SNA-Rapport 03/2017

Anders Lamberg /Trond Kvitvær

Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappene i
Fotlandsfossen i Bjerkreimsvassdraget i 2016

SNA-rapport 03/2017

Lamberg, A. og Kvitvær, T. 2017. Videoovervåking av laks og sjøørret i Bjerkreimselva i
2016. SNA-rapport 03/2017. 48 s.
Ranheim, februar 2017
ISBN: 978-82-8341-004-4
Rettighetshaver:
© Skandinavisk naturovervåking. Kan siteres fritt med kildeangivelse
Tilgjengelighet: Åpen
Publiseringstype: Digitalt dokument (PDF)
Ansvarlig signatur: Daglig leder Anders Lamberg
Oppdragsgiver: Bjerkreim elveeigarlag
Kontaktperson hos oppdragsgiver: Torill D. Gjedrem
Forsidebilde: Del av stim på ni smålaks som passerer teller 1 i Fotlandsfossen 28. juli
2016. Foto: Skandinavisk naturovervåking
Nøkkelord: laks/sjøørret/gytebestand/oppvandring/videoovervåking/fisketrapp

Kontaktopplysninger:
Skandinavisk naturovervåking
Ranheimsvegen 281
7055 Ranheim
Telefon: 9026778/95938039
anders@lakseinfo.com

2

SNA-rapport 03/2017

Forord
Bjerkreimsvassdraget er definert som et nasjonalt laksevassdrag og er dermed
prioritert når det gjelder overvåking av lakse- og sjøørretbestandene. Det har
tidligere vært gjort forsøk med systemer for fisketelling i fisketrappene i
Fotlandsfossen nederst i vassdraget. Erfaringene fra disse forsøkene viste at
drivende gress fra Fotlandsvatnet i perioder gjorde fisketelling med tradisjonelt
utstyr vanskelig.
Bjerkreim elveeigarlag har vært på jakt etter måter å få oversikt over antall
oppvandrende fisk på i flere år. Den første henvendelsen til Skandinavisk
naturovervåking (SNA) var høsten 2008. Etter flere år med søknader til
Miljødirektoratet om økonomisk støtte, fikk elveeigarlaget innvilget penger seint
i 2014. Ved hjelp av pengestøtten fra miljødirektoratet og egne midler ble
prosjektet startet opp i 2016. Komplett utstyr for fisketelling ble montert i de to
fisketrappene i Fotlandsfossen 22. april. Den foreliggende rapporten er en
oppsummering av resultater fra denne fisketellingen i 2016. Skandinavisk
naturovervåking har bidradd med egenfinansiering av deler av videoanalysen og
utvidet rapportering. Lighthouse sensor system har også bidradd med
egenfinansiering av nettbasert databasesystem.
Som nevnt, er telling av fisk trappene i Bjerkreimsvassdraget en krevende
oppgave på grunn av mye drivende gress i vannet i perioder. Det var derfor
nødvendig med lokal støtte i felt for å holde vandringsveiene åpne i disse
periodene. Denne oppgaven ble løst på en svært god måte i 2016. En takk til Per
Willy Rasmussen og Svein Roald Tengesdal for rask respons. I tillegg vil vi
fremheve et faglig givende samarbeid med daglig leder i Bjerkreim elveeigarlag
SA, Torill D. Gjedrem.
Lighthouse Sensor System ved Fredrik Strand har designet og produsert video og
komplett videosystem. Det rettes takk til ham for oppfølging av den sentrale
videoserveren gjennom hele sesongen og videreutvikling av programvare.
Trondheim 20.02.2017
Anders Lamberg
Prosjektleder
Skandinavisk naturovervåking AS
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Sammendrag
Lamberg, A. og Kvitvær, T. 2017. Videoovervåking av laks og sjøørret i Bjerkreimselva i
2016. SNA-rapport 03/2017. 48 s.

Størrelsen på laksebestanden i Bjerkreimsvassdraget har variert kraftig gjennom
en lang periode på over 500 år. Historiske dokumenter viser at flom og
overbeskatning har ført til at vassdraget har vært tilnærmet tomt for laks flere
ganger. Etter bygging av to fisketrapper i Fotlandsfossen, henholdsvis i 1890 og i
1976, ble oppvandringsmulighetene for laks og sjøørret sikret. På 1970-tallet
forverret imidlertid vannkvaliteten seg på grunn av sur nedbør. Igjen var
laksebestanden langt nede slik den hadde vært mange ganger tidligere. Kalking
av vassdraget fra 1996 førte til at bestanden økte i størrelse. Fire år senere var
fangstene i elv og i sjøen utenfor, igjen på nivå med de beste årene før påvirkning
av sur nedbør.
Helt siden 1925 er det tidvis satt ut høye antall lakseyngel fra klekkeri. Det ble
benyttet forskjellige laksestammer og dagens bestand er trolig genetisk preget
av dette. Det har vært et ønske over flere år å vite mer om bestanden av særlig
laks i Bjerkreimsvassdraget. Fram til og med 2015, er det fangststatistikk som er
blitt benyttet for å estimere bestandsstørrelsen. Fra og med 2016 er det etablert
et system for videoovervåking av oppvandrende laks og sjøørret i de to
fisketrappene i Fotlandsfossen. På den 1,4 km lange strekningen nedenfor fossen
ble det gjennomført drivtelling. For første gang i vassdragets historie er nå antall
laks i gytebestanden, størrelses- og kjønnssammensetning samt totalt innsig,
kjente størrelser.
I 2016 ble det registrert et totalt innsig på 10 240 villaks til vassdraget. I tillegg
ble det registrert 22 oppdrettslaks og 12 merkede laks fra andre vassdrag. Etter
fangst ga dette en gytebestand på 6 958 laks med en total gytebiomasse på 9 134
kg hunnfisk. Dette er 2,1 ganger høyere enn GBM (gytebestandsmål) for
bestanden. Total beskatningsrate for laks var i 2016 på 30,9 %, beregnet fra
innsiget.
6

SNA-rapport 03/2017

Det ble registrert et totalt innsig på 535 sjøørreter i Bjerkreimsvassdraget i
2016. Størrelsesfordelingen av disse viser at 13 % var individer som returnerte
etter første sommer i sjøen. Det ble fanget 59 sjøørret, noe som sannsynligvis er
over bærekraftig nivå.
I tillegg til antall laks og sjøørret ble også oppvandringsforløp i forhold til
vannføring registrert. De to fisketrappene fungerer optimalt på ulike
vannføringer. Fiskevandringen ble vesentlig redusert ved vannføringer over 60
m³/s. Den største delen av sesongen 2016 var imidlertid vannføringen under
dette nivået.
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1. Innledning
Laksebestanden i Bjerkreimsvassdraget har vært gjennom store svingninger i
den perioden det finnes nedtegnelser i form av fangststatistikk eller andre
historiske dokumenter. For å kunne vurdere hva som skjer med laksen i
vassdraget i dag, kan det være nyttig å se på historien. Det følgende
tilbakeblikket bygger på utdrag fra «Jubileumsbok Bjerkreim elveeigarlag 50 år»:
De første skriftlige kildene er over 500 år gamle. De handler om skatt fra
Fotlandsfisket i 1521 og så litt senere, fra 1544, foreligger det en dom etter
stridigheter om dette laksefisket. Fotlandsfisket gjelder fiske i den nederste
delen av vassdraget, inkludert Fotlandsvatnet og elva videre nedenfor
vandringshinderet, Fotlandsfossen. Denne delen utgjør under 1 % av hele
vassdragsarealet.

