
VIKEDALSELVA  
RESULTATER FRA SKJELLPRØVER 2018 

 
I alt ble det levert inn 29 skjellprøver fra fiskesesongen, altså det fiske som har vært fra 15.juni til 
20.august (utvidet sesong). I tillegg ble det levert inn 51 skjellprøver fra høstfiske rettet mot 
skjellprøveprøvetaking. 
 
Elveigarlaget syns det er en flott start på skjellprøver fra fiskesesongen i Vikedalselva, der vi takker 
for god innsats og bidrag fra fiskerne. Det er veldig viktig for forvaltningen at vi får inn flest mulig 
skjellprøver. De forteller blant annet om smoltalder, kondisjon hos fisken, beiteforhold i hav/sjø, om 
fisken er flergangsgyter, om det er villfisk eller oppdrettsfisk. 
 
Antall laks av ulikt opphav og andel oppdrettslaks i de ulike sonene (skjellprøver fra fiskesesongen) 

Sone  Flergangsgyter 
Kjønn Fisketype 

Totalt 
% 

oppdrett ♂ ♀ Ukjent Vill Oppdrett Usikker 

1 – Nedre  1 1  2   2 0 % 

2 - Midtre 1 2 3 1 6   6 0 % 

3 - Øvre         0 % 

Ukjent sone 2 12 8 1 21 1 1 21 5 % 

Total 3 15 12 2 29 1 4 29 0 % 

 
Antall laks av ulikt opphav og andel oppdrettslaks i de ulike sonene (skjellprøver fra høstfiske) 

Sone  Flergangsgyter 
Kjønn Fisketype 

Totalt 
% 

oppdrett ♂ ♀ Ukjent Vill Oppdrett Usikker 

1 – Nedre    3  3   3 0 % 

2 - Midtre 2 9 15  22  2 24 0 % 

3 - Øvre 1 3 13     16 0 % 

Ukjent sone  6 2  6  2 8 0 % 

Total 3 18 33  47 0 4 51 0 % 

 
 
Oppsummert for 2018 kan vi nevne at det er totalt tatt prøver av 80 laks, hvorav 5 fra nedre deler av 
vassdraget (sone 1 til 8 ved starten av Opsalsstryka), 30 fra midtre deler av vassdraget (fra 
Opsalsstryka ved sone 7/10 til balafossen ved sone 13), 16 fra øvre deler av vassdraget (ovenfor 
balafossen ved sone 20/15 til låkafossen ved sone 38), samt at 29 prøver er innrapportert uten sone.  
 
Av de 80 prøvene er det avdekket 1 oppdrettslaks i tillegg til 2 prøver som har usikkert kjønn. 
  
Største laks som det er skjellprøve av var en holaks på 11,2 kg, det var dessuten seks flergangsgyter, 
og som hadde en sjøalder på 2 til 6 år. Oppdrettslaksen hadde en sjøalder på 0 år. Av de laksene som 
er registrert som usikker var den største en hofisk på 5,5 kg. 
 

Skjellprøver i 2019: 
Vikedal Elveigarlag ønsker å øke overvåkningen av laksebestanden i Vikedalselva ved blant annet å 
økt fokus på skjellprøver av avlivet laks gjennom sesongen. Med god hjelp og samarbeid fra både 
grunneiere og ikke minst fiskerne, så mener vi at økt fokus på skjellprøvetaking med påfølgende 
analyser hos NINA, vil bidra til en forbedret oversikt og status av Vikedalselva hos blant annet 
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.  
 
Håper at fiskere i Vikedalselva hjelper til med å øke overvåkningen i form av skjellprøver av avlivet 
laks igjennom sesongen 2019, der målet er 60++ prøver under sportsfiske. 
 
Vikedal Elveigarlag 
v/ Styret 


