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Forord 
 

Denne minirapporten beskriv resultater for 2014 Verifisering 

Namsfjorden og Namsenvassdraget  laksens adferd 

sportsfiskeredskap i Namsen fram til og med gyting. I denne framdriftsrapporten rapporteres 

resultater fra  i Namsfjorden. I l-

ser av fangst per innsats under sportsfisket  i Namsen. Skjellanalyser av den 

fangede laksen og u   

 rsrapporten fra unders

kelsene. 

 

Vi retter stor takk keridirektoratet, Nord- l-

stor takk  under t med 

fanget i Namsfjorden.  

valdene  , Moum/Heggum og Kvittum f

samarbeid om innsamling av informasjon om fangst per innsats av laks gjennom sportsfis-

kesesongen. Frode Staldvik og Anton Rikstad og  takkes 

 med e.  
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1  
Fangsten av villaks har avtatt over en 20-  periode, 

side av Atlanterhavet (ICES 2013). Det beregnete innsiget av laks til norskekysten har 

nn halvert fra 1983 til 2013 (Anon. 

2014). vareta villaksen opprettet Stortinget i februar 2003 37 na-

sjonale laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder (Anon. 2001-

til 52 nasjonale laksevassdrag og 29 laksefjorder (Anon. 2006-2007). Namsfjorden er en 

av disse nasjonale laksefjordene g-

rep og forstyrrelser (St.prp. nr. 32 2006-2007). Ti laksevassdrag munner ut i fjorden, inklu-

dert Namsenvassdraget, som er et nasjonalt laksevassdrag og et 

laksevassdrag.  

 

I 2012 ble omfattende  i Nams-

fjorden og Namsen.  Hovedform

let er u

oppdrettslaks i laksebestander, innvandring av villaks og 

oppdrettslaks til Namsfjorden, oppvandringen og fordelingen av oppdrettslaks og villaks i 

Namsenvassdraget, samt variasjoner i fiskens  forbedre metoder 

for utfisking .  

 

:  

Vurdere og bedre sikkerheten i dagens metoder for beregning av andel opp-

drettslaks i gytebestander av villaks  

i fjord og elv 

oppdrettslaks gjennom og etter sportsfiske-

sesongen og fram til og med gytetiden  

Sammenligne bitevillighet og fangsteffektivitet for oppdrettslaks og villaks i elva  

oppdrettslaks og villaks i elva  

Sammenligne romlig fordeling av  

Sammenligne andelen oppdrettslaks som fanges i fjordsystemet med andeler 

som fanges  

oppdrettslaks i elva  
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I denne framdriftsrapporten oppsummeres resultater fra  etter villaks og 

i Namsfjorden i 2014, samt fangst per innsats og fangsteffek-

tivitet i fire ulike  i Namsen under sportsfiskesesongen i 2014. 

r-

k-

 

 

 

2  
Grunnlage i Namsfjorden er fangst av laks i Det ble fisket fra 

15. mai til 10. september 2014 med to doble med 58 mm maskevidde i fangst-

kammeret  i Namsfjorden (Figur 1). Tidligere 

 innvandringsveien for 

voksen laks i Namsfjorden (Thorstad mfl. 2006). 

(UTM sone 0316013.45 N: 7160535.35) og not 2 

ved Statland (UTM sone 0316901.50 N: 7156353.46). I Not 1 ble det fanget 866 

villaks, 22 e oppdrettslaks og fem kultiverte laks, og i Not 2 ble det fanget 378 villaks, 

30 e oppdrettslaks og to kultiverte laks (Vedlegg 1). 

 

Tidli ilenotfiske i Namsfjorden og Trondheimsfjorden 

maskevidde fanger laks som er mindre enn ca. 57 cm total-

, b) 

 

All laks ble ut fra utseende klassifisert som villaks, oppdrettslaks, eller som usikker villaks 

eller usikker oppdrettslaks i tilfeller der fiskeren var u I det ordi-

. juni - 28. juli) ble all laks avlivet og tat av. I denne perioden 

ble det kun fisket i fire  per uke. Laksen d nnsbestemt og tatt 

. i 

denne rapporten, ble oppdrettslaksen avlivet, 

med unntak av laks som var alvorlig skadet

usikker villaks ble satt ut. Det ble  av all laks , 

og  antatte villaksen som ble satt ut. Laksen som ble satt ut igjen 

ut fra utseende. Laksen ble senere delt inn i tre grupper 

lomlaks 66 - 88 cm og storlaks > 88 cm).  
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I denne rapporten er usikker villaks ansett som villaks og usikker oppdrettslaks 

som oppdrettslaks. Klassifiseringen vil bli verifisert ved skjellanalyser s-

rapporten. 

