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Ser storlaksen fra lufta
Inspeksjon fra helikopter med oppløftende resultat: Det vrimler av laks i Gaula

SPEIDER: Torstein Rognes og Jon Kjelden noterte over 1000 gytegroper under fredagens helikoptertur langs
Gaula.

Gaula fiskeforvaltning bruker helikopter for å telle gytegroper. Og
funna fra helikoptersveipet er oppløftende. På tre år har tallet
gytegroper gått fra 500 til 1000.
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Vannet på overflata av Gaula kruser får krusninger av rotorbladene.
Ender og havørner flakser skremte unna. Helikopteret henger rolig over elva.
- Der! Sier Torstein Rognes over en sprakete interkom. Han og Jon Kjelden i Gaula lakseforvaltning har
akkurat fått øye på ei klynge med avlange lyse groper i elva.
- Her er det minst 30 gytegroper, slår de fast.
Helikopterferden starter på Støren og går ned langs Gaula til Gimse. Sist gang det ble gjort lignende
telling var i 2005. Da telte de 500 gytetroper.
Indikasjon på bestanden
Jon Kjelden er leder i Gaula fiskeforvaltning. Han forteller at tallet på gytegroper sier noe om framtida:
- Det er en indikasjon om det er fisk i elva. Når en tar en slik sjekk i elva så er det en pekepinn om det er
avtagende eller økende gyting. Sjølsagt kan det være andre ting underveis som kan gjøre det vanskelig å
telle gytinga. Har det vært høstflom så blir det vanskelig.
- Hvilke forventinger har dere nå?
- Det er vanskelig å si, men jeg har ikke tro på at det er noen økning fordi vi har hatt en tilbakegang i
villaksbestanden generelt. Samtidig så er det ting som tyder på at vi har fått mye stor gytelaks i år. Vi har
fått meldinger fra lokalkjente folk om bra gyting av storlaks. Det nye er at det er observert gytende laks
lengre opp i elva enn før. Det tyder på at det har kommet en god del storlaks over fossen og at det har
blitt gytt i Hersa og små sideelver høgt oppe.
Dobling av gytegroper
Etter hvert som helikopteret glir nedover elva ser Rognes og Kjelden drøssevis av gytegroper. Rognes
kan elva og alle lokalområdene på rams. De oppdager til sin store glede at det vrimler av mye og stor
laks i elva. Pessimistiske forventinger blir snudd til en positiv overraskelse. Når turen er over har de sett
over 1000 gytegroper:
- Det er en veldig positiv utvikling i forhold til sist. Vi ser klart virkningen av at kilnotfiskerne ikke fisker de
tre første ukene i juni. Da kom mye stor laks seg opp i elva. I dag kunne vi også se mye stor laks i elva,
sier Jon Kjelden og fortsetter:
- Det viser at får vi nok laks forbi kilnøtene så finne vi den igjen i gytegropene. Det er der den skal være.
Vi ser at de tiltaka vi har gjort har gitt effekt.
- Jeg ble imponert over hvor mye stor laks det var nedover her. Det var så det kokte enkelte plasser, sier
Torstein Rognes tydelig entusiastisk.
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