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SAMMENDRAG 
 

Sættem, L.M. 2018. Vinterstøing i Lærdalselva, overlevelse og fordeling av voksen laks 
og sjøørret fra høst til vår. Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Avgitt Prosjekt «ViLL» 
17.03.2018. 
 

Det ble registrert vinterstøing av laks og sjøørret i Lærdalselva våren 2016 og våren 2017. 
Formålet var å registrere antall og fordeling med utgangspunkt i kartlagte gytebestander 
høsten forut. Arbeidet ble finansiert av Prosjekt «ViLL – Verdiskapning av Laksefisket i 
Lærdal 2015 – 2017» under Regionalt Forskningsfond Vestlandet (RFFVest). 

 
Lærdalsvassdraget i indre Sogn er det største i Sogn og Fjordane med nedslagsfelt 1184 
km2, årlig middelvannføring 36 m3/s og vanntemperatur opp til 15 oC. Tradisjonell 
strekning for anadrom fisk på gytevandring er til Sjurhaugfoss, 25 km fra munningen 239 
m.o.h. Fisketrappen i Sjurhaugfoss har vært stengt siden 1996 på grunn av 
lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Behandling mot parasitten er gjennomført og 
bestanden ble friskmeldt 30.10.2017. 
 
Metoden for registrering av vinterstøing var visuell telling fra elvebredden etter Norsk 
Standard (NS 9456:2015). Primo april 2016 ble det registrert 1128 vinterstøing fordelt 
på 746 laks og 382 sjøørret. Primo april 2017 ble det registrert 1140 vinterstøing fordelt 
på 775 laks og 365 sjøørret. 
 
Antall vinterstøing av laks våren 2016 var 69 % av antallet gytelaks høsten 2015. Våren 
2017 var andelen 67 % av antallet gytelaks høsten 2016. Tilsvarende andel vinterstøing 
av sjøørret var 85 % våren 2016 og 78 % i 2017.  
 
Fordelingen av vinterstøing sammenlignet med fordelingen av gytefisk viste tydelig et 
forskyvet flertall av laks fra øvre/midtre deler i gytetiden til nedre deler av elva om 
våren. Lokaliseringen av sjøørret viste i mindre grad forflytning nedstrøms fra gytefisk 
om høsten til vinterstøing om våren. 
 

E-post Ferskvannsbiologen: lmsattem@online.no 
  

mailto:lmsattem@online.no


VINTERSTØING I LÆRDALSELVA 

   Ferskvannsbiologen 
 

5 

 

ABSTRACT 
 
Sættem, L.M. 2018. Kelts in river Lærdalselva, survival and distribution of adult salmon 
and sea trout from autumn to spring. Lærdal Municipality in Sogn og Fjordane county in 
Norway.  
 
Kelts of salmon and sea trout were recorded in river Lærdalselva spring 2016 and spring 
2017. The purpose was to register the number and distribution and to make a 
comparison against the mapped spawning populations in autumn 2015 and 2016. 
 
The catchment area for Lærdalselva is the largest in the county, with an area of 1184 
km2, annual discharge is 36 m 3/s and water temperature reaches 15 oC. The traditional 
anadromous habitat stretches 25 km from the river mouth to Sjurhaugfoss (239 m a.s.l). 
To combat salmon fluke Gyrodactylus salaris, a fish ladder at Sjurhaugfoss has been 
closed since 1996. Treatment against the parasite has been completed and the salmon 
stock was reported healthy on 30.10.2017. 
 
The Norwegian Standard (NS 9456:2015) for visual fish counting was used along the river 
bank. At the beginning of April 2016 there were registered 1128 kelts distributed on 746 
salmon and 382 sea trout. At the beginning of April 2017 a total of 1140 kelts were 
registered, 775 salmon and 365 sea trout. 
 
The number of salmon kelts in spring 2016 was 69 % of the number of spawning salmon 
in the autumn of 2015. In spring 2017 kelts was 67 % of the number of spawning salmon 
in autumn of 2016. The corresponding proportion of sea trout kelts was 85 % in spring 
2016 and 78 % in spring 2017. 
 
The distribution of kelts compared with the distribution of spawning fish clearly showed 
a shifted majority of salmon from upper/middle parts of the river in the spawning season 
to the lower parts in spring. The location of sea trout kelts showed to a lesser extent 
downstream migration from spawning fish in autumn to kelts in spring. 
 

E-Mail Ferskvannsbiologen: lmsattem@online.no 
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FORORD 
 
Jeg legger med dette frem rapporten fra registreringene av vinterstøing i Lærdalselva 
våren 2016 og våren 2017. Studiet var en del av Prosjekt «ViLL – Verdiskapning av 
Laksefisket i Lærdal 2015 – 2017». 
 
Jeg vil nevne den gode kontakten med prosjektleder Henning Urke og feltsamarbeidet 
med Torkjell Grimelid, Stiftinga Norsk Villakssenter, som har vært avgjørende for 
innsamling av data. Jeg vil også peke på samarbeidet med Lærdal Elveeigarlag v/ Lasse 
Sælthun. Østfold Energi AS har finansiert gytefisktellinger som nødvendige bakgrunns-
data i foreliggende studium. 
 
Alle foto i rapporten er tatt av forfatteren. 
 
Jeg vil takke for all god hjelp og for et interessant oppdrag. 
 
Molde, 17.03.2018. 
 
Leif Magnus Sættem 

Ferskvannsbiologen 
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1. INNLEDNING 
 
Lærdalselva har et enestående datagrunnlag om gytebestander av anadrom fisk. 
Gytelaks er kartlagt i antall, størrelse og fordeling oppetter elva i en periode på nær 60 
år. Også sjøørret er registrert i en årrekke. 
 
