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Referat
Havbeiteprosjekteti Opløyelva ble startet i 1989, og
framtilog med 1994 er det sattut 515 000 laksesmolt.
Prosjekteter organiserti et samarbeidmellomlokale,
regionaleog nasjonale institusjoner.Det er opprettet
en egen styringsgruppefor prosjektet. Salsbruket
HavbeiteAS er stiftetog vil gradvisovertaorganiser-
ingog utviklingav havbeitesom næringpå Salsbruket.
NINA har ansvaret for den faglige rapporteringog
evalueringav utsettingene.Sammenstillingav resul-
tatenefra utsettingsforsøkeneviserkonkreteresultater
når det gjelder forsøk med utsettingstidspunktpå
sesongen,smoltalder/storrelse,feilvandringog betyd-
ningav beskyttetutsetting.

Smolt satt ut i juni har både lavere predasjonsrisiko,
bedre sjøvannstoleranseog høyere overlevelsefram
tilgytingennsmoltsatt uttidligerepå sesongen.Toårig
smolthadde bedre overlevelseenn ettårigsmolt,noe
sombåde kanskyldesstørrelsesforskjellerog produk-
sjonsforholdi anlegget Toårig smolt med gjennom-
snittslengde20-40 mm større enn "normal"toårig
smoltble utsattfor laverepredasjonenn gruppenmed
mindrestørrelse.Forsøkmed grupperav smoltslept
utoverfiordenog sluppet,har gittgoderesultaterbåde
i formav godgjenfangstog lav feilvandring.Feilvand-
ringsandelen er generelt lav fra dette havbeite-
prosjektet,noe som enten kan skyldesat laksenhar
god overlevelseog 'homing',eller at den går opp i
elvene så sent at den ikke beskattesi samme grad
som vill-laksen i elvene. Våre fangstregistreringer
viser en forskyvningi fangsttidspunktmellom vill- og
havbeitelaks,der vill-laksen beskattes i juni og juli,
mens havbeitefiskenbeskattesi størst grad i juli og
august.Havbeitelaksenholderseg ute i fiordennoen
uker før den går inn mot elva. Andelen vill-laks som
ble tatt i kilenotog på krokgarnvar lav i indrefjord (8
%), men økte i ytre fjordområde(30 %) og utovermot
kysten(80 %). Den overveiendeandelenav vill-laksen
(80-95 %) var smålaks.

Resultateteneså langt,viser_betydeligvariasjonmel-
lom de ulike utsettingsgruppeneog mellom år, både
nårdetgjelderfeilvandringog gjenfangstprosent.

Abstract
The sea-ranchingprojectin RiverOpløywas startedin
1989, and by 1994 a total of 515 000 Atlanticsalmon
smolts have been released. The project is a
collaborationbetween local, regional and national
institutions.A Projectsteeringcomitteeis established.
SalsbruketHavbeiteAS, a commercialsea-ranching
company,is establishedand are graduallytakingover
the responsibilityfor organizationand developmentof
sea-ranching in Salsbruket. The results from the
releaseexperimentsshowspecificresultswith respect
to time of release , smolt age- and size, strayingto
other rivers and significance of "protected"smolt
release. NINA is responsible for reporting and
evaluationof the resultsofthe releases.

Salmon smolts released in June showed a lower
predation rate, better osmoregulatoryability and a
highersurvivaltowardsspawningthansmoltsreleased
earlier in the spring. Two-year old smolts showed
highersurvivalthan one-year old smolt This may be
due to both differencesin body size and production
regime in the hatchery.Two-year old smolts with a
mean body size 20-40 mm larger than mean smolts
displayeda lower predationrate than the mean sized
smolts.Experimentswith groupsof smoltstowed 20
km outwardsthe fjordfrom the mouthof River Opløy
beforerelease showedgoodresultsbothwith respect
to recapturerate and straying.There were generallya
lowobservedproportionofstrayerstootherrivers,less
than 3 %. This can either be due to highsurvivalrate
and homingamong the sea-ranched fish, or that the
sea-ranched fish ascendedthe riversafter the sport-
fishing period was over. Our observationsof total
salmon capture in this area shows that wild salmon
were caughtmostextensivelyinJune/July,whilesea-
ranched fish were caught in July/August.The sea-
ranchedfishstayedfor someweeks in the fjordbefore
ascending the river. The proportionof wild salmon
caught in the sea was low (8 %) near the river, but
increasedfartherout in the fiord (30 %) and in coastal
areas (80_%).Nlost.of the wild salmoncaught (80-95
%) were 1-sea-winter salmon.

Our resultsso far show significantvariationsamong
the differentrelease groupsand among years, both
withrespectto strayingand recapturerates.
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Forord

Havbeiteprosjektet i Optøyelva ble startet med
utsettingav smolt i 1989. Denne rapportenbeskriver
aktivitetog framdrifti havbeiteprosjekteti Opløyelvapr
31/12- 1994, samt resultaterfra utsettingenei 1989 til
og med 1994. Resuttateneer foreløpige,og det ventes
ytterligeregjenfangsterfra utsettingenei kommende
år.

Prosjektet er organisert i et samarbeid mellom
Fylkesmanneni Nord-Trøndelagog Norskinstituttfor
naturforskning(NINA), som har ansvarethenholdsvis
for den administrativeog faglige delen av prosjektet
Styringsgruppenfor prosjektetbestår av ordførereni
Nærøy, Hans Mo somformann,og meddeltakerefor-
øvrig fra Fylkesmanneni Nord-Trøndelag, Fiskeri-
sjefen i Trøndelag og grunneiere.Videre er det opp-
rettetet lokalthavbeiteselskapsomharsommålsetting
å overta organiseringog å videreføre havbeite på
Salsbruket som næring etter at forsøksperiodener
over. Selskapet består av representanterfra de ulike
næringsinteressenei området;reiseliv,Jegerog fiske-
forening,grunneierei elv og langs fjorden,Val Land-
bruksskoleog Nærøykommune.

NINA vil hermed takke for den innsatssom er gjort i
dette samarbeidsprosjekteti 1994, både når det
gjelder institusjonerog enkeltpersoner,da spesielt
Randi og Albert Walø, samt alle fiskerne i området
som har bidratt til en grundig fangstregistrering.
Gunnel Østborg takkes for analyser av skjellprøver.
Arbeidet i 1994 har vært finansiert av PUSH-
programmet, Nord-Trøndelag Fylkeskommune,
Nærøykommuneog NINA.

Trondheim,januar 1995.

Tor G. Heggberget
Forskningssjef
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1 Innledning målog delmål
Hovedmålsettingenfor prosjektet er å utrede det
økologiskeog økonomiskegrunnlagetfor et havbeite
med laks med Opløyelvasom utsettingsvassdrag.Vi
har lagtvekt på å utvikleen best muligutsettings-og
gjenfangstmodell,analysere vandrings- og nærings-
atferd,samtutviklemodellerfornæringsutvikling.

1.1 Videreutvikling av utsettings-
modell

Betydningfor gjenfangstog feilvandringav utsett-
ingstidspunkt,smoltensstørrelse og alder, predasjon
underutvandringog beskyttetutvandring.

