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Sammendrag 
 

Bremset, G., Østborg, G.M., Aronsen, T., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2015. Innslag av rømt 

oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2015. – NINA Rapport 1213, 37 sider. 

 

Undersøkelsene i Altaelva og Repparfjordelva er en videreføring av et undersøkelsespro-

gram som har vært gjennomført i siden 1989. Klassifisering av laks med tanke på opphav 

er basert på en kombinasjon av ytre kjennetegn og analyser av skjellkarakterer. I skjellma-

terialet fra laks fanget under sportsfiske i Altaelva var det ifølge skjellanalyser 766 villaks og 

23 oppdrettslaks. Skjellmaterialet fra sportsfisket i Repparfjordelva fordelte seg i 1227 villaks 

og 14 oppdrettslaks. Andel oppdrettslaks i de to elvene var relativt lav i fiskesesongen, med 

et innslag på om lag 3 % i Altaelva og 1 % i Repparfjordelva. Dette samsvarer godt med det 

som tidligere er registrert i sportsfiskefangstene i de to elvene i perioden 1989-2014. 

 

I Altaelva ble det i sesongen 2015 fanget mest oppdrettslaks i den første delen av sesongen, 

noe som avviker vesentlig fra resultatene i de foregående år da mesteparten av rømt opp-

drettslaks ble fanget på slutten av fiskesesongen. Innsiget av villaks i 2015 var noe senere 

enn i 2014, og laksefangstene var på det høyeste i siste halvdel av juli (uke 30 og 31). I 

Repparfjordelva var innslaget av rømt oppdrettslaks i likhet med foregående år høyest mot 

slutten av fiskesesongen, mens det meste av vill laks ble fanget i første del av juli. Det er 

knyttet noe usikkerhet til oppvandringstidspunkt for rømt oppdrettslaks, siden det er relativt 

små tallmaterialer i begge de undersøkte vassdragene.  

 

I Altaelva var mesteparten av rømt oppdrettslaks 70-90 cm og tilhørte vektkategorien mel-

lomlaks (3-7 kg), mens villaks hadde en mer todelt fordeling med mest smålaks (< 3 kg) og 

nest mest storlaks (> 7 kg). I likhet med i Altaelva var mesteparten av rømt oppdrettslaks i 

Repparfjordelva 70-90 cm og tilhørte vektkategorien mellomlaks. Smålaks i lengdegruppen 

50-65 cm var den klart dominerende størrelsesgruppen hos villaks i Repparfjordelva, og 

utgjorde mer enn 80 % av all villaks fanget under sportsfiske i vassdraget.  

 

Skjellanalysene viser at smoltalder hos villaks i Altaelva varierer fra to til seks år, med en 

overvekt (52 %) av individer med smoltalder på fire år. Sjøalder hos villaks varierte fra ett til 

seks år, med flest individer (50 %) med sjøalder på ett år. I Repparfjordelva varierte smoltal-

der hos villaks fra to til seks år, og i likhet med Altaelva var det flest individer med smoltalder 

på fire år (43 %). I likhet med Altaelva var det også i Repparfjordelva flest individer med 
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sjøalder på ett år, men overvekten av ensjøvinter-laks var enda større i Repparfjordelva (77 

%) enn i Altaelva. 

 

Høsten 2015 ble det gjennomført prøvefiske i Altaelva og Repparfjordelva. I Altaelva ble det 

i september-oktober fanget til sammen 181 laks, åtte sjøaurer og én sjørøye under prøve-

fisket. Laksene fordelte seg i 171 villaks, tre rømt oppdrettslaks og sju laks av ukjent opphav, 

noe som tilsvarte et innslag på om lag 2 % rømt oppdrettslaks. Sammenlignet med tidligere 

år var fangstene av laks i Sautso lave. Dette kan skyldes tilstedeværelse av sel i området, 

og kan ha påvirket andel rømt oppdrettslaks i fangstene. I Repparfjordelva ble det i septem-

ber fanget til sammen 55 laks og to sjøaurer under prøvefisket. Laksene fordelte seg i 52 

villaks og tre rømt oppdrettslaks, noe som tilsvarer et innslag på om lag 5 % rømt oppdretts-

laks.  

 

I både Altaelva og Repparfjordelva hadde mesteparten av rømt oppdrettslaks fanget i 2015 

tilbragt ett år i sjøen etter rømming. Sju av 16 oppdrettslaks fanget under sportsfiske i Alta-

elva hadde gytemerker i skjellene, mens ingen av oppdrettslaksene fanget i Repparfjordelva 

hadde gytemerker i skjellene. Det er mest sannsynlig at oppdrettslaks i Altaelva med gyte-

merker i skjellene hadde gytt høsten 2014, men det er ikke mulig å vurdere om gyting hadde 

skjedd i dette vassdraget eller andre vassdrag. 

 

Ut fra prosentvis innslag av oppdrettslaks i sportsfisket og høstfisket kan det beregnes en 

årsprosent for rømt oppdrettslaks i vassdragene. Årsprosent er regnet som mer representa-

tiv enn andel rømt oppdrettslaks fra sportsfiske om sommeren (sommerprosent) og prøve-

fiske om høsten (høstprosent). I Altaelva er beregnet årsprosent for 2015 på 2,5 %, noe som 

er betydelig lavere enn for 2013 (10,6 %) og 2014 (6,8 %). Tilsvarende var beregnet årspro-

sent i Repparfjordelva betydelig lavere i 2015 (2,6 %) enn i foregående år.  

 

Gunnbjørn Bremset, Gunnel Marie Østborg, Tonje Aronsen, Laila Saksgård & Tor Fredrik 

Næsje, Norsk institutt for naturforskning, Postboks 5685 Sluppen, 7485 Trondheim;  

Gunnbjorn.Bremset@nina.no 

mailto:Gunnbjorn.Bremset@nina.no
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Forord 

Denne undersøkelsen omhandler innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjord-

elva i 2015. Tilsvarende undersøkelser ble gjennomført i 2013 og 2014 i regi av dette pro-

sjektet, slik at det foreligger et sammenligningsgrunnlag for årets resultater. Norsk institutt 

for naturforskning (NINA) har vært faglig ansvarlig for undersøkelsene, og har gjennomført 

analysene av skjellprøver, bearbeiding av datamaterialet og rapportering. Grieg Seafood 

Finnmark og NINA har vært ansvarlig for innsamlingen av prøver fra sportsfiskefangstene.  

