrive variasjonen i
vannføring i Uskedalselva i utvandrings og oppvandringssesongen 2018.
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Figur 18. Vanntemperaturer målt i tre vassdrag i Hardanger: Uskedalselva, Guddalselva og
Granvinselva, i 2018.
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Fjellhaugen

Figur 19. Vannføringen i Vosso (Bulken), Guddalselva (Seimsfoss) og Fjellhaugen,
sammenlignet med vannstanden målt i Uskedalselva i april til november i 2018.
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Figur 20. Vannføringen i Guddalselva plottet mot vannhøyden registrert i Uskedalselva i
perioden juni til november i 2018.
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3. Resultater
3.1 Generelt
I Uskedalselva i 2018 startet overvåkingen den 26. april, og ble avsluttet den 30. oktober.
Totalt ble det registrert en oppvandring på 250 sjøørreter og 286 laks, hvor 284 ble
klassifisert som villaks og 2 ble klassifisert som rømt oppdrettslaks. Det ble også
registrert 1013 smolt som passerte kameraene på vei ned elva i tillegg til to vinterstøinger
av laks og 7 utvandrende veteranvandrer av sjøørret.
I overvåkingsperioden varierte sikten i vannet betydelig fra over 10 meter sikt til under
en halv meter. Den voksen oppvandrende fisken vandret nesten utelukkende i tilknytning
til vannstandsøkninger. I disse periodene var sikten tidvis så redusert at
oppvandringstallene i denne rapporten kun er å oppfatte som minimumstall. I perioder
der ledegjerdet var ute av drift, kan det også ha passert en del fisk, som ikke ble registrert.

3.2 Laks
3.2.1 Utvandring av vinterstøing av laks
Det ble registret to utvandrende vinterstøing av laks henholdsvis 7. mai og 11. mai i 2018.
Den første oppvandrende laksen fra sjøen ble registrert først registrert den 28. mai, 32
dager etter at overvåkingen startet.
3.2.2 Oppvandring av laks
Den første laksen ble registrert på vei opp elva 28. mai. Totalt ble det registrert 302 laks
som passerte kameraene på vei opp i elva, men også 16 midlertid nedvandrende
individer. Netto oppvandring var derfor 286 laks. Av disse 286 var 284 individer med
villfisk-morfologi, 2 (0,7 %) var individer med oppdrettslaks-morfologi. Tallene fra
overvåkingen i 2018 er minimumstall, på grunn av periodevis dårlige siktforhold i elva.
Det var mulig å sjekke 227 individer om de var fettfinneklippet eller ikke. Av disse
manglet 8 (3,5 %) fettfinne, og var trolig fisk som hadde blitt merket i forbindelse med
utsettings- eller forskningsprosjekter. Villaksen vandret ikke opp jevnt gjennom
sesongen, men passerte hovedsakelig når vannet steg (Figur 21). Den 10. august ble det
registrert 60 oppvandrende laks. Dette utgjør 21 % av den totale oppvandringen
registrert i 2018.
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Figur 21. Antall oppvandrende laks pr dag i forhold til vannføring i Uskedalselva i 2018.
Perioder med redusert sikt er markert med røde markører.

3.2.3 Kjønns- og lengdefordeling laks
Fordeling av oppvandrende ville små-, mellom- og storlaks i Uskedalselva i 2018 var
henholdsvis 35,3 %, 55,6 % og 9,0 %. Andel hunnlaks var høyest for mellomlaks med 65,5
%. For smålaks og storlaks var andelen hunnlaks henholdsvis 50,0 % og 56,5 %. Etter
fangst gjenstod det en beregnet gytebestand på 156 individer med en totalvekt av
hunnlaks på ca. 400 kg (Tabell 3).
Tabell 3. Fordeling av størrelsesklasser av laks og beregning av totalvekt av vill hunnlaks i
gytebestanden i Uskedalselva i 2018.
Registreringer i 2018

Smålaks

Mellomlaks

Storlaks

Totalt

Fangst nedenfor videolokaliteten (N)

5

4

0

9

Fangst ovenfor videolokaliteten (N)

55

69

4

128

Total fangst (N)

60

73

4

137

Videoovervåking (N)

100

158

26

284

Innsig totalt (N)

105

162

26

293

Beskatningsrate nedenfor videolokaliteten (%)