Flere dokumenter om skatt på laksefisket tyder på det

historisk var en betydelig laksebestand i vassdraget. En storflom i 1704 førte
imidlertid til at en stor del av berget i Fotlandsfossen raste ut, noe som førte til at
lakseoppgangen nærmest stoppet opp. Etter et nytt ras i 1708 antas det at
oppvandringsmulighetene for laks og sjøørret nå var umulig. I 1714 ble
Bjerkreimsvassdraget regnet som tomt for laks ovenfor Fotlandsfossen. Det er
skriftlige kilder fra 1745 som bekrefter at det allikevel foregikk fiske nede i
Tengselva under fossen.
På slutten av 1800-tallet øker sjøfisket av laks, og fisket i Tengselva nedenfor
Fotlandsfossen

opplever

fornyet

interesse

etter

eiendomsoppkjøp

av

engelskmannen Pelly. I 1890 bygges den første fisketrappa i fossen og allerede i
1897, etter nær 200 år uten fisk ovenfor fossen, er det igjen et betydelig fiske av
laks i denne delen av vassdraget. Sjølaksefisket økte samtidig i omfang i fjorden
utenfor. I årene som følger, er det imidlertid på ny en kraftig nedgang i fangstene.
I første halvdel av 1900-tallet var det omfattende fangst av laks i trappa. Dette
reduserte antallet gytefisk vesentlig i vassdraget ovenfor.
Den

første

dokumenterte

kultiveringen

av

Bjerkreimsvassdraget

ble

gjennomført i 1925. Det settes da ut ca. 15-20 000 yngel fra Figgjovassdraget. I
1937 ble det tatt ut stamfisk og det ble bygget et klekkeri med
8
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produksjonskapasitet for inntil 300 000 yngel årlig. Det er ukjent hvor
stamfisken kom fra, men en del ble trolig hentet lokalt i elva og en del ble tatt fra
andre elver, blant annet Håelva og Dirdalselva. I 1950 ble elva ovenfor fossen
igjen nesten tom for laks. Bjerkreim elveeigarlag blir stiftet, og gjennom oppkjøp
av fiskerettighetene i trappa og Fotlandsfossen sikres på ny oppgang av laks til
hele vassdraget. I 1951 forbys også kastenot og drivgarn i hele vassdraget.
I 1967 ble rapportert fangst fra sjølaksefisket utenfor Egersund 32 461 kg og i
tillegg 4 908 kg fra elva/Tengsvågen. Laksebestanden økte på ny før neste
nedtur kom med forsuring av vassdraget utover 1970-tallet. I 1976 ble en ny
fisketrapp ferdigstilt, og oppvandringsforholdene for laks i Fotlandsfossen ble
med dette bedret, trolig fordi den nye trappa fungerte bedre ved høyere
vannføring enn den gamle trappa. Laksebestanden var ubetydelig og den
varierte lite fram til kalkingen av vassdraget startet i 1996. Ildsjeler holdt liv i
bestandene gjennom denne perioden med utsett av både stedegen og fremmed
laks frem til kalking endelig sikret at ungfisken overlevde. Bestanden ble holdt i
live ved yngelutsettinger som ble klekket på Figgjo og Helleland. Vassdraget har
vært kalket siden 1996. Det ble startet utsetting av plommesekk yngel allerede i
1993. Bjerkreim elveeigarlag bygde nytt klekkeri i 1986 og har drevet dette i
samarbeid med Bjerkreim Jæger og Fiskeforening og foretatt videre kultivering
siden 1997 og frem til 2011 (antall utsatt yngel var fra 45 000 til 250 000).
Kultiveringen anses i dag ikke lenger å være nødvendig og er derfor stoppet. Det
foregår nå kun utsetting i forbindelse med et reetableringsprosjekt av laks i
Storåna langt oppe i vassdraget.
Gjennom historien har altså bestanden av Bjerkreimslaks gjennomgått mange og
store svingninger. Variasjonen skyldes ulike faktorer fra storflom og ras til
overfiske og sur nedbør. I de siste 90 årene er bestanden hjulpet gjennom
krisene ved betydelige utsettinger av lakseyngel. Utsettingene hadde i mange år
også bare som funksjon å øke antallet laks eller størrelsen på laksen ved bruk av
stamfisk fra andre elver. I andre perioder da Fotlandsfossen var umulig eller
vanskelig å passere for vandrende laksefisk, var det likevel et betydelig fiske
9
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nedenfor fossen. Oppvekstarealene nedenfor fossen er imidlertid begrensede, og
det er sannsynlig at laks fra andre vassdrag kan ha utgjort en del av dette
innsiget.
I årene etter at kalkingen ble startet i 1996, har det vært et økende behov for å
måle størrelsen på laksebestanden. Fangststatistikk fra sjølaksefisket like
utenfor vassdraget og elvefisket, har til nå, vært mål på bestandsstørrelse. Hvor
mange gytelaks som var igjen etter fangst har vært ukjent. Størrelsen på
gytebestanden gjenspeiler imidlertid størrelsen på «motoren» som naturlig
produserer ny laks. Uten denne kunnskapen er det vanskelig å si noe sikkert om
variasjonene i laksebestanden. Det blir også vanskelig å evaluere tiltak og hva
som er bærekraftig beskatningsnivå. I vassdrag der gytebestanden er kjent, er
også fangstraten kjent. I tre andre vassdrag vi har undersøkt, viser den seg å
variere mellom størrelsesklasser og år. For eksempel i Øyensåa i Nord
Trøndelag, Gaula i Sunnfjord og Nausta har fangstratene variert med over 6
ganger mellom år (Gjertsen & Lamberg 2016, Lamberg & Strand 2016, Strand &
Lamberg 2016). I de fleste vassdrag er fangstraten for smålaks høyere enn for
mellom- og storlaks (Gjertsen et al. 2016, Lamberg & Gjertsen 2017).
I 2016 ble det etablert videoovervåking av oppvandrende laks og sjøørret i de to
fisketrappene i Fotlandsfossen. Overvåkingen i 2016 omfattet all oppvandrende
fisk og for første gang på 500 år har vi fått et mål på reell gytebestand for laks og
sjøørret, både når det gjelder antall individer, størrelsessammensetning og
kjønnsfordeling.
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2. Metode
2.1 Områdebeskrivelse
Bjerkreimsvassdraget

(Vassdragsnummer

027.Z),

som

er

et

nasjonalt

laksevassdrag, munner ut ved Egersund sør i Rogaland (Figur 1). Lakseførende
strekning er ca. 79 km. De første 1,5 km av vassdraget fra sjøen, har navnet
Tengselva.

