
Årsberetning  for fiskestellsutvalget. 

 

Sesongen 2014 Syltefjordelva 

 

Årets laksesesong startet den 01.06.2014 . Starten ble preget av sein vinter /vår med lave 

temperaturer både i elv og på land (4-5 grader ).  Den største utfordringen med hensyn på 

fiske var at elva var svært flomstor til andre uke i juli. Første laksen ble fanget først den 27 

juni og fram til den 16 juli ble det fanget 360 laks. I de 2 første ukene av juli ble det observert 

store mengder med laks som vandret oppover elven. I denne perioden var store deler av 

elven ikke mulig å fiske på grunn av svært høy vannføring som gjorde det umulig og krysse 

elven.  Dette medførte at over halve elven ikke var fiskbar.  

På grunn av denne vannføringen var det ikke mulig å få ut telleverk før den 16 juli. 

Kameraprosjektet ble videreført i samme kulp som tidligere. ( Veilkulpen (ca. 4 km fra 

sjøen)). 

Siste fiskedøgn i sesongen 2014 var den 31.august. Fra 10 august stengte vi de store 

holdning polene i vassdraget .( Trærotholla, Sorenskriveren, Ivar holla, Hyttedammen og 

Tanadalsdammene. ) 

Foran sesongen 2014 ble det vedtatt og innføre desinfiserings plikt for alle tilreisende fiskere 

med bosted utafor Båtsfjord kommune. Denne plikten gjelder også kommunens innbyggere, 

hvis de har fisket i andre elver enn Syltefjordelva. Det ble bygd opp desinfiseringsstasjon 

nede i Syltefjord og i Båtsfjord. Desinfiseringen blir utført av ansatte hos kortselger. 

Desinfiseringa foregår etter følgende retningslinjer jfr. kilde : 

http://www.lakseelver.no/Tema/Desinfisering/Retningslinjer%20for%20desinfisering.htm 

 Vi har stort sett fått positive tilbakemeldinger i fra fiskerne på denne ordningen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oppgang Laks 

Totalt antall laks som er registrert oppgått er 2.700 inklusive laks som sto nedenfor telleverk 

og laks fanget nedenfor kameraene. Størrelsen på laksen er mindre i år enn i året før. 

I perioden fram til tellestart ble det fanget 360 laks, og antar man at dette er 25 % av laksen 

som gikk opp i perioden gir dette en oppgang i denne perioden på 1.440 laks. 

I perioden fram til 16 juli ble det registrert både i 2012 og 2013 cirka 2.900 laks  

 

 

Følgende forutsetning er lagt til grunn for beregnet oppgang av laks i 

sesongen 2014  

Telling fra 16 juli      2.700 laks 

Fangst før telling ( 360 x4 )     1.440 laks 

 

Minimum oppgang       4.140 laks 

 

Telling fra 16 juli      2.700 laks 

Perioden før telling ( 2012/2013)    2.900 laks 

 

Maksimum oppgang      5.600 laks 

 

Sammenligner vi perioden16. juli til 1. september med de to foregående årene har det ikke 

vært registrert så stor oppgang tidligere. 

Siste telledato var den 1. september.  

Merknad : Den 7 september ble utstyret tatt på land i fra veikulpen og vi observerte at det 

sto rundt 20 blank laks hær( ikke telt ). 2 av fiskene var over 10 kg. I  2014 burde 

kameratellingen ha foregått en måned ekstra, men vi har ikke menneskelige resurser til å 

gjennomføre dette. 



 

Fangst laks 

Det er fisket 1.479 laks eksklusive fisk som er utsatt igjen. Gjennomsnitt vekten på fanget fisk 

er 2.82 kg.  

Fangstrapportering 

Det er solgt 852 kort. Hvert kort har i snitt 2 fiskedøgn i tillegg kommer det 11 frikort og 142 

sesongkort (153 ). Beregner vi 15 fiskedøgn pr sesongkort vil dette utgjøre 2.295 fiskedøgn. 