4,8

2,5

0,0

3,1

Beskatningsrate ovenfor videolokaliteten (%)

55,0

43,7

15,4

45,1

Total beskatningsrate (%)

57,1

45,1

15,4

46,8

Andel hunnlaks video (%)

50,0

65,5

56,5

Gjennomsnittsvekt fangst totalt (kg)

1,86

4,38

8,3

45

89
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Gytebestand ovenfor videolokaliteten (N)
Antall hunnlaks ovenfor videolokaliteten (N)
Totalvekt hunnlaks ovenfor videolokaliteten (kg)
Antall egg (1450 pr kg) ovenfor videolokaliteten(N)

27

156

23

58

12

93

41,9

255,2

103,2

400,2

60 683

369 975

149 653

580 310
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3.3 Sjøørret
3.3.1 Utvandring av sjøørret eldre enn smolt
I dagene fra 26.april til 6. mai ble det registrert 7 nedvandrende sjøørreter, eldre enn
smolt. Disse individene var relativt slanke og hadde ikke lakselus eller andre tegn på at
de nylig hadde vært i sjøen. Dette var derfor trolig veteranvandrer av sjøørret på vei ut til
sjøen. I perioden fra 15. til 30. oktober ble det registrert en del sjøørreter som vandret
fram og tilbake i det overvåkede tverrsnittet. I siste delen av oktober var det stadig flere
slanke, trolig utgytte individer, som vandret ned etter gyting.
3.3.2 Oppvandring av sjøørret
Fra 1. mai til 15. oktober i 2018 ble det registrert totalt 284 sjøørreter som passerte opp
og 34 ned. Sjøørreten som passerte ned var trolig midlertidig nedvandrende individer
som tok en runde ned og passerte opp igjen like etter. Netto antall oppvandrende
sjøørreter i Uskedalselva i overvåkingsperioden var derfor 250. Oppvandringen var
knyttet til økning i vannføring (Figur 22). I de periodene med høyest vandringsaktivitet
var det ofte redusert sikt. Dette fører til at tallene fra overvåkingen i 2018 er
minimumstall. Det var mulig å vurdere om 163 sjøørreter hadde fettfinne eller ikke. Av
disse var trolig 12 (7,4 %) fettfinneklippet. I tillegg var det 5 individer som hadde liten
fettfinne som kan ha vokst ut etter finneklipping, eller var dårlig klippet.
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Figur 22. Antall oppvandrende sjøørret pr dag i forhold til vannføring i Uskedalselva i 2018.
Perioder med redusert sikt er markert med røde markører.
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3.3.3 Lengdefordeling av sjøørret
Av de totalt 250 oppvandrende sjøørretene var det flest individer i størrelsesgruppen 35
til 50 cm (Figur 23). De fleste sjøørretene ble vurdert til å være kjønnsmodne. I tillegg til
de 250 oppvandrende sjøørretene ble det registrert en del små ørreter som ble vurdert
til å være stasjonær fisk som ikke hadde vært i sjøen. Det ble ikke gjennomført noen
nøyaktig registrering av disse.
30,0

Frekvens (%)

25,0
20,0
15,0

10,0
5,0
0,0

Kroppslengde (cm)
Figur 23. Fordeling av estimerte kroppslengder for de sjøørretene som ble registrert opp i
Uskedalselva i 2018.

3. 4 Smolt
I Uskedalselva i 2018 ble det registrert totalt 1013 nedvandrende smolt. Av disse
individene som hadde tydelig smoltmorfologi og der det var mulig å gjøre en
artsbestemmelse, var 44,5 % laksesmolt og 7,2 % sjøørretsmolt. I tillegg ble 489 (48,3 %)
smolt ikke bestemt til art. Laksesmolt og smolt ikke definert til art, hadde samme
utvandringsforløp, mens sjøørretsmolt vandret seinere ut enn de to andre typene (Figur
24; Tabell 4).
Smoltutvandringen foregikk hovedsakelig i den mørke delen av døgnet. Det var ingen
forskjell i døgnfordeling mellom laksesmolt, sjøørretsmolt eller gruppen ubestemt smolt
(Figur 25).
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Figur 24. Antall utvandrende smolt pr dag i forhold til vannstand og vanntemperatur registrert
ved videoovervåking i Uskedalselva i 2018. Både vanntemperatur og vannføring er hentet fra
andre vassdrag (se metodebeskrivelse).
Tabell 4. Kumulativ (%) utvandring av smolt registrert ved videoovervåking i Uskedalselva i
2018.

