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Kildalselva i Nordreisa kommune, Troms fylke, er regulert til kraftproduksjon, og Miljødirektoratet ga i 
2019 Ymber Produksjon AS pålegg om å gjennomføre undersøkelser på den 16 km lange laksefør-
ende strekningen fra kraftverket og ned til samløpet med Reisaelva. Hovedmålsettingen med under-
søkelsen, gitt i henhold til miljødesignmetodikk, var å identifisere flaskehalser for produksjon av ana-
drom laksefisk. Habitatkartlegging, hulromsmålinger og hydrologisk variasjonsanalyse, samt registre-
ring av ung og voksen fisk, ble utført høsten 2019, mens beregning av vanndekte arealer ved ulike 
vannføringer ble utført i 2020.  
 
Habitatkartleggingen, i form av mesohabitatkartlegging, målinger av skjul og beskrivelser av substrat, 
samt egnede gyteområder, avdekket ingen klare flaskehalser for fiskeproduksjon langs den laksefør-
ende strekningen. En hydrologisk variasjonsanalyse viste også at det generelle vannføringsregimet i 
elva neppe representerer en stor flaskehals for fiskeproduksjonen, mens stans og/eller utfall i kraft-
verket kan føre til tørrlegging og innfrysing av gytegroper på vinterstid.  
 
Registreringene av ungfisk og voksen fisk avdekket at elva har svært lav fisketetthet, og kan vurderes 
som tilnærmet fisketom, noe som også støttes av tidligere undersøkelser.  
 
Selv om det generelle vannføringsregimet ikke anses som spesielt negativt for fiskeproduksjonen, 
inntrer tidvis korte stans og/eller utfall årlig i kraftstasjonen, som oftest i vinterhalvåret. Spesielt den 
øvre halvdelen av elva får da redusert vannføring, og blir i verste fall tørrlagt når kraftverket stanser. 
Denne elvestrekningen innehar også de potensielt sett viktigste gyte- og oppvekstområdene for ana-
drome laksefisk. Stans og/eller utfall i kraftverket medfører derfor en betydelig risiko for tørrlegging 
og innfrysing av gytegroper vinterstid. Dette gir følgelig lav eller ingen gytesuksess og vurderes der-
for som en betydelig flaskehals for fiskeproduksjonen i Kildalselva. Vi vurderer etablering av omløps-
ventil som et mulig tiltak for å redusere den negative påvirkningen fra kraftverket.  For å styrke vur-
deringsgrunnlaget anbefaler vi at det etableres overvåkingskamera («viltkamera», time-laps fotogra-
fering) gjennom vinteren ca. 1-2 km nedafor kraftverket og 1-2 km oppstrøms Kildal bru. 
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Forord 
 
Miljødirektoratet ga i vedtak av 1.4. 2019 Ymber Produksjon AS pålegg om å gjennomføre undersø-
kelser i Kildalselva, på den 16 km lange strekningen fra vandringshinderet for anadrom fisk (utløpet 
av Kildalen kraftverk) til samløpet med Reisaelva.  Vannføringen i Kildalselva er påvirket av driften i 
Kildalen kraftverk, som benytter et elvemagasin som vanninntak. 
 
Hovedmålsettingen med undersøkelsene er å identifisere flaskehalser for produksjon av anadrom lak-
sefisk som følge av reguleringspåvirkningen i Kildalselva. Arbeidet ble utført i tråd med metodikk be-
skrevet i ‘Håndbok for miljødesign i regulerte vassdrag’.  
 
Martin-A. Svenning (NINA-Tromsø) og Øyvind Kanstad Hanssen (Ferskvannsbiologen) har i felleskap 
gjennomført registreringer i felt, og har utarbeidet rapporten, med bidrag fra Knut Langeland (NINA-
Tromsø).  
 
Oppdragsgiver har vært Ymber Produksjon AS, og Jostein Jerkø (Troms Kraft Produksjon AS) har 
vært kontaktperson hos oppdragsgiver. Vi takker Ymber for oppdraget, og Jostein Jerkø for konstruktiv 
tilbakemelding gjennom hele prosjektperioden. 
 
 
 
Martin-A. Svenning 
(prosjektleder) 
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1 Innledning
 
Reisavassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Formålet med nasjonale laksevassdrag er å gi et ut-
valg av de viktigste laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse. Spesielt omtales blant annet revi-
sjon av konsesjonsvilkår og kompensasjonstiltak i regulerte vassdrag, restaurering av leveområder og 
bestandsovervåking.  
 
Reisavassdraget er påvirket av reguleringsinngrep i sideelvene Mollesjohka og Kildalselva i Nordreisa 
kommune. Begge inngrepene påvirker vannføringen i hovedelva (om enn i relativt liten grad) og berø-
rer områder som er tilgjengelig for anadrom fisk i vassdraget. Mollesjohka er lakseførende bare noen 
få hundre meter og renner inn i Reisaelva nedafor Mollisfossen, ca. 60 km fra Storslett (se Kanstad-
Hanssen & Svenning 2019). Kildalselva er den største sideelva til Reisavassdraget og renner sammen 
med Reisaelva om lag 5 km fra sjøen Gjennom kongelig resolusjon av 1.11.1957 ble Nord-Troms 
kraftlag (i dag Ymber Produksjon AS) gitt tillatelse til regulering av Kildalsvassdraget. Tillatelsen (kon-
sesjonen) innebar at det ble etablert et inntaksmagasin, Kildalsdammen, som førte til at avrenningen 
fra store deler av nedbørsfeltet (66 %) ble regulert gjennom driften av Kildalen kraftverk (se figur 1). 
Reguleringen har derfor endret leveforholdene til anadrom fisk langs den 16 km lange lakseførende 
elvestrekningen nedenfor kraftverket  (se Halvorsen mfl. 1994; Dahl-Hansen og Christensen 2002; 
(figur 1)).  
 
 
Kunnskapsgrunnlaget for Kildalselva er imidlertid svakt og utdatert, og i 2019 fikk derfor Ymber Pro-
duksjon AS et pålegg fra Miljødirektoratet (i brev av 1.4.2019) om å gjennomføre undersøkelser i Kil-
dalselva. 
 
Med utgangspunkt i pålegget fra Miljødirektoratet, er formålet med undersøkelsen i Kildalselva føl-
gende : 
 

1. «Kartlegge reguleringseffekter og identifisere betydelige flaskehalser for anadrom fisk i vassdra-
get, basert på relevante eksisterende data og undersøkelsene under i henhold til miljødesignme-
todikken.» 

2. «Foreta ungfiskundersøkelser ved hjelp av elektrisk fiske som utføres på minimum ti stasjoner 
med utgangspunkt i etablert stasjonsnett. Det skal først vurderes om stasjonsnettet er represen-
tativt for habitatvariasjonen i elva.»  

3. «Undersøke hulromskapasitet i forbindelse med ungfiskundersøkelsen og kartlegge viktige gy-
teområder for laks, sjøaure og sjørøye.» 
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2 Vassdrags- og reguleringsbeskrivelse 
 
2.1 Områdebeskrivelse 
 
Kildalselva har sitt utspring i fjellområdene mellom Reisadalen og Kåfjorden (figur 1), og har et ned-
slagsfelt på 239 km2. Elva renner langs Samueldalen, parallelt med Reisadalen, og renner inn i Rei-
saelva om lag fem km fra sjøen. Kildalselva har etter reguleringen en lakseførende strekning på om 
lag 16 km, og er den største lakseførende sideelva til Reisaelva.  
 
Kildalselva ble undersøkt i 1990 (se Halvorsen mfl. 1994), der det ble elektrofisket på ni lokaliteter, 
samt at det ble gjennomført en relativt grov bonitering av bunnsubstrat, vannhastighet og dybdeforhold 
fra kraftverket og ned til samløpet med Reisaelva. Halvorsen mfl. (1994) fanget svært få laksunger 
ved elektrofisket, og årsyngel av laks ble ikke observert på noen av stasjonene. De fanget også få 
ørret- og røyeunger, og da som oftest i tilknytning til forbygninger. De konkluderte med at både gyte- 
og oppvekstforholdene stort sett var dårlige/uegnede, og mente at hovedårsaken var at vårflommen 
blir holdt tilbake etter reguleringen.  
 
Det ble også foretatt en undersøkelse i Kildalselva i 2001, der det ble elektrofisket på 10 lokaliteter, 
samt at det ble foretatt en registrering av gytefisk på høsten (se Dahl-Hansen og Christensen 2002). 
De konkluderte med at tettheten av ørret- og røyeyngel var svært lav, og de fanget ikke laksyngel på 
noen av lokalitetene. Videre registrerte de bare 18 voksne sjøørret og to sjørøyer under drivtellingen, 
men ingen voksne gytelakser (Dahl-Hansen & Christensen 2002).  
 
I de ovennevnte undersøkelsene (Halvorsen mfl. 1994; Dahl-Hansen & Christensen 2002) ble nedre 
del av elva beskrevet som relativt stilleflytende og dominert av fin grus og sand, mens den øvre delen 
ble betegnet som noe mer variert, og hvor enkelte strekninger er stri og med relativt grovt substrat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.   

 
 
 
 
Figur 1 Oversiktskart som viser nedre deler av Kildalselva og Reisaelva. Kildalen kraftverk er markert med rødt 
punkt. 
 
 

Kildalsdammen 

Kildalen kraftverk 

Storslett 
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Berg (1964) beskriver Kildalselva før utbyggingen fant sted, og sier; «… det går nå lite laks i denne 
sideelva. Det er mulig at laksen har vansker med å passere i den grunne munningen, der et leirras 
har stengt det gamle løpet i Kildalselva».  
Dette er også i samsvar med lokale fiskere, som hevder at det aldri har vært mye laks i Kildalselva, 
verken før eller etter utbyggingen. Derimot var det en stor bestand av sjørøye i Kildalselva, spesielt 
før utbyggingen av kraftverket, men også utover 1960- og 1970tallet (Øyvind Frogum, pers. medd.). 
Det ble også diskutert å forsøke å bedre oppvandringsmulighetene for anadrom fisk, siden det skjedde 
mudring i samløpet med Reisaelva. Det er to utløp fra Kildalselva til Reisaelva, og det har vært forsøkt 
å stenge det østre utløpet, siden anadrom fisk som skal opp i Kildalselva, ifølge lokale fiskere, for-
trinnsvis forsøker å svømme opp det vestre utløpet (Einar Woldstad, pers. medd.). Det er imidlertid 
uvisst i hvor stor grad dette har innvirket på en oppvandringen av anadrom fisk i Kildalselva. Det ble 
likevel fanget sjørøye, om ikke i spesielt store mengder, også utover 1980- og 1990-tallet. Utover 
2000-tallet ble sjørøya mer eller mindre borte fra fangstene, og det ble i stedet fanget en del sjøørret. 
Dette er også i noenlunde samsvar med undersøkelsene i 2001 (Dahl-Hansen og Christensen 2002), 
der det ved drivtellingen tross alt ble sett 18 sjøørret og to sjørøyer. Ifølge lokale fiskere har det imid-
lertid i de siste 4-5 årene blitt observert svært få sjøørret. To personer (se ovenfor) som bor langs elva 
hevdet at det spesielt i de siste 5-7 årene hadde forekommet hyppigere variasjoner i vannføringen enn 
tidligere, og at de også hadde observert at deler av elva noen ganger hadde vært tørrlagt.    
 
