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Sammendrag:    
For å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris, som ble påvist i Ranaelva og Røssåga hhv. i 1975 og i 
1980, ble elvene i Rana-regionen brakklagt gjennom rotenonbehandlinger i 2003 og 2004. En aktiv reetablering 
av laksebestandene ble startet i 2005, og frem til og med 2015 har det blitt satt ut til sammen ca. 9 mill. øyerogn 
eller årsyngel, 140.000 settefisk og nær 280.000 smolt i Ranaelva og Røssåga (inkl. Leirelva).  
 
I denne rapporten oppsummeres resultater fra overvåkingen av utvikling i laksebestandene i Ranaelva og 
Røssåga (inkl. Leirelva) i årene fra 2011 til 2015. Underveis i denne overvåkingsperioden har flere ytre forhold 
påvirket mulighetene til å gjennomføre planlagte undersøkelser. Viktigst her er ny påvisning av Gyrodactylus 
salaris i Ranaelva i 2014, med påfølgende rotenonbehandling høsten 2014 og 2015, men i 2011 og 2012 var 
det heller ikke mulig å utføre gytefisktelling på grunn av stor slamtilførsel fra gruveområdet på Ørtfjellmoen. I 
Røssåga medførte tilsvarende slamtilførsel fra tunnelarbeidene ifbm. Nye Nedre Røssåga kraftverk at 
gytefisktellinger ikke kunne utføres i 2014 og 2015. 
 
I Ranaelva  viste ungfiskregistreringene frem til ny påvisning av G. salaris at tetthetene trolig avtok. Dette kan 
ha hatt sammenheng med både lakseparasittens tilstedeværelse og med negative effekter av slamtilførsel fra 
gruveaktivitet. Det skal heller ikke utelukkes at den registrerte utviklingen delvis er metodisk betinget og at 
representativiteten av registreringene kan diskuteres. Sist nevnte underbygges noe av at smoltalderen økte, og 
dermed indikerte økt fisketetthet. Basert på registreringene av gytefisk ble imidlertid laksebestanden vurdert som 
godt reetablert i elva frem til den nye rotenonbehandlingene i 2014 og 2015.  
 
I Røssåga har ungfiskregistreringene vist at fisketettheten fortsatt er lav i elva, og at laksebestanden ikke kan 
anses som godt reetablert. Undersøkelsene har imidlertid vist at representativiteten av ungfiskregistreringene 
sannsynligvis er lav, og at ungfisk i et ukjent omfang utnytter dype og svært strømrike områder i elva. Utfordringer 
i forhold til tradisjonelt elfiske i Røssåga knyttet til store vannstandsvariasjoner og dype, strømrike områder tilsier 
at alternativ metodikk bør benyttes i fremtidige undersøkelser. I Leirelva har resultatene fra 
ungfiskregistreringene variert mye mellom årene, men en positiv utvikling i fisketetthet menes registrert og  både 
laks og sjøørret vurderes som reetablert i elva. Gytefiskregistreringene i Røssåga har kun i ett år vist at 
gytebestandsmålet ble oppfylt. Selv om denne måloppnåelsen ikke tilsier at laksen er godt reetablert i elva, 
reises det diskusjon om grunnlaget for gytebestandsmålet, og reell status for laksebestanden vurderes som 
vanskelig å vurdere uten revisjon av gytebestandsmålet.  
 
Evalueringen av reetableringsarbeidet tilsier at utsatt fiskemateriale i form av rogn og yngel har hatt dårlig tilslag, 
og har hatt liten betydning for hvor mye voksen laks som har kommet inn til elvene, spesielt i Røssåga. 
Utsettingene av smolt og større settefisk har hatt langt bedre suksess, og har hatt store betydning i Ranaelva 
og utgjør fortsatt om lag 13 % av voksen laks som fanges i Røssåga. 
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Forord 

 
Ranaelva og Røssåga (med sideelva Leirelva) 
ble i 2003 og 2004 behandlet med rotenon mot 
lakseparasitten Gyrodactylus salaris L, og i 
2005 startet reetablering av laksebestandene. 
Utviklingen i bestandene ble overvåket av 
Veterinærinstituttet frem til 2010, men i 2011 
overtok Ferskvannsbiologen AS og 
Skandinavisk naturovervåking AS overvåkings-
oppgaven. Denne rapporten oppsummerer 
resultatene av undersøkelser utført i årene 
2011-2015, og bygger på de enkelte 
årsrapportene for årene 2011-2014.  
 
Fra Ferskvannsbiologen AS og Skandinavisk 
naturovervåking As har følgende personell 
deltatt i felt- og analysearbeid; Magnus Bakken, 
Sondre Bjørnbet, Vidar Carlsen, Vemund 
Gjertsen, Øyvind Kanstad-Hanssen, Anders 
Lamberg og Sverre Øksenberg. I tillegg har Tor 
Næss (Statkraft deltatt på gytefisktellingene i 
både Ranaelva og Røssåga) i de fleste årene. 
Skjellanalyser og identifisering av Alizarin-
merke i otolitter er utført ved Finske Institutt for 
vilt og fiskeriforskning (LUKE), og Panu Orell 
og Teuvo Niva takkes for sitt bidrag til 
undersøkelsene. Lokalt vil vi rette stor takk til 
Bernt Kibsgaard for velvillig og uvurderlig hjelp 
med tilrettelegging og som kjentmann og 
assistent ved ulike feltaktiviteter. 
 
Sjur Gammelsrud og Tor Næss har vært 
kontaktpersoner hos oppdragsgiver, og vi 
takker Statkraft Energi AS for oppdraget. 
 
 
 
 
 
Øyvind K. Hanssen         Anders Lamberg 
 
Ferskvannsbiologen AS             Skandinavisk 
                                               Naturovervåking  AS 
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1  Innledning 
 
I 1975 og 1980 ble lakseparasitten Gyrodactylus salaris påvist i henholdsvis Ranaelva og Røssåga. For 
å sikre de elvespesifikke laksebestandene ble rogn og melke samlet inn og benyttet til produksjon av 
familiegrupper i levende genbank (Statkrafts anlegg i Bjerka) fra og med 1985. I 2003 og 2004 ble elvene 
i Ranaregionen behandlet med rotenon for å bekjempe lakseparasitten, og i 2005 ble reetablering av 
laksebestandene startet opp med basis i fiskematerialet fra levende genbank. I perioden 2005-2010 ble 
det satt ut om lag 4 millioner rogn, 60.000 ett-årig settefisk og 100.000 smolt i Ranaelva. I Røssåga ble 
1,7 millioner rogn, 30.000 ett-årig settefisk og 100.000 smolt satt ut i samme tidsrom, samt et tillegg på 
470.000 rogn, 18.000 ett-årig settefisk og 6.000 smolt som ble satt ut i Leirelva. 
 
Samtidig med utsetting av rogn, ungfisk og smolt av laks i Ranaelva og Røssåga ble utviklingen i 
laksebestandene overvåket av Veterinærinstituttet, og resultatene for perioden 2005-2010 er 
oppsummert av Moen m.fl. (2011a). Målet for reetableringsarbeidet i denne perioden var å etablere flere 
påfølgende sterke årsklasser av laks i elvene basert på materiale fra levende genbank, og Moen op.cit 
konkluderte at dette hadde lyktes. Til tross for relativt høy beskatning på voksen fisk allerede i 2006 ble 
gytebestandsmålet oppnådd i Ranaelva i 2009 og 2010, mens måloppnåelsen i Røssåga var 67 og 74 
% de samme årene (Lamberg m.fl. 2010). Hvis utplantet rogn tas med i beregning ble gytebestandsmålet 
oppnådd også i Røssåga. Imidlertid peker Moen m.fl (2011a) på at lav smoltalder og stor smoltstørrelse 
indikerte at ungfisktetthetene fortsatt var lave og at ungfiskhabitatene i elvene ennå ikke ble utnyttet fullt 
ut. Begge elvene hadde store bestander av sjøørret før behandlingen med rotenon. Etter behandlingen 
ble disse bestandene betydelig redusert men ikke aktivt reetablert, og heller ikke overvåket parallelt med 
laksen. Moen m.fl. (2011) antok at sjøørretbestandene økte gjennom perioden 2005-2010, og anså 
sjøørretens påvirkning på laksebestandene som uklar. 
 
11.04.2011 utarbeidet Direktoratet for naturforvaltning nye pålegg for Ranaelva og Røssåga, som 
Statkraft skulle oppfylle i perioden 2011-2015 ;  
 

1. Produksjon og utsetting av minimum 1,0 mill øyerogn i Ranaelva. 
2. Produksjon av minimum 500.000 øyerogn i Røssåga. Det bør gjennomføres forsøk med utsetting av 

startfôret yngel i Leirelva. Rogn som ikke benyttes til å produsere yngel settes ut i vassdraget som 
øyerogn. 

3. Produksjon og utsetting av minimum 14.000 smolt i Røssåga. 
 

4. Tilslaget på utsettingene i Ranaelva og Røssåga følges opp med undersøkelser. 
a) Ungfisk (tetthet samt estimering av innslag av utsatt fisk og tilvekst). 
b) Registrering og analyse av livshistorieparameter på tilbakevandrende voksen laks fanget i 

fiskesesongen eller ved stamfiske. 
c) Gytefiskregistreringer ved drivtelling. 

 
DN  forutsetter videre at Statkraft sørger for at klekkesuksess for utsatt øyerogn blir registrert og rapportert. 

 
Disse nye påleggene innebar at det fortsatt skulle settes ut rogn i Ranaelva (1 mill.) og at det skulle settes 
ut rogn (0,5 mill.) og smolt (14.000) i Røssåga. I tillegg skulle det også gjøres forsøk med utsetting av 
yngel i Leirelva. Tabell 4 gir oversikt over utsettingene og rognplantingen. Tilslaget av utsettingene skulle 
følges opp med undersøkelser. 
 
Høsten 2011 ble Ferskvannsbiologen AS og Skandinavisk naturovervåking (da Vilt og fiskeinfo AS) tildelt 
oppdraget med å utføre de pålagte overvåkingsoppgavene i Ranaelva og Røssåga for tidsrommet 2011-
2015, spesifisert til å omfatte : 

 
 Ungfiskregistreringer (tetthet, tilvekst samt estimering av innslag av utsatt fisk) 

 Registreringer og livshistorieparametere på tilbakevandrende voksen laks gjennom 

skjellanalyser. 

 Gytefiskregistrering ved drivtelling. 
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 Dokumentasjon av klekkesuksess for utplantet øyerogn. 

Rapporter om store forekomster av ungfisk i de dypere delene av Røssåga utløste også en 
tilleggsundersøkelse der forekomst av ungfisk i dypet skulle dokumenteres og om mulig skulle 
betydningen av dypområdene utredes. 
 
I 2013 ble det for første gang planta rogn oppstrøms Reinforsen i Ranaelva. Dokumentasjon av 
klekkesuksess og ungfiskkontroller i planteområdene inngikk derfor i undersøkelsesprogrammet fra og 
med 2013.   
 

 
 

 2  Område- og reguleringsbeskrivelse 
 
Både Ranaelva og Røssåga munner ut i Ranfjorden, og avstanden (sjøveien) mellom Ranaelvas utløp 
innerst i Ranfjorden og Røssågas utløp i fjordarmen Sørfjorden er vel 40 km (figur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                    Figur 1 Ranaelva og Røssåga (samt Leirelva) munner begge ut i Ranfjorden 

 
 
Ranaelva har et nedslagsfelt på 3790 km2, og har sitt utspring i Saltfjellområdet. Store sideelver er 
Virvasselva, Bjellåga, Tespa, Messingåga, Grønnfjellåga, Langvassåga, Plura og Tverråga.   
Ranavassdraget er imidlertid omfattende berørt av flere reguleringer, og fem kraftverk har sine utløp i 
vassdraget. Rana kraftverk har utløp ut i Ranaelva om lag 4 km fra sjøen, representerer den største 
reguleringa og har Storakersvatn som inntaksmagasin. Storakersvatn får fra sør overført vann fra 
Gressvatn og Kjennsvatn. Kjennsvatn og Gressvatn drenerte tidligere til Bjerkavassdraget, og ytterligere 
4 bekkeinntak som overfører vann til Kjennsvatn fra øverst i Leirskardalen fører vann bort fra Leirelva 

Røssåga 
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(sideelv til Røssåga). Fra nord/nordøst overføres vann til Akersvatn fra Kalvatnet, som igjen får overført 
vann fra 5 bekkeinntak rundt Virvassdalen. På overføringstunnelen fra Kalvatnet til Akersvatn blir det tatt 
inn vann fra Tverrvatnet gjennom et pumpekraftverk.  
 
Langvatn kraftverk utnytter fallet fra Langvatn og har utløp i munningssonen til Ranaelva. Langvatn 
drenerer naturlig til Ranaelva gjennom Langvassåga som munner ut rett ovafor Reinfossen. Ved full drift 
i Langvatn kraftverk går imidlertid vannmasser fra Ranaelva inn i Langvatn, slik at Langvassåga faktisk 
kan renne begge veier. 
 
Reinfossen kraftverk ligger under Reinfossen og utnytter fallet over Reinfossen. Kraftverket har utløp i 
Ranaelva rett under fossen. Langvatn, Reinforsen og Rana kraftverk er alle eid og drifta av Statkraft. 
 
Ildgruben kraftverk utnytter Raudvatn som inntaksmagasin. Raudvatn drenerte til Ranaelva gjennom 
Tverråga, og Ildgruben kraftverk har utløp tilbake til Tverråga rett ovenfor lakseførende strekning av 
Tverråga. Ildgruben kraftverk eies og drives av Helgelandskraft.  
 
I dag er Ranaelva lakseførende opp til Reinforsen, en strekning på 11 km (figur 1). I tillegg har om lag 
11 km elvestrekning i Tverråga vært tilgjengelig gjennom ei fisketrapp i Revelfossen. Her ble fisken fanget 
og flyttet opp frem til 2014, men denne aktiviteten opphørte ved ny påvisning av Gyrodactylus salaris i 
elva i 2014. Ranaelva har en potensiell lakseførende strekning ovenfor Reinforsen som utgjør om lag 45 
km, men fisketrappa i Reinforsen har som følge av infeksjonen av Gyrodactylus salaris vært stengt siden 
1985. I 2009, fem år etter rotenonbehandling, ble lakseparasitten Gyrodactylus salaris erklært utryddet 
fra elva. Høsten 2014 ble imidlertid parasitten igjen påvist på laksunger, og elva ble nok en gang 
behandlet med rotenon høsten 2014 og i 2015. Dagens lakseførende strekning av Ranaelva 
kjennetegnes i øvre halvdel av strykpartier avbrutt av flere store og dype kulper, der strykpartiene 
domineres av grovere substrat, utløpet av kulpene av grus, mens selve kulpene domineres av sand, berg 
og blokk. Nedre halvdel av elva er mer stilleflytende og her domineres bunnsubstratet av grus og sand.  
 
Vannføringsregimet i Ranaelva påvirkes av reguleringene og driftsmønstrene i kraftverkene. 
Vannføringen i lakseførende del av elva måles nedenfor Reinforsen. Utover flomsituasjoner som gir 
overløp over Reinforsdammen i størrelsesorden 200-800 m3/s, er vannføringen i tidsrommet 20. mai til 
15. september gitt av den konsesjonspålagte tappingen på 20 m3/s pluss eventuell drift i Reinforsen 
kraftverk (10-15 m3/s). Om lag 2 km nedenfor Reinforsen, ved Kobbforsen, øker vannføringen når Plura 
renner inn i hovedelva. Ytterligere 4,5 km nedover elva bidrar Rana kraftverk med inntil 116 m3/s, men 
kraftverket døgnreguleres. Utover naturlig og kraftverksrelaterte vannføringsendringer påvirkes 
vannstanden i elva av flo og fjære, og ved flo sjø stuves elva helt opp til Steinbekken (5 km fra sjøen). 
Røssåga har et naturlig nedslagsfelt på om lag 2100 km2, og har sitt utspring i Røssvatnet. 
Røsvatn/Røssåga-reguleringa består av to kraftverk, Øvre og Nedre Røssåga. I tillegg anser vi Bjerka 
kraftverk å inngå i samme reguleringsområde siden denne reguleringa påvirker Leirelva som er ei sideelv 
til Røssåga. Leirelva er også påvirka av overføringer i forbindelse med Rana. 
 
Øvre Røssåga kraftverk har Røsvatn-Tustervatn som inntaksmagasin. Røsvatn får i nord overført vann 
fra Bleikvatn som tidligere drenerte til Røssåga. I sør overføres vann fra Elsvatn til Uglvatn som naturlig 
drenerer til Røsvatn. Elsvatn drenerer naturlig til Vefsna. Litt lengre mot vest overføres Østre 
Fiskelausvatn via Lille Røsvatn til Røsvatn. Lengst i vest overføres vann fra Nordre Svartvatn og tre 
bekkeinntak til Røsvatn. To av disse bekkeinntakene medfører at vannføringa i Gluggvasselva (sideelva 
til Vefsna) er redusert. Øvre Røssåga kraftverk har utløp i Stormyrbassenget.  
 
Nedre Røssåga kraftverk har Stormyrbassenget som inntaksmagasin, og har utløp tilbake i Røssåga ved 
Villmoneset om lag 700 m nedstrøms Sjøforsen som er vandringshinder for anadrom fisk. 
 
Bjerka kraftverk ligger i øvre del av Leirelva og har Store Målvatn som inntaksmagasin. 
 
Røssåga er lakseførende opp til Sjøforsen i Korgen. Dette utgjør en strekning på om lag 14 km. I tillegg 
har sideelva Leirelva en lakseførende strekning på om lag 17 km (figur 1). Leirelva ble nylig gjenåpna 
for anadrom fisk etter at en fiskesperre bygd i forbindelse med bekjempelsen av Gyrodactylus salaris ble 
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ødelagt av en flom i 2010. Store deler av Røssåga er relativt dyp og stilleflytende, og kun de øvre 2,5 km 
samt noen kortere strekninger lengre ned i elva har et bunnsubstrat som domineres av stein og grovere 
grus. Elva påvirkes av stuving i forbindelse med flo sjø nesten helt opp til Sjøforsen, og er i tillegg 
betydelig påvirket av vassdragsregulering ved at Nedre Røssåga kraftverk døgnreguleres mellom 30-120 
m3/s. De beste områdene for ungfiskproduksjon antas å ligge i de øvre 2 km av elva.  Leirelva er 
stilleflytende i nedre del, mens de øvre 10-12 km har mer fall og grovere substrat. Også Leirelva er 
påvirka av vassdragsreguleringer. 
 
 
 

3 Metode og materiale 
 

3.1 Ungfiskregistrering -elektrofiske 
 
Tetthetsregistreringene av ungfisk er utført med elektrisk fiskeapparat (prod. Terik AS). Hver lokalitet har 
blitt fisket tre ganger med om lag 30 minutters opphold mellom hver gang, og fangstene etter hver 
omgang ble oppbevart levende i stamper. All fisk er lengdemålt (naturlig lengde og gaffellengde) og 
fangst ut over 150 laksunger fra hver elv (uttak til aldersanalyser) har blitt satt tilbake i elva igjen. 
Tettheten av ungfisk er beregnet ut fra tre gangers fiske på hver lokalitet (Zippin 1958). På grunn av lav 
fangbarhet er ikke fangstene av 0+ med i estimatene, og beregningene omfatter derfor kun fisk eldre enn 
0+. Dersom estimert populasjonsstørrelse er lavere enn 50 individer på det totale fiskearealet, vil ikke 
”Zippin-estimat” gi et tilfredsstillende estimat (innenfor 90 % konfidensintervall), og i så fall oppgis ikke 
konfidensintervallet. Ved beregning av tetthet for hver årsklasse er ungfisk som ikke ble aldersbestemt 
plassert til årsklasse i henhold til andelene av hver årsklasse innenfor hver 10 mm lengdegruppe. 
 
Hver lokalitet benyttet under elektrofiske er beskrevet ut fra beskaffenheten, som vurderes med hensyn 
på substrat, vannhastighet, vanndybde, grad av begroing og hulrom i substratet i henhold til følgende 
skala: 

Substrat : 
(Dy) Dynn  
(Sa) Sand  - diameter < 1 cm 
(G)  Grus    - stein diameter 1-10 cm 
(S)  Stein    - stein diameter 11-50 cm  
(B)  Blokk   - stein diameter > 50 cm 
(Be)  Berg   - fast fjell 
Som regel vil substratet på en lokalitet bestå av mer enn en kategori (f.eks. stein og blokk). Prosentvis 
fordeling av ulike substrat-kategorier oppgis da etter avtakende betydning. 
 
Vannhastighet : 
(L)  Lav  - 0 - 0,2 m/s 
(M) Middels - 0,3 - 0,5 m/s 
(S)  Sterk  - 0,6 - 1,0 m/s 
(Si) Stri  - > 1,0 m/s  

Vanndybde : 
Minste og største dyp (dominerende) angitt i centimeter.  

Begroing : 
(0)  ingen begroing 
(1) lite begroing 
(2) middels begroing   
(3) kraftig begroing 
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Hulrom (skjulmuligheter) : 
(0)  ingen hulrom 
(1) små hulrom, noe skjul  
(2) mye rund stein, middels skjul   
(3) rund stein og relativt grove masser, godt skjul 
 
Kriterier for et godt gyteområde vil være grus og stein med diameter opp mot 10-15 cm, lite finstoff 
(sand/dynn) og middels til sterk vannhastighet (Gibson 1993, Armstrong 2003). Et godt oppvekstområde 
for årsyngel og ungfisk av laksefisk har gjerne middels til sterk vannhastighet og har et substrat dominert 
av stein, der mye hulrom og begroing som regel innvirker positivt for egnetheten av et område (Heggenes 
m. fl. 1999, Heggens 1990, Armstrong 2003). Årsyngel utnytter ofte områder med større andel grus 
(finere substrat) enn eldre fisk. 
 
For at ungfiskregistreringer skal være representative for ei elv er det viktig at variasjonene i bunnsubstrat, 
vannhastighet osv. fanges opp gjennom de valgte lokalitetene. For å følge utviklingen av 
ungfiskbestander i forbindelse med en reetablering, slik er tilfelle i Ranaelva og Røssåga/Leirelva, er det 
viktig at lokalitetene også dekker både antatt gode og antatt dårlige leveområder for ungfisk. I Leirelva 
var disse kriteriene relativt enkle å oppfylle (tabell 1). Ranaelva og Røssåga er begge store elver, der 
Ranaelva kjennetegnes av store kulp-områder med relativt korte stryk mellom og en stilleflytende del 
nederst i elva. Røssåga kjennetegnes ved overvekt at områder med dyp over 1,5 m og store områder 
har dyp som overstiger 3-4 meter.  
 
I Ranaelva ble det valgt ut fem lokaliteter som ble fisket hvert år til om lag samme tid og ved tilnærmet lik 
vannføring (figur 2, tabell 1). Vannføringen har vært 20 m3/s gjennom Reinforsen kraftverk, og 
vannføringen fra sideelva Plura har vært lav (tabell 2). På grunn av reinfeksjonen av Gyrodactylus salaris 
ble det ikke gjennomført ungfiskregistreringer i Ranaelva i 2014 og 2015. To av lokalitetene i Ranaelva 
er påvirket av stuving ved flo sjø (lok. 1 og 2) og fisket må tilpasses fjære sjø, og en lokalitet (lok. 3) må 
ha vannføring under 15 m3/s for å bli tilgjengelig/fiskbar. Det betyr at fisket på denne lokaliteten må 
avvente stans i konsesjonspålagt slipp av vann over Reinforsen (20 m3/s) 15. september. I tillegg til 
registreringene nedstrøms Reinforsen har det i årene 2013-2015 (i september) blitt el-fisket i tre til syv 
områder ovenfor Reinforsen for å kontrollere tilslaget av utsatt rogn. 
 
I Røssåga er det svært få områder som er tilgjengelig for el-fiske og det ble kun fisket på fem lokaliteter 
i 2011, mens fra og med 2012 har blitt fisket på seks lokaliteter hvert år (figur 3, tabell 1). Det har ikke 
blitt vurdert mulig å gjennomføre et kvantitativt el-fiske når kraftverket kjøres med middels til full last. El-
fiske har derfor alle år blitt avtalt med driftssentralen til Statkraft, og produksjonen i kraftverket har hvert 
år blitt kjørt ned til 30 m3/s natten i forkant av fisket (tabell 2). På grunn av at både vannhastighet og 
vannstand langs hele lakseførende strekning påvirkes av tidevann har fisketidspunkt alle år blitt tilpasset 
fallende sjø for å gi så like fiskeforhold som mulig fra år til år. I tillegg til ordinært elektrofiske i Røssåga, 
ble det i 2012 gjennomført tre runder (17/7, 3/8 og 15/9) med elektrofiske på tre områder (a-c, figur 3) 
valgt ut for å representere viktig årsyngelhabitat. Formålet med disse registreringene var å overvåke 
overlevelse hos årsyngel i elva, en parameter som ikke ble ivaretatt gjennom det ordinære elektrofiske. 
 