Svingninger i bestanden av gytefisk har reflektert perioder med ulike problemstillinger. 
Mest dramatiske var påvisning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i 1996. Fra en god 
gytebestand hver høst fram til midten av 1990-årene sank antallet laks på kort tid. Fra 
2000 til 2016 har mengden variert svært mye fra noen ti-talls gytefisk til over tusen i de 
senere år. I 2017 ble det registrert en nedgang knyttet til bl.a. en uvanlig kraftig flom i 
vassdraget høsten 2014. 
 
Etter over 20 års kamp mot lakseparasitten ble Lærdalselva friskmeldt 30.10.2017. 
Endelig synes det å ligge rette for en normalisering av situasjonen med oppbygging og 
styrking av laksebestanden basert på god kunnskap og treffsikker forvaltning. I dette 
bildet står vinterstøingen som viktig leverandør av kvaliteter bestanden er tjent med å 
besitte ut fra lokale, økologiske rammebetingelsene i vassdraget. 
 
Formålet med foreliggende arbeid var å registrere vinterstøing og mengden av denne. 
De årlige kartleggingene av gytefisk gav gode holdepunkt og forutsetninger i å kunne 
vurdere antall og andel støing i Lærdalselva. 
 
 

2. OMRÅDEBESKRIVELSE 
 
2.1 Nasjonalt laksevassdrag 
Lærdalselva er et nasjonalt laksevassdrag (NL) (St.prp. 32, 2006-2007) og ligger i indre 
Sogn (figur 1). Med sine 1184 km2 er vassdraget det største i Sogn og Fjordane og munner 
ut i fjorden ved Lærdalsøyri. Årlig middelvannføring er på 36 m3/s (målestasjon Seltun 
Bru) og vanntemperaturen kan komme opp i over 15 oC (Tønjum) (Direktoratet for 
naturforvaltning 1989). Lærdalselva er regulert med Borgund Kraftverk i 1974 og Stuvane 
Kraftverk i 1988. 
 

Lærdalselva har vært den mest fiskerike elva i Sogn og Fjordane. Sportsfisket har i alt 
vesentlig vært rettet mot laks, men har også vært ettertraktet for sitt sjøørretfiske. 
Innrapporterte totalfangster av laks og sjøørret har i de beste år vært nær 20 tonn. 
Merkeforsøk har vist at om lag 70 % av laksen i Sognefjorden stammer fra Lærdalselva 
som således har en meget stor betydning for Sogn som lakseområde.  
 
Lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble påvist i 1996 (Johnsen m.fl. 1999) og mange 
forsøk ble gjort for å fjerne parasitten. Siste behandling med aluminium ble gjennomført 
i 2012. Bestanden ble friskmeldt 30.10.2017. Bruk av denne metoden gjorde det mulig 
at store mengder laks stod for gyting hver høst i senere år.  
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2.2 Vassdragsavsnitt 
Fra naturens side har anadrom fisk på gytevandring i Lærdalselva kunnet vandre til 
Sjurhaugfoss, 239 m.o.h. i underkant av 25 km fra munningen. Flere laksetrapper har 
utvidet anadrom strekning oppstrøms. Etter at lakseparasitten G. salaris ble påvist i 
1996 har laksetrappen i Sjurhaugfoss vært stengt.  
 
Vassdragsnaturen til Sjurhaugfoss er svært variert og kan deles inn i fem om lag like 
lange elveavsnitt: A) munning til og med Grønebank, B) fra Grønebank til Voll Bru, C) Voll 
Bru til Stuvane, D) fra og med Stuvane til og med Seltagjelet og E) fra Seltagjelet til 
Sjurhaugfoss (figur 1). Figur 2 viser foto av lokaliteter som representerer elveavsnittene. 
 
Fra munningen til Voll og videre til Stuvane er Lærdalselva relativt flat (flyfoto figur 1) 
sammenlignet med Stuvagjelet, Seltagjelet, Galdane til Sjurhaugfoss. I den nederste 
delen fra munning til Voll (A og B) er elva bred, grunn og med lavere strømhastighet 
sammenlignet med forholdene fra Voll til Stuvane (C). Fra Stuvane til og med Seltagjelet 
(avsnitt D) stiger elva markert med en rekke dype høler.  
 
Seltagjelet i avsnitt D er en krevende strekning for vandring av fisk. De første laksene 
ankommer under gjelet omlag samtidig hvert år i slutten av juni til begynnelsen av juli. 
Ankomsttid ovenfor har vist stor variasjon. År med høy vannføring av kaldt vann kan 
strekningen på 500 m forsinke laks på gytevandring med nær en måned. I årlig 
gjennomsnitt for perioden 1980–’90 tok vandringen 17 dager (Sættem 1991). 
Oppstrøms Seltagjelet (avsnitt E) flater elva ut og inneholder dype, trange kulper 
gjennom områder av grunnfjell og store steiner. Her får fiskene lettere forhold på sin 
gytevandring frem til Sjurhaugfoss. 
 
 
2.3 Gytefiskregistreringer 
Det er gjennomført registrering av gytefisk i Lærdalselva fra 1960 til i dag. 
Registreringene har i alt vesentlig vært rettet mot laks, men i senere år også mot 
sjøørret. I beskrivelse av metode og resultater viser jeg til vedlegg 1 med utdrag fra 
gytefiskrapporter i senere år som også inneholder data fra hele undersøkelsesperioden. 
 
For sammenligning mot foreliggende studie av vinterstøing i april 2016 og april 2017 
trekker jeg her frem kartleggingen av gytefisk høsten 2015 og høsten 2016. Antall og 
lokalisering høst og påfølgende vår beskriver andelen gytefisk som overlever 
vinterhalvåret og om gytefisk og vinterstøing oppholdt seg i samme del av Lærdalselva.  
 
Gytefiskregistreringen i 2015 påviste 1082 laks og 449 sjøørret (Sættem 2015). Laks 
fordelte seg med henholdsvis 53, 177, 345, 204 og 303 i elveavsnittene A, B, C, D og E. 
Tilsvarende fordeling hos sjøørret var 58, 77, 217, 58 og 39 (tabell 2). 
 