 
 
 
2.2 Vassdragsreguleringen 
 
I 1957 ble Nord-Troms kraftlag AS (i dag Ymber Produksjon AS) gitt konsesjon for utbygging av vann-
kraft i Kildalsvassdraget, og reguleringen ble ferdigstilt i 1958.  Om lag 19 km fra samløpet med Rei-
saelva ble det anlagt en dam i elvedalen, som ga et inntaksmagasin, Kildalsdammen (se figur 1), med 
reguleringshøyde på 14 meter (244-258 moh.). Kildalselva har et uregulert nedbørsfelt på ca. 239 km2, 
hvorav vel 158 km2 (66 %) ligger ovenfor Kildalsdammen, dvs. at bare ca. en tredjedel av det naturlige 
tilsiget fra nedbørsfeltet til Kildalselva er upåvirket av reguleringen.  
  



Ferskvannsbiologen   Rapport 2021-01 

side 6 

3 Metoder og datagrunnlag 
 
3.1 Hydrologiske variasjoner og vanntemperatur 
 
3.1.1 Hydrologisk variasjonsanalyse 
 
Det foreligger målinger av vannføringen i Kildalselva fra en målestasjon (heretter kalt «Kildal») som 
regulanten etablerte ved Brubakken, om lag 8,5 km nedstrøms utløpet fra Kildalen kraftverk, dvs. ca. 
midtveis mellom kraftverket og samløpet med Reisaelva (figur 1). Vi har blitt forelagt vannføringsdata 
i tidsrommet fra 4. oktober 2017 til 7. september 2020. Vannføringen er basert på registreringene i 
målestasjonen ved Brubakken, men også korrigert ut fra «last» (produksjon, og dermed vannføring) i 
kraftverket. Målestasjonen kan i perioder om vinteren påvirkes av is-stuving, og dataene er forsøkt 
korrigert for dette ved å sammenligne registrerte verdier med data fra NVE-målestasjonene Oksfjord-
vatn og Svartfossberget (vedlegg 1). I praksis tilsier dette at økninger i registrert vannstand (beregnet 
vannføring) uten en samtidig litt tidligere økning i vannføring ut av kraftverket, og som ikke samtidig 
registreres på NVE’s nærliggende målestasjoner, blir tilskrevet is-stuving og følgelig justert ned til 
vannføringen som ble registrert i forkant av den registrerte økingen på målestasjonen. På grunn av 
problemene med is-stuving ved målestasjonen kan det derfor ikke utelukkes at vannføringen i enkelte 
perioder er lavere enn det som kommer frem av registreringene på målestasjonen «Kildal». 
 
Vi har benyttet dataene fra Kildal til å fremstille døgnmiddelverdier for vannføring for årene 2018, 2019 
og 2020 (figur 2). Til tross for relativt stor mellomårlig variasjon, har vannføringen generelt vært langt 
høyere enn 5 m3/s i tidsrommet fra 1. mai til 1. oktober. Dette skyldes at kraftverket i denne perioden 
stort sett kjører på full last (ca. 5,5 m3/s), samt at tilsiget fra det uregulerte nedslagsfeltet, inklusive 
eventuelt overløp fra Kildalsdammen, er relativt stort (se figur 2). Månedsmiddelverdiene fra april til 
september er derfor høyere enn 8 m3/s, og høyere enn 4 m3/s i månedene oktober-desember (tabell 
1). I perioden fra 1. januar til 31. mars ligger imidlertid månedsmiddelverdiene på bare 1,4-1,8 m3/s. 
Dette innebærer at de laveste vannføringene i Kildalselva trolig vil inntre spesielt i månedene januar-
mars, men i enkelte år også i månedene oktober-desember (figur 2; tabell 1). 
 
 
 
 

 
Figur 2 Beregnede døgnmiddelverdier basert på observert vannføring på målestasjonen Kildal, samt beregnet 
driftsvannføring fra Kildalen kraftverk, i årene 2018-2020.  
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Va
nn

fø
rin

g 
(m

3 /
s)

Dato

Kildal målestajon - 2018

Kildal målestajon - 2019

Kildal målestajon - 2020

Kraftverk - 2018

Kraftverk - 2019

Kraftverk - 2020



Ferskvannsbiologen   Rapport 2021-01 

side 7 

 

 
 
Med unntak for enkelthendelser gjennom sommerhalvåret, er vannføringer (døgnmiddelverdier) under 
5 m3/s knyttet til tidsrommet mellom 1. oktober og 1. mai (figur 2). De estimerte døgnmiddelverdiene 
for vannføringen i 2018 til 2020 viser at i to av de tre årene var vannføringen flere ganger bare i 
størrelsesorden 0,8 m3/s. Dersom kraftverket har «utfall» (ikke-planlagt stans) i denne perioden kan 
restvannføringen ved målestasjonen «Kildal» dermed utgjøre ned mot 0,5 m3/s, og i perioder også 
være enda lavere (figur 3). Det er viktig å understreke at disse målingene og beregningene er basert 
på en målestasjon som ligger midt mellom kraftverket og samløpet mellom Kildalselva og Reisaelva, 
dvs. at korte utfall/stans i kraftverket neppe vil merkes på målestasjonen på grunn av ‘demping’ ned-
over langs elva. I områdene rett nedstrøms kraftverksutløpet vil ikke restvannføringen (tilsiget fra det 
uregulerte nedbørsfeltet) bidra i det hele tatt, og selv et stykke lenger nedstrøms kraftverket vil heller 
ikke «normal» senvinter-kjøring av kraftverket innebære at vannføringen utgjør mer enn totalt 0,5 m3/s. 
Dette innebærer at ved eventuelle utfall/stans i kraftverket i denne perioden vil den øverste delen av 
elva kunne tørrlegges. Målingene i årene 2017-2020 viser dessuten at restvannføringen sjelden utgjør 
mer enn 1 m3/s på målestasjonen (som ligger halvveis nede i elva). I løpet av tidsrommet oktober 2017 
til september 2020 viser loggen fra kraftverkskjøringen at det inntraff syv slike utfall i vinterhalvåret 
(tabell 2). Siden loggingen i kraftverket har en oppløsning på en time, vil stans/utfall av kortere varighet 
enn en time ikke bli registrert. Det er derfor sannsynlig at det har skjedd flere enn sju utfall, men uansett 
har alle utfallene (registrerte og eventuelt uregistrerte) hatt relativt kort varighet. 
 

 
Figur 3 Beregnede døgnmiddelverdier basert på beregnet/korrigert vannføring på målestasjonen Kildal, samt 
beregnet driftsvannføring fra Kildalen kraftverk, i perioden 1. desember til 1. april i årene 2018-2020. 
 
 

Tabell 2 Registrerte utfall/stans i Kildal kraftverk i årene 2018-2020. Alle utfallene hadde en varighet 
på 1-2 timer. 
 2018 2019 2020 
        
Utfall/stans 25. mars 6. mars 31. mars 26. april 10. feb. 16. mars 29. mars 
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Tabell 1 Månedsmiddelvannføringer (m3/s) for målestasjonen Kildal, samt differansen mellom målestasjonen 
Kildal og driftsvannføringen Kildalen kraftverk (= «Kildal rest»), beregnet ut fra en måleserie i tidsrommet 
oktober 2017 – oktober 2020.  
 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
             
Kildal 1,44 1,83 1,35 8,33 10,25 31,14 20,87 10,12 8,50 4,96 6,27 4,30 
Kildal rest 0,70 1,10 0,61 6,04 6,56 25,88 15,45 5,64 4,80 2,33 4,96 3,45 
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3.1.2 Vanndekte arealer og vannføring 
 
Bestander av anadrome laksefisk er som oftest tetthetsregulerte i yngel- og ungfiskstadiet (Wootten 
1990, Lindeman & Grant 2014), dvs. at det er en antatt direkte positiv sammenheng mellom størrelsen 
på habitater som er egnet som leveområde for ungfisk og produksjonskapasiteten. Reguleringen av 
Kildalselva fører til at fiskens oppvekstarealer reduseres, og i verste fall blir tørrlagte. For å kunne 
vurdere produksjonsforholdene for anadrom laksefisk i Kildalselva, er det derfor en forutsetning å 
kunne påvise sammenhengen mellom vannføring og vanndekte areal i elva. 
 
Den hydrologiske analysen viser at vintervannføringen i Kildalselva generelt utgjør mellom 1-2 m3/s, 
og at ved eventuelle stans i kraftverket vil vannføringen falle ned mot, eller under, 0,5 m3/s. Dette er 
basert på registreringer ved målestasjonen som er plassert ved Kildal bru, og dermed representerer 
vannføringen omtrent midtveis i den ca. 16 km lange lakseførende elvestrekningen. Vannføringen vil 
imidlertid være avtagende opp mot kraftstasjonen, og ved stans/utfall i kraftverket vil den øvre delen 
av elva bli mer eller mindre tørrlagt. 
 
For å vurdere hvordan vanndekt areal varierer med vannføringen i Kildalselva, planla Troms Kraft å 
fotografere elva spesielt ved lave vannføringer, da dette ville være typisk for situasjoner med lavt tilsig 
fra det uregulerte restfeltet. Tidsrommet fra månedsskifte oktober/november til starten av april var 
derfor viktigst å undersøke. For å kunne registrere vanndekt areal er det imidlertid en forutsetning at 
elveløpet er fritt for is og snø. Registreringene (fotograferingen) ble derfor gjennomført våren 2020, og 
i en periode med lav snøsmelting. Selve fotograferingen (overflyvninger med drone) ble gjennomført i 
løpet av en dag (18.5.2020), der vannføringen ble variert gjennom driften av kraftverket.  
 
