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Njemenjáikojohka og Ábojohka har gjennom utbygginger tilknyttet Kvænangen kraftverk fått fraført 
store deler av sine nedbørsfelt, og begge elvene har et uregulert restfelt som utgjør kun 6 % av 
naturlig nedbørsfelt. Kvænangen kraftverk mottok i 2020 et pålegg fra Miljødirektoratet som omfat-
tet undersøkelser i henhold til miljødesignmetodikk, men siden begge elvene er klassifisert som 
sterkt modifiserte vannforekomster og vannforvaltningsplan for Troms ikke legger til grunn slipp av 
minstevannføring, stilte ikke Miljødirektoratet krav om fult omfang ihht. miljødesignmetodikk. 
 
Det ble ikke påvist gytefisk i noen av elvene, og ungfiskregistreringene avdekket av Ábojohka kan 
anss som fisketom mens Njemenjáikojohka har lav fisketetthet. I Njemenjáikojohka ble det fanget 
ungfisk av både ørret, laks og røye, og ørret dominerte. Utover fangst ved elektrofiske ble det også 
gjort undervannsobservasjoner av store stimer med ungfisk i mange av kulpene.  
 
Habitatkartlegging, gjennom kartlegging av mesohabitat, målinger av skjul og substratbeskrivelser, 
viste at skjul og leveområder for ungfisk ikke var en avgjørende flaskehals for fiskeproduksjonen i 
elvene. Imidlertid er mengde og fordeling av gytehabitat en flaskehals i begge elvene. På grunn av 
de store fraføringene av vann, har begge elvene lav restvannføring, som primært gjennom vinteren 
vurderes som en klar flaskehals for fiskeproduksjonen. I Ábojohka kan vintervannføringen falle un-
der 20 l/s over lengre perioder, og i praksis tørrlegges elva i løpet av vinteren. Også i Njemenjáiko-
johka blir vintervannføringen lav, og kan utgjøre så lite som 100 l/s. En slak lengdeprofil langs 
anadrom strekning gjør at elva har mange grunne kulper (elveklasse ‘grunnområder’), og ungfisk 
finner refugier i slike områder om vinteren. Fravær av dype kulper vurderes som en mulig flaskehals 
ved at voksen sjøørret og sjørøye ikke finner overvintringsområder i Njemenjáikojohka.  
 
Lav vintervannføring, med påfølgende fare for tørrlegging av gytegroper og stranding av ungfisk 
som ikke kan forflytte seg fritt langs elvestrengen vurderes som den største flaskehalsen for fisk-
produksjon i Njemenjáikojohka, og stadium for bestandsregulering er ‘yngel. Vintervannføring, som 
en hydrologisk flaksehals, har også betydning for voksen fisk og mulighetene for overvintring i elva. 
Vintervannføring vurderes som en absolutt flaskehals i Ábojohka, ved at elva tørrlegges. 
 
Etablering av dype kulper og djupåler foreslås som tiltak i Njemenjáikojohka, mens det ikke vurde-
res som mulig/hensiktsmessig å gjennomføre tiltak i Ábojohka.  
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Forord 

 
Miljødirektoratet ga i vedtak av 3.mars 2020 
Kvænangen Kraftverk AS pålegg om å gjen-
nomføre undersøkelser i Ábojohka og Njemen-
jáikojohka. Undersøkelsene skulle ta utgangs-
punkt i miljødesignmetodikk, men Miljødirekto-
ratet åpnet for at omfang av registreringer 
kunne avvike fra miljødesignmetodikk. 
 
Begge elvene er fraført vann i forbindelse med 
utbygging og påfølgende utvidelse av Kvæ-
nangen kraftverk. Vannføringen i begge elvene 
er ikke påvirket av den daglige kraftverksdrif-
ten, og utgjøres av naturlig tilsig fra restfeltet. 
 
Hovedmålsettingen med undersøkelsene er å 
identifisere flaskehalser for produksjon av ana-
drom laksefisk som følge av reguleringspåvirk-
ningen i begge elvene. 
 
Øyvind Kanstad Hanssen har hatt ansvar for 
planlegging og gjenomføring av registrering i 
felt, og har også utarbeidet rapporten. I tillegg 
har Kristin S. Johansen (Sállir natur) deltatt i 
feltarbeidet.  
 
Oppdragsgiver har vært Kvænangen Kraftverk 
AS, og Jostein Jerkø har vært kontaktperson 
hos oppdragsgiver. Vi takker Kvænangen 
Kraftverk for oppdraget. 
 
 
 
Øyvind Kanstad Hanssen 
prosjektleder 
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1 Innledning
 
Utbygging av vannkraft medfører som regel endringer i vannføring, som igjen påvirker det fysiske 
miljøet i vassdraget. Endringer i vannføring, vanndekt areal, temperatur og geomorfologiske prosesser 
kan ha effekter på flere økologiske forhold, noe som igjen kan påvirke habitat og til slutt produksjons-
forholdene for fisk.  
 
Konkurranse mellom arter og innad mellom årsklasser av samme art om tilgang på ressurser, som 
skjul og næringstilgang, er avgjørende for reguleringen av bestander. Hos laks, sjøørret og sjørøye er 
tetthetsavhengige og konkurranseutsatte faktorer som vekst og overlevelse viktig for produksjonen. 
Ofte er tilgangen på egnede gyte- og oppvekstområder en flaksehals for produksjonen. Beskaffenhet 
av substratet, vannhastigheter og romlig fordeling av gyteområder og oppvekstområder er alle faktorer 
som kan påvirkes når vannføring endres gjennom vannkraftutbygging, og potensielt redusere produk-
sjonen av laksefisk. 
 
