
Midtsesongevaluering Skienselva 2020 
 
Vurdering av måloppnåelse basert på rapportert fangst 
Totalt 228 laks er registrert i fangststatistikken for 2020 i perioden 01.06 – 15.07. Totalt utgjør dette en registrert 
fangst av 750,1 kg laks i perioden fram til 15. juli. Det er 37% høyere enn gjennomsnittet de foregående 10 år (snitt 
549 kg), og den høyeste rapporterte midtsesongfangsten i 10-årsperioden.  
 

Midt- Fangst kg 

sesong per 15.07 

2011 560 

2012 727 

2013 380 

2014 555 

2015 450 

2016 389 

2017 637 

2018 383 

2019 659 

2020 750 

Fangststatistikk siste 10 år: Antall kilo registrert fangst av laks per 15.juli.  
 
Vurdering av forventet gytebestand ved sesongslutt basert på registrert fangst tilsier at gytebestand ligger over 
gytebestandsmålet med henholdsvis 223% for tidlig oppgang, 325% for normalt år og 672% for sein oppgang (se 
regneark under). 2020 vurderes som et år med normal oppgangstid. Etter forhåndsavtalte tiltak etter 
midtsesongevaluering taler fangsttallene for å utløse handlingsalternativ 1 – utvidelse av fisesesongen med inntil 15 
dager nedstrøms Skotfoss.  
 

 

MIDTSESONGEVALUERING AV LAKSEFISKET 2020

016.Z Skiensvassdraget Avtalt evalueringsdato:

Evaluering i uke

Gytebestandsmål 1 496         kg Dato for innhenting av statistikk:

AVLIVET LAKS Smålaks Mellomlaks Storlaks

< 3 kg 3,0-6,9 kg  ≥ 7,0 kg

Hvor mange kg er rapportert avlivet ved dato for evaluering? 189,1 kg 408,6 kg 153,2 kg

Hvor stor del av fangsten tror dere er rapportert? 80 % 80 % 80 %

Antatt andel hunner pr. vektklasse i avlivet fangst 55 70 55 %

Estimert mengde avlivet hunnlaks 130,0 357,5 105,3

GJENUTSATT LAKS Smålaks Mellomlaks Storlaks

< 3 kg 3,0-6,9 kg  ≥ 7,0 kg

Hvor mange kg er rapportert gjenutsatt ved dato for evaluering 0 kg 0 kg 0 kg

Hvor stor del av gjenutsatt fisk tror dere er rapportert? 80 % 80 % 80 %

Antatt andel hunner pr. vektklasse hos gjenutsatt fisk 55 70 55 %

Estimert mengde gjenutsatt hunnlaks 0,0 0,0 0,0

RESULTAT Tidlig år Normalt år Seint år

Forventet gytebestand ved sesongslutt 3 340       kg 4 858           kg 10 051   kg

Avvik fra gytebestandsmålet 1 844       kg 3 362           kg 8 555      kg

Forventet gytebestand som prosent av gytebestandsmålet 223           % 325              % 672         %
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Vurdering av måloppnåelse basert på annen tilgjengelig informasjon (oppgang) 
Oppgangstall registrert i fisketellerne i Klosterfossen, Mølletrappa og Skotfoss viser en markant nedgang sett i 
forhold til 2019. Tall fra Klosterfossen viser at det per 1.august i år kun er registrert 249 fisk opp fisketrappa. På 
samme tidspunkt i 2019 var oppgangen rett i underkant av 1500 fisk. Tallene for Mølletrappa og Skotfoss viser 
samme tendens. Lange perioder med betydelig kaldere vann i 2020 kan være noe av forklaringen.  
 

 
Figur: Registrert akkumulert oppgang i Klosterfossen i 2019 (gul) og 2020 (grønn) 
 
Fisketelleren (VAKI) i Klosterfossen var operativ fra 12.juni. Første registrerte oppgang av laks var 18. juni. Telleren 
var ikke operativ 29-30 juni på grunn av flom. Utover dette har den hatt normal drift. I tillegg til de registrerte fiskene 
i telleren er det satt ut 112 radiomerket laks oppstrøms trappa. 
Fisketelleren i Mølletrappa var operativ fra 7.mai. Oppgang av laks per 30.07 var 66 laks.  
 
Det har i lange perioder i sommer blitt sluppet vann i Damfoss. Det er derfor sannsynlig at det har gått opp laks i 
Damfoss, men har finnes ingen dokumentasjon av antall fisk.  
 
Selv om det er knyttet noe usikkerhet til oppgangstallene taler dette, ut i fra et føre-var prinsipp, for normal eller 
redusert beskatning i 2020. 
 
 
Samlet vurdering og konklusjon: 
Høye fangsttall taler for utvidet sesong, men lavere oppgangstall enn normalt til gyteområdene oppstrøms 
Klosterfossen og Mølletrappa taler for normal eller redusert beskatning. Etter en samlet vurdering, og ut i fra et 
føre var prinsipp, har elveeierlaget besluttet å følge handlingsalternativ 2 (gjeldende fiskeregulering kan 
opprettholdes, fiske avsluttes 31.august), men med mulighet for å iverksette redusert beskatning (reduksjon i bag-
limit) dersom oppgangen i Klosterfossen og Mølletrappa blir vedvarende lav i første halvdel av august. 
 
 
 
 
Skien 04.08.2020 
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