I Leirelva er det fisket på fire lokaliteter hvert år, og med unntak for i 2012 er det fisket i første halvdel av 
september. I 2012 var det svært grumsete vann på grunn av avrenning fra anleggsarbeider øverst i dalen 
ved fiske 12-13/9, og det ble antatt at fangstene ble påvirket av dette. Det ble gjennomført nye forsøk på 
å fiske 23/9, 5/10, 17/10 med tilsvarende grumsete vann. En viss bedring ble registrert 28/10, og to 
lokaliteter ble fisket på nytt denne dagen.  
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Tabell 1 Beskrivelse av lokalitetene benyttet under el-fiske i Ranaelva, Røssåga og Leirelva i perioden 2011-
2015. Arealet av hver lokalitet har variert noe fra år til år avhengig av vannstand, og faktisk anvendt areal 
fremgår av tabeller i vedlegg 1. 
Elv Lokalitet Areal Bunn-substrat Vannhastighet Vanndyp Begroing Hulrom 

Ranaelva 1 - G/S(10-25) - (80/20) L 5-40 1 1 
 2 - G/Sa - (70/30) L 5-30 1 0/1 
 3 - S(10-30)/G - (60/40) L/M 10-50 1 1 
 4 - S(10-40)/G - (90/10) L/M 15-40 1/2 3 
 5 - S(10-40)/B/G - (60/30/10) M/L 10-40 2 3 
Røssåga 1 a) - G/Sa - (85/15) L-S 10-50 1/0 0/1 
 1 b) - G/Sa/Dy - (70/15/15) L 5-50 1 0/1 
 2 - B/S(10-40) - (70/30) M/L 20-60 1 3 
 3 - B/S(20-40) - (70/30) L 10-60 0 3 
 4 - G/S(10-20)/Sa - (70/25/5) L 5-50 1/0 1/0 
 5 - S(10-20)/G/Dy - (70/30/-) L/M 5-30 1 1/2 
 6 - G/S(10-30)/Sa - (70/20/10) L(M) 5-30 1/0 1/0 
Leirelva 1 - B/S(10-40) - (50/50) M/L 10-40 1 2/1 
 2 - S(10-30)/Sa/G - (50/30/20) M/L 10-30 1 1 
 3 - S(10-25)/G - (50/50) M 10-25 2/3+0/1 1/2 
 4 - S(10-25)/G/B - (60/30/10) M 5-20 1/2 2/3 

 
 Tabell 2 Dato og vannføring ved gjennomføring av 
ungfiskregistrering (elektrofiske) i Ranaelva, Røssåga og Leirelva i 
årene 2011-2015. I 2014 og 2015 ble det ikke gjennomført 
registreringer i Ranaelva på grun av ny påvisning av Gyrodactylus 
salaris. Vannføringen måles nedenfor Reinforsen i Ranaelva og 
gjennom kraftverket i Røssåga. 
 År Dato Vannføring 

Ranaelva 2011 17-18/9 10-20 m3/s 
 2012 14-16/9 10-20 m3/s 
 2013 15-16/9 10-20 m3/s 
 2014 - - 
 2015 - - 

Røssåga 2011 10/9 og 17/9 30 m3/s 
 2012 14-16/9 og 20/9 30 m3/s 
 2013 12-14/9 30 m3/s 
 2014 31/8-1/9 30 m3/s 
 2015 15-16/8 30 m3/s 

Leirelva 2011 11/9 - 
 2012 12-13/9 - 
 2013 12/9-28/10 - 
 2014 18-19/9 - 
 2015 8-9/9 - 

 
 

   
Figur 2 Kartutsnitt fra Ranaelva. Elektrofiskelokaliterer er avmerka.  
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Figur 3 Kartutsnitt fra nedre del av Røssåga og fra Leirelva. Elektrofiskelokaliteter er avmerka.  
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3.2 Ungfiskregistrering – videoovervåking og dykking 
 
I 2009 og 2010 ble det registrert relativt store forekomster av ungfisk i forbindelse med dykking på de 
dypeste områdene i Røssåga (B. Kibsgård & T.Næss, pers medd.). I perioden 2011-2015 ble det derfor 
lagt opp til å kartlegge betydningen av ungfiskforekomster i de dype områdene av Røssåga.  Dette har 
blitt løst med bruk av ulike tilnærminger.  
 
I 2011 ble det utført enkle registreringer ved dykking og med bruk av et fjernstyrt undervanns-
videokamera. Dykker-registreringene ble gjennomført av to sertifiserte dykkere (lett arbeidsdykker, 
klasse S) og i henhold til dykkeforskriften, og ble utført på strekninger av elva der vanndypet oversteg 3-
4 m. Registreringene var kvalitative, og det ble gjort anslag av fisketetthet samt arts- og 
størrelsesfordeling. I 2011 ble det også satt ut et fjernstyrt videokamera på 5-6 og 7-8 meter dyp i to 
områder i øvre del av Røssåga (område A og B, figur 4).  
 
Videoovervåking ble i 2012 utført på to av de dypeste områdene i elva (figur 4). Videoovervåkingen ble 
utført med undervannskamera og "time-laps" opptak med 3,8 bilder/s. På hver lokalitet ble det benyttet 
fire kamera som dekket ulike deler av elvebunnen. Videokameraene har et "synsfelt" på 70 grader under 
vann, og registreringer av ungfisk ble utført på en avstand av to eller tre meter fra kameraet (avhengig 
av sikt og lys). Dette betyr at hvert kamera ga et observasjonsareal på 2,5 m2 eller 5,5 m2. 
 

 

 
Figur 4 Flyfoto med markering for de to områdene, Kanalen-A og Pumphushøla-B, som ble overvåka med 
undervannsvideokamera i 2012,  samt skisser som illustrerer kameraplassering på hver lokalitet.  

 
 
Registreringene fra videoopptakene ble brukt til å registrere tetthet av ungfisk (relativ tetthet/forekomst) 
og aktivitet (beiting). For å finne et mål på tetthet eller forekomsten av ungfisk valgte vi å undersøke tre 
perioder av døgnet, daggry (kl 07-08), midt på dagen (kl 13-14) og kveld (kl 19-20). Analysene av 
videoopptakene er avhengige av tilstrekkelig lys, og tidspunktene på morgen og kveld er derfor flytta 60 
min i løpet av undersøkelsesperioden (9.august-20.oktober). For hver av de tre periodene av døgnet er 
10 sekvenser med varighet på ett minutt valgt ut, og det høyeste antall fisk som samtidig observeres 
innenfor kamerasektoren har blitt registrert for hver minutt-sekvens. For hver av de tre periodene av 
døgnet får vi da en gjennomsnittsverdi med konfidensintervall. Vi har valgt å undersøke en dag i uka for 
kartlegge sesongmessig variasjon. Siden overvåkingen har skjedd på områder med høy vannhastighet 
(1,4-2,5 m/s i vannsøyla) forflytter hver fisk seg mye, og enkeltindivider går inn og ut av kamerasektoren 

A 

B 

 

Område B 

Område A 
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hele tiden. Siden vi ikke har kontroll med enkeltindivider blir våre tall et mål for mange fisk som samtidig 
benytter det overvåka området, og ikke et mål for faktisk antall individer per arealenhet. 
 
Artsbestemming har ikke vært mulig på hver enkelt fiskeobservasjon, og er kun gjennomført på individer 
som har oppholdt seg lenge nok på en avstand fra kamera som ga sikker artsidentifisering. Vi har benyttet 
prosentfordelinga fra disse observasjonene for det totale materialet.  
Beiteadferd er kartlagt ved å registrere utfall per tidsenhet på individer som oppholdt seg i kamerabildet 
lengre enn 30 sekunder. Registreringene ble utført over en hel dag (så lenge det var lys) annen hver uke 
i tidsrommet august-oktober. 
 
Registrering av ungfisk i de dypere områdene i elva ved bruk av videoovervåking skulle videreføres i 
2013. På grunn av nedtapping av Stormyrbassenget og påfølgende utvasking fra reguleringssonen var 
sikten i Røssåga lav i store deler av august og hele september. Dette medførte at lysforholdene på dyp 
større enn 3-4 meter ikke var gode nok til å kunne benytte videoopptakene til registrering av ungfisk. På 
grunn av uavklart status for smittesituasjonen i Røssåga høsten 2014 ble planlagt videoovervåking dette 
året avlyst.  
 
I 2015 ble videoovervåkingen benyttet til sammenligne observasjoner av ungfisk med elfiske-fangst 
innenfor det overvåkede området, samt å kartlegge migrasjon inn og ut av lokaliteten ifbm elfiske. Det 
ble da benyttet 12 videokameraer (Gopro Hero 3+) som ble festet til en bly-plattform og satt for å dekke 
et sammenhengende område innenfor to av de faste elfiske-lokalitetene (lok. 2 og 3) i elva (figur 5). 
Innenfor lokalitet 2 ble kameraene satt på den flate elvebunnen utenfor forbygningen, og hvert kamera 
så inn mot forbygningen hver kamerasektor grenset til hverandre. Lokalitet 3 består av utlagte 
steinranker/buner, og her ble kameraene satt ut i rankene slik at hvert kamera så mot et annet kamera, 
slik at de 12 kameraene dekket et mer eller mindre sammenhengende felt  langs hele ranken. 
 

  
Figur 5 Flyfoto med markering for de to områdene, elfiskelokalitet 2 og 3, som ble overvåket med 
undervannsvideokamera i 2015, samt skisser som illustrerer kameraplassering i forhold til forbygninger på lokalitet 
2. 
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3.3 Gytefisktelling 
 
Registrering av gytefisk er utført ved overflatedriv (snorkling) i siste del av oktober. Hver drivteller er 
utstyrt med en skriveplate i ekstrudert polystyren i A5 format festet til armen med en strikk, og noterer 
ned observasjoner etter behov og knytter disse til et kart festet på baksiden av skriveplata. Det foregår 
en kontinuerlig kommunikasjon mellom drivtellerene (peker på fisk som telles) for å unngå dobbeltellinger 
av fisk. Laks og sjøørret klassifiseres i grupper etter kroppsstørrelse. For laks benyttes kategoriene 
smålaks, mellomlaks og storlaks. Laksen kategoriseres som hann- og hunnfisk, og i tillegg skilles det 
mellom laks med typiske morfologiske oppdretts- og villfiskkarakterer. Ørreten kategoriseres i < 1 kg, 1-
3 kg, 3–7 kg og > 7 kg. Andel umoden sjøørret forsøkes registrert.  Antall sjørøye registreres også. 
 
Det ble gjennomført årlige tellinger fra 2008 til og med 2010, men i 2011 og 2012 var det ikke mulig å 
gjennomføre en kvantitativ drivtelling på grunn av svært dårlig sikt i vannet (tabell 3). Dette skyldtes 
avrenning av svært slamholdig vann fra Rana Gruber As sitt anlegg ved Ørtfjellmoen. Gunstige 
avrenningsforhold medførte en periode med lav tilførsel av slamholdig vann i 2013, og det ble 
gjennomført en drivtelling 5. november under gode forhold. I 2014 og 2015 ble det ikke gjennomført 
drivtelling på grunn av påvisningen av Gyrodactylus salaris  og påfølgende rotenonbehandlinger  i 2014 
og 2015.  Det er hvert år benyttet fem til seks personer til drivtellingene av gytefisk, som har startet under 
Reinforsen (inklusive utløpskanalen til kraftverket) og blitt avsluttet ved Esjeberget. Den undersøkte 
strekningen er delt i 7 soner (figur 6). Drivtellingen ble ett år utvidet, og det ble da gjort registreringer ned 
til Brennsletta, men beskaffenheten av elva og svært lave forekomster av fisk tilsa at områdene 
nedstrøms Esjeberget ikke har inngått videre i tellingene. 
 
I Røssåga har det blitt gjennomført årlige gytefisktellinger i perioden 2008-2013 (tabell 4). I 2014 og 2015 
medførte anleggsarbeidene (primært tunnelarbeid) ifbm. bygging av nye Nedre Røssåga kraftverk 
tilførsel av slamholdig vann til elva, noe som ga for dårlig sikt i elva til å gjennomføre drivtellinger. 
Gytefisktellingene har blitt utført i siste halvdel av oktober, og det er benyttet fem til seks drivtellere hvert 
år.  Med unntak for 2012 har strekningen fra kraftverkstunnelen til samløpet med Leirelva (4,7 km) blitt 
undersøkt. I 2012 ble også strekningen fra Leirelva og ned til  Mykjen 1,8 km undersøkt. Vannføringen 
ble hvert år etter avtale med Statkrafts driftssentral i Korgen holdt på 60 - 65 m³/s i det tidsrommet 
undersøkelsene varte. Den undersøkte strekningen av Røssåga er delt i 10 soner (figur 7). 
  
 

Tabell 3 Sikt og vannføring ved gytefisketelling i Ranaelva i perioden 2008-2015. 

År Dato Sikt Vannføring 

    
2008 23.oktober 2 – 3 m ca. 20 m³/s 
2009 27.oktober 5 – 6 m ca. 20 m³/s 
2010 27.oktober 5 - 6 m ca. 15 m³/s 
2011 Uke 43/44 < 1 m Ikke gjennomført, lav sikt 
2012 Uke 42/43 < 1 m Ikke gjennomført, lav sikt 
2013 5. november 8 - 10 m Ca. 15 m3/s 
2014        -     - Ikke gjennomført, rotenonbeh. 
2015        -     - Ikke gjennomført, rotenonbeh. 

 
Tabell 4 Sikt og vannføring ved gytefisketelling i Røssåga i perioden 2008-2015. 

År Dato Sikt Vannføring 

    
2008 22.oktober 4 – 6 m ca. 52 m³/s 
2009 26.oktober 3 – 4 m ca. 62 m³/s 
2010 28.oktober 4 - 5 m ca. 102 m³/s 
2011 27.oktober 5 – 6 m ca. 62  m³/s 
2012 19. oktober 8 - 10 m 60-65 m3/s 
2013 22. oktober 4 m 60-65 m3/s 
2014 Uke 43 < 1 m Ikke gjennomført, lav sikt 
2015 Uke 43 < 1 m Ikke gjennomført, lav sikt 
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Figur 6 Soneinndeling benyttet under drivtelling i Ranaelva i perioden 2008-2010 og i 2013. 

 
 
 
 

 

                          
                         Figur 7 Soneinndeling benytta under gytefisktelling i perioden 2008-2013. 
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3.4 Produksjon og merking av utsatt fiskemateriale 
 
Alt utsatt fiskemateriale er produsert ved Statkrafts genbank-anlegg i Bjerka. Bredden i genmaterialet er 
benyttet fullt ut, og det utføres ingen seleksjon av tilbakeført materiale til elvene gjennom utsortering og 
destruering av fisk. Alt rognmaterial settes ut enten som rogn, yngel, parr eller smolt - avhengig av 
individuelt vekstforløp. Rogninnlegg (fra levende genbank) skjer i tidsrommet 20-25/11. Produksjon av 
rogn for planting skjer på naturlige råvannstemperaturer, og vanntemperaturen på produksjonsanlegget 
er svært lik temperaturen i Ranaelva og Røssåga. Rogn som produseres frem til settefisk/smolt legges 
inn på sjøvannsvekslet vann som holder 2-2,5 ˚C, og temperaturen økes gradvis til 5-5,5 ˚C i løpet av 
desember og overstiger ikke 6 ˚C frem til klekking. Klekking skjer normalt i månedsskifte februar/mars. 
Da økes temperaturen til 8 ̊ C, og startforing begynner normalt i månedsskifte mars/april ved temperaturer 
rundt 9,5 ˚C. Tidlig i juli overføres yngelen til vekstavdelingen, og har da en snittvekt på om lag 2 gram. 
Fra nå av går fisken under naturlig lysregime. Samtidig sorteres fisken og den minste sorteringen har blitt 
satt ut i Leirelva. Ved en snittvekt på 12-15 gram medio september flyttes fisken over til smoltavdelingen 
etter en kvalitetskontroll, og fisken går på sjøvannsvekslet vann (2-2,5 ˚C) gjennom hele vinteren. I 
mars/april sorteres og fettfinneklippes all fisk, og fisk som er for liten til å smoltifisere settes ut som ett-
årig settefisk. I mai utføres ukentlige sjøvannstoleransetester, og normalt settes smolt ut tidlig i juni. All 
smolt og parr fettfinneklippes før utsetting. All rogn som har blitt satt ut i Ranaelva, Røssåga og Leirelva 
er bademerket på øyerognstadiet.. Det benyttes Alizarin Red-S (ARS), 200mg/l under 6 timers 
eksponeringstid. For en mer detaljert beskrivelse av prosedyrer i forbindelse med bademerking vises til 
Moen et.al. (2007,2011). I tillegg merkes yngel som settes ut i Leirelva når den er 2-3 gram. 
 
 

3.5 Analyser av skjell og otolitter 
 
Aldersanalyser av ungfisk av laks er utført på otolitter lagret på etanol. Otolittene er lest i glycerolbad 
under stereolupe (Leica Wild M8) på 25 x forstørrelse.  
 
Kontroll av merke (Alizarin) i otolitt er utført av Finsk institutt for vilt og fiskeriforskning (LUKE). Otolittene 
er kontrollert i mikroskop (Olympus SZX12 stereo fluorescence) ved 10x40-50 forstørrelse og bruk av to 
ulike filtre (figur 8). Som en kontroll på merketeknikken blir merket fisk fra Genbanken's anlegg kontrollert 
(blindtesting), og fargemerke er så langt gjenfunnet i alle undersøkte otolitter fra fisk som er inntil tre 
somre gammel. 
 
Skjellanalyser er utført av Finsk institutt for vilt og fiskeriforskning (LUKE). Alle skjell er forsøkt bestemt 
med hensyn til smoltalder og sjøalder, samt om fisken skal gyte inneværende høst (gytefisk) eller ikke 
(gjellfisk). Flergangsgyting forsøkes bestemt og oppdrettsfisk identifiseres. Ved registrering av 
flergangsgytere er laks som er angitt som 1S+ er laks som har gytt som 1SW, vandret ut som støing neste 
vår/sommer, og deretter vokst noen måneder i havet før de ble fanget på senhøsten samme år. Fisk som 
karakteriseres som 1S er 1SW laks som har vandret ut av elva på høsten (etter gyting) og fanget etter bare 
noen få uker i havet, dvs. at de har ingen eller svært lav tilvekst etter gyting. Det kan også fanges laks som 
karakterisert som "1S1+", dvs. laks om har gytt som 1SW, vandret ut i sjøen neste vår som støing, og så 
oppholdt seg et helt år - pluss noen sommermåneder - i havet, før de ble fanget på senhøsten. En 1S1+-laks 
har altså først vært et år i havet (=1), deretter én sommer og én vinter i elva (=S), så én sommer og én vinter 
i sjøen igjen (=1), og til slutt én sommer i havet før de ble fanget på senhøsten (=+). Det er ikke uvanlig at 
noen støinger tilbringer to år i havet før de kan gyte for andre gang. 

 

    
Figur 8 Bilder tatt  av fargemerke (Alizarin) i otolitter av årsyngel (til venstre) og eldre ungfisk (til høyre) med to 
ulike fargefiltre (foto: Alpo Huhmarniemi). 
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3.6 Materiale 
 
I perioden 2011-2015 ble det fanget til sammen 1.200 ungfisk med elektrisk fiskeapparat i Ranaelva, 
hvorav laksunger utgjorde 1.092 fisk (tabell 5). Alder ble bestemt for 784 laksunger, og i alt ble opphavet  
til 752 laksunger kontrollert (dvs. sjekk for alizarin-merke for å sjekke om fisken er vill eller utsatt 
kultiveringsfisk). Deler av den totale fangsten fra el-fiske er gjort utenfor de ordinære, faste lokalitetene i 
elva for å sikre tilstrekkelig ungfisk til opphavskontrollen. I år uten rognplanting nedenfor Reinforsen ble 
det ikke utført opphavskontroll på årsyngel. På grunn av ny påvisning av lakseparasitten Gyrodactylus 
salaris ble det ikke gjennomført ungfiskregistreringer i Ranaelva i 2014 og 2015.  
 
I Ranaelva ble det att 1.218 skjellprøver fra de totalt 1.382 laksene som ble fanget i sportsfiske (tabell 
6). Da er også fangstene fra det frie fisket i forkant av rotenonbehandlingen 2015 (803 laks) og 
skjellprøver fra disse (733 prøver) regnet med. I årene 2011-2013 ble det levert otolitter for 
opphavskontroll (alizarinmerke) fra til sammen 162 laks fra Ranaelva, i 2014 ble til sammen 467 otolitter 
fra sportsfiske og dødfisk fra rotenonbehandlingen analysert og i 2015 ble et utvalg på 181 otolitter 
analysert.  
 

 
 

Tabell 6 Oversikt over innsamlet materiale fra voksen fisk fanget ved sportsfiske i Ranaelva og Røssåga i 
årene 2011-2015. ("Alizarin kontroll" er kontroll av vill/utsatt fisk). 1) I Røssåga ble det også tatt skjellprøver av 
en del gjenutsatt laks.   

  Ranaelva Røssåga 
År  Rapportert fangst Skjell- Alizarin Rapportert fangst Skjell- Alizarin 
  Avlivet Gjenutsatt prøver kontroll Avlivet Gjenutsatt prøver kontroll 

2011 - laks 159 568 130 11 57 52 511) 30 
 - ørret 209 79 0 0 29 19 0 0 

2012 - laks 117 493 105 81 64 225 1001) 13 
 - ørret 93 43 0 0 33 3 0 0 

2013 - laks 99 314 92 70 37 134 391) 4 
 - ørret 41 116 0 0 11 2 0 0 

2014 - laks 204 520 158 135 77 260 45 1 
 - ørret 41 116 0 0 3 6 0 0 

2015 - laks 803 0 733 183 62 169 34 19 
 - ørret 35 0 0 0 28 6 0 0 

Sum - laks 1382 1895 1218 478 297 840 265 62 
 - ørret 378 238 0 0 104 36 0 0 

 
 

Tabell 5 Oversikt over innsamlet materiale fra ungfiskregistreringer (elektrofiske) i Ranaelva, Røssåga og 
Leirelva i årene 2011-2015. ("Alizarin kontroll" er kontroll av vill/utsatt fisk).  

  Ranaelva Røssåga Leirelva 
År  Fangst 

el-fiske 
Alders-
analyse 

Alizarin 
kontroll 

Fangst 
el-fiske 

Alders-
analyse 

Alizarin 
kontroll 

Fangst 
el-fiske 

Alders-
analyse 

Alizarin 
kontroll 

2011 - laks 408 153 124 134 104 91 133 59 59 
 - ørret 28 0 - 95 0 - 200 0 - 

2012 - laks 485 477 477 175 168 168 199 69 69 
 - ørret 48 0 - 82 0 - 248 0 - 

2013 - laks 199 154 151 75 69 52 73 69 51 
 - ørret 32 0 - 68 0 - 168 0 - 

2014 - laks - - - 133 69 62 58 54 54 
 - ørret - - - 103 0 - 185 0 - 

2015 - laks - - - 289 143 143 158 107 70 
 - ørret - - - 114 0 - 228 0 - 

Sum - laks 1092 784 752 806 553 516 621 358 303 
 - ørret 108 0 - 462 0 - 1029 0 - 
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I Røssåga og Leirelva ble det fanget til sammen hhv. 1.268 og 1.650 ungfisk med elektrisk fiskeapparat 
i årene 2011-2015, hvorav laksunger utgjorde hhv. 806 og 621 individer (tabell 5). Alder ble bestemt for 
553 laksunger fra Røssåga og 358 laksunger fra Leirelva. Opphavskontroll ble gjennomført på til sammen 
516 laksunger fra Røssåga og 303 fra Leirelva. I år hvor det ikke ble plantet rogn i Røssåga (2012 og 
2013) ble det ikke utført opphavskontroll på innfanget årsyngel.  
 
I Røssåga/Leirelva ble det tatt 265 skjellprøver fra de totalt 297 laksene som ble fanget i sportsfiske 
(tabell 6). I flere av årene ble skjellprøvematerialet styrket med prøver tatt også fra gjenutsatt laks. 
Otolitter for opphavskontroll ble levert fra kun 67 laks i årene 2011-2015.  
 
I tidsrommet fra 2011 til 2015 ble plantet rogn nedstrøms Reinforsen i Ranaelva kun i 2011 og 2012 
(tabell 7). De neste to årene ble rognplantingen utført ovenfor Reinforsen, men det ikke ble satt ut noe 
fiskemateriale i 2015 (grunnet rotenonbehandling og brakklegging). I Røssåga har det hvert år i perioden 
2011-2015 blitt satt ut gjennomsnittlig 12.000 (6.000-15.000) smolt, i 2011 ble det også plantet 360.000 
rogn og i 2014 og 2015 er det satt ut 360.000 uforet yngel hvert år. I Leirelva er det i gjennomsnitt satt ut 
ca. 19.000 ett-årig yngel og parr hvert år i perioden 2011-2015.  
 
 
 

Tabell 7 Oversikt over utsettingene av smolt, ett-årig settefisk og øyerogn i Ranaelva, Røssåga og Leirelva i 
årene 2005-2015. Tallene for 2005-2010 er henta fra Moen et.al (2011). Fisk satt ut i Leirelva før 2010 ble satt 
ut nedenfor fiskesperra. 1) 9.900 av utsatt materiale benevnt som øyerogn var foret årsyngel. 2) Utsatt materiale 
benevnt som øyerogn var foret årsyngel. 3) Utsett i Ranaelva har blitt utført ovenfor Reinforsen. 4) Utsetting 
oppført som øyerogn i Røssåga var uforet yngel 

År  Ranaelva Røssåga Leirelva 
 smolt ett-årig øyerogn smolt ett-årig øyerogn smolt ett-årig øyerogn 

          
2005 83.650 62.000  53.700 14.900     
2006 20.500  619.531 14.000      
2007   484.328 1.400 4.000 280.613    
2008   868.588 2.000 4.432 357.073  2.400 128.000 
2009   957.610 15.634 4.563 546.385 3.193 7.730 232.155 
2010   1.036.819 12.250  420.126 2.450  118.7411 
2011   882.092 14.314 7.963 356.825   14.0002 
2012   42.000 14.000    7.000 24.5002 
2013   124.0003 6.276    13.811  
2014   703.4243 15.000  357.0004  8.000 19.0002 

2015    10.193  360.0004  3.557 3.8002 
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4  Resultater  
 

4.1 Ungfiskregistreringer 
 
4.1.1 Tetthetsregistreringer i Ranaelva og Røssåga 
 
Formålet med ungfiskregistreringer i Ranaelva og Røssåga er å overvåke utviklingen i tetthetene av 
ungfisk og vurdere tilslaget av utsettingene i elvene. Dette utføres gjennom tetthetsregistreringer og 
kontroll av andel merket/umerket (Alizarin-merke) ungfisk i fangstene. Tetthetsregistreringene benyttes 
som et mål for utviklingen i fiskebestandene, og for å kartlegge i hvor stor grad tilgjengelige leveområder 
for ungfisken utnyttes av fisken og til å vurdere om produksjonspotensialet for elva blir utnyttet. Når 
endringer eller utviklingen i forekomsten av laksunger skal overvåkes som et mål på effektene av et 
utsettingsprogram er det hensiktsmessig å samtidig ha kontroll med utviklingen i samlevende bestander 
av annen laksefisk. Registreringer av fangst av ørretunger i Ranaelva og Røssåga blir derfor viktig. Det 
foreligger begrenset med resultater fra el-fiske i perioden 2007-2010, og resultatene er vanskelige å 
sammenligne mellom år på grunn av ulike lokalitetsvalg fra år til år og svært lave rapporterte fangbarheter 
(Moen et.al. 2008, 2009, 2010, 2011). Ved resultatbehandlingen fra feltregistreringene for 2011-2015 
utføres derfor ingen sammenligninger mot tidligere års registreringer.  
 