Ábojohka og Njemenjáikojohka drenerer nedslagsfelt som i dag, via bekkeinntak og overføringer mel-
lom reguleringsmagasiner, utnyttes til produksjon av vannkraft i Kvænangen kraftverk AS. I Kongelig 
res.15.05.1964 ble det gitt tillatelse til erverv og regulering av Ábojohka m.v., og i dag er om lag 94 % 
av nedslagsfeltet overført til reguleringsmagasiner for Kvænangen kraftverk. Også i Njemenjáikojohka 
er overføringsgraden 94 %.  
 
I vannforvaltningsplanen for Troms er Ábojohka og Njemenjáikojohka prioritert for tiltak som ikke for-
utsetter slipp av vann, og begge elvene klassifiseres som sterkt modifiserte vannforekomster der mil-
jømålet er satt til godt økologisk potensial. Både Ábojohka og Njemenjáikojohka er tilgjengelig for 
anadrom fisk, og laks, sjøørret og sjørøye kan utnytte hhv. 1,5 km og 4 km i elvene, men det er i dag 
ingen sikker informasjon om forekomsten av anadrom fisk i elvene. Kvænangen kraftverk As har utar-
beidet et revisjonsdokument i forbindelse med vilkårsrevisjon for kraftverkets konsesjoner, men Miljø-
direktoratet betrakter informasjonen om Abojohak og Njemenjáikojohka som fremgår av dette doku-
mentet som summariske. 
 
Miljødirektoratet har på bakgrunn av dette pålagt Kvænangen kraftverk å utføre følgende undersøkel-
ser og vurderinger i elvene: 
 

1. Foreta ungfiskundersøkelser ved hjelp av elektrisk fiske på minimum tre stasjoner i Ábojohka og fem 
stasjoner i Njemenjáikojohka. Stasjonsnettet skal være representativt for habitatvariasjonen i elvene. 
  
2. Gjennomføre gytefiskregistrering i Ábojohka og Njemenjáikojohka ved hjelp av egnet metodikk.  
 
3. Undersøke hulromskapasitet og kartlegge viktige gyteområder på anadrom strekning i Ábojohka og 
Njemenjáikojohka.  
 
4. Gjøre en vurdering av anadrom strekning på grunnlag av miljødesignmetodikken, jf. identifisering av 
eventuelle flaskehalser for anadrom fisk som følge av reguleringspåvirkningen i Ábojohka og Njemen-
jáikojohka, og vurdere aktuelle kompensasjonstiltak på bakgrunn av utredningen av reguleringspåvirk-
ning. For Ábojohka aksepterer vi at utreder kan begrunne sitt standpunkt utfra feltundersøkelsene og 
annen tilgjengelig informasjon uten at metodene fra miljødesign må følges ordrett. 
 

Ferskvannsbiologen AS har sammenstilt opplysninger fra revisjonsdokumentet og resultater fra nye 
undersøkelser i tråd med retningslinjer gitt i «Håndbok for miljødesign i regulerte vassdrag» (Forseth 
og Harby 2013), og i henhold til føringer i pålegget fra Miljødirektoratet (brev av 3. mars 2020). Hydro-
logiske data er skaffet til veie av regulanten, mens øvrige registreringer (mesohabitat, skjul, gyteom-
råder og ungfisktettheter) ble utført høsten 2020.  
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2 Vassdrags- og reguleringsbeskrivelse 

 
2.1 Områdebeskrivelse 
 
Både Ábojohka og Njemenjáikojohka har utspring i fjellområdet mellom Reisadalen og Kvænangsda-
len (figur 1). Elvene drenerer naturlig mot Kvænangsbotn, og nedre deler av elvene er tilgjengelig for 
anadrom laksefisk. I Ábojohka kan fisken vandre 1,5 km fra sjøen og opp til en gammel inntaksdam 
og naturlig foss, mens det er om lag 4 km fra sjøen til vandringshinder i Njemenjáikojohka.  
 
Det er ikke utført fiskebiologiske registreringer i elvene tidligere, utover en enkeltstående innsamling 
av ungfisk i Njemenjáikojohka i forbindelse med overvåking av lakseparasitten G. salaris i 1998. Det 
ble da påvist forekomst av både laksunger og ørretunger i midtre del av lakseførende strekning (Ø. 
Kanstad-Hanssen, pers. medd.). Njemenjáikojohka er beskrevet i boka «Nord-norske lakseelver» 
(Berg 1964), og elva omtales som slak langs den nedre kilometeren, hvor den deretter blir striere og 
har få kulper. Ørvig beskrivelse av beskaffenheten av elva er som følger; «Elvebotnen er over alt smås-
teinet, og det er bra gyteplasser, men elva har klart vann og er grunn. Elvebotnen er meget lys, og vassdraget 

er næringsfattig». Det foreligger ingen liknende beskrivelse av Ábojohka.  
 
 
2.2 Vassdragsreguleringen 
 
I 1964 ble Kvænangen kraftverk gitt konsesjon for utbygging av vannkraft i Ábojohka og flere tilstø-
tende vassdrag.  Abojavri, som naturlig drenerte til Ábojohka, ble da overført til Lássajavri og Corro-
javrrit. Videre sørger seks ulike bekkeinntak til at Abojavri, Lássajavri og Corrojavrrit for at det uregu-
lerte restfeltet til Ábojohka i dag utgjør kun 6 % av det naturlige nedbørsfeltet til elva. Njemenjáikojohka 
drenerer Suoikkátjavri, men innsjøen er nå regulert. Det slippes vann fra magasinet i naturlig elveleie, 
men om lag midtveis ned mot sjøen er det etablert et bekkeinntak som overfører vannet til Corrojavrrit. 
Dette har medført at restfeltet i Njemenjáikojohka kun utgjør 6 % av naturlig nedbørsfelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
.   