Kumulativ utvandring
25 %
50 %
75 %

Laksesmolt
5.mai
14.mai
19.mai

30

Sjøørretsmolt
30.mai
31.mai
02.juni

Smolt (ubest.)
5.mai
9.mai
14.mai
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Figur 25. Fordeling av utvandrede smolt gjennom døgnet registrert ved videoovervåking i
Uskedalselva i 2018.

3. 5 Lakselus
Det mulig å vurdere grad av lakselusinfestasjon på passerende fisk for 83 (29,2 %) av
totalt 284 passerende villaks (Tabell 5;Figur 26). For sjøørret var det tilsvarende mulig
å klassifisere 29,1 % (N=73) av de som ble avbildet (Tabell 6;Figur 27). Registreringene
var fordelt over hele sesongen.

Det ble ikke registrert forskjell i nivå av

lakselusinfestasjon mellom laks i Granvinselva og Uskedalselva i 2018 (Kruskal-Wallis H
test, Bonferroni-korrigert) (Figur 28). Det var imidlertid lavere grad av infestasjon på
sjøørreten i Granvinselva enn i Uskedalselva samme år (Figur 28). En parvis test av de
ulike størrelsesgruppene viser hvilke som var forskjellige (Kruskal-Wallis H test,
Bonferroni-korrigert) (Tabell 7).
Tabell 5. Vurderinger av grad av lakselusinfestasjon på laks, fordelt i størrelsesklasser, etter
en skala fra 0 – 4 registrert ved videoovervåking i Uskedalselva i 2018.

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

Smålaks
16
8
3
0
0
27
100
27,0
31

Mellomlaks
12
15
18
0
0
45
158
28,5

Storlaks
3
2
6
0
0
11
26
42,3
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Figur 26. Grad av lakselusinfestasjon på tre ulike størrelsesgrupper av villaks, målt fra
videobilder fra Uskedalselva i 2018. Infestasjonen er vurdert subjektivt etter en skala fra 0 –
4.
Tabell 6. Vurderinger av grad av lakselusinfestasjon på sjøørret, fordelt i størrelsesklasser,
etter en skala fra 0 – 4 registrert ved videoovervåking i Uskedalselva i 2018.

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

< 36 cm
10
0
4
2
0
16
58
27,6

36 - 45 cm
12
2
15
5
0
34
111
30,6

> 45 cm
10
3
5
5
0
23
82
28,0

Det ble registret 43 sjøørreter med skader på ryggfinnen. Disse utgjorde ca. 22 % av totalt ca.
200 der det var mulig å se ryggfinnen tydelig. Gjennomsnittslengden for disse individene var
ca. 43 cm, det samme som gjennomsnittet for all registrert sjøørret i 2018. De fleste av disse
skadene så ikke ut til å være påført fisken i det siste sjøoppholdet, men stammer fra årene før
2018. Det var også noen få skader (på ryggfinnen) som var ferskere trolig påført i 2018.
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Figur 27. Grad av lakselusinfestasjon på tre ulike størrelsesgrupper av sjøørret, målt fra

Gjennomsnittlig gard av lakselusinfestasjon (0-4)

videobilder fra Uskedalselva i 2018. Infestasjonen er vurdert subjektivt (skala fra 0 – 4).
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Figur 28. Gjennomsnittlig grad av lakselusinfestasjon for tre ulike størrelsesgrupper av laks
og ulike størrelsesklasser av sjøørret målt fra videobilder fra Uskedalselva og Granvinselva i
2018. Infestasjonen er vurdert subjektivt etter en skala fra 0 – 4.
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Tabell 7. Sammenligning av lakselusinfestasjon på ulike størrelsesgrupper av sjøørret
registrert fra videobilder i Uskedalselva og Granvinselva i 2018. Tallene angir er p-verdier fra
en Kruskal-Wallis test (Bonferroni korrigert). Uthevede tall angir signifikante forskjeller mellom

Granvinselva

parvise sammenligninger.