 
Når tilslag fra utsatt fiskemateriale skal vurderes er det ønskelig å følge de ulike årsklassene gjennom en 
overvåkingsperiode. I forbindelse med ungfisktettheter og beregna tettheter har vi på bakgrunn av 
fangstene ved elektrofiske hverken i 2011 eller 2012 greid å imøtekomme dette ønske. Fangstene av 
den enkelte årsklasse (1+ - 3+) har ikke hver for seg gitt fangster som gir grunnlag for å beregne tetthet 
basert på 3 ganger overfiske, fordi de ikke har gitt suksessivt avtagende fangster (Zippin 1958). 
Tetthetsdata er derfor fremstilt kun adskilt på 0+ (årsyngel) og eldre ungfisk. Ved fremstilling av 
resultatene for kontroll av merket/umerket fisk er imidlertid dataene skilt på årsklasser. 
 
 
Ranaelva 
Det ble de tre første årene forsøkt å finne en til to nye lokaliteter for elektrofiske i øvre del av elva 
(oppstrøms lokalitet 5), men fiskbare områder preges av bunnsubstrat dominert av sand og finkornet 
grus. Denne habitattypen har vært godt representert gjennom de to lokalitetene nederst i elva. Områder 
med mer variert bunnsubstrat ligger gjennomgående for dypt til å kunne fiskes eller har for lite areal. Vi 
har derfor endt opp med å benytte kun fem lokaliteter for tetthetsberegningene i Ranaelva. Det ble i tillegg 
samlet inn ungfisk for aldersbestemmelse og merkekontroll ved fiske på en rekke mindre områder utenfor 
disse fem lokalitetene.  
 
Fangstene av laksunger (>0+) og av årsyngel avtok i årene 2011-2015 (figur 9). I 2011 var den estimerte 
tettheten av laksunger 30 fisk/100 m2 mens den estimerte tettheten i 2013 var kun 13,9 fisk/100 m2. En 
tilsvarende nedgang i fisketettheten ble også registrert for årsyngel, der fangsten etter første omgang 
med elfiske sank fra 10 fisk/100 m2 i 2011 til bare 1 fisk/1002 i 2011. Både for eldre laksunger og årsyngel 
var endringene i estimert tetthet størst mellom 2012 til 2013 (figur 10). Endringene for eldre laksunger 
var i stor grad lik for alle lokalitetene, mens reduksjonen i fangst av årsyngel var langt høyere på 
lokalitetene nede i elva enn lengre opp i elva.  
 
Den observerte nedgangen i fisketetthet kan trolig ikke tilskrives store variasjoner i årsklassestyrke, noe 
en negativ utvikling i fisketetthet også mellom de enkelte årsklassene indikerer (tabell 8). Estimert tetthet 
av årsyngel avtok fra 14,4 fisk/100 m2 i 2011 til 5,8 fisk/100 m2 i 2013, og for to-somrige (1+) laksunger 
falt estimert tetthet fra 7,7 fisk til 4,2 fisk. For eldre laksunger var ikke utviklingen like klar.   

 
Tetthetene av eldre ørretunger var mye lavere enn tetthetene av laks (3,3-5,4 fisk/100 m2), men viste 
ikke samme negative utvikling som laksen (figur 9). Eldre ørretunger ble knapt påvist på de to nederste 
lokalitetene. På de tre øvre lokalitetene varierte tettheten fra 0,3 til 24,3 individer per 100 m2 (vedlegg 1). 
Årsyngel av ørret ble påvist i svært lave og avtakende tettheter.  
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Tabell 8 Tetthet av ulike aldersgrupper av laksunger (antall/100 m2) det enkelte 
fangstår i Ranaelva og Røssåga i 2011-2015. Der hvor antatt total populasjon er 
større enn 50 individer er estimatet oppgitt med 95 % KI.  

Elv Fangstår 0+ 1+ 2+ 3+ 

      
Ranaelva 2011 14,4±0,4 7,7±0,3 10,4±1,1 1,6 
 2012 7,9±0,2 2,7 8,0±0,2 5,0 
 2013 5,8±2,2 4,2 8,3±0,9 1,1 
      
Røssåga 2011 1,9 0,6 1,7 0,9 
 2012 2,3 1,7 1,4 2,7 
 2013 0,8 0,6 1,2 0,3 
 2014 8,7±4,9 0,9 0,8 0,4 
 2015 16,2±3,6 2,9 2,5 1,3 

 
 
 

 
Figur 9  Estimert ungfisktetthet for laks og ørret (eldre enn årsyngel), samt fangst av årsyngel ved første 
fiskeomgang for totalmaterialet fra Ranaelva, Røssåga og Leirelva i årene 2011-2015. Ungfisktetthetene er 
beregnet for samlet fangst fra alle lokaliteter og er oppgitt med 95% konfidensintervall for datapunkter hvor dette 
kan beregnes. Manglende datapunkt for eldre ørretunger i Leirelva i 2013 skyldes at vanskelige fiskeforhold ga 
negativ fangbarhet på to av lokalitetene, og tettheten kunne dermed ikke estimeres som et samlet gjennomsnitt for 
elva.. Den samlede fangsten på lokalitetene der fangbarheten var negativ var  
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Røssåga 
I Røssåga ble lokalitetene fra 2011 utvidet med en lokalitet (lok. 6- Solbakksteinan) i 2012, slik at fra og 
med 2012 ble seks lokaliteter benyttet (tabell 1). Det ble også fisket utenfor det faste stasjonsnettet for 
å gi økt materiale for kontroll av fargemerking. Selv om det ble fisket svært store arealer (langs 
forbygningene på begge sider av elva fra E6-brua til Breigrunnen) utgjorde fangstene på dette fisket i 
årene 2011-2013 anslagsvis færre enn 0,1 laksunger/100 m2. 
 
Fangstene og estimert tetthet av eldre laksunger (>0+) har variert mye fra år til år, og registreringene gir 
ikke grunnlag for å vurdere om bestanden av ungfisk har utviklet seg i noen retning (figur 9). De estimerte 
fisketetthetene har generelt vært lave (2,2-8,6 fisk/100 m2), men variasjonen mellom lokalitetene har vært 
stor (figur 9).  Fangstene av eldre laksunger (>0+) har generelt vært lav på fire av seks lokaliteter, og i 
stor grad har fangstene på lokalitet 2 og 3 vært avgjørende for den gjennomsnittlige estimerte 
fisketettheten. Estimert tetthet innenfor hver av disse to lokalitetene har variert kraftig, fra 1,1-18,6 
fisk/100 m2 på lokalitet 2 og fra 6,4-30,9 fisk/100 m2 på lokalitet 3. Variasjonen i fangst på de øvrige 
lokalitetene har mindre betydning for de store variasjonen i gjennomsnittlig estimert tetthet for «hele elva» 
(jfr. figur 9).  
 
Når fisketettheten beregnes for de enkelte aldersgruppene synes tetthetene av årsyngel å øke i perioden 
fra 2011 til 2015 (tabell 8). For de øvrige aldersgruppene er det ingen klar trend i noen retning. Ved å 
følge årsklassene er det kun 2010-årsklassen (0+ i 2011) der det kan spores en naturlig sammenheng 
mellom registreringene fra år til år, dvs. at for denne årsklassen avtar registret tetthet noe fra år til år 
(tabell 8).   
 
Fangstene av årsyngel har ikke variert i samme grad som fangstene av eldre laksunger, og det har vært 
en positiv utvikling i årene fra 2011 til 2015 (figur 9). I 2011 ble det fanget 1,5 årsyngel av laks per 100 
m2 i den første fiskerunden under elfiske, og i 2015 ble det fanget 8,7 årsyngel/100 m2. Det er i stor grad 
variasjonen i fangst på lokalitet 1 på Breigrunnen som gir denne klart positive trenden (figur 10).  
 
Fangstene og estimert tetthet av eldre ørretunger (>0+) har med unntak for 2012 variert i takt med 
endringene for laksunger (figur 8). I tre av fem år har tetthetene av ørretunger ligget 40-70 % høyere enn 
tetthetene av laks  I 2012 var tettheten av laksunger dobbelt så høy som året før, mens tettheten av 
ørretunger var tre ganger høyere enn året før. I likhet med laks har mesteparten av ørretungene blitt 
fanget på lokalitet 2 og 3 (vedlegg 1). Fangstene av årsyngel av ørret holdt seg på et jevnt, men lavt nivå 
(0,1-2,0 fisk/100 m2).  
 
 
Leirelva 
Det har vært store mellomårlige variasjoner i fangst og estimert tetthet av eldre (>0+) laksunger, og 
tetthetene har variert fra 4,4 til 38,3 fisk i perioden 2011-2015 (figur 9). De høyeste fisketetthetene ble 
registrert i 2012, et år der svært slamholdig vann fra anleggsarbeider langt opp i dalen ble antatt å påvirke 
fangbarheten negativt og beregnet fangbarhet varierte da også mye mellom lokalitetene dette året 
(vedlegg 1).  Også i 2013 var elva klart påvirket av anleggsaktiviteten, og fisketettheten var da noe lavere 
enn i 2012. Beregnet fangbarhet var svært lav i 2013, og for en av lokalitetene var fangbarhetene negativ. 
Tetthetsberegningene betraktes derfor som noe usikre dette året. Det var ingen klar utvikling i 
ungfiskbestanden av laks i perioden fra 2011 til 2015, men  det antas at fisketetthetene trolig reelt har 
ligget mellom 20-30 fisk/100 m2 de fleste årene. De lave registrerte tetthetene i 2011 og 2014 gjenspeiler 
trolig ikke en reell nedgang i bestanden, men kan være et uttrykk for endringer i habitatbruk. Leirelva er 
betydelig påvirket av massetransport, og beskaffenheten innad i en lokalitet har variert mellom årene. 
Skjulkapasiteten har variert i henhold til endringer i hvor mye lett-transporterte materialer som hvert år 
sedimenterer eller vaskes ut. Når en av våre lokaliteter ett år har høyt innhold av sand/slam, blir 
tilgjengeligheten av skul for ungfisken redusert, og fisken trekker ut av området. Det var ikke spesielt 
store mellomårige variasjoner innad i hver lokalitet. 
 
Fangstene av årsyngel har ikke variert i takt med registreringene av eldre laksunger og falt fra 13 fisk/100 
m2 i 2011 til under en fisk/100 m2 i 2013 for deretter å øke til vel 6 fisk/100 m2 i 2015 (figur 9). Denne 
utviklingen sammenfaller med at elva var svært slamholdig i 2012 og 2013.  
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Med unntak for lav fangst og lav estimert fisketetthet i 2011, har tetthetene av eldre (>0+) ørretunger vært 
relativt stabile rundt 20-30 fisk/100 m2 (figur 9). I 2013 kunne ikke en gjennomsnittlig tetthet estimeres 
på grunn av at to av lokalitetene hadde negativ fangbarhet (jfr. vedlegg 1-2013). Den samlede fangsten 
etter tre fiskerunder tilsa imidlertid at fisketettheten i alle fall ikke var vesentlig lavere enn året før og 
årene etter. I 2011 var fangstene av både ørretunger og laksunger uvanlig lave sammenlignet med de 
øvrige årene, og det skal ikke utelukkes at spesielle fiskeforhold i elva kan forklare avviket i forhold til de 
øvrige årene. 
 
Fangstene av årsyngel av ørret utviklet seg likt med fangstene av årsyngel av laks, men var i fire av fem 
år over dobbelt så høye (figur 9). I Leirelva ble det i de fleste årene satt ut foret årsyngel, som under 
elfiske om høsten var vesentlig større enn like gammel villfisk. Mens naturlig produsert årsyngel har hatt 
lengder fra 26-40 mm har den utsatt årsyngelen har hatt lengder >50 mm, og lengdefordelingen av utsatt 
fisk har dermed overlappet lengdefordelingen til naturlig produsert 1+ (ett år eldre fisk) (vedlegg 3). All 
ungfisk av laks med lengder under 70 mm har derfor blitt aldersbestemt for å sikre korrekt vurdering av 
tetthet av årsyngel.   
 
 
                                      Ranaelva                                                                            Røssåga 

  

  
Figur 10  Årlig variasjon i estimert tetthet av laksunger eldre enn årsyngel, samt fangst av årsyngel ved første 
fiskeomgang for hver lokalitet i Ranaelva og Røssåga i årene fra 2011 til 2015. Tallgrunnlaget for figurene fremgår 
av vedlegg 1. 
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4.1.2 Døgnregulering i nedre Røssåga kraftverk og effekter for årsyngel 
 
Resultatene fra ungfiskundersøkelsene i 2011 indikerte at utplantet rogn hadde hatt relativt dårlig tilslag 
gjennom flere år, noe som sammen med de generelt lave registrerte tetthetene av årsyngel fra naturlig 
gyting i elva ga grunn til å diskutere om de store variasjonene i vannføring og lange perioder med lave 
vannføringer (15-30 m3/s) hadde vært svært skadelige for ungfisken (Kanstad-Hanssen & Lamberg 
2012). I 2012 ble det derfor utført registreringer gjennom sommeren for å registrere endringene i 
årsyngeltettheter for å avdekke eventuell unormalt høy dødelighet. Imidlertid var vannføringen uvanlig 
stabil i perioden juni-september på grunn av svært høy vannstand i Røssvatn og fare for overløp og 
flomskader. Sommer/høst 2012 representerte derfor et i utgangspunktet gunstig elvemiljø siden raske 
vannstandsendringer og tørrlegginger av årsyngelhabitat knapt forekom. I tabell 9 er resultatene av 
"årsyngelkontrollen" gjengitt, og det fremgår at dødeligheten uttrykt som reduksjon i tetthet gjennom 
sommeren varierte fra 91 % på Breigrunnen til 56 % ved butikken (Eitran). Dette er en relativt enkel 
undersøkelse som ikke skal tillegges for stor betydning, men resultatene gjenspeiler områdenes 
eksponering ved raske vannstandsendringer og indikerer hvor stor dødeligheten er når elva ikke utsettes 
for omfattende døgnreguleringer av vannføring. Resultatene fra det ordinære overvåkingsprogrammet 
støtter opp om vurderingen at stabil elv gir økt overlevelse hos årsyngel ved å gi høyere fangster av 
årsyngel i 2012 enn i 2011.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.1.3 Videoovervåking og dykkerobservasjoner av ungfisk 
 
Innledende observasjoner ved dykking og videoovervåking 
 
I 2009 og 2010 registrerte lokale dykkere relativt store forekomster av ungfisk i forbindelse med dykking 
på de dypeste områdene i Røssåga (B. Kibsgaard & T. Næss, pers medd.). For å avdekke betydningen 
av ungfiskforekomster i de dype områdene av Røssåga ble det i 2011 utført enkle registreringer ved 
dykking (jfr kart – vedlegg 2) og med bruk av et fjernstyrt undervanns-videokamera.  
 
De første dykkene i elva ble gjennomført medio august, og avdekket til dels svært høye tettheter av 
ungfisk, der laks og ørret var samlet i store grupper (n=15-50+), på dyp større enn 4-5 m. Disse gruppene 
av ungfisk (2+ og noe 1+) var i øvre del av Røssåga dominert av ørret, mens laksunger dominerte nederst 
i elva. Det ble ikke registrert grupper av fisk på dyp mindre enn 4-5 m, og de største gruppene av ungfisk 
ble registrert på dyp større enn 6 m. Områdene var kjennetegnet av høye vannhastigheter (>1 m/s) og 
et bunnsubstrat i hovedsak bestående av grus/stein (Ø=5-30 cm). Unntaket var det nederste undersøkte 
området, der det stort sett var sand/grus på bunnen. Imidlertid var det kraftig makrovegetasjon på 
bunnen, og fisken sto skjult i vegetasjonen. Større grupper av ungfisk ble registrert i alle undersøkte 
områder av elva der dybden oversteg 4 m. De dypeste områdene i Røssåga er 8 m dype, og noe spesielt 
for Røssåga er at de dype områdene ikke er kulper.   

Tabell 9 Fangst (med gjenutsetting) av årsyngel på tre kontrollområder i 
Røssåga  gjennom sommeren 2012. På to av kontrollområdene var ikke 
fangstene suksessivt avtagende, og her ble gjennomsnittlig fangst 17/7 og 3/8 
benyttet for å beregna endring til 15/9. 

Lokalitet Dato Areal Fangst Fangst 
/100 m2 

Akkumulert 
 % endring 

Breigrunnen 17. juni 115 145 126  
 3. august 120 84 70 -45 
 15. september 100 12 12 -91 
v/ gapahuken 17. juni 150 198 132  
 3. august 150 346 230  
 15. september 150 45 30 -82 
v/butikken 17. juni 520 35 7  
 3. august 520 6 1  
 15. september 720 12 2 -56 
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For å eliminere eventuell påvirkning av dykkerne ble det satt ut et fjernstyrt videokamera i Pumphushøla. 
Dvs. at det var mulig å svinge kameraet 360 grader og dermed følge enkeltfisk eller stimer av fisk. 
Ungfisken ble observert å beite aktivt, og med unntak for noen enkeltindivider ble det ikke registrert klar 
territoriell adferd mellom fiskene. Uten at noe klart mønster ble registrert flyttet gruppene av fisk 
oppholdssted innenfor dypområdet flere ganger i løpet av en normal observasjonsperiode på 10-20 
minutt. Uten at adferden kunne beskrives som stimadferd forflyttet individene i en gruppe seg kollektivt, 
og gruppene av fisk ble i liten grad oppløst eller splittet under forflytninger. Ved å telle fisk i videobilde 
innenfor et kjent areal (en trekant 3 m fra linsa) viste øyeblikksituasjoner tettheter tilsvarende 200-400 
ungfisk/100 m2. Gjentatt dykk i elva utover sesongen viste at forekomsten av ungfisk i dypet avtok utover 
høsten, og i månedsskifte september/oktober syntes dypområdene å fremstå mer eller mindre 
fisketomme. De høyeste tetthetene av ungfisk i dypområdene skal ha vært i juli måned (B. Kibsgård & T. 
Næss, pers.medd.).     
 
  
Videoovervåking av ungfisk i dypet 
 
Med utgangspunkt i registreringene som ble utført med videokamera på dype områder i Røssåga i 2011, 
samt dykkerregistreringer samme år, ble to områder valgt ut for overvåking i 2012. Området ved 
Breigrunnen/Pumphushølla, som videoregistreringen i 2011 viste hadde svært høye tettheter av ungfisk, 
var i 2012 tilnærmet fisketomt med beregnet gjennomsnittlige tettheter lavere enn 4 ungfisk per 100 m2 
(tabell 10).  Området i kanalen viste langt høyere tettheter av ungfisk, og gjennomsnittlige tettheter i 
augsut og september var hhv. 73 og 59 ungfisk per 100 m2. I løpet av de første ukene av oktober falt 
fisketettheten kraftig og området var tilnærmet fisketomt når registreringene ble avsluttet 20. oktober. 
Variasjonene var store, og beregnet tetthet for en enkelt registreringssekvens varierte fra 0 til 548 ungfisk 
per 100 m2 (tabell 10, figur 11). De høyeste beregnede tetthetene representerer registreringssekvenser 
der stimer av ungfisk kom inn i overvåkingsområdene. Observasjonene var dominert av to- og treåring 
ungfisk. 
 
 

Tabell 10 Beregnet tetthet av ungfisk (ant./100 m2) basert på videoovervåking i dype områder i Røssåga i 
2012. 

Lokalitet August September Oktober 
 Berenga tetthet 

Ant./100 m2 

Variasjon Berenga tetthet 
Ant./100 m2 

Variasjon Berenga tetthet 
Ant./100 m2 

Variasjon 

       

Kanalen 73,0±6,7 0-543 59,3±4,7 0-314 0,7±0,5 0-28 

Pumphushølla 3,8±0,6 0-37 2,5±0,9 0-17 0,2±0,1 0-4 
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Figur 11 Variasjonen i beregnede tettheter av ungfisk registrert med fire videokamera i Kanalen på 6-7 m dyp i 
perioden 9. august (uke 32) til 30. september (uke 39). 
 
 
 

                           
 
Figur 12 Beregnet tetthet av ungfisk registrert med fire videokamera i Kanalen på 6-7 m dyp i perioden 9. august 
(uke 32) til 18. oktober (uke 42).Gjennomsnittsverdiene er oppgitt med standardfeil (SE). 
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Registreringene viste at mengden ungfisk varierte mellom de overvåkede sektorene (kameraene) og 
gjennom sesongen (figur 12). Hvert videokamera overvåket sektorer med noe ulik beskaffenhet, der 
sektorene til kamera 1 og 2 var dominert av grov grus og stein (10-20 cm), sektoren til kamera 3 av grov 
grus og sektoren til kamera 4 av grus/grov grus. Den observerte lavere tettheten av ungfisk i kamera 3 
kan trolig ikke alene kobles til substrat, men kan trolig også relateres til vannhastigheter. Felles for alle 
kameraene var en avtagende tetthet av ungfisk gjennom overvåkingsperioden, og i løpet av en uke i 
månedsskifte september falt tetthetene fra 40-70 ungfisk til ned mot null ungfisk. Denne lave tettheten 
vedvarte til registreringene ble avsluttet  20. oktober. Reduksjonene i observert fisketetthet sammenfalt 
med temperaturfall ned mot 4 grader i elva (figur 13). 
 
 

 
Figur 13 Temperaturmålinger fra Røssåga sommer/høst 2012. Tidsrommet med brå reduksjon i observert 
fisketetthet i dyp-området i kanalen er markert med rød skravur. 
 
 
Tetthetene av ungfisk varierte avhengig av når på døgnet registreringene ble utført (figur 14). Basert på 
registreringene utført i august og september (før uke 40) var de beregnede tetthetene høyest midt på 
dagen (88,2 ungfisk/100 m2) og lavest på kvelden (45,5 ungfisk/100 m2) og forskjellene var signifikante 
(Anova, F=37.9, r2=0.28, p<0,01). For registreringene midt på dagen og på kvelden var det en trend mot 
avtagende tettheter i løpet av august og september, mens registreringene på morgenen var tilnærmet 
like gjennom samme periode. 
 
 

                    
 
Figur 14 Beregnede tettheter av ungfisk på morgenen, midt på dagen og på kvelden registrert med fire 
videokameraer på 6-7 m dyp i Røssåga i perioden 8.august til 20. oktober i 2012. 
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Registreringene viste at laksunger utgjorde fra 80 til 100 prosent av den observerte ungfisken, og at 
andelen av ørretunger syntes å avta utover høsten (tabell 11). Tidligere registreringer utført gjennom 
dykking (i 2010 og 2011) indikerte at observerte stimer/ansamlinger av ungfisk var dominert av ørretunger 
(Kanstad-Hanssen & Lamberg 2012), men vi fant ingen forskjell i artsfordelingen om vi sammenlignet 
registreringssekvenser som inneholdt stimer med sekvenser med "normale" tettheter.  
 
 
 

Tabell 11 Andel (%) av laksunger og ørretunger registrert ved videoovervåking på 
6-7 m dyp i Røssåga i perioden 8.august (uke 32) til 20. oktober (uke 42) i 2012 

 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

            
Laksunger 86 87 100 100 95 80 89 98 100 100 100 
Ørretunger 14 13 0 0 5 10 11 2 0 0 0 

 
 
 
Ungfisken som observeres i de dype områdene av Røssåga utnytter i liten eller ingen grad 
skjulmuligheter i substratet, og står oftest 5-50 cm over bunnen. Det ble heller ikke registrert interaksjoner 
mellom individene som tyder på territoriehevding, og enkeltindivid svømte hele tiden inn og ut av 
kamerasektoren. Utover effekten av dybde anses derfor ikke predasjonsunnvikelse å være en viktig 
forklaringsfaktor for bruken av dypområdene. Gjennomgående høye vannhastigheter, dvs. >1,3 m/s 10 
cm over bunnen og opp mot 2m/s oppe i vannsøylen (jfr. Kanstad-Hanssen 2013), skal i utgangspunktet 
tilsi at mengden driv i vannmassene per tidsenhet er høyt, og vi har antatt at bruken av dypområdene 
delvis er relatert til næringssøk. For å avdekke om ungfisken i dypet utøver aktivt næringssøk eller kun 
søker skjul i dypet registrerte vi beiteutfall/beitefrekvens ved å observere enkeltindivider over tidsrom på 
minimum 30 sekunder og registrere antall sekunder mellom hver forsøk på å fange driv. Dette utførte vi 
mellom klokka 7 og 19 en dag annen hver uke. Ungfisken var relativt aktiv, og de gjennomsnittlige 
verdiene for antall beiteutfall varierte mellom 0,9 og 3,32 utfall per minutt, eller et utfall hvert 12. til 65. 
sekund (tabell 12). 
 
 
 

Tabell 12 Beiteaktivitet uttrykt som antall beiteutfall per minutt for ungfisk overvåket 
på 6-7 m dyp i Røssåga i perioden august-oktober 2012. Gjennomsnittmålingene er 
oppgitt med standardavvik. 