 
 
 
 
Figur 1 Reguleringsområdet til Kvænangen kraftverk med markering for reguleringsmagasiner, bekkeinntak og 
overføringstunneler. 

Ábojávri 

Suoikkátjávri 
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Kvænangen kv. 
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 3 Metoder og datagrunnlag 
 
3.1 Hydrologiske variasjoner og vanntemperatur 
 
3.1.1 Hydrologisk variasjonsanalyse 
 
Alle data og beregninger knyttet til hydrologi og hydrologiske variasjonsanalyser er basert på målese-
rier som Kvænangen kraftverk har stilt til rådighet. Kvænangen Kraftverk etablerte høsten 2016 
(21.sept.) målestasjoner i Njemenjáikojohka og Ábojohka, og målingene pågikk frem til 28. august 
2020.  De observerte tilsigsseriene viser at begge elvene har et tilnærmet naturlig tilsigsmønster (figur 

2). Dette bekreftes av måleserien fra Buollanjohka, som representer nedbørsfeltet som er fraført 
Ábojohka. Basert på de fireårige måleseriene viser beregnede månedsmiddelverdier at vintervannfø-
ringene i Njemenjáikojohka ligger i størrelsesorden 104-161 l/s, mens sommervannføringen i etterkant 
av snøsmelting utgjør 223-272 l/s (tabell 1). Mens middelvannføringen i månedene med snøsmelting 
utgjør 326-675 l/s, er smelteflommer gjerne i størrelsesorden 10-20 m3/s (figur 2). I Ábojohka utgjør 
månedsmiddelverdiene for vintervannføring 19-33 l/s, mens sommervannføring etter snøsmelting ut-
gjør 77-159 l/s (tabell 2). Under snøsmelting er månedsmiddelverdien fra 209-463 l/s, og smelte-/regn-
flommer kan utgjøre 2-7 m3/s.  
 

 

 

 
Figur 2 Observert tilsigsserie for målestasjonene i Njemenjáikojohka, Ábojohka og Buollanjohka i perioden sep-
tember 2016 til august 2020. 
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Tabell 1 Beregnede månedsmiddelvannføringer for målestasjonene i Njemenjáikojohka basert på målinger i 
perioden september 2016 til og med august 2020.  

 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

             
l/s 122 109 104 122 347 675 326 226 223 272 239 161 

 
Tabell 2 Beregnede månedsmiddelvannføringer for målestasjonene i Ábojohka basert på målinger i perioden 
september 2016 til og med august 2020.  

 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

             
l/s 28 28 19 32 209 463 322 159 80 77 41 33 

 
 
Beregnede døgnmiddelverdier tilsier at vannføringsbildet Njemenjáikojoka, er preget av snøsmelting, 
der overløp fra bekkeinntak kan forekomme, og regnflommer på høsten (figur 3). I starten av juli ligger 
normalt middelvannføringen rundt 400 l/s, og avtar ned mot 200 l/s i løpet av september og oktober. I 
løpet av høsten kan regnflommer resultere i vannføringer opp mot 500 l/s i kortere tidsrom. Typiske 
vintervannføringer, ned mot 100 l/s, inntrer i løpet av desember, og vedvarer til månedsskifte april/mai, 
når snøsmeltingen starter.  
 
Måleserien fra Ábojohka viser at vannføringen også her er preget av snøsmelting, men forskjellen 
mellom flomvannføring og «basis-vannføring» om sommeren er mindre enn i Njemenjáikojohka (figur 

3). Døgnmiddelverdiene tilsier at vannføringen i Ábojohka påvirkes av nedbør i langt mer grad enn 
hva som er tilfelle for Njemenjáikojoka, og mens normal-vannføring i juli og august gjerne er lavere 
enn 200 l/s, har det vært vanlig med flere regnflommer som går opp mot 500 l/s.   
 

 

 
Figur 3 Beregnet fire-årig døgnmiddel for vannføringsmålinger i Njemenjáigojohka og Ábojohka basert på må-
linger i perioden september 2016 til og med august 2020. 
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Dersom døgnmiddelverdier legges til grunn for en generering av varighetskurver fremgår det at vann-
føringene i vinterhalvåret (15. oktober til 14. mai) i Njemenjáikojohka er lavere enn 200 l/s i 80 % av 
tiden, mens sommervannføringene er lavere enn 500 l/s i vel 90 % av tiden (figur 4). Varighetskurver 
for Ábojohka viser at vintervannføringen er lavere enn 50 l/s i 87 % av tiden, mens sommervannfø-
ringer er lavere enn 500 l/s i 85 % av tiden. 
 
 
 

  
 

  
 
 
Figur 4 Varighetskurver for fire-års døgnmiddelverdier for vannføring i Njemenjáikojohka og Ábojohka i vinter-
halvåret (15. oktober – 14. mai) og sommerhalvåret (15. mai – 14. oktober).  
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3.1.2 Vanntemperatur 
 
Målestasjonene i Njemenjáikojohk og Ábojohka registrerte også vanntemperatur, og måleseriene har 
samme varighet som vannføringsmålingene (figur 5). Vanntemperatur er den viktigste abiotiske fakto-
ren som styrer metabolske prosesser og veksten hos fisk, og påvirker livshistorievalg på individnivå. 
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). Vekst-studier har vist at laks og ørret først oppnår en positiv tilvekst når vanntemperaturen 
overstiger 4 grader (Jonsson et al. 2001), og lengden av vekstsesongen er derfor sterkt korrelert med 
vanntemperaturen. Det er også dokumentert at røya vokser bedre enn laks og ørret ved lave tempe-
raturer, og temperaturregimet kan derfor påvirke de tre artene ulikt (se Larsson 2005; Elliott & Elliott 
2010; Svenning mfl. 2016).  
 