Dette innebærer å fortsette med beskyttet utsetting
(slepingav smolt i merd utover fjordenfor å unngå
predasjon).Dette har vist seg å være gunstigbåde
med hensyn til gjenfangstog feilvandring.Utsetting
ovenforfangstfellahar gittgod tilbakevandringtil fella.
Med tanke på gjenfangst-strategi og fangst av
stamfisk har dette vist seg å være en god fangst-
metode.

Den videresatsingenetter havbeiteprosjektetssluttvil
kreve en utsettingsmetodesom vil være gjennom-
førbar med relativt små ressurser med hensyn til
kostnaderknyttet til utsettingsmaterialet.En metode
som er utprøvdpå Islandmed meget gode resultater,
er å legge den siste fasen av smoltproduksjonentil
utsettingsstedet,hvor smolten settes i dam/åpne
tanker i ferskvann tidlig på året, 1-3 mnd før
utvandring,utenforing.Smoltenvil da få mulighetentil
å vandreut frivillignår de fysiologiskog atferdsmessig
er klar til det. Denne fisken vil ikke ha redusert
levedyktighetsom resultat av håving, håndteringog
transportstress.Metoden er også fordelaktig kost-
nadsmessig, ingen utgifter til foring, drift, avløp og
rensingav avløpsvannpå utsettingsstedet.

1.2 Økologiske effekter av havbeite

Vi vil følgeoppfangstregistreringenebåde i utsettings-
vassdragetog utoveri systemet,både med hensyntil
organiseringav fangstav havbeitefiskenog beskatning
avvill-laksen. Måleter å finneframtilen fangststrategi
som reduserer andelen vill-laks som inngår i
fangstene. Havbeitelaksen kommer inn til elvene
senere på sesongen enn vill-laksen, og i enkelte
områder er det mer vill-laks i fangsteneenn i andre
områder. Derfor vil vi på grunnlag av fangstregi-
streringenefinne fram til beskatningsstrategiersom

reduserer andelen vill-laks i fangstene i fisket etter
havbeitelaks.

Registrere andel feilvandrere, det vil si laks som
vandreropp i andrevassdragenn Opløyelva,som kan
føre til uheldigegenetiskeog økologiskeeffekter på
villelaksestammer.Prøvefiskei nærliggendevassdrag
etter at sportsfiskesesongenvar over er blittforetatt,
ogvilogsågjøresi 1995.

1.3 Utvikling av gjenfangstmodeller

En del av den utsattelaksener merketmed ytre,godt
synlige merker. Disse merkene blir rapportertav
fiskeresom fanger merket havbeitelaksogså utenfor
utsettingsvassdraget.På grunnlagav gjenfangsterav
merket fisk har vi lagt vekt på utprøving av ulike
gjenfangststrategier(felle,fastståenderedskap,lokali-
seringav beskatningi forholdtil utsettingog betydning
av tidspunktforgjenfangst).

1.4 Redskapsutvikling

Registrereredskapsutviklingeni Opløyfiordenog ut-
over mot kysten, samt følge opp fangstregistreringen
av all laks, både oppdrett-, og havbeitelaks,
fangeti detteområdet.

1.5 Utvikling av modell for nærings-
utvikling

Salsbruket Havbeite AS er opprettet,og vil gradvis
overta all organisering,utviklingog stimuleringav ny
aktivitet i forbindelse med havbeitevirksomheteni
Opløy. Allerede i 1994 bidro dette selskapet med
finansieringav utsettingsmeteriale,og de vil bidra til
finansieringav utsettingsmaterialei 1995.

5
O Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://wwk.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.



nina oppdragsmeldng344

2 Oppsummert aktivitet
1990-1993
Fra og med 1990 ble allfiskmerket,entenmed Carlin-
merker (individmerket)eller fettfinneklippetfør utsett-
ing.Det ble i hele perioderibenyttetbåde ett- og toårig
smolt til utsettingene,og forsøk med utsettingstids-
punkt- og sted har vært sentrale elementer i forsk-
ningen.Resultaterfra disseforsøkeneer sammenstilt
med resultatenefor 1994.

Det ble i 1991 og 1992 gjortforsøkmed å følge smolt
med hydroakustiskesendere festet til kroppenfor å
studere vandringsatferd,-motivasjon og -hastighet,
samt vandringsruteutover fjorden. Viktig her var å
finne ut om smolten søkte mot oppdrettsanleggi
området,siden dette kunne medføre smittespredning
av sykdom fra anleggene. Disse undersøkelsenega
en viss indikasjonpå spørsmålenevi stilte, selv om
materialetvar lite.Resultatenevisteat smoltenvandret
direkte utover fjorden,den raskeste vi fulgte svømte
med en hastighetpå 1 km/t. Ingen smolt oppsøkte
oppdrettsanleggi området.Vi registrertestorvariasjon
både med hensyn til vandringshastighetog -motiva-
sjon. En del av smoltensto 1-2 dager i elva før de
begynteå vandre,og en delvar enten ikkesmoltifisert
eller haddedesmoltifisert,og ble stående i elva utover
høsten.

I 1993 ble forsøkene med hydroakustiskesendere
avløst av tråling etter smolt. Ved hjelp av denne
metoden fikk man i tillegg til vandringsatferdopp-
lysningerom ernæringsatferdhos utvandrendesmolt;
hvor raskt de begynner å ta til seg næring, hvilke
næringsemnervar tilgjengeligosv. Resultatene fra
disse undersøkelsene er utgitt i egen rapport om
postsmoltfra samarbeidsprosjektetmellom Island og
NINA (Hvidstenet al. 1993).

Registreringeri utsettingsvassdragetav all fisk fanget
ved hjelp av sportsfiskei elva og garn og kilenot i
munningen,er blitt prioriterthelt fra prosjektetsstart.
Dette er viktigfor å kunne registreregjenfangstav de
ulike utsettingsgruppene,samt danne grunnlagetfor
detnæringsmessigeaspektetved havbeite.

I 1992 startetvi i tillegget omfattendefangstregistrer-
ingsopplegg for alle som fisket med faststående
redskapi Opløyfjordenog utovermot kysten.Fiskerne
registrerteall fisk de fikk i fangstene; havbeitefisk,
oppdrettsfiskog vill-laks. Dette registreringssystemet
har fungertgodt,og giross både et godt grunnlagfor
beregning av gjenfangstprosentav havbeitefisk,og
hvor stor andel vill-laks som inngår i fangstenei de

ulike områdene av systemet, når på sesongenvill-
laksen er mest utsattfor beskatning,og når hoved-
innsigetav havbeitefiskener størst.