Ut fra Troms Krafts dronefoto foretatt ved tre ulike vannføringer i Kildalselva 18. mai 2020, beregnet 
vi sammenhengen mellom vannføring og vanndekt areal i den lakseførende strekningen i elva. Denne 
dagen var vannføringen ved Kildal målestasjon 1,56 m3/s. Ut fra kraftverket var vannføringen stabil på 
0,54 m3/s fra midnatt til klokken ni på morgenen, hvoretter kraftverket ble stanset og vannføringen fra 
kraftverksutløpet sank til null ca. kl. 11 (figur 4). Frem mot ny oppstart av kraftverket ca. kl. 15 sank 
vannføringen ved Kildal målestasjon og var på sitt laveste (0,8 m3/s) ca. kl. 16. Selv om vannføringen 
fra kraftverket utgjorde nær 1,9 m3/s i tre timer (kl. 15-17), ble ikke denne pulsen med «høy» vannføring 
synlig på målestasjonen midtveis i elva. Vannføringen ved Kildal målestasjon økte fra bunn-nivået (0,8 
m3/s) kl. 16 til et nytt stabilt nivå på om lag 1,4 m3/s fra og med kl. 19. I de tre dronefotograferingene 
langs elva som ble utført fra kl. 12, kl. 15.30 og kl. 18.30, var vannføringen ved Kildal målestasjon 
henholdsvis ca. 1,1 m3/s, 0,8 m3/s og 1,3 m3/s (figur 4). Dronen brukte ca. 30 minutter fra kraftverket 
til Kildal. 
 
 

 
Figur 4 Vannføring målt ved Kildal målestasjon (blå) og ved utløp av Kildal kraftverk (orange; VF turbin) 18. mai 
2020. Tidspunktet for når overflyvningene med drone startet ved kraftverket er markert med grønne piler. 
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Vanndekt areal ble digitalisert fra dronebilder innenfor fire utvalgte seksjoner nedover elva (figur 5). 
Arealene ble digitalisert i en skala på 1:100 i UTM 34 projeksjon i QGis 3.10.2 (QGIS.org 2021). Are-
alene er relativt store, og øyer, større steiner og «steinrøyser» i elva ble manuelt digitalisert. I et av 
dronebildene var dekningen av den nederste delen av elva noe mangelfull, og med store feil i bildet. 
Vi digitaliserte derfor kun tre seksjoner fra bildene som ble tatt fra kl. 15.30. 
 

 
 
Figur 5 Vanndekte arealer i Kildalselva ved dronefotografering 18. mai 2020 («Digitalisert»), samt FKB (Felles 
Kartdatabase) data, som antas å representere et oppfylt elveleie. 
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Dronebildene vi fikk fra Troms Kraft var projiserte rasterbilder. Det var en del feil og forstyrrelser i 
bildene som påvirket bildekvaliteten og som trolig skyldes ulike lysforhold i ulike deler av elva og ved 
de ulike tidspunktene på dagen, feil ved sammensetning og projisering av bildene, samt variasjon i 
gps-nøyaktighet på dronen til ulike tider på dagen og ulike steder langs elva. Det var også litt variasjon 
i projiseringsnøyaktigheten på bilder fra ulike tidspunkter. Denne feilen ble tilfeldig målt på flere steder 
til 3-5 meter i flere retninger mellom ulike bildetidspunkter. Noen steder i bildene, spesielt der det 
henger vegetasjon ut over elvebredden, var det en del forstyrrelser i bildene som gjorde bildene uklare. 
Dette førte til at vi noen få steder ikke kunne tegne elvebredden helt nøyaktig, men brukte de klare 
punktene i bildet til å minimalisere dette. Totalt sett førte dette til at detaljeringsgraden i digitaliseringen 
ble noe lavere på noen få strekninger. De valgte strekningene dekker imidlertid en relativt stor del av 
elva. I og med at arealene er såpass store mener vi at det gir en svært god pekepinn på endringen i 
vanndekt areal ved ulike vannføringer.  
 
Vannføringsreduksjoner i Kildalselva vil medføre endringer i vanndekt areal ved de fleste vannfø-
ringene, og dermed påvirke overlevelse og vekst hos fisken i elva negativt. Vi mener imidlertid at 
utfordringene for fisk i Kildalselva i all hovedsak er knyttet til de laveste vannføringene, dvs. i tidsrom-
met fra midten av oktober til midten av april. Da vil den beregnede restvannføringen ved Kildal måle-
stasjon normalt ligge mellom 0,5-0,9 m3/s, mens samlet vannføring (kraftverk + restfelt) normalt utgjør 
mellom 1-2 m3/s. For å synliggjøre hvordan endringer i vannføring fra kraftverket (last-endringer), samt 
eventuelle utfall/stans i kraftverket påvirker vanndekt areal, har vi målt og beregnet det vanndekte 
arealet innenfor fire ulike seksjoner langs elva, og ved tre lave vannføringer (18. mai 2020), og sam-
menlignet disse arealene med arealet ved høy vannføring der de fleste tørrfall (grusører) er vanndekte 
(>10 m3/s, FKB data). I månedene mai-august ligger vannføringen i Kildalselva mellom 10-31 m3/s 
(månedsmiddelverdi).  
  
På grunn av «demping» av vannmassene under påfølgende last-endringer i kraftverket da dronefoto-
graferingen ble gjennomført, ble bunn og topp i vannføringene betydelig tidsforskjøvet mellom øvre 
og nedre del av elva. Dette vanskeliggjør arealberegningene ut fra dronefotograferingene, der hver 
overflyvning tar bilder kontinuerlig nedover elva. For å løse dette problemet har vi benyttet vannfø-
ringen fra kraftverket (VF turbin) for seksjon 1 og 2 som ligger henholdsvis 0,2-1,4 km og 1,9-3,1 km 
nedstrøms kraftverket, og vannføringen ved Kildal målestasjon for seksjon 3 (0,8-2,4 km oppstrøms 
målestasjonen) og seksjon 4 (1,8-5 km nedstrøms målestasjonen). 
 
Når kraftverket stoppet (kl. 12.00, 18.5.20), og vannføringen rett nedstrøms kraftverket var tilnærmet 
null, utgjorde vanndekt areal innenfor seksjon 1 og 2 mellom 55,7-59,5 % av vanndekt areal ved «høy» 
vannføring (areal basert på FKB-data) (tabell 3). Ved vannføring på anslagsvis 0,5 m3/s rett nedstrøms 
kraftverket var det tilsvarende vanndekte arealet 72 % innenfor seksjon 1, og en ytterligere svak øk-
ning i vannføringen resulterte i en økning av vanndekt areal på ett prosentpoeng. Siden en vannføring 
på 0,5 m3/s tilsvarer vannføringen ved laveste last i kraftverket, viser beregningene våre at vanndekt 
areal øverst i elva (seksjon 1) avtar fra om lag 72 til 56 % (av FKB-areal) dersom kraftverket stanser 
når resttilsiget er lavt (ca. 0,8 m3/s). Innenfor seksjon 2, som ligger litt lengre ned i elva, ble vanndekt 
areal redusert fra 66 til 60 %. Det må her understrekes at reduksjonen i vanndekt areal i seksjon 2 
trolig blir noe større ved stans i kraftverket, ettersom dronen som fotograferte elva trolig fløy raskere 
nedover elva enn «halen» av «gammel» vannføring trakk seg nedover.  
 

Tabell 3 Beregninger av vanndekt areal ved ulike «lave» vannføringer under dronefotograferingene, dvs. er 
typiske for perioden på året med lavest tilsig fra det uregulerte restfeltet til Kildalselva. Laveste, middel og 
høyeste vannføring for seksjon 1 og 2 er hhv. 0 m3/s, ca. 0,5 m3/s og ca. 1 m3/s ved kraftverket (VF turbin), 
mens tilsvarende for seksjon 3 og 4 er hhv. 0,8 m3/s, 1,1 m3/s og 1,3 m3/s (VF Kildal målestasjon). 

Vannføring Seksjon 1 Seksjon 2 Seksjon 3 Seksjon 4 
ved drone- 

flyving 
Areal 
(m2) 

% av 
 FKB 

Areal  
(m2) 

% av 
FKB 

Areal 
(m2) 

% av 
FKB 

Areal 
(m2) 

% av 
FKB 

         
Laveste 21.941 55,7 21.560 59,5 28.388 55,5 - - 
Middels 28.177 71,5 23.751 65,5 29.920 58,5 68.446 71,3 
Høyeste 28.747 72,9 24.168 66,6 34.980 68,4 69.239 72,1 
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Droneflyvningen med oppstart kl. 15.30 ble utført samtidig med at den laveste vannføringen ble regi-
strert ved Kildal målestasjon. Da var vannføringen 0,8 m3/s, og vanndekt areal innenfor seksjon 3 
utgjorde 56 % av arealet ved «høy» vannføring. Den første overflyvningen med drone er antatt å ha 
passert seksjon 3 om lag klokka 12.15, og vannføringen er da antatt å utgjøre om lag 1,1 m3/s. Vann-
dekt areal utgjorde da 59 % av FKB-areal. Ved siste overflyvning (ca. kl. 18.45) er vannføringen antatt 
å utgjøre om lag 1,3 m3/s, og arealet var da 68 % av FKB-areal. I seksjon 4 var det kun mulig å beregne 
vanndekt areal ved antatt vannføring på 1,1 og 1,3 m3/s, og arealet var da tilnærmet likt og utgjorde 
vel 70 % av FKB-areal.   
 
Når kraftverket stanser reduseres vanndekt areal. Da vil vannføringen falle fra normal vintervannfø-
ring, dvs. fra 1-2 m3/s ved Kildal målestasjon og ca. 0,8 m3/s fra kraftverket, til 0,5-0,8 m3/s ved Kildal 
målestasjon. I seksjon 1 vil vanndekt areal reduseres med om lag 22 %, mens det vanndekte arealet 
i seksjon 2 og 3 reduseres med hhv. 9 % og 5 % (figur 6). I seksjon 4 mangler vi bildemateriale fra 
den laveste vannføringen. Endringene er minst i seksjon 2, noe som trolig skyldes at denne delen av 
elva domineres av elveklassene ‘kulp’ og ‘glattstrøm’.    
 
 
 

 
 
Figur 6 Bilder fra tilfeldig valgte punkter innenfor seksjon 1 (bilder nede) og seksjon 3 (bilder opp) ved laveste 
og høyeste vannføring i forbindelse med dronefotograferingen i Kildalselva 18. mai 2020.   
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3.1.3 Vanntemperatur 
 
Vanntemperatur er den viktigste abiotiske faktoren som styrer metabolske prosesser hos fisk, og på-
virker livshistorievalg på individnivå (Jonsson & Jonsson 2011). Foruten å påvirke utviklingen hos 
yngel (klekketidspunkt og swim-up) er vanntemperatur, sammen med næringstilgang, styrende for 
blant annet veksthastighet og smoltalder (se Jonsson & Jonsson 2011). Studier har vist at f.eks. laks 
og ørret først oppnår en positiv tilvekst når vanntemperaturen overstiger 4 grader (Jonsson mfl. 2001), 
og lengden av vekstsesongen er derfor sterkt korrelert med vanntemperaturen. Det er også dokumen-
tert at røya vokser bedre enn laks og ørret ved lave temperaturer, og temperaturregimet kan derfor 
påvirke de tre artene ulikt (se Larsson 2005; Elliott & Elliott 2010; Svenning mfl. 2016).  
 