Sjøørret < 27 cm
Sjøørret 28-34 cm
Sjøørret 35-40 cm
Sjøørret 41-50 cm
Sjøørret 51-70 cm
Sjøørret > 70 cm

Uskedalselva
Sjøørret < 36 cm Sjøørret 36 - 45 cm Sjøørret > 45 cm
0,011
< 0,0001
< 0,0001
0,008
< 0,0001
< 0,0001
0,009
< 0,0001
< 0,0001
0,004
< 0,0001
< 0,0001
0,010
< 0,0001
< 0,0001
0,078
< 0,0001
0,000

3.6 Andre arter
3.6.1 Ål
Det ble gjort 34 registreringer av ål på videoopptakene. Disse stammer fra perioden mai
til midten av august og er trolig ål som beiter i området rundt kameraene og ikke en
observasjon av den årlige utvandringen av ål.
3.6.2 Oter
Det ble registrert oter som passerte kamerasektoren to ganger i overvåkingsperiroden,
31. mai og 1. september.
3.6.3 Laksand og skarv
Det ble registrert tre fuglearter i videosektoren: Laksand (Mergus merganser), Gråhegre
(Ardea cinerea) og Storskarv (Phalacrocorax carbo). Det ble ikke gjennomført en nøyaktig
registrering av fugl i overvåkingsperioden, men laksand ble observert fra midten av mai
til midten av juni. Storskarv ble observert ved minst 5 tilfeller, alle i siste del av august.
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4. Diskusjon
4.1 Generelt
I Uskedalselva i 2018 startet overvåkingen den 26. april, og ble avsluttet den 30. oktober.
Totalt ble det registrert en oppvandring på 250 sjøørreter og 286 laks, hvorav 284 ble
klassifisert som villaks og 2 ble klassifisert som rømt oppdrettslaks. Det ble også
registrert 1013 smolt som passerte kameraene på vei ned elva i tillegg til to vinterstøinger
av laks og sju utvandrende veteranvandrer av sjøørret.
Den 8. november i 2018 ble det gjennomført drivtelling av gytefisk i Uskedalselva, der det
ble registrert 292 laks og 179 sjøørreter (Skoglund et al., 2019). Av disse ble en laks og
tre sjøørreter observert nedenfor kameralokaliteten. Det ble tatt ut en oppdrettslaks med
harpun før gytefisktellingen. I tillegg ble det registrert en oppdrettslaks under selve
tellingen. I fangstene ble det avlivet totalt 137 laks og 22 sjøørreter der 9 laks og 2
sjøørreter ble tatt ut nedenfor kameralokaliteten. Det ble ikke rapportert rømt
oppdrettslaks i fangstene. Ifølge videoovervåkingen skulle det stå igjen 156 villaks på
gyteplassene ovenfor kameralokaliteten, etter fangst. Av sjøørret skulle det tilsvarende
stå igjen 230 individer. Det betyr at det ble registrert 135 færre laks i videoovervåkingen
enn det det som ble registrert under gytefisktellingen. For sjøørret ble det derimot
registrert 51 færre sjøørreter under gytefisktellingen enn det som ble registrert i
videoovervåkingen, når fangsten var trukket fra. Når det gjelder rømt oppdrettslaks er
tallene fra gytefistellingen (og uttak i forbindelse med OURO-prosjekt) og
videoovervåkingen identiske, med to registrerte individer.
Forskjellene i antall registrerte villaks i videoovervåkingen sammenlignet med
drivtellingene av gytefisk, skyldes trolig de krevende observasjonsforholdene under
flommene gjennom oppvandringssesongen. Oppvandringen av laks var konsentrert til
perioder med vannstandsøkning og redusert sikt. Gytefisktellingen sammen med fangst
gir derfor trolig det mest korrekte tallet på innsig og gytebestand av villaks i 2018. I
overvåkingsperioden varierte sikten i vannet betydelig, fra over 10 meter sikt til under
en halv meter. Den voksne oppvandrende fisken vandret nesten utelukkende i tilknytning
til vannstandsøkninger. I perioder der ledegjerdet var ute av drift, kan det også ha passert
en del fisk som ikke ble registrert.
Når det gjelder sjøørret så er avviket mellom videoovervåking og drivtellinger (inkludert
fangst) motsatt av det for laksen. Gytefisktellingen ble gjennomført 8. november, etter at
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mesteparten av sjøørreten hadde gytt. I videobildene fra slutten av oktober, før
gytefisktellingene, ser vi dessuten at det er utgytt sjøørret på vei ned elva. Etter
gjennomføringen av drivtellingene ble det også anmerket at det var sannsynlig at en del
av sjøørreten hadde vandret ut (pers. med. H. Skoglund). Antall oppvandrende sjøørreter
registrert i videoovervåkingen ga derfor et mer korrekt bilde av gytebestanden enn
drivtellingene. Men som for laksen, så var også disse tallene trolig for lave i forhold til det
reelle på grunn av de vanskelige observasjonsforholdene.
Andel rømt oppdrettslaks i innsiget av laks ble beregnet til 0,7 %. Samsvaret mellom de
to registreringsmetodene, når det gjelder rømt oppdrettslaks tyder på at dette tallet er
nær det reelle. Etter uttak av en av oppdrettslaksene før gytetiden, var andelen i
gytebestanden 0,3 %. Dette er lavere enn gjennomsnittet registrert i drivtellingene av
gytefisk i årene 2013 til 2018 (2,7 %, sd=2,6) (Skoglund et al., 2019).