 

I forbindelse med undersøkelsene er det utarbeidet nye skjellkonvolutter slik at den enkelte 

fisker kan krysse av for om det er gjort en visuell bedømming av laksens opphav; om den 

bedømmes til å være en oppdrettslaks eller en villaks. Fiskeren kan også oppgi sitt eget 

mobilnummer på skjellkonvolutten slik at det kan gis rask og fortløpende tilbakemelding om 

laksens opphav og livshistorie så snart skjellprøven er analysert. Skjellprøvene fra sports-

fisket ble analysert fortløpende og rapportert ukentlig til styringsgruppa for prosjektet, som 

har representanter for Grieg Seafood Finnmark, Cermaq Norway avd. Finnmark og Norway 

Royal Salmon, Alta Laksefiskeri Interessentskap og Vest-Finnmark Jeger og Fiskerforening. 

 

Denne rapporten er basert på undersøkelser finansiert av flere institusjoner. Undersøkel-

sene av villaks og oppdrettslaks i sportsfisket i Altaelva ble finansiert av Grieg Seafood Finn-

mark, Cermaq Norway avd. Finnmark, Norway Royal Salmon og Statkraft AS. Prøvefisket 

om høsten etter sportsfisket ble finansiert av Grieg Seafood Finnmark, Cermaq Norway, 

avd. Finnmark og Norway Royal Salmon, mens utfisking av rømt oppdrettslaks i Sautso, 

Altaelva, ble finansiert av Fiskeridirektoratet. Undersøkelsene av villaks og oppdrettslaks i 

sportsfisket i Repparfjordelva ble finansiert av Grieg Seafood Finnmark, Cermaq Norway, 

avd. Finnmark, Norway Royal Salmon og Miljødirektoratet, mens prøvefisket om høsten i 

Repparfjordelva ble finansiert av Overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks som finan-

sieres gjennom Havforskningsinstituttet etter bestilling fra Fiskeridirektoratet.  
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Vi vil takke Grieg Seafood Finnmark, Cermaq Norway AS avd Finnmark, Norway Royal Sal-

mon, Statkraft Energi AS, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet for 

finansiering av undersøkelsene. Alta Laksefiskeri Interessentskap v/ Tor Erland Nilsen og 

Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforening v/ Ronny Olsen, samt en lang rekke fiskere i Alta-

elva og Repparfjordelva takkes for god hjelp med innsamling og oversendelse av prøver fra 

fangstene. Eva Marita Ulvan og Arne Jensen i NINA har bidratt med mye nyttig bakgrunns-

informasjon om de to vassdragene. 

 

 
Trondheim 15. desember 2015,  
 
Gunnbjørn Bremset 
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1 Områdebeskrivelse 

Altaelva og Repparfjordelva ligger i samme fjordsystem i sørvestlige del av Finnmark fylke 

(figur 1). På grunn av spesielt stor regional og nasjonal betydning har begge vassdragene 

gjennom vedtak i Stortinget fått status som nasjonale laksevassdrag. Dette innebærer blant 

annet at det er innført spesielle beskyttelsesregimer for å ivareta laksebestandene. 

1.1 Altaelva 

Altaelva er et nasjonalt laksevassdrag og en av de viktigste lakseelvene i Norge, og rangeres 

ofte blant de fem-seks mest produktive laksevassdragene. Altaelva har sitt utspring på Finn-

marksvidda i Kautokeino kommune og munner ut i Altafjorden ved Alta (figur 2). Nedbørs-

feltet er 7389 km2 og er dominert av bjørkeskog og annen lavproduktiv vegetasjon. Hoved-

elva har en lengde på om lag 24 mil, og vannføringen ved munningen er i gjennomsnitt 88 

m3/s. Elva ble utbygd for vannkraftproduksjon i 1987, og Alta kraftverk har utløp helt øverst 

på lakseførende strekning (47 km fra utløp i sjø). I tillegg til laks er det sjøaure, aure, sjørøye, 

røye, harr, sik, skrubbe, trepigget stingsild, nipigget stingsild, ørekyt, gjedde, lake, abbor og 

ål i Altavassdraget. Pukkellaks er også registrert på den lakseførende strekningen i vass-

draget (Næsje mfl. 1998) 

 

Sportsfisket i Altaelva er organisert i regi av Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI). I perio-

den 1974 til 2013 har sportsfiskefangstene variert mellom 1095 laks (7632 kg) i 1984 og 

5912 laks (28675 kg) i 2006. Laksefisket i Altaelva er organisert i fem soner, Raipas, Jøra, 

Vina, Sandia og Sautso (figur 2). Altaelva har et større sidevassdrag, Eibyelva, som munner 

ut i Altaelva om lag 14 km fra munningen. Laksefisket i Eibyelva er ikke inkludert i denne 

rapporten. 

 

Andel rømt oppdrettslaks i sportsfiskefangster og høstfiske i Altaelva har vært undersøkt 

årlig siden 1989 med unntak av ett år med sportsfiskefangster og syv år med høstfiske (Ano-

nym 2013, Fiske 2013) (tabell 1). Antall laks undersøkt med skjellprøver fra sportsfiske-

fangstene har variert i antall, fra 237 til 911 laks, og andel oppdrettslaks i prøvene fra sports-

fiskefangstene har variert fra 0 til 6 %. I ett av de 26 årene i undersøkelsesperioden 1989-

2014 var innslaget av rømt oppdrettslaks i sportsfiskefangstene større enn fem prosent. An-

tall laks undersøkt i høstfisket har i perioden variert mellom 17 og 208, og andelen rømt 

oppdrettslaks i disse fangstene har variert mellom 0 og 22 %. I seks av 19 undersøkte år 

har andelen rømt oppdrettslaks i høstfisket vært større enn fem prosent. 
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Figur 1. Altavassdraget og Repparfjordvassdraget i Finnmark. Lakseførende strekning er 
markert med tykkere blå strek. 
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Figur 2. Lakseførende strekning av Altaelva med soneinndeling og lokale navn. 
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Tabell 1. Innslag (%) av rømt oppdrettslaks i sportsfiske og høstfiske i Altaelva i perioden 
1989-2014 basert på innleverte skjellprøver. N/A = ingen tilgjengelige eller mangelfulle data. 