 

 

 

Figur 1. Kart som viser Namsenvassdraget og plassering av de to Namsfjorden i 2014. 
Bakgrunnskartet er lastet ned fra Norge Digitalt. 
  

 

 

 

2.1 
 

 
Fangst per innsats  ulike deler av Namsen. I 

samarbeid med grunneiere, roere og fiskere i Namsenvassdraget, ble all fangst og fiskeinnsats re-

gistrert daglig  juni - 31. august). 

Det ble registrert antall fiskere per dag, antall timer fisket, antall fiskestenger i bruk, om det ble fisket 

 

fanget. Registreringen ble foret  vald , ,  

og Moum/Heggum/Kvittum (Figur 2). 

i Kun villaks ble 
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inkludert i beregningene av fangst per innsats. V r ble registrert ved 

Bertnem nedenfor et med Sand  (Vedlegg 2).  

 

 

 
Figur 2. 
fangster og fangstinnsats ble registrert gjennom fiskesesongen 2014. Se Figur 1 for oversiktskart. 
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3  
 

3.1  

Totalt 1303 laks ble fanget i kilenotfisket. ble 1244 klassifisert 

som villaks, 52 oppdrettslaks og syv individer var kultiver

var fettfinneklippet (Tabell 1). Kilenotfiskeren av 40 laks 

som ble klassifisert som 27 usikre villaks og 13 usikre oppdrettslaks. Inntil verifiseringen av 

opphav er gjort med skjellanalyse har vi klassifisert den usikre laksen som henholdsvis 27 

villaks og 13 oppdrettslaks. A  var 4,0 % i 2014. Inntil 

. Tilsva-

 I 2013 var det 

5,7 % oppdrettslaks i kilenotfangstene i Namsfjorden ba  korrigering 

for . Andelen oppdrettslaks i kilenotfangstene synes der-

e relativt like i 2013 og 2014. 

 

 

Tabell 1. Antall villaks, oppdrettslaks og kultiverte laks fanget i to doble i Namsfjor-
den i 2014. avlivet  
 
Opphav Laks fanget Laks satt ut  Avlivet  
Villaks 12441 490 754  
Oppdrettslaks 521 1 51  
Kultivert 7 2 5  

Fiskeperiode     

15.05.14-10.06.14 509 4142 95  
10.06.14-28.07.14 633 1 632   
28.07.14-10.09.14 161 782 83  
1Hvorav 27 usikre villaks inkludert som villaks og 13 usikre oppdrettslaks inkludert som r oppdrettslaks. 
2
Kun fisk uten alvorlige skader fra redskap eller predasjon ble satt fri. 

 

 

 

Hoveddelen av villaksen Namsfjorden i 2014 ble fanget mellom uke 21 og uke 

29 (dvs. 19. mai til 20. juli) (Figur 3). ppdrettslaks i de fleste ukene 

bortsett fra uke 20, 24, 25, 37 og 38. Mesteparten (65 %) av oppdrettslaksen ble likevel 

fanget relativt sent i sesongen, mellom uke 31 og 34, dvs. slutten av juli til medio august 

(Figur 3 og Figur 4). I denne perioden var andelen oppdrettslaks i fangstene 20 %. 

(Kolmogorov-

Smirnov to-utvalgstest, D = 0,60, p < 0,001). Dette bekrefter tidligere observasjoner om et 
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senere innsig av oppdrettslaks enn villaks (Thorstad mfl. 2008, Anon. 2012a

mfl. 2014a, b) 

 

 

 
Figur 3. Oversikt over antall villaks og oppdrettslaks fanget per uke i i 
Namsfjorden i a) 2014 og b) 2013.  
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Figur 4. e-

4 av laks av hver type 
som ble fanget per uke.  
 