4.2 Laks eldre enn smolt
Som

nevnt

ovenfor,

gjorde

periodevis

vanskelig

observasjonsforhold

at

videoovervåkingen ikke fanget opp all oppvandrende laks i Uskedalselva i 2018. Laksen
vandret i stor grad opp under høy vannføring og grumsete vann. På én dag, den 10. august,
passerte over 20 % av all registrert laks dette året. Det er ikke tidligere registrert en så
høy andel av totaloppvandringen på en dag i andre videoovervåkingsprosjekter de siste
30 årene. Tidvis manglende ledegjerde har også trolig vært medvirkende til
underestimeringen.
Drivtellingene gir derimot et mer korrekt anslag på størrelsen på gytebestanden av laks i
elva. Vassdraget inneholder ikke innsjøer hvor fisk kan oppholde seg under tellingene.
Vannet er klart og elvetverrsnittet lite, noe som er gunstig for drivtelling som metode.
Innsiget av laks beregnet fra gytebestanden og fangstene ble beregnet 429 villaks i
Uskedalselva i 2018. Dette ga en beskatningsrate på 32 %. Innsiget av laks er det høyeste
registrert i vassdrag indre og midtre Hardanger i 2018. Også i årene 2006 til 2018 har
Uskedalselva hatt det høyeste innsiget av laks i denne regionen (Skoglund et al., 2019).
Etter mange år med dårlig vannkvalitet (lav pH) i Uskedalselva og etter oppstart av
systematisk kalking, viste ungfiskundersøkelser i 2001 en stabil sjøørretbestand og en
økende laksebestand. Det ble antatt at den opprinnelige laksebestanden har vært
utryddet og at de få laksungene som ble funnet dette året var avkom enten etter rømt
oppdrettslaks eller «feilvandret» villaks (Kålås et al., 2002). Bestanden av laks i Uskedalen
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har derfor økt til den største i midtre og indre Hardanger, på tross av at den trolig ble
etablert av ikke-stedegen stamme.
Selv om Uskedalselva ikke inngår VRLs årlige rapportering, et det utarbeidet et
gytebestandsmål for laksebestanden (Nilsen et al., 2018). Dette er på 180 kg hunnlaks.
Beskatningsraten beregnet for 2018 var 32 % og gytebestanden var den største registrert
i elva perioden 2006 til 2018. Totalvekt av hunnlaks i gytebestanden, beregnet fra
videoovervåkingstallene i 2018, var ca. 400 kg. Gytefisktellingen viste at gytebestanden
av laks trolig var ca. 32 % større enn det registreringene videoovervåkingen ga. Det er
derfor sannsynlig at den totale vekten av hunnlaks reelt var over 500 kg i 2018. Det ble
samtidig beregnet en eggtetthet til over 7 egg pr m² ut fra drivtellingene. Dette er en høyere
tetthet enn det som er brukt som grunnlag for GBM i de andre elvene i Hardanger
(Skoglund et al., 2019). Hvorvidt et reelt gytebestandsmål er nådd i Uskedalselva i
tidligere år er ikke kjent, men beskatningsraten har vært høy i 2011, 2012, 2016 og 2017,
med påfølgende liten gytebestand i de samme årene (Skoglund et al., 2019).