     
År Sportsfiske Høstfiske 

 # prøver  Innslag (%) # prøver Innslag (%) 

1989 517 3 N/A N/A 

1990 531 2 N/A N/A 

1991 911 1 92 4 

1992 561 1 N/A N/A 

1993 587 1 74 5 

1994 352 0 N/A N/A 

1995 634 0 N/A N/A 

1996 326 1 20 0 

1997 302 3 29 3 

1998 529 2 14 0 

1999 545 3 27 22 

2000 563 5 40 10 

2001 345 2 13 0 

2002 274 6 40 20 

2003 N/A N/A 42 17 

2004 299 1 32 3 

2005 599 2 21 5 

2006 506 1 N/A N/A 

2007 234 1 41 0 

2008 279 2 17 0 

2009 237 1 130 5 

2010 312 3 191 13 

2011 366 5 167 14 

2012 307 0,3 N/A N/A 

2013 321 3 138 22 

2014 313 3 208 12 
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1.2 Repparfjordvassdraget  
 

Repparfjordelva er et nasjonalt laksevassdrag og rangeres blant de fem viktigste laksevass-

dragene i Finnmark. Vassdraget har sitt utspring på Sennalandet og munner ut i Repparfjor-

den i Kvalsund kommune (figur 3). Nedbørsfeltet er på 1092 km2. Den lakseførende strek-

ningen av Repparfjordelva, inkludert sidevassdraget Skaidielva, er på om lag 10 mil og mid-

delvannføringen ved munningen er 30 m3/s. Elva er delt inn i åtte soner som har lokale navn. 

I tillegg til laks er det sjøaure og sjørøye i vassdraget. Det er opprettet en fredningssone 

utenfor elvemunningen (Svenning mfl. 2001). 

 

Sportsfisket i Repparfjordvassdraget er organisert av Vestfinnmark Jeger- og Fiskeforening. 

I perioden 1992-2015 har sportsfiskefangstene variert mellom 665 laks (1716 kg) i 1994 og 

3413 laks (9965 kg) i 2010. Sportsfisket i Repparfjordvassdraget er organisert i åtte soner, 

hvorav to av sonene er lokalisert i sidevassdraget Skaidielva (figur 3). 

 

Andel rømt oppdrettslaks i sportsfiskefangster og høstfiske i Repparfjordvassdraget har vært 

undersøkt årlig siden 1989 (Anonym 2013, Fiske 2013). Antall undersøkte laks fra sportsfis-

kefangstene har variert betydelig, fra bare to individer i 2003 til 1160 individer i 2014 (tabell 

2). Andel oppdrettslaks i sportsfiskefangstene har også variert, fra ingen forekomst i sju av 

årene til 9 % i ett av årene (2002). I tre av de 26 årene i undersøkelsesperioden 1986-2014 

har innslaget av rømt oppdrettslaks i sportsfiskefangstene vært større enn fem prosent.  

 

Antall laks undersøkt i høstfisket har i undersøkelsesperioden variert mellom 29 og 121 in-

divider, og innslaget av rømt oppdrettslaks i prøvefisket om høsten har variert mellom 0 % 

og 47 %. I tolv av 25 år har innslaget av rømt oppdrettslaks vært større enn fem prosent i 

høstfisket. Det er vanlig at det registreres større innslag av rømt oppdrettslaks i høstfisket 

enn i sportsfisket (Fiske mfl. 2001, Fiske mfl. 2006). Dette skyldes blant annet at rømt opp-

drettslaks ofte vandrer senere opp i vassdragene enn villaks (Hansen mfl. 2007, Næsje mfl. 

2015). 
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Figur 3. Lakseførende strekning av Repparfjordvassdraget med inndeling av fiskesoner. 
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Tabell 2. Innslag (%) av rømt oppdrettslaks i sportsfiske og høstfiske i Repparfjordelva i 
perioden 1989-2014 basert på innleverte skjellprøver. N/A = ingen tilgjengelige eller mang-
elfulle data. 

     
År Sportsfiske Høstfiske 

 # prøver  Innslag (%) # prøver Innslag (%) 

1989 500 1 N/A N/A 

1990 581 3 62 47 

1991 332 2 59 19 

1992 107 1 50 18 

1993 297 0 33 21 

1994 314 2 88 3 

1995 171 0 55 2 

1996 111 1 52 8 

1997 168 0 53 9 

1998 175 3 82 24 

1999 154 1 47 17 

2000 150 0 46 7 

2001 152 7 29 24 

2002 85 9 76 42 

2003 2 N/A 71 27 

2004 50 2 67 7 

2005 87 0 62 2 

2006 125 2 103 0 

2007 126 0 78 3 

2008 143 1 92 7 

2009 118 3 74 4 

2010 116 4 110 14 

2011 82 6 121 17 

2012 60 0 59 15 

2013 932 2 93 12 

2014 1160 2 109 18 
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2 Metoder 
 

2.1 Innsamling av skjell 
 

Undersøkelsen er basert på innsamling av skjellprøver fra sportsfisket i Repparfjordelva og 

Altaelva. Skjellkonvolutter (figur 4, venstre side) og veiledning for innsamling av skjellprøver 

ble distribuert blant annet sammen med fiskekort. Fiskere ble forespurt om å samle inn 

skjellprøver fra fanget laks sammen med informasjon om hvor i elva fisken ble fanget, 

lengde, kjønn, og om antatt opphav basert på fiskens utseende. Innsenderne hadde mulig-

het til å notere telefonnummer på skjellkonvolutten for å få tilsendt en SMS med resultater 

fra skjellanalyse (figur 4, høyre side). Skjellprøvene ble analysert fortløpende etterhvert som 

de ankom NINA, og oppdaterte resultater ble ukentlig oversendt styringsgruppa for under-

søkelsene. 