 

 

3.2  

Blant villaks fanget i kilenotfisket i Namsfjorden i 2014 var 26 % 55 % 

mellomlaks (66 - 88 cm) og 19 % storlaks (> 88 cm). Det var dermed en lavere andel mel-

lomlaks blant villaksen i 2014 sammenlignet med 2013 (henholdsvis 55 % mot 64 %), 

i 2014 enn 2013 (henholdsvis 26 % og 14 %) (Tabell 

2). Gjennomsnittslengden for fanget villaks var 73,9 cm SD 13,6 for hanner og 76,0 cm 

SD 13,5 for hunner (Figur 5). Hovedinnsiget av vill   var mellom uke 22 

og 32 (26. mai til 10. august). Vill mellomlaks ble hovedsakelig fanget i tene mellom 

uke 21 og 29 (19. mai til 20. juli), med en kraftig topp i uke 22 og 23 (26. mai til 8. juni), da 

29 % av all mellomlaksen ble fanget. Hovedinnsiget av vill storlaks var mellom uke 21 til 27 

(19. mai til 6. juli), men flest kom tidlig i sesongen da 68 % av all storlaksen ble fanget i 

uke 21, 22 og 23 (19. mai til 8. juni) (Figur 5 og 6).  

 

F e som i 2013, henholdsvis 

320 mot 145 (Figur 7) i 

n 

v mellomlaks og storlaks i 2014 var 

689 og 668 og for storlaks 234 og 233.  
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Tabell 2. 4 og 2013. 
Prosentandel av fangsten er angitt i parentes. 
Opphav Antall 

s  66 cm) 
Antall 

mellomlaks (66-88 cm) 
Antall 

storlaks (> 88 cm) 
2014    
Villaks* 320 (26 %) 689 (55 %) 234 (19 %) 
Oppdrettslaks 8 (15 %) 35 (67 %) 9 (17 %) 
Kultivert 3 2 2 
    
2013    
Villaks 145 (14 %) 668 (64 %) 233 (22 %) 
Oppdrettslaks 7 (11 %) 51 (78 %) 7 (11 %) 
Kultivert 0 4 2 
Usikkert opphav 4 7 4 
*En villaks i 2014 hadde ikke informasjon om lengde. 

 

 

 

 

Figur 5 Lengdefordeling i cm (2 cm intervaller) for laks av ulikt opphav fanget i to doble kil
Namsfjorden 2014. En villaks manglet informasjon om lengde og er utelatt fra figuren. 
 
 

 

Gjennomsnittslengden for fanget oppdrettslaks i 2014 

 Blant oppdrettslaksen var 15  67 % mellomlaks 

og 17 % storlaks. Mesteparten av oppdrettslaksen fanget i kilenotfisket var dermed mel-

lomstor laks (Tabell 2, Figur 5
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ble fanget sent i sesongen (Figur 6 og 8), og fangstene av uli p-

drettslaks var relativt like i 2014 og 2013 (Figur 8). 

 

 

 

Figur 6. e 
uke 20 (15. mai) til uke 38 (10. september) f  a)  (< 66 cm), b) mellomlaks (66 - 88 
cm) og c) storlaks (>  d) mellomlaks (66 - 88 cm) og f) stor-
laks (> 88 cm) i 2013.  
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Figur 7. 
Namsfjorden i 2013 og 2014. 
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Figur 8. 
storlaks i Namsfjorden i 2013 og 2014. 
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3.3  
 
I den totale fangsten var det 44 % hanner og 56 % hunner blant villaksen og 43 % hanner 

 

 

 

Tabell 3  
Opphav Antall hanner Antall hunner Antall ubestemte* 
Vill 549 (44 %) 695 (56 %) 0 
Oppdrett 22 (43 %) 29 (57 %) 1 
Kultivert 5 2 0 

som dermed ikke er med i 
 

 

 

Hunner var overrepresentert ant villaksen og spesielt blant stor-

laks (64 % hunner) (Tabell 4 mer lik 

, mens det var en overvekt av hunner blant mellomlaks og storlaks (kun 9 

 

 

 

Tabell 4 r-
den 2014  

 Opphav Antall hanner Antall hunner Antall ubestemt* 
 Vill 151 (47 %) 169 (53 %) 0 

 Oppdrett 4 (50 %) 4 (50 %) 0 
 Kultivert 3 0  
Mellomlaks Vill 313 (45 %) 376 (55 %) 0 
 Oppdrett 14 (41 %) 20 (59 %) 1 
 Kultivert 1 1  
Storlaks Vill 84 (36 %) 150 (64 %) 0 
 Oppdrett 4 (44 %) 5 (56 %) 0 
 Kultivert 1 1  
 

 

 

 

3.4 
 

 
Det var stor variasjon i innsats og antall fangede laks  som ble under-

 hvert Tabell 5). s-

med en stang gjennom se-

song
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/Vibstad med 

uke 23 un og 

Moum/Heggum/Kvittum. Dette skyldes blant annet at det er ulike fiskere som fisker i de 

ulike ukene og . Antall fiskere varierte  og mellom 

ne

Moum/Heggum/Kvittum ble fisket solgt ukesvis for et begrenset antall fiskere. Kun syv 

oppdrettslaks ble fanget til sammen i de fire  under sportsfisket i 2014. Disse er 

 

 

 

Tabell 5: Totalt antall effektive fisketimer (innsats med en fiskestang l-
de ulike ukene gjennom 

sportsfiskesesongen i 2014. 