Målingene i Njemenjáikojohka viste at vanntemperaturen steg over 4 grader i tidsrommet mellom 1-
15. juni i hvert av årene med målinger, for å falle under 4 grader i månedsskifte september/oktober 
(figur 5). Dette gir at vekstsesongens lengde varierte mellom 105-120 dager. I Ábojohka kom tempe-
raturstigningen (> 4 grader) i tidsrommet 20. mai til 10. juni, med unntak for i 2019 da vanntemperatu-
ren først oversteg 4 grader i midten av august. Tilsvarende som i Njemenjáikojohka falt temperaturen 
under 4 grader i månedsskifte september/oktober. I Ábojohka varierte dermed lengden på vekstse-
songen fra 60-130 døgn. Maksimal vekstrate oppnås i temperaturintervallet 16-20 grader hos ungfisk 
av laks, i intervallet 13-17 grader hos ørret og i intervallet 10-12 grader hos røye (se Jonsson & Jons-
son 2011, Mortensen mfl. 2007, Siikavuopio mfl. 2014). I begge elvene var vanntemperaturen høyere 
enn 13 grader i to av årene med målinger, og med unntak for ett år i Ábojohka holdt temperaturen seg 
over 13 grader kortere enn en uke. I 2018 var imidlertid vanntemperaturen i Ábojohka høyere enn 13 
grader i nærmere tre uker.  
 

 

 
Figur 5 Målt vanntemperatur for målestasjonene i Njemenjáikojohka og Ábojohka i perioden september 2016-
august 2020. 
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3.2 Habitatkartlegging 
 
3.2.1 Elveklasser 
 
Mesohabitatkartlegging tar utgangspunkt i forhold som overflatebølger, helningsgrad, vannhastighet 
og dyp (Borsányi fl. 2004; Forseth og Harby 2013), og kartleggingen skal gi et uttrykk hvordan disse 
forholdene påvirker kvaliteten av eventuelle leveområder for fisk (tabell 3). Ulike begreper benyttes, 
og «turbulent overflate» brukes når bølgene er større enn 5 cm og overflaten har krusninger eller er 
brutt, og «glatt overflate» når bølgene er lavere enn 5 cm. Helningsgrad regnes som bratt når den 
overstiger 4 %, og vannhastigheten betegnes som hurtig når den er større enn 0,5 m/s. Et område er 
dypt når dybden overstiger 70 cm. De ulike mesohabitatene kombineres til elveklasser (tabell 4).  
 
Vannføringen var ikke kjent, hverken i Njemenjáikojohka eller Ábojohka, da feltregistreringene ble ut-
ført 1. oktober 2020.  Vannføringen på de to nærliggende målestasjonene til NVE, i Kvænangselva 
(209.3) og Navitelva (209.4), vil indikere vannføringssituasjonen under våre feltregistreringer. I Kvæ-
nangselva lå vannføringen så vidt høyere enn 75-percentil, dvs. at 75 % av historiske vannføringer på 
samme tidspunkt har vært lavere enn den observerte vannføringen. I Navitelva tilsvarte vannføringen 
95-percentil. Gitt at målestasjonen i Kvænangselva best beskriver tilsig til Njemenjáikojohka, og at 
målestasjonen i Navitelva best beskriver tilsiget til Ábojohka, så var vannføringen i begge elvene høy 
for årstiden. Trolig gjaldt dette spesielt for Ábojohka.   
 
 
 

Tabell 3 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 4 Klassifisering av elveklasser, basert på mesohabitat. (Tabellen er hentet fra «Håndbok for miljøde-
signi regulerte vasdrag», 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 
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Beregningene av prosentvis betydning av ulike elveklasser har tatt utgangspunkt i oppmålinger i elve-
leiet basert på FKB-data. Utgangspunktet for dette er at vannføringen i elva under våre feltregistre-
ringer i stor grad fylte elveløpet, og graden av tørrfall var ikke påfallende. Det vil si at områder som 
under feltregistreringer er angitt med en gitt elveklasse er ved arealberegning ansett å dekke hele 
elvetverrsnitt.  
 
I korte trekk dominerte elveklassen ‘grunnområder’ i hele anadrom strekning i Njemenjáikojohka, og 
elveklassene ‘stryk’ utgjorde i stor grad bare overgangssonene mellom hvert grunnområde (tabell 5, 
figur 6). På grunn av at hele elva gjennomgående er grunn, ble kulper i praksis ikke registrert i henhold 
til miljødesignmetodikk, men tre mindre områder (3 %) ble like vel klassifisert til elveklassen ‘kulp’.   
 
I Ábojohka veksler elva mellom elveklassene ‘stryk’ og ‘kvitstryk’, og ved den relativt høye vannfø-
ringen (trolig 95-percentil) som registreringene ble utført under var det knapt noen definerte kulper i 
elva (tabell 6).  
 