Registreringav hvordan havbeitelaksensprer seg til
andre vassdrag er prioritert,men vanskeligå få et
godtestimatpå. Havbeitelaksenkommer inntil elvene
etterat sportsfiskesesongener avsluttet,og dermeder
detvanskeligå få dokumentertandelensom går opp i
andrevassdrag.
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3 Hovedresultater 1994
-sammenstilling med resultater fra
1989-1993

3.1 Smoltutsettinger

Fisken er produsert i et kommersielt smoltanlegg,
SkorstadKlekkeriNS på Otterøya.Fra og med 1990
ble all fiskenten individmerketmed Carlinmerkereller
fettfinneklippeti anlegget før utsetting.Transportav
smolt fra anlegg til utsettingslokalitetforegikk med
tankbil. Forsøk med grupper satt ut til forskjellig
tidspunktgjennomsesongen,og grupperav forskjellig
størrelseog alder er foretatthvert år siden 1991. Fra
og med 1991 er det gjortforsøkmed utsettingdirektei
elv fra tankbil ved ulike vannføringer,oppbevaringi
utekarved elvebredden12 timerfør utsetting,oppf&-
ing av smolt i merder i sjøen 1-2 mnd før utsetting,
oppbevaringi merderi elvemunningen1 og 7 døgnfør
utsetting,samt beskyttetutsettingved å slepe smolten

utover Ijorden for å unngå predasjon på smolten.
Tabell 1 gir oversiktover alle gruppersmoltsatt ut i
1994.

3.2 Smoltdodelighet under
utvandring

Andelen smolt tatt av fugl og fisk beregnervi ut fra
Carlinmerkerfunneti fiskemagerog merkergulpetopp
av måkene i området. Disse beregningeneer under-
estimert fordi bare en del av merkene blir funnet.
Resultateneviserat minst3,9 %, 6,2 % , 5,9 % og 7,4
% av smoltenble tatt av måker og torski henholdsvis
1991, 1992, 1993 og 1994 (tabell 3). Den overveiende
andelen er registrerttatt av måker (>95 %). Disse
talleneavhenger i storgrad av hvoromfattendelete-
innsatsenetter merker er, og det er derforusikkertå
sammenlikne mellom år. Sammenligning av ulike
grupperinnenforår er sikrere,fordileteinnsatsenantas
å være relativtstabilinnenfordetenkelteår.

Tabell I Oversiktoverde ulikeutsettingsgrupperi Opløyi 1994.

Dato
17/6
17/6
17/6
17/6
19/6
28/6

Antallutsatt
2 972
2 992
2 993
2 986
2 988
2 964

Genetisk bak runn
2. generasjon*
1. generasjon

11

11

11

11

Utsettin ssted
Elva
Elva
Elv,ovenforfelle
Elv,nedenforfelle
Sleptutfjorden
Sleptutf orden**

Smoltalder
1
1
1
2
2
2

*avkomav tilbakevandrethavbeitefisk.
**sleptutetterei uke i merdi munningenav Opløyelva.

Tabell 2 Oversiktover antall og alder på utsattCarlin-merketog fettfinneklippetsmolt i 1989-1994 i Opløyelva
(talleneer avrundet).




1-årig 2-årig Carlin- merket Fettfinne-
klippet

Totaltantallutsatt

1989 92 000




0 6 000




0 92 000
1990 16000 -10 000 - 6 000 20 000 26 000
1991 76 000 27 000 33 000 70 000 103 000
1992 107 000 33 000 41 000 99 000 140 000
1993 14000 95 000 35 000 74 000 109 000
1994 24 400 20 600 18000 27 000 45 000
Tilsammen 329 400 185 600 139 000 290 000 515 000
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Tabell 3 Predasjon på smolt under utsettingenei
1991-1994.

Utsettingsår
Antallutsatt

(Carlin-merket)
Registrertemerker

(måker,torsk)
Antall (%)

1991 32 634 1264 (3,9)
1992 38 272 2369 (6,2)
1993 34 850 2051 (5,9)
1994 18 000 1335 (7,4)

3.2.1 Smoltens fysiologiske tilstand

Ved å utføre en standard24-timers sjøvannstestpå
de ulikeutsettingsgruppenegjennomsesongenlikefør
utsetting,får vi et bildepå hvorgodtsmoltener i stand
til å regulere kroppsvaåskenslik at den fysiologisk
klarerå tilpasseseg sjøvann.Dissetestene ble utført
for hver utsettingsperiodepå SkorstadKlekkeriNS i
1992 og 1993. Sjøvannstestener basertpå at det blir
tattblodprøveav en del av en gruppefisk i ferskvann,
som på forhånder sulteti 2-3 dager (kontrollgruppe),
for deretterå overføre resten av gruppentil sjøvann.
Etter 24 timer tas blodprøveav disse. Analyser av
kloridi blodplasmaetfortellerom fiskener en fullverdig
smolt.

Resultatene fra disse analysene i 1993 viste at
gruppenesatt ut i april hadde en dårligeresjøvanns-
toleranse enn gruppene satt ut i juni, men selv de
gruppenemed de beste verdienevar høyere enn det
som kjennetegnersmolt med god sjøvannstoleranse
(Strandet al 1993). På denne bakgrunnble all smolti
1994 satt ut i juni måned (tabell 1). Andelenav smolt
tattav måkerog torskgikkallikevelikkened (tabell 3).
Dette kan imidlertid skyldes at leteinnsatsenetter
merkervar høyere enn tidligere,og har ikke nødven-
digvisbiologiskeårsaker. Gjenfangstav tilbakevendt
fisk på de ulike gruppene vil gi et bedre bilde på
overlevelse.

3.2.2 Betydning av utsettingstidspunkt

Det er kjent at tidspunktfor naturligsmoltutvandring
varierermellomulikevassdragi forholdtilsjøtempera-
tur/breddegrad.Smoltsom vandrer ut på et tidspunkt
når den regulerergodt i sjøvann, og temperaturener
gunstig,forventeså unnslippepredatorerbedre enn
smoltsom kommerut av elva underdårligereforhold.
Resultatenefra tidligereår viste best overlevelsepå
smoltsatt ut i juni. I 1994 ble derforall smoltsatt ut i
juni,utenat dettereduserteandel smoltsom ble tattav
måkerog torskunderutvandringeni forholdtil tidligere
år (tabell 3).

3.2.3. Betydningav smoltalder og -størrelse

Smoltensalder og størrelse ved utvandringhos ville
laksestammerharvistseg å ha betydningforsmoltens
overlevelse, og det er dokumentert en positiv
sammenheng mellom stor kroppsstørrelseog sjø-
vannstoleranse.I 1991 fant vi ingen forskjell med
hensyntilpredasjonmellom1- og 2-årig smolt,i 1992
ble det registrerthøyere predasjon på 2-årig smolt
(Strand et al. 1991,1992). I 1993 hadde vi bare to
sammenlignbaregrupper med hensyn til smoltalder.
Det ble registrerthøyerepredasjonpå gruppenav ett-
årigsmolt(3,3 %) ennfor to-årig smolt(1,4 %)
(x2=22,53,df=1,P<0.0001). Også i 1994 haddevi bare
to sammenlignbaregrupper, og disse viste samme
resultatsom de to foregående år. Ett-årig smolt var
utsattfor høyerepredasjon(13,5 %) enn to-årig smolt
(10,4 %) (x2=12,0965,df=1, P<0,001) (tabell 4). Det
ble i 1993 gjortforsøk med å sette ut smolt med en
større kroppsstørrelseenn de andre gruppene. To
grupperå 3000 smoltav størrelse17-30 cm blesatt ut
på sammetidog stedsom to-årig smoltmed lengde-
intervall15-26 cm. Disse resultateneviste at det var
laverepredasjonpå denstørstestørrelsesgruppen
(x2=9,5381,df=1, P<0.005) (Strandet al. 1993). Dette
til trossfor at det er små forskjelleri størrelsemellom
gruppene.Vi vil derfor følge opp disse undersøkel-
sene, og sette ut smolt med enda større gjennom-
snittligkroppstørrelseog sammenliknemot smoltmed
"normal"størrelseved-utvandring.