Det har blitt gjennomført målinger (hver time) av vanntemperatur i Kildalselva på tre ulike punkter i 
elva i tidsrommet 18. november 2017 til 8. september 2020. Målingene ble utført 1) ved kraftverksut-
løpet, 2) nedstrøms samløpet med Annaelva (ca. 1 km nedfor kraftverket) og 3) ved Brubakken (11 
km nedafor kraftverket og 5 km ovafor samløpet med Reisaelva). Temperaturloggeren fra kraftverks-
utløpet gikk dessverre tapt vinteren 2020. I og med at driftsvannet fra kraftverket blir tappet fra bunnen 
av Kildalsdammen (ca. 15 m dyp), vil driftsvannet i vinterhalvåret ha høyere temperatur enn i tilsiget 
fra restfeltet nedstrøms Kildalsdammen (se figur 7). Da bidraget fra restfeltet øker nedover langs elva, 
vil effekten av det varmere kraftverksvannet avta nedover i elva (se figur 7). Siden makstemperaturen 
i elva likevel er lavere enn 2,5 oC i vinterperioden (figur 7), vil tappingen av det ‘varme’ vannet fra 
Kildalsdammen neppe ha stor betydning for veksten hos laks- og ørretungene, mens røyeunger kan-
skje kan oppnå litt høyere tilvekst. Temperaturforskjellen kan imidlertid ha vesentlig innvirkning på 
klekketidspunktet hos laksungene, ved at f.eks. plommesekkyngelen av laks klekker tidligere enn hva 
de var tilpasset før reguleringen, og det kan derfor ikke utelukkes at det kan oppstå en mismatch 
mellom klekketidspunktet og tilgangen på byttedyr. Registreringene ved målestasjonen ved Annaelva 
i årene 2018-2020 viser at vanntemperaturen i flere perioder vinterstid var lavere enn 0 oC, noe som 
også var tilfelle i 2018 og 2020 ved Kildal målestasjon. Dette indikerer at det forekommer perioder der 
det oppstår sarr og bunnis i deler av Kildalselva. 
 
I de tre årene 2018, 2019 og 2020 steg vanntemperaturen i Kildalselva til over 4 oC henholdsvis 1. 
juni, 10. juni og 20. juni, og falt under 4 oC igjen i 2018 og 2019 henholdsvis 5. og 1. oktober. Det tilsier 
at vekstsesongen for ungfisk i 2018 og 2019, dvs. med vanntemperatur over 4 oC, var ca. 120 dager. 
Maksimal vekstrate oppnås i temperaturintervallet 16-20 oC hos ungfisk av laks, og i intervallet 13-17 
oC hos ørret, og noe lavere hos røye (se Elliott & Elliott 2010; Jonsson & Jonsson 2011). I 2018 var 
vanntemperaturen ved Brubakken over 13 oC i bare 25 dager, mens den aldri var såpass høy i 2019 
og aldri over 12 oC i 2020.  
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Figur 7 Målte døgnmiddelverdier av vanntemperaturer ved tre målestasjoner i Kildalselva i årene 2018, 2019 og 
2020.  
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3.2 Habitatkartlegging 
 
3.2.1 Elveklasser 
 
Mesohabitatkartlegging i ei elv omfatter overflatebølger, helningsgrad, vannhastighet og dyp (Borsányi 
fl. 2004; Forseth og Harby 2013), og formålet med kartleggingen er å sannsynliggjøre hvordan disse 
ulike faktorene påvirker leveområdene for fisk (tabell 4). Klassifiseringen ‘turbulent overflate’ betyr at 
bølgene er større enn 5 cm og at overflaten har krusninger eller er brutt, mens ’glatt overflate’ inne-
bærer at bølgene er lavere enn 5 cm. Helningsgraden regnes som ‘bratt’ når den overstiger 4 %, mens 
vannhastigheten betegnes som ‘hurtig’ når den er større enn 0,5 m/s. Et område vurderes som dypt 
når dybden overstiger 70 cm. De ulike mesohabitatene kombineres så til såkalte elveklasser (se For-
seth & Harby 2013; tabell 5).  
 
I Kildalselva ble mesohabitatkartleggingen utført da vannføring ved Brubakken var ca. 7 m3/s.  
 
 

Tabell 4 Klassifisering av mesohabitat ut fra fysiske karakterer (Tabellen er hentet 
fra «Håndbok for miljødesign i regulerte vassdrag», Forseth & Harby (2013)). 
Kriterier Overflate- 

struktur 
Helnings 
-gradient 

Vann- 
hastighet 

Vanndybde Klasse 

  
 
 

Glatt / 
småriller 

 
Bratt 

Hurtig Dyp A 
Grunn  

Sakte Dyp  
Grunn  

 
Moderat 

Hurtig Dyp B1 
Grunn B2 

Sakte Dyp C 
Grunn D 

 
 

Brutt / 
Ubrutte stå-
ende bølger 

 

 
Bratt 

Hurtig Dyp E 
Grunn F 

Sakte Dyp  
Grunn  

 
Moderat 

Hurtig Dyp G1 
Grunn G2 

Sakte Dyp  
Grunn H 

 
 

Tabell 5 Klassifisering av elveklasser, basert på mesohabitat. (Tabellen er hentet fra «Håndbok for miljøde-
sign i regulerte vassdrag», Forseth & Harby (2013)). 
Elveklasse Mesohabitat Overflatemønster Helningsgradient Vannhastighet Vanndybde 
      
Glattstrøm A+B1+B2 Glatt Moderat Rask Grunn/Dyp 
Kulp C Glatt Moderat Langsom Dyp 
Grunnområde D Glatt Moderat Langsom Grunn 
Kvitstryk E+F Turbulent Bratt Rask Dyp/Grunn 
Stryk H+G1+G2 Turbulent Moderat Rask Grunn/Dyp 

 
 
Kartleggingen i Kildalselva viser at elveklassen grunnområde dominerer, og utgjør nærmere 50 % av 
elvearealet (tabell 6, figur 8). I Kildalselva kjennetegnes denne elveklassen med relativt stilleflytende 
elv, elvebunn som domineres av grus og noe sand, og vanndybde i området 30-60 cm. Partiene som 
er klassifisert til grunnområde i nedre del av elva har noe større innslag av finere sedimenter (finkornet 
grus og sand) enn grunnområdene i øvre halvdel av elva. Kulp er den nest mest vanlige elveklassen 
og utgjør i overkant av 22 % (tabell 5). I Kildalselva kjennetegnes denne elveklassen av stilleflytende 
partier med dyp som sjelden overstiger en meter. Elveklassene stryk og glattstrøm utgjør begge om 
lag 11 %, og kjennetegnes av et bunnsubstrat dominert av stein og mye hulrom. 
  
 

Tabell 6 Arealmessig fordeling (%) av ulike elveklasser i Mollesjohka, vurdert ved vannføring på 4m3/s. 
 Glattstrøm Grunnområde Kulp Kvitstryk Stryk 
      
%-vis andel 11,7 48,7 22,4 6,6 10,6 
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Figur 8 Kartlegging av mesohabitat i Kildalselva høsten 2019.  
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3.2.2 Bunnsubstrat 
 
Vi har ikke utført egne registreringer av bunnsubstrat i elva. Vi har tatt utgangspunkt i de beskrivelsene 
som Halvorsen mfl. (1994) og Dahl-Hansen & Christensen (2002) har gitt av elva, og har generelt lagt 
til grunn en sammenheng mellom mesohabitat og bunnsubstrat, der elveklassen ’kvitstryk‘ domineres 
av stein og blokk, mens elveklassen ’stryk‘ domineres av stein og grus. De øvrige elveklassene domi-
neres av grus, stein og sand, der innslaget av grus og sand øker ved avtagende gradient og vannhas-
tighet.  
 
Halvorsen mfl. (1994) beskriver bunnsubstratet i nedre halvdel av elva, dvs. fra samløpet med Reisa-
elva og opp mot Brubakken (broa), som svært finkornet og lite egnet som gyte- eller oppvekstområde 
for laks og ørret. Dahl-Hansen & Christensen (2002) har en tilsvarende beskrivelse, og viser til at 
bunnsubstratet består av fin sand, grus og leire/slam. Ved hjelp av mesohabitatkartleggingen har vi 
klassifisert store deler av denne strekningen til elveklassene grunnområde og kulp.  
 
Både Halvorsen mfl. (1994) og Dahl-Hansen & Christensen 2002) definerer bunnsubstratet fra Bru-
bakken (Kildal bru) og opp til Furulund/Fossbakken (mellom elfiskelokalitet 2 og 4, figur 12) som grovt, 
og dominert av stein og blokk. Strekningen vurderes i begge undersøkelsene å ha få eller ingen gyte-
områder, mens strekningen vurderes som brukbare oppvekstområder for ungfisk (figur 9). Mesohabi-
tatkartleggingen vår viste at elveklassene stryk og kvitstryk dominerer på denne strekningen, fulgt av 
elveklassen glattstrøm.  
 
 

  
 
Figur 9 Bilder fra elva som er representative for strekningen fra brubakken til Furulund/Fossbakken. Bildene er 
tatt ved elfiskestasjonene 2 (venstre) og 3 (høyre). 
 
 
Fra Furulund og opp mot Tjærastøa, mellom elfiskelokalitet 4 og 8 (se figur 12), oppgir Halvorsen mfl. 
(1994) at elvebunnen er dominert av grov grus, grus og noe sand, og at variasjonen i bunnsubstrat er 
knyttet til variasjonen i vannhastighet. Analysene av mesohabitatkartleggingen viser at elveklassene 
kulp og grunnområde dominerer på denne strekningen (figur 10).  
 