 

 

Figur 4. Forsiden (øverst til venstre) og baksiden (nederst til venstre) av skjellprøvekonvo-
luttene som ble delt ut til sportsfiskere, samt et eksempel på tekstmelding som sendes ut til 
innsendere av skjellprøver (til høyre). 
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2.2 Skjellanalyser 

Skjellesing har vært benyttet som metode for å aldersbestemme villaks i over 100 år (Dahl 

1910). I løpet av de siste tiårene har metodene for aldersbestemmelse av villaks blitt be-

skrevet og evaluert i flere rapporter fra internasjonale forskergrupper som har samkjørt 

skjellesingspraksis fra ulike forskningsmiljøer og land som benytter metodene (Anonym 

1984, Anonym 2008, Anonym 2011). Siden de lokale miljøforholdene i ferskvann varierer 

mye i ulike deler av laksens utbredelsesområde, er kjennskap til lokale forhold og erfaring 

med skjellesing viktig for korrekt aldersbestemmelse (Næsje mfl. 2014). 

 

Oppdrettslaks har mer jevn tilgang på mat enn laks som vokser opp i naturen, og dette 

gjenspeiles i vekstmønsteret i skjellene. Mens villaks har en skjellvekst som gjenspeiler va-

rierende vekstforhold mellom sommer og vinter (Dahl 1910), har oppdrettslaks en jevnere 

vekst gjennom året (Lund mfl. 1989, Lund & Hansen 1991, Fiske mfl. 2005). Villaks har også 

en klar overgang fra en sakte vekst i ferskvann til en raskere vekst når den vandrer ut i sjøen. 

Hos oppdrettslaks er ikke denne overgangen like markert siden de vokser relativt raskt også 

i ferskvannsfasen. Smolt hos oppdrettslaks er også større enn smolt hos villaks, og dette 

vises i skjellene og bidrar til å skille oppdrettslaks og villaks.  

 

Tidligere var det større skjelltap hos oppdrettslaks og antallet erstatningsskjell var derfor 

større hos oppdrettslaks enn villaks. Dette var trolig et resultat av mer håndtering av opp-

drettslaksen i tidligere år og dermed et større skjelltap. Med bedre håndteringsrutiner i de 

senere årene, er antallet erstatningsskjell hos oppdrettslaks lavere nå enn da metoden for 

å identifisere rømt oppdrettslaks på grunnlag av skjellkarakter ble utviklet (Lund mfl. 1989). 

Smolt som blir oppdrettet til kultiveringsformål vil også ha en oppdrettsbakgrunn i første del 

av livet, og kan dermed være vanskelig å skille ut fra oppdrettslaks som har rømt som smolt. 

Imidlertid vil utsatt laks ofte være fettfinneklippet eller merket på annen måte, og kan derfor 

skilles fra rømt oppdrettslaks.  
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3 Resultater 

3.1 Altaelva - sportsfiske 

Ifølge offisiell oversikt ble det i sportsfiskesesongen 2015 fanget 2 734 laks i Altaelva med 

en samlet vekt på 13 410 kg. Sportsfiskerne har levert inn til sammen 944 skjellprøver fra 

fisk fanget under sportsfisket i 2015. Av disse var det 797 laks, 137 sjøaure, én pukkellaks 

og ni artshybrider (laks x aure). I tillegg ble det levert inn skjellprøver av tre aure og én harr. 

I denne rapporten rapporteres bare resultater fra det som med sikkerhet er laks. Av de 797 

skjellprøvene fra laks ble 766 bestemt til villaks, 23 ble bestemt til oppdrettslaks, sju hadde 

usikkert opphav og én laks var utsatt i kultiveringsøyemed.  

 

3.1.1 Sonevis innslag av oppdrettslaks 

Totalt utgjorde antall oppdrettslaks 3 % av laks som inngikk i det innsamlete skjellmaterialet 

(tabell 3). Oppdrettslaks ble fanget i alle sonene i Altaelva, og innslag av oppdrettslaks va-

rierte mellom 2 og 8 % i sonene. Utviklingen i fangsten av villaks i Altaelva i 2015 fulgte 

samme mønster som i 2013 og 2014. Mesteparten av villaksfangstene ble tatt i ukene 29-

32 (figur 5), det vil si seks til ti uker etter sesongstart. Mesteparten av oppdrettslaksen ble 

fanget i løpet av de fem første ukene av sesongen (ukene 23-27), det vil si noen uker før 

fangstene av villaks var på det høyeste (figur 5). De tidlige fangstene av oppdrettslaks i 

2015 var vesentlig forskjellig fra de to foregående årene, da de største fangstene av opp-

drettslaks kom på slutten av fiskesesongen. 

 
Tabell 3. Sonevis fordeling av antall villaks, antall og innslag av oppdrettslaks (%) vurdert 
ut fra skjellprøver fra sportsfiske i Altaelva i 2015. På grunn av usikkerhet knyttet til små 
materialer er innslag avrundet til nærmeste hele prosent. Ett individ som er utsatt i kultive-
ringsøyemed er ikke inkludert i datamaterialet. 

      
Sone  Antall 

villaks 
Antall 

oppdrettslaks 
Innslag (%) av 
oppdrettslaks 

Usikkert 
opphav 

     

Raipas 252 8 3 1 

Jøra 213 4 2 2 

Vina 130 3 2 2 

Sandia 147 6 4 2 

Sautso 22 2 8 0 

Uspesifisert sone  2 0 0 0 

Totalt alle soner 766 23 3 7 
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Figur 5. Fangst per uke basert på innsendte skjellprøver fra sportsfiskesesongen i Altaelva 
i 2014 og 2015. Fangsten er delt opp i villaks (øverst) og oppdrettslaks (nederst). Antall fisk 
(N) i hver kategori er angitt i figuren. Merk at y-aksene i de to grafene har forskjellig skala. 
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3.1.2 Opphav basert på visuelle kjennetegn og skjellkarakterer 

Fiskerne hadde på grunnlag av ytre kjennetegn oppgitt opphav på 590 laks fanget under 

sportsfiske i Altaelva (74 % av innsendte skjellprøver). I tillegg var det 55 individer der fis-

kerne var usikre på opphav. I skjellmaterialet kunne opphav bestemmes for 639 individer, 

mens det ikke var mulig å bestemme opphav med sikkerhet for seks individer (tabell 4). 