Tabell4 Predasjoni forholdtilstørrelseogalderhossmoltsattut i 1994.

Utsettingsdato Uts.sted Gjennomsnittliglengde(mm, Smoltalder Predasjon




min-max)




(%) .
17/6-94 Elva 162,1 (140-185) 1 13,1

r ' Elva 150,2 (140-200) 1 13,5




Elv,ovenforfelle 152,6 (140-200) 1 6,6




Elv,nedenforfelle 163,3 (140-200) 2 10,4
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3.2.4 Betydning av oppbevaringstid i merd

Det ble i 1993 utprøvd en ny utsettingsstrategii et
forsøkpå å bedreoverlevelsentilsmoltenetterutsett-
ing.Smoltenbleettertransportfra anlegget,overførttil
merder i sjøen, og plasserti munningeni Opløyelva.
Her ble de stående i henholdsvis1 og 7 døgn for
avstressing og sjøvannstilvenning. Saliniteten i
munningsområdet lå gjennomsnittlig på 23
%o. Resultateneviseringensignifikantforskjelli grad
av predasjonsomskyldesoppbevaringstidi merd
(x2=5,0709, df=1, P<0.025). Dette ble derfor ikke
gjentatti 1994.

3.3 Postsmolt

Ernæringsbiologientil utsatt smolt vet man foreløpig
lite om. Hvordanklarer smoltenovergangenfra å få
mat fra f6ringsautomatenei anleggettil å finnemat på
egen hånd?I et forsøkpå å finnesvar på detteble det
trålet etter smolt i ulike avstanderfra utsettingsstedet
dageneetterutsetting.Det ble benyttetpartrål,som ble
visiterten gangpr. time. I tilleggtil smoltensnærings-
vaner kan vi si noe om smoltensvandringshastighet
og -atferd forøvrig (stimatferd,langs land etc.). En
egen felles rapportom postsmoltfra Opløy, Trond-
heimsfjordenog Vega er planlagtutarbeidet,men er
foreløpigusikkerpå grunnav manglendefinansiering.

3.4 Gjenfangst av voksen laks

Gjenfangsteneer registrertved hjelp av organisert
registrering av alt sportsfiske i elva, samt lokale
medarbeideresom har ansvaretfor registreringav fisk
i fangstfelleoggarn.I 1993 bledet ikkebenyttetkilenot
i munningsområdetslik det ble gjort i 1991 og 1992.
Registreringerutenforvassdragetvar i 1990 og 1991

basertpå innsendtemerker og skjellposerfra fiskere.
Fra 1992 til og med 1994 ble alt kilenot- og krokgarn-
fiske i Nærøy registrertved hjelp av fangstregistrer-
ingsskjema,hvor alle fiskerne førte opp all fangst,
både vill laks, havbeitelaks(Carlinmerketog fettfinne-
klipt),samt oppdrettslaks.Fiskere langs Nord-Trøn-
delagskystenforøvrigble anmodetom å registrereall
havbeitelaksde fikki fangstene.

3.4.1 I Utsettingsvassdraget
1selve Opløyelva ble fisken i år fanget ved hjelp av
garnog kilenoti munningen,sportsfiskeog felle i elva.
I 1994 ble det fanget totalt 1484 laks (tabell 5).
Beregningerbasert på gjenfangsterav Carlinmerket
laksviser at en overveiendedel av gjenfangstene,77
% var smålaks, 19 % mellomlaksog 4 % er storlaks.
Gjennomsnittligvekt på fangsteneav havbeitefisken
var i 1993 lavere (2,5 kg) enn i 1992 (4,5 kg). Dette
skyldesdet store innslagetav smålaks i 1993. Total
fangsti 1993 var 2768 kg, altså betydeliglavereenn i
1992 (3870 kg). I 1994 øktegjennomsnittsvektentil3,1
kg, totalfangsti både antallog tonnvar høyereenn de
foregåendeår, 4537 kg.

Fangstfordelingenpå ulike redskap i Opløyelvaviste
sammetrendsom tidligereår (tabell 6).Det ble fanget
flestlakspå sportsfiske(unntaki 1992), garnog kilenot
i munningsområdetfanger ogsågodt.mensfangstfella
oppe i elva fanger dårligere. Ulike forbedringerer
foretattmed hensyntil fella, og fangsteneher har blitt
bedreforhvertår.

Fangstfordelingengjennomsesongenviser at det ble
fangetflestfisk i august,på alle typer redskap (tabell
7). Detteer forskjelligfra i fior,da de størstefangstene
bleregistrerti juli.

Tabell 5 Antall, gjennomsnittsvektog total vekt på laks fanget i Opløy 1990-1994, samt fordelingav små-,
mellom- ogstorlaks.

Gjenfangst-år Antallgjenfanget 1-sjøvinter 2-sjøvinter Totalfangst
(kg)

2996
2567
3870
2768*
4537*

mellomantall

3-sjøvinter
(%)

21
2
4

Gjennomsnitts-



vekt
(k )
2,0
3,2
4,5
2,5
3,1




Oplø
(%) (%)

1990 1498 100




1991 815 67 33
1992 860 66 13
1993 1132 85 13
1994 1484 77 19
*I 1993 og 1994 er det tatthensyntil andel 1-, 2- og 3-sjøvinter,og gir derforikkedirektesamsvar
fiskoggjennomsnittsvekten.
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Tabell6 Fordelingav gjenfangstenepå ulikeredskapi Opløyelva1990-1994.

Redskap Fangstperiode Fangst Fangst




(N) (%) (k )
Sportsfiske




1990 25/06 - 01/11 441 30 880
1991 25/06 - 22/10 238 29 750
1992 06/06 - 01/11 292 34 1315
1993 01/06 - 01/11 593 53 1483
1994 01/06 - 01/11 507 34 1587

Fangstfefie




1990 01/06 - 01/11 242 16 485
1991 01/06 - 01/11 114 14 360
1992 01/06 - 20/08 65 8 295
1993 01/06 - 01/11 197 17 493
1994 01/06 - 01/11 223 15 691

Kilenot





1990 26/07 - 04/09 395 26 790
1991 15/07 - 10/09 308 38 970
1992 17/07 - 14/09 193 22 870
1993 - - - - - -
1994 15/07 - 08/09 326 22 995

Garn





1990 01/09 - 01/11 420 28 840
1991 18/06 - 01/11 155 19 490
1992 21/05 - 24/11 310 36 1395
1993 25/05 - 04/11 342 30 855
1994 02/06 - 01/11 428 29 1326

Totalt 1990




1498 100 3000
1991




815 100 2570
1992




860 100 3870
1993




1132 100 2768
1994




1484 100 4537

Tabell 7 Fangsifordelingpå ufikeredskapgjennomsesongen1994i Opløyelva.