Høsten 2016 ble det registrert 1163 laks og 465 sjøørret (Sættem 2016). Laks fordelte 
seg med henholdsvis 65, 252, 339, 202 og 305 i elveavsnittene A, B, C, D og E. Tilsvarende 
fordeling hos sjøørret var 103, 90, 131, 54 og 87 (tabell 2). 
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Figur 2. Lærdalselva i fem elveavsnitt A-E, til sammen opprinnelig lakseførende 

strekning. Hvert foto er angitt med stedsnavn og representerer elvenatur i sitt avsnitt. A) 

avsnitt fra munning til og med Grønebank 5 km, B) fra Grønebank til Voll Bru 5 km, C) 

fra Voll Bru til Stuvane 6,5 km, D) fra og med Stuvane til og med Seltagjelet 4,5 km og 

E) oppstrøms Seltagjelet til Sjurhaugfoss 4 km. 

 

A       B 

C       

D        

E       

Like nedstrøms Generalen 

(mot strømmen fra Øye Bru) 

Old Pastor 

(mot strømmen) 

 

Bjørkum Pool 

(med strømmen) 

 

Seltagjelet 

(med strømmen) 

 

Steine 

(mot strømmen) 
Like nedstrøms Sjurhaugfoss 

(med strømmen) 

Mo like nedstrøms  

Stuvane kraftverk 

(mot strømmen) 

 

Topphølen 

(med strømmen) 

 



VINTERSTØING I LÆRDALSELVA 

   Ferskvannsbiologen 
 

11 

 
Tabell 2. Antall gytefisk av laks (> 3 kg) og sjøørret (>1 kg) registrert i elveavsnitt A-E 

av Lærdalselva i høsten 2015 og høsten 2016.  

 
      

Elveavsnitt A-E 2015    2016  

 laks sjøørret  laks sjøørret 

      

      

A: munning - tom. Grønebank 53 58  65 103 

B: fra Grønebank - Voll Bru 177 77  252 90 

C: fra Voll Bru - Stuvane 345 217  339 131 

D: tom. Stuvane – tom. Seltagjelet 204 58  202 54 

E: fra Seltagjelet - Sjurhaugfoss 303 39  305 87 

      

sum 1082 449  1163 465 

      

 
 
De fleste gytefisk av laks og sjøørret ble begge år registrert i elveavsnitt C, den midtre 
delen av elva. Nest flest laks ble påvist i øverste del av lakseførende strekning (E). Laks 
hadde således begge år et tyngdepunkt i antall fra og med midtre til øvre del av elva, 
mens antall sjøørret var mere jevnt fordelt mellom avsnitt, spesielt i 2016. En visuell 
fremstilling av antall gytefisk av laks og sjøørret i hvert elveavsnitt i 2015 og 2016 er gitt 
i figur 3.  
 
 

 

 
 

Figur 3. Årlig antall laks og sjøørret registrert ved gytefisktellinger i elveavsnittene A-E 

i Lærdalselva i 2015 og 2016. Avsnitt A er lokalisert mot munningen. E mot stopp 

lakseførende strekning.  
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3. METODE 
 
Jeg viser til vedlegg 1 for beskrivelse av feltarbeid og metode ved gytefisktellinger. 
 
Registrering av vinterstøing ble utført etter samme opplegg som ved gytefisktellinger 
om høsten med synkron vandring langs elvebredden fra munning til stopp lakseførende 
strekning. I tillegg ble det forsøkt drone som viste seg ikke egnet og ble derfor valgt bort. 
 
Feltarbeidet våren 2016 og våren 2017 ble gjennomført under meget gunstige forhold. 
Selv sammen med presis lokal kunnskap om elv og bestand var dette mer krevende 
sammenlignet med registrering av gytefisk om høsten. Fra en aktiv og fargerik gytefisk 
med sterk kroppspigmentering og endret kroppsform, var vinterstøingen om våren grå 
og inaktiv og fiskene oppholdt seg i andre deler av hølene enn om høsten. Der strøm og 
andre fysiske forhold var egnet for minst mulig bruk av energi før utvandring stod 
vinterstøingen «urørlig i opplag», ofte mange sammen både laks og sjøørret. 
Registreringen kartla sjøørret og laks, men skilte ikke mellom kategorier av laks. 
 
 

4. RESULTATER 
 
Kartlegging av vinterstøing primo april 2016 registrerte 1128 anadrome fisk fordelt på 
746 laks og 382 sjøørret. Primo april 2017 ble det registrert 1140 støing fordelt på 775 
laks og 365 sjøørret. 
 
De fleste vinterstøing av laks og sjøørret ble begge år registrert i avsnitt B med 
henholdsvis 295 laks og 138 sjøørret i 2016 og 253 laks og 107 sjøørret i 2017. Færrest 
av begge arter ble begge år registrert i avsnitt D med 15 laks og 14 sjøørret våren 2016 
og 31 laks og 16 sjøørret våren 2017 (tabell 3). 
 
 
Tabell 3. Antall vinterstøing av laks (> 3 kg) og sjøørret (>1 kg) registrert i elveavsnittene 

A-E av Lærdalselva i april 2016 og april 2017.  

 
      

Elveavsnitt A-E 2016   2017  

 laks sjøørret  laks sjøørret 

      

      

A: munning - tom. Grønebank 233 78  170 85  

B: fra Grønebank - Voll Bru 295 138  253 107 

C: fra Voll Bru - Stuvane 115 88  215 96 

D: tom. Stuvane – tom. Seltagjelet 15 14  31 16 

E: fra Seltagjelet - Sjurhaugfoss 88 64  106 61 

      

sum 746 382  775 365 
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Laks hadde begge år et tyngdepunkt i antall fra og med midtre til nedre del av elva, mens 
antall sjøørret var mere jevnt fordelt mellom avsnitt. En visuell fremstilling av antall 
støing av laks og sjøørret i hvert elveavsnitt våren 2016 og våren 2017 er gitt i figur 4.  
 