Halvorsen mfl. (1994) angir den øvre delen av elva, dvs. strekningen mellom Tjærastøa og kraftverks-
utløpet (ovenfor elfiskelokalitet 8, figur 12), til å være dominert av stein og blokk, og at oppvekstforhol-
dene for ungfisk derfor vurderes som gode. Halvorsen mfl. (1994) vurderer gytemulighetene som noe 
begrenset, og angir at det bare finnes et par-tre mulige gyteområder for laks/ørret. På bakgrunn av 
mesohabitatkratleggingen fant vi at elveklassene glattstrøm og kvitstryk dominerer, samt at det er flere 
kulper langs denne strekningen (tabell 5). 
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Figur 10 Bilde fra elva som er representativt for strekningen fra Furulund til Tjærastøa. Bildene er tatt ved elfis-
kestasjon 8. 
 
 
3.2.3 Skjul 
 
Tilgjengeligheten av skjul i form av hulrom mellom steiner på elvebunnen er svært viktig for overlevelse 
og vekst hos yngel/ungfisk (Finstad mfl. 2007, 2009), og ungfiskproduksjonen hos laks, ørret og røye 
er derfor direkte avhengig av tilgangen på skjul. Dette skyldes at fiskeungene velger standplasser/ter-
ritorier hvor de både kan finne mat, samt finne skjul for predatorer. Tilgjengeligheten av skjul, dvs. 
antall og størrelse på hulrom i substratet, kvantifiseres ved å registrere (innenfor et areal på 0,25 m2) 
hvor mange ganger og hvor dypt en plastslange som er 13 mm tykk kan stikkes inn i hulrom mellom 
stein og grus. Størrelsen på hulrom deles i tre skjulkategorier (Finstad mfl. 2007); S1: 2-5 cm, S2: 5-
10 cm og S3: >10 cm. Målingene utføres innenfor et kvadratisk areal på 0,25 m2 (0,5x0,5 m), og for at 
målingene i størst mulig grad skal være tilfeldige blir ei ‘stålramme’ (0,5x0,5 m) kastet tilfeldig ut i elva.  
på tre hovedområder, dvs. nær elvebredd, i midten av elva og områder ca. halvveis til midten av elva. 
Målingene summeres til en verdi for et vektet skjul, der dypere hulrom gir høyere verdi (Forseth & 
Harby 2013);   
  
S1+ (S2 x 2) + (S3 x 3)   
  
I Kildalselva ble hulromsmålingene gjennomført på 40 lokaliteter fordelt langs hele elvestrengen (figur 
12). Innenfor hver lokalitet er det utført en til tre målinger, mellom elvebredden og midtålen. For hver 
lokalitet har vi oppgitt gjennomsnittlig hulromskoeffisient. Verdiene for vektet skjul klassifiseres iht. 
Forseth & Harby (2013) som lite skjul (<5), middels skjul (5-10) og mye skjul (>10).  
 
Hulromsmålingene viste at det var lite skjul på 42,5 % av de undersøkte lokalitetene, middels godt 
skjul på 20 % og mye skjul på 37,5 % av lokalitetene (figur 11). Mest skjul ble målt på strekningen 
mellom Fossbakken og Leirbakken (5-8 km nedstrøms kraftverket), mens områdene nedstrøms Leir-
bakken gjennomgående hadde lite skjul. Lokaliteter med middels og mye skjul lå alle innenfor områder 
med elveklasse glattstrøm, stryk og kvitstryk. 
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Figur 11 Gjennomsnittlig vektet skjul på 40 ulike lokaliteter i Kildalselva. Inndeling for klassifiseringen lite skjul, 
middels skjul og mye skjul er vist med sorte stiplede linjer. Lokaliteter er nummerert fra kraftverksutløpet og 
nedover elva (jfr. grå symboler i figur 7).  
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Figur 12 Oversikt over lokaliteter for måling av skjul/hulrom (grå symboler), lokaliteter for elektrofiske (røde, 
nummererte symboler) og registrerte gyteområder (grønne/gule symboler) i Kildalselva høsten 2019. 
  

Hulromskoeffisient 
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3.3 Kartlegging av gyteområder 
 
Gytegroper av laks og stor sjøørret har vanligvis en langstrakt, oval eller firkantet form og følger strøm-
retningen. Som regel vil en gytegrop fremstå som lysere enn øvrig elvebunn, siden gravingen har 
vendt om på substratet og fjernet eller redusert begroingen. Før selve gytingen graver laksefisk en 
fordypning som rogna seinere legges i (gytegropa). Deretter flytter fisken seg rett oppstrøms gyte-
gropa, og graver opp ny grus og stein som dekker gytegropa.  
 
Kartleggingen av eventuelle gytegroper og mulige gyteområder i Kildalselva ble utført ved snorkling. 
Registrerte gytegroper ble avmerket på kart (figur 12). I tillegg ble egnetheten for gyting vurdert langs 
hele elva. Under snorklingen i Kildalselva (20.8.2019) var vannføringen 7 m3/s, og alle områdene som 
var tørrlagte ble klassifisert som uegnede gyteområder. Klassifisering av mulige gyteområder ble ba-
sert på ‘egnethet’ av substrat og vannhastigheter iht. antatt preferanse for gytefisk av laks, sjøørret og 
sjørøye (Crisp & Carling1989; Moir et al. 1998, 2002). 
 
Vi observerte 12 områder med spor av tidligere gyteaktivitet, men de fleste fremsto å være eldre enn 
ett år (figur 12). Av disse ble det registrert tre gyteområder langs de øverste tre km av elva, etterfulgt 
av en 3,2 kilometer lang strekning uten observerte gyteområder. Langs de neste 1,5 km av elva ble 
det observert fem spor etter gyting (se figur 12). Oppstrøms og nedstrøms Kildal bru var det en samlet 
800 m lang strekning uten observasjoner av tidligere gyting, men deretter fulgte en fem hundre meter 
lang strekning med tre områder der det hadde foregått gyting. Generelt ble alle disse ovennevnte 
gyteområdene observert i områder med middels til god tilgang på skjul (figur 12). Unntaket var de to 
gyteområdene som ble registrert lengst ned i elva (figur 12), der begge lå i et område med lite skjul, 
og der tilgangen på skjul også var lav videre nedover elva. Dersom vi legger til grunn at hvert av de 
avgrensede områdene som inneholdt spor etter tidligere gyting hadde et areal på om lag 40 m2 (480 
m2 totalt), tilsvarer dette 0,12 % av et totalt beregnet vanndekket areal på 382.0000 m2 ved lav vann-
føring (0,8 m3/s ved Kildal målestasjon). Selv om våre registreringer avdekket et begrenset antall om-
råder med spor av tidligere gyting av laks eller sjøørret, kan vi ikke utelukke at gytegroper av sjørøye 
(små groper) kan ha blitt oversett. Det er imidlertid ikke underskudd på egnede gyteområder for hver-
ken laks, sjøørret eller røye i Kildalselva. Selv i den nedre delen av elva, nedstrøms Leirbakken, er 
det mulig at spesielt røye kan finne egnede gyteområder.  
 
 
 
3.4 Bestandsdata  
 
3.4.1 Ungfisk 
  
Tetthetsregistreringene av ungfisk ble utført med elektrisk fiskeapparat (prod. Terik AS) og hver loka-
litet ble fisket en gang. Det ble fisket på de samme 10 lokalitetene som ble elektrofisket av Dahl-
Hansen & Christoffersen (2001) i 2000. Ni av disse lokalitetene ble også elektrofisket i 1990 (Halvor-
sen mfl. 1994). All fisk ble artsbestemt og lengdemålt (naturlig lengde). Tetthet av årsyngel (0+), samt 
fiskunger som var et år eller eldre, er oppgitt som fangst pr. 100 m2 på en fiskeomgang (tabell 8). 
 
Hver lokalitet er beskrevet ut fra beskaffenheten, som vurderes med hensyn på type substrat, vann-
hastighet, vanndyp og grad av begroing (se Dahl-Hansen & Christensen 2002). 
 
Vi (2019) fanget til sammen bare 12 ungfisk, alle ørret mellom 31 og 179 mm, hvorav tre årsyngel (0+), 
seks 2-åringer, to 3-åringer og en 4-åring. Det ble kun fanget ungfisk på lokalitet 2,3 og 4 (tabell 7; 
figur 12). Tettheten av ungfisk (inklusive årsyngel) var svært lav, og den høyeste tettheten (3,1 ør-
ret/100 m2) ble registrert på lokalitet 2. Gjennomsnittlig tetthet av ørretunger (>0+) for hele Kildalselva 
var 0,4 ind./100 m2, mens gjennomsnittlig tetthet av årsyngel var 0,15 ind./100 m2.  
 
I 1990 (Halvorsen mfl. 1994) ble det fanget både laks- ørret- og røyeunger i Kildalselva, mens det kun 
ble fanget ørret- og røyeunger i 2000 (Dahl-Hansen & Christensen 2002) og kun ørretunger i 2019 
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(denne undersøkelsen). Det ble ikke fanget årsyngel (0+) av noen av artene i 1990, mens det ble 
fanget årsyngel av ørret og røye i 2000 og kun årsyngel av ørret i 2019. Estimert tetthet av ørretunger  
(> 0+) var imidlertid lav alle årene, dvs. henholdsvis 1.6, 1.8 og 0.4 (tabell 8). Dette betyr at tettheten 
av laksefiskunger trolig har vært svært lav i Kildalselva de siste 30 årene, samt at det trolig neppe 
fantes ungfisk av laks og røye i elva i 2019 
 
 
 

Tabell 7 Fangst av ungfisk (N/100 m2) av laks, ørret og røye på 9 lokaliteter i Kildalselva i 1990 (hentet fra 
Halvorsen mfl. 1994), på 10 lokaliteter i 2001 (beregnet fra Dahl-Hansen & Christensen 2001), samt i 2019 
(denne undersøkelsen). 
År Art Lokalitet Snitt  Snitt  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (>0+) ( 0+) 
1990 Laks 0 0 0,1 0,4 0 0 1,1 0,3 0  0,23 0 
1990 Ørret 0 0 0,1 5,6 3,0 10,0 14,4 3,2 0,7  1,56 0 
1990 Røye 0 5,0 0,1 3,6 1,8 3,0 8,9 0 0  0,68 0 
2001 Laks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 
2001 Ørret 0 3,0 0,8 2,0 0 7,0 2,0 4,7 1,0 2,0 1,80 1,5 
2001 Røye 0 0 0 0 0 1,0 0 0,7 1,5 0 0,30 0,04 
2019 Laks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 
2019 Ørret 0 3,1 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,41 0,15 
2019 Røye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 

 
 
  
3.4.2 Voksen fisk 
 
Det ble gjennomført en drivtelling langs den anadrome strekningen i Kildalselva den 20. august 2019. 
Selv om tidspunktet var noe tidlig i forhold til antatt gytetidspunkt for både sjørøye, sjøørret og laks, 
var det likevel forventet at en stor andel av eventuelle gytefisk, spesielt sjørøye og sjøørret, allerede 
hadde vandret opp. Ifølge lokale fiskere vandrer gytemoden anadrom fisk opp fra midten/slutten av 
juli til begynnelsen/midten av august. 
 