Fiskerne overestimerte innslaget av rømt oppdrettslaks i sportsfisket. Av 27 laks som fis-

kerne antok var oppdrettslaks ut fra ytre kjennetegn, var det bare 18 individer som ifølge 

skjellanalysene var rømt oppdrettslaks. Av 563 individer som fiskerne antok var villaks ut fra 

ytre kjennetegn, var det ifølge skjellanalysene 555 villaks, to rømt oppdrettslaks og seks 

individer av usikkert opphav.  

 

Tabell 4. Identifisering av villfisk og oppdrettslaks i sportsfisket i Altaelva i 2015 basert på 
ytre kjennetegn og skjellanalyser. Fisk som ikke kunne identifiseres til opphav er angitt som 
usikker. 

     
Metode Villaks Oppdrettslaks Usikker Totalt 

Ytre kjennetegn 563 27 55 645 

Skjellkarakterer 617 22 6 645 

 

 

3.1.3 Størrelsesfordeling 

Blant villaks fanget i sportsfiske var det 47 % smålaks, 18 % mellomlaks og 35 % storlaks, 

mens det blant rømt oppdrettslaks var 9 % smålaks, 86 % mellomlaks og 5 % storlaks (tabell 

5). Gjennomsnittslengde for villaks og oppdrettslaks fra sportsfisket i Altaelva var henholds-

vis 75,2 og 74,9 cm, mens gjennomsnittsvekta for de to gruppene var henholdsvis 5,3 og 

4,9 kg. Villaks var dominert av størrelsesgruppene 50-70 cm og 85-105 cm, mens meste-

parten av oppdrettslaks var i størrelsesgruppen 70-90 cm (figur 6).  

 

Tabell 5. Fordeling i størrelseskategorier (kg) av laks fanget i sportsfiske i Altaelva i 2015. 

     
Kategori Smålaks 

(< 3 kg) 
Mellomlaks 

(3-7 kg) 
Storlaks 
(> 7 kg) 

Ukjent vekt 

     

Villaks 354 136 265 24 

Oppdrettslaks 2 18 1 2 

Usikker 3 2 2 0 
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Figur 6. Lengdefordelingen for villaks (øvre panel) og oppdrettslaks (nedre panel) fra sports-
fiske i Altaelva i 2015. Lengden er gitt i fem centimeters intervaller, og antall (N) er angitt i 
figuren. Legg merke til at det er store forskjeller i skala på de to y-aksene. 
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3.1.4 Kjønnsfordeling 

Det var oppgitt kjønn på 585 av individene som det ble sendt inn skjellprøver av fra sports-

fisket i Altaelva i 2015 (tabell 6). Av disse ble 285 individer kjønnsbestemt på grunnlag av 

ytre karakterer, mens 300 ble bestemt på grunnlag av åpning av buk og typebestemmelse 

av gonader. Begge metodene for kjønnsbestemmelse viste at det var et overskudd av han-

ner blant villaks (57-58 %). Av kjønnsbestemte oppdrettslaks var det en betydelig overvekt 

av hunnlaks. Imidlertid er det verdt å merke seg at det er knyttet usikkerhet til kjønnsfordeling 

hos oppdrettslaks, siden bare 16 individer av rømt oppdrettslaks inngikk i materialet. 

 

Tabell 6. Kjønnsfordeling blant innsendte skjellprøver fra tre kategorier av laks fanget under 
sportsfisket i Altaelva i 2015. Kjønnsbestemmelse er basert på ytre utseende og gonader 
funnet ved åpning av buk. 

     
Metode Opphav Hanner (%) Hunner (%) Ukjent (%) 

     
Utseende Villaks 58 38 4 

 Oppdrettslaks 20 60 20 

 Usikkert 80 20 0 

     
Gonader Villaks 57 42 1 

 Oppdrettslaks 17 83 0 

 Usikkert 50 50 0 

     
 

 

3.1.5 Livshistorien til villaks 

Av 687 villaks med skjell som det var mulig å analysere var det en overvekt (52 %) av indi-

vider med smoltalder på fire år (tabell 7). Sjøalderen varierte mellom ett og seks år, med 

flest individer med sjøalder på ett år (figur 7). Gjennomsnittlig lengde på villaks med sjøalder 

på ett år var 57,4 cm, individer med sjøalder på to år målte i snitt 80,5 cm, mens individer 

med sjøalder på tre eller flere år målte i snitt 95,8 cm. 

 

Tabell 7. Smoltalder til laks fanget under sportsfiske i Altaelva i perioden 2013-2015. 

År Smoltalder 

 3 4 5 6 

     
2013 56 189 55 2 

2014 50 173 59 3 

2015 167 359 157 4 
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Figur 7. Lengdefordeling til villaks fanget under sportsfisket i Altaelva i 2015 med henholds-
vis ett år i sjøen (a), to år i sjøen (b) og tre eller flere år i sjøen (c). Lengden er gitt i fem 
centimeters intervaller, og antall individer i hver gruppe (N) er angitt i figuren. Legg merke til 
at det er store forskjeller i skala på de tre y-aksene. 
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3.2 Altaelva - prøvefiske om høsten 

I 2015 ble det gjennomført prøvefiske i Altaelva i begynnelsen av september, i midten av 

september og i begynnelsen av oktober. Det ble benyttet sportsfiskeredskap for å kartlegge 

innslag av oppdrettslaks. Det ble fanget til sammen 181 laks, åtte sjøaure og én sjørøye 

under prøvefisket. Laksene fordelte seg i 171 villaks, tre oppdrettslaks og sju laks av ukjent 

opphav (tabell 9). Oppdrettslaks ble bare fanget i Vina, og samlet innslag av rømt oppdretts-

laks i Altaelva var om lag 2 %. 