Figur 1. Bjerkreimselva (svart sirkel) i forhold til andre vassdrag med anadrom fisk i søndre del av
Rogaland fylke.

Over fossen begynner det ca 4 km lange Fotlandsvatnet (Figur 2). Oppstrøms
Fotlandsvatnet fortsetter Bjerkreimselva, som etter ca 14 km, deler seg i to
elveløp. Det løpet som går mot øst, kalles Oråna, og fortsetter til Ørsdalsvatnet og
videre opp Storåna. Vandringshinderet i denne sidegreinen ligger ca. 9 km opp i
11
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Storåna som er tilløpselv til Ørsdalsvatnet (Figur 2). Etter samløpet med Oråna,
fortsetter Bjerkreimselva oppover til Svelavatnet ved Vikeså. Med unntak av
Hofreisteåna går vassdraget her over i vekselvis korte elvestrekningen og
innsjøer (Figur 2).

Figur 2. Bjerkreimsvassdraget med innsjøer og elvestrekninger. I tillegg er det nærmeste
vassdraget med laks og sjøørret tatt med, Hellelandsvassdraget som har munning i sjøen under 1,5
km fra utløpet av Tengselva, nederst i Bjerkreimsvassdraget.

De nærmeste vassdragene med bestander av laks og sjøørret er Hellelandselva
som munner ut ca. 1,5 km sørøst for utløpet av Bjerkreimselva og Ogna som har
sitt utløp ca 16 km nordover langs Jærkysten. I tillegg er det også et ukjent men
større antall små bekker med sjøørret, og sporadisk også laks, som ligger
12
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nærmere. Laksesmolt som vandrer ut av vassdraget, har kort vei til Jærkysten og
havet. Siden munningen av Bjerkreimsvassdraget ligger nært åpent hav er det
antatt at også laks fra andre laksebestander passerer i kort distanse fra
munningen. Bjerkreimsvassdraget er tilnærmet upåvirket av vassdragsreguleringer.
Det finnes i dag over 20 registrerte sjølaksefiskelokaliteter som ligger i
innvandringsruta til laksen som skal tilbake til vassdraget (Figur 3).

Figur 3. Lokaliteter for sjølaksefiske (svarte prikker) på kysten utenfor Bjerkreimselva (svart
sirkel).
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Store deler av kyststrekningen langs Sør-Vestlandet er definert som nasjonal
laksefjord, (Kysten Jæren Dalane) også kysten der Bjerkreimsvassdraget har
utløp (Figur 4). De nærmeste oppdrettsanleggene for laks ligger i Flekkefjord ca.
50 km sørøst for utløpet av vassdraget (Figur 4).

Figur 4. Grønne felter markerer nasjonale laksefjorder Oppdrettslokaliteter for laks i sjøen er
markert med røde/hvite symboler og utløpet av Bjerkreimsvassdraget med svart sirkel.
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2.2 Fisketrappene
2.2.1 Historisk tilbakeblikk
(kilde: Jubileumsbok Bjerkreim Elveeierlag 50 år)
Fra munningen i sjøen til det første vandringshinderet i Bjerkreimsvassdraget,
en strekning på 1,4 km, ligger Fotlandsfossen. Denne strekningen kalles
Tengselva. Her er det trolig ikke mulig for laks og sjøørret å komme seg videre.
Egersund Fiskeriselskab (EF), et privat selskap startet byggingen av fisketrapp i
Fotlandsfossen i 1890. I perioden fra 1890 til 1950 ble fisken fanget i trappa
først av EF, men senere av grunneierne som overtok eierskap av trappa i 1905. I
1950 kjøpte Bjerkreim Elveeigarlag opp trappefisket for å få fisken opp i
vassdraget. I perioden 1968-1974 ble det også slått fast at det var kun stang og
håndsnøre som var tillatt i fiskeoppgangsperioden. Etter dette ble det kun fisket i
trappa i en periode mellom 1974-1976. Allerede på 1950-tallet startet
planleggingen av en ny fisketrapp. Denne stod ferdig i 1976. I dag er det derfor to
fungerende trapper i Fotlandsfossen.

2.2.2 Fisketrappene i 2016
Laks og sjøørret som skal passere Fotlandsfossen, kan vandre opp en av de to
fisketrappene (Figur 5). Det er antatt at fisken velger trapp etter vannføring. I
2016 ble fisketrappene utbedret etter skader som oppstod etter ekstremværet
«Synne» i desember 2015. Det ble blant annet støpt nye sidevegger i kanalene
(Figur 6 og Figur 7) og ny terskel med reguleringsluke i den «gamle»
fisketrappa (Figur 7.C). Det to passeringskanalene med kamera er montert
øverst i hver av de to fisketrappene og blir benevnt teller 1 («ny» trapp) og teller
2 («gammel» trapp).
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Figur 5. Fisketrappene i Fotlandsfossen med inntegnet alternative vandringsruter for fisken (røde
streker). Plassering av fisketellere og kamera er markert med gul sirkel for den «nye» fisketrappa
(1) og den «gamle» trappa (2). Bildet er tatt 2. februar 2012 (www.norgeibilder.no).
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A

B

C

D

E
Figur 6. Den «nye» fisketrappa med teller 1 i Fotlandsfossen i Bjerkreimsvassdraget. Inngangen til
trappa går gjennom en tunnel (A). Fisken må deretter passere en rekke trinn (B) og til slutt en lang
kanal (C og E) før den passerer passeringskanalen i teller 1 (D) (Foto: T. Kvitvær).
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A

B

C

D
Figur 7. Den «gamle» fisketrappa med teller 2 i Fotlandsfossen i Bjerkreimsvassdraget. Inngangen
til trappa går gjennom steinura og ender i en kort tunnel (A). Fisken må deretter passere en kort
kanal (B) før den havner i et siste stort terskelbasseng med reguleringsluke (C). Telleren (teller 2)
står montert i nedre ende av terskelbassenget (D) (Foto: T. Kvitvær).
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Fossekulpen nedenfor Fotlandsfossen har «glatt vann» og relativt få luftbobler
ved lav vannføring, men ved høy vannføring blir hele kulpen og området utenfor
inngangen til trappene fylt med luftbobler (Figur 8). Fisketeller 1 i den «nye»
trappa ble overvåket fra overflaten med et webkamera som var tilgjengelig via
internett (Figur 9).

Figur 8. Fossekulpen i Fotlandsfossen i Tengselva ved 28 m³/s den 21. mai (øverst) og ca. 116 m³/s
den 30. september (nederst) (Foto: T. Kvitvær).
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Figur 9. Et webkamera overvåket fisketeller 1 øverst i den nye fisketrappa i Fotlandsfossen i
Bjerkreimsvassdraget. Bildet er lastet ned via internett.