4.3 Sjøørret eldre enn smolt
Som for laksen, fører de krevende observasjonsforholdene i Uskedalselva i 2018 også til
at ikke all oppvandrende sjøørret ble registrert dette året. Hvor stor gytebestanden var i
2018 er ikke kjent, men dersom feilen er av samme størrelse som for laksen (32 %) ville
det ha vært en gytebestand på snaut 350 sjøørreter i 2018. Det er i så fall den nest høyeste
gytebestanden i årene med drivtelling fra 2006 til 2018 (Skoglund et al., 2019). Fangst av
sjøørret var på kun 22 individer i 2018. Innsiget var dermed litt over gjennomsnitt i de
13 årene, gitt antagelsen om at videoovervåkingen bare fanget opp 68 % av innsiget.
I videoovervåkingen ble det ikke med sikkerhet registrert umodne sjøørreter (de
individene som har vært en eller to somre i sjøen). Beskatningen av sjøørret i
Uskedalselva har vært høy i årene 2006 til 2011 (Skoglund et al., 2019), men lav i årene
2012 til 2018. Siden vi ikke kjenner antallet umodne sjøørreter i bestanden er det
vanskelig å vurdere om beskatningen var over bærekraftig nivå i 2006 til 2011. Fra
tidligere år var de to høyeste årlige fangstene henholdsvis 1069 og 634 individer i 1970
og i 1995. Dette var trolig langt over bærekraftig nivå.

4.4 Smolt
Det ble registrert totalt 1013 smolt i videoovervåkingen i 2018. Kameraoppsettet i
Uskedalselva var ikke designet for å gjennomføre en totaltelling av smolt, men for å finne
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et representativt utvandringsforløp. Den første laksesmolten passerte 28. april og den
siste 30. mai. Det var lav vandringsaktivitet fram til 3. mai. Etter dette økte aktiviteten
raskt, med en topp den 5. mai med 129 registrerte smolt. Den 11. mai hadde 50 % av all
registrert smolt dette året passert. Overvåkingen startet den 26. april, en drøy uke før det
ble registrert en økning i antall smolt pr dag. Det kan ikke utelukkes at det har vandret
smolt før den 26. april, men vanntemperaturen var trolig lav med en estimert temperatur
på under 4 °C i hele april før den 26. Det må presiseres at vanntemperaturen er et estimat
og at den reelle temperaturen ikke er kjent. Det er likevel ikke sannsynlig at det har vært
noen

stor

vandringsaktivitet

før

overvåkingen

ble

startet

opp.

I

kunnskapsoppsummeringen som danner grunnlag for «Trafikklysmodellen», er det
estimert smoltutvandringsforløp for laksesmolt i Uskedalselva (Nilsen et al., 2018). Et
gjennomsnittlig utvandringsforløp er angitt å ha oppstart 24. april, 25 % kumulativt
utvandringstidspunkt 4. mai, 50 % 14. mai og 75 % 3. juni. Dette samsvarer med det som
ble registrert i videoovervåkingen i 2018.
Få av smoltene vandret i stimer, og over 92 % av all smolt vandret i mørket. Dette
samsvarer med smoltundersøkelser i andre elver, der det sjelden blir registrert stimer i
mørket (Ibbotson et al., 2011; Lamberg et al., 2013; Lamberg et al., 2012). Stimer er lettere
å oppdage enn enkeltindivider, men samtidig er smolten lett synlig i kunstig belysning om
natta. Det var totalt 44 timer med redusert sikt i vannet i perioden fra 26. april til 15. juni.
Dette utgjør ca. 4 % av denne overvåkingsperioden. Observasjonsforholdene var derfor
tilfredsstillende i mesteparten av smoltutvandringsperioden. Det at utvandringen ble
dominert av enkeltindivider som passerte, betyr også at totalt antall registrerte smolt er
et underestimat av den totale vandringen fordi en enkelt smolt på snaut 15 cm lettere kan
passere uten å bli oppdaget, enn en stim. Antallet er likevel så høyt, totalt 1013 individer,
at beskrivelsen av utvandringsforløpet trolig er representativ for den reelle
totalutvandringen.
Det var ikke mulig å artsbestemme all smolt. Ut fra de registreringene der det var mulig å
vurdere om det var sjøørretsmolt eller laksesmolt, ser det ut til at sjøørretsmolten
vandret seinere ut enn laksesmolten i 2018.