Tabell 5 Arealmessig fordeling (%) av ulike elveklasser i Njemenjáikojohka, vurdert ved vannføring tilsvarende 
75-percentil for perioden (september/oktober). 
 Glattstrøm Kulp Grunnområde Kvitstryk Stryk 

      
%-vis andel 0 3,0 71 0 26 

 
Tabell 6 Arealmessig fordeling (%) av ulike elveklasser i Ábojohka, vurdert ved vannføring tilsvarende 95-
percentil for perioden (september/oktober). 
 Glattstrøm Kulp Grunnområde Kvitstryk Stryk 

      
%-vis andel 0 2 2,3 32,7 63,0 

 
 
3.2.2 Bunnsubstrat 
 
Registreringer av substratsammensetning ble gjennomført seksjonsvis langs anadrom strekning i Nje-
menjáikojohka og Ábojohka. Det ble benyttet en skala for kategorisering av substrat ihht. Forseth og 
Harby (2013):  
  
(1) Silt, sand og fin grus, diameter < 2 cm   
(2) Grus og småstein, diameter 2-12 cm  
(3) Stein, diameter 12-29 cm  
(4) Stor stein og blokk, diameter >30 cm   
(5) Fast fjell  
 
Som regel vil substratet i et område eller på en elfiske-lokalitet bestå av mer enn en kategori (f.eks. 
stein og grus). Dominerende substratkategori oppgis da først, og øvrige kategorier etter avtagende 
betydning (f.eks. 2/1 tilsier at grus er dominerende, men at det også er sand innblandet). Kategoriene 
1 og 5, dvs. silt, sand og leire, samt fast fjell vurderes som uegnet substrat for ungfisk i og med at slik 
elvebunn ikke har hulrom som ungfisken kan bruke som skjul. Tilgangen til skjul henger godt sammen 
med steinstørrelse. Kategori 2, som omfatter grus og småstein, er et typisk gytesubstrat og leveom-
råde for årsyngel. Kategori 3 og 4 er typiske leveområder for eldre ungfisk. 
 
Registrering av bunnsubstrat har ikke blitt utført med tanke på arealberegninger, men punktvise regi-
streringer, med om lag 100 m avstand langs hele elvestrekningen, er imidlertid utført i både Njemen-
jáikojohka og Ábojohka.  
 
I Njemenjáikojohka er substratet dominert av stein og stor stein/blokk (kategori 3 og 4), og i stor grad 
er det prosentvise innslaget av grus lavere enn 20 %. Nedre halvdel av elva er preget av elveklassen 
‘grunnområder’, og i mange av disse grunne kulpene er bunnsubstrat delvis dekket av dynn og lauv. 
Trolig er dette et høst-fenomen, og isskuring og flommer på våren fjerner trolig mye. Gjennom høst og 
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vinter vil imidlertid dynn og dødt lauv påvirke skjulmulighetene i negativ retning. Generelt har Njemen-
jáikojohka et relativt grovt bunnsubstrat, og vurderes å tilby godt skjul for ungfisk (figur 6). 
 

  
 

  
 

  
 

  
Figur 6 Bilder fra elfiske-lokalitet 2, 4, 5 og 7 i Njemenjáikojohka (se kart, figur 9).  

Lokalitet 2 

Lokalitet 3 

Lokalitet 4 

Lokalitet 5 
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I Ábojohka er substrat preget av ei elv med moderat til bratt fall, og substratkategori 3 og 4 dominerer 

(figur 7). Med unntak for noen mindre, potensielle gyteområder langt nede i elva (jfr.kap. 3.3) er inn-

slaget av grus (kategori 2) alltid lavere enn 20 %. Sammenlignet med Njemenjáikojohka er Ábojohka 
preget av et grovere substrat, der innslaget av stor stein (> 30 cm) og blokk er relativt høyt. 
 
 
 

  
 

  
 

  
Figur 7 Bilder fra elfiske-lokalitet 1-3 i Ábojohka (se kart, figur 10) 

 
 
  

Lokalitet 1 

Lokalitet 2 

Lokalitet 3 
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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 1) hvor mange ganger og 2) 
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 ‘ramme’ kastet ut i elva. I utgangspunktet skal feltene representere 
områder nær elvebredd, midten av elva og områder midt mellom. Målingene summeres til en verdi for 
et vektet skjul (Forseth & Harby 2013);   
  
S1+ S2 x 2 + S3 x 3   
  
I både Njemenjáikojohka og Ábojohka ble hulromsmålinger gjennomført på 11 ulike stasjoner fordelt 
langs hele elvestrengen (figur 8 og 9 ). Innenfor hver lokalitet er det utført tre målinger, der målinger 
ble utført mellom elvebredd og midtålen. For hver lokalitet har vi oppgitt gjennomsnittlig hulroms-koef-
fisient. Verdiene for vektet skjul klassifiseres ihht. Forseth & Harby (2013) som lite skjul (<5), middels 
skjul (5-10) og mye skjul (>10).  
 
I Njemenjáikojohka viste hulromsmålingene at det er lite skjul på 4 av 11 (36 %) undersøkte stasjoner, 
men tre av de fire stasjoner lå nær opp til grensen for middels skjul (figur 8). De øvrige syv stasjonene 
hadde middels skjul, og gjennomsnittlig skjulkoeffisient for hele elva var 6,4. Det var best tilgang på 
skjul i den midtre delen av elva.   
 
I Ábojohka var det lite skjul på 6 av 11 undersøkte stasjoner (55 %), og en stasjon hadde mye skjul. 
Det var best skjultilgang i den øvre tredjedelen av elva, mye på grunn av det her var lite grus som fylte 
hulrom mellom stor stein. Det er verdt å bemerke at lav, målt tilgang på skul i nedre del av elva dels 
er et resultat av store steiner som fyller en stor del av prøverammen som benyttes.  
 
