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Tidspunkt og eksponeringstid i trafikklyset
Nilsen m fl 2017:
• «Usikkerheten til metoden, når det kommer til å anslå sannsynlighet for høyt lusepåslag (dødelighet) for utvandrende smolt, er
først og fremst tidspunktet for når smolten er i fjorden og dermed hvilken periode det skal integreres over. Siden mengden
smittsomme kopepoditter øker betydelig utover sommeren i alle produksjonsområdene vil dette gjelde for alle metoder.»
• «Fra gjennomgangen av modellkjøringene er det tydelig at tidspunktet smolten vandrer ut fra elven samt vandringsruten er
essensiell input for om en elvebestand blir definert til å ha høy eller lav lakselusindusert dødelighet.
• Ekspertgruppen anbefaler derfor at det gjennomføres flere studier som kan gi oss bedre og mer detaljert data på
nøkkelvassdrag i hvert produksjonsområde.
• Det anbefales også lengre tidsserier for å fange opp mellomårlige variasjoner, samt at dataene kan brukes til å forklare det
observerte mønsteret ved hjelp av elveavrenning, temperatur, genetikk eller annet»
•

I det estimerte lusepåslaget er det antatt at like mange fisk starter vandringa ut mot havet kvar dag i et 40-dagers tidsrom
(Vollset mfl., 2021). For å ta høyde for usikkerhet i utvandringsforløp har vi også kjørt modellen for utvandring 10 dager tidligere
og 10 dager seinere enn det mest sannsynlige tidsrommet.

• Spørsmål :Hvorfor ikke bruke reelle datasett på utvandringsforløp i de elver og fjordsystem der dette er kjent?

«Kartet» ser no ut til å stemme betraktelig betre med terrenget!
MEN, kan det brukes for å vurdere reell påvirkning på den
enkelte laksebestanden det konkrete året?

Simulering- utvandringsforløp utvandring
laksesmolt- 2017 Stryneelva

Stryneelva 2017laksesmolt
•
•
•
•
•

Vassføringsauke sett i gong utvandringa – det går to grupper
Fyrstegruppa hadde gått ut då luseovervakinga var sett i gong i 2017
Dei fyrste merka laksesmoltane kjem til ytre del av fjorden den 7. mai
Vandringa frå elveos til dei forlet ytre fjord tok i snitt 8,3 dagar hjå
laksesmolten
Vi kan predikere ankomsttid til ytre fjord med 74 % presisjon

Kilde :Urke, H. A, Haugen, T. O., Kjærstad, G., Alfredsen, J. A., Kristensen, T. 2018.

Granvinselva laksesmolt 2021 (PO3)

•
•

30 % av laksesmolten passert før
NALO (start og stopp angitt ved
blå strek) starter tråling i 2021
NALO dekker resterande
utvandring

- 80%
•
•

80 % av laksesmolten er registrert i ytre fjord 1- 22. mai i 2021 (rød linje).
Smittepresset i denne perioden vil ha stor betydning for påvirkningen i 2021

•

«Trafikklyset» antar at 50 % av laksesmolten vandrer ut av vassdraget etter 21.
mai slik at smittepresset sist mai og medio juni (17.juni) som har antatt like stor
relevans.
Hva var opplevd smittepress for laksesmolt fra Granvinselva i 2021?

•

Granvinselva elvemunning (n=69), rød ankomst i ytre fjord (n=17)

Hardangerfjorden- overlapp NALO
og AT fisk
Eio (a) og Granvin (b) 2018-2020

NALO dekker den tidsperioden laksesmolt
fra Granvinselva og Eio er i ytre fjord

• Tidligere start for å fange opp fisk fra Granvin
• Litt lengre trålperiode for å fange opp de siste fra Eio

•

•

•

Oppsummering

Hva har AT-studiene lært/gitt oss:
– Utvandringsmodeller for smolt av laks
• Hva igangsetter utvandringa (i PO3 og PO4)
– Flere utvandringsgrupper pr elv
– Liten variasjon mellom utvandringsgruppene og vassdrag når det gjelder framdriftshastighet i
fjordmiljøet
• 0,8-1,5 kroppslengder i sekundet;
– 12 cm smolt: 8,3-15,5 km/døgn; 15 cm smolt: 10,4-19,4 km/døgn
– Vi kan med god presisjon forutsi når smolten er ved oppdrettsområdene ut fra vassføringsregimet i
de studerte elvene
• Dette har ført til økt presisjon med tiltak og overvåking (tidsperioden er kjent «pensum»)
Datasett med utvandringsforløp er så langt ikke brukt for å sikre større presisjon med vurderinger av
påvirkning (opplevd smittepress og estimert dødlighet) – en antar fortsatt en jevn utvandring over 40
dager +-10 dager
• Noen case studier på dette burde være av interesse (overmodent) ?
Vi jobber videre med detaljerte studier på fjord- og kystnærvandring til både laksesmolt og sjøaure
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