Redskap Mai Juni Juli August Sept. Okt. Totalt
N %

Garn - 9 99 147 116 57 428 (29)
Felle 1 - 9 120 93 - 223 (15)
Sportsfiske 1 2 38 220 242 4 507 (34)
Kilenot - - 50 233 38 9 326 (22)
Totalt 2 11 196 720 489 70 1484




Fiskesesongenvarte fra 1. juni til 1. november i
Opløyelva. Det ble solgt 440 heldøgnskortog 183 TabeflB Salgav fiskekortiOptøyelvai 1990-1994.
halvdøgnskorti 1994 (tabell 8). Dette er betydelig
lavereenn i 1993, men nestenlike mange laks er tatt
ved sportsfiskesom i 1993. Fiskekortsalgetble for-
valtet av lokale turistbedrifter.Fiskekortprisenvar kr
200 for døgnkortog 100 for halvdøgnskort.Omset-
ningenfrasalgav fiskekortvar i 1994 kr 106 300.

Ko pe 1990 1991 1992 1993 1994
Døgnkort 387 451 543 653 440
1/2d n




79 247 114 183
Sum 387 530 790 767 623
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3.4.2 Faststående redskap utenfor vassdraget

Redskapsutviklingeni Nærøy har økt sterkt etter
1989,og øker fremdeles(figur 1).

25

Kilenot
20

—10—Krokgarn

15

10

5

0

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Figur 1 Antall fastståenderedskap i Nærøy 1980-
1994.

Kilenot- og krokgamfiskere i Nærøy og Nord-
Trøndelagskystenhar sendt inn fullstendigefangst-
registreringsskjemaerover fangstene også i 1994.
Det er tatt skjellprøverav all laksfanget på garn og
felle i Opløyelva, og utvalgte kilenot-fiskereutover
fiordenhar tattskjellprøverav helefangstengjennom
sesongen. På grunnlag av disse dataene har vi
beregnet innslaget av havbeite-, og
oppdrettslaksutover i hele området. Figur 2 viser
innslagetav havbeitelaksi sone 1, 2 og 3. Andelen
vill-laks er lav i selve Opløyelva, 8 % (tabell 9).
Andeloppdrettslaksvar også8 %, et tall som er noe
usikkertfordi det i enkelte tilfellerer vanskeligselv
ved hjelp av skjell-analyse å skilleen havbeitelaks
fra en oppdretts-laks som har rømt på et tidlig
tidspunkt.Også i sone 1 var andelenvill-laks lav og
88 % var havbeitelaks.Andel vill-laks i fangstene
økteutoveri sone2 og 3, men forsattet høytinnslag
havbeitelakssom gir et betydeligbidragtil kystfisket
etterlaksi detteområdet.

Figur2 Andelhavbeitelaksi fangsteneutovermotkysteni 1994.
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Tabell 9 Andelhavbeitelaks, og oppdretts-laksi Opleyelvaog utoverfjordenmotkysteni 1994.

Lokalitet Havbeitelaks Vill-laks Oppdrettslaks Antall
Opløyelva 84 % 8 % 8 % 1479
Sone 1 88 % 10 % 2 % 219
Sone 2 63 % 33 % 4 % 240
Sone3 15 % 82 % 3 % 1478

Den overveiende andel vill-laks i fangstene var
smålaks, noe som er naturligsiden de nærmeste
lakseførendeelverer smålakselver.

Fangstregistreringeneutoverfjordenog i kystområd-
ene er også viktig idet de kan fortelle oss når på
sesongenhenholdsvisvill- og havbeitelakseninngår
i fangstene. Registreringerav fangst tatt på 10
omfarskilenøteri sone 3 (se figur 2) viser at det i
juni måned blir fanget mest vill-laks, havbeiteinn-
slageter lite (tabell 10). 1juli bleden størsteandelen

fanget,både av vill- og havbeitelaks,mens en større
andel av av havbeitelaksenble tatt i august (24 %),
mensbare 12% av vill-laksen blirtattså sent.I selve
Opløyelva var det best fangst i august, mens det
meste av laksen i ytre fiord ble fanget i juli. Disse
resultatene viser både at havbeitelaksen har en
forskyvning i fangsttids-punktet i forhold til vill-
laksen,og at.de holderseg ute i fjordenen tid før de
vandrerinnmotvassdraget.

Tabell 10 Fangsitidspunktforhavbeite- og vill-laksi tre#ordområdevedhjelpav 10-omfars kileneteri 1994.

Andel(%) fangeti Andel (%) fangeti Andel (%) fangeti
'uni 'uli au ust

Havbeitelaks 2,9 % 73,5 % 23,5 %
Vill-laks 17,2 % 70,5 % 12,2 %

I tilleggtil de vanlige 10 omfarskilenøtene(58 mm)
fikk vi dispensasjontil å benytte ei 16 omfars (39
mm) prøvenot for å se blant annet på nøtenes
størrelses-seleksjon av vill- og havbeitelaksen i
området.Resultatenevisteat på 16-omfars notble

en størreandelav havbeitelaksenfanget i juli (85 %)
enn tilfelletvar på 10-omfars nøtene,mensdet
tilsvarende tallet for vill-laksen var lavere, 67 %
(tabell 11).

Tabell 11 Fangsttidspunktforhavbeite- og vill-laksytrefjordområdevedhjelpav 16-omfars kilenot11994.

Andel (%) fangeti Andel (%) fangeti Andel (%) fangeti
'uni uli au ust

Havbeitelaks 5,9 % 84,7 % 9,4 %
Vill-laks 29,5 % 66,6 % 3,9 %

Disse resultateneviste en forskyvningi fangsttids-



punktmellomvill-laks og havbeitelaks,der det meste
av vill-laksenble fangeti juni ogjuli,havbeitelakseni
juliogaugust.Beggevar mest utsattforfangsti juli.
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3,5 Gjenfangst av Carlinmerket laks

Det er satt ut tilsammen 120 000 Carlinmerkede
laksesmolt i Opløyelva fra 1989 til og med 1993.
Tabell 12 viserde foreløpigegjenfangsteneav 1-, 2-
og 3-sjøvinter havbeitelaksfra utsettingenei Opløy
1989-1993.

Gjenfangsteneav laks som har vært ett år i sjøenvar
høyere i 1994 enn i 1992 og 1993, mens gjenfangst-
ene av mellom- og storlaksliggerpå samme nivåsom
tidligere. Det forventes bedre gjenfangsterogså På
mellom- og storlaksenetter 1993-utsettingenesiden
smålaksfangstenefra samme utsettingvar høyereenn
de to foregåendeår. Det er vist at god overlevelsepå
1-sjøvinterlaks også gir gode gjenfangsterpå 2- og
3-sjøvinterlaksfrasamme generasjon.

Tabell 12 Gjenfangstav Carfinmerketlaks 1990-1994.

Utsattår Antallsmolt Gjenfangst
1990

Gjenfangst
1991

Gjenfangst
1992

Gjenfangst
1993

Gjenfangst
1994

Totalgjenfangst

1989 5 998 148 (2,5) 74 (1,2) 57 (1,0) 1 (0,02) -




280 (4,7)
1990 5 992




152 (2,5) 38 (0,6) 9 (0,2)




-




199 (3,3)
1991 32 634




- - 178 (0,5) 62 (0,2) 36 (0,1)




276 (0,8)
1992 40 217






411 (1,0) 151 (0,4)




562 (1,4)
1993 35 000






- - 601 (1,7)




601 (1,7)
Totalt 119 841








1 918 (1,6)

3.5.1 Geografisk fordeling av gjenfanget havbeite-laks

Tabell 13 Geografiskfordelingav gjenfangethavbeitefiski 1990-1994.

