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Oppgang i laksetrappene ift. temperatur og vannføring siste 6 år. 
 
Det er ikke grunnlag for å si at antall laks i trappa så langt er unormalt lite i år. Basert på erfaringene 
fra tidligere år er vi omtrent på linje med mengdene som vi har sett tidligere på samme tidspunkt. 
Det er først etter 17. mai at årene begynner skille seg ut fra hverandre.    
Det er allikevel interessant å registrere at det finnes tydelige sammenhenger hvordan dette fungerer 
hos dere. Høye lufttemperaturer (og mye sol) i april ser ut til å gi et tidligere innsig til Tengselva, enn i 
år med mer normale april temperaturer. 
 
Vanligvis kommer laksen inn til Tengselva første uka i mai, og stiller seg opp nede i Tengselva i 
påvente av vanntemperaturstigning som tillater vandring i trappa gjennom Fotlandsfossen. Det kan 
se ut til at dette skjer normalt i midten av mai.   
 
I år med «tidlig vår», og høyere vanntemperaturer enn normalt ser det ut til at fisken kommer 
vesentlig tidligere. Det kan se ut som vanntemperaturen må over 5-6c før de siger på nederst i elva.  
I 2019 var april mild, og vi fikk en tidlig økning i vanntemperaturer. Det ble da observert laks nede på 
Tengs allerede i midten av april. Dette skjedde også i 2020. 
 
Valgene laksen gjør etter ankomst til Tengselva avgjøres hovedsakelig av utviklingen i 
vanntemperaturer. Dersom denne stiger over 8 grader (i nyetrappa) vil laksen starte oppvandringen 
videre opp og inn i Fotlandsvatnet. Dersom denne vanntemperaturøkningen ikke skjer, som vi ser i år 
så venter den. Både i fjor og i år sank temperaturene utover mai. I fjor stoppet da også 
oppvandringen opp i en lengre periode grunnet dette. I år har ikke oppgangen kommet i gang i det 
hele tatt. 
 
Den andre faktoren som spiller inn på vandringsaktiviteten er vannføringen. Vi vet at på lav 
vannføring så slutter laksen etter hvert å vandre i nyetrappa. Siden dere har to trapper pleier ikke 
dette by på utfordringer for laksen som da velger å vandre gjennom gamletrappa. Men, også her 
spiller vanntemperaturen inn. Det kan se ut til at laksen justerer aktivitetsnivået etter 
vanntemperatur, som nok skyldes at den er vekselvarm.  
Ved «feil» vanntemperaturer kan høyere aktivitet føre til unødig bruk av opplagret energi. Hunnene 
skal bruke fettreservene til utvikling av eggene sine, og hannene i kampen om de beste gyteplassene. 
Minst mulig energi skal brukes til tilbakevandringen fra havet, og til forsering av trapper og stryk i 
elva.  
 
I Bjerkreimsvassdraget kan det se ut til at den «rette» temperaturen er minst 8 grader for forsering 
av Nyetrappa, og grunnet brattere og tøffere forhold er samme grense et sted mellom 11-12 grader i 
Gamletrappa. Det ser ut til at vanntemperaturer på 11-12 c ikke oppnås i Bjerkreimsvassdraget før 
tidligst i slutten av mai de fleste år? 
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Dette betyr at når vanntemperaturen er lav, i hele mai - så er det kun Nyetrappa laksen bruker. 
I år hvor vannstanden synker før vanntemperaturen er høy nok for vandring i Gamletrappa – blir det 
derfor ikke noe oppgang av laks.  
 
I motsetning til i fjor kan det i år se ut som om det er mengdene av snø i fjellet som ennå 
opprettholder en vannstand som laksen kan vandre på. Selv om det ikke har vært nedbør holder altså 
vannstanden seg på et nivå som tillater vandring i Nyetrappa - når bare vanntemperaturen stiger. 
Dersom tallene fra tidligere år er representative kan vi anta at det nå står 100-150 laks nede i 
Tengselva, og det kommer nok flere sigende inn hver dag.  
 
Grafen Fig1 under er et utsnitt av daglige vanntemperaturer kl. 11 og kl. 23 i april/mai.  
(NVE Gjedlakleiv 2014-2016 og SNA Nyetrappa 2017-2019) 
Frem til nå er det nok 2014 som virker å være mest lik temperaturutviklingen i år, men det ser så 
langt ikke ut til at vi får samme bratte stigning etter den 17.? 
2015 var veldig avvikende fra alle de andre, og ganske mye kjøligere – og det holdt seg slik langt inn i 
juni.  
 
Interessant også å se hele året i Fig 2. 2017 var kald hele sommeren, mens årene -14 og -18 skiller seg 
veldig ut i andre enden.  
 
 
Antall laks i trappa i 2016 – 16/5 5 stk. 
Første dag med høy aktivitet var etter vanntemperaturøkning - den 22/5 med 15 stk. 
30/5 hadde 181 laks passert 
 
Antall laks i trappa i 2017 – 15/5 6 stk. 
Første dag med høy aktivitet var etter vanntemperaturøkning - den 16/5 med 21 stk. 
30/5 hadde 235 laks passert 
 
Antall laks i trappa i 2018 – 16/5 5 stk. 
Svakt økende aktivitet etter dette, men lave temperaturer og lav vannstand forhindret skikkelig 
oppgang før vandringen i gamletrappa startet opp etter markert vanntemperaturøkning. 
31/5 hadde 144 laks passert 
 
Antall laks i trappa i 2019 – 15/5 7 stk. 
Temperaturen var ok for vandring i nye trappa i midten av mai, men allikevel ikke høy nok til at de 
ville vandre i gamletrappa. Derfor ble det ikke særlig aktivitet før det kom nedbør, og etter 
vannføringsøkning den 24/5 passerte det 128 laks på et døgn. 
31/5 hadde 199 laks passert 
 
Antall laks i trappa i 2020 – 19/5 3 stk. 
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