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Bakgrunn 
Etter diverse oppslag i media om at det ved drivtelling i Namsen den 24. oktober 2016 ble 

r. P e ble det spekulert i 
beskatningsrater  i 2016. Pga. den usikkerhet som dermed var skapt, fikk 
NINA v/Tor G. Heggberget en henvendelse fra Karina Moe, Namsenvassdragets 

tidspress var kun en dato tilgjengelig, og det 

- t fra 
-

Haukland, som begge er meget erfarne gytegroptellere og har deltatt i utviklingen av 
denne metoden. 
 
Gytegropregistrering som metode 
Gytegropregistrering er beskrevet i detalj av Heggberget et al. (1986). Metoden beskrives 
som en semikvantitativ metode, fordi det som registreres av gytegroper bestandig 

 3 meters lengde. Grunnen til at dette kan observeres fra 
lufta er at laksehunnene graver en grop og snur mose/algebelagte steiner. Alger dannes 

undersiden av steinene synlige som lyse, kjegleformede felt som tilsvarer gytegroper, se 
fig. 7. Generelt gjelder at gytegropene forsvinner pga. nedslamming, eller vaskes ut relativt 
kort tid etter gyting, og det er derfor viktig at registreringen foretas under, eller helst like 
etter den mest hektiske gytingen.  

 
 /regn, 

skydekke, vind) 

Dato: 13.12.16 
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 Tidspunkt fra gyting til observasjon (tidspunkt for hovedgyting er viktig) 

 Erfaringen til  

 
Gytegroper ka

 
sedimenter som visker ut fargeforskjeller i bunnsubstratet. Gytegropene e
a

Ut fra 

vassdraget, er det normalt skjer rundt 15-20 oktober i 
Namsen. 

 Det er laksehunnen som lager gytegrop. Under gyting er hunnen gjerne 

antall gytegroper 
strekning. 

 Det er god sammenheng mellom antall gytegroper og antall gytende 

en sideelv til River Dee i Scotland over en 10-
god overenstemmelse mellom antall gytegroper og antall hunnlaks. I hele 

tegrop i naturen 
 gytende hunnlaks. Antall hannlaks involvert varierer. 

Vanligvis er det en liten tendens til at noen laksehunner gyter i eksisterende 
gytegroper. 

 Gyting hos laks sees oftest som enkeltgroper. Imidlertid forekommer 
gytefelt med mange gytegroper 
enkeltgroper  

 Det er vanskelig  

 
substrat 

  

 
telling fra lufta 

 , gjerne 2- 3 uker  

 
Resultater 
Under flygingen ble alle gytegroper kartfestet, og gjennom deltagelse av 2 lokalkente 

presise som 
Namsen, og videre oppover til Fosslandsneset 

s
Nedre Fiskumfoss. 
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Forholdene i , spesie
pga. begynnende isdannelse. Derfor ble det ikke tatt med resultater fra denne strekningen. 

 
 

i la, tar vi derfor ikke med 
registreringene herfra i det den videre rapporteringen. 
 

 
 Lonbakkan. Til sammen ble de det 

rt i 
yttersving der elva svinger seg nedover. 
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  det tatt 

strekningen.  

 
 Killingberget i Namsen. Til sammen ble 

Buneset. 
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 Nedre Fiskumfoss. Til 

mer omfattende gyting enn det som ble observert i form av enkeltgytegroper. 
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Diskusjon av resultatene 

 
Fig 6. . B
tidligere tidspunkt 
 

- og vannstandsforhold. 
 5000 fot, noe som 

skaper gode og jevne lysforhold for observasjoner fra lufta. Det var heller ikke sjenerende 
v
observere alle, eller de fleste gytegroper i Namsen, er derfor tidspunkt for registrering i 
forhold til hovedgyting og siktedyp i Namsen.
 

allerede kort tid etter 

e utviklingen av antall gytegroper over tid. 
Resultatene viser at ca. 15 % av gropene forsvant mellom 19.10. og 25.10.16.  
 
Altaelva har lignende gytetidspunkt som Namsen. Registreringen i Namsen ble 
november, alt to-tre uker etter hovedgyting, noe som tilsier at en del groper kan ha blitt 
utydelige eller forvunnet da vi foretok registreringene. Derfor er det det absolutte 
minimumstallet for antall gytegroper som presenteres i denne rapporten.  
 

forsvant  ved ca. .2  4 m dyp. Dette tilsier at  gytegroper som var dypere 
enn ca. 3 meter ikke er registrert. 
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 Nedre 
Fiskumfoss. 
til Kv

- Nedre Fiskumfoss. Dette er et meget forsiktig estimat, og med 

omfat
registrert.  

 
Fig. 7. Resultater fra gytegroptelling i 2012. 
 
 

 

Namsen. 
 
Et annet forh

som 
60 % 

mekanisk merking av laks, viser at beskatningen 
ligger mellom 20 og 40%, og i gjennomsnitt ca. 30 %, se al. 2013Thorstad, E.B., 

Thorstad, E.B  al. 2013  
 

beskatningstall som er blitt nevnt for Nams
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Namsen, vil vi anbefale at det registreres minst to 
 i 2016. Det er viktig at det benyttes 

erfarne personer til slik registrering, ellers vil det lett kunne bli diskusjon om holdbarheten 
av resultatene. 
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