Fylke Gjenfangst
1990

Gjenfangst
1991

Gjenfangst
1992

Gjenfangst
1993

Gjenfangst
1994

Gjenfangst
1989-1994




(N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%)
Vest-Agder





1 (0,4) 2 (0,4) - - 3 (0,2)

Rogaland





- - - - 3 (0,4) 3 (0,2)

Hordaland





1 (0,4) - - 1 (0,1) 2 (0,1)

Sognog Fjordane





2 (0,7) 3 (0,6) 2 (0,3) 7 (0,4)

Møre og Romsdal - - 2 (0,9) 4 (1,5) 8 (1,7) 10 (1,3) 24 (1,3)

Sør-Trøndelag 1 (0,7) 8 (3,5) 13 (4,8) 5 (1,0) 25 (3,2) 52 (2,7)

Nord-Trøndelag 111 (75,0) 206 (91,2) 229 (83,9) 432 (89,5) 701 (89,0) 1679(87,5)

Nordland 19 (12,8) 3 (1,3) 16 (5,9) 21 (4,3) 37 (4,7) 96 (5,0)

Troms 2 (1,4)




1 (0,4) 2 (0,4) 2 (0,3) 7 (0,4)

Finnmark 1 (0,7)




  •




•••     • 1 (0,1)

Færøyene 14 (9,5) 5 (2,2)




(2,2) 10 (2,1) 7 (0,9) 42 (2,2)

Ukent




2 (0,9) - - - - - - 2 (0,1)
Totalt 148 (100) 226 (100) 273 (100) 483 (100) 788 (100) 1918 (100)
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Tabell 14 Geografiskfordelingav gjenfangstenei 1990-1994.

Gjenfangst-
lokalitet

Gjenfangst
1990

(N) (%)

Gjenfangst
1991

(N) (%)

Gjenfangst
1992

(N) (%)

Gjenfangst
1993

(N) (%)

Gjenfangst
1994

(N) (%)

Gjenfangst
totalt

(N) (%
Opløyelva 71 (48,0) 91 (40,3) 107 (39,2) 261 (54,0) 297 (37,7) 827 (43,1)

Nærområdet* 12 (8,1) 63 (27,9) 79 (28,9) 95 (19,7) 289 (36,7) 538 (28,1)

N-Trøndelags-
kystenforøvrig 28 (18,9) 52 (23,0) 44 (16,1) 76 (15,7) 115 (14,6) 315 (16,4)

Norskekystenog








Færø ene 37 (25,0) 20 (8,8) 43 (15,8) 51 (10,6) 87 (11,0) 238 (12,4)
TOTALT 148 (100) 226 (100) 273 (100) 483 (100) 788 (100) 1918 (100)

* Nærområdeter Opløyfjordenuttil Rypnesset/Løvmo(sone1, 2 og3, figur 2).

Tabell 15 Fangsifordelingav Carlin-merketlakspå ulikeredskaperi 1990-1994.

Fangst-
sted

Fangst-
redskap

Gjenfangst
1990

Gjenfangst
1991

Gjenfangst
1992

Gjenfangst
1993

Gjenfangst
1994

Total
gjenfangst




(N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%)
Opløyelva Stang 29 (19,6) 30 (13,3) 39 (14,3) 117 (24,2) 86 (10,9) 301 (15,7)




Fangstfelle 12 (8,1) 7 (3,1) 7 (2,6) 83 (17,2) 50 (6,3) 159 (8,3)




Garn 10 (6,7) 3 (1,3) 15 (5,5) 11 (2,3) 7 (0,8) 46 (2,4)
I
munnings

Kilenot 18 (12,2) 35 (15,5) 26 (9,5)




- 53 (35,3) 132 (6,9)

-området Garn 0 (0,0) 7 (3,1) 20 (7,3) 46 (9,5) 101 (12,8) 174 (9,1)
I sjøen Kilenot 38 (25,7) 104 (46,0) 122 (44,7) 126 (26,1) 278 (35,3) 668 (34,8)




Krokgarn 9 (6,1) 18 (8,0) 18 (6,6) 57 (11,8) 175 (22,2) 27 (14,4)




Garn 4 (2,7) 3 (1,3) 5 (1,8) 5 (1,0) 6 (0,7) 23 (1,2)




Line 10 (6,7) 3 (1,3) 6 (2,2) 9 (1,9) 7 (0,8) 35 (1,8)




Stang 5 (3,4) 3 (1,3) 8 (2,9) 15 (3,1) 15 (1,9) 46 (2,4)




Ukent 11 (7,4) 11 (4,9) 1 (0,4)




- 2 (0,3) 25 (1,3)
Andre
elver Stan / arn 2 (1,4) 2 (0,9) 6 (2,2) 14 (2,9) 8 (1,0) 32 (1,7)
Sum




148 (100) 226 100) 273 (100) 483 (100) 788 (100) 1918 (100)
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(Tabell 14). Denne oversiktenviserat en størreandel
av havbeite-smolten i 1994 ble fanget i sjøen av
kilenot-og krokgarn-fiskereenn tidligereår i forholdtil
andelen fanget i elva. Utover mot kysten og ellers
langskystenvar fangstenesomtidligere.

(Tabell 15). Andelengjenfangethavbeite-laksi Nord-
Trøndelag har holdt seg stabil hele forsøksperioden
med en andel på 80-90%. Det er heller ikke store
endringerfra år til år m.h.t. geografiskfordelingellers
langskysten.

3.5.2 I andre vassdrag

I 1993 ble det registrert14 feilvandrere,det vil si laks
som er gjenfangeti andre vassdrag enn Opløyelva.
Blantdissevar 11 ensjøvinterlaksog 3 tosjøvinterlaks.
Av smolt satt ut som ettårigovenforfella i 1992, var
hele fem registrertsom feilvandrere.Disse gruppene
haddeogså god gjenfangsti utsettingsvassdraget.Av
smoltsatt ut som to-årig var det ingen gruppersom
skilte seg spesielt ut, men det så ut til å være en
sammenhengmellomoverlevelseog feilvandring.De
gruppene som hadde god overlevelse/gjenfangsti
utsettingsvassdraget,hadde også flest feilvandrere.
Forå få en bedreoversiktover feilvandretfiskfra våre

utsettinger ble det foretatt et provefiske etter
havbeitefiski Salsvassdraget4-6/10-94, sidendet har
vist seg vanskeligå få registrerthavbeitelaksi andre
elver fordi den kommer sent inn til elvene, når
fiskesesongener avsluttet.Det ble fangettotalt25 laks •

på garn under provefisket,derav tre havbeitelaks,én

Carlinmerket og to fettfinneklippet.På tross av
provefisketble det bare registrert8 Carlinmerketlaks i
andre vassdragi 1994, noe som utgjør2,7 %, og er
megetlavti forholdtil utsettingerandrestederog blant
naturlige stammer. Det ble fanget 5 laks i nord-
trønderske elver (Namsen og Moelva), $51-1 i Sør-
Trøndelag (Skaugdalselva),låni Heggmovassdrageti
Nordlandog :tni Hellelandselvai Rogaland.I 1995 vil
vi utvideprøvefiskettilflereelveri ulikeperioderutover
høsten i et forsøk på å få et bedre estimat på feil-
vandringsandelen.