 Uke 32 Uke 34 Uke 36 Uke 38 Uke 40 

      
Antall kontrollerte ungfisk 14 29 20 15 9 
Beitefrekvens 3,32±0,4 1,75±0,8 2,47±0,3 1,17±0,3 0,91±0,6 

 
 
 
 
Videoovervåking av ungfisk på elfiske-lokaliteter 
 
Vi har ikke funnet områder i Røssåga som er godt fiskbare med elektrisk fiskeapparat når kraftverket har 
middels til høy produksjon, dvs. når vannføringen i elva overstiger 30-35 m3/s. Dette har medført at alt 
elfiske i elva er utført etter at kraftverket har redusert produksjonen, og at både vannføring og vannstand 
har avtatt. Vannføringen har blitt stabilisert 8-12 timer før elfiske er gjennomført, men siden hele 
lakseførende strekning i Røssåga påvirkes av tidevann varierer vannstanden i like stor og større grad av 
om elva stuves ved høyvann enn av forskjellen i vannføring på 30 m3/s eller normal driftsvannføring på 
60-120 m3/s. Dette innebærer at når hver elfiske-lokalitet fiskes tre omganger, og fisket dermed pågår i 
1,5-2 timer på hver lokalitet, så vil vannstanden endres betydelig gjennom en fiskerunde. 
Tidevannspåvirket vannstandsendring kan på lokalitet 2 utgjøre 40-50 cm. 
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På grunn av utfordringene knyttet til at elfiskelokalitetene ikke er fiskbare på høy vannføring, og at 
elfiske/ungfiskregistreringene har krevd tilpasning av kraftverksdriften, ble det i 2015 gjort forsøk for å 
undersøke om videoovervåking kunne anvendes til å estimere fisketetthet  på elfiske-lokalitetene på 
samme måte som ble benyttet i dypområdene. Innenfor to av elfiske-lokalitetene ble det satt ut 12 
videokameraer, som gjorde opptak tre timer i forkant og under gjennomføring av elfiske. Til sammen ble 
det da lagret 54 timer videoopptak fra hver lokalitet. Kameraene ble satt ut slik at de sammen dekte et 
areal på ca. 35 m2.  
 
Kameraene ble satt ut innenfor lokalitet 2 og 3. Lokalitet 2 er i helhet en forbygning av store steinblokker, 
som ved 30 m3/s og lavvann (fjære sjø) blir tørrlagt i 70-75 % av høyden. Lokalitet 3 er steinranker/buner 
som er lagt ut i elva, og består i stor grad av grov stein og blokk. De høyeste punktene på steinrankene 
bryter så vidt vannoverflaten ved 30 m3/s og lavvann, men vannhastighetene varierer betydelig med 
tidevannssyklusen.  
 
Ved elfiske på lokalitet 2 og 3 i 2015 ble det estimert en fisketetthet på hhv. 49,7 og 57,7 fisk/100 m2 
(vedlegg 1-2015). Forutsatt at fiskene fordelte seg jevnt innenfor lokalitetene tilsvarte dette at det på 
tilsvarende areal som videokameraene dekte (35 m2) var en estimert tetthet på 17 fisk i lokalitet 2 og 20 
fisk i lokalitet 3. Til sammenligning ble det gjort hhv 39 og 271 observasjoner av ungfisk over en 
tidsperiode på 4,5 time (tabell 13). Dette tilsvarer observasjon av 0,14 fisk per minutt i lokalitet 2 og 1 
fisk per minutt i lokalitet 3. Utover at det var en åpenbar forskjell i antall observasjoner mellom de to 
lokalitetene, kan ikke registreringene benyttes til noen form for direkte sammenligning mot estimert 
fisketetthet fra elfiske. Som observasjonen fra lokalitet 2 viser var ungfisken her lite aktiv ute i 
vannmassene, og oppholdt seg trolig inne i de store hulrommene mellom steinblokken som utgjør 
forbygningen. På lokalitet 3 beveget fisken seg mye mer synlig. På grunn av denne adferden var det i 
liten grad mulig å følge den enkelte fisken, og det var derfor ikke mulig å vurdere hvor mange ulike 
individer som var representert i observasjonene.  
 
Selv om videoovervåkingen ikke kunne benyttes til å estimere fisketetthet gå overvåkingen annen viktig 
informasjon. En viktig forutsetning for å estimere fisketetthet ved å fiske et område og fjerne fisk gjennom 
tre omganger er at det ikke er innvandring eller utvandring av fiskeområdet under estimeringen (jfr. Zippin 
1958, Bohlin et al. 1982). Videoovervåkingen viste at det var en netto transport av fisk ut av forbygningen 
(lokalitet 2) og steinranken (lokalitet 3), der relative utvandringen av fisk var høyest i forbygningen (tabell 
13). Mens antall observasjoner av fisk som vandret inn i fiskeområdet(overvåkingsområdet var på samme 
nivå gjennom overvåkingsperioden, økte antall observasjoner av fisk som forlot fiskeområdet (figur 15).  
 
 
 

Tabell 13 Oversikt over registrerte observasjoner av ungfisk på videoopptak, og estimert 
fisketetthet basert på elfiske på to lokaliteter i Røssåga. Estimert fisketetthet er oppgitt per 
35 m2 for å være tilpasset videoovervåket  areal. 

 Elfiske Video-overvåking 
 Estimert 

fisketetthet 
Totalt antall 

observasjoner 
 Innvandring Utvandring 

      
Lokalitet 2 17,4 39 21 3 15 
Lokalitet 3 20,2 271 240 10 21 
      
Samlet 18,8 310 261 13 36 
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Figur 15 Frekvens av fiskeobservasjoner gjennom en videoovervåkingsperiode på 207 minutter (4,5 time). 
Vannstanden var synkende gjennom perioden på grunn av avtagende stuving fra tidevann. 
 
 

 
 

  

  
 
Figur 16 Bilder fra fire av videokameraene. Bildet opp til venstre er fra et kamera i steinranken på lokalitet 3, og 
pilene viser to ungfisk. De øvrige bildene er fra lokalitet 2.     
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4.2 Gytefiskregistrering 
 
4.2.1 Ranaelva 
 
Laks 
 
I årene fra 2008 til 2013 har det blitt registrert fra 378 til 729 villaks under drivtellingene av gytefisk i 
Ranaelva (figur 17). Gjennomsnittet for alle årene er 526 laks (SD=150). I 2008 ble det ikke observert 
oppdrettslaks, men i 2009, 2010 og 2013 var det hhv. 4.4, 0.7 og 4.5 % rømt oppdrettslaks i 
gytebestanden. Beregnet innsig av villaks til elva var relativt likt i årene fra 2008 til 2010, men en 
reduksjon i antall fisk som ble avlivet i sportsfiske bidro til at gytebestanden av laks økte i denne perioden. 
I 2013 var både innsig og registrert gytebestand langt under gjennomsnittet for årene med drivtelling. I 
2014 ble det fanget og avlivet 204 laks i ordinær fiskesesong, mens 520 laks ble rapportert gjenutsatt. 
Selv om tallene for gjenutsatt laks i fiskesesongen kan inneholde fisk som ble fanget flere ganger, vil det 
være et konservativt anslag at det var minimum vel 700 laks i elva i 2014. Gjennom det åpne fisket frem 
mot rotenonbehandlingen, fangst i ordinær fiskesesong og oppsamling av dødfisk etter 
rotenonbehandling ble det til sammen registrert avlivet vel 500 laks. I 2015 ble det fanget og avlivet 803 
laks gjennom stangfiske, mens det ble tatt opp kun 28 laks etter rotenonbehandlingen. Et konservativt 
anslag for 2015 er at det var minimum 830 laks i elva dette året. 
 
Laksen har i alle årene med drivtelling i all hovedsak blitt registrert langt oppe i elva (figur 18). Andelen 
av laks som hvert år har blitt registret i utløpskanalen fra Reinforsen kraftverk har avtatt fra 27 % i 2008 
til ca. 5 % i 2013. De neste tre sonene har til sammen utgjort 52-77 % av all registret laks i elva, mens 
de fire nederste sonene til sammen har utgjort 17-25 % av laksen i elva. I 2010 ble det svømt en strekning 
på ca. 3 km nedstrøms sone 7, dvs. fra Esjeberget og ned til Brennsletta, og registreringene av laks på 
denne strekningen utgjorde kun 4 % av de totale observasjonene dette året. Det bør anmerkes at de 
fleste laksen som registreres i sone 1 og 2 hvert år observeres i utløpet av kulpene, på et begrenset areal 
der fisketettheten er svært høy.  
 
 
 

 
Figur 17  Antall villaks registrert ved gytefisktelling og innrapportert fangst i Ranaelva i årene 2008, 2009, 2010 
og 2013. Fangsttall i 2014 og 2015 er kombinasjon av stangfiskefangster og dødfiskoppsamling etter 
rotenonbehandling. 
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Figur 18  Sonevis fordeling av laks i Ranaelva i perioden 2008-2010 og i 2013. 
 
 
 
Laksebestanden har i alle årene vært dominert av mellomlaks (x̃=44,6, SD=1,7)  og storlaks (x̃=32,5, 

SD=1,4), og smålaks har utgjort vel 20 % (x̃=22,9, SD=2,1) av den registrerte laksen (figur 19). Andelene 
av hunnlaks innen hver størrelsesgruppe varierte lite mellom årene, og mens andelen hunnfisk blant 
smålaks generelt har vært lav  (x=̃5,1, SD=4,2) har hunnlaks utgjort vel 50 % hos både mellomlaks  
(x̃=51,3, SD=4,4)  og storlaks (x̃=52,9, SD=4,9) (figur 20).  
 
 
 

 
Figur 19  Fordeling av størrelsesgrupper av laks i Ranaelva i perioden 2008-2010 og i 2013. 
 
 
 

 
Figur 20  Andel hunnfisk i tre størrelsesgrupper av laks i Ranaelva i perioden 2008-2010 og i 2013.  
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Basert på den observerte størrelses- og kjønnsfordelingen av laks og snittvekter for smålaks, mellomlaks 
og storlaks beregnet ut fra innrapporterte sportsfiskefangster, er gytebiomassen av hunnlaks beregnet 
hvert år. Beregnet gytebiomasse har variert fra 1089 kg til 1891 kg, og når gytebestandsmål for elva er 
oppgitt til 1222 kg tilsier det at dette målet kun ble oppfylt i 2009 og 2010 (figur 21). 
 

 
Figur 21  Prosentvis oppnåelse av fastsatt gytebestandsmål for Ranaelva beregnet ut fra gytefisktellinger og 
oppgitt avlivet fangst i Ranaelva i perioden 2008-2010 og i 2013.  
 

 
 
 
Sjøørret 
 
Antall gytefisk av ørret registrert ved drivtelling økte kraftig fra 282 fisk i 2008 til 1.431 fisk i 2009, men 
avtok deretter til vel 500 fisk i 2013 (figur 22). Registreringene av umoden ørret var også lave i 2008 og 
økte kraftig i 2009, men  falt igjen i 2010 for så å øke noe i 2013. Gytefisk av sjøørret har, tilsvarende 
laks, i hovedsak blitt registrert i øvre del av elva (figur 23), mens små og umoden sjøørret i større grad 
har fordelt seg jevnere i elva men med en svak overvekt i nedre del av den undersøkte strekningen (figur 
24).  
 
 

 
Figur 22  Antall sjøørret registrert ved gytefisktelling i Ranaelva i perioden 2008-2010 og i 2013. 
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Figur 23  Sonevis fordeling av moden  (>1kg) sjøørret ved drivtelling i Ranaelva i perioden 2008-2010 og i 2013. 
 

 
Figur 24  Sonevis fordeling av umoden  (<1kg) sjøørret ved drivtelling i Ranaelva i perioden 2008-2010 og i 2013. 
 
Forholdet mellom de ulike størrelsesgruppene av sjøørret har fulgt samme trend alle årene dersom vi ser 
bort fra gruppen med fisk under ett kilo (figur 25). Andelen sjøørret under ett kilo har variert fra vel 20 % 
til 55 % (x̃=38,6, SD=13,7), og noe av denne variasjonen kan trolig forklares av at denne størrelsesgruppen 
i større grad utnytter de nedre ikke-undersøkte områdene av elva i større grad enn større, moden fisk.  
 

  

   
Figur 25  Fordeling av størrelsesgrupper av sjøørret i Ranaelva i perioden 2008-2010 og i 2013. 
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4.2.2 Røssåga 
 
Laks 
 
I årene fra 2008 til 2013 har det blitt registrert fra 200 til 553 villaks under drivtellingene av gytefisk i 
Røssåga, og registreringene viser ingen trend i utviklingen av bestanden (figur 26). Gjennomsnittet for 
alle årene er 365 laks (SD=127). I to av årene (2008 og 2010) ble det ikke registrert rømt oppdrettslaks i 
elva, og i tre av årene kun en eller to oppdrettslaks. I 2012 ble det registret 19 oppdrettslaks, et innslag 
på 3,3 % i gytebestanden. Med unntak for 2008 har avlivet fangst av laks vært stabilt lav, og i gjennomsnitt 
har fangsten utgjort 65 fisk (SD=127). Innsiget til elva har dermed, forutsatt at fangststatistikken er pålitelig, 
variert i takt med registrert størrelse på gytebestanden.  
 
Laksen har i alle årene med drivtelling i all hovedsak blitt registrert langt oppe i elva (figur 27). Andelen 
av laks som har blitt registret i utløpskanalen fra Nedre Røssåga kraftverk har generelt vært lav, og har i 
gjennomsnitt utgjort vel 4 % (x̃=4,4, SD=3,1).  Hvert år har 54-82 % (x̃=67,4, SD=8,8) av laksen blitt registrert 
i sone 2 og 3, dvs. på strekningen fra utløpskanalen og halvveis ned til campingplassen. Om lag 10 % av 
laksen har blitt fanget på strekningen ved campingplassen (sone 4), og fangstene i de øvrige sonene 
nedover elva har vært innbyrdes like og i gjennomsnitt har fangsten i den enkelte sonen utgjort i vel 3 % 
(x̃=3,3, SD=2,0). Det ene året den undersøkte strekningen ble utvidet, ble det kun registrert syv laks på 
strekningen fra samløpet med Leirelva og ned til Mykjen.  
 
 

 
Figur 26  Antall villaks registrert ved gytefisktelling og innrapportert fangst i Røssåga i årene 2008-2013. 

 
 
 

 
Figur 27  Sonevis fordeling av laks i Røssåga i årene 2008-2013. 
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Laksebestanden i Røssåga har i de fleste årene med gytefisktelling vært dominert av mellomlaks 
(x̃=42,3%, SD=9,9), og kun ett år var registreringene av storlaks like høy eller høyere (figur 28). Smålaks 
har utgjort fra 19 til 33 %  (x̃=25,6, SD=5,1). Andelene av hunnlaks innen hver størrelsesgruppe varierte 
lite mellom årene, og mens andelen hunnfisk blant smålaks generelt har vært lav  (x̃=10,2%, SD=7,4) har 
hunnlaks utgjort nær 50 % hos både mellomlaks  (x̃=46,9, SD=4,9)  og storlaks (x̃=48,9, SD=9,0) (figur 29). 
 

  
Figur 28  Fordeling av størrelsesgrupper av laks i Røssåga i årene 2008-2013. 
 

 
Figur 29  Andel hunnfisk i tre størrelsesgrupper av laks i Røssåga i årene 2008-2013.  
 
Basert på den observerte størrelses- og kjønnsfordelingen av laks og snittvekter for smålaks, mellomlaks 
og storlaks beregnet ut fra innrapporterte sportsfiskefangster, er gytebiomassen av hunnlaks beregnet 
hvert år. Beregnet gytebiomasse har variert fra 411 kg til 1432 kg, og når gytebestandsmål for elva er 
oppgitt til 1249 kg tilsier det at dette målet kun ble oppfylt i 2012 (figur 30). 
 

 
Figur 30  Prosentvis oppnåelse av fastsatt gytebestandsmål for Røssåga beregnet ut fra gytefisktellinger og 
oppgitt avlivet fangst i årene 2008-2013.  
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Sjøørret 
 
Registreringene av antall gytefisk av ørret har vist en svakt økende ikke-signifikant trend i perioden 2008-
2013, også når vi for 2012 trekker fra antall fisk som ble registrert nedstrøms samløpet med Leirelva 
(som kun ble undersøkt dette året) (figur 31). Mens gjennomsnittet for de tre første årene var 211 fisk 
var gjennomsnittet for de tre siste årene 320 fisk (når registreringene nedstrøms Leirelva holdes utenfor). 
Registreringene av umoden ørret variere mye mellom årene, også når vi holder registreringene 
nedstrøms Leirelva i 2012 utenfor beregningene. Registreringene av umoden sjøørret vil være beheftet 
med usikkerhet i og med at registreringene i 2012 viste at det trolig er mye umoden og ung sjøørret som 
oppholder seg i nedre del av elva, og ikke systematisk fanges opp av gytefiskregistreringene som til 
vanlig bare utføres i de øvre 6-7 km av elva. Gytefisk av sjøørret har, tilsvarende laks, i hovedsak blitt 
registrert i øvre del av elva (figur 32), mens små og umoden sjøørret i større grad har fordelt seg jevnere 
i elva men med en svak overvekt i nedre del av den undersøkte strekningen (figur 33).  
 

 
Figur 31  Antall sjøørret registrert ved gytefisktelling i Røssåga i årene 2008-2013. 
 

 
Figur 32  Sonevis fordeling av moden  (>1kg) sjøørret ved drivtelling i Røssåga i årene 2008- 2013. 
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Figur 33  Sonevis fordeling av umoden  (<1kg) sjøørret ved drivtelling i Røssåga i årene 2008-2013. 
 
 
Sjøørret under ett kilo har dominert registreringene i årene frem til 2013, og har utgjort fra 47 til 71 % 
(x̃=63,9, SD=9,4). Andelen av den registrerte bestanden av sjøørret større enn ett kilo har økt noe gjennom 
perioden, og mens gjennomsnittet i 2008-2010 var 33 % var gjennomsnittet for 2011-2013 45 % (figur 
34).  
 

  
 Figur 34  Fordeling av størrelsesgrupper av sjøørret i Ranaelva i perioden 2008-2010 og i 2013. 
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4.3 Analyser av skjell fra voksen laks 
 
4.3.1 Fiskens opphav 
 
Med utgangspunkt i skjellprøver som er tatt av sportsfiskefanget laks i elvene er laksene kategorisert 
som vill, rømt oppdrettslaks eller utsatt smolt (kultiveringsfisk). I Ranaelva har innslaget av rømt 
oppdrettslaks beregnet ut fra skjellprøver fra sportsfiske variert fra 4-12 %, og i gjennomsnitt har 2,1 % 
av laksene stammet fra utsatt smolt (tabell 14). I Røssåga har innslaget av rømt oppdrettslaks i 
sportsfiskefangstene variert fra 3 % til 13 % (x̃=8,9 %). Fra 9 til 19 % av laksene i Røssåga har stammet 
fra utsatt smolt. 
 
 

Tabell 14 Skjellprøver fra sportsfiske i Ranaelva og Røssåga i årene 2011-2015, og vurderinger av om 
laksen er rømt oppdrettsfisk eller utsatt smolt (kultiveringsfisk). Prosentvise innslag er beregnet kun for 
sikre og leselige prøver. 

  Antall  Rømt oppdrettslaks Utsatt smolt Usikre/uleselige 
  prøver n= % n= % n= 

Ranaelva 2011 130 10 8,3 2 1,7 9 
 2012 105 8 8,3 1 1,0 9 
 2013 92 11 12,4 0 0 3 
 2014 158 19 12,2 4 2,6 2 
 2015 193 8 4,1 10 5,2 3 
        
Røssåga 2011 51 6 12,2 6 12,2 2 
 2012 100 7 7,2 18 18,6 3 
 2013 43 1 2,7 7 18,9 6 
 2014 45 6 13,3 6 13,3 0 
 2015 34 1 2,9 3 8,8 3 

 
 
 
 
4.3.2 Smoltalder 
 
Ranaelva 
 
Med bakgrunn i fastsatt sjøalder og smoltalder er skjellanalysene sortert til sin respektive årsklasse, og 
våre registreringer har hvert år blitt lagt til registreringene som Veterinærinstituttet har utført i perioden 
2001-2010 (Moen et.al. 2011). Dette innebærer at vi har bygget videre på de tidligere registreringene og 
at beregnet smoltalder korrigeres for hver årsklasse fra år til år til årsklassen er ute av elva (tabell 15). 
 
Etter å ha lagt til våre registreringer må gjennomsnittlig smoltalder for årsklassene 2004-2010 korrigeres, 
og smoltalderen for årsklassene varierer fra 2,87 til 3,49 år. Som det fremgår av tabell 15 endres 
smoltalderen lite i 2005- og 2006 årsklassen, noe som viser at disse årsklassene er på tur ut av elva. 
 
 
Røssåga 
 
Våre registreringer fra perioden 2011-2014 har blitt lagt til registreringene som Veterinærinstituttet har 
utført i perioden 2001-2010, og analyserte skjellprøver fra sesongen 2014 viser at årsklassene frem mot 
2006-årsklassen er på tur ut eller ute av elva. I perioden 2003-2006 har smoltalderen variert svært lite og 
gjennomsnittlig smoltalder er 2,71 år (SD=0,07), mens den har økt svakt fra og med 2007 (tabell 16).  
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Tabell 15 Smoltalder hos ulike årsklasser bestemt ut fra skjell samla inn fra voksen laks i Ranaelva  
frem til og med 2015. Innsamla materiale i perioden 2001-2010 er analysert av Veterinærinstituttet  
(tall angitt i blått), og resultatene fra disse analysene er gjengitt fra Moen et.al. (2011). Antall observerte  
laks med en gitt smoltalder innenfor hver årsklasse registreres på bakgrunn av de årlige analysene av  
skjellmateriale. En enkelt årsklasse vil dermed registreres i skjellkontrollen over mange år avhengig av 
både smoltalder og sjøalder. Våre registreringer er derfor lagt til eksisterende registreringer  
fra Veterinærinstituttet, og er angitt med sort skrift. Tall i () viser smoltalder beregnet etter sesongen 2014. 
1) Det inngår seks femårig smolt i fra årsklassen. 

Årsklasse Smoltalder Gjennomsnitt N Årsklasse Smoltalder Gjennomsnitt N 

 2 år 3 år 4 år smoltalder   2 år 3 år 4 år smoltalder  

            

1995  3 9 3,75 12 2003 9 41 30 3,26 (3,26) 80 

1996  34 32 3,48 66 2004 15 77 38 3,18 (3,16) 130 

1997  42 14 3,25 56 2005 13 78 51 3,27 (3,26) 142 

1998  17 41 3,71 58 2006 14 41 27 3,16 (3,15) 82 

1999  43 12 3,22 55 2007  55 37 3,40 (3,29) 92 

2000 4 30   34 2008 10 62 761) 3,49 (3,22) 148 

2001 4  24  28 2009 3 33 32 3,43 (2,81) 22 

2002 1 100 9 3,07  110 2010 3 21   2,87 (2,00) 24 

            

 
  
 

Tabell 16 Smoltalder hos ulike årsklasser bestemt ut fra skjell samla inn fra voksen laks i Røssåga   
frem til og med 2015. Innsamlet materiale i perioden 2001-2010 er analysert av Veterinærinstituttet  
(tall angitt i blått), og resultatene fra disse analysene er gjengitt fra Moen et.al. (2011). Antall observerte  
laks med en gitt smoltalder innenfor hver årsklasse registreres på bakgrunn av de årlige analysene av  
skjellmateriale. En enkelt årsklasse vil dermed registreres i skjellkontrollen over mange år avhengig av 
både smoltalder og sjøalder. Våre registreringer er derfor lagt til eksisterende registreringer  
fra Veterinærinstituttet, og er angitt med sort skrift. Tall i () viser smoltalder beregna etter sesongen 2014. 

Årsklasse Smoltalder Gjennomsnitt N Årsklasse Smoltalder Gjennomsnitt N 

 2 år 3 år 4 år smoltalder   2 år 3 år 4 år smoltalder  

            

1995  1 4 3,80 5 2003 3 8   2,73 11 

1996  11 29 3,73 40 2004 15 20 1 2,61 (2,61) 36 

1997  37 14 3,23 78 2005 9 22 1 2,75 (2,74) 32 

1998  19 12 3,32 41 2006 12 31 2 2,78 (2,77) 45 

1999  33 2 3,05 35 2007 6 23 2 2,87 (2,83) 31 

2000  7   7 2008 8 26 7 2,94 (2,86) 41 

2001  1   1 2009 2 15 1 2,95 (2,90) 18 

2002  10 5 3,33 15 2010 1 7  2,88 8 

            

 
 
 
4.3.3  Voksen laks og klassifiseringer fra skjellmateriale 
 
Ranaelva 
 
Sportsfiskefangstne av laks i Ranaelva har vært dominert av 2-sjøvinter (x̃=43 %) og 3-sjøvinter (x̃=17 %) 
gammel fisk, mens 1-sjøvinter gammel fisk i gjennomsnitt har utgjort 35 % av fangstene (tabell 17). 
Flergangsgytende laks har utgjort fra 0 til 5 % av fangstene, i gjennomsnitt vel 3 %. 
Gjennomsnittsstørrelsen for 1-sjøvinterlaks i Ranaelva har i årene 2011-2015 vært 61 cm, mens 2-
sjøvinter og 3-sjøvinter fisk var hhv. 76,3 cm og 96 cm. 
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Røssåga 
 
I Røssåga har 1-sjøvinterlaks i gjennomsnitt utgjort 54 % av sportsfiskefangstene, mens to-sjøvinter har 
utgjort 43 % (tabell 17). Laks som var 3-sjøvintre eller eldre utgjorde i gjennomsnitt nær 9 %, mens vel 
4 % av laksene var flergangsgytere. Gjennomsnittsstørrelsen for 1-sjøvinterlaks i Røssåga har i årene 
2011-2015 vært 61,7 cm, mens 2-sjøvinter og 3-sjøvinter fisk var hhv. 73,6 cm og 92 cm. 
 