2.3 Videoovervåking
Fra og med 2016 er det benyttet et videosystem for å registrere fisk i
fisketrappene i Fotlandsfossen i Bjerkreimsvassdraget. Systemet er produsert av
Lighthouse Sensor Systems. Videosystemet i hver av de to fisketrappene består
av en passeringskanal i rustfritt syrefast stål med sensor, kamera og
undervannslys. Passeringskanalene består av en kalv montert i en treramme
med spiler øverst i fisketrappene og avbildningskanaler som leder fisken videre
fram mot sensorene. Sensoren detekterer passerende objekter og har innebygget
programvare som gjør det mulig å stille inn varierende følsomhet i forhold til
hastighet og størrelse på passerende objekter. Sensoren har som oppgave å
starte videosystemet når det passerer fisk. Kamera monteres slik at bildet
dekker hele avbildningskanalen. Videosystemet lagrer fortløpende et 10
sekunders opptak som slettes når det ikke passerer fisk. På signal (trigg) fra
sensoren lagres et videoklipp på SD-kort i en videoserver lokalt. Videoklippet
20
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sendes deretter til en sentral sever via internett. Disse videoklippene ble
analysert manuelt for klassifisering av den/de passerende fisken(e) (Figur 10).
Parallelt lagres det 3 bilder pr sekund kontinuerlig fra begge kameraene i en
separat videoopptaker, gjennom hele sesongen. Dette videoopptaket kan
analyseres om sensorene i perioder er ute av drift.
Passeringskanalene i begge fisketrappene blir rengjort ved behov. I perioder er
det store mengder drivende gress fra Fotlandsvatnet som finner veien inn til
kanalene.

Figur 10. Eksempler på stillbilder kopiert fra videoklipp generert av videosystemet i fisketrappene i
Fotlandsfossen i Bjerkreimsvassdraget. I perioder passerte det flere fisk samtidig gjennom
passeringskanalen.
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2.4 Drivtelling
Den 11. november 2016 ble det gjennomført drivtelling på strekningen fra
fossekulpen og ned til sjøen. Tellingen ble gjennomført av tre personer som
svømte fra fossekulpen og ned til det siste stryket i Tengselva, en strekning på ca.
800 meter (Figur 11). Sikten var ca. 3,5 m.

Figur 11. Tengselva med inntegnet strekning der det ble gjennomført drivtelling i 2016.
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2.5 Uttak av stamlaks i fisketrappene
I 2016 ble det gjennomført uttak av laks i fisketrappa. Fisken ble fanget med håv
i den nye trappa i flere perioder, men stort sett etter fiskesesongen. Formålet
med dette fisket var innsamling av stamfisk i forbindelse reetablering av
laksebestanden i Storåna i Ørsdalen.

2.6 Fangststatistikk
Fangststatistikk

fra

1998

til

2016

er

hentet

fra

lakseregisteret

(www.miljodirektoratet.no) og www.fangstrapp.no.

2.7 Fiskeregler
I sjølaksefisket med kilenot ble det allerede i 1905 innført helgefredning fra
fredag kl. 18 til mandag kl. 18. I 1971 ble det innført minstemål på 60 cm, noe
som gir en større maskevidde i kilenøtene. Laks under ca. 2,5 kg passerte derfor
gjennom nøtene, mens det fremdeles blir fangstet laks mellom ca. 2,5 kg og 3 kg,
som tilhører klassen «smålaks» i statistikken også i dag. Det har også vært en
endring i fisketid i sjøen de siste 40 årene (Tabell 1).
Tabell 1. Fisketider i sjølaksefisket med kilenot i Egersund kommune i årene 1979 til 2016.

År
1979
1987
1998
2008
2010
2012
2016

Fra
15.apr
04.jun
15.jun
01.jul
23.jun
20.jun
20.jun

Til
04.aug
04.aug
04.aug
04.aug
14.jul
18.jul
18.jul
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Uker
16
9
7
5
3
4
4

Dager
63
35
29
19
12
16
16
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3. Resultater
3.1 Fangstutvikling i Bjerkreimselva
3.1.1 Sjølaksefisket av laks
Innrapporterte sjøfangster av laks i Egersund kommune har variert fra totalt
1402 til 7 579 individer i årene 1993 til 2016. Toppåret var i 2001 og fangstene
bestod dette året for det meste av smålaks (Figur 12). I de første årene fram til
år 2000 var årlig totalfangst ca. 2 000 individer. Fra og med år 2000 til og med
2006 var gjennomsnittlig årlig total fangst over dobbelt så høy med 4601
individer. Både antall og andel mellom- og storlaks har økt de siste årene (Figur
13). Andel smålaks var stabilt høy med et årlig gjennomsnitt på 79,5 % fra og
med 2000 til 2006, mens fra 2006 til 2016 har andelen vært stabilt lavere med
48,5 %. I disse siste 11 årene har andelen mellomlaks vært like høy som andel
smålaks, med et årlig gjennomsnitt på 48,9 %. I den siste perioden fra og med
2007 til 2016 har gjennomsnittlig årlig totalfangst av laks vært nede på 2 108,
omtrent som de første årene etter 1993.
8 000
7 000

Fangst av laks (N)

6 000
5 000

4 000
3 000
2 000
1 000
0

Smålaks

Mellomlaks

Storlaks

Figur 12. Fangst av laks i sjølaksefisket i Egersund kommune i årene 1993 til 2016.
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Figur 13. Andel små-, mellom- og storlaks i sjøfisket av laks i Egersund kommune i årene 1993 til
2016.

3.1.2 Elvefisket av laks
Det

foreligger

historiske

nedtegnelser

om

fangster

av

laks

i

Bjerkreimsvassdraget tilbake til 1521. I 1704 førte en stor flom til at
Fotlandfossen blir vanskelig å passere for laks og sjøørret. Dette gir seg utslag i
en dramatisk nedgang i fangstene i 1709 og 1710. I perioden fram til rundt 1880
er det kun rapportert sporadiske fangster også i Tengselva nedenfor
Fotlandsfossen. Så bygges det fisketrapp i fossen i 1890. Fangstene tar seg opp
også oppe i Bjerkreimsvassdraget. Det drives også omfattende fangst i
fisketrappene, noe som trolig bidrar til at bestanden igjen går kraftig ned. I 1950
regnes elva igjen, som så godt som fisketom ovenfor Fotlandsfossen. Bjerkreim
Elveeierlag startes etter hvert opp og laksens frie vandring opp i elva sikres. I
tillegg er det i en lengre periode gjennomført utsettinger av laksunger. På 1960
tallet øker bestanden igjen. Det ble rapportert 32 461 kg laks i sjølaksefisket og
4 819 kg i elvefisket i 1967. Dette tilsvarer en total fangst på nærmere 15 000
individer (gitt en gjennomsnittsvekt på 2,5 kg).
På 1970 tallet går fangstene ned igjen etter 20 år med svært godt fiske. Det
påvises dårlig vannkvalitet i vassdraget som et resultat av sur nedbør. Fra og
med 1975 var fangstene svært lave. Denne situasjonen vedvarte fram til kalking
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av vassdraget i 1996. Fra 1996 har det vært en økning i fangstene i elva (Figur
14). I fangstene i elva er det, som i sjølaksefisket i samme periode, en økning i
andel mellomlaks (Figur 15).
9 000