 

 

 
 
Figur 4. Antall vinterstøing av laks og sjøørret i elveavsnittene A-E i Lærdalselva våren 

2016 og våren 2017. Avsnitt A er lokalisert mot munningen. E mot stopp lakseførende 

strekning.  

 

 

5. DISKUSJON 
 
Foreliggende studie av vinterstøing gav svar på to hovedspørsmål. Det første omhandlet 
overlevelse av gytefisk gjennom vinteren, det andre gjaldt fordelingen av vinterstøing i 
elva tidlig vår. 
 
Kombinert med data om samlet antall gytefisk av laks og sjøørret høsten 2015 og 2016 
utgjorde antall vinterstøing et årlig gjennomsnitt på 72 % (74 % i 2016, 70 % i 2017) av 
antallet anadrome gytefisk om høsten. 
 
Antall vinterstøing av laks våren 2016 var 69 % av antallet gytelaks høsten 2015. Våren 
2017 var andel støing av laks 67 % av antallet gytelaks høsten 2016. Tilsvarende andel 
vinterstøing av sjøørret var 85 % våren 2016 og 78 % i 2017. Omtalte data om antall og 
andeler er opplistet i tabell 4. 
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Tabell 4. Antall og andel vinterstøing av gytebestanden av laks og sjøørret i Lærdalselva 

i årene 2015-2017. 

 
        

arter, antall og andeler 2015 2016  2016 2017  begge 

 gytefisk støing  gytefisk støing  år 

        

        

sum anadrom 1531 1128  1628 1140   

andel vinterstøing   74%   70 %   

årlig gjennomsnitt støing         72 % 

        

antall laks 1082 746  1163 775   

andel vinterstøing laks pr. år  69 %   67 %   

årlig gjennomsnitt støing laks       68 % 

        

antall sjøørret 449 382  465 365   

andel vinterstøing sjøørret pr. år  85 %   78 %   

årlig gjennomsnitt støing sjøørret       82 % 

        

        

 
Vinterstøing av laks og sjøørret ble begge år påvist i størst antall i elveavsnittet fra 
Grønebank til Voll Bru (B) med 295 (40 %) støing laks i 2016 og 253 (33 %) i 2017. Av 
støing sjøørret ble 138 (36 %) påvist i 2016 og 107 (29 %) i 2017. Våren 2016 ble nest 
flest støing av laks registrert fra og med Grønebank til munning (A) med 233 (31 %). 
Denne våren ble således 71 % av vinterstøing laks registrert i de to nederste 
elveavsnittene (B og A) mot munningen. Legger man til elveavsnitt C ble 86 % av 
vinterstøing laks registrert fra munning til Stuvane i 2016. I 2017 ble 82 % støing laks 
påvist i dette området. Tilsvarende fordeling gytelaks i denne delen av elva var 53 % i 
2015 og 56 % i 2016.  
 
Lokaliseringen av vinterstøing viste en nedstrøms forflytningen av fisk fra gytetid til vår 
hos begge arter. Dette var mest tydelig hos laks som begge år hadde en nær lik fordeling 
med sitt økende antall og andel vinterstøing mot nederste del av Lærdalselva (figur 5). 
Fordelingen av sjøørret om våren var uten et klart mønster i antall og andeler i ulike 
deler av elva sammenlignet mot fordelingen i gytetiden.  
 
 

6. KONKLUSJON 
 
Foreliggende studie tydet på at sjøørret overlevde vinterhalvåret bedre enn laks. I 
overkant ble åtte av ti gytefisk av sjøørret om høsten påvist som vinterstøing påfølgende 
vår. Hos laks ble i underkant syv av ti gytelaks påvist som vinterstøing påfølgende vår.  
 
Vinterstøing om våren viste en annen fordeling i elva sammenlignet med fordelingen av 
fiskene i gytetiden. Lokalisering av vinterstøing viste tydelig et forskyvet flertall av laks 
fra øvre/midtre deler i gytetiden til nedre deler av elva om våren. Lokaliseringen av 
sjøørret viste i mindre grad forflytning nedstrøms fra gytefisk om høsten til vinterstøing 
om våren. 
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Figur 5. Prosentvis andel gytefisk og vinterstøing av laks og sjøørret i elveavsnitt A-E i 

Lærdalselva i perioden 2015-2017. Avsnitt A er lokalisert mot munningen. E mot stopp 

lakseførende strekning.  

  

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %
gytelaks 2015 støing våren 2016 gytesjø 2015 støing våren 2016

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

A B C D E

gytelaks 2016 støing våren 2017

A B C D E

gytesjø 2016 støing våren 2017



VINTERSTØING I LÆRDALSELVA 

   Ferskvannsbiologen 
 

16 

 

7. REFERANSER 
 

Johnsen, B.O., Møkkelgjerd, P.I. & Jensen, A.J. 1999. Parasitten Gyrodactylus salaris på 
laks i norske vassdrag, statusrapport ved inngangen til år 2000. Norsk institutt for 
naturforskning. NINA Oppdragsmelding 617. 
 
Hindar, K., Diserud, O., Fiske, P., Forseth, T., Jensen, A.J., Ugedal, O., Jonsson, N., Sloreid, 
S-E., Arnekleiv, J.V., Saltveit, S.J., Sægrov, H. og Sættem, L.M. 2007. Gytebestandsmål for 
laksebestander i Norge. NINA rapport 226. 
 
Hindar, K., Fiske, P., Forseth, T. & Diserud, O. 2013. Gytebestandsmål for norske lakse-
vassdrag. Vedlegg til rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr. 8 2015. 
 