 
 

Tabell 17 Oversikt over sjøalder, gjennomsnittlengder (cm og -vekt (kg) og påviste flergangsgytere i 
skjellmaterialet fra sportsfiskefangstene i Ranaelva og Røssåga i årene 2011-2015.1)disse fiskene er 1S+, 2) en 
av fiskene er 1S+, 3) en av fiskene var 2S1S1. 4) ikke representativ fordeling pga. selektivt utvalg ihh. til 
størrelsesgrupper. 

Elv År  Sjøalder Flergangsgytere 
   1SW 2SW 3SW 4SW 1S1 2S+ 2S1 3S+ 3S1 

            
Ranaelva 2011 %-fordeling 29 % 38 % 27 % 2 % 2%1) 1%   1% 
  Snitt-lengde (cm) 61,1 79,6 90,1 106,5 - -   - 
  Snitt-vekt (kg) 2,2 5,1 7,5 11,0 - -   - 
         N 31 41 29 2 21) 1 0 0 1 

 2012 %-fordeling 40 % 31 % 22 % 1 % 1% 1% 2% 1% 1% 
  Snitt-lengde (cm) 62,7 82,2 97,8 101,0 88,4 81,8 95,0 88,5 102 
  Snitt-vekt (kg) 2,4 5,7 93 8,4 - - - - - 
         N 39 30 21 1 1 1 2 1 1 
 2013 %-fordeling 24% 62% 9% 1% 1% 3%    
  Snitt-lengde (cm) 60,4 78,0 102,6 122,0 92,0 97,0    
  Snitt-vekt (kg) 2,1 4,8 10,1 16,1 7,0 9,5    
         N 18 47 7 1 1 2 0 0 0 
 2014 %-fordeling 47 % 41 % 10 % 0,5 % 1,5%     
  Snitt-lengde (cm) 59,7 75,4 93,0 117,0 93,0     
  Snitt-vekt (kg) - - - - -     
         N 64 57 14 1 2 0 0 0 0 
 2015 %-fordeling 40 % 37 % 19 %    2 %  2 % 
  Snitt-lengde (cm) 56,1 82,6 92,9 - - - 101 - 106 
  Snitt-vekt (kg) 1,9 5,5 7,8 - - - 10,3 - 11,5 
         N 73 68 38 0 0 0 4 0 3 

Røssåga 2011 %-fordeling 21 % 51 % 16 % 4 % 4%2)    4%3) 
  Snitt-lengde (cm) 62,7 79,4 96,1 106 -    - 
  Snitt-vekt (kg) 1,5 5,1 7,8 11,4 -    - 
         N 9 23 7 2 22) 0 0 0 23) 
 2012 %-fordeling 37 % 39 % 14 % 1 % 3%  5%  1% 
  Snitt-lengde (cm) 58,9 75,5 88,0 101,0      
  Snitt-vekt (kg) 2,1 4,2 7,8 - -  -  - 
         N 36 38 13 1 3 0 5 0 1 
 2013 %-fordeling 64% 36%        
  Snitt-lengde (cm) 67,2 73,3        
  Snitt-vekt (kg) 2,2 4,7        
         N 18 10 0 0 0 0 0 0 0 
 2014 %-fordeling 54 % 46 %        
  Snitt-lengde (cm) 57,8 66,1        
  Snitt-vekt (kg) - -        
         N 21 18 0 0 0 0 0 0 0 
 2015 %-fordeling 4) 45 % 36 % 19 %       
  Snitt-lengde (cm) 57,3 74,4 88,7       
  Snitt-vekt (kg) 1,9 - -       
         N 14 11 6 0 0 0 0 0 0 
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4.4 Kontroll av tilslag av utsatt rogn og yngel 
 
4.4.1 Ungfisk og tilslag av utsatt rognmateriale 
 
For å måle tilslaget fra plantet rogn i elvene må man vite hva den totale rognmengden har vært hvert år. 
I 2008 ble det for første gang utført gytefisktelling i elvene, og dette blir det første året vi kan beregne hva 
den totale rognmengden i elvene har vært. Ved å ta utgangspunkt i registrert andel av holaks i hver 
størrelseskategori (små- mellom- og storlaks), gjennomsnittsvektene for sportfiskefanget laks innenfor 
størrelsesgruppene og antatt rognmengde per kilo hofisk, kan man beregne hva det naturlige 
gytebidraget til elvene har vært (tabell 18). Det er verdt å bemerke at gytefisktellingene kan 
underestimere antall gytefisk noe (Orell et al. 2011, Lamberg et. al. 2011), og at beregnet naturlig 
gytebidrag derfor reelt kan være noe høyere enn verdiene vi benytter videre i rapporten.  
 
I Ranaelva ble det satt ut 0,9-1 mill. lakserogn i årene 2009-2011 (2008-2010 årsklassene), mens det 
naturlige gytebidraget til elva i samme tidsrom var 1,6-2,7 mill rogn (tabell 18). I 2012 ble det kun satt ut 
42.000 rogn i Ranaelva, og naturlig rogndeponering er ikke kjent siden gytefisktelling ikke kunne 
gjennomføres i 2011. Det er ikke plantet rogn nedstrøms Reinforsen i Ranaelva etter 2011. Ut fra 
beregnet total rogndeponering i elva utgjorde plantet rognmaterialet fra 37 % av 2008-årsklassen til 24 
% av 2010-årsklassen. Under elektrofiske i Ranaelva høsten 2012 ble det tatt ut 488 laksunger for 
aldersanalyser, og av disse ble 477 kontrollert for fargemerking (Alizarin). Blant årsyngel (0+/2011-
årsklasse) ble ikke Alizarin-merke påvist hos ett eneste individ, mens merkeandelen blant 1+ og 2+ 
(2010- og 2009-årsklasse) var henholdsvis 3,9 og 6,4 % (tabell 19). Prosentandelene for merket fisk 
blant 1+ og 2+ kan sammenlignes mot beregnet andel av plantet rogn de respektive årsklassene burde 
bestå av. Laksunger med alder 1+ i 2012 tilhører 2010-årsklassen, som ut fra beregningene besto av 
24,3 % planta rogn. Andelen av merket fisk blant 1+ av 2010-årsklassen fanget i Ranaelva utgjorde kun 
3,9 %, men merkeandelen økte til 10,4 % for 3+ i samme årsklasse. Tilsvarende forhold for 2+/2009-
årsklassen var 32 % planta rogn mot 6,4 % merket 2+. Merkeandelen for årsklassen økte imidlertid igjen 
i målt på 3+, da var merkeandelen 14,3 %. I 2014 og 2015 ble det ikke gjennomført ungfiskregistreringer 
i elva, og det er følgelig ikke analysert prøver fra ungfisk disse årene.  
  
I Røssåga ble det satt ut 350.000-550.000 rogn i årene 2009-2011 (2008-2010-årsklassene), og det 
beregna naturlige gytebidraget til elva av de samme årsklassene var 1-1,3 mill. rogn. Utplantet 
rognmaterialet utgjorde fra 35 til 21 % av den totale rogndeponeringa av årsklassene 2008-2010 (tabell 
18). I 2012 ble det ikke planta rogn i Røssåga, og 2011-årsklassen er dermed kun naturlig rekruttert. Det 
ble fanget totalt 168 laksunger under elektrofiske i Røssåga, og alle ble kontrollert for Alizarin-merke. 
Blant laksunger med alder 0+-2+ ble Alizarin-merke ikke påvist, mens 2,3 % av 3+ (2008-årsklassen) var 
merket. Dette indikerer at tilslaget fra plantet rogn i Røssåga har vært svært dårlig i alle fall de siste tre 
årene med planting. I 2014 og 2015 ble rognplanting erstattet med utsetting av uforet yngel. I 2014 var 2 
% av årsyngelen merket, mens beregnet innslag av utsatt fiskemateriale i årsklassen var 37,5  % (jfr 
tabell 19). Det ble ikke påvist merket fisk blant eldre laksunger i 2014. I 2015 viste  analysene av ungfisk 
at det ikke var merket fisk blant verken årsyngel eller eldre laksunger. 
 
I øvre deler av Leirelva ble det satt ut 17.000 og 31.500 årsyngel i elva i hhv. 2011 og 2012, og 9.900 
årsyngel og 108.000 rogn i 2010. Før dette ble yngel og rogn satt ut nedenfor fiskesperra, og i 2013 ble 
nær 14.000 parr satt ut nedstrøms der fiskesperra tidligere var lokalisert. I 2014 og 2015 ble det satt ut 
hhv. 19.000 og 3.800 yngel i øvre del av Leirelva. Resultatene fra Leirelva viser klart at betydningen av 
utsatt fiskemateriale har avtatt i perioden 2011-2015 (tabell 19). For årsyngel gir ikke registreringene av 
merket fisk et entydig bilde, men for eldre ungfisk avtar innslaget av merket fisk fra år til år. Det er derfor 
nærliggende å anta at naturlig gyting har fått større og større betydning, en forventet utvikling  etter at 
fiskesperra ble fjernet.  
 
Når tilslaget og betydningen av utplantet rogn vurderes på bakgrunn av påvising av Alizarin-merke i otolitt 
og andelene av merket fisk følges gjennom hver enkelt årsklasse, indikerer resultatene at andelen av 
merket fisk innad i hver årsklasse avtar med økende alder (tabell 20). Samtidig kan merkeandelen variere 
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kraftig mellom år (f.eks 2008-årsklassen i Røssåga) eller faktisk øke (2007-årsklassen i Ranaelva). Antall 
fisk analysert fra hver årsklasse er noe lavt for årsklasser eldre enn 2008, mens analysene for årsklasse 
2008 eller yngre har inneholdt et stort antall ungfisk (jfr. tabell 16). 
 
 
 

Tabell 18 Oversikt over registrert gytebiomasse, beregnet naturlig rogndeponering, antall rogn plantet, total mengde 

rogn deponert i elvegrusen og den prosentvise betydningen av plantet rogn i Ranaelva og Røssåga i perioden 2008-
2015.1) i 2014 og 2015 ble det ikke planta rogn i Røssåga, men satt ut uforet yngel. 

 Årsklasse Naturlig 
gytebiomasse 

Antall rogn / 
kg hofisk 

Antall 
naturlig gytt 

rogn 

Antall 
planta 
rogn 

Sum 
deponert 

rogn 

% - andel 
plantet rogn 

        
Ranaelva 2008 1089 1450 1.579.050 926.432 2.505.482 37,0 
 2009 1503 1450 2.179.350 1.027.478 3.206.828 32,0 
 2010 1891 1450 2.741.950 882.092 3.624.042 24,3 
 2011 ? 1450 ? 42.000 ? ? 
 2012 ? 1450 ? 0 ? ? 
 2013 1159 1450 1.680.550 0 1.680.550 0 
        
Røssåga 2008 701 1450 1.016.450 546.385 1.562.835 35,0 
 2009 838 1450 1.215.100 416.301 1.631.401 25,5 
 2010 919 1450 1.332.550 356.825 1.689.375 21,1 
 2011 856 1450 1.241.200 0 1.241.200 0 
 2012 1432 1450 2.076.400 0 2.076.400 0 
 2013 411 1450 595.950 357.0001) 952.950 37,5 
 2014 ?  ? 360.0001) ? ? 

 
 

Tabell 19 Oversikt over antall otolitter analysert for tilstedeværelse av fargemerke (Alizarin) og prosentvis andel 
merkefunn fra ungfisk fanget i Ranaelva, Røssåga og Leirelva i september 2011-2015. x=ikke analysert fordi det ikke ble 
planta rogn av denne årsklassen. 

 0+ 1+ 2+ 3+ 

 n= % merket n= % 
merket 

n= % 
merket 

n= % 
merka 

Ranaelva 2015 - - - - - - - - 
 2014 - - - - - - - - 
 2013 x 0 48 0 91 10,4 12 14,3 
 2012 185 0 51 3,9 170 6,4 63 1,6 
 2011 44 20,4 68 11,7 40 8,7 10 10 
          
Røssåga 2015 52 0 39 0 34 0 18 0 
 2014 52 2 - - - - 10 0 
 2013 x 0 15 0 27  0 10 0 
 2012 26 0 38 0 26 0 44 2,3 
 2011 19 0 9 0 37 0 18 5,6 
          
Leirelva 2015 21 0 14 14 25 8 10 10 
 2014 27 50 4 0 9 22 14 42 
 2013 x 0 29 65 16 75 6 83 
 2012 26 60 18 81 14 93 8 100 
 2011 44 13,6 9 100 3 100 0 - 

 

 
Tabell 20 Andel fisk (%) identifisert med opprinnelse i utplantet rogn gjennom påvising av Alizarin-merke i otolitt. 
Merkeandelen i den enkelte årsklassen er fulgt fra 0+-2+.Tall markert med blått er beregnet ut fra figurer og tabeller i Moen 
et.al. (2008,2009,2010,2011). I 2007 ble det ikke samla inn ungfisk i Røssåga, og merkeandelen blant årsyngel av 2006-
årsklassen er derfor ikke kjent.  

 2006-årskl. 2007-årskl. 2008-årskl. 2009-årskl. 2010-årskl 2011-årskl 2012-årskl 2013-årskl 
 0+  1+  2+ 0+  1+  2+ 0+  1+  2+ 0+  1+  2+ 0+  1+  2+ 0+  1+  2+ 0+  1+  2+ 0+  1+  2+ 

         
Ranaelva 94  57 46 29  45  61 50    9    9 44  12    6 20    4    10 0             0 0       
Røssåga --    86 38 76  12  44 17  50    0 50     0   0 0      0    0 0      0     0 0     0     0 0     0 
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4.4.2 Voksen laks og tilslag av utsatt rognmateriale 
 
For å vurdere betydningen av utsatt fiskemateriale i både Ranaelva og Røssåga er andelen av merket 
laks (Alizarin-merke fra bademerking av rogn) vurdert ut fra otolitter samlet inn fra sportsfiskefanget laks 
i elvene.  
 
Fra Ranaelva er det årlig levert og analysert fra 11 til 135 otolitt-prøver fra det ordinære sportsfisket, 
mens det frie fisket høsten 2014 og i 2015 ga hhv. 332 og 193 prøver (tabell 21). Innslaget av merket 
fisk blant voksen laks har variert fra 0-10 % (x̃=5,9, SD=3,8) i Ranaelva og i de store materialene fra 2014 
og 2015 var innslaget 4,9 og 7,3 %.   
 
Fra Røssåga er det levert og analysert fra 0 til 31 otolittprøver hvert år, og det har ikke blitt påvist merket 
laks i dette prøvematerialet (tabell 21).   
 
 
 

Tabell 21 Antall otolitter fra laks fanga under sportsfiske i Ranaelva 
og Røssåga som er kontrollert for Alizarin-merke i 2011-2015. I 
2014 er også fisk samlet inn etter rotenonbehandlingen i Ranaelva 
tatt med. 

Elv  Antall otolitter 
analysert 

Antall merket 
(Alizarin) 

% merket 

     
Ranaelva 2011 11 0 0 
 2012 81 5 6,2 
 2013 70 7 10 
 2014 467 23 4,9 
 2015 193 14 7,3 
     
Røssåga 2011 31 0 0 
 2012 13 0 0 
 2013 4 0 0 
 2014 0 - - 
 2015 19 0 0 

 
 
 

 
4.4.3 Klekkesuksess for utsatt øyerogn 
 
I perioden 2011-2015 ble det plantet rogn i Røssåga kun i 2011. Det ble da plantet rogn i fem områder, 
fra utløpskanalen til kraftverket og ned til E-6 brua, og klekkesuksessen varierte lite mellom områdene. 
Gjennomsnittlig klekkesuksess ble registrert til 98,1 % (tabell 22). Denne høye klekkesuksessen må ses 
i sammenheng med at rognplantingene i elva startet i 2007, og at uegnede eller dårlige planteområder 
har blitt «luket ut» gjennom årene.  
 
I Ranaelva ble det plantet rogn på dagens lakseførende strekning, dvs. nedstrøms Reinforsen, kun i 2011 
og 2012. I 2011 ble rognen plantet i tre ulike område, Skuggheia/Djuplastien, Trolldalen og Jamtlia, og 
den samlede klekkesuksessen var 88,7 %. I 2013 ble det kun plantet rogn i Jamtlia, og klekkesuksessen 
var da 98,2 %. I 2013 og 2014 ble all rognplanting i Ranaelva flyttet ovenfor Reinforsen. I 2013 ble 
områder ved Storvoll, Dunderland bru og Dunderland stasjon benyttet, og den samlede klekkesuksessen 
var 91,0 %. I 2014 ble det ikke plantet rogn ved Storvoll, mens områdene ved Dunderland ble beholdt. I 
tillegg ble det plantet ved Grønnfjelldalbrua, i Langbekkheia, ved Nevermoen og ved Storli camping. Den 
samlede klekkesuksessen i 2014 var 62,0 %, og det var relativt liten variasjon i klekkesuksess mellom 
de ulike områdene.  
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Gjennomføring av planting og mer detaljert omtale av resultater av plantingene fremgår av årsrapportene 
(Kanstad-Hanssen & Lamberg 2012, 2013, 2014, 2015). 
 

Tabell 22  Oversikt over klekkesuksess (%) for utplantet rogn i Røssåga og 
Ranaelva i årene 2011-2014.  

Elv 2011 2012 2013 2014 2015 

      
Røssåga 98,1±0,3 - - - - 
      
Ranaelva - nedre 88,7±1,0 98,2±0,7 - - - 
                 - øvre   91,0±1,4 62,0±5,0 - 

 
 
 
 
4.4.4 Oppfølging av rognplanting i øvre del av Ranaelva 
 
Utover kontrollene for klekkesuksess (jfr. kap 4.1), dvs. registrering av andel døde rogn som ligger igjen 
i rognboksene (V-W bokser), har vi også gjennomført et enkelt el-fiske for å vurdere suksessen av 
rognplantingene oppstrøms Reinforsen. I 2013 ble det fisket på et samlet areal på 2.400 m2 i tilknytning 
til områdene der det samme vår ble plantet rogn. Ved planteområde Storvoll ble det ikke påvist laksyngel, 
og det ble kun registrert 1,1 årsyngel per 100 m2 og  1,7 eldre ørretunger (tabell 6). På de to områdene 
ved Dunderland ble det registrert 0,2-0,5 årsyngel av laks per 100 m2. Fangsten av eldre ørretunger 
tilsvarte fangstene oppe ved Storvoll (1,4-1,8 fisk/100 m2), mens tetthetene av årsyngel av ørret var på 
samme nivå som fangsten av laskyngel.  
 
I 2014 ble det fisket på til sammen 2.625 m2, fordelt på syv ulike områder tilknyttet planteområder fra 
samme år (tabell 23).  
 
Det ble også gjennomført en kontroll av suksessen av rognplantinga gjennom elektrofiske på og 
nedstrøms de tre planteområdene 20. oktober. Ved planteområdet ved Storvoll (jfr. Vedlegg 1) ble et 
område på 1.200 m2 overfiska uten noen fangst av laksunger, men med fangst av 13 årsyngel av ørret 
og 20 eldre ørretunger (tabell 4). I områdene oppstrøms Dunderlandsbrua ble 600 m2 overfiska med 
fangst av en årsyngel (0+) av laks og til sammen 12 ørretunger. Ved Dunderland stasjon ble 600 m2 
overfiska, og her ble det registrert 3 årsyngel av laks og 10 ørretunger.   
 
I 2014 ble det fisket på syv lokaliteter i samsvar med områder hvor det ble plantet rogn samme vår (tabell 
6). Et samlet areal på til sammen 2.625 m2 ble fiske en omgang. Det ble kun fanget 2 laksunger (>0+), 
og begge ble fanget nedstrøms Dunderland stasjon. Det ble totalt fanget 62 årsyngel av ørret og 33 
ørretunger som var ett år eller eldre. Dette tilsvarte en tetthet av ørret på 2,3 årsyngel per 100 m2 og 1,3 
eldre ørretunger per 100 m2. I forbindelse med innsamling av prøver til gyro-overvåking ble store arealer 
i samsvar med planteområdene overfisket for å samle inn laksunger. Under dette fisket var det kun i 
områdene langs bebyggelsen på Dunderland at det ble fanget laksunger. Disse laksungene stammet alle 
fra rognplantinga i 2013 (ett-årig ungfisk), og hadde hatt meget bra tilvekst. Ett-åringene hadde en 
gjennomsnittlig lengde på 88,5 cm (SD=8,4) (figur 35).  
 
I 2015 ble et samlet areal på 2.650 m2 kontrollert. Det ble kun påvist laks i området ved Dunderland 
stasjon, og vi fanget en 1+ og 2 eldre (2+/3+). Vi fanget 50 årsyngel og 36 eldre laksunger, tilsvarende 
tettheter på hhv. 1,9 og 1,4 ind./100 m2. 
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Tabell 23 Fangst ved el-fiske i Ranaelva oppstrøms Reinforsen høsten 2013, 2014 og 2015. Det ble 
fisket en omgang over hvert område/lokalitet.   

Lokalitet Areal Laksunger Ørretunger Røye 
  0+ >0+ 0+ >0+ 0+ >0+ 

2013:        
Storvoll 1200 0  13 20 0 0 
Dunderland bro 600 1  1 11 0 0 
Dunderland – stasjon 600 3  2 8 0 0 
        
2014:        
Dunderland –ovenfor bro 350 0 0 2 1 0 1 
Dunderland –nedstrøms bro 200 0 0 10 4 0 0 
Dunderland – stasjon 775 0 2 1 9 0 0 
Grønnfjelldalbrua -nedstrøms 350 0 0 16 0 0 0 
Nevermoen –øvre 300 0 0 8 5 0 0 
Nevermoen – midtre 300 0 0 17 6 0 0 
Campingen – midtre/nedre 350 0 0 8 8 0 0 
        
2015:        
Dunderland –ovenfor bro 350 0 0 4 4 0 1 
Dunderland – stasjon 1500 0 3 9 15 0 0 
Grønnfjelldalbrua -nedstrøms 300 0 0 3 1 0 0 
Nevermoen – midtre 300 0 0 8 4 0 0 
Campingen – midtre/nedre 700 0 0 26 12 0 0 

 
 
 
 

 
 
Figur 35 Lengdefordeling av ett-årige laksunger fanga ved Dunderland ifbm. med innsamling av prøver til 
kartlegging av utbredelse av G. salaris høsten 2014.  
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5  Diskusjon 
 
5.1 Ranaelva 
 
Ungfisk og smolt 
 
På grunn av ny påvisning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i 2014 ble det gjennomført 
ungfiskregistreringer kun i årene 2011 til 2013. I løpet av disse tre årene avtok den estimerte tettheten 
av laksunger (>0+) fra om lag 30 fisk per 100 m2 til 14 fisk per 100 m2. Innenfor samme tidsrom avtok 
også de registrerte tetthetene av årsyngel ved første fiskeomgang fra 10 til 1 fisk per 100 m2. Estimater 
for tetthet av årsyngel anses som regel som noe usikkert, på grunn av generelt lav fangbarhet, men også 
den estimerte tettheten av årsyngel avtok (fra vel 14 til 6 fisk/100 m2).  Siden det kun ble fanget ungfisk i 
tre år, er grunnlaget for å følge utvikling i tetthet av den enkelte årsklasse svakt, og det ble heller ikke 
påvist noen klar trend i materialet som tilsier at enkelte årsklasser var sterkere enn andre. Endringene i 
tetthet av laksunger (>0+) var relativt like mellom lokalitetene i elva, og endringene var størst fra 2012 til 
2013. Den relative og negative endringen var tydeligere for årsyngel enn for eldre laksunger, og i 2013 
var tetthetene av årsyngel lave på alle lokalitetene. Estimert tetthet av ørretunger (>0+) var 
gjennomgående lav (3-5 fisk/100 m2), og det ble registrert færre enn en årsyngel per 100 m2 alle årene. 
Konkurranse mellom laks- og ørretunger anses derfor ikke å kunne forklare den negative utviklingen i 
estimert tetthet av laksunger.  
 
Laksunger (0+-3+) fanget i årene 2011, 2012 og 2013 tilhører årsklasser tilbake til 2007, og innenfor 
dette tidsrommet ble det gjennomført drivtelling og beregning av gytebestanden i årene 2008-2010 og i 
2013. Beregnet gytebestand økte fra knapt 1.100 kg i 2008 til 1.900 kg i 2010, og antall plantet rogn 
varierte fra 880.000 til vel 1.000.000 rogn de samme årene. Samlet rognmengde  økte fra ca. 2,5 mill. 
egg i 2008 til 3,6 mill. egg i 2013, og det er dermed en negativ sammenheng mellom antatt rognmengde 
i de enkelte årsklassene og registrerte ungfisktettheter i påfølgende år. 
 
Smoltalderen for laks har i årene etter rotenonbehandlingen av Ranaelva økt fra 3,2 til nær 3,5 år, og kan 
indikere at ungfisktettheten i elva har økt. Veksthastighet er bestemmende for hvor gammel laks er ved 
smoltifisering, og veksthastigheten styres primært av temperatur og tilgang med mat. Metcalfe & Thorpe 
(1990) viste at temperatur som indeks for  vekstpotensialet forklarte over 80 % av variasjonen i smoltalder 
for laks, mens L’Abée-Lund et al. (1989) viser til en negativ sammenheng mellom smoltalder hos ørret 
og økende vanntemperatur. Videre har Jonsson et al.(2005) og Strothotte at al. (2005) vist at det er en 
negativ sammenheng mellom vekst i første leveår og smoltalder. Våre registreringer av smoltalder 
strekker seg frem til 2010-årsklassen, og det er primært årsklassene fra 2008 til 2012 som har vært 
representert i elfiskefangstene i årene 2011-2013. En reduksjon i ungfisktetthet, som våre registreringer 
indikerer, skulle ut fra sammenhengen mellom vekst og smoltalder bidra til å senke smoltalderen. Når 
det motsatte registreres, og forutsatt at de registrerte ungfisktetthetene er representative for hele elva, 
må vekstpotensialet for ungfisken i elva i perioden være begrenset av temperatur. Uten tilgang til årvisse 
temperaturmålinger i elva kan størrelsen på 0+ benyttes som en proxy for temperaturregime og lengde 
på vekstsesong de enkelte årene. I årene fra rotenonbehandlingen og frem til og med 2010 ble det fanget 
lite 0+ i Ranaelva, og det var kun i 2010 at det kunne beregnes en gjennomsnittlig lengde (34 mm) for 
aldersgruppen (Moen et al. 2011a). I årene 2011, 2012 og 2013 var gjennomsnittslengden for 0+ hhv. 
43, 31 og 44 mm (Kanstad-Hanssen & Lamberg 2014).  Ut fra størrelsen på 0+ i årene 2010-2013 er det 
ikke grunnlag til å forklare økt smoltalder med generelt lave temperaturer eller korte vekstsesonger. En 
økning i smoltalder kan dermed indikere at fisketettheten har økt i årene frem mot 2013, og ikke avtatt 
som ungfiskregistreringene indikerer.  
 