Fangst av laks (N)

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
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Smålaks

Mellomlaks

Storlaks

Figur 14. Fangst av laks i Bjerkreimsvassdraget fra 1996 til 2016.
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Figur 15. Andel små-, mellom- og storlaks i elvefisket av laks i Egersund kommune i årene 1993 til
2016.
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3.1.3 Sammenligning av laksefangster i sjø og elv
Årlig rapportert totalfangst av laks i det tradisjonelle kilenotfisket i sjøen følger
den samme utviklingen som i elvefisket etter laks (Pearson: r=0,647, n=21 og
p=0,002) (Figur 16). Denne sammenhengen var tydeligst for mellomlaks
(Pearson: r=0,736, n=21 og p<0,001) litt svakere for smålaks (Pearson: r=0,664,
n=21 og p=0,001), mens det ble ikke funnet noen sammenheng for storlaks
(Pearson: r=0,322, n=21 og p=0,155).

8 000
7 000

Fangst i elv (N)

6 000

R² = 0,5579

5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Fangst i sjø (N)
Figur 16. Årlig rapportert totalfangst av laks i elv sammenlignet med fangst i kilenot i sjøen utenfor
Bjerkreimsvasdraget i årene 1996 til 2016.

3.1.4 Kilenotfiske av sjøørret
I fisket med kilenot i sjøen utenfor Bjerkreimsvassdraget har det årlig blitt fanget
gjennomsnittlig 59 sjøørreter (sd=30,2, n=24) i årene 1993 til 2016. Siden 2007
har antallet sjøørret i sjøfangstene gått ned (Figur 17).

Maskevidden i

kilenøtene har en størrelse som gjør at de slipper gjennom de minste fiskene.
Gjennomsnittsvekten i fangstene i perioden var 1,9 kg (sd=0,4, n=24).
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Figur 17. Fangst av sjøørret i kilenøter i sjøen utenfor Bjerkreimsvassdraget i årene 1993 til 2016.

3.1.5 Elvefisket av sjøørret
Årlig rapportert fangst av sjøørret i Bjerkreimsvassdraget har gjennomsnittlig
vært 167 individer (sd=147,0, n=21). Fangstene gikk betydelig ned i 2002 (Figur
18). I perioden fra 1996 til og med 2001 var gjennomsnittlig årlig fangst 358
individer (sd=128,2, n=6). I perioden fra 2002 til og med 2007 kom en nedgang
sammenlignet med de seks foregående årene, og gjennomsnittlig årlig fangst var
nå 147 individer (s d=44,2, n=6). Fra 2008 og fram til i dag har de rapporterte
fangstene vært lave med gjennomsnittlig 53 individer (sd=16,2, n=9).
Gjennomsnittsvekten i årlige rapporterte fangster av sjøørret har steget i hele
perioden fra 1996 til 2016 (Figur 19).
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Figur 18. Rapportert fangst av sjøørret i Bjerkreimsvassdraget i årene 1996 til 2016.
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Gjennomsnittsvekt (kg)
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Figur 19. Gjennomsnittsvekt for sjøørret rapportert i fangstene i Bjerkreimsvassdraget i årene
1996 til 2016.
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3.1.6 Sammenligning av sjøørretfangster i sjø og elv
Årlig rapportert totalfangst av sjøørret i det tradisjonelle kilenotfisket i sjøen
følger den samme utviklingen som i elvefisket etter sjøørret (Pearson: r=0,718,
n=21 og p<0,001) (Figur 20).

120
R² = 0,5504

Fangst i elv (N)

100
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0
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Fangst i sjø (N)
Figur 20. Årlig rapportert totalfangst av sjøørret i elv sammenlignet med fangst i kilenot i sjøen
utenfor Bjerkreimsvasdraget i årene 1996 til 2016.
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3.2 Videoovervåking i fisketrappene
3.2.1 Generelt
Fra oppstart av videosystemet i de to fisketrappene den 22. april 2016 til
avslutning av årets overvåking den 24. november var det ingen tekniske
driftsavbrudd. I en periode på 9 timer var det imidlertid så mye gress i
passeringskanalene at det var vanskelig å se fisken. Passeringskanalene ble
rengjort for gress og kvister etter behov. I perioder førte stigende vannføring,
eller endring i vindretning til at betydelige mengder gress fra Fotlandsvatnet like
ovenfor fossen, ble revet løs fra bunnen og drev inn i fisketrappene. På få timer
kunne passeringskanalene tettes igjen (Figur 21). Sensoren og kamera var
imidlertid fremdeles i drift ved slike episoder og all oppvandrende fisk ble
likevel registrert. Lokalt personell var hele tiden raskt på stedet og ryddet bort
gresset, før det fikk konsekvenser for registreringene. Fenomenet med store
mengder løsrevet gress i perioder, er spesielt for nedre deler av
Bjerkreimsvassdraget og gjør at det er en krevende lokalitet å overvåke. Ellers
ble det foretatt små justeringer av lyset underveis i sesongen for å få optimale
bilder om natta.

Figur 21. Fisketeller 1 i fisketrappa i Fotlandsfossen i Bjerkreimsvassdraget 7. august i 2016. Ved
stigende vannføring og gitte vindforhold rives det løs gress fra Fotlandsvatnet. Gresset driver ned i
fisketrappene og pakker seg rundt fisketelleren.
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3.2.2 Laks
Videoovervåkingen av fisk i de to trappene i Fotlandsfossen ble startet opp 22.
april i 2016. Den første laksen passerte den 7. mai i den nordre fisketrappa
(teller 1) og 28. mai i den søndre trappa (teller 2). Det var først i slutten av mai at
oppvandringen startet for fullt (Figur 22). I slutten av oktober og i november,
var alle fiskepasseringer trolig knyttet til gyteaktivitet i denne delen av elva. I
september var det lav vandringsaktivitet og få netto oppvandrende laks, og
oppvandringen var i realiteten over rundt 20. september. Den «nye» trappa ble
stengt ved reguleringsluka like nedenfor teller 1, tidlig i oktober. I denne
perioden ble det tatt ut 87 laks i forbindelse med stamfiske med håv i trappa. I
den «gamle» trappa som ikke var stengt, ble det ikke registrert fisk i oktober
eller november. Vannføringen i oktober var gunstig for vandring i begge
trappene.
Maksimalt antall laks registrert pr dag var 996 den 28. juli (Figur 22).
Oppvandringen av laks i teller 2 foregikk på lave til middels høye vannføringer,
mens vandringen i teller 1 (nordre trapp) foregikk på vannføringer opp mot 150
m³/s (Figur 24). I de 217 dagene overvåkingen varte, var median vannføring 25
m³/s. Vanligste daglige gjennomsnittlige vannføring var mellom 10 og 30m³/s
(Figur 25). De største fiskene vandret i fisketeller 2 i den «gamle fisketrappa,
mens de aller minste vandret opp gjennom teller 1 (Figur 26).
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Figur 22. Antall laks pr dag i forhold til vannføring registrert i de to fisketrappene i Fotlandsfossen
i Bjerkreimsvassdraget i 2016.
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Figur 23. Kumulativ oppvandring av ulike størrelsesklasser av laks samlet i begge fisketrappene i
Fotlandsfossen i Bjerkreimsvassdraget i 2016.
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Figur 24. Antall oppvandrende laks registrert i teller 1 og teller 2 i forhold til vannføring i de to
fisketrappene i Fotlandsfossen i Bjerkreimsvassdraget i 2016.
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Figur 25. Gjennomsnittlig daglig vannføring i Bjerkreimsvassdraget i oppvandringsperioden for
laks fra mai til november fordelt på intervaller på 10 m³/s.
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Figur 26. Fordeling av ulike størrelsesklasser av laks registrert i hver av de to fisketellerene i
Fotlandsfossen i Bjerkreimsvassdraget i 2016.