Figur 3 viser den geografiske fordelingen av alle
feilvandrere fra havbeiteprosjektetsstart. Hoved-
andelen (26) er registrert i elver nær utsettings-
vassdraget,i Nord-Trøndelag.Fem lakserer registrert
gjenfanget i Nordland, ifm er gjenfanget i Sør-
Trøndelag,én i Sognog 9ordane, én i Rogalandog to
iVest-Agder.
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Kristiansand

Figur 3 Geografiskoversiktoverfeilvandretlaksfra 1990tilog med 1994.
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3.6 Overlevelse- faktorer som på-
virker gjenfangst av havbeitelaks

3.6.1 Betydning av smoltalder- og størrelse

Gjenfangstav voksenfisk viserat det er bedre gjen-
fangstpå fisk satt ut som to-årig smolt enn som ett-
årig, både hos fisk satt ut i 1991(x2=38,2833, df=1,
P>0,001), 1992 (x2=12,2186,df=1,P<0.001)og 1993
(x2=38,3608,df=1, P<0.001)(tabell 16). Disse resul-
tatene viser at det i Opløy også i fortsettelsenbør
satsesprimærtpå to-årig smolt.

Tabell 16 Gjenfangstav voksenlakssait utsomett og
toårigsmolt.

Utsettingsår Alder
v/utsettin

Antallutsatt Gjenfangst
en-s'øvinter

1991 1 5908 16 (0,3)




2 5300 76 (1,3)

1992 1 6000 78 ( 1,3)




2 6000 107 (1,8)

1993 1 2979 18 (0,6)




2 2980 79 (2,7)

3.6.2 Betydning av utsettingssted

I forbindelsemed havbeite er effektivebeskatnings-



metoder avgjørende. I Opløyelva er det bygd en
fangstfellefor fangst av tilbakevandrethavbeitelaks.

Dennehar ikkefungertetterhensikteni 1991 og 1992,
da en meget litenandel av gjenfangsteneble tatt her.
Dettekan skyldesat vannføringenfra kraftstasjonener
høyere enn lenger oppe i elva hvor fella er lokalisert,
slikat fiskenblirståendeved utløpetav turbinenlenger
ned i elva. Det er forsøkttiltakfor å bedreoppgangeni
fella, blantannet strømgjerdeved turbinen.I 1993 ble
det totaltfanget 106 laks i fella, noe som er betydelig
bedre resultatenn i 1991 og 1992. Forsøkenemed å
setteut smoltenovenforfella er blantannet gjorti den
hensiktå se om denne smolteni størregrad enn den
satt ut nedenfor fella kommer tilbake opp i fella.
Resultatenefra 1993 visteat dettevar tilfelle.Ogsånår
detgjaldttotalgjenfangsttilOpløyelvaav fisksattutpå
forskjelligsted i elva, så vi at den samme tendensen
holdtseg. En størreandelav fiskensattutovenforfella
kom tilbake til elva enn fisk satt ut nærmere utløpet
(Strandet al. 1993).

3.6.3 Betydning av utsettingstidspunkt gjennom
sesongen

Tidspunktfor naturligsmoltutvandringvarierermellom
vassdrag, der det optimale tidspunkt avhenger av
sjøtemperatur/breddegrad.De som vandrer ut på det
gunstigstetidspunktoppnår best overlevelse.Resul-
tatene fra utsettingenei 1991 og 1992 viste at smolt
satt ut sent på sesongen hadde bedre over-levelse
enn smolt satt ut tidlig på sesongen (Strand et al
1993), og gjenfangstenei 1994 fra utsettingeni 1993
støtter disse resultatene. Smolt satt ut tidlig på
sesongenhadde dårligereoverlevelseenn de satt ut
senere (x2=85,3535,df=1, P<0,05) (Tabell 17).

Tabell 17 Gjenfangstav voksenlaksi forholdtiltidspunktforsmoltutsettingi 1991 - 1993.

Utsettinstidspunkt Antallutsatt Antall "enfanet smålaks G'enfan st i
02/5 -91 2 968 43 1,4
16/5- " 2 958 15 0,5
30/5- " 2 978 19 0,6
13/6- " 2 999 -50 1,7
14/4-92 2 998 3 0,1
29/4- " 3 000 2 0,1
14/5- " 3 092 2 0,1
04/6 - " 2 998 42 1,4
12/6- " 2 995 32 1,1
14/4-93 2 858 1 0,04
28/4- " 2 979 7 0,2
12/5- " 2 989 26 0,8
26/5- " 2 965 82 2,8
22/6- " 2 980 82 2,8
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3.6.4 Betydning av vannføring på utsettingslokali-
teten

Vannføringeni vassdrageter hos ville bestanderav
laksefiskpåvistå påvirke både vandringslyst,.preda-
sjon og dermed overlevelse. Resultatenefra utsett-
ingenei 1990 til 1992 viseringenentydigetendensertil
at vannføringunder utsettinghar betydningfor gjen-
fangstenav havbeitelaks(tabell 18). Våre resultater
kan skyldesat vannføringi utsettingsvassdragetikke
påvirkergjenfangstprosenten,eller at det er for små
forskjelleri vannføringtil at det gir entydige utslag.
1992 var det siste året vi gjordeforsøkmed manipu-
leringav vannføringeni vassdragetunderutsetting.

3.6.5 Betydning av beskyttet utsetting

I 1992 ble en gruppeå 2000 smoltslepten mil utover
fiordeni et forsøkpå å unngå predasjonav måker og
torsk i munningsområdet.Det ble gjenfanget43 en-
sjø-vinterlaksfradenneutsettingen.Detteutgjør2,2 %
gjenfangst,og er en av de to gruppenesatt ut i 1992
som ga best gjenfangst.Det ble ikke registrertnoen
feilvandrerefra denne gruppen i 1993 (Strand et al.
1993). I 1993 sleptevi ei gruppeut fjorden.Denne ga
3,4 % gjenfangst,og er den gruppenmed nest best
gjenfangsti 1994. Dette betyr dobbeltså høy gjen-
fangstsom gjennomsnittligfangst i 1993. 1994 slepte
vi utto grupperå 3000 smolt,sidendetteharvistseg å

gi gode gjenfangster,og samtidig lav feilvandrings-
prosent.

3.6.6 Betydning av 'avstressing' før utsetting

Smoltensattut i Opløyelvaer produserti et anleggpå
Otterøy,to timerstransportmed bil/ferjetil utsettings-
stedet.Det er vistat smoltenblir stressetunder tran-
sport,og får dermeddårligereoverlevelse i forholdtil
vill smolt. Derfor gjorde vi forsøk med å oppbevare
grupperav smolteni merder i munningenav Opløy-
elva i 1 eller 7 døgn før de ble sluppetfri, slik at de
kunne roe seg ned og gradvis venne seg til sjøvann
(tabell 19).