Sikten i vannet var svært god (>12 m), og drivtelleren hadde hele tiden god oversikt og «kontroll» over 
hele elvetverrsnittet. Det ble imidlertid ikke observert gytefisk av hverken laks, sjøørret eller sjørøye. 
Det ble kun observert én umoden sjøørret på ca. 600 g som lå død i vannkanten. Det ble heller ikke 
observert stasjonær ørret eller røye under drivtellingen. Vi konkluderte derfor med at antall gytende 
anadrome laksefisk i 2019 var ubetydelig.  
 
Så langt vi har kjennskap til er det kun utført gytefisktelling i elva en gang tidligere. I oktober 2001, 
dvs. innenfor gytetiden til både sjøørret og laks, ble nær hele elva undersøkt. Det ble da observert til 
sammen 18 sjøørret og 2 sjørøyer, hvorav bare fem av sjøørretene trolig var gytefisk. Det ble ikke 
observert laks under drivtellingen i 2001 (Dahl-Hansen & Christensen 2001). 
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4 Diagnose – vurdering av påvirkningsfaktorer 
 
 
4.1 Habitatflaskehalser 
 
Kvalitet/egnethet, størrelse og romlig fordeling av gyteområder, samt tilgjengeligheten til skjul og næ-
ring på ulike livsstadier (yngel, parr og smolt), har avgjørende betydning for hvor mange fiske-
unger/smolt som kan produseres i en elv eller langs en elvestrekning. Tilgang på gode gyteområder 
og skjul, er derfor viktige flaskehalser for produksjonen av anadrome laksefisk. 
 
I regulerte vassdrag vil redusert vannføring, og derav mindre vanndekt areal, redusere oppvekstom-
rådene for fisken. Men også fravær av flommer (dvs. mer ensartet vannføring), kan påvirke fiskepro-
duksjonen negativt, blant annet fordi mer ensartet vannføring fører til økt sedimentering. De store, 
naturlige flommene har en viktig funksjon ved å flytte på massene i elvene, og dermed «lufte» sub-
stratet og motvirke at finere sedimenter får sette seg i hulrom mellom grovere substrat. Dersom de 
store flommene reduseres eller uteblir kan fortettinger av hulrom i substratet både forringe kvaliteten 
på gyteområdene og redusere tilgangen på skjul for ungfisk. I regulerte vassdrag, der flommene ute-
blir, kan habitatforringelse oppstå ved at målte skjulverdier ikke samsvarer med hvor grovt (steinete) 
substratet er, slik det normalt vil være i uregulerte vassdrag.  
 
 
4.1.1 Endret vannføring og mekaniske og geomorfologiske prosesser  
 
Magasineringsgraden i inntaksmagasinet er svært begrenset slik at kraftverket i hovedsak manøvreres 
som et "uregulert" elvekraftverk (Jostein Jerkø, pers. medd.). Dette medfører at vannføringen i elva i 
stor grad følger naturlige svingninger, med unntak for perioder der kraftverket stanser om vinteren 
eller seint på høsten, når tilsiget fra restfeltet er lavt. Dette vil si at de store og naturlige flommene i 
elva i stor grad fortsatt inntrer, og dempningen gjennom inntaksmagasinet, Kildalsdammen, vurderes 
å ha moderat betydning. Kildalsdammen har primært en flomdempende effekt under oppfylling på 
våren, men dette er i en periode med stor avrenning fra restfeltet, samtidig som magasinet normalt 
fylles opp raskt (i løpet av en til to uker) under den første smelteflommen i vassdraget (Jostein Jerkø, 
pers. medd.). 
 
Etter vår vurdering er derfor de mekaniske og geomorfologiske prosessene som normalt bidrar til å 
vedlikeholde elvebunnen, dvs. motvirker tetting av hulrom i elvebunnen, fortsatt godt virksomme i Kil-
dalselva. Dette er i motstrid til Halvorsen mfl. (1994) som foreslo at hovedårsaken til de dår-
lige/uegnede oppvekstforholdene kunne skyldes at vårflommen blir holdt tilbake etter reguleringen.  
 
 
4.1.2 Skjul og bunnsubstrat 
 
På bakgrunn av 80 målinger av hulrom innenfor 40 ulike lokaliteter, fremgår det at Kildalselva generelt 
har god tilgang på skjul for laksefiskunger. Over halvparten (57,5 %) av lokalitetene tilbyr middels til 
mye skjul, og lokalitetene er jevnt fordelt langs den 13 km lange elvestrekningen fra kraftverksutløpet 
til Haugland. Tilgangen på skjul er derfor ikke en flaskehals for ungfiskproduksjonen i Kildalselva. Vi 
fant godt samsvar mellom skjulmålingene og mesohabitat/elveklasser, og best tilgang på skjul ble 
funnet på områder med elveklassene glattstrøm, stryk og kvitstryk. Vi fant også godt samsvar mellom 
tidligere beskrivelser (1990 og 2000) av bunnsubstratet i elva (se Halvorsen mfl. 1994; Dahl-Hansen 
& Christensen 2001) og vår (2019) karakteristikk av elveklasse, dvs. at elveklassene glattstrøm, stryk 
og kvitstryk domineres av stein og blokk, mens elveklassene grunnområder og kulp domineres av grus 
og finere sedimenter.  
 
Målingene våre av skjul, samt de tidligere beskrivelsene av bunnsubstrat, viser at det er den øvre 
halvdelen av elva som innehar de viktigste oppvekstområdene for fiskeunger. De aller beste områdene 
ligger langs en om lag to kilometer lang elvestrekning rett nedstrøms kraftverksutløpet, samt langs en 
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ca. tre kilometer lang strekning som starter om lag 5,5 km nedstrøms kraftverksutløpet (se figur 12). 
Den om lag tre km lange strekningen midt mellom de ovennevnte områdene domineres av elveklassen 
kulp, og selv om variasjonen i bunnsubstrat var stor, viste de fleste registreringene at tilgangen på 
skjul var lav. Med unntak av en kort strekning rett nedstrøms Kildal bru er tilgangen på skjul i nedre 
halvdel av elva lav, noe som samsvarer godt med tidligere beskrivelser av bunnsubstratet langs denne 
elvestrekningen (se Halvorsen mfl. 1994).  
 
 
4.1.3 Gytehabitat 
 
Vi observerte 12 eldre gytegroper/gyteområder i elva 20. august 2019, men samtidig var det en rekke 
områder godt fordelt nedover langs elva der kombinasjon av bunnsubstrat og vannhastighet tilsa at 
områdene var godt egnet for gyting. Vi vurderer derfor ikke tilgang på gyteareal å være en flaskehals 
for fiskeproduksjonen i Kildalselva. Vi fant imidlertid ingen spor av tidligere gyting, eller brukbare gy-
teforhold, langs de nedre om lag 6 km av elva. De observerte gytegropene/gyteområdene ble alle 
registrert i nær tilknytning til områder med middels til mye skjul, noe som forventes å være positivt for 
fiskeproduksjonen i elva.    
 
Selv om tilgangen på gyteområder ikke utgjør noen flaskehals for fiskeproduksjonen, kan gyteområ-
dene likevel være utsatt for redusert vanndekt areal, noe som vil påvirke klekkesuksess og overlevelse 
tidlig i yngelfasen i negativ retning.  
 
 
4.2 Hydrologiske flaskehalser 
 
Endringer i vannføring kan generelt sett påvirke bestander av laksefisk både ved variasjonen i avren-
ning gjennom året, og ved direkte redusert vannmengde. Raske endringer i vannføring kan føre til 
stranding av fisk, samt påvirke vekst både gjennom stress og redusert tilgang på næringsdyr. End-
ringer i vannføring kan også påvirke oppvandringsmulighetene for gytefisken og dermed påvirke gy-
tesuksessen. Videre kan høy vannføring under oppvandringen likevel reduseres utover høsten og i 
verste fall føre til tørrlegging av gytegroper. Endringer i vannføring, dvs. bortfall av deler av nedbørs-
feltet og/eller magasinering av vann, kan også innvirke på vanntemperaturen, og dermed påvirke veks-
ten hos ungfisk og alder ved smoltifisering.  
 
Bestander av ungfisk av laksefisk reguleres sterkt gjennom tetthetsavhengig dødelighet (Charnov 
1986, Elliott 1994, Jonsson mfl. 1998). Når reguleringen fører til at vanndekt areal reduseres, minker 
oppvekstarealene og fisketettheten og dødeligheten øker. Perioder med lav vannføring og redusert 
vanndekt areal kan derfor utgjøre en viktig flaskehals for fiskeproduksjonen.  
 
I Kildalselva er øvre del av nedørsfeltet regulert, og samles i et inntaksmagasin (Kildalsdammen) for 
Kildalen kraftverk. Det regulerte feltet utgjør 66 % av det naturlige nedbørsfeltet til Kildalselva. Dersom 
det ikke er overløp fra Kildalsdammen har det uregulerte restfeltet (81 km2) liten betydning for vann-
føringen i den øvre delen av lakseførende strekningen i Kildalselva. Ved full last gir kraftverket en 
vannføring på ca. 5,5 m3/s, og dette er en vanlig driftssituasjon fra snøsmeltingen starter på vårparten 
og frem til midten av august. Reguleringsinngrepet og driften av kraftverket kan derfor ha negative 
konsekvenser for fiskeproduksjonen, spesielt gjennom endringer i vanndekte arealer og vanntempe-
ratur, men også når det gjelder mulighetene ungfisk har til å forflytte seg i forhold til endringer i vann-
dekte arealer.   
 
 
 4.2.1 Vannføring, vanndekt areal og vannføring gjennom året  
   
Målingene og beregningene som er utført viser at vannføringen i Kildalselva har tilnærmet naturlige 
variasjoner fra snøsmeltingen starter og frem til månedsskiftet august/september (vedlegg 1). I og med 
at Kildalsdammen innebærer noe magasinering av vann, og at 66 % av det naturlige nedbørsfeltet 
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berøres av reguleringen, dempes trolig flomtoppene noe, men samtidig er det ikke uvanlig med over-
løp fra Kildalsdammen. I vekstsesongen for ungfisk, dvs. i perioden juni-september, er månedsmid-
delverdiene for vannføring fra 8,5-31 m3/s ved Kildal målestasjon, og resttilsiget utgjør 5-25 m3/s. Et 
eventuelt utfall eller annen stans i vannføringen gjennom kraftverket vil i denne perioden ha begrenset 
effekt i form av store endringer i vanndekt areal, og slike episoder vil som oftest ha kort varighet. Vi 
mener derfor at reguleringsrelaterte endringer i vannføring og vanndekt areal innenfor vekstsesongen 
for ungfisk neppe utgjør en flaskehals for fiskeproduksjonen.  
 
