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Hvordan er så denne sammenhengen for 
Orkla?

Hvidsten, N. A., Johnsen, B. 

O., Jensen, A. J., Fiske, P., 

Ugedal, O., Thorstad, E. B., 

Jensås, J. G., Bakke, Ø., & 

Forseth, T. 2004. Orkla, et 

nasjonalt 

referansevassdrag for 

studier av 

bestandsregulerende 

faktorer hos laks. 

Samlerapport for perioden 

1979 - 2002. NINA 

Fagrapport, 079: 1-96.



Dataene ble reanalysert med ulike metoder i 2007
(Hindar, K., Diserud, O., Fiske, P., Forseth, T., Jensen, A. J., Ugedal, O., Jonsson, N., Sloreid, S.-E., Saltveit, S. J., Sægrov, 

H., & Sættem, L. M. 2007. Gytebestandsmål for laksebestander i Norge. NINA Rapport, 226: 1-78.)



Sammenligning ulike modeller



Samme data 
presentert 
som figur. Rød 
heltrukket er 
Orkla (Figur fra 
Hindar mfl. 
2007)



Orkla ligger høyt 
i 
maksimalfangst 
per arealenhet 
(figur fra Hindar 
mfl. 2007)
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Konklusjon gytebestandsmål Orkla (Hindar 
mfl. 2007)
• Orkla ble plassert i kategorien 4 (3-5) egg per kvadratmeter

• Gytebestandsmål Orkla 18 911 kg (14183-23639)



Vurdering av måloppnåelse (fra og med 2013)

• Tellingene på Bjørsetdammen (korrigert for vandring i luker som ikke er 
dekket av video, og eventuelt perioder uten dekning) – avlivet fangst 
oppstrøms tellingene

• Drivtellinger nedstrøms Bjørsetdammen (antar at de ser 60-80 % av fisken)

• Anslag på hva som er på ikke talt strekning (varier med hvor stor strekning 
som er talt)

• Korrigering av kjønnsfordeling basert på gjenutsetting av hunnlaks

• Gytegroptellinger (for en sammenlinging fra år til år)

• Samlet vurdering beskrevet i basen som dere finner på Vitenskapsrådets 
nettsider 



Hvor kan dere finne informasjon om 
Vitenskapsrådets vurdering av Orkla?





Vurdering av måloppnåelse i Orkla



Vurdering av måloppnåelse i Orkla

Logieteller (bortsett fra 1993 og 1995)

2012: 
Merkestudier, ingen 
tellinger av fisk, 
men 
gytegroptelling

Videotelling, drivtellinger



Beskatningsvurdering for Orkla i vurderingene som 
ble publisert på tirsdag (basert på perioden 2017-
2020)
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