Resultateneviser at to av gruppenehadde signifikant
bedre overlevelseetter å ha stått 7 døgn i merd enn
smoltsom hadde ståttbare ett døgn i merd. Dette er
gruppenesattut 28/4 (x2=12,6,df=1, P<0,05) og 26/5
(x2=11,7925,df=1, P<0,05). Smoltensatt ut 12/5 viste
ingensignifikantforskjellmed hensyntiloverlevelseog
tid i merd før utsetting(x2=0,2963,df=1, P>0,05), men
tendensenher er også at smolt som blir holdttilbake
en tid etter transportbedrer overlevelsen. Dette be-
krefterfordeleneved å etablere "avstressings-anlegg"
ved Opløyelva. Disse resultateneunderstøtterresul-
tatenesom visteen bedregjenfangstpå smoltsatt ut i
slutten av mai, enn hos fisken satt ut tidligere på
sesongen.

Tabell 18 Gjenfangstav voksenlaksi forholdtilvannføringundersmolt-utsettingenei 1991 og 1992.

Utsettinsår Vannførin (m3/s) Antallutsatt Antall 'enfan et G'enfan st i %
1990 + 10 3 400 112 3,3




2 2 592 84 3,2
1991 + 10 11 852 58 0,5




2 11 891 96 0,8
1992 + 10 8 973 86 1,0




2 8 980 124 1,4

Tabell 19 Gjenfangstav voksenlaks i 1994 av smoltoppbevarti merd i munningenav Opløyelva 1 og 7 døgnfør
utsettingi 1993.

Utsettings-tidspunkt Tid i merd
(dø n)

Antallutsatt Antallgjenfanget Andel (%) gjenfanget

28/4-93 1 2 979 7 0,2




7 2 562 28 1,1

12/5-93 1 2 989 25 0,8




7 2 691 29 1,1

26/5-93




2 965 81 2,7




2 942 131 4,5
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3.6.7 Betydning av sjovannstoleranse

Tabell20 Sjovannstestav de ulikeutsettingsgruppeneav smolti Oployi 1993med gjenfangster 1994.

Uts.dato Antallutsatt Lengde(mm) Alder Sjøvann
(mmol)

Gjenfangst
1994

28/4-93 2979 214 ± 20,3 2 190 ± 9,50 29 (1;1)
12/5- u 2 956 210 ± 20,0 2 186 ± 10,2 59 (2,0)
26/5- " 2 965 178 ± 14,1 2 169 ± 22,4 82 (2,8)
22/6- " 2 980 174 ± 10,6 2 158 ± 5,93 82 (2,8)

Gjenfangstenei 1994 fra utsettingenei 1993 viser at
det er bedre gjenfangstpå gruppenesatt ut sent på
sesongen(x2=85,3535,df=1. P<0,05). Dettesammen-
faller med bedre sjøvannstoleranse,(verdier lavere
enn 160 mmol/l kjennetegneren god smolt), utover
sesongenpå disse gruppene (t=2,52, df=19, P<0,05)
(tabell 20).
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4 Oppsummering

Havbeiteprosjekteti Opløyelvahar nå pågåtti fem år,
med første utsettingi 1989. Først etter at resultatene
fra sesongen1993 kominner det blittmuligå begynne
å sammenstilleforskningsresultatenefra utsettingene.
Dettefordidet tar 3-4 år å få innsamtligegjenfangster
fra en smoltutsetting,og fordidet i biologiskesystemer
er storevariasjonermellomår som innvirkerpå resul-
tatene.Ved kunstigproduksjonog utsettingav smolter
det i tilleggproduksjonsmessigeog tekniskefaktorer
som påvirkerresultatene.Det trengs derfor flere års
forskningfør en på en skikkeligmåte kan utredebåde
miljø- ognæringsmessigekonsekvenserav havbeite.

I 1993 og 1994 har vi imidlertidfåttkonkreteresultater
fra utsettingsforsøkenepå enkelte områder. Dette
gjelderresultaterav utsettingstidspunktpå sesongen,
smoltalder/størrese,betydningav beskyttet utsetting
og feilvandring.Videre oppfølging og utvikling av
produksjons-og utsettingsstrategivil ta utgangspunkti
disseresultatene.

Smoltsatt ut i juni har både laverepredasjonsrisiko,
bedre sjøvannstoleranseog høyere overlevelsefram
tilgytingenn smoltsatt uttidligerepå sesongen.Disse
resultateneer så klare at vi i fortsettelsenvil konsen-
trereutsettingenetiljunimånedi Opløyelva.

Våre resultaterfra både 1991 og 1992 viserat toårig
smolt har bedre overlevelse enn ettårig smolt. Dette
kan skyldes både størrelsesforskjellerog produk-
sjonsforholdi anlegget. I 1993 forsøktevi utsettingav
toårig smolt i lengdeintervall20-40 mm større enn
"normal" toårig smolt. Predasjonen på den øvre
størrelsesgruppenvar lavere enn hos den mindre
storrelsesgruppen.I 1994 fårvi gjenfangsterav disse.

Forsøkene med beskyttet utsettingav en gruppe
smolt ute i fjorden, har vist meget gode resultateri
formav gjenfangst,samtidigsom det ikke er registrert
noenfeilvandrerefra dissegruppene.Det er oppsikts-
vekkende siden andre utsettingsforsøkhar vist at
utsetting utenfor vassdraget gir økt feilvandring i
forholdtil utsettingi selve vassdraget.En mulig for-
klaringpå den lave feilvandringener at en har klartå
bevare "heimfinningsevnen"gjennom den spesielle
utslepingsteknikkensomer benytteti Opløy.

Feilvandringsandelener generelt lav fra havbeite-
prosjektet.Dette kan enten skyldesat laksen har god
overlevelseog hjemfinningsevne,ellerat den går opp i
elvene så sent på høsten at den ikke beskattesi den
grad som vill-laksen i elvene. Prøvefiskei elver nær


utsettingsstedetvil gi et bedre estimat på feilvand-
ringsandelen,og dettevilprioriteresi 1995.

Våre fangstregistreringerviser at havbeitefisken
kommer inn til elva senere på sesongen enn vill-
laksen.Disseresultatenevisteen forskyvningi fangst-
tidspunktmellomvill- og havbeitelaks,der det meste
av vill-laksen ble fanget ble tatt i junifjuli,mens hav-
beitefiskenvar mestutsattforbeskatningi juli/august.

Resultateneså langt viser stor variasjon mellom de
ulike utsettingsgrupperog mellom år, både når det
gjelderpredasjonog gjenfangstprosent.Når vi nå har
konkreteresultaterå vise til er det nødvendigå prøve
ut disse på en skikkeligmåte, slik at konsekvensene
av, og mulighetenesom ligger i havbeite blir doku-
mentertfør evalueringav prosjektet.Opløy-prosjektet
er kommetlangti utviklingav storskalahavbeite,både
på den biologiske/økologiske siden (forskning),
organisatorisk(lokaltengasjementog organisering)og
med hensyntiløkonomiskverdi-skapning(sportsfiske,
foredlingav havbeitelaks).
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