Ranaelva er en elv som har få områder egnet for tradisjonelt elfiske, og ut fra elvas størrelse/lengde kan 
fem lokaliteter være lite for å fange opp variasjonen i habitattyper i elva. De ulike lokalitetene er valgt ut 
for å fange opp ulike habitattyper for dermed å sikre representativiteten av elfiske-fangstene, men en stor 
andel av elva er enten for dyp, for stri eller på andre måter uegnet for elfiske. Innenfor de enkelte 
elveavsnittene representer trolig flere av de valgte lokalitetene «hot-spots», i og med at krav til å utføre 
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et metodisk godt elfiske gjerne sammenfaller med habitatkravene til ungfisk. De fleste lokalitetene vi fisker 
på fremstår også  som isolerte øyer omgitt av områder med langt mindre gunstige levevilkår for ungfisk.  
  
Det er to forhold som kan tilsi at den valgte metodiske tilnærmingen til ungfiskregistrering kan gi svar som 
er lite representative for den faktiske utviklingen i ungfiskbestanden. Siden de valgte (og nær eneste 
mulige) lokalitetene fremstår som «hot-spots» vil dette være områder der en reduksjon i fisketetthet sist 
registreres, og således kan våre registreringer av avtakende ungfisktettheter betraktes som en klar 
indikasjon på en reell reduksjon i fisketetthet i elva. På en annen side, hvis lokalitetene våre fremstår som 
isolerte øyer i elvemiljøet, vil vårt uttak av fisk ett år teoretisk kunne påvirke tetthetene de neste årene. 
Som regel legges det til grunn at et ledig leveområde raskt tas i bruk av ny fisk på grunnlag av teorien 
om ideell fri fordeling (Fretwell & Lucas 1970, Tregenza et al. 1996). Det kan imidlertid stilles spørsmål 
om dette har full gyldighet i elver som Ranaelva og Røssåga, der de gode leveområdene ofte ligger 
isolerte fra hverandre, adskilt av store områder som er  lite egnet eller uegnet for ungfisk. 
 
Økende smoltalder og økende rognmengde samsvarer dårlig med den registrerte reduksjonen i 
ungfisktettheter, og kan indikere at ungfiskregistreringene ikke er godt representative for hele elva. 
Endringene i ungfisktetthet styres noe av utviklingen i fangstene på to av de fem lokalitetene i elva, og 
de store endringene på disse to lokalitetene er fra 2012 til 2013. Det skal derfor ikke utelukkes at den 
registrerte nedgangen i estimert ungfisktetthet for alle lokalitetene samlet helt eller delvis er et resultat av 
mangelfull representativitet og/eller tilfeldige variasjoner i fiskeforholdene på enkelt-lokaliteter.  
 
Registreringene av årsyngel viste imidlertid en klar reduksjon i 2013 i forhold til de to foregående årene, 
og fangstene var i 2013 lave på alle lokalitetene. Dette samsvarer med registreringene på eldre 
laksunger, og indikerer  en reell endring. Fiskeforholdene kan variere mye fra år til år eller bare innenfor 
dager eller uker, og for eksempel kan vannføring både i forkant og under fisket påvirke fangster ved 
elfiske betydelig (Forseth & Forsgren 2009). I Ranaelva har elfiske blitt utført under tilnærmet helt like 
vannføringsforhold hvert år, iom. at fisketidspunkt er tilpasset konsesjonspålagte slipp av vann. De relativt 
like fiskeforholdene gjenspeiles i beregnet fangbarhet, som samlet for alle lokalitetene var fra 0,46 til 0,65 
i årene 2011-2013. Hvis fiskeforhold, gjennom ulik fangbarhet, helt eller delvis kan utelukkes å forklare 
endringene i fangst av ungfisk fra 2012 til 2013 er det naturlig å lete etter andre påvirkningsfaktorer som 
kan forklare endringene.  
 
Høsten 2012 ble det gjennomført registreringer i Ranaelva oppstrøms Reinforsen som tilsa at elva var 
betydelig påvirket av slamtilførsel fra Rana Gruber AS (Kanstad-Hanssen 2012). Det ble da beskrevet 
en situasjon der tilslamming av elvebunnen var synlig fra utslippspunktet ved Ørtfjellmoen/Gullbekkheia 
og helt ned mot Nevermoen, og det ble uttrykt bekymring for negativ påvirkning på fiskebestandene også 
i lakseførende del av elva. Kartlegging av produksjonspotensialet i øvre del av Ranaelva høsten 2015 
bekreftet observasjonene fra 2012, og det ble dokumentert stor grad av armering/klogging av substratet 
på en vel 5 km lang strekning nedstrøms utslippspunktet (Berg & Foldvik 2016). Ut fra relativt omfattende 
negativ påvirkning på elva på denne strekningen, kan det ikke helt utelukkes at utslippene også har hatt 
en viss negativ effekt for ungfisk og kanskje spesielt for rognoverlevelse og årsyngel. 
 
I 2014 ble lakseparasitten Gyrodactylus salaris på nytt påvist i Ranaelva, og ut fra utbredelse og 
infeksjonsgrad har Veterinærinstituttet konkludert at parasitten trolig er relativt nyetablert i elva, tidligst i 
2013 (Anon. 2015). Denne vurderingen innebærer at ungfisksamfunnet i 2013 trolig hadde blitt påvirket 
av parasitten i kun en sesong/ett år, og ut fra prevalens og infeksjonsintensitet i 2014 er det noe usikkert 
om re-infeksjonen har medført økt dødelighet for laksunger i et omfang som forklarer registrerte endringer 
i ungfisktetthet. 
 
 
Voksen fisk  
  
I løpet av prosjektperioden 2011-2015 er det kun gjennomført en drivtelling av gytefisk i Ranaelva. I 2011 
og 2012 medførte slamtilførsel fra Rana Gruber for lav sikt til at det var mulig å registrer gytefisk, og i 
2014 og 2015 ble det gjennomført rotenonbehandlinger på høsten som utelukket drivtelling samme høst. 
Utover drivtellingen som ble utført i 2013 utførte vi også drivtellinger i årene 2008-2010. Formålet med 
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gytefisktellingene har vært å beregne antall gytefisk i elva om høsten og beregne innsiget til elva ved å 
kombinere tall fra gytefisktelling om høsten med antall fisk avlivet i sportsfisket. Selv om det ikke ble utført 
gytefisktelling i 2014 og 2015, gir rapportert avlivet laks fra stangfiske og oppsamlet laks etter 
rotenonbehandling et anslag for innsiget til elva disse to årene.  
 
Reetableringen av laksebestanden i Ranaelva kan evalueres ut fra det fastsatte gytebestandsmålet for 
elva, og hvor vidt det er et høstbart overskudd av fisk i elva. I årene fra 2008 til 2015 er det sannsynlig at 
innsiget til elva har utgjort fra om lag 500 laks (2013) til vel 900 laks, og om vi forutsetter at antall avlivet 
laks i sportsfiske i 2014 og 2015 hadde vært på nivå med de foregående tre-fire årene, var det trolig nok 
laks i elva i 2009, 2010, 2013, 2014 og 2015 til å oppfylle gytebestandsmålet på 1.222 kg holaks. Basert 
på antall gjenutsatt laks i sportsfisket i elva i 2011 og 2012, hhv. 568 og 493 laks, var gytebestandsmålet 
trolig også oppfylt i disse to årene. Med et utgangspunkt i at laksebestanden både har vært stor nok til å 
oppfylle gytebestandsmålet og til å tåle en viss beskatning, må det konkluderes at laksebestanden var 
godt reetablert i elva frem til den nye påvisningen av Gyrodactylus salaris. 
 
Drivtellingene, som er utført i årene 2008-2010 og i 2013, anses som godt representative for elva, og 
med unntak for selve Reinforskulpen samt elvestrekningen nedstrøms Esjeberget anses registreringene 
i liten grad å underestimere antall voksen laks i elva. I Reinforskulpen kan noe fisk ha unngått registrering 

ved å stå dypere enn siktdypet. Videre avsluttes tellingene ved Esjeberget, og noe laks må forventes å 
oppholde seg nedstrøms dette punktet. Våre registreringer av fisk må derfor oppfattes som et 
minimumstall for mengde fisk i elva, men vi anser det ikke som sannsynlig at eventuell uoppdaget fisk i 
Reinforskulpen eller i områdene nedstrøms Esjeberget utgjør et stort antall. Registreringer fra Esjeberget 
og ned til Brennslett i 2010 viste at kun 4 % av laksen i elva oppholdt seg i dette området.  
 
Fang og slipp anses som et viktig forvaltningstiltak i stadig flere elver for å sikre at det er nok gytefisk i 
elva om høsten. I Ranaelva har fang og slipp fiske økt i omfang, og fra at 16 % av sportsfiskefanget laks 
ble gjenutsatt i 2008 har 72-81 % av laksen blitt gjenutsatt i årene 2010-2014. Uten utstrakt fang og slipp 
fiske hadde ikke gytebestandsmålet blitt oppfylt i de fleste av årene. 
 
Sett i lys av registrerte gytebestander om høsten, også om vi tar høyde for at man ikke registrerer all laks 
under drivtelling (jfr. Reinforskulpen og områdene nedstrøms Esjeberget) tilsier den høye andelen 
gjenutsatt fisk at fangstraten for lakseinnsiget til elva blir svært høyt. En rekke studier har undersøkt 
hvordan fang og slipp fiske kan påvirke fisken, og allerede på slutten av 1990-tallet indikerte en studie 
fra Skottland at overlevelsen var høy og fang og slipp ble ansett som et effektivt bevaringstiltak i elvene 
(Webb 1998). Nyere studier har imidlertid vist at noe dødelighet må påregnes i forbindelse med fang og 
slipp fiske. I Gaula (Sør-Trøndelag) ble det registrert 11 % dødelighet i forbindelse med et merkeforsøk 
der laks ble fanget og sluppet ut i elva igjen (Lennox et al. 2015). I elva Otra fant man at under 10 % av 
laks som ble sluppet ut etter fangst døde (Havn et al. 2015). I et studie i tre irske elver ble det vist at 
dødeligheten etter fang og slipp var redskapsavhengig, og mens kun 2 % av fisk fanget på flue døde 
overlevde kun 55 % av fisken som ble fanget på sluk (Gargan et al. 2015). En rekke eldre studier viser til 
at færre enn 10 % av laks som blir fanget og sluppet ut igjen, seinere dør (Grant 1980; Whoriskey et al. 
2000; Dempson et al. 2002; Thorstad et al 2003, 2007). Fang og slipp fiske representerer dermed en 
«skjult» beskatning, som ikke bør overses, spesielt når omfanget blir så stort som i Ranaelva.  
 
Gjenutsatt laks utgjør også en svært høy andel av gytebestanden om høsten. Et studie fra Canada viser 
at fang og slipp fiske kan ha negative effekter for reproduktiv suksess (Richard et al. 2013). Gjennom 
genprøver av all voksen laks som vandret opp elva ble effektene av fang og slipp på reproduktiv suksess 
undersøkt gjennom gentesting av ungfisk. Resultatene viste at gjenutsatt fisk relativt sett fikk færre 
levedyktig avkom enn vill fisk, og den negative effekten var økende med fiskestørrelse. Når omfanget og 
graden av fang og slipp blir så høy som registreringene i Ranaelva kan tilsi bør det stilles spørsmål om 
praksisen kan få konsekvenser for bestanden. For fiskesesongen 2016 sier fiskereglene for elva at det 
utover utsettingsplikt for all laks større enn 65 cm, kun er tillat å fange og slippe ut to fisk i døgnet. Dette 
kan være et fornuftig tiltak for å redusere den totale fangstraten, og en mulig negativ effekt av fang og 
slipp fiske. 
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En høy andel gjenutsatt fisk i sportsfiskefangstene har utgangspunkt i utsettingsplikt for stor laks (mellom 
og storlaks). I årene 2010-2013 har andelen av smålaks i sportsfiskefangstene variert fra 31-38 %, 
andelene av mellomlaks fra 32-43 % og andel storlaks fra 24-32 % (www.fangstrapp.no). Den registrerte 
størrelsesfordelingen av laks i forbindelse med drivtellingene i 2010 og 2013 har vært 21-24 % smålaks, 
44-47 % mellomlaks og 31-32 % storlaks. Den kan, i alle fall i disse to årene, se ut til at utsettingsplikten 
har hatt noe begrenset effekt i og med at andelene av mellomlaks og storlaks er relativt like i 
sportsfiskefangstene og i drivtellingene om høsten. 
 
Selv om både drivtellingene om høsten og antall gjenutsatt laks i sportsfisket, samt registreringer av 
oppfisket laks ifbm. med brakkleggingen av elva (rotenonbehandling), tilsier at gytebestandsmålet har 
blitt oppfylt i flere år, så kan gytefisktellingene indikere at produksjonspotensialet i elva ikke er fult utnyttet. 
Både fordelingen av individer og beregninger av eggtetthet viser at laksen er til dels svært klumpet fordelt 
i elva. Fordeling av laks og beregning av eggtetthet viser at de viktigste gyteområdene ligger i øvre del 
av elva. Det meste av gyting i elva skjer i utløpet av Reinforskulpen og i Trolldalen. Her var beregnet 
eggtetthet i 2013 så høy som 9-13 egg/m2 eller 10 ganger høyere enn fastsatt gjennomsnittlig mål for 
elva (Hindar et al. 2007). Også i sonene mellom Trolldalen og Esjeberget var beregna eggtetthet (1-1,8) 
lik eller høyere enn fastsatt mål for elva, men også her er laksen noe klumpet fordelt. Vi registrer denne 
fordelingen, selv om det er flere gyteområder i elva hvor det er lite eller ingen gytefisk. Dette indikere at 
tettheten av laks og konkurransen om plass på de beste gyteområdene ennå ikke har vært så høy at laks 
presses ut i de mer marginale gyteområdene.  
 
Innslaget av rømt oppdrettslaks er vist å være høyt i mange norske lakseelver (Anon. 2016). Gjennom 
kvalitetsnorm for villaks er det satt grenseverdier for påvirkning av rømt oppdrettslaks, og dersom 
innslaget er høyere enn 3 % anses påvirkningen som moderat og dersom innslaget er høyere enn 9 % 
regnes påvirkningen som høy (Anon. 2011). I årene fra 2008-2010 varierte observert andel oppdrettslaks 
i gytefisktellingene mellom 0 og 4,7 %, og i 2013 var andel oppdrettslaks 5 %. Det er kun i 2013 vi har 
skjellkontroller fra sportsfiskefangstene, og andel oppdrettslaks var her 12 %, eller over dobbels så høyt 
som andelen i gytefisktellingen samme år. På grunn av omfanget av fang og slipp fiske i Ranaelva vil 
innslaget av oppdrettslaks i skjellmaterialet være misvisende. Enhver laks som ut fra ytre karakterer 
vurderes som oppdrettslaks vil bli avlivet og tatt skjellprøve av. De fleste vill-laksene som fanges settes 
imidlertid tilbake i elva, og det ble dermed tatt skjellprøver av kun 20 % (rapportert avlivet laks) av vill-
laks fanget i 2013. Tilsvarende ble det tatt skjellprøver av nær 100 % av oppdrettslaks som ble fanget. I 
tillegg er det grunn til å anta at rømt oppdrettslaks har høyere fangbarhet enn vill-laks og dermed over-
representeres i sportsfiskefangstene (Svenning et al. 2015). Det er derfor større sannsynlighet for det 
faktiske innslaget av rømt oppdrettslaks i elva om høsten ligger nærmere beregningene basert på 
gytefisktellingene enn beregningene ut fra skjellanalyser av sportsfiskefanget laks. Uavhengig av 
beregningsmåte viser resultatene fra Ranaelva at innslaget av rømt oppdrettslaks i noen  år har vært så 
høyt at det skal påregnes en moderat negativ effekt for laksebestanden i elva. 
 

Undersøkelser rettet mot voksen fisk i Ranaelva har helt siden oppstart med drivtellinger i 2008 hatt fokus 
på laks, og tidspunkt for drivtelling har blitt tilpasset laksens gytetid. Selv om sjøørret blir registrert når 
det gjennomføres drivtelling i elva, skal resultatene brukes forsiktig. Sjøørret gyter som regel opptil flere 
uker tidligere enn laks, og vil etter gyting ofte forflytte seg til deler av elva med store vannvolum eller 
vandre ut av elva. I Ranaelva kan det ikke utelukkes at en større, ukjent andel av sjøørretbestanden står 
i de store kulpene i øvre del av elva eller i de langstrakte, stilleflytende områdene fra Steinbekken og 
videre mot sjøen. Gytefisktellingene i Ranaelva, tilpasset laksens gytetid, gir derfor trolig ikke et godt 
representativt uttrykk for status til sjøørret. Registreringene av gytemoden sjøørret har variert svært mye 
mellom årene, og gir neppe et reelt bilde av bestandssituasjonen. Tetthetene av ungfisk av ørret har vært 
til dels svært lave i elva, noe som kan tyde på at sjøørreten i mindre grad kunne betraktes som godt 
reetablert i elva. Ved rotenonbehandlingen i 2003/2004 ble det antatt at sjøørreten ville etablere seg raskt 
i vassdraget gjennom oppbevaring av fisk i sjøen og en naturlig «sjø-reserve» på samme måte som flere-
sjøvinter laks. Når sjøørretbestanden i forkant av den nye brakkleggingen av elva i 2014 og 2015 trolig 
ikke var godt gjenoppbygd, er det grunn til å anta at sjøørreten i vassdraget har blitt rammet kraftig av to 
runder med rotenonbehandling og ingen aktiv reetableringshjelp. Det anbefales at det i fremtiden 
arbeides for å gjennomføre gytefisktellinger som også er tilpasset sjøørret, dvs. at de gjennomføres i 
måndessikfte september/oktober, slik at det etableres kunnskap om bestandsstatus og –utvikling. 

http://www.fangstrapp.no/
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5.2 Røssåga 
 
Ungfisk og smolt 
 
I motsetning til Ranaelva har det blitt gjennomført ungfiskundersøkelser i Røssåga i alle årene i perioden 
2011-2015. Gjennomgående har resultatene fra elfiske vist at ungfisktetthetene har vært lave, at 
variasjonen mellom lokalitetene har vært stor, og at variasjonene mellom årene har vært betydelig uten 
at noen trend kan registreres. Tetthetene av ørretunger har med unntak for i 2011 vært høyere enn 
tetthetene av laksunger, og det må forventes at interaksjoner mellom laks og ørret har betydning for 
utviklingen for begge artene. 
 
De estimerte tetthetene av laksunger (>0+) har i perioden 2011-2015 variert mellom 2,2 og 8,6 individer 
per 100 m2, mens tetthetene av ørretunger har variert mellom 3,1 og 12,8 individer per 100 m2. 
Egenskapene for de ulike elfiskelokalitetene i elva er vidt forskjellige, men gjennomgående har elva svært 
begrensede områder som anses som gode oppvekstområder, og som samtidig er mulig å elfiske. Med 
unntak for den øvre strekning fra Breigrunnen og ned til campingplassen, domineres elva av substrat 
som generelt er dårlig egnet som leveområde for ungfisk, og fangstene på de ulike elfiskelokalitetene 
gjenspeiler de store forskjellene i egnethet. I stor grad har fangstene på de to best egnede lokalitetene 
blitt styrende for den estimerte fisketettheten for hele elva (alle lokalitetene). På disse to lokalitetene har 
fisketetthetene variert fra hhv. 1-19 og 6-30 laks per 100 m2, og fra 0-67  og 7-28 ørret per 100 m2. 
Gjennom femårs-perioden fra 2011-2015 er gjennomsnittlig fisketetthet på de to «gode» lokalitetene 13,3 
laks og 23,3 ørret per 100 m2, mens tilsvarende på de tre «dårlige» lokalitetene er 4,1 laks og 3,6 ørret 
per 100 m2.  
 
Som et regulert vassdrag uten krav om minstevannføring i restfeltet er vannføringen i Røssåga i all 
hovedsak styrt av driften i Nedre Røssåga kraftverk. Når kraftverket kjøres med middels til høy last er 
både vannstand og vannhastighet så høy at ingen av de valgte elfiskelokalitetene kan fiskes. Det har 
derfor vært nødvendig å avtale nedkjøring av kraftverket, ned til 30 m3/s, for å kunne gjennomføre elfiske. 
I tillegg påvirkes hele dagens lakseførende strekning av tidevann, og vannstanden kan oppstrøms 
Breigrunnen variere 40-50 cm bare som et resultat av tidevannspåvirkning gjennom stuving. De to mest 
fiskerike elfiskelokalitetene, lokalitet 2 og 3, ligger henholdsvis i en elveforbygning av blokk og stor stein 
og i strømvisere bygd av stor stein, og når vannstanden i elva avtar blir vannvolumet som lokalitetene 
representerer raskt avtagende. For å undersøke om redusert vannføring og vannstand ved nedkjøring 
av kraftverket og variabel vannstand som følge av tidevann har hatt betydning for adferd og eventuelt 
fangbarhet for fisk som oppholder seg i forbygningene (lokalitet 2) eller steinrankene (lokalitet 3), ble 
lokalitetene overvåket med videokamera satt ut på elvebunnen i 2015. Fisk som beveget seg i 
forbygningen/steinrankene, som svømte ut av forbygningen og ut i elva eller fra elva og inn i forbygningen 
ble filmet gjennom en syklus med avtagende vannstand. Vannføring fra kraftverk var stabilt lav 6-12 timer 
før fiske slik at endring i vannstand kun var effekt av tidevannspåvirkningen. Denne undersøkelsen 
dokumenterte at det var en netto transport av fisk ut av forbygningen etter hvert som vannstanden sank, 
og frekvensen av utvandrende individer økte ut over i perioden. Denne adferden lar seg godt 
dokumentere i og med at begge lokaliteter ligger i et område der elvebunnen utenfor forbygning og 
steinranker tilbyr lite eller ingen skjul for ungfisk, og fisk som svømte inn og ut fra forbygningen var derfor 
lett å observere.  
 
Dette funnet kan ha stor betydning for bruken av tetthetsestimatene som er beregnet for de to «gode» 
lokalitetene i elva. Undersøkelsen indikerer at det er en sammenheng mellom hvor mye fisk som forlater 
forbygningen og en avtagende vannstand. Når en lokalitet blir fisket tre omganger tar gjerne 
undersøkelsen om lag 1,5 time, og fisket utføres mens vannstanden synker. Vi har dermed dokumentert 
at man innenfor fiskeområdet har et tap av fisk. Tetthetsberegning gjennom repeterte uttak forutsetter at 
området kan betraktes som et «lukket rom», og den statistiske forutsetningen blir dermed brutt (Zippin 
1958 , Bohlin 1982, Bohlin et al. 1982).  Tetthetsestimatene skal dermed i utgangspunktet forkastes, og 
i alle fall brukes med stor forsiktighet. Den relativt store mellomårlige variasjonen i fisketetthet på de 
enkelte lokalitetene skal heller ikke utelukkes å være et resultat av at fangst av ungfisk har skjedd i ulike 
faser av «tidevanns-syklusen» i elva.  
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Beskaffenheten av Røssåga tilsier at det har vært problematisk å finne områder hvor tradisjonelt elfiske 
kan gjennomføres. Elva er nær 14 km lang, og det sier seg selv at seks elfiskelokaliteter vanskelig kan 
betraktes å gi et godt  representativt uttrykk for mengden ungfisk i elva. Når det i tillegg skal reises tvil 
rundt metodegrunnlaget for elfiske på flere av lokalitetene, er det usikkert i hvor stor grad resultatene fra 
de årlige ungfiskregistreringene beskriver reelle endringer i ungfisksamfunnet. De registrerte tetthetene 
av laksunger og ørretunger har endret seg likt, noe som kan være en indikasjon på at det nettopp er 
variasjoner i fysisk miljø, adferd og hvor mye fisk som er tilgjengelig for fangst som har kommet til uttrykk, 
og kanskje i mindre grad reelle endringer i fisketetthet. 
 
Det har blitt fisket store områder utenom de faste lokalitetene, dvs. langs begge elvebreddene i øvre 1,5-
2 km av elva, og fisketetthetene har vært svært lave utenfor de faste lokalitetene. For å undersøke om 
områder som ikke kan elfiskes på tradisjonelt vis utnyttes av ungfisk har dype og strømrike deler av elva 
blitt undersøkt både ved dykking og videoovervåking. Ved dykking er det registrert at eldre ungfisk 
benytter dype områder av elva, dvs. at det stedvis ble observert til dels høye tettheter av ungfisk der hvor 
elva er dypere enn  3-4 m. På samme måte har videoovervåking dokumentert at det kan være høye 
fisketettheter (>60 fisk/100 m2) på strømrike dypområder. Denne overvåkingen viste også at utnyttelsen 
av slike områder kan være sesongavhengige, trolig relatert til temperatur og næringstilbud. Disse 
registreringene, både dykkerobservasjoner og videoovervåking, viser tydelig at tradisjonelt elfiske med 
stor sannsynlighet ikke vil fange opp og representere alle deler av elva. Registreringene viser også at 
ungfisk i Røssåga utnytter områder med svært høye vannhastigheter.  
 