Total fangst innsatts 1.704+2.295 = 3.999 fiskedøgn 

Innsatts pr fanget laks er 2,7 fiskedøgn. ( ikke gjennutsatt ) 

Vi har totalt 150 fiskekort som ikke har fangstrapportert. I tillegg kan det være at noen 

fiskere som har registrert, ikke har meldt inn all fangsten. Av de 150 kortene er 12 

sesongkort. Totalt antall fiskedøgn som mangler rapportering er 12 sesongkort x 15 døgn + 

138 kort x 2 døgn= 456 Fiskedøgn. 

Ser vi på antall døgn fisket har vi en fangstregistrering på bortimot 85 %. 

 

Manglende rapportering 456 døgn/2,7 fiskedøgn pr laks =169 laks.  Dette er da antall laks 

som mangler i fangst statistikken pga manglende rapportering. 

Sesongkortene har 57,4 % av antall fiskedøgn, ungdom og døgnkort medlemmer utgjør 3,75 

% av antall fiske døgn. I de resterende gruppene fordeler det seg etter følgende prosenter. 

Utledninger 16,9 %, Nordmenn utafor Finnmark 12.95 % og Finnmarkinger 9 % . 

7 av 10 fiskedøgn er utført av egne medlemmer og andre Finnmarkinger . 

 

 

Fangstfordeling i mellom de ulike kort typene 

Sesongkort/frikort   18 kg pr kort 

Utenlandske      1,2 kg pr døgnkort 

Finnmarkinger      1,25 kg pr døgnkort 

Norske u/ Finnmark      1,1 kg pr døgnkort 

Ungdom/medlemmer     0,55  kg pr døgnkort      



 

Fisketrykker i antall fiskedøgn har falt med 10% ifra 2013. Dette skyldes i hovedsak 

vanskelige forhold i starten på sesongen. ( stor flom) I tillegg kan man anta at stengingen av 

de beste fiskeplassene i elven også har hatt en medvirkende årsak til fallende etterspørsel. 

 

 

Laks til gyting 

Vi velger i våre beregninger å bruke beregnet minimum oppgang 2014 

4140 laks – ( fanget 1.479 + manglende fangstdata 167) =2.494 laks står igjen til gyting. 

2.494 x 2.82 kg = 7.033 kg, totale biomassen til gyting. Utgjør antall hunfisk 20% av dette har 

vi oppnådd gytebestandsmålet  i 2014. 

 

Indikatorfiske etter den ordinære sesongen. 

Vi har tatt skjellprøver av 46 fisk. Beklageligvis fikk vi ikke tatt prøver i alle områdene som var 

fastsatt på forhånd.  

61 % av skjellprøvene i indikatorfiske er av hunfisk. Dette kan tyde på at antall hunfisk i år er 

større enn de to siste årene. 

Det er i tillegg levert inn 161 skjellprøver som er tatt under den ordinære fiskesesongen. 

 

Telling i kulper ved hjelp av dykking og mobilt kamera. 

I år har vi ikke hatt tellinger i kulper etter sesongen. Dette skyldes at vi år har hatt problemer med å 

klare å engasjere til dugnadsinnsats. 

 

Dykking  

I forkant av stenging av kulper den10 august. ( 1 uke før ) fikk vi utført dykking i de aktuelle kulpene 

med unntak av trerotholla. Det viste seg at det sto så mange laks i disse kulpene at telling ikke lot seg 

gjennomføre.  

 

 



Sjørøye 

 Vi har telt 900 sjørøyer. Sammenlignet med samme periode i 2013 er oppgangen lik. ( i 2013 

telte vi 98 sjørøyer i perioden før 16  juli. 

 

Laksesmolt 

I perioden 16 juli til 9 august ble det observert 266 laksesmoltknuter med 70-100 fisk i hver 

knute. Det kom i tillegg mange laksesmolt i små knuter som ikke er mulig å registrere. Etter  

9 august ble det ikke registrert utvandrende laksesmolt. I 2013 ble det observert 

utvandrende laksesmolt allerede fra kamera ble satt ut. ( i denne perioden som vi ikke har 

datagrunnlag for , ble det registrert betydelige mengder i fjor ). 