Lamberg, A., Hvidsten, N.A. og Sættem, L.M. 1998. Visuell telling av gytefisk av laks og 
sjøaure. NINA prosjekt 13555. Avgitt Direktoratet for naturforvaltning 22.04.1998. 
 
Norsk standard 2015. Visuell registrering av sjøvandrende laksefisk i vassdrag. NS 
9456:2015. 
 
St.prp. nr. 32 (2006–2007). Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale 
laksevassdrag og laksefjorder. 
 
Sættem, L.M. 1991. Oppvandring av laks og fordeling av gytefisk i Lærdalselva og andre 
vassdrag i Sogn. Villaksseminaret 1991, Kompendium.  
 
- 1995. Gytebestander av laks og sjøørret. En sammenstilling av registreringer fra ti 
vassdrag i Sogn og Fjordane fra 1960-94. Utredning for DN 1995-7. 
 
- 1998. Lærdalselva. Feltveileder for telling av laks fra elvebredden i gytetiden. Avgitt til 
Direktoratet for naturforvaltning desember 1998. 
 
- 2015. Lærdalselva. Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Registrering av anadrom 
gytefisk høsten 2015. Avgitt Østfold Energi AS 21.12.2016. 
 
- 2016. Registrering av anadrom gytefisk i Lærdalselva høsten 2016. Lærdal kommune, 
Sogn og Fjordane. Avgitt Østfold Energi AS 12.12.2016. 
 
- 2018. Anadrom gytefisk i Lærdalselva høsten 2017 og lokale forhold som styrker 
bestandene. Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Avgitt Østfold Energi AS 09.01 2018. 
  



VINTERSTØING I LÆRDALSELVA 

   Ferskvannsbiologen 
 

17 

 

VEDLEGG 1-3 
 

 

Vandringsrute ved registrering av gytefisk (og vinterstøing) - vedlegg 1 

 

Gytefiskregistreringer i Lærdalselva 2016 og 2017 – vedlegg 2 

 

Rapporter Ferskvannsbiologen – vedlegg 3 

 

 

  



VINTERSTØING I LÆRDALSELVA 

   Ferskvannsbiologen 
 

18 

 
  



VINTERSTØING I LÆRDALSELVA 

   Ferskvannsbiologen 
 

19 

 

Vedlegg1 
 

Omtale av  
 

VANDRINGSRUTE VED VISUELL TELLING AV ANADROM FISK FRA ELVEBREDDEN  
OM HØSTEN (og vinterstøing om våren) I LÆRDALSVASSDRAGET  

 
 

utdrag fra 
 

Sættem, L.M. 1998. Lærdalselva, Lærdal kommune Sogn og Fjordane. Feltveileder for 
telling av laks fra elvebredden i gytetiden. Avgitt Direktoratet for naturforvaltning 
desember 1998. 
 

 

 
 

 
 
 
  



VINTERSTØING I LÆRDALSELVA 

   Ferskvannsbiologen 
 

20 

Vandringsrute ved registrering av fisk og navn på høler i Lærdalsvassdraget 
 

I omtale av høyre- og venstre elvebredd er dette alltid sett oppover elva, jfr kartutsnitt 1-17. 
Nedenfor foreligger omtale av elveavsnitt og en del viktige høler for gyting og påvisning av 
gytefisk. Registreringsarbeidet starter fra berget på venstre elvebredd ved Jeriko. Nedenfor 
dette punktet finnes det også en del høler. De fleste av disse er relativt nye terskler og ligger i et 
område uten gyting. Disse er ikke tatt med i denne anledningen. Fra Jeriko vandrer man 
oppstrøms forbi Hansen, Øvre Chaplin, Fox og Bruhølen v/ Øye. Den sistnevnte må også 
registreres fra høyre elvebredd. Det samme gjelder Nedre Chaplin. 
 
Den videre vandringsruten omfatter to observatører samtidig, en på hver side av elva, til og med 
Nedre Timbresva og Kvernhuset under Seltagjelet (kartutsnitt 14). Generelt gir den høyre 
elvebredd den beste oversikten opp til Voll Bru. Lange elvestrekninger grenser til vei, som fra 
Hunderi til Svinaleet, eller er forbygd på denne siden. Observatøren kommer mange steder høyt 
i terrenget som gir godt overblikk over elva. Observasjonsruten på venstre elvebredd ligger de 
fleste stedene lavt. I tillegg oppstår det ofte et generende skinn i vannoverflaten som gjør 
registrering umulig enkelte steder. Det er likevel verdifullt og nødvendig å gå langs denne 
elvebredden i samarbeid med observatør på høyre elvebredd. Ved Voll Bru, som er en viktig 
lokalitet for gytefisk, er venstre elvebredd den viktigste. Det er nødvendig å gi seg tid på dette 
stedet ved opp- og nedvandring langs elvebredden og videre observering fra broen. 
 
Strekningene videre oppover fra Voll Bru til og med Sandbank ved Øvre Lysne er nokså 
likeverdige med hensyn til valg av elvebredd. Lysforholdene gir de fleste gode forhold langs 
høyre elvebredd. Fra denne siden av elva vil man observere i samme retning som lyset faller 
over elva. På den måten hindrer man skinn i vannoverflaten, noe som er et problem langs den 
andre siden. Fra Sandbank til Seltagjelet er det omtrent likeverdige forhold for observasjon av 
gytefisk fra elvebredden. Unntaket er Båthølen i Mo hvor forholdene generelt er vanskelige, 
men best fra venstre elvebredd. I Heddy ved Bjørkum, som er en viktig gytehøl, er forholdene 
best egnet på høyre side. I begge lokalitene må man likevel samtidig registrere fra motsatt 
elvebredd. Dette er spesielt viktig i Heddy, da fisken ofte kan trekke oppover midt i elva og over 
på motsatt side av elva. Kartlegging i Heddy krever opp- og nedvandring langs begge 
elvebredder. 
 