4.5 Grad av lakselusinfestasjon
Fra videoklipp av passerende fisk var det mulig å vurdere grad av lakselusinfestasjon på
en del av den passerende fisken i Uskedalselva. Redusert sikt når fisken vandret, førte til
at det ikke var mulig å vurdere en høyere andel enn snaut 30 % av fiskene. Det var ingen
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forskjell i lakselusinfestasjon mellom sjøørret og laks registrert i Uskedalselva i 2018. Det
var heller ikke forskjell i infestasjon mellom laks registrert i Granvinselva og Uskedalselva
samme år (Lamberg, 2019a). Det ble imidlertid registrert lavere grad av
lakselusinfestasjon på alle størrelsesklasser av sjøørret i Granvinselva enn det som ble
funnet på laks i begge vassdragene og dessuten på sjøørret i Uskedalselva. I Uskedalselva
ble det ikke registrert umoden sjøørret, mens denne størrelsesklassen var dominerende
i Granvinsvassdraget. De største sjøørretene fortar ofte lengre sjøvandringer enn de små
umodne. Forskjellene i infestasjon mellom størrelsesgrupper og mellom vassdrag kan
derfor tyde på at det er et høyere smittepress i sjøen der sjøørreten fra Uskedalselva
oppholder seg, enn der sjøørreten fra Granvinsvassdraget har sitt sjøopphold. Laksen fra
de to vassdragene har trolig oppholdt seg kortere tid i fjorden enn sjøørretene. De har
dessuten trolig fulgt samme innvandringsrute og oppholdet seg på samme sted i havet
under sitt sjøopphold. Dette kan forklare at det ikke er forskjeller i grad av
lakselusinfestasjon på laksen fra de to vassdragene. Det er for øvrig trolig ikke mulig å
vite hvor og når de ulike individene av laks har blitt smittet av lakselus.

4.6 Manglende fettfinne og ryggfinneskader
Det ble registrert oppvandrende laks og sjøørret som manglet fettfinne og som trolig var
merket i forbindelse med utsettinger eller merkeforsøk i andre elver. For laksen var
andelen fettfinneklippede individer ca. 4 % mens det var ca. 8 % av sjøørretene som
manglet fettfinne. Under drivtellinger av gytefisk er det også registrert fettfinneklippet
laks i Uskedalselva. I perioden 2015 – 2018 var gjennomsnittlig andel fettfinneklippet
laks 1,9 % (fra 0,3 – 4,1 %)(Skoglund et al., 2018). Dette viser at en del av gytefisken
returnerer til andre vassdraget enn der de vokste opp, og gyter i en annen elv. Den reelle
andelen sjøørret og laks som vandret inn til Uskedalselva fra andre vassdrag i 2018 var
trolig høyere enn det de henholdsvis 4% og 8 % fettfinneklippede kunne tyde på. Antall
fettfinneklippede fisk i norske vassdrag er totalt sett få, sammenlignet med antallet laks
og sjøørret med fettfinnen intakt. Samtidig kan det være at fettfinneklippet fisk kan
stamme fra utsettinger der den merkede fisken har vokst opp i et klekkeri og dermed har
fått redusert evnen til lokal tilbakevandring, enn de som vokser opp naturlig i vassdraget.
Dette kan bety at det er større sannsynlighet for «feilvandring» hos fettfinneklippet utsatt
laks, enn for laks med naturlig oppvekst.
Ca. 21 % av sjøørreten registrert opp i Uskedalselva i 2018, hadde skadd ryggfinne. De
fleste av disse finneskadene så ut til å være påført før 2018 siden det ikke var synlige åpne
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sår på finnen. Det var imidlertid noen få skader som så ferske ut, der sårkanten ennå ikke
var grodd igjen. Den samme typen skader er også observert i for eksempel
Granvinsvassdraget og i Mundheimselva i 2017 og 2018 (Lamberg, 2019a; b; Lamberg &
Kvitvær, 2018; Lamberg et al., 2018). Dersom disse skadene er forårsaket av lakselus, kan
det se ut til at omfanget av dette har avtatt de siste årene. Det ble ikke gjort en kvantitativ
analyse av dette fenomenet. Men under gytefisktelling i Uskedalselva i 2007 ble det
rapportert at ca. 40 % (totalt undersøkt N=32) av sjøørreten hadde skadd ryggfinne
(Skoglund et al., 2008). Det kan tyde på at det har vært en nedgang i dette fenomenet de
siste årene.
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