Det var liten forskjell i oppvandringsforløpet for laks gjennom døgnet i de to
fisketrappene (Figur 27). Det er en tendens til at oppvandringen i den «nye»
fisketrappa foregikk seinere på kvelden.
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Figur 27. Tidspunkt i døgnet for når laks passerte henholdsvis teller 1 og teller 2 i Fotlandsfossen i
Bjerkreimsvassdraget i 2016.
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Det ble registrert totalt 9299 netto oppvandrende laks i fisketrappene i
Fotlandsfossen i 2016. Av disse var 98,4 % villaks, 0,1 % fettfinneklippet laks, 0,2
% oppdrettslaks og 0,03 % av ukjent opphav. Ytterligere 1,3 % ble tatt ut som
stamfisk i trappene. Legges antall laks i fangstene nedenfor Fotlandsfossen, og
antall gytelaks om høsten til tallene fra videoregistreringene, får vi et totalt
innsig av villaks til vassdraget på 10 240 individer (Tabell 2). Beskatningsrate
beregnet for all vill laks uavhengig av størrelse, var 30,9 %. En høyere andel av
innsiget av smålaks ble fanget, enn de to andre størrelsesgruppene mellomlaks
og storlaks (Tabell 2). Beskatningsraten for oppdrettslaks nedenfor trappene
var 18,2 %, mens 7,8 % av totalt antall passerende villaks ble fanget her.
Morfologiske kjennetegn kan tyde på at det var en betydelig andel
flergangsgytere blant de oppvandrende mellomlaksene.
I 2016 var gytebestanden på totalt 6 958 individer. Dersom kjønnsfordelingen
estimert fra videoopptakene og gjennomsnittsvekter fra fangststatistikken
benyttes, var beregnet totalvekt av hunnlaks 9 134 kg.
Tabell 2. Fangst, videoovervåking i trapp, stamfiske, beregnet innsig, gytebestand og fangstrater i
de ulike elveavsnittene i Bjerkreimsvassdraget i 2016. I tillegg er det beregnet total gytebiomasse
fra kjønnsfordelingen observert fra videoovervåkingen.
Smålaks

Mellomlaks

Storlaks

Totalt vill

Oppdrett

Merket

Fangst nedenfor (N)

636

151

12

799

4

0

Fangst i trapp (N)

67

48

3

118

3

1

Gytefisktelling nedenfor (N)

19

23

8

50

0

0

Videoregistrering i trapp (N)

6 312

2 823

138

9 273

15

11

Innsig (N)

7 034

3 045

161

10 240

22

12

Fangst ovenfor (N)

1 643

707

15

2 365

1

0

Andel hunnlaks video (%)

45,0

67,1

50,4

162,5

53,9

38,4

Kroppsvekt fangst (kg)

1,3

4,1

7,8

4,1

3,8

Gytebestand (N)

4 688

2 139

131

6 958

14

11

Gytebiomasse (kg)

2 806

5 813

515

9 134

31

16

4 068 364

8 428 617

746 731

13 243 712

45 299

23 090

40 684

84 286

7 467

132 437

453

231

Fangstrate hele elva (%)

32,4

28,2

16,8

30,9

22,7

0,0

Fangstrate ovenfor (%)

26,0

25,0

10,9

25,5

6,7

0,0

Fangstrate nedenfor (%)

9,0

5,0

7,5

7,8

18,2

0,0

Antall egg
Smolt i 2019 (2 år smolt) 1 %
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Antall registrerte laks i gytebestanden i forhold til vassdragets produksjonsareal
er et mål på tettheten av gytelaks. I det totale arealet presentert her er innsjøene
ikke medregnet. I Bjerkreimsvassdraget i 2016 var beregnet tetthet av gytelaks
30,9 individer pr ha. Dette er lavere enn de andre vassdragene i Rogaland det
foreligger data for pr februar 2016 (Figur 28). Tettheten av gytelaks er
imidlertid høyere enn det som er registrert i vassdrag lenger nord i landet (Figur
28). Samtidig er det generelt høyere smoltalder i de nordlige vassdragene enn i
de sørlige.

Antall gytelaks pr ha
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Figur 28. Antall gytelaks pr hektar produksjonsareal, der innsjøer ikke er medregnet i
arealberegningene. Tr = Troms, No = Nordland, ST = Sør Trøndelag og Ro= Rogaland.
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3.2.3 Sjøørret
I 2016 ble det registrert totalt 647 ørreter som passerte fisketrappene. Av disse
ble 517 klassifisert som sjøørret og 130 som stasjonærørret. Den første
sjøørreten passerte opp 28. mai og det høyeste antallet pr dag var 30 individer
som passerte 17. august (Figur 29). Sjøørretene startet oppvandringen tidligere
enn laksen (Figur 30). De største individene vandret først mens det minste
vandret opp over en måned senere (Figur 31). De fleste sjøørretene vandret
opp i nordre trapp i teller 1 og bare 12 (2,3 %) ble registrert i teller 2.
Total fangst av sjøørret i 2016 var 59 individer med en gjennomsnittsvekt på 0,8
kg. Av disse ble 18 (30,5 %) fanget nedenfor Fotlandsfossen. Total
beskatningsrate ble beregnet til 11,0 % og totalt innsig var 535 sjøørreter.
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Figur 29. Antall sjøørret pr dag i forhold til vannføring registrert i de to fisketrappene i
Fotlandsfossen i Bjerkreimsvassdraget i 2016.
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Figur 30. Kumulativ oppvandring av sjøørret sammenlignet med laks registrert i de to
fisketrappene i Fotlandsfossen i Bjerkreimsvassdraget i 2016.
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Figur 31. Kumulativ oppvandring av sjøørret fordelt på størrelsesgrupper registrert i de to
fisketrappene i Fotlandsfossen i Bjerkreimsvassdraget i 2016.
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Det ble registrert flest sjøørreter i størrelsesklassene fra 29 til 45 cm (Figur 32).
De individene som hadde returnert fra første sommer i sjøen utgjorde 13,9 % av
den totale oppvandringen.
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Andel sjøørret (%)
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15,0
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0,0

Figur 32. Fordeling av størrelsesgrupper av sjøørret registrert i fisketrappene i Fotlandsfossen i
Bjerkreimsvassdraget.