 

  
Figur 8 Gjennomsnittlig vektet skjul på 11 ulike stsjoner i Njemenjáikojohka (nummerering oppstrøms elva) og 
Ábojohka (nummerering nedstrøms elva). Klassifiseringen lite skjul, middels skjul og mye skjul er vist med stip-
lede linjer. 
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Figur 9 Kartutsnitt fra Njemenjáikojohka. Lokaliteter for elektrofiske er markert med sorte, åpne sirkler, men 
stasjoner for hulromsmålinger er markert med røde punkter. Grønne sirkler markerer antatt egnede gyteområder. 
 
 
 

                     
Figur 9 Kartutsnitt fra Ábojohka. Lokaliteter for elektrofiske er markert med sorte, åpne sirkler, men stasjoner for 
hulromsmålinger er markert med røde punkter.  
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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 laksen en fordypning 
som rogna seinere legges i. Deretter flytter fisken seg oppstrøms og graver på nytt, slik at grus og 
stein dekker fordypningen der rogna ligger (gytegropa).  
 
Kartleggingen av eventuelle gytegroper ble utført samtidig med registreringene av gytefisk, og ble 
utført ved en kombinasjon av undervannsobservasjoner og vading i både Njemenjáikojohka og 
Ábojohka. Klassifisering av gytemuligheter ble basert på tilgangen av egnet substrat, og vannhastig-
heter innenfor preferanseområde for gytefisk av laks og sjøørret (Crisp & Carling1989; Moir et al. 1998, 
2002). 
 
Det ble ikke registrert større områder med beskaffenhet som klart kunne defineres som gyteområder, 
hverken i Njemenjáikojohka eller Ábojohka. Dette vil imidlertid ikke tilsi at det er et fravær av områder 
som kan utnyttes av gytefisk.  
 
I Njemenjáikojohka ble det identifisert fem ulike mindre områder med et innslag grus som tilsa at om-
rådene trolig er godt egnet for gyting (figur 8). Fire av områdene ligger imidlertid i den helt nedre delen 
av elva, og det femte området ligger om lag 150 nedstrøms vandringshinderet. Samlet areal av disse 
potensielle gyteområdene utgjør < 2 % av samlet elveareal. Det er innslag av grus med egnet størrelse 
for gyting også i øvrige deler av elva, men alltid som en sekundær komponent sammen med stein og 
blokk. Det skal ikke utelukkes at gyting kan forekomme også i områder mellom de fem registrerte 
områdene (jfr. figur 8). I de fleste elver er gytefisk av sjøørret og sjørøye av langt mindre størrelse enn 
laks, og mindre lommer av egnet gytegrus kan trolig utnyttes av disse artene (sammen med eventuell 
gytefisk av stasjonær fisk).  
 
I Ábojohka er innslaget av grus generelt lavt, og alltid som en liten komponent sammen med langt 
grovere substrat. Vi fant kun to områder hadde der grus dominerte, og begge områdene var langt 
nede i elva (figur 9). I midtre del av elva ble det registrert et lite område med egnet gytegrus (> 5m2), 
men området lå inn mot elvebredden og blir med sikkerhet tørrlagt ved typiske vannføringer for høst 
og vinter. De to potensielle gyteområdene utgjør anslagsvis 1-1,2 % av samlet elveareal.  
 
 
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. Presentasjon av fangst er faktisk fanget, og ikke beregnet tetthet. All fisk ble 
artsbestemt og lengdemålt. Ungfiskregistreringene ble utført 1. oktober 2020. 
 
Vi fisket på 11 ulike lokaliteter i Njemenjáikojohka og 3 i Ábojohka (figur 9 og 10), og hver lokalitet er 
beskrevet ut fra beskaffenheten, som vurderes med hensyn på type substrat, vannhastighet, vanndyp 
og grad av begroing (tabell 7 og 8).  
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Tabell 7 Beskrivelse av lokalitetene benyttet under el-fiske i Njemenjáikojohka i 2020. Skala for 
substrat fremgår av kap. 3.2.2. Prosentvis fordeling av substratklasser i ( ). Skala for begroing går 
fra 0-3, der 0=ingen begroing og 3= kraftig begroing med stor dekningsgrad. 
Lokalitet Areal Bunnsubstrat Vannhastighet Vanndyp 

     
1 100 3/2 – (90 /10) 0,5 m/s 10-60 cm 
2 100 3/2 – (80/20) 0,2 m/s 10-40 cm 
3 110 3 0,5 m/s 10-30 cm 
4 120 3/4/2 – (70/20/10) <0,3 m/s 10-30 cm 
5 120 3/4/2 – (60/20/20) 0,5-0,8 m/s 10-40 cm 
6 100 2/4 – (80/20) 0,5 m/s 5-30 cm 

 
Tabell 8 Beskrivelse av lokalitetene benyttet under el-fiske i Ábojohka i 2020. Skala for substrat 
fremgår av kap. 3.2.2. Prosentvis fordeling av substratklasser i ( ). Skala for begroing går fra 0-3, 
der 0=ingen begroing og 3= kraftig begroing med stor dekningsgrad. 
Lokalitet Areal Bunnsubstrat Vannhastighet Vanndyp 

     
1 60 2/4 – (50/50) 0,5 m/s 10-50 cm 
2 150 3/4 – (75/25) 0,2-0,5 m/s 5-40 cm 
3 140 2/3/1 – (70/25/5) 0,2 m/s 5-35 cm 

 
 