I forbindelse med konsekvensvurderinger for etableringen av nye Nedre Røssåga kraftverk ble effektene 
av økt vannføring undersøkt, og målinger viser at de gjennomsnittlige vannhastighetene i elvetverrsnittet 
er relativt høye når kraftverket går for fullt (ca. 120 m3/s). Fra Korgauren og videre opp elva er 
vannhastighetene stort sett mellom 1 og 2 m/s, mens vannhastighetene nedstrøms Korgauren er i 
størrelsesorden 0,7-1,2 m/s (Kanstad-Hanssen 2013). Generelt for alle undersøkte tverrsnitt avtok 
vannhastighetene inn mot land, og stort sett er hastighetene lavere enn 0,5-0,7 m/s opp til 3-5 meter fra 
land. Når vannføringen reduseres til 60 m3/s avtar de gjennomsnittlige vannhastighetene, men på grunn 
av at vannmassene følger dypålene i elva viste flere av registreringene at områdevis økte 
vannhastighetene når vannføringa avtok. Tverrsnittsmålingene viste klart at grovere substrat inne ved 
land (forbygninger) gir lavere vannhastigheter. Vertikalmålinger og kontrollmålinger med flygel viste at 
vannhastighetene gjennomgående er høye helt ned mot bunnen, og selv 5-10 cm over bunnen er 
vannhastighetene stort sett høyere enn 0,5 m/s. Oppstrøms Korgen camping viste bunn-målingene stort 
sett hastigheter i området 0,8-1,3 m/s. De høyeste målingene ble gjort på Breigrunnen, i samme område 
som en stor del av rognplantingen har blitt utført på opp gjennom årene.  
 
Observerte, prefererte vannhastigheter hos gytende laks ligger innenfor 0,35-0,8 m/s (Armstrong m fl. 
2003). For laksyngel ligger prefererte vannhastigheter målt som snutehastighet hos fisken innenfor 0,05-
0,3 m/s, mens vannhastigheter i vannsøylen yngelen oppholder seg i ligger i området 0,2-0,4 m/s. Yngel 
anses ikke å utnytte områder med vannhastigheter større enn 0,7-1 m/s, og yngel mindre enn 4-5 cm 
tåler ikke vannhastigheter over 0,5 m/s (Crisp & Hurley 1991, Armstrong m.fl. 2003) . For parr viser 
undersøkelser at prefererte snutehastigheter er i området 0,03-0,25 m/s, mens prefererte 
vannhastigheter i vannsøylen er 0,1-0,65 m/s (Heggenes m.fl. 1999, Armstrong m.fl. 2003). Parr anses 
ikke å utnytte områder med vannhastigheter som overstiger 1,2-1,4 m/s. Ørret utnytter normalt områder 
med lavere vannhastigheter enn laks, og yngel (<7 cm) beskrives ikke å utnytte områder med 
vannhastigheter høyere enn 0,5 m/s og snutehastigheter ikke høyere enn 0,1 m/s. Større ørret (parr) 
oppholder seg sjelden på områder der snutehastigheten overstiger 0,2 m/s (Heggenes m.fl. 1999). 
Målingene av vannhastigheter i Røssåga har dermed vist at store deler av elva oppstrøms 
campingplassen (Midtauren) har vannhastigheter som ligger høyere enn hva laks og spesielt ørret 
normalt er vist å preferere. Samtidig har registreringene ved dykking og videoovervåking vist at ungfisk, 
primært laksunger, utnytter disse områdene.  
 
Sett i lys av registreringene av fisk som responder på døgnlige og raske vannstandsvariasjoner ved å 
forlate områder med godt skjul langs land, og svømmer ut i elva, kan utnyttelsen av områder med svært 
høye vannhastigheter og lite skjul være en lokal respons på et ustabilt miljø. Uavhengig av årsak til at 
ungfisken utnytter områder med vannhastigheter utenfor preferanseområdet, underbygger 
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registreringene antakelsen om at elfiske-stasjonene langs land ikke gir et representativt uttrykk for 
fiskesamfunnet i elva. Det skal her understrekes at overvåkingen av årsyngel, som i liten grad forventes 
å ha alternative leveområder eller tilsvarende evne som eldre ungfisk til forflytning ved 
vannstandsendringer, viser en tilsvarende utvikling som eldre ungfisk. Dette kan indikere at 
ungfiskregistreringene om ikke er representative for reelle tettheter i elva, i alle fall kanskje et uttrykk for 
relative endringer mellom år.  
 
Den observerte mellomårlige variasjonen i ungfisktetthet kan utover å være et uttrykk for lav 
representativitet av gjennomførte ungfiskregistreringer også ses i sammenheng med 
masseoppblomstring av kiselalgen Didymosphenia geminata. I 2011 og 2012 ble det registrert en 
tiltagende utbredelse av kislealgen, og i 2013 dannet den store, sammenhengende algematter som dekte 
store områder gjennom sommeren og høsten (Kanstad-Hanssen & Lamberg 2014). En kartlegging i 
september 2013 viste at 1/3 av arealet mellom samløpet kanal/gammelt elveløp og holmen (Midtauren) 
hadde begroingsdekning høyere enn 50 % og dominans av D. geminata (Kanstad-Hanssen & Lamberg 
2014). Kartleggingen viste også at områder med dominans av D. geminata også var de beste 
leveområdene for ungfisk i elva. Under kartleggingen, som ble gjennomført ved snorkling, var det på 
generell basis en tilsynelatende sammenheng mellom forekomst av D. geminata og substrat godt egnet 
for ungfisk. Kartleggingen som ble utført på en grovere skala viser for eksempel at innenfor et område 
med lav dekningsgrad av begroingsalger kunne nesten alt ungfisksubstrat innenfor området være dekket 
av D. geminata. 
 
Algen er kjent for å kunne danne massevekst i næringsfattige elver, der den kan dekke store deler av 
elvebunnen (Kawecka & Sanecki 2003; Spaulding & Elwell 2007). Selv om det gjennom mange år er 
registrerte forekomster av algen i nordlige tempererte regioner, er masseoppblomstringer rapportert 
oftere i de senere år. Store oppblomstringer kan være ødeleggende for den naturlige økologiske balansen 
i et område. Masseoppblomstringer av D. geminata oppstår ofte i elver og bekker med konsentrasjoner 
av næringsstoffer som er karakteristisk for næringsfattige vassdrag, dvs. under betingelser som er 
normalt ikke forbindes med masseoppblomstringer av begroingsalger. Miljømessige faktorer som kan 
utløse masseoppblomstring kan være; fravær av ekstreme vannhastigheter/flommer, mye lys, pH > 7, i 
vann med mye nitrogen i forhold til fosfor (høyt N:P-forhold) og der organisk fosfor dominerer. Spaulding 
& Elwell (2007) viser til sammenhenger mellom forekomst av algen og vannhastigheter, og antyder at 
mangel på flommer (i regulerte vassdrag) kan utløse masseforekomster av algen. Innholdet og 
sammensetningen av næringssalter i vann som kommer fra dypområdet i reguleringsmagasin, og som 
slippes ut i elver, er ofte endret i forhold til det som er naturlig i vassdraget. Dette kan gi endringer i 
algesammensetningen i vassdrag. Om dette kan føre til oppblomstringer av D. geminata er usikkert. Det 
er heller ingen omfattende dokumentasjon av at masseoppblomstring av algen har klare negative effekter 
for fisk. Imidlertid må algen anses å endre levevilkårene for etablert bunnfauna, og kan i alle fall på kortere 
sikt vurderes som negativt for bunndyrproduksjonen. Det er vist at masseoppblomstringer medfører et 
skifte i bunnfauna fra dominans av EPT-arter (døgn-, vår og steinfluer) til dominans av crustaceer, ormer 
og andre insektsarter enn EPT-arter (Larned et al. 2007).   
 
Sett i lys av rapporterte effekter på bunnfauna er det nærliggende å anta at økningen i forekomstene av 
D. geminata i Røssåga, i årene fra 2011 til 2013 kan ha hatt en negativ effekt for ungfisk ved at tilgangen 
på viktige bunndyr avtar. I tillegg har algeveksten den effekten at hulromskapasiteten i elvebunnen 
reduseres kraftig i og med at algen ligger som et ugjennomtrengelig lokk over substratet. Kombinasjonen 
av redusert hulromskapasitet og redusert tilgang på byttedyr har en sannsynlig negativ effekt på vekst 
men kanskje primært på overlevelse gjennom økt konkurranse på de gjenværende gode leveområdene 
i elva. Den registrerte avtagende ungfisktettheten på elfiske-lokalitetene fra 2011 til 2013 kan ikke 
utelukkes å være koblet til oppblomstringen av D. geminata. I 2014 og 2015 avtok utbredelsen og 
dekningsgraden av algen, og samtidig økte de registrerte tetthetene av fisk fra årsklassene som har 
etablert seg i elva etter 2013. Ut fra registrerte tettheter av 1+ i 2014 og 2+ i 2015 kan det også se ut til 
at årsyngel greide seg godt i 2013. Dette samsvarer godt med dekningskartet for algen i 2013, som viser 
at de gode årsyngelområdene i elva  hadde relativt lav dekningsgrad  av algen.  
 
Selv om oppblomstringen av D. geminata i 2013 kan være en årsak til den registrerte utviklingen i 
beregnede ungfisktettheter, så viser vurderingene av representativitet for resultatene fra elfiske at reell 
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status for ungfiskbestandene i elva må betraktes som usikker. Det bør derfor søkes å finne en annen 
innfallsvinkel til overvåking av utvikling og status for fiskebestandene i elva.   
 
Uavhengig av eventuell lav representativitet og eventuell negativ påvirkning av oppblomstring av 
kiselalgen er ungfisktettheten i elva lav. Som diskutert for Ranaelva er smoltalder en funksjon av hvor 
raskt fisken vokser, og veksten avhenger både av temperatur og næringstilgang. Gjennom 
næringstilgang og konkurranse om næring kan utvikling/endring av smoltalder være en indikator for om 
tettheten av ungfisk øker eller avtar. Før rotenonbehandlingen av Røssåga, dvs. mens laksebestanden 
ennå var infisert av G. salaris og produksjonen/fisketettheten antatt lav, var smoltalderen 3,0-3,8 år. Etter 
rotenonbehandling var ungfisktettheten i elva naturlig nok lav, og smoltalderen falt til 2,6-2,7 år. Når 
smoltalderen for årsklassene 2008-2010 (smolt i 2011-2014) nærmer seg 3 år kan det være en indikasjon 
på at fisketettheten er økende. Imidlertid kan smoltalderen også indikere at ungfisken fortsatt har bedre 
vekstforhold, gjennom lav fisketetthet, enn før rotenonbehandlingen. I så fall er ikke laksebestanden godt 
reetablert i elva dersom det skal måles ut fra ungfisksamfunnet.  
 
Røssåga er en regulert elv, der vannføringen i elva avhenger av driften i kraftverkene. Dagens 
driftsmønster innebærer at kraftverket daglig reguleres i henhold til forbruksmønsteret av strøm, noe som 
tilsier at vannføringen kan variere betydelig  flere ganger i døgnet. Slike raske vannstandsendringer har 
potensiale til å medføre strandingsdødelighet hos ungfisk (se Harby & Bogen 2012), men det er ikke 
dokumentert at dette har nevneverdig betydning i Røssåga. Det bør her nevnes at tørrlegging av større 
arealer kun oppstår når vannføring ned mot 30 m3/s sammenfaller med lavvann og ingen effekt av 
stuving. Som diskutert tidligere kan utnyttelsen av dype områder i elva være en respons på ustabilt 
elvemiljø, med store endringer både i vannstand og vannhastighet. Det er ikke undersøkt om dette har 
negative energetiske konsekvenser for ungfisken, og om dette kan påvirke den totale produksjonen av 
ungfisk ved at fisk vokser saktere.  
 
 
Voksen fisk 
 
I løpet av prosjektperioden 2011-2015 ble det gjennomført drivtelling av gytefisk i Røssåga i 2011, 2012 
og 2013. I de to neste årene var det ikke mulig å gjennomføre gytefisktellingene på grunn av dårlig sikt i 
elva. Dette skyldtes uforutsigbare utslipp av slam ifbm. tunneldriving (Nye Nedre Røssåga kraftverk). 
Utover drivtellingene som ble utført i 2011-2013 utførte vi også drivtellinger i årene 2008-2010 (Lamberg 
et al. 2010). Formålet med gytefisktellingene har vært å beregne antall gytefisk i elva om høsten og 
beregne innsiget til elva ved å kombinere tall fra gytefisktelling om høsten med antall fisk avlivet i 
sportsfisket.  
 
Reetableringen av laksebestanden i Røssåga kan evalueres ut fra det fastsatte gytebestandsmålet for 
elva (1249 kg), og hvor vidt det er et høstbart overskudd av fisk i elva. I årene fra 2008 til 2013 er det 
sannsynlig at innsiget til elva har utgjort minimum 240 til vel 600 laks. I disse tallene ligger det en 
usikkerhet knyttet til både hvor godt rapportert fangst gjenspeiler faktiske uttak av fisk fra elva og hvor 
stor andel av gytefisken som blir observert ved drivtellingene. Med unntak for 2013 har 
observasjonsgraden i elva vært tilfredsstillende, dvs. at dekningen av elvetverrsnittet har vært god, og at 
de ulike drivtelleren har kontakt med sidemann slik at faren for dobbeltregistreringer reduseres.  
 
I 2013 ble drivtellingen av gytefisk utført under marginale siktforhold. Viktige områder, som årvisst har 
gode tettheter av laks, fra kanalen og ned mot Breigrunnen har områder med dyp som oversteg siktdypet 
i 2013. Det er tidligere utført gytefisktelling i Røssåga med tilsvarende dårlig sikt, uten at det da hadde 
tilsvarende effekt på observasjonsevnen. Dette kan trolig forklares med at ulike lysforhold (sol/overskyet) 
gir ulik observasjonsevne ved ellers like siktforhold. Observert størrelsesfordeling avviker fra tidligere år, 
og det ble relativt sett observert mer storlaks og langt færre mellomlaks i 2013 enn tidligere år. Det ble 
videre registrert en høyere andel av hannfisk blant mellom- og storlaks enn normalt. Begge deler er en 
indikasjon på at vi ikke har observert all fisk. Det er klare adferdsmessige forskjeller mellom smålaks og 
storlaks og mellom hannfisk og hunnfisk, der stor laks og hannfisk har høyere flukt-terskel en små laks 
og hunnlaks. Resultatene fra Røssåga tyder i 2013 på at en del laks har svømt vekk fra drivtellerne og 
enten gått for dypt til å bli observert eller har passert mellom drivtellerne. Drivtellingen i 2013 kan ikke 
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anses som beskrivende for faktisk forekomst av laks i elva, og representerer et klart minimumstall for laks 
og det er ikke mulig å kvantifisere underestimeringen. Det ble imidlertid registret langt færre laks enn 
tidligere år også i Ranaelva i 2013, og ut fra gytefisktellinger i andre elver i 2013 ser det ut for at det 
generelle innsiget av laks var lavt i 2013 (Kanstad-Hanssen & Lamberg 2013). I mange elver viste enten 
gytefisktelling eller fangstrapportering en nedgang på 30-40 % fra året før.  
 
Gytebestandsmålet ble ut fra de faktiske registreringene av laks i perioden 2008-2013 kun oppfylt i 2012, 
og de øvrige årene var måloppnåelsen 33-74 %. I årene uten oppfylt gytebestandsmål er det lite trolig at 
eventuell underestimering i gytefisktellingene innebærer at gytebestandsmålet likevel har blitt oppfylt 
disse årene. I 2014 og 2015 ble det ikke gjennomført gytefisktellinger, men ut fra forholdet mellom 
rapportert avlivet laks og gjenutsatt fisk skal det ikke utelukkes at det var nok laks til å oppfylle 
gytebestandsmålet i 2014 og nær oppfylle det i 2015.  
 
Fang og slipp anses som et viktig forvaltningstiltak i stadig flere elver for å sikre at det er nok gytefisk i 
elva om høsten. I Røssåga har fang og slipp fiske økt i omfang, og fra at 13 % av sportsfiskefanget laks 
ble gjenutsatt i 2009 har 63-78 % av laksen blitt gjenutsatt i årene 2011-2015. Forutsatt at fisketrykket 
har vært noen lunde likt mellom årene kan forholdet mellom avlivet og gjenutsatt fisk indikere at 
fiskemengden i elva var relativt lik i 2014 og 2012, noe som tilsier at det ikke skal utelukkes at 
gytebestandsmålet ble oppfylt i 2014. Antall avlivet og gjenutsatt fisk i 2015 kan på samme måte indikere 
at det var færre laks i elva enn i 2012 men flere enn i 2011.  
 
Til tross for høy grad av gjenutsetting, og et beskjedent uttak av 30-80 laks årlig, blir ikke  
gytebestandsmålet oppfylt. Betydningen av et omfattende fang og slipp fiske (gjenutsetting) for 
gytebestanden av laks er diskutert for Ranaelva, og diskuteres ikke på nytt for Røssåga spesielt. Med 
tanke på at gytebestandsmålet normalt ikke har blitt oppfylt i Røssåga skal det poengteres at 
gytebestandsmålet er utarbeidet for hele vassdraget, Leirelva inkludert. I tillegg er det diskutert hvorvidt 
beregningen av gytebestandsmålet er korrekt i og med at store arealer i nedre del av elva ligger inne i 
beregningsgrunnlaget. I alle årene har drivtellingene vist at en stor andel av laksen står i den helt øvre 
delen av elva, i stor grad ovenfor campingplassen og Midtauren. Antall laks på denne korte strekningen 
har generelt vært høyt, dvs. at det har stått laks jevnt fordelt på de tilgjengelige gytearealene og litt enkelt 
formulert kan man si at det årlig enten har vært mye eller svært mye laks på denne korte strekningen. 
Nedstrøms campingplassen/Midtauren er områder med gode gyteforhold, og ikke minst områder der 
gytearealer er koblet til brukbare oppvekstområder for ungfisk, langt mer sjeldne. Selv om det er store 
elvearealer videre nedover elva mener vi likevel at det aller viktigste gyte- og oppvekstområdet i elva 
ligger ovenfor campingplassen, og i det området kan det diskuteres om det er grunnlag for å forvente en 
økning av antall gytefisk som tilsvarer god måloppnåelse hvert år.  
 
I lys av flere forhold mener vi det er grunnlag for å diskutere hva som bør være et fremtidig forvaltningsmål 
(dvs. gytebestandsmål) for Røssåga. For det første bør gytebestandsmålet for Røssåga og Leirelva 
beregnes separat, spesielt med tanke på at elvene er svært ulike og at fisketrykket trolig er helt forskjellig. 
Videre bør gytebestandsmålet for Røssåga revideres, der det tas hensyn både til det nye 
produksjonsarealet som strekningen mellom Sjøforsen og utløpskanalen fra Nedre Røssåga kraftverk vil 
utgjøre og til at Røssåga har vidt forskjellig produksjonspotensial i den øvre (2 km lange) delen enn i 
nedre del. Uten en slik gjennomgang av grunnlaget for beregning av gytebestandsmålet er spørsmålet 
om laksebestanden i elva skal betraktes som godt reetablert etter rotenonbehandlingen problematisk å 
besvare. Per i dag er nok svaret på dette spørsmålet, med bakgrunn i både gytefisktellinger og tall fra 
ungfiskregistreringer, at laksebestanden foreløpig ikke er kommet opp på et nivå der 
produksjonspotensialet i elva utnyttes godt eller at bestanden har et reelt høstbart overskudd.  
 
Innslaget av rømt oppdrettslaks er vist å være høyt i mange norske lakseelver (Anon. 2016). Gjennom 
kvalitetsnorm for villaks er det satt grenseverdier for påvirkning av rømt oppdrettslaks, og dersom 
innslaget er høyere enn 3 % anses påvirkningen som moderat og dersom innslaget er høyere enn 9 % 
regnes påvirkningen som høy (Anon. 2011). I årene fra 2008-2013 varierte observert andel oppdrettslaks 
i gytefisktellingene mellom 0,1 og 3,3 %, mens innslaget beregnet ut fra skjellanalyser fra 
sportsfiskefanget laks i samme tidsrom varierte fra 12-19 %. På grunn av omfanget av fang og slipp fiske 
vil innslaget av oppdrettslaks i skjellmaterialet være misvisende. Enhver laks som ut fra ytre karakterer 
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vurderes som oppdrettslaks vil bli avlivet og tatt skjellprøve av, men de fleste vill-laksene som fanges 
settes tilbake i elva. I tillegg er det grunn til å anta at rømt oppdrettslaks har høyere fangbarhet enn vill-
laks og dermed over-representeres i sportsfiskefangstene (Svenning et al. 2015). Det er derfor  
sannsynlig at det faktiske innslaget av rømt oppdrettslaks i elva om høsten ligger en plass mellom 
beregningene basert på gytefisktellingene på skjellanalyser av sportsfiskefanget laks. Det kan på 
bakgrunn av dette ikke utelukkes at  innslaget av rømt oppdrettslaks i noen  år har vært så høyt at det 
skal påregnes en moderat negativ effekt for laksebestanden i elva. 
 

Undersøkelser rettet mot voksen fisk i Røssåga har helt siden oppstart med drivtellinger i 2008 hatt fokus 
på laks, og tidspunkt for drivtelling har blitt tilpasset laksens gytetid. Selv om sjøørret blir registrert når 
det gjennomføres drivtelling i elva, skal resultatene brukes forsiktig. Sjøørret gyter som regel opptil flere 
uker tidligere enn laks, og vil etter gyting ofte forflytte seg til deler av elva med store vannvolum eller 
vandre ut av elva. I Røssåga er det ikke grunn til å anta att sjøørret ikke blir registrert på den årlig 
undersøkte strekningen fra utløpskanalen og mot samløpet med Leirelva. Imidlertid viser 
gytefisktellingene at sjøørret, under gytetiden for laks, oppholder seg lengre ned i elva enn laksen. I 2011 
ble også elvestrekningen fra samløpet med Leirelva og videre nedover elva til Mykjen undersøkt ved 
drivtelling, og vel 40 % av all moden sjøørret ble registrert på den samlede strekningen fra utløpskanalen 
og ned til Mykjen Dette viser at gytefisktellingen tilpasset laks i liten grad kan anses å være dekkende for 
sjøørreten. Registreringene av gytemoden sjøørret har variert svært mye mellom årene, og gir neppe et 
reelt bilde av bestandssituasjonen. Selv om de årlige gytefisktellingene, som bare dekker øvre del av 
elva, kanskje ikke fanger opp mer enn om lag halvparten av den modne sjøørreten i elva, viser tallene at 
sjøørretbestanden sannsynligvis ikke utgjør mer enn 1-2.000 fisk. Dette tilsier at bestanden i liten grad 
har reetablert seg til status før rotenonbehandlingen i 2003/2004. Selv om ikke all fisk som ble drept av 
rotenonbehandlingen ble registrert, mye dødfisk havnet ut i sjøen på grunn av høy vannføring, så ble 
over 10.000 sjøørret plukket opp av elva i forbindelse med rotenonbehandlingene. Det anbefales at det i 
fremtiden arbeides for å gjennomføre gytefisktellinger som også er tilpasset sjøørret, dvs. at de 
gjennomføres i månedsskifte september/oktober, slik at det etableres kunnskap om bestandsstatus og –
utvikling. 
 
 
5.3 Leirelva 

 
På lik linje med Røssåga har det blitt gjennomført ungfiskregistreringer i Leirelva hvert år i tidsrommet 
2011-2013. Tetthetene av både laksunger og ørretunger har variert mye mellom årene, men kan anses 
å ha økt fra 2011 til 2015. Leirelva er periodevis svært slamførende, og elvebunnen endres mye fra år til 
år ved at slam sedimenterer og vaskes ut igjen. Mengden skjul for ungfisk kan derfor variere mye fra år 
til år innenfor samme område. Dette kan, sammen med slamholdig vann som har påvirket 
observasjonsevne og fangbarhet, forklare noe av variasjonene mellom år i registrert ungfisktetthet. 
 
Fangbarheten under elfiske, som beregnes ut fra å fiske tre påfølgende ganger over samme område, har 
vært dels svært lav og dels svært forskjellig i Leirelva fra år til år. En normalverdi for fangbarhet har vist 
seg å ligge rundt 0,5, men både vannføring, vanntemperatur, ledningsevne samt turbiditet og generelle 
lysforhold påvirker fangbarhet (Forseth & Forsgren 2009). I Leirelva har fangbarheten for laks variert fra 
0,18 til 0,48 og for ørret fra 0,04 til 0,63. I 2013 ble det heller ikke oppnådd en avtagende fangst gjennom 
fiskerundene på flere av lokalitetene, noe som trolig hang sammen med at sikten i elva var svært lav 
grunnet anleggsdrift med avrenning til elva. Det ble i 2013 forsøkt å omgå problemet med dårlig sikt ved 
at det ble benytta et fangstnett i tillegg til håv. Eventuell uoppdaga fisk skulle da fanges opp av 
fangstnettet 1-2 m nedstrøms fiskeområdet. Metoden ga i liten grad noen økt fangst av ungfisk, trolig på 
grunn av at lokalitetene generelt har lite vanndyp og gode vannhastigheter. De ustabile fiskeforholdene i 
elva gjør det dermed vanskelig å vurdere en faktisk utvikling og status for ungfiskbestandene.   
 
De beregnede tetthetene av ungfisk i Leirelva har uavhengig av vanskelige fiskeforhold og stor variasjon 
fra år til år vært langt høyere enn i Røssåga, og kan sammenlignet med andre nord-norske elver betraktes 
som middels gode. Økningen i ungfisktetthet i perioden 2011-2015 er for ørret trolig forklart av at sjøørret 
har fått fri passasje oppover elva etter at fiskesperra ble revet, og for laks har også utsettingene av yngel 
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hat betydning for utviklingen. Ut fra de beregnede ungfisktetthetene kan både laks og sjøørret anses som 
reetablert i elva. Dette er imidlertid med forbehold i at undersøkelsene i 2011-2015 kun er utført i øvre 
del av elva, og at status for ungfisksamfunnet nedstrøms utløpet fra Bjerka kraftverk er mer eller mindre 
ukjent.   
 