 

Pukkellaks 

Vi har registrert 10 pukkellaks forbi kameraene. Vi klarer ikke å finne dem etter at de har 

passert kameraene. Dette kan skyldes at denne arten stiller seg i de partiene som ikke er 

dykkbare. 

 

Mink 

 På tross av aktivt bruk av 15 stk. slagfeller ved deler av elva fra ovenfor Tanadalsdammene 

og nesten ned til sjøen har vi så langt  ikke klart å fange mink i fellene. Dette kan skyldes 

mangel på fersk røye som agn, det har blitt brukt noe fersk lakseavskjær og noe froset 

avskjær fra i fjor. Det har likevel blitt noen mink som måtte bøte med livet, to ble skutt ved 

Sorenskriverkulpen og en druknet i en ruse som barn hadde satt ut under flytebrygga i Ordo. 

Alle fellene ble satt ut der hvor det har blitt oppservert mink samt spor av mink i sand. Det 

har blitt oppservert mink langs hele vassdraget hele sommeren. Vi vil forsøke å få til fangst 

med slagfeller ved åpne råker i elva i vinter. Fellene er nå tatt inn, da isgang etter mildvær 

gjorde at fellene ble fylt med issørpe og frøs fast under flere lag med is.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Kamera og rusefiske i Ordo 

 

Rusefiske 

 

Årets rusefiske etter røye startet på isen i hull som hadde tint store nok til å få satt ruser og 

det ble benyttet 2 stk. sammenleggbare ruser, etter isgangen ble de resterende 12 stk. ruser 

satt ut og fisket fortsatte til 10.8 hvorpå alle ruser ble tatt på land pga.svært lave fangsttall 

da røya antakeli vis gikk høyere i vannet for å beite. 

 Da fangstene var svært lave og vi så behovet for å øke uttaket av røye ble det i løpet av 

sommeren bestilt 25stk. nye ruser av lignende type som de gamle fra en Norsk leverandør, 

men da det fortsatt var labre fangster i forhold til agnforbruk ble det bare brukt 15 ruser 

sesongen sluttet. 

Fisket med ruser startet opp igjen 10.9 da vi antok at røya gikk mot bunnen igjen og fortsatte 

til 10.10 når vær og isforhold gjorde det umulig å fortsette. Totalt oppfisket ca.11000stk. 

røye på ruser denne sesongen. 

Det er stipulert at ca. 10000stk. røye er fisket på isen med håndsnøre/pilkestikke i tillegg til 

det som er tatt på ruser. Enkeltpersoner har fisket opp mot 1000stk. alene denne sesongen. 

 Fangstene har totalt likevel relativt lave i forhold til tidligere år, noe som muligens skyldes 

vær og temperaturforhold samt at de nye rusene har litt andre fysiske mål i forhold til de 

gamle? 

Det benyttes torskerogn som åte i rusene. 

 

 

 

 

 



 

Kamera 

Det ble investert i kamerautstyr og hytte til dette for å dokumentere når og i hvilke mengder 

laks og sjørøye gikk inn i Ordo og om disse vandret ned i elva igjen, dette prosjektet kom 

desverre seint igang og vi fikk noen tekniske problemer underveis, men vi fikk likevel noen 

interessante tall på tross av kort oppetid på dette utstyret i år. Da det ble oppservert store 

mengder laks i vannet hele sommeren er dette kameraprosjektet noe som får høy prioritet 

neste sesong. 

 

 

 

Utstyret ble satt opp 25.8.14 og demontert 12.9.14 

Antall laks inn i vannet i perioden: 19 

Antall laks som vandret ut i perioden: 18 

Sjørøye inn i vannet i perioden: 8 

Sjørøye som vandret ut i perioden: 0 
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