3.2.4 Stasjonærørret
De 130 ørretene som passerte opp i fisketelleren i trappene Fotlandsfossen i
2016 og som ble klassifisert som stasjonærørret, vandret opp over et lenger
tidsrom enn sjøørreten. De oppvandrende individene av stasjonær ørret passerte
også seinere enn sjøørretene (Figur 33). Det var også liten forskjell mellom
størrelsesgrupper av stasjonærørret når det gjelder oppvandringsforløp i
motsetning til sjøørret der oppvandringsforløpet var sterkt størrelsesavhengig
(Figur 33 og Figur 31).
Oppvandringsforløpet gjennom døgnet for både sjøørret og stasjonærørret lignet
det som er registrert for laks på samme lokalitet (Figur 34 og Figur 27). Det er
imidlertid en tendens til at ørret av begge typer, i større grad passerer mer på
morgen og formiddag enn det laksen gjør.
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Figur 33. Kumulativ oppvandring av stasjonær sjøørret fordelt mellom størrelsesgrupper registrert
i fisketrappene i Fotlandsfossen i Bjerkreimsvassdraget i 2016.
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Figur 34. Oppvandring av sjøørret og stasjonærørret gjennom døgnet registrert i fisketrappene i
Fotlandsfossen i Bjerkreimsvassdraget i 2016.
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3.3 Drivtelling av gytefisk
Forholdene for drivtelling den 11. november var ikke tilfredsstillende for å
dekke hele elvetverrsnittet med tre drivtellere. Sikten i vannet var kun 3,5 meter
og antall fisk som ble registrert regnes som et minimumsanslag. Det ble
registrert totalt 50 villaks der henholdsvis 36,7 %, 46,7 % og 16,7 % var små-,
mellom- og storlaks. Det ble hverken registrert oppdrettslaks eller sjøørret.

3.4 Uttak av stamfisk i fisketrappene
I forbindelse med uttak av laks til stamfisk, ble det tatt ut totalt 124 laks med håv
i den nye trappa i en periode i august og i en periode i oktober (Tabell 3). Av
totalt 123 villaks var 54,5 % smålaks, 43,1 % mellomlaks og 2,4 % storlaks. Av
67 smålaks var 38,8 % hunnfisk, mens tilsvarende for mellom- og storlaks var
henholdsvis 83,0 % og 66,7 %. Dette uttaket var selektivt på kjønn og størrelse.
Tabell 3. Stamfisk tatt ut med håv i den «nye» fisketrappa i Fotandsfossen i Bjerkreimsvassdraget i
2016.

Fangstdato
20.aug
22.aug
26.aug
07.okt
11.okt
14.okt
25.okt
Totalt

Hannlaks

Hunnlaks
2
22
12
11
12
8
5
72

1 (oppdrettslaks)
13
12
16
10
52
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Totalt
2
23
12
24
24
24
15
124
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4. Diskusjon
Ved