 
5.4 Effekter av aktiv reetablering av laksestammene 
 
Et overordnet mål for reetableringsarbeidet har vært å etablere flere påfølgende sterke årsklasser i 
vassdragene basert på kryssinger mellom stamfisk fra familiegrupper av lokal stamme i den levende 
genbanken på Bjerka. Ved tilfeldig kryssing av stamfisk fra ulike familiegrupper er det produsert et stort 
antall genetiske varianter for tilbakeføring til elvene. Fiskematerialet er primært satt ut som øyerogn, men 
i Røssåga er det også årlig satt ut smolt og i Ranaelva ble det satt ut smolt i 2005 og 2006.  I tillegg ble 
det satt ut ett-årig settefisk i Ranaelva i 2005 og i Røssåga er det satt ut ett-årig fisk år om annet i relativt 
lave antall. I Leirelva ble det kun plantet rogn i årene 2008-2010, og ellers er det satt ut startforet årsyngel 
og ett-årig settefisk. Reetableringsarbeidet har nå pågått i 10 år, og siste evaluering av aktiviteten var i 
2010. Moen et al. (2011a) konkluderte i en sluttrapport for aktivitet og undersøkelser i perioden 2005-
2010 at ; «Så langt har en lykkes med å etablere gode bestander av flere påfølgende sterke årsklasser 
av voksen fisk etter utsett av smolt og 1-årig settefisk og gode årsklasser av ungfisk med basis i 
utsettingene av øyerogn». 
 
Alt fiskemateriale som har blitt satt ut har blitt bademerket på øyerognstadiet, med unntak for smolt utsatt 
i 2005 og 2006 der deler av materialet kun ble merket ved fettfinneklipping. Virkestoffet i bademerkingen 
av Alizarin Red-S, og gir en rød ring i otolitten som senere kan identifiseres. Varigheten av merket anses 
som god, og en rekke studier har vist at merket er synlig 5-7 år etter merking (se Moen et al. 2011 b). 
Bruken av denne merkemetodikken har stått sentralt for evalueringen av reetableringsarbeidet i Ranaelva 
og Røssåga, men også klekkesuksess hos utplantet rogn og skjellanalyser av voksen fisk har blitt lagt til 
grunn når tilslaget av utsatt fiskemateriale er vurdert. 
 
Selve rognplantingen har i sum vært vellykket i både Ranaelva og Røssåga, og Moen et al. (2011 a) 
rapporterte at klekkesuksessen i årene 2006-2010 var fra 80-95 %. Tilsvarende viser våre tall fra 2011 
og 2012 at klekkesuksessen var høy i begge elvene (88-98 %). Plantingen av rogn ovenfor Reinforsen i 
Ranaelva viste mer variable resultater, og i 2013 og 2014 var klekkesuksessen hhv. 91 og 62 %. I Leirelva 
var klekkesuksessen relativt lav for rogn plantet i nedre del av elva, og utsettingspraksisen ble etter hvert 
dreid mot yngelutsettinger.  
 
Gjennom kontroll av andelen merket fisk blant årsyngel, og med basis i et beregnet forhold mellom plantet 
og naturlig gytt rogn, synes denne gode klekkesuksessen å være gjenspeilet i fangstene av årsyngel 
påfølgende høst i Ranaelva, mens plantingene i Røssåga synes å ha hatt dårligere suksess.  En mulig 
forklaring på denne forskjellen mellom elvene kan være at vannhastighet har betydning for laksen valg 
av gyteplasser, og områder med vannhastigheter høyere enn 0,8-1 m/s velges sjelden eller gyting på 
slike områder har dårlig suksess (Louhi et.al. 2008). Det viktigste planteområdet i Røssåga de fleste 
årene (Breigrunnen) har normalt svært høye vannhastigheter, og selv på vannføringer nær 
minstevannføring overstiger vannhastighetene i rognplanteområdet 0,5-1 m/s. Vi mener at det ikke kan 
utelukkes at dette området kan ha så høye vannhastigheter at yngel ved swim-up spyles raskt nedover 
elva og dermed kommer inn i områder der den må konkurrere med yngel fra naturlige gytinger som 
kanskje allerede har etablert territorier.  
 
Imidlertid indikerer våre undersøkelser at andelen/betydningen av utsatt fiskemateriale avtar med økende 
alder hos ungfisken, og blant voksen laks er andelene av bademerket fisk svært lavt (5%). Avtagende 
merkeandel kan være en indikasjon enten på at Alizarin-merket blir vanskeligere å se etter hvert som 
fisken blir eldre, eller på at yngel fra plantet rogn har dårligere overlevelse enn yngel fra naturlig gytt rogn. 
I følge Moen et al. (2011b) har merkemetoden lang varighet og deteksjonen i otolitt er høy, og dersom 
merketap i stor grad kan utelukkes står man i så fall igjen med muligheten for at avkom av plantet rogn 
har ulik overlevelse i forhold til avkom fra naturlig gyting enten gjennom faktorer knyttet til selve 
utsettingsaktiviteten eller til forskjeller i fitness. 
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Det må være en rimelig antakelse at normalt vil naturlig gytt rogn være mer tilpasset et optimalt 
klekketidspunkt i elva og optimal swim-up fase enn rogn som settes ut i grusen i løpet av mai måned. For 
tidlig klekking vil være ugunstig i form av kaldere, kanskje striere elv og "mis-match" mellom start av 
næringsopptak og tilgjengelige byttedyr. For sein klekking kan gjøre at yngelen av plantet rogn kommer 
som en inntrenger i et område allerede tatt av "vill" årsyngel. For arter med territoriell adferd kan det være 
stor forskjell på å være stasjonær "eier" av et område eller å være inntrenger. Dette ble vist i et studie 
der ett-årige laksunger ble satt ut i to grupper adskilt i tid (Kvingedal & Einum 2010). Den først utsatte 
gruppa utviste bedre vekst og hadde et høyere energiinnhold enn den sist utsatte gruppa. En generell 
observert lavere fitness hos den sist ankomne gruppa ble foreslått å kunne resultere i lavere 
vinteroverlevelse. Fisk i den sist ankomne gruppen ble også dokumentert å bli fanget lengre fra 
utsettingsstedet enn de først utsatte, en effekt som kan tolkes til at fisken valgte et dårligere habitat. Moen 
et al. (2011a) viser til at rognproduksjonen i genbankanlegget på Bjerka benytter naturlig vann (rå-vann) 
og rognutviklingen ventes å sammenfalle godt med de naturlige forholdene i både Ranaelva og Røssåga. 
Imidlertid viser Moen et al. (2011a) at f.eks i 2008 var temperaturen i Ranaelva generelt noe høyere enn 
temperaturen i klekkeriet, og noe forskjell i utvikling på planta rogn og vill rogn kan dermed ikke utelukkes 
dette året eller andre år.  
 
Andre undersøkelser har vist at de samme effektene kanskje også kan oppstå ved kraftig klumpet 
fordeling av gytegroper/rogn. En undersøkelse fra ti små elver i Scotland viste at i områder med høy 
tetthet av gytegroper var yngelen liten, og i de samme områdene var det høyere grad av redistribusjon 
av individer mellom første og andre vekstsesong (Einum et.al. 2008). Normalt legger en hunnlaks rundt 
1000 egg i hver egglomme, og en gytegrop består gjerne av 4-9 egglommer men kan også inneholde 
flere (se Aas et al. 2011). I enkelte av planteområdene i både Ranaelva og Røssåga kan det ikke 
utelukkes at tettheten av «gytegroper» og «egglommer» har blitt unaturlig høy. Hver rognboks (WV-boks) 
som er plantet ut har inneholdt 1000-2000 egg, og mange rognbokser har blitt gravd ned innenfor 
begrensede områder. En negativ effekt av klumpet fordeling av yngel etter swim-up som beskrevet av 
Einum et al. (2008) skal derfor ikke utelukkes.  
 
Trenden mot en avtagende andel av merket fiskemateriale etter hvert som fisken vokser i Ranaelva og 
Røssåga har ikke blitt registrert i samme omfang i Leirelva. Forhold som diskutert over kan dels forklare 
dette «avviket» i Leirelva. I Leirelva er fiskematerialet primært satt ut som foret årsyngel og ettårig fisk, 
og økt evne til forflytning etter utsetting kan ha medført større suksess for utsatt fiskemateriale i Leirelva 
enn i Røssåga og Ranaelva.  
 
De fleste klekkerier/Genbanker anvender kryssningsskjemaer som skal sikre høy genetisk variasjon, en 
praksis som også benyttes i Genbanken-Bjerka. En review-artikkel som omhandler forsterkningstiltak 
med klekkeriprodusert yngel viser til at det ikke foreligger resultater som bekrefter en generell oppfatning 
om at genetisk variasjon gir økt fitness (Neff et.al. 2009). Et stadig økende antall studier viser at 
klekkeriprodusert yngel har dårligere fitness enn vill fisk, for eksempel gjennom høyere parasitt- og 
sykdomsbelastning. Under naturlig gyting utøver hunnlaksen er mer eller mindre aktivt partnervalg, som 
kan være knytta til identifisering av genotyper hos potensielle hanner - for eksempel "Major 
histocompatibility complex", en gruppe gener som koder for proteiner som knyttes til motstandskraft mot 
infeksjonssykdommer (Forsberg et.al. 2007, Weir et.al. 2012). Denne adferden (fritt partnervalg) er 
vanskelig eller umulig å etterligne under kunstige befruktninger i et klekkeri eller Genbank-anlegg. 
Avlsprogram og kryssningsskjemar designet for å ivareta så stor genetisk variasjon som mulig kan ikke 
utelukkes også å legge til rette for genkombinasjoner som virker på andre områder som også reduserer 
fitness (Araki et.al. 2007, 2009; Araki & Schmid 2010), og et studie basert på regnbueørret viser f.eks at 
kun en generasjon i stamfiskanlegg var nok til å endre uttrykket av mer enn 700 gener (Christie et al. 
2016). I et studium på ørret fant Petersson & Järvi (2007) at hofiskens partnervalg relatert til 
karakteristikker på hannfisken påvirka avkommet gjennom evne til å forsvare territorier, vekstpotensial 
og overlevelsesrater.  
 
Konklusjonen må være at det foreligger en klar mulighet for at "genbank-rogn" ikke har samme 
egenskaper som naturlig gytt rogn, og at den observerte trenden til at utsatt rogn og yngel har lavere 
overlevelse enn vill fisk i Ranaelva og Røssåga ikke kan utelukkes å være et resultat av redusert fitness. 
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Dette blir spesielt klart når et etter hvert betydelig antall otolitter fra voksen laks fra Ranaelva er analysert, 
og resultatene viser at selv i årsklassene rett etter rotenonbehandlingen (gytinger i fra og med 2005) har 
utsatt rogn og yngel hatt liten betydning. Dvs. at selv i år med liten naturlig gytebestand og der plantet 
rogn må ha utgjort en betydelig andel av årsklassen har det utsatte fiskematerialet vært dårlig 
representert blant voksen laks. 
 
Det er imidlertid ikke tilsvarende dårlig resultat av utsettingene av fisk på eldre stadier. I årene 2005 og 
frem til og med 2010 viste en klassifisering av fisk ut fra skjellprøver at utsatt smolt utgjorde fra om lag 
100 % først i perioden til 14 % sist i perioden i Ranaelva og avtagende til vel 60 % i Røssåga (Moen et 
al. 2011a). De neste årene falt betydningen av utsatt smolt i Ranaelva, og gjennomsnittet for årene 2011-
2015 var litt over 1 %. Dette var en forventet utvikling i og med at det kun ble satt ut smolt i 2005 og 2006, 
og disse smoltårsklassene ville være ute av elva allerede i 2009/2010. De fleste årene har en del av 
smolt utsatt i Røssåga feilvandret til Ranaelva, og forklarer hvorfor det i årene etter 2009/2010 fortsatt 
har blitt registrert voksen fisk med opprinnelse fra utsatt smolt. I Røssåga har utsatt smolt utgjort fra 12 
til 19 % av voksen laks fanget i elva. Med tanke på at kun 5 % av voksen laks i Ranaelva og ingen laks i 
Røssåga har vist seg å være bademerket og dermed stamme fra utsatt rogn eller yngel, må det 
konkluderes med at utsetting av smolt har hatt langt større betydning for hvor mye voksen laks som har 
ankommet elvene i etterkant av rotenonbehandlingene i 2003 og 2004.   
 
Et lite paradoks med henblikk på smoltutsettinger og naturlig produksjon av smolt finner vi Ranaelva. 
Smolt ble kun satt ut i 2005 (83.000 stk) og i 2006 (20.000 stk), og i tillegg ble det satt ut ett-årig (2+) 
settefisk i 2005 som trolig vandret ut som smolt i 2006 og 2007. Med mindre en uvanlig høy andel av 
denne utsatte fisken kom tilbake med høy sjøalder (4-5 SW) skulle det ikke forventes at gytebestandene 
(innsiget) i 2008-2010 var om lag like store. Størrelsesfordelingen av laks, slik den fremkommer av 
fangststatistikk og gytefisktellinger, samsvarer også relativt dårlig med forventet fordeling ut fra størrelse 
på utsettingene av smolt og ettårig settefisk i 2005 og 2006. I 2009 og 2010 skulle innsiget til elvene 
ventes å avta sammenlignet med 2008, og spesielt skulle det forventes lite en-sjøvinter laks. Når forventet 
utvikling ikke har inntruffet må det forklares enten med store variasjoner i sjøoverlevelse eller med at den 
naturlige gytebestandene var langt større enn antatt i 2005.  
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Vedlegg 
 
Vedlegg 1 Fangst av ungfisk  
 

Vedlegg 1- 2011 Fangst av ungfisk av laks og ørret, samt beregna tetthet ved elektrofiske i Ranaelva, 
Røssåga og Leirelva i september 2011. Laskunger er angitt med (L) og ørretunger med (Ø). Fangbarhet (fbh) 
og estimert tetthet er beregna etter Zippin (1958). Estimerte verdier er angitt med 95%-konfidensintervall der 
beregna tetthet er større enn 50 individer (jfr metodekapitel 3.1). 
 Lok. Areal Art Årsyngel (0+) Eldre ungfisk (>0+) 

    1.omg 2.omg 3.omg Tot. 1.omg 2.omg 3.omg Tot.  Fbh Est/ 
100m2 

              

Ranaelva 1 300 L 13 7 3 23 35 12 9 56 0,53 20,8±1,7 

 1 300 Ø 3 2 1 6 1 0 1 2 - - 
 2 550 L 53 17 - 70 0 0 - 0 0 0 
 2 550 Ø 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 3 300 L 44 19 9 72 41 10 6 57 0,66 19,7±0,9 

 3 300 Ø 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 4 110 L 13 13 6 32 27 12 7 46 0,51 47,6±4,7 

 4 110 Ø 1 1 1 3 3 4 2 9 0,16 20,7 
 5 75 L 10 6 3 19 33 17 11 61 0,44 99,3±9,6 

 5 75 Ø 0 0 0 0 3 2 1 6 0,40 10,1 
  Tot* L 133 45 21 199 126 51 32 209 0,52 29,9±1,3 

  Tot* Ø 6 3 2 11 7 6 4 17 0,23 3,9 

Røssåga 1 450 L 24 2 4 30 8 4 3 15 0,41 4,2 
 1 450 Ø 17 9 4 30 2 2 1 5 0,26 1,9 
 2 750 L 2 0 1 3 4 2 1 7 0,50 1,1 
 2 750 Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 3 270 L 2 0 0 2 13 3 1 17 0,74 6,4 
 3 270 Ø 4 2 0 6 9 3 3 15 0,47 6,5 
 4 200 L 0 0 0 0 22 7 4 33 0,61 17,6 
 4 200 Ø 0 0 1 1 27 6 4 37 0,67 19,2 
 5 750 L 9 - - 9 0 0 0 0 0 0 
 5 750 Ø 1 - - 1 0 0 0 0 0 0 
  Tot** L 37 2 5 44 47 16 9 72 0,59 4,6±0,3 

  Tot** Ø 22 11 5 38 38 11 8 57 0,59 3,4±0,2 

Leirelva 1 100 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 1 100 Ø 23 15 6 44 2 1 0 3 0,71 3,1 
 2 150 L 4 2 1 7 2 2 1 5 0,26 5,6 
 2 150 Ø 11 8 7 26 0 0 0 0 0 0 
 3 75 L 27 18 12 57 9 3 2 14 0,56 20,3 
 3 75 Ø 29 19 9 57 3 2 0 5 0,65 7,0 
 4 100 L 28 19 15 62 0 0 0 0 0 0 
 4 100 Ø 23 18 11 52 7 3 2 12 0,49 13,9 
  Tot L 59 39 28 116 11 3 3 17  0,23 4,4 
  Tot Ø 86 60 33 179 14 5 2 21 0,63 5,2 
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Vedlegg 1-2012 Fangst av ungfisk av laks og ørret, samt beregna tetthet ved elektrofiske på faste lokaliteter i 
Ranaelva, Røssåga og Leirelva i september 2012. Laksunger er angitt med (L) og ørretunger med (Ø). 
Fangbarhet (fbh) og estimert tetthet er beregna etter Zippin (1958). Estimerte verdier er angitt med 95%-
konfidensintervall der beregna tetthet er større enn 50 individer (jfr metodekapitel 3.1). 
 Lok. Areal Art Årsyngel (0+) Eldre ungfisk (>0+) 

    1.omg 2.omg 3.omg Tot. 1.omg 2.omg 3.omg Tot.  Fbh Est/ 100m2 

              

Ranaelva 1 300 L 19 7 5 31 24 11 6 41 0,51 15,5 
 1 300 Ø 0 3 6 9 3 2 3 8 0 - 
 2 600 L 14 9 3 26 2 2 1 5 0,26 1,5 
 2 600 Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
 3 300 L 51 16 4 71 43 13 7 63 0,63 22,1±1,2 

 3 300 Ø 2 1 0 3 1 0 0 1 1,00 0,3 
 4 110 L 5 13 0 18 31 12 2 48 0,71 44,7 
 4 110 Ø 1 1 0 2 2 1 1 4 0,32 5,3 
 5 75 L 20 8 1 29 52 10 5 67 0,74 90,9±2,6 

 5 75 Ø 2 2 0 4 11 4 2 17 0,59 24,3 
 Tot*  L 109 44 10 175 155 48 21 224 0,65 *20,4±0,5 

 Tot*  Ø 5 7 6 18 17 7 6 30 0,44 *3,3 

Røssåga 1 200 L 32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 
 1 200 Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 2 200 L 0 2 0 2 16 15 2 33 0,50 18,9 
 2 200 Ø 12 4 9 25 80 24 19 123 0,56 67,1±3,5 

 3 150 L 7 2 2 11 34 9 2 45 0,75 30,5 
 3 150 Ø 2 0 1 3 13 12 5 30 0,34 28,2 
 4 700 L 12 4 3 19 22 7 4 33 0,61 5,0 
 4 700 Ø 0 0 0 0 27 6 4 37 0,67 5,5 
 5 450 L 1 0 0 1 8 3 1 12 0,64 2,8 
 5 450 Ø 0 0 0 0 2 2 1 5 0,26 1,9 
 6 1800 L 2 0 0 2 8 0 0 8 1,00 0,4 
 6 1800 Ø 0 0 0 0 2 0 0 2 1,00 0,1 
 Tot**  L 54 8 5 67 88 34 9 131 0,63 **7,5±0,3 

 Tot**  Ø 14 4 10 28 124 11 29 197 0,55 **12,8±0,5 

Leirelva 1 125 L 19 11 13 43 19 10 7 36 0,41 36,4 
 1 125 Ø 18 26 18 62 37 20 8 65 0,52 58,6±5,3 

 2 140 L 2 7 4 13 17 5 8 30 0,37 28,5 
 2 140 Ø 3 2 0 5 1 0 0 1 1,00 0,7 
 3 75 L 2 2 3 7 27 25 11 63 0,32 121,7±17,0 

 3 75 Ø 24 16 9 49 2 4 0 6 0,41 10,0 
 4 125 L 2 6 2 10 5 2 0 7 0,75 5,7 
 4 125 Ø 8 10 11 29 13 15 3 33 0,40 31,8 
 Tot  L 25 26 22 73 68 42 26 136 0,38 38,3±3,8 

 Tot  Ø 53 54 38 145 53 39 11 103 0,48 25,8±1,8 
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Vedlegg 1 - 2014 Fangst av ungfisk av laks og ørret, samt beregna tetthet ved elektrofiske på faste lokaliteter i 
Røssåga (31/8-1/9) og Leirelva (18-19/9) i 2014. Laksunger er angitt med (L) og ørretunger med (Ø). 
Fangbarhet (fbh) og estimert tetthet er beregna etter Zippin (1958). Estimerte verdier er angitt med 95%-
konfidensintervall der beregna tetthet er større enn 50 individer (jfr metodekapitel 3.1). * Lokalitet 6 er ikke tatt 
med i beregning av gjennomsnittlig estimert fisketetthet. 
 Lok. Areal Art Årsyngel (0+) Eldre ungfisk (>0+) 

    1.omg 2.omg 3.omg Tot. 1.omg 2.omg 3.omg Tot.  Fbh Est/ 
100m2 

Røssåga 1 250 L 42 31 10 83 1 0 1 2 0 2 
 1 250 Ø 4 1 3 4 0 0 0 0 - 0 
 2 200 L 3 0 0 3 6 2 2 10 0,47 5,9 
 2 200 Ø 25 7 1 33 21 12 5 38 0,49 21,9 
 3 150 L 0 0 0 0 9 3 2 14 0,57 10,2 
 3 150 Ø 3 2 1 6 10 6 1 17 0,59 12,2 
 4 500 L 11 11 4 26 0 0 0 0 - 0 
 4 500 Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
 5 450 L 1 0 0 1 6 2 2 10 0,47 2,6 
 5 450 Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
 6 1000 L 1 - - 1 1 - - 1 - 0,01 
 6 1000 Ø 0 - - 0 1 - - 1 - 0,01 
 Tot* 1550 L 58 42 14 114 23 7 7 37 0,50 2,7 
 Tot* 1550 Ø 32 10 5 47 32 18 6 56 0,53 4,0+0,3 

Leirelva 1 125 L 5 1 0 6 2 2 0 4 0,57 3,5 
 1 125 Ø 9 13 4 26 28 19 5 52 0,51 47,1+4,3 
 2 160 L 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
 2 160 Ø 18 1 0 4 3 3 1 5 0,82 3,1 
 3 200 L 0 0 0 0 2 0 0 2 - 2 
 3 200 Ø 7 2 6 15 19 7 5 31 0,52 17,4 
 4 100 L 13 5 3 21 14 13 2 29 0,48 33,6 
 4 100 Ø 8 1 1 10 16 6 2 24 0,64 25,2 
 Tot 585 L 18 6 3 27 14 15 2 31 0,46 7,9 
 Tot 585 Ø 42 17 11 70 66 35 13 114 0,53 27,3+1,6 

 
Vedlegg 1 -2015 Fangst av ungfisk av laks og ørret, samt beregna tetthet ved elektrofiske på faste lokaliteter i 
Ranaelva, Røssåga og Leirelva i september 2015. Laksunger er angitt med (L) og ørretunger med (Ø). 
Fangbarhet (fbh) og estimert tetthet er beregna etter Zippin (1958). Estimerte verdier er angitt med 95%-
konfidensintervall der beregna tetthet er større enn 50 individer (jfr metodekapitel 3.1). 
 Lok. Areal Art Årsyngel (0+) Eldre ungfisk (>0+) 

    1.omg 2.omg 3.omg Tot. 1.omg 2.omg 3.omg Tot.  Fbh Est/ 
100m2 

Røssåga 1 300 L 96 38 - 134 1 0 0 1 1,00 0,3 
 1 300 Ø 11 2 - 13 0 0 0 0 - 0 
 2 200 L 1 2 0 3 11 7 2 20 0,52 11,2 
 2 200 Ø 0 0 0 0 49 20 5 74 0,65 38,7±3,5 

 3 150 L 0 0 0 0 27 8 7 42 0,54 30,9 
 3 150 Ø 0 0 0 0 17 4 3 24 0,64 16,8 
 4 500 L 4 5 4 13 4 3 3 10 0,14 5,5 
 4 500 Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
 5 200 L 17 12 11 40 13 8 5 26 0,38 17,1 
 5 200 Ø 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
 6 1200 L 0 - - 0 0 - - 0  0 
 6 1200 Ø 2 - - 2 1 - - 1  0,1 
 Tot*  L 118 57 15 190 56 26 17  99 0,47 *8,6 
 Tot*  Ø 13 2 0 15 66 25 8 99 0,64 *7,8±4,3 

Leirelva 1 125 L 13 10 3 26 24 10 7 41 0,49 37,9 
 1 125 Ø 17 11 7 35 22 17 8 47 0,37 50,1±9,0 

 2 140 L 6 7 2 15 17 10 4 31 0,49 25,5 
 2 140 Ø 17 4 4 25 1 0 1 2 - - 
 3 75 L 3 3 0 6 4 1 1 6 0,57 8,7 
 3 75 Ø 11 3 6 20 18 11 4 33 0,50 50,4 
 4 125 L 7 1 2 10 11 4 3 18 0,52 16,3 
 4 125 Ø 23 6 5 34 17 9 6 32 0,42 31,9 
 Tot  L 29 21 7 57 56 30 15 101 0,48 25,3±8,7 

 Tot  Ø 68 24 22 114 58 37 19 114 0,42 30,6±11,8 
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Vedlegg 2 Kart over elvestrekninger som er undersøkt ved dykking, og markering for områder med 
observasjoner av stimer/ansamlinger av ungfisk  
 

 

 
 

 


