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Oversikt over foredraget

 Hva er et gytebestandsmål?
 Laksens livssyklus og bestandsstatus
 Kunnskap fra NINAs fiskefelle i Imsa
 Gytebestandsmål for alle elver i Norge
 Organisering: 

 NINA setter gytebestandsmål; 
 Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) 

beregner måloppnåelse og gir råd om forvaltning  

 Hva har skjedd etter at gytebestandsmålene ble 
fastsatt?
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Hva er et gytebestandsmål?

 Ett av flere mulige biologiske 
referansepunkter

 En målestokk for bestandens velbefinnende
 Skal sikre bestandens langsiktige 

levedyktighet og mangfold
 Skal sikre et høstbart overskudd i bestanden
 Kan beregnes på flere måter, avhengig av 

artens levevis
 For laks er den vanligste beregningen fra 

voksen (egg) til utvandrende smolt
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Gytebestandsmål
 Elvespesifikk størrelse på gytebestand som forvaltningen skal 

søke å nå 

 Gitt som antall egg eller vekt hunner (kg) eller antall hunnlaks som er 
nødvendig for å «fylle opp elva» og produsere så mange smolt som 
mulig 

 Fiske skal bare tillates hvis det er et høstbart overskudd



Elv
Sjø

Laksens livssyklus

1-3 år i 
havet2-5 år i elva
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Laksefisk og bestandsinformasjon

To-veis fiskefelle i 
Imsa i Rogaland 
siden 1975



www.nina.no

Gytebestand og rekruttering i Imsa

Tetthetsavhengig
overlevelse fra 

egg til smolt

Antall egg gytt 

Antall 
smolt
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Fra smolt til voksen i Imsa

 Tetthetsuavhengig 
overlevelse i 
havet.

 Jo mer smolt, dess 
flere voksne laks 
tilbake for å gyte.

Antall smolt

Antall 
voksne
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Vi knytter gytebestandsmålet til hvor 
mange egg som fullrekrutterer elva

I Imsa blir det ikke noe 
særlig flere smolt om vi 
lar antall egg gytt øke 
fra 150 000 til 600 000
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Hvordan beregne gytebestandsmålet?

Modell beskriver 
sammenhengen mellom 
gytebestand (S) og
rekrutterering (R)

Gytebestandsmål =
bevaringsgrense +
sikkerhetsmargin

Fins flere ulike metoder 
for å beregne 
gytebestandsmålet

9 elver med slike data

bevaringsgrense

sikkerhetsmargin
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Ni elver med god informasjon om 
gytebestand og rekruttering
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Ulike måter å beregne gytebestandsmålet på
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Hvordan blir gytebestandsmålet 
satt for hver elv?

BAKGRUNNSANALYSER: 
• SR-modell for 9 elver med gytebestandsmål fra 1 til 10 egg/m2 
• De 9 elvene ble delt i fire grupper basert på gytebestandsmål:
 
    < 1,5 egg/m2       1,5-3 egg/m2       3-5 egg/m2       > 5 egg/m2

VIDERE PROSEDYRE:
• Alle norske elver ble plassert i én av de fire gruppene med 

eggtetthet: 1 egg/m2, 2 egg/m2, 4 egg/m2 eller 6 egg/m2 med noe 
usikkerhetsmargin rundt hvert senterpunkt.

• Basert på kart, flyfoto, historiske fangster (snitt og maks), og faglig 
skjønn.

• Beregnet gytebestandsmål basert på totalareal og eggtetthet.
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To typer tilbakemeldinger

 Gytebestandsmålet 
er for høyt

 Gytebestandsmålet 
er for lavt
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Sammenlikning av fangst av laks pr 
vanndekt areal i norske vassdrag
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Gytebestandsmål, revidert, 2013-14

Vass-
dragsnr.

Elv
Gyte-
bestands
mål 
(egg/m2)

Areal
(m2)

Antall egg
for å møte
GBM

Totalvekt 
hunnlaks for 
å møte 
GBM (kg)

Nedre
GBM

Øvre
GBM

212.Z ALTA 4 5 701 330 22 805 320 12 130 9098 15 163

213.Z REPPARFJORDELVA 1 4 786 170 4 786 170 3301 1650 4951

223.Z STABBURSELVA 2 1 171 690 2 343 380 1616 1212 2424

233.Z LAGGO 2 812 700 1 625 400 1121 841 1682

234.Z TANA 0-4 104 274 286 57 838 42 781 86 472

236.Z KONGSFJORDELVA 2 798 920 1 597 840 1102 826 1653

240.Z VESTRE JAKOBSELV 1 2 782 600 2 782 600 1919 959 2878
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Oppnåelse av gytebestandsmål og 
forvaltningsmål (fra VRL)

 Rogntetthet: 1.5-3.0 rogn/m2

 Gytebestandsmål (kg hunner): 6763 (5072-10144)

 Forvaltningsmål: ≥75% GBM-oppnåelse i snitt siste 4 år

 Beskatningsråd: Tåler sannsynligvis større beskatning 
dersom sjøoverlevelse blir som i senere år
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Vurdering av oppnåelse
av forvaltningsmål for
perioden 2013-2016.

Grønt: målet nådd
Rødt: langt fra målet

(fra Vitenskapelig råd for 
lakseforvaltning  ̶  VRL)
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Antall bestander (venstre) og andel av bestandene (høyre) 
med vurdering fra 1 = forvaltningsmålet er nådd til 
4 = forvaltningsmålet langt fra nådd.

Blått = 2006-2009                             Grønt = 2013-2016

Blir måloppnåelsen bedre over tid? 
- Svaret er ‘Ja’ (fra VRL)
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Oppsummering
 Gytebestandsmål er et redskap for å sikre 

villaksens levedyktighet og mangfold.
 Etter at forvaltning etter gytebestandsmål ble 

innført, er måloppnåelsen i norske 
laksebestander på vei opp.

 Antall egg som fullrekrutterer elva med 
utvandrende laksunger, er et godt og robust 
gytebestandsmål.

 En fullrekruttert elv sikrer nok gytelaks og et 
høstbart overskudd – i gode tider.

 I dårlige tider må vi tåle å høste mindre.
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Rapporter om gytebestandsmål
 Grunnlaget for å sette gytebestandsmål for laksebestander 

i Norge:
 Hindar, K., Diserud, O., Fiske, P., mfl. 2007. Gytebestandsmål 

for laksebestander i Norge. NINA Rapport 226: 78 sider. 

 Revidert gytebestandsmål for hovedelv og sideelver i 
Tana:
 Falkegård, M., Foldvik, A., Fiske, P. mfl. 2014. Revised first-

generation spawning targets for the Tana/Teno river system. 
NINA Report 1087: 68 sider (på engelsk med norsk og finsk 
sammendrag)

 Status for norske laksebestander fra VRL nr 11, med 
vedlegg 11d om enkeltvassdrag fra Finnmark til Nordland, 
se:
 https://www.vitenskapsradet.no/ 
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