Reguleringsinngrepet har størst betydning for vannføringen i Kildalselva gjennom vinterhalvåret. I ut-
gangspunktet medfører magasineringen av vann, og «rasjonering» av dette vannet gjennom vinteren, 
at Kildalselva generelt har en jevnere og stabilt høyere vannføring nå enn som uregulert vassdrag. I 
og med at regulanten forsøker å unngå å kjøre Kildalsdammen tom før snøsmeltingen starter, kan 
reguleringen dermed isolert sett ha en viss positiv effekt ved at tilfeller av naturlig «laveste lavvann» 
ikke lengre inntrer. Imidlertid inntrer tilfeller av utfall eller stans i kraftverket som medfører at all vann-
føring gjennom kraftverket stanser. Dette har åpenbart størst betydning i øvre del av elva (som har de 
antatt beste gyte- og oppvekstområdene), der tilsiget fra restfeltet har lite eller ingen betydning. Normal 
vannføring gjennom vinteren, målt ved Kildal målestasjon, ligger stort sett mellom 1-2 m3/s, men kan 
ved stans/utfall falle til om lag 0,5 m3/s. Våre beregninger av vanndekte arealer viser at stans i kraft-
verket i vinterhalvåret gjerne medfører at vanndekt areal på relativt kort tid reduseres med 10-25 %, 
der den største endringen utvilsomt oppstår nærmest kraftverket. Denne endringen i vanndekt areal 
antas å utgjøre en klar negativ konsekvens for ungfisk i den øvre delen av elva. Vannføringsdata fra 
den dagen elva ble fotografert med drone (18.5.2020), viste at dempingen nedover elva er stor, og at 
det tar opp mot fire timer før last-reduksjon i kraftverket registreres nede ved Kildal målestasjon. I og 
med at de aller fleste utfall og stans i kraftverket har varighet lavere enn to timer, forventes ikke samme 
negative omfang av stans i kraftverket i nedre del av elva. Dette underbygges også av at de få ungfis-
kene som ble registrert ved elfiske i 2019 ble fanget på lokaliteter et stykke ned i elva. Når vi ser hele 
elva under ett kan vi ikke utelukke at tilfeller av stans og utfall i kraftverket utgjør en flaskehals for 
overlevelse hos ungfisk i elva, og strandingsfare ved øvrige raske vannføringsendringer bør heller ikke 
overses. 
 
I og med at reguleringen og driften av kraftverket bidrar til at vintervannføringen i elva er mer stabil 
enn før regulering, og at de aller laveste vannføringene ikke oppstår så lenge kraftverket er i drift, er 
vår vurdering at vannføringsforholdene i utgangspunktet ikke representerer en flaskehals for gytesuk-
sess eller overlevelse for egg og plommesekkyngel. Imidlertid vurderes tørrlegging av gyteområder i 
forbindelse med stans/utfall i kraftverket som en reell flaskehals for fiskeproduksjonen.  
    
Basert på måleserien fra Kildal målestasjon fremstår driften av Kildal kraftverk som jevn gjennom vin-
terhalvåret, og bidrar trolig ikke til stor risiko for stranding og lav overlevelse hos ungfisk. Vi har gjen-
nom våre undersøkelser imidlertid ikke funnet andre direkte forhold som forklarer fraværet av fisk i 
elva. Det faktum at de viktigste gyteområdene for spesielt laks og sjøørret finnes i den øvre og mest 
utsatte delen av elva, kan derfor være hovedårsaken til at det knapt påvises fisk i Kildalselva.  
 
  
 
4.2.2 Betydning av vannføring for fiskevandring 
 
Vannføringen i regulerte elver kan ha betydning for vandringsmulighetene for nedvandrende smolt og 
oppvandrende voksen fisk. Utvandringen av smolt styres av temperatur og vannføring, og smoltut-
vandringen fra Kildalselva forventes å starte tidligst i siste halvdel av mai og pågå senest frem til 
månedsskiftet juni/juli. De målte vannføringene i Kildalselva tilsier at vannføringen i hovedsak utgjør 
mer enn 10 m3/s i dette tidsrommet, og i tillegg inntrer det normalt en rekke større og moderate flommer 
i størrelsesorden 20-70 m3/s i denne perioden Som regel går kraftverket med full last, dvs. at vannfø-
ringen fra kraftverket utgjør ca. 5,5 m3/s, fra og med siste uke av april til midten av august. I tillegg 
viser en sammenligning med nærliggende målestasjoner i andre vassdrag at resttilsiget følger et na-
turlig avløpsmønster (vedlegg 1), og utgjør i denne perioden (medio mai til ultimo juni) som regel mer 
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enn 10 m3/s. Under smoltutvandringen er elva preget av snøsmelting, og vannføringskurvene for Kil-
dalselva viser da også at det alltid vil være relativt høy vannføring under smoltutvandringen. Vi vurde-
rer det derfor som overveiende sannsynlig at laks-, sjøørret- og sjørøyesmolt ikke har problemer med 
å vandre ned Kildalselva. 
  
Voksen, gyteklar laks og sjøørret starter gytevandringen når vanntemperaturen overstiger 6-8 grader 
(Bergan mfl. 2003). Dette er blant annet dokumentert i flere vassdrag der laksen observeres når den 
vandrer opp fisketrapper (Kanstad-Hanssen 2011, 2012, 2014), og det er også antatt at dette er en 
temperaturgrense for når (den vekselvarme) laks eller sjøørret greier å forsere større stryk og fosser. 
Basert på registreringene i årene 2018-2020 stiger vanntemperaturen i Kildalselva til 6-7 oC i siste 
halvdel av juni. Siden munningen på Killdalselva ligger bare 3-4 km fra sjøen, vil anadrom laksefisk 
kunne starte oppvandringen i Kildalselva allerede i slutten av juni. Ifølge lokale fiskere starter imidlertid 
oppvandringen i Kildalselva fra midten av juli. 
 
Vi mener derfor at endringene i vannføring på grunn av reguleringen i Kildalselva neppe har noen 
negative effekter verken på utvandringen av smolt eller på oppvandringen av gytefisk, for verken laks, 
sjøørret eller sjørøye. 
 
 
4.2.3 Vanntemperatur 
 
Temperaturen i vannet ut fra kraftverket (driftsvannet) faller stort sett fra ca. 2 oC i starten av desember 
til nærmere 0 oC i perioden januar til og med april, før så å øke opp mot maksimalt 12-16 oC i juli/au-
gust. Deretter avtar vanntemperaturen gjennom kraftverket til rundt 2-3 oC i midten av oktober og ned 
mot 0 oC igjen i slutten av desember eller begynnelsen av januar (se figur 7).  
 
Driftsvannet fra kraftverket blir tappet fra bunnen av Kildalsdammen, som ligger ca. 3 km ovafor kraft-
verket og har et maksdyp på 17.5 m. Bunnvannet i Kildalsdammen er derfor en god del varmere enn 
det ‘naturlige’ elvevannet i Kildaselva, spesielt i vintermånedene fra desember til april (se figur 7). 
Dette gjenspeiles i de tre temperaturloggerne som i årene 2018 til 2019 ble satt ut; 1) ved utløpet av 
kraftverket, 2) ca 1 km nedafor kraftverket (50 m nedstrøms samløpet med Annaelva) og 3) ved Kil-
dalsbrua, ca. 11 km nedafor kraftverket.  
 
Ved Kildalsbrua var vanntemperaturen fra desember til april svært stabil rundt 0-0,2 oC, mens vann-
temperaturen på utløpsvannet fra kraftverket sank fra rundt 2-2,5 oC ved årsskiftet til ca. 0,5-1 oC i 
begynnelsen av april. Temperaturen ved samløpet med Annaelva (1 km nedafor kraftverket) var derfor 
vesentlig høyere enn ved Kildalsbrua, og varierte gjennomsnittlig fra 1,5 til 0,5 oC fra januar til april, 
dog med relativt store døgnlige variasjoner. Svingningene var imidlertid godt korrelert med tempera-
turen på driftsvannet ved kraftverket, som igjen var sterkt korrelert til mengden vann som ble kjørt 
gjennom kraftverket. Dette innebærer at fisk som holder til i de øverste delene av Kildalselva, dvs. 1-
2 km nedstrøms kraftverket, opplever høyere, men også mer varierende vanntemperatur enn fisk i 
midtre og nedre del av elva (hoveddelen av elva).    
 
Antall dager der vanntemperaturen i Kildalselva var høyere enn 4 grader, dvs. antall dager med antatt 
positiv vekst hos ungfisk (Jonsson mfl. 2001), utgjorde ca. 120-130 dager. L’Abée-Lund et al. (1989) 
viste i en omfattende undersøkelse at veksten til ørret henger nøye sammen med vanntemperaturen, 
og dermed også hvor langt mot nord et vassdrag ligger. Dersom vi bruker funnene i denne undersø-
kelsen, finner vi at varigheten av den observerte vekstsesongen i Kildalselva samsvarer godt med en 
forventning ut fra hvilken breddegrad (69o) elva ligger på.  Vår vurdering er derfor at reguleringsinng-
repet i Kildalselva neppe har hatt noen negative temperatureffekter relatert til vekst hos ungfisk. Dog 
er det mulig at variasjonen i temperatur, som ungfisk spesielt i de øverste 1-2 km opplever vinterstid, 
kan ha negative effekter (se figur 7).  
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4.3 Informasjon fra bestandsdata 
 
Vår vurdering av mesohabitat og elveklasser, samt registrering av skjul, er i godt samsvar med tidligere 
undersøkelser i Kildalselva (Halvorsen mfl. 1994; Dahl-Hansen & Christensen 2001), og viser at lak-
sefisk har brukbar tilgang på gyte- og oppvekstområder. Dette gjelder imidlertid primært den øvre 
halvdelen av elva, mens den nedre delen av elva (nedstrøms Kildal bru) har få gyteområder, samt er 
generelt dårlig egnet som oppvekstområde for ungfisk.  
 