Tabell 9. Sonevis fordeling av villaks (antall), oppdrettslaks (antall og innslag i %) og laks 
av usikkert opphav (antall) fanget under prøvefiske i Altaelva høsten 2015. På grunn av 
usikkerhet knyttet til små materialer er innslag avrundet til nærmeste hele prosent. 

      
Sone  Antall 

villaks 
Antall 

oppdrettslaks 
Innslag (%) av 
oppdrettslaks 

Usikkert 
opphav 

     

Raipas 9 0 0 0 

Jøra 35 0 0 2 

Vina 61 3 4 3 

Sandia 47 0 0 1 

Sautso 19 0 0 1 

Totalt alle soner 171 3 2 7 

     
 

 

3.3 Altaelva - årsprosent av rømt oppdrettslaks 

Innslaget av rømt oppdrettslaks i laksevassdrag kan variere betydelig gjennom året, slik at 

en undersøkelse innenfor et begrenset tidsrom kan gi et noe misvisende bilde av situasjonen 

over litt lengre tidsperspektiv. For å fange opp noe av denne variasjonen har Diserud mfl. 

(2010) utviklet en metode for å beregne såkalt årsprosent, som er en beregning basert på 

prosentvis innslag av rømt oppdrettslaks i sportsfiske og høstfiske. I Altaelva var årsprosent 

av rømt oppdrettslaks i 2015 lavere enn i de to foregående årene; 2,5 % mot henholdsvis 

6,8 % og 10,6 % (tabell 10). Dette skyldes blant annet lavere innslag av rømt oppdrettslaks 

i Sautso under høstfisket i 2015 enn i de foregående årene. Innslaget av rømt oppdrettslaks 

i Sautso i oktober har i tidligere år vært høyere enn i øvrige deler av elva. Videre var samlet 

laksefangst i høstfisket i Sautso lavere enn i andre delene av elva. Det er knyttet usikkerhet 

til hvordan tilstedeværelse av sel i Sautso har påvirket fangstene, fangstandel av rømt opp-

drettslaks og følgelig årsprosent. 
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Tabell 10. Beregnet årsprosent av rømt oppdrettslaks i Altaelva i perioden 2013-2015 basert 
på prosentvis innslag under sportsfiske (sommerprosent) og prosentvis innslag under høst-
fiske (høstprosent). Beregningene er basert på en metode utviklet av Diserud mfl. (2010). 

    
År Sommerprosent 

(%) 
Høstprosent 

(%) 
Årsprosent 

(%) 

2013 3 22 10,6 

2014 3 12 6,8 

2015 3 2 2,5 

 

 

 

Illustrasjonsbilde. Prøvefiske om høsten i Altaelva. Fotografi: Tor Fredrik Næsje.  
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3.4 Altaelva - livshistorie til rømt oppdrettslaks 

I Altaelva hadde mesteparten av rømt oppdrettslaks tilbragt ett år i sjøen etter rømming 

(tabell 8). I sportsfisket hadde 76 % av rømt oppdrettslaks en vintersone i skjellet, mens 19 

% ikke hadde noen vintersone i skjellet og dermed sannsynligvis hadde rømt inneværende 

år. Ett individ (5 %) hadde tilbragt tre år i sjøen etter rømming. Alle de seks oppdrettslaksene 

som ble fanget om høsten i Altaelva hadde tilbragt ett år i sjøen etter rømming.  

 

Av de 16 oppdrettslaksene fra sportsfisket i Altaelva som hadde tilbrakt ett år i sjøen etter 

rømming, hadde syv individer gytemerker i skjellet og hadde mest sannsynlig gytt i 2014. 

Ingen av oppdrettslaksene som var fanget under prøvefiske og utfisking om høsten hadde 

gytemerker i skjellet. For to rømt oppdrettslaks fra sportsfisket i Altaelva kunne ikke sjøalder 

bestemmes med sikkerhet, og disse er derfor utelatt fra datagrunnlaget.  

 
 

Tabell 8. Antall (andel) rømt oppdrettslaks med ulikt antall år i sjøen etter rømming fanget i 
høstfiske og sportsfiske i Altaelva i 2015. Tre av oppdrettslaksene ble tatt under utfisking 
med garn i øvre deler av Sautso. Under både høstfisket og sportsfisket i Altaelva var sjøal-
deren satt til minimum ett år i sjøen etter rømming for ett individ. 

    
År i sjøen Antall høst 

(%) 

Antall sport 

(%) 

Antall totalt 

(%) 

    

0 0 

(0) 

4 

(19) 

4 

(15) 

    

1 6 

(100) 

16 

(76) 

22 

(81) 

    

2 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

    

3 0 

(0) 

1 

(5) 

1 

(4) 

    

Totalt 6 21 27 
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3.5 Altaelva - utfisking i Sautso 

Etter at prøvefisket var avsluttet ble det gjennomført utfisking i Sautso i oktober 2015. Det 

ble benyttet sportsfiskeredskap 7. oktober, mens det ble benyttet garnfiske 8. til 13. oktober. 

Det ble fanget til sammen 14 laks som fordelte seg i elleve villaks og tre oppdrettslaks. Alle 

fiskene som ble fanget under garnfisket var gyteklare hannfisk. Det ble observert sel i Sautso 

i denne perioden, og nærværet av sel kan ha vært en viktig årsak til de lave fangstene i 

garnfisket. Det er kjent at predatorer påvirker både atferd og habitatbruk hos sjøvandrende 

laksefisk, og det er derfor grunn til å anta at nærvær av sel har påvirket resultatene av fisket. 

 

 

 

Illustrasjonsbilde. Gytemoden hunnlaks i Altaelva. Fotografi: Tor Fredrik Næsje. 
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3.6 Repparfjordelva - sportsfiske 

Fra sportsfisket i Repparfjordelva i 2015 er det rapportert fangst av 3 413 laks med en samlet 

vekt på 7 464 kg. Sportsfiskerne har levert inn 1 325 skjellprøver av fisk fanget under sports-

fisket i Repparfjordvassdraget. Av disse var det 1259 laks, sju sjøaure, to pukkellaks og én 

artshybrid (laks x aure). I denne rapporten omtales bare resultater fra det som med sikkerhet 

er laks. Av de 1259 skjellprøvene fra laks ble 1227 bestemt til villaks, 14 ble bestemt til rømt 

oppdrettslaks og 18 hadde usikkert opphav. Det ble ikke funnet laks som var satt ut i kulti-

veringsøyemed. 