bruk

av

videoovervåking

i

fisketrappene

i

Fotlandsfossen

i

Bjerkreimsvassdraget i perioden fra 22. april til 24. november 2016, har
størrelsen og sammensetningen av gytebestandene for laks og sjøørret blitt
kartlagt for første gang i laksevassdragets 500 år kjente historie.
Fra overvåkingen startet i april, gikk det 15 dager før den første fisken ble
registrert. Etter 20. september var det få passerende fisk og flere av
registreringene i oktober og november var av fisk som vandret flere ganger opp
og ned i kanalen øverst i fisketrappa, trolig i forbindelse med gyteaktivitet. I
oktober var den «nye» fisketrappa stengt i toppen, men stamfiskuttak i trappa i
samme periode viste at det ikke ville ha passert mer enn 87 laks denne måneden.
I den «gamle» fisketrappa som var åpen hele tiden, passerte det ingen fisk etter
1. oktober. Netto oppvandring av laks var 9299 individer hvorav 99,7 % var
villaks, 0,1 % fettfinneklippet laks, 0,2 % oppdrettslaks og 0,03 % var merket
laks satt ut i Imsa. Skillet mellom de ulike laksetypene er basert på klassifisering
av bilder fra overvåkingen. En slik klassifisering er ikke like nøyaktig som
analyse av skjell, men har den styrken at den omfatter all oppvandrende laks.
Den totale gytebestanden av vill laks ble beregnet til å være 6 958 individer.
Dette antallet er beregnet fra netto antall oppvandrende laks minus fangst.
Urapportert fangst eller annen unøyaktig fangstrapportering vil påvirke
beregningen av størrelsen på gytebestanden. Det samme vil naturlig dødelighet
for laks som hadde vandret opp. I beregningen av gytebestanden er også tall fra
gytefisktelling nedenfor fisketrappene inkludert. I 2016 ble ikke denne
gytefisktellingen utført under tilfredsstillende forhold og tallene fra denne
undersøkelsen er derfor minimumstall. Strekningen nedenfor fossen er
imidlertid kort og totalarealet er under 1 % av vassdragets totale areal. En
unøyaktighet i drivtellingen i dette området av elva vil derfor ikke få
konsekvenser for beregning av total gytebestand for vassdraget.
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Ved å benytte gjennomsnittsvekter fra fangststatistikken og andel hunnlaks
registrert i fisketrappene, ble det beregnet en total gytebiomasse for
Bjerkreimsvassdraget i 2016 på 9 134 kg. Det er knyttet noe usikkerhet til
kjønnsbestemmelse fra bilder av smålaks. For mellom- og storlaks er derimot
slik kjønnsbestemmelse sikker. Det beregnede gytebestandsmålet (GBM) for
laksebestanden i vassdraget er på 4 319 kg hunnlaks (Hindar et al. 2007). Den
beregnede gytebestanden i 2016 er derfor 2,1 ganger høyere enn GBM. De
nevnte usikkerhetene knyttet til beregningen av gytebestanden, kan ikke påvirke
konklusjonen at GBM er oppnådd for laksebestanden i Bjerkreimsvassdraget i
dette året. Tidligere år er oppnåelse av GBM vurdert ut fra fangststatistikken. For
å kunne gjøre dette må det antas en beskatningsrate. Denne ble antatt å være 58
% i 2014 og 54 % i 2015 (Anon. 2016). Den reelt målte beskatningsraten i
overvåkingen i 2016 var 30,9 %. Det er ukjent hvor stor andel urapportert fangst
det er i statistikken fra Bjerkreimsvassdraget, men den rapporterte fangsten er
som regel lavere enn reell fangst. Fangst nedenfor fisketrappene i 2016 utgjør ca.
25 % av all fangst. Urapportert fangst i denne nederste delen av vassdraget vil
påvirke beregningene i den foreliggende rapporten på to måter: Det totale
innsiget vil øke og den totale beskatningsraten vil øke. Dersom det f.eks. tas ut 30
% mer laks nedenfor Fotlandsfossen enn det som er rapportert, vil det øke den
totale beskatningsraten for vassdraget fra 30,9 % til 32,5 % mens gytebestanden
vil være uendret. Om det var 30 % urapportert fangst i vassdraget ovenfor
trappene ville beskatningsraten stige til 39,2 % mens gytebestanden vil minke
fra 6 985 til 6 199 individer. Det er derfor grunn til å tro at tidligere års
beregninger av beskatningsrate er for høye selv om det skulle tas høyde for
eventuell urapportert fangst. Beskatningsraten beregnet for oppdrettslaks i
2016 er trolig for lav fordi det i de fleste vassdrag er mangelfulle rutiner for å
rapportere oppdrettslaks i fangstene. Beskatningsratene beregnet for vassdraget
nedenfor fisketrappene viste imidlertid en 2,3 ganger høyere fangstrate for
oppdrettslaks enn for villaks.
Fra sesongen 2016 er både gytebestand og beskatningsrater kjent. Siden dette er
første året med komplett overvåking er det vanskelig å si noe sikkert om
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bestandsutviklingen tilbake i tid. Det er likevel mulig å gjøre noen betraktninger.
Fangststatistikk fra både elv og sjø fra 1996 og fram til i dag viser at det er en
samvariasjon mellom fangst i sjø og elv. Det er knyttet usikkerhet til om
sjøfangstene i Egersund også omfatter flere andre laksebestander. Det kan ikke
utelukkes at det er tilfelle, men både antall og størrelsesfordeling i fangstene i
perioden fra 1996 til 2016 viser at sjøfisket trolig reflekterer variasjonen i elva.
Fangstene i sjøen hadde en markert oppgang fra år 2000. Dette er fire år etter at
kalkingen startet og er trolig en naturlig følge av dette. I de sju neste årene øker
fangstene rapportert fra kilenøtene, men fra 2007 faller de ned på et jevnt lavere
nivå fram til i dag. I denne perioden blir imidlertid sesongen for sjølaksefiske
kortet inn med ca. 45 %. Nedgangen i sjølaksefangstene var tilsvarende ca. 50 %.
En tilsvarende endring er ikke synlig i fangststatistikken fra elva, men det er
heller ikke en tydelig økning i fangstene i elva som følge av reduksjon i fisketiden
i sjøen. Totalt sett kan det bety at det er et noe lavere totalinnsig i årene 2008 til
2016 en det var i årene 2000 til 2007.
Dersom vi går tilbake til 60-tallet, før sur nedbør påvirket vannkvaliteten, var det
svært høye fangster av laks enkelte år. Det ble for eksempel rapportert 32 461 kg
laks i sjølaksefisket i 1967. Dette utgjør ca. 13 000 laks i (gitt gjennomsnittsvekt
på 2,5 kg). På denne tiden var det ikke ennå innført minstemål for fangst av laks i
sjøen og siden innsiget til Bjerkreimsvassdraget består av en stor del små laks
under 60 cm (minstemål innført i 1971) kan denne høye fangsten i kilenøtene
forklares. I elva var fangstene av laks drøyt 1 000 individer i 1967. Dette er lavt
sammenlignet med dagens situasjon, noe som underbygger teorien om større
andel små laks i sjølaksefisket før 1971.
Det er med andre ord ikke noe i fangststatistikken, hverken i sjø eller i elv, som
tilsier at det har vært store endringer i totalbestanden de siste 17 årene. Legges
fangst i sjø og elv sammen, kan det imidlertid se ut som det er et noe lavere
innsig de siste fire årene, enn de 13 foregående årene. Dette betinger at
variasjonen i fangstene reflekterer innsiget. Alternativt kan det også være at
beskatningsraten er lavere de siste fire årene og at gytebestandene dermed har
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vært større i denne perioden enn tidligere. I så fall betyr dette at totalinnsiget de
neste årene vil kunne øke. Dette resonnementet forutsetter at sjøoverlevelsen
og/eller laksens evne til å navigere hjem, ikke varierer og dessuten at
gytebestandsmålet ikke var nådd før disse siste årene. Det er vanskelig å lage
sikre prognoser for lakseinnsiget uten å kjenne størrelsen og sammensetningen
av gytebestanden hvert år. Fra og med 2016 er dette problemet løst.
Innsiget av sjøørret til Bjerkreimsvassdraget var på totalt 535 individer i 2016.
Av disse ble 59 individer rapportert avlivet. Dette utgjør 11,0 % av innsiget.
Samtidig viser tellingen i fisketrappene at ca. 13 % av sjøørretene var
førstegangsvandrere som vandret ut som smolt våren/sommeren 2016. Antall
nye individer inn i totalbestanden var derfor 13 %. Siden disse skal vandre
ytterligere en eller to ganger til sjøen før de blir kjønnsmodne, og det er en risiko
for å dø for hvert leveår både for de som alt er kjønnsmodne og disse som skal bli
kjønnsmodne, så er netto tilvekst til gytebestanden lavere enn antall nye
kjønnsmodne individer inn i gytebestanden. Størrelsen på gytebestanden er
bestemmende for smoltproduksjonen. Med en minkende gytebestand vil
totalbestanden minke med det beskatningsnivået en har i Bjerkreimselva i dag.
Urapportert fangst er kanskje også høyere for denne arten enn for laks, og i
tillegg fiskes det sjøørret også i sjøen uten at disse rapporteres.
Et annet tegn på redusert «produksjon» av smolt i sjøørretbestanden kan være
økt gjennomsnittsvekt i fangstene. I Bjerkreimsvassdraget er det registrert en
økende gjennomsnittsvekt fra 1996 og fram til 2016. Dersom det blir
«produsert» økende mengde smolt skal dette gjenspeiles i fangsten i form av
mange umodne en- og to-somrige sjøørret. De større sjøørretene er ofte mindre
fangbare og i en voksende bestand vil de små dominere i fangstene. Dette er ikke
tilfelle i Bjerkreimsvassdraget der fiskereglene for sjøørret dessuten har vært
uendret siden 1996.
I tillegg til informasjon om bestandsstørrelser og sammensetning, gir
videoovervåking også informasjon om vandringsatferd. Oppvandringsforløpet
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sammen med vannføringsdata viser at fisketrappene i Fotlandsfossen, til
sammen, fungerer tilnærmet optimalt på de fleste vannføringene. Ved høye
vannføringer over ca. 60 m³/s går det få laks i trappene, men det er ofte bare
korte perioder av sesongen at vannføringen blir så høy. Det er mulig at
modifikasjoner av innløpet til den «nye» trappa kan lette vandringen også på
vannføringer over 60 m³/s, men hele kulpen nedenfor Fotlandsfossen blir fort
fylt av luftbobler og lite «glatt» vann. Oppvandringsforløpet registrert for laks og
sjøørret i Bjerkreimsvassdraget i 2016 avviker ikke fra andre vassdrag som
videoovervåkes.
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