Vi fanget til sammen 28 ungfisk, fordelt til åtte laksunger, 13 ørretunger, seks røyeunger og en stein-
ulke ved elektrofiske i Njemenjáikojohka (tabell 9). Dette gir en gjennomsnittlig fisketetthet på 4,3 ung-
fisk eldre enn 0+ per 100 m2. Det ble ikke fanget fisk på de to nederste lokalitetene i elva, og på de 
øvrige fire lokalitetene var gjennomsnittlig tetthet 5,5 ind./100 m2. Ørretunger dominerte mens det var 
om lag like mye ørretunger og røyeunger i fangsten. Fangstene tilsier at ungfisktettheten i elva er lav. 
Imidlertid ble det observert til dels mye ungfisk i stimer i de fleste grunnområdene der vanndypet over-
steg 30-40 cm. Dette var blandede stimer av alle tre artene, men ørretunger dominerte. Disse obser-
vasjonene, som ble utført i forbindelse med drivtelling av gytefisk, var stort sett av stimer som besto 
av 20-50 individer. Innenfor disse områdene er det vanskelig å fange ungfisk ved elektrofiske, på 
grunn av lav vannhastighet, dypt vann (40-60 cm) og stimdannelse hos ungfisken. Det er vanskelig å 
benytte disse visuelle registreringene kvantitativt, men observasjonene indikerer at fisketettheten i 
elva er høyere enn resultatene fra elektrofiske tilsier. 
    

Tabell 9 Antall årsyngel (0+) og eldre ungfisk av laks, ørret og røye fanget ved en 
fiskeomgang, og beregnet samlet ungfisktetthet per 100 m2 i Njemenjáikojohka ved 
elektrofiske 1. oktober 2020.  
 Laks Ørret Røye Ungfisk samlet  
Lokalitet 0+ >0+ 0+ >0+ 0+ >0+ (N/100 m2) 

1 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 3 0 2 0 0 4,5 
4 0 3 0 4 0 3 8,3 
5 0 0 0 3 0 2 4,2 
6 0 2 0 4 0 1 7 

 
 
I Ábojohka ble det kun fanget to røyer, begge på den øverste lokaliteten i elva (tabell 10). Utover å 
fiske på to andre avgrensede lokaliteter, ble det også fisket lengre partier av elva for å registrere 
eventuell forekomst av ungfisk, uten at det ble fanget fisk.  
 

Tabell 10 Antall årsyngel (0+) og eldre ungfisk av laks, ørret og røye fanget ved en 
fiskeomgang, og beregnet samlet ungfisktetthet per 100 m2 i Ábojohka ved elektro-
fiske 1. oktober 2020.  
 Laks Ørret Røye Ungfisk samlet  
Lokalitet 0+ >0+ 0+ >0+ 0+ >0+ (N/100 m2) 

        
1 0 0 0 0 0 2 3,3 
2 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 
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3.4.2 Voksen fisk 
 
Forekomst av voksen laks, sjøørret og sjørøye ble undersøkt ved undervannsobservasjon i både Nje-
menjáikojohka og Ábojohka. Ingen av elvene hadde dyp eller vannføring som gjerde det mulig å utføre 
gytefiskregistreringer ihht. Norsk standard. Undersøkelsene ble derfor utført ved en veksling mellom 
å drive gjennom områder der det var mulig og vading gjennom de øvrige områdene. Dette vil i praksis 
si at dersom vanndybden var lavere enn 30-35 cm ble observasjoner kun foretatt fra overflaten. 
 
Det ble ikke observert voksen, gytefisk av hverken laks, sjøørret eller sjørøye i elvene. Det ble heller 
ikke observert stasjonær fisk som var større enn ca. 20 cm. 
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4 Diagnose – vurdering av påvirkningsfaktorer 

 
4.1 Habitatflaksehalser 
 
Kvalitet, størrelse og romlig fordeling av gyteområder, samt tilgjengeligheten til skjul og næring for 
ulike livsstadier (yngel, parr og smolt) har avgjørende betydning for hvor mye smolt en elv eller elve-
strekning kan produsere. Tilgang og kvalitet på blant annet gyteområder og skjul, er derfor viktige 
flaksehalser for produksjonen av laks, sjøørret og sjørøye. 
 
I regulerte vassdrag vil ofte fravær av flommer (dvs. mer ensartet vannføring), redusert vannføring og 
mindre vanndekt areal påvirke fiskeproduksjonen negativt. Dette kan blant annet skyldes at fraværet 
av flommer, og mer ensartet vannføring, kan føre til at sedimenteringsprosesser øker. De store, na-
turlige flommene har en viktig funksjon ved å flytte på massene i elvene, og dermed «lufte» substratet 
og motvirke at finere sedimenter får sette seg i hulrom mellom grovere substrat. Dersom store flommer 
og nevnte prosesser reduseres eller faller helt bort kan slik fortetting av hulrom i substratet både for-
ringe kvaliteten av gyteområder og redusere tilgangen på skjul for ungfisk. Slik habitatforringelse kan 
for eksempel komme til uttrykk ved at målte skjulverdier ikke samsvarer med hvor grovt (steinete) 
substratet er.  
 