3.6.1 Sonevis innslag av oppdrettslaks 

Ut fra innsendte skjellprøver av laks fanget under sportsfiske var innslaget av oppdrettslaks 

i Repparfjordelva i 2015 i overkant av 1 % i sportsfiskesesongen (tabell 11). Oppdrettslaks 

ble bare fanget i de tre nederste sonene, der innslaget varierte mellom 0,6 og 2,0 %. De 

største mengdene av oppdrettslaks (79 %) ble fanget i de fem siste ukene i sesongen (ukene 

31-35), mens mesteparten av villaksfangstene (77 %) ble tatt i ukene 27-32 (figur 8). Ho-

vedtyngden av villaksfangster var noe senere i 2015 enn i 2014, da mesteparten av fangs-

tene (84 %) var i løpet av ukene 28-33. 

 

Tabell 11. Sonevis fordeling av antall villaks, antall og innslag av oppdrettslaks (%) vurdert 
ut fra skjellprøver fra sportsfiske i Repparfjordvassdraget i 2015. På grunn av usikkerhet 
knyttet til små materialer er innslag avrundet til nærmeste hele prosent.  

Sone  Antall 
villaks 

Antall 
oppdrettslaks 

Innslag (%) av 
oppdrettslaks 

Usikkert 
opphav 

     

Sone 1 569 12 2 13 

Sone 2 176 1 1 0 

Sone 3 157 1 1 3 

Sone 4 40 0 0 1 

Sone 5 58 0 0 1 

Sone 6 108 0 0 0 

Sone 7 18 0 0 0 

Sone 8 32 0 0 0 

Uspesifisert 69 0 0 0 

     
Totalt alle soner 1227 14 1 18 
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Figur 8. Fangst per uke basert på innsendte skjellprøver fra sportsfiskesesongen i Reppar-
fjordelva i 2014 og 2015. Fangsten er delt opp i villaks (øverst) og oppdrettslaks (nederst). 
Antall fisk (N) i hver kategori er angitt i figuren. Merk at y-aksene i de to grafene har forskjellig 
skala. 
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3.6.2 Opphav basert på visuelle kjennetegn og skjellkarakterer 

Sportsfiskerne hadde angitt antatt opphav for 862 laks fanget i Repparfjordelva, noe som 

tilsvarer 70 % av all laks med innsendt skjellprøve. I tillegg var det 16 individer der fiskerne 

var usikre på opphav. I skjellmaterialet kunne opphav bestemmes for 868 individer, mens 

det ikke var mulig å bestemme opphav med sikkerhet for ti individer (tabell 12). Av 856 laks 

som fiskerne identifiserte som villaks ut fra ytre kjennetegn, var det ifølge skjellanalysene 

842 villaks, fem rømt oppdrettslaks og ni laks av ukjent opphav. Av seks laks som fiskerne 

identifiserte som rømt oppdrettslaks ut fra ytre kjennetegn, var det ifølge skjellanalysene fire 

rømt oppdrettslaks og to villaks. 

 

Tabell 12. Identifisering av villaks og oppdrettslaks i sportsfisket i Repparfjordelva i 2015 
basert på ytre kjennetegn og skjellanalyser. Fisk som ikke kunne identifiseres til opphav er 
angitt som usikker.  

     
Metode Villaks Oppdrettslaks Usikker Totalt 

Ytre kjennetegn 856 6 16 878 

Skjellkarakterer 858 10 10 878 

 

 

3.6.3 Størrelsesfordeling 

Blant villaks i Repparfjordelva var det 81 % smålaks, 15 % mellomlaks og 4 % storlaks, 

mens det blant rømt oppdrettslaks var 21 % smålaks, 71 % mellomlaks og 8 % storlaks 

(tabell 13). Gjennomsnittslengde for villaks og oppdrettslaks fra dette sportsfisket var hen-

holdsvis 59,3 og 75,8 cm, mens gjennomsnittsvekta for villaks og oppdrettslaks var hen-

holdsvis 2,3 og 5,3 kg. Villaks var dominert av størrelsesgruppen 50-65 cm, mens meste-

parten av oppdrettslaks var i størrelsesgruppen 75-90 cm (figur 9).  

Tabell 13. Fordeling i størrelseskategorier (kg) av laks fanget i sportsfiske i Repparfjordelva 
i 2015. 

     
Kategori Smålaks 

(< 3 kg) 
Mellomlaks 

(3-7 kg) 
Storlaks 
(> 7 kg) 

Ukjent vekt 

     

Villaks 994 178 49 6 

Oppdrettslaks 3 10 1 0 

Usikker 15 2 1 0 
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Figur 9. Lengdefordelingen for villaks (øvre panel) og oppdrettslaks (nedre panel) fra sports-
fiske i Repparfjordelva i 2015. Lengden er gitt i fem centimeters intervaller, og antall (N) er 
angitt i figuren. Legg merke til at det er vesentlige forskjeller i skala på de to y-aksene. 
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3.6.4 Kjønnsfordeling  

Det var oppgitt kjønn på 1030 av individene som det ble sendt inn skjellprøver av fra sports-

fisket i Repparfjordelva i 2015 (tabell 14). Både ytre kjønnskarakterer og åpning av buk viser 

at det var et overskudd av hanner blant villaks (67-71 %). Hos oppdrettslaks som ble kjønns-

bestemt ut fra ytre kjønnskarakterer var det en lik kjønnsfordeling, mens det var en tydelig 

overvekt av hanner blant de som ble kjønnsbestemt med åpning av buk. Det er verdt å 

merke seg at det er knyttet betydelig usikkerhet til kjønnsfordeling hos oppdrettslaks, siden 

det bare ble bestemt kjønn på totalt 14 individer. 

 

Tabell 14. Kjønnsfordeling blant innsendte skjellprøver fra tre kategorier av laks fanget un-
der sportsfisket i Repparfjordelva i 2015. Kjønnsbestemmelse er basert på ytre utseende og 
gonader funnet ved åpning av buk. 

