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En kald forsommer og store snømengder gjorde at åpning av  
laksetrappa ble såpass seint som 9.Juli. 

 Etter montering fikk vi en kraftig vannstandsøkning som medførte en 
skade på telleren. Tellingen i perioden 17.Juli til 30.Juli er derfor et 

absolutt minimumstall. Vi antar at det har passert flere hundre fisk som 
ikke har blitt registrert pga feilen.

Årets første laks var 57 
cm lang, og passerte 

telleren den 9.Juli 
klokka 13:33, under 3 
timer etter trappa ble 

åpnet



  

Totalt ble det talt 2623 laks i løpet av sommeren. Dette er det nest beste 
året siden vi fikk telleverk,og er en nedgang på 251 laks fra rekordåret 

2013.
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● I uke 29 passerte 1068 Laks, noe som utgjør 40,7 % av 
den totale oppgangen i 2014. 



  

Fordeling størrelse
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● Et dårlig storlakseår.
● 88 Storlaks og 154 Mellomlaks 



  

● Årets minste lakser ble målt til 37 cm. Denne passerte 13.August klokka 17:42

● Mens den største passerte 26.Juli klokka 
20:32 og ble målt til 127 cm.



  

Oppdrettslaks

● I 2014 har vi sett svært få tydelige oppdrettslakser i telleverket, men vi 
vet at det er tatt oppdrettsfisk på oversida. Mye av oppdrettsfisken er 
blitt såpass lik villaks at den er nær sagt umulig å skille uten å studere 
de nøye.



  

Sjørøye
● Det var en kraftig nedgang i antall sjørøyer som passerte telleren i 

2014, kun 21stk, noe som er såvidt over 1/3 av tallet vi hadde i 2013.  
Fisken på bildet under var årets største,og ble målt til 55 cm.



  

Sjøørret

● Det ble en liten nedgang fra fjoråret for sjøørreten,totalt 38 stk. 
Fisken under var årets største,og ble målt til 57cm. 



  

Pukkellaks
● For første gang registrerte vi Pukkellaks 

igjennom trappa.



  

Rariteter
● I 2014 ble det observert flere laks som var helt 

svart på deler av fisken. En ble filmet under 
dykking i brukulpen, og en ble observert i 
Milchsvingen.
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● Vi stengte laksetrappa og demonterte telleverket søndag 
21.September.

● Telleren hadde da vært i drift sammenhengende siden 9.Juli og 
fikk totalt  74 driftsdøgn i 2014. Feil på telleren ble oppdaget 
17.Juli og ble reparert den 30.Juli.

● I perioden med feil på telleren antar vi at det har passert minst 3-
400 Laks som ikke har blitt registrert

● Årets siste laks passerte telleren 16.September og den var 66 cm.

● Rapporten er laget for Vestfinnmark jeger og fiskerforening av Yngve Nilsen
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