 
4.1.1 Endret vannføring og mekaniske og geomorfologiske prosesser  
 
Overføringen av vann til Abojavri og Corrojavrrit fra bekkeinntak i hhv. Ábojohka og Njemenjaikojohka, 
har medført at restfeltene i begge elvene i dag kun er 6 % av naturlig nedbørsfelt. Analysene viser at 
rest-vannføringen i begge elvene følger naturlig tilsig, og begge elvene preges derfor av snøsmelte-
flom på forsommeren, og typiske regnflommer på høsten. De årlige flommene i elva er små sammen-
lignet med naturlige flommer i elva. Ved at restfeltene er små, og at flomtapet i bekkeinntakene er lavt, 
spesielt i Ábojohka, har ikke dagens flommer samme effekt i form av evne til å flytte på substrat i 
elvene og vedlikeholde kulper og strukturer som skaper variasjon i det hydrauliske miljøet.   
 
Etter vår vurdering er derfor de mekaniske og geomorfologiske prosessene som normalt bidrar til å 
vedlikeholde elvebunnen, dvs. motvirker tetting av hulrom i elvebunnen og vedlikeholder kulper og 
djupåler, betydelig redusert i begge elvene. I og med at Ábojohka har større fall og et grovere substrat 
enn Njemenjáikojohka, blir effekten av flomreduksjon tydeligere i Njemenjáikojohka.  
 
I dag kjennetegnes Njemenjáikojohka av en ensartet elvebunn, og av et elveleie som er grunt og uten 
kulper og djupåler. Det er imidlertid uklart i hvor stor grad elva har endret karakter som følge av regu-
leringsinngrepene, i og med at den samme beskrivelsen også ble gitt av Magnus Berg i forkant av 
reguleringsinngrepene (Berg 1964). Basert på befaringen av elva høsten 2020, og det at ‘fyllingsgra-
den’ i elveleiet var høy til tross for relativt lav vannføring, vil vi ikke utelukke av elveleiet er oppgrunnet 
som en følge av fraværet av kraftige flommer. Dette vil i så fall normalt også medføre at finere sedi-
menter i mindre grad transporteres nedover og ut av elva, og i større grad fyller hulrom i substratet. 
 
Flomreduksjon er ikke vurdert å ha hatt tilsvarende effekter i Ábojohka, men det kan ikke utelukkes at 
graden av ‘nydannelse’ til en viss utstrekning har endret substratsammensetningen.  
 
 
4.1.2 Skjul og bunnsubstrat 
 
Målingene av hulrom viser at tilgangen til skjul er middels god i begge elvene. Imidlertid var tilgangen 
på skjul lav på 36 % av stasjonene i Njemenjáikojohka, og på 55 % av stasjonene i Ábojohka. Begge 
elvene har et relativt grovt substrat, der kategoriene 3 og 4 dominerer, og i utgangspunktet skulle det 
forventes høy tilgang på skjul.  
 
Når gjennomsnittet for beregningene av vektet skjul i Njemenjáikojohka så vidt kategoriserer skjultil-
gangen til middels god (6,3), til tross for at substratkategoriene 3 og 4 dominerer, kan det indikere at 
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sand og fin grus i et visst omfang tetter hulrom i substratet i elva. Vi ser også en sammenheng mellom 
skjulmålinger og fallgradienten langs elva, der det har blitt målt lavest tilgang på skjul i de slakkeste 
partiene av elva, dvs. nederst og øverst i elva.  
 
Substratet i Ábojohka er gjennomgående grovt, og innslaget av grus og finere sedimenter er lavt. I 
utgangspunktet skulle det derfor forventes god tilgang på skjul i elva. Målingene av hulrom skjer in-
nenfor en ramme som kastes ut på elvebunnen. Denne rammen er 0,5 x 0,5 meter, og i Ábojohka er 
innslaget av store steiner så høyt at en enkelt stein kan utgjøre en stor del av arealet innenfor rammen. 
Dette bidrar til at tilgangen på skjul per arealenhet reduseres noe i Ábojohka.  
 
Vi vurderer derfor at tilgang på skjul kan utgjøre en flaksehals for ungfiskproduksjon, men ikke som 
en avgjørende faktor for observerte forekomster av fisk i elvene. 
 
 
4.1.3 Gytehabitat 
 
Vi fant ingen spor av nylig gyting i Njemenjáikojohka og Ábojohka, noe som også samsvarer med at 
det ikke har blitt registret årsyngel i elvene. Større, sammenhengende områder med egnet gytesub-
strat var i underskudd i begge elvene, og på arealbasis utgjør gyteområder knapt 2 % i Njemenjáiko-
johka og vel 1 % i Ábojohka. Dette tilsier at tilgangen til gyteområder i utgangspunktet er lav i begge 
elvene. 
 
I Njemenjáikojohka ligger tre av fire registrerte mulige gyteområder langt nede i elva, og i et område 
med lav vannhastighet og noe lav tilgang på skjul. Det er dermed ikke god tilgang til leveområder for 
ungfisk i nærheten av gyteområdene, noe som reduserer verdien disse har for ungfiskproduksjonen. 
Det øverste gyteområdet ligger i nær tilknytting til gode leveområder for ungfisk. Det må anmerkes at 
det er mange, mindre områder med gytegrus langs hele elvestrekningen, slik at de reelle gytemulig-
hetene, basert på egnet gytesubstrat er bedre enn det beregnede gytearealet (2 %) skulle tilsi. Det 
bør også tas hensyn til at sjørøye gjerne kan gyte på langt roligere elv enn laks og sjøørret, og er 
observert å gyte i grovt substrat uten å grave grop.  
 
I Ábojohka er det registrert tre områder med egnet gytegrus, i tillegg til at det er mindre lommer med 
gytegrus enkelte steder langs elva. Det er imidlertid ikke samme tilgang på slike små lommer som i 
Njemenjáikojohka, og tilgangen på gyteområder/gytesubstrat kan være en begrensende faktor