   Moum/Heggum/Kvittum 

Uke Innsats Fangster (n) Innsats Fangster (n) Innsats Fangster (n) Innsats Fangster (n) 
23 2470 33 559 7 654 13 704 9 

24 990 51 375 3 327 5 478 26 

25 490 29 663 12 321 14 542 33 

26 523 24 644 8 457 12 383 44 

27 527 20 492 15 297 15 459 47 

28 176 12 456 5 427 8 699 40 

29 171 22 340 8 66 7 685 46 

30 58 5 89 4 28 4 480 21 

31 250 31 105 6 41 11 242 9 

32 238 53 207 13 54 14 372 26 

33 506 55 8 0 107 11 227 18 

34 168 36 63 8 27 3 182 15 

35 146 6 303 3 51 0 183 23 

Sum 6713 377 4304 92 2857 117 5635 357 

 

 

 

Total fangst per innsats (CPUE) av villaks varierte gjennom sesongen  (Figur 9). 

var total CPUE (antall laks/alle stenger/per time) lavest i juni og 

 - 28), august (Figur 9). 

C y-

- ste ukene av sesongen (Figur 9).  
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Om vi sammenligner CPUE mellom ske var det ingen i noen av 

mel om vi sammenligner fangst per innsats per stang fra fiske 

 (Tabell 6, paret t-test). nsats for 

 . 

Dette var ikke tilfelle i tre an  (Figur 10, Tabell 6, paret t-test). F  viste ikke 

 

Moum/Heggum/Kvittum (Figur 11). I tillegg varierte CPUE for fiske fra per stang lite gjennom 

se Moum/Heggum/Kvittum (Figur 11). 

 

 

Tabell 6. Gjennomsnittlig fangst per innsats, CPUE; (   for kun 
og resultater fra parede t-tester mellom fangst per innsats for stangfiske fra 

mellom fangst per innsats for stangfiske fra r for hver uke 
i Namsen. 
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Figur 9: Fangst per innsats (CPUE, antall laks/alle stenger/time) s-
kesesongen (uke 23-35)  og Moum/Heggum/Kvittum. 

i uke 35.  
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Figur 10: Fangst per innsats (CPUE)  gjennom 
e sportsfiskesesongen (uke 23-   
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Figur 11: Fangst per innsats (CPUE)  gjennom 
sesongen (uke 23-35)  Moum/Heggum/Kvittum.  

 

 

 



NINA Minirapport 520 

 
22 

Variasjoner i fangst per innsats (CPUE) av laks gjennom sportsfiskesesongen vil kunne variere med 

einnsats 

pporten for unders

kelsene.  
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4  
 
I 2014 var andelen oppdrettslaks i kilenotfisket mellom 15. mai og 10. 

4,0 % laksens utseende. Dette tallet vil bli justert ne er analysert 

og kilenotas fangsteffektivitet tatt hensyn til. Men  

. Mesteparten av oppdretts-

laksen ble fanget sent i fiskeperioden. Mellomlaks (66 - 88 cm) utgjorde 55 % av fangstene 

av villaks og 78 % av  . Mellomlaksen utgjorde 

en lavere andel av fangstene av villaks i 2014 enn i 2013 (henholdsvis 55 % og 64 %), 

14 %). Det var generelt flere hunner enn hanner i kilenotfangsten.  

 

s-

tene forskj mengde 

, tidspunkt, redskap m.m.) 

 

 

villaks i 2014. 
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6  
 
 
 

 
Vedlegg 1: Fangst av villaks og oppdrettslaks i de to kile  i Namsfjorden i 2014, delt opp i 
lengdeinter  
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Vedlegg 2: Gjennomsnittlig vanntemperatur a)  b) per uke, hentet fra NVEs m
www.nve.no).    

  

a) 

b) 
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