Vi registrerte svært lave tettheter av ungfisk i elva, og det ble kun fanget ørret. Det ble elektrofisket på 
10 lokaliteter, og de totalt 12 ørretungene ble fanget på tre lokaliteter (lokalitet 2, 3 og 4), langs en 
knapp tre kilometer lang strekning ved og oppstrøms Kildal bru (figur 12). Disse ørretungene (31-179 
mm) bestod av tre årsyngel (0+), seks 2-åringer, to 3-åringer og en 4-åring, noe som viser at det tross 
alt har foregått noe gyting av ørret over flere år i deler av elva. Gjennomsnittlig tetthet av ørretunger 
(>0+) for hele Kildalselva var 0,4 ind./100 m2, mens gjennomsnittlig tetthet av årsyngel av ørret (0+) 
var 0,15 ind./100 m2.  Tilsvarende lave ungfisktettheter ble også registrert i 1990 (Halvorsen mfl. 1994) 
og i 2000 (Dahl-Hansen & Christensen 2001).  Vi konkluderer derfor med at tettheten av laksefiskunger 
trolig har vært svært lav i Kildalselva de siste 30 årene, samt at det neppe fantes ungfisk av laks og 
røye i elva i 2019  
 
De svært lave estimerte tetthetene av ungfisk i Kildalselva både i 1990, 2001 og i 2019, står i skarp 
kontrast til forventet fisketetthet ut fra boniteringen av vassdraget i 2019. I og med at det ble registrert 
årsyngel (0+) under elektrofisket i 2019, må det tross alt ha funnet sted vellykket gyting i elva høsten 
2018. De lave registrerte tetthetene ved elektrofisket i 2019 tilsvarende bare 0,15 årsyngel pr. 100 m2, 
tilsier at det enten var svært få gytefisk til stede i 2018 eller at klekkesuksessen og/eller overlevelsen 
etter swim-up har vært svært lav.  
 
Under drivtellingen i 2019 observerte vi ikke voksen fisk på den 13 km lange strekningen fra utløpet 
av kraftverket og ned til Haugland, noe som er i samsvar med de lave tetthetene av årsyngel i 2019. 
De lave tetthetene av ungfisk (0+ til 4+) i både 1991, 2001 og 2019, antyder en generelt svært lav 
tilbakevandring av gytefisk, selv om det var noe uventet å ikke observere en eneste gytemoden fisk i 
elva i 2019. Basert på at vandringsmulighetene i elva antas å være brukbare gjennom sommerhalvåret 
er det også overraskende at det heller ikke ble observert oppdrettslaks, pukkellaks eller potensiell 
feilvandret (‘strayers’) laksefisk fra Reisaelva.  
 
Registreringene av ungfisk og gytefisk i 2019 gir ikke grunnlag for en grundig vurdering av hvilken del 
av livssyklusen til laksefisk i elva som representerer den største flaskehalsen for fiskeproduksjonen. 
Den lave tettheten av årsyngel og eldre ørretunger (>0+), samt totalt fravær av laks- og røyeunger, 
indikerer imidlertid at tettheten av gytefisk har vært lav, og/eller at svært lite rogn har overlevd vinteren, 
eller at dødeligheten har vært høy tidlig i fisken livsløp (plommesekk/swim-up stadiet). Med bakgrunn 
i vannføringene i elva i årene 2018-2020, som tyder på at Kildalselva stort sett har normal til relativt 
høy vannføring under swim-up (juni), antar vi derfor at manglende gytefisk og/eller høy dødelighet 
under rognstadiet (oktober-juni), er den mest kritiske flaskehalsen for fiskeproduksjonen i Kildalselva. 
 
 
 
4.4 Samlet vurdering – produksjonsforhold og flaskehalser 
 
Kartleggingen av skjul, beskrivelser av bunnsubstrat, klassifisering av mesohabitat og tilgang og rom-
lig fordeling av gyteområder tilsier at Kildalselva teoretisk sett både har potensielt gode gyte- og opp-
vekstområder for ungfisk av laksefisk. Imidlertid viser bestandsdata at det er svært lav fisketetthet i 
elva, og at det dermed ikke er et samsvar mellom forventet og faktisk fiskeproduksjon. Hydrologiske 
registreringer , sammen med driftsdata fra Kildalen kraftverk, viser imidlertid at lave vannføringer vin-
terstid og dermed risiko for tørrlegging må anses som en betydelig flaskehals for fiskeproduksjonen i 
Kildalselva. Stadium for regulering (jfr. Forseth og Harby 2013) er «yngel», men i tilfellet for Kildalselva 
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vil det være mer korrekt å si at fiskebestandene er rekrutteringsbegrenset på grunn av lav rognover-
levelse (tabell 8). Eventuelle andre faktorer, som ikke er relatert til reguleringsinngrepet, er ikke vur-
dert. Utover antatt foreldede beskrivelser fra Berg (1964), samt informasjon fra lokale fiskere, har vi 
ikke kjennskap til utenforliggende faktorer som kan bidra til å forklare den dårlige statusen for fiske-
samfunnet i elva.  
 
De hydrologiske forholdene i Kildalselva påvirker produksjonen av fisk i avgjørende grad, og det er 
trolig lav vintervannføring, samt stans/utfall i kraftverket i samme tidsrom, som er hovedårsaken til de 
lave tetthetene av anadrom fisk i Kildalselva. 
 
 
 

Tabell 8 Oppsummering av flaskehalser og status for produksjonen av anadrom laksefisk i Kildalselva. De 
ulike begreper er nærmere beskrevet i Forseth og Harby (2013).  
Bestandsregulering Stadium for regulering – fra habitatkartlegging Yngel (begrenset vanndekt gy-

teareal) 
 Stadium for regulering – fra bestandsdata Yngel (begrenset rekruttering) 
 Samlet vurdering stadium for regulering Yngel  
Habitatflaskehalser Mengde og avstand mellom gytehabitat Ingen 
 Skjul Ingen 
Produktivitet ut fra habitat  Svært lav 
Vannføring og totalproduksjon  Liten 
Hydrologiske flaskehalser Sommervannføring som flaskehals Svak  
 Vintervannføring som flaskehals Høy (tørrlegging gyteareal) 
 Vannstand under gyting som flaskehals Moderat 
 Vanntemperatur som flaskehals (ungfiskvekst) Ingen 
Bestandsreduserende faktorer Redusert smoltproduksjon på grunn av temperatur Ingen 
 Redusert suksess/overlevelse smoltutvandring Ingen 
 Sannsynlighet for habitatforringelse Lav 

 
 
 
5 Tiltak og designløsninger 
 
Lav vannføring og stor fare for tørrlegging og innfrysing gjennom vinterhalvåret er en klar flaskehals 
for fiskeproduksjonen i Kildalselva. Det vil derfor være naturlig at eventuelle avbøtende tiltak rettes inn 
mot å unngå de laveste vannføringene, dvs. å redusere risikoen for stans/utfall i kraftverket, som igjen 
vil redusere risikoen for at gyteområdene tørrlegges. Alle vurderinger og konklusjoner i rapporten er 
basert på den forelagte treårige måleserien for vannføringen i Kildalselva. For å styrke vurderings-
grunnlaget ytterligere kan det vurderes å etablere overvåkingskamera («viltkamera», time-laps foto-
grafering) gjennom vinteren på minimum en lokalitet i den øvre kilometeren av elva og en lokalitet 1-
2 km oppstrøms Kildal bru. 
 
I og med at Kildalsdammen er et lite inntaksmagasin, er mulighetene for å sikre høyere vintervannfø-
ring dårlige. I praksis bidrar trolig den begrensede magasineringen av vann til at det faktisk sikres en 
jevnere vannføring nedstrøms kraftverket gjennom vinteren, enn hva som ville vært tilfelle i en uregu-
lert situasjon. Dette skyldes at den nåværende driftspraksisen for kraftverket består i å rasjonere vann-
forbruket/produksjonen gjennom vinteren, for å unngå at magasinet tømmes før snøsmeltingen starter 
(Jostein Jerkø, pers. medd.).  
 
Det er den øvre halvdelen av elva som er aller mest utsatt for redusert vannføring og/eller eventuell 
tørrlegging ved stans/utfall i kraftverket. I og med at de viktigste gyte- og oppvekstområdene ligger i 
denne delen av elva, vil etablering av en omløpsventil kunne ha en positiv effekt, da det vil føre til at 
tilfeller med full tørrlegging av elveleiet bortfaller.  
 
Tilsiget til Kildalselva er naturlig lavt gjennom vinterhalvåret, og trolig utgjør uregulert laveste lavvann 
om lag 0,5 m3/s. I dagens situasjon, med mer eller mindre kontinuerlig kraftproduksjon gjennom hele 
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vinterhalvåret, utgjør vintervannføringen mellom 1-2 m3/s. Samtidig tilsier driftsmønsteret for kraftver-
ket at vannføringen i elva gjennom gytetiden for anadrom fisk, dvs. i tidsrommet fra siste del av sep-
tember til midten av oktober, at vannføringen som regel ikke er lavere enn 5 m3/s. Dette kan bidra til 
at eventuell gyting fra laks, sjøørret og sjørøye skjer innenfor et vanndekt areal som er langt større 
enn det vanndekte arealet gjennom vinterhalvåret. Dette gir en betydelig risiko for tørrlegging og inn-
frysing av gytegroper, spesielt ved stans og/eller utfall i kraftverket, og følgelig lav eller ingen gytesuk-
sess. Et tiltak for å motvirke dette kan være å redusere kraftproduksjonen innenfor gyteperioden, slik 
at gytefisken ikke velger å gyte på områder som blir tørrlagte senere på vinteren. Et slikt tiltak bør 
eventuelt i første rekke rettes inn mot gytetiden for sjøørret og laks, siden disse artene i størst grad 
antas å gyte i øvre halvdel av elva. I tillegg er denne elvestrekningen mest utsatt for tørrlegging ved 
stans/utfall i kraftverket. Sjørøya, som gjerne gyter på områder med lavere vannhastighet og finere 
substrat enn laks og sjøørret, finner trolig brukbare gyteområder lenger ned i elva, der risiko for tørr-
legging er lavere. Sjøørret og laks i Kildalselva gyter trolig rundt månedsskiftet september/oktober, og 
i dette tidsrommet utgjør beregnet middelvannføring fra restfeltet ca. 2-4 m3/s. Dette tilsier at det selv 
ved stans av kraftverket er utfordrende å simulere lav vintervannføring innenfor gytetiden for anadrom 
fisk.   
 
Etablering av omløpsventil i kraftverket synes dermed å være det eneste realiserbare avbøtende tilta-
ket for å potensielt styrke fiskeproduksjonen i Kildalselva.  
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Vedlegg 
 
Vedlegg 1 Sammenligning av døgnmiddelverdier for vannføringer målt i perioden 1. januar 2018 til 9. septem-
ber 2020 på NVE’s målestasjoner i Oksfjordvatnet og i Reisa (Svarfossberget), samt Ymber’s egen målesta-
sjon Kildal 
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