     
Metode Opphav Hanner (%) Hunner (%) Ukjent (%) 

     
Utseende Villaks 71 28 1 

 Oppdrettslaks 43 47 0 

 Usikkert 75 25 0 

     
Gonader Villaks 67 31 2 

 Oppdrettslaks 80 20 0 

 Usikkert 71 14 14 

     
 
 

3.6.5 Livshistorie til villaks 

Av 1196 villaks med skjell som var mulig å analysere var det flest individer (43 %) med 

smoltalder på fire år (tabell 15). Sjøalderen varierte mellom ett og fem år, med flest individer 

med sjøalder på ett år (figur 10). Gjennomsnittlig lengde på villaks med sjøalder på ett år 

var 53,7 cm, individer med sjøalder på to år målte i snitt 73,2 cm, mens individer med sjøal-

der på tre eller flere år målte i snitt 88,5 cm. 

 

Tabell 15. Smoltalder til laks fanget under sportsfiske i Repparfjordelva årene 2013-2015. 

År Smoltalder 

 2 3 4 5 6 

      
2013 1 53 325 487 33 

2014 7 109 473 425 67 

2015 7 121 511 454 103 



NINA Rapport 1213 

32 

 

 

Figur 10. Lengdefordeling til villaks fanget under sportsfisket i Repparfjordelva i 2015 med 
henholdsvis ett år i sjøen (a), to år i sjøen (b) og tre eller flere år i sjøen (c). Lengden er gitt 
i fem centimeters intervaller, og antall (N) er angitt i figuren. Legg merke til at det er til dels 
store forskjeller i skala på de tre y-aksene. 
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3.7 Repparfjordelva - prøvefiske om høsten 

I 2015 ble det gjennomført prøvefiske i Repparfjordelva i begynnelsen av september, i 

midten av september og i slutten av september. Det ble fanget til sammen 55 laks og to 

sjøaure under prøvefisket. Basert på analyser av skjellprøver fordelte de fangete laksene 

seg i 52 villaks og tre oppdrettslaks (tabell 17). Rømt oppdrettslaks ble bare fanget i de to 

nederste sonene der innslaget var om lag 11 %, og samlet innslag av oppdrettslaks under 

prøvefisket i Repparfjordelva var i overkant av 5 %. 

 
 
Tabell 17. Sonevis fordeling av villaks (antall), oppdrettslaks (antall og innslag i %) og laks 
av usikkert opphav (antall) fanget under prøvefiske i Repparfjordelva høsten 2015. På grunn 
av usikkerhet knyttet til små materialer er innslag avrundet til nærmeste hele prosent. 

Sone  Antall 
villaks 

Antall 
oppdrettslaks 

Innslag (%) av 
oppdrettslaks 

Usikkert 
opphav 

     
Sone 1 17 2 11 0 

Sone 2 8 1 11 0 

Sone 3 8 0 0 0 

Sone 4 10 0 0 0 

Sone 5 0 0 0 0 

Sone 6 9 0 0 0 

Sone 7 0 0 0 0 

Sone 8 0 0 0 0 

     
Totalt alle soner 52 3 5 0 
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3.8 Repparfjordelva - årsprosent av rømt oppdrettslaks 

Innslaget av rømt oppdrettslaks i Repparfjordelva har variert betydelig mellom år. I perioden 

2010-2015 har sommerprosenten jevnt over vært betydelig lavere enn høstprosenten, noe 

som samsvarer godt med resultater fra de fleste andre laksevassdrag (Diserud mfl. 2010). 

Årsprosent i Repparfjordelva har de siste seks årene variert mellom 2 og 11 % (tabell 18). 

Beregnet årsprosent for 2015 (2,6 %) er det laveste som er funnet i Repparfjordvassdraget 

i de senere år. 

 

Tabell 18. Beregnet årsprosent av rømt oppdrettslaks i Repparfjordelva i perioden 2013-
2015 basert på prosentvis innslag under sportsfiske (sommerprosent) og prosentvis innslag 
under høstfiske (høstprosent). Beregningene er basert på Diserud mfl. (2010). 

    
År Sommerprosent 

(%) 
Høstprosent 

(%) 
Årsprosent 

(%) 

    
2013 2 12 6,0 

2014 2 18 8,2 

2015 1 5 2,6 

 
 
 

3.9 Repparfjordelva - livshistorie til rømt oppdrettslaks 

Mesteparten (80 %) av rømt oppdrettslaks som ble fanget under sportsfisket i Repparfjor-

delva i 2015 hadde tilbragt ett år i sjøen etter rømming (tabell 16). Resten hadde tilbragt to 

år i elva etter rømming, og det var ingen oppdrettslaks som ikke hadde vintersone i skjellet. 

Sjøalder kunne ikke bestemmes med sikkerhet hos fire individer av rømt oppdrettslaks, og 

disse er derfor utelatt fra datamaterialet.  

 

Kun tre individer av rømt oppdrettslaks ble fanget i høstfisket i Repparfjordelva. Av disse 

hadde ett individ tilbragt ett år i sjøen etter rømming og to individ hadde tilbragt to år i sjøen 

etter rømming. Ingen av oppdrettslaksene som ble fanget i Repparfjordelva i 2015 hadde 

gytemerker i skjellet, og har dermed mest sannsynlig ikke gytt tidligere. 
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Tabell 16. Antall (andel) rømt oppdrettslaks med ulikt antall år i sjøen etter rømming fanget 
i høstfiske og sportsfiske i Repparfjordelva i 2015. I skjellprøvene av rømt oppdrettslaks fra 
sportsfisket hadde ett individ tilbragt minimum ett år i sjøen etter rømming, og ett individ 
hadde tilbragt minimum to år i sjøen etter rømming. 

    
År i sjøen Antall høst 

(%) 

Antall sport 

(%) 

Antall totalt 

(%) 

    

0 0 

(0) 

0 

(10) 

0 

(0) 

    

1 1 

(33) 

8 

(80) 

9 

(69) 

    

2 2 

(67) 

2 

(20) 

4 

(31) 

    

3 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

    

Totalt 3 10 13 
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