Likeledes er Bjørkum Pool en meget viktig høl i forbindelse med gyting av laks i Lærdalselva. 
Observatørene må ta seg god tid på begge sider av elva. Det kan være lett å overse gytefisk som 
har vandret ned i stryket nedenfor hølen på venstre elvebredd. Ved Stabburet og Thomas er 
den venstre elvebredden den beste siden av elva. Her kan man oppleve å se gytefisk som er 
umulig å oppdage fra den andre siden. Likeledes er forholdene best fra venstre elvebredd i 
Nedre Timbresva og Kvernhuset. 
 
I Seltagjelet går vandringsruten lang venstre side av elva. Det er nødvendig å gi seg god tid i Øvre 
og Nedre Synet. I dette området renner elva mellom store steiner som gir en turbulent strøm og 
mange gode skjuleplasser for gytelaksen. Fra og med Bruhølen v/ Sælthun til og med Galdane 
kontrolleres hølene fra begge elvebredder. Fra Galdane til Sjurhaugfoss, enden på den 
tradisjonelle lakseførende strekningen, er vandringsruten på høyre side av elva på avsatsen for 
ny og gammel vei. Ved Steine går observatøren ut på et gammelt brokar, og fra dette videre 
oppover langs elva. 
 
Sammenlignet med nedre del av Lærdalselva endres elvenaturen dramatisk i øvre del, spesielt 
ovenfor Røyskred. Elva renner gjennom et trangt gjel som mange steder gir god oversikt over 
hølene. De viktigste hølene i forbindelse med påvisning av gytelaks er Sokna, Blåvatn, Elling og 
Runde. Ved alle disse stedene kreves det at observatøren gir seg god tid med opp- og  
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nedvandring langs elvebredden. Av disse er Runde den vanskeligste hølen. Ved første øyekast 
kan den synes å være fri for fisk. Denne hølen krever kikkert på grunn av den store avstanden 
fra observasjonsstedet på gamleveien og ned til området for gytelaks. Denne står som regel i 
nedre del mot utløpet av hølen og mot andre siden av elva. Likeledes vil man kunne påvise 
gytelaks i utløpet av Fosshølen og langs berget på venstre elvebredd. Vanligvis er dette området 
det øverste stedet man påviser laks på den tradisjonelle strekning for anadrom fisk på 
gytevandring i Lærdalselva. 
 

 

VANDRINGSRUTE FOR TELLING AV GYTEFISK I LÆRDALSELVA 
Kartutsnitt 1-17 med navn på høler og pil for fotosted 
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Kartutsnitt 1 Kartutsnitt 2 

Kartutsnitt 3 Kartutsnitt 4 

Flopåvirket område 

Mot munningen 
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Fosshølen like nedstrøms Sjurhaugfoss, stopp for laks og sjøørret på gytevandring i 

Lærdalselva etter at laksetrappen ble stengt i 1996 pga. lakseparasitten. Pil angir 

fotosted 08.11.2005.  

  

Kartutsnitt 

17 
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Vedlegg 2 
 

Omtale av  
 

GYTEFISKREGISTRERINGER I LÆRDALSELVA 

 
 

ved utdrag fra 
 
 

a) Sættem, L.M. 2016. Registrering av anadrom gytefisk i Lærdalselva høsten 2016. 
Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Avgitt Østfold Energi AS 12.12.2016. 

 
b) Sættem, L.M. 2018. Anadrom gytefisk i Lærdalselva høsten 2017 og lokale forhold som 

styrker bestandene. Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Avgitt Østfold Energi AS 
09.01 2018. 
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Metode (b) 
Metoden for registrering av gytefisk i Lærdalselva har i alt vesentlig vært visuell telling 
fra land på opprinnelige lakseførende strekning nedstrøms Sjurhaugfoss, 239 m.o.h. i 
underkant av 25 km fra munningen. Fire laksetrapper utvidet anadrom strekning til 
Heggfoss, 432 m.o.h. 41 km fra munningen, tidlig på 1970-tallet. Som følge av dette ble 
det foretatt registreringer oppstrøms Sjurhaugfoss både fra land og ved drivtelling på 
hele lakseførende strekning til Heggfoss på 1980-tallet. Registrering av antall fisk og 
merkeforsøk ble også gjennomført ved hjelp av telleapparater i fisketrappene. Etter 
1996 med stenging av nederste laksetrapp som følge av lakseparasitten, har de årlige 
registreringene av gytefisk funnet sted nedstrøms Sjurhaugfoss. Erfaring over lang tid 
har vist at den beste metode på denne strekningen er synkron vandring langs begge 
elvebredder. 
 
Erfaringene fra Lærdalselva var vesentlige da Direktoratet for Naturforvaltning (i dag 
Miljødirektoratet) ønsket å få utarbeidet en norsk standard om visuell telling av gytefisk 
fra land og ved drivtelling. Den første standarden fra 2004 og erfaringene fra denne 
dannet grunnlaget til en revidert utgave i 2015 etter oppdrag fra Miljødirektoratet 
(Norsk standard 2015). 
 
Det klare elvevannet i Lærdalsleva gjør det mulig å se fisk fra elvebredden (foto 9-11. I 
2016 ble det tatt bilder og film under vann etter at fiskene var registrert fra elvebredden 
for å gi et innblikk og et inntrykk av fiskene i sitt et eget element, foto 12-15). Erfaring 
og lokalkunnskap sammen med bruk av riktig feltutstyr er en forutsetning for å få de 
beste registreringene. Metoden i Lærdal går i korte trekk ut på at to observatører 
vandrer synkront på hver side av elva mot strømmen. Hølene og gyteplassene blir 
observert fra beste posisjon på begge elvebredder samtidig og laks og sjøørret blir 
registrert. Laks ble bestemt til mellomlaks (3-7 kg) og storlaks (> 7 kg). Sjøørret ble 
bestemt til større enn 1 kg. For videre omtale av metode vises det til Norsk Standard (NS 
9456: 2015). For lokalisering av stedsnavn viser jeg til feltveileder for telling av laks fra 
elvebredden i gytetiden i Lærdalselva (Sættem 1998). Et utdrag fra denne er gitt i 
vedlegget. 
 
Det er viktig å kunne bestemme fisk med hensyn til riktig størrelseskategori. Avstanden 
mellom fisk og observatør og i hvilken vinkel fisken observeres fra land og ned i vannet, 
er forhold som må tas nøye i betraktning. Ikke bare antall, men å kunne fastslå 
størrelseskategori på fiskene er fundamentalt viktig. Feilvurderinger vil påvirke bruken 
av innsamlede data f. eks. i utregninger av bestandsfekunditet (samlede rognmengder i 
gytebestanden) og i sluttvurderinger knyttet til avstand/nærhet til gytebestandsmål. 
 
Påliteligheten av visuell telling av laks fra land i Lærdalselva er testet ved 
rotenonbehandlingen i 1997 (Lamberg m. fl. 1998). Innsamlingen av død fisk etter 
behandlingen gjorde det mulig å kontrollere resultatet av feltarbeidet i november 1996 
forut for behandlingen. De 310 laksene som ble observert om høsten utgjorde 82 % av 
rotenondøde laks påfølgende vår. 
 

Videre er vi kjent med drivtelling på elvestrekningen fra Badehølen til Hauge Rock like 
før de visuelle tellingene fra land fant sted høsten 2012 (Rein Arne Golf, pers. medd.). 
På den 3,5 km lange strekningen påviste drivtellingen 85 laks. Den visuelle tellingen fra 
land på samme strekning registrerte 94 laks. 
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Foto 9-11. God oversikt over gyteområdene i hølen Elling i øvre del av Lærdalselva 

fotografert på lang avstand fra overliggende posisjon 09.11.2016. De mørke, langstrakte 

formasjonene over grusområdene er laks i gyteaktivitet, noen angitt med pil. Under slike 

forhold er det viktig å bruke kikkert, helst med polaroidfilter. Totalt ble det her observert 

13 mellomlaks og 20 storlaks denne høsten. Foto 10 viser tilsvarende forstørret (kamera-

zoom) tre storlaks, to hanner og én hunn, i området ved ellipsering. Foto 11 viser på kort 

og naturlig avstand en mellomlaks og en storlaks ved sin gytegrop i hølen Kvernhuset 

like under Seltagjelet 16.11.2011. 

 

9 

10 

11 
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Foto 12-15. Hølen Øvre Timbresva 09.11.2016. Dette er en viktig gytehøl for laks i øvre 

del av Lærdalselva. Fra land ble det registrert 14 laks høsten 2016, 6 mellomlaks og 8 

storlaks, de fleste i området med ellipsering, zoomet inn i foto 13. Utklippede foto 14 og 

15 fra film gir et innblikk i forholdene under vann på samme sted og tidspunkt.  
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Diskusjon (a) 
Den positive utviklingen i laksebestanden i Lærdalselva fortsetter. Høsten 2016 ble det 
påvist 1163 laks større enn 3 kg. Vi må helt tilbake til 1980-, 70- og 60-tallet for å finne 
tilsvarende verdier (figur 6). Antallet sjøørret var imidlertid lavt sett opp imot 
Lærdalselva’s velkjente kvaliteter som sjøørret- og sportsfiskelokalitet med nasjonalt og 
internasjonalt renommé.  
 
Størrelsesfordelingen av laks viste igjen denne høsten størst andel storlaks (56 %). Ser vi 
bort fra 2015 har en slik fordeling vært tilfelle hvert år fra og med 2011 da mengden 
gytelaks for alvor skjøt i været. Forholdet i antall mellom- og storlaks var omlag det 
samme i ulike elveavsnitt fra munning til Sjurhaugfoss. De to kategoriene laks viste ingen 
tydelige forskjeller i preferanser for ulike deler av elva.  
 
 

 
 

Figur 6. Antall laks og sjøørret registrert ved gytefisktellinger 1960 - 2016 sett i forhold 

til det utregnede gytebestandsmålet (GBM) for laksebestanden i Lærdalaselva. Metoden 

er telling fra land og resultatene representerer laks større enn 3 kg (mellom- og storlaks) 

og sjøørret større enn 1 kg. GMB er markert med en øvre- og nedre grense samt en 

midtverdi. 
 
 

Gytebestandsmålet for Lærdalselva er i utgangspunktet gitt i antall kilo hunnlaks ved tre 
verdier med sine benevnelser: totalvekt 5.017 kg, øvre 6.271 kg og nedre 3.763 kg 
(Hindar m.fl. 2013). Ut fra en gjennomsnittsvekt på 7,5 kg (Sættem 1995) representerer 
disse mengdene henholdsvis 669 hunnlaks, 836 hunnlaks øvre og 502 hunnlaks nedre. 
Forutsetter vi 60 % hunnfisk (Sættem 1995) vil GBM være 1.115 laks med øvre verdi 
1.393 laks og nedre verdi 837 laks (figur 6). Det er viktig å gjøre oppmerksom på at alle 
disse utregningene er veiledende og har i sine forutsetninger sterke og svake sider. Jeg 
finner likevel grunn til å konkludere med at mengden gytelaks høsten 2016 var innenfor 
gytebestandsmålet for Lærdalselva nedstrøms Sjurhaugfoss.  
 
 

GYTEBESTANDSMÅL 

øvre 

nedre 
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Diskusjon (b) 
Det ble registrert et vesentlig lavere antall laks ved gytefisktellingene høsten 2017 
sammenlignet med antallet i senere år (figur 13). Til sammen 603 laks større enn 3 kg 
(mellom- og storlaks) denne høsten tilsvarte om lag halvparten (51 %) av antallet i 2016. 
Mot 2015, 2014, 2013 og 2012 var reduksjonen nær tilsvarende. Størrelsen på 
gytebestanden av laks denne høsten bryter således den positive trenden som ble 
registrert med årlige mengder fra 888 til 1163 laks større enn 3 kg i perioden 2011-2016, 
alle innenfor grensene for gytebestandsmålet. Bestandsmengden i 2017 var om lag det 
halve av prognosen for gytebestandsmålet. 
 
 

 
Figur 13. Antall gytefisk av laks (> 3 kg) og sjøørret (> 1 kg) registret i Lærdalselva i 

perioden 2000-2017. Gytebestandsmål (GBM), midtre-, øvre- og nedre grense. 

 
 
Færre laks i 2017 gjaldt begge laksekategoriene, men forholdet mellom kategoriene gikk 
i favør av storlaks (60 %) sammenlignet med 2016 (56 %) og 2015 (39 %). Færre laks i 
2017 og forskyvning mellom laksetypene med mindre innslag mellom-laks skyldes trolig 
effektene av storflommen i Kuvella oktober 2014. Flere studier har dokumentert lite 
ungfisk i deler av Lærdalselva nedstrøms flomstedet. Effekten på voksen fisk synes nå å 
slå inn. Mindre mengder fisk i sportsfiske og ved gyting 2017 står i sammenheng med et 
redusert antall utvandrede smolt våren 2015 som følge av påkjenningene på 
ungfisksamfunnet i månedene før. Ytterligere negativ effekt utgjør lakselus i 
Sognefjorden. Det er grunn til å tro redusert innsig av Lærdalslaks i årene som kommer. 
Det blir interessant å følge bestanden i tiden fremover i et forsøk på å måle den fulle 
effekten av flomepisoden.  
 
Håndfast er forholdet mellom antall registrerte gytefisk og rapporterte gjenutsatt fisk 
under sportsfiske. Det er tankevekkende å sammenligne disse størrelsene. Uten 
gjenutsetting om sommeren ville gytebestandene vært svært små. Dersom all 
sportsfanget laks sesongen 2017 var blitt avlivet, ville bestanden av laks over 3 kg på 
gyteplassene siste høst vært 236. Tilsvarende tenkt mengde gytelaks i 2016, 2015, 2014 
og 2013 ville vært 313, 355, 385 og 352 laks. Likeledes, trekker vi gjenutsatte sjøørret 
under sportsfisket fra registrerte mengder sjøørret i gytetiden, blir tallene for årene 
2017-2013 henholdsvis 212, 200, 308, 133 og 127. Alle disse utregningene viser de  
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sårbare forholdene i Lærdalselva i dag (figur 14). Uten denne selvpålagte ordningen ville 
bestandene raskt kommet i en negativ utvikling som følge av gytebestander langt under 
gytebestandsmålet. 
 
 

 
 
Figur 14. Årlig antall gytefisk av laks (> 3 kg) og sjøørret (> 1 kg) registrert i perioden 

2013-2017 og samme bestand etter tenkt avliving av gjenutsatt fisk i sportsfiske 

vedkommende år.  

 
 
Konklusjon (b) 
Foreliggende og tidligere registreringer av gytefisk identifiserte tydelig viktigheten av 
det forsiktige sportsfiske som i dag foregår. Lærdalselva representerer et enestående 
vassdrag for interesserte fra inn- og utland langt tilbake i tid. Det har vist seg ansvarsfullt 
med lokale, selvpålagte regler med gjenutsetting. Dette er konkrete og nødvendige føre-
vár tiltak av Lærdal Elveeigarlag. Ordningen vil bidra positivt i årene som kommer nå da 
bestanden endelig ble friskmeldt 30.10.2017 etter 21 års unntakstilstand med 
lakseparasitten G. salaris. 
 

Kanskje ikke like innlysende å være forsiktig omkring å endre de fysiske 
rammebetingelsene i elva. Det må gjennomføres utbedring med egnede tiltak der gård 
og grunn står i fare for flomvann som følge av brudd og sår i elvebredden. Det bør 
imidlertid utvikles forståelse for at de fysiske rammebetingelsene i elveøkosystemet 
«rører på seg» og at alle biotoper, nye som gamle, ikke til enhver tid kan være optimale 
for fisk av ulik størrelse og alder. Naturlige fysiske endringer av elvebunn har vært tilfelle 
i alle tider og kvaliteten på biotoper har kommet og gått. Hvorledes stod det til i 
elvenaturen før gravemaskiner og menneskelig evne til forandring? Er det noe som tyder 
på at bestandene gjennom århundrene levde under mer kummerlige forhold enn i dag? 
 
Etter at hovedtrusselen mot laksen nå er fjernet skulle det ligge til rette for en positiv 
utvikling i Lærdalselva. Selv med et endret vannføringsregime etter kraftregulering, er 
fortsatt rådet ikke å la seg friste til graving i elvebunnen, tiltak som lett kommer i skade  
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for å fjerne biologisk materiale som næringsdyr og yngel av mange årsklasser i tillegg til 
den stein og grus man er ute etter. Hvilken garanti har man for at slike inngrep vil stå 
seg og lykkes på sikt? Vi kjenner til få år tilbake, at et på forhånd gunstig og pålagt 
prosjekt ved Svinaleet i nedre del av elva etter kort tid ble fylt igjen. Skal man da foreta 
graving på nytt, eller må man aksepterer at vann- og steinmasser beveger og flytter på 
seg som en naturlig del av et dynamisk elveøkosystem? 
 

Under den opphetete situasjonen omkring kraftreguleringen i Altaelva var mottoet «La 
elva leve». Uten sammenligning for øvrig, men ut fra situasjonen som nå synes å være 
under oppseiling med hensyn til inngrep i elva, er det å håpe at «La Lærdalselva få ligge 
i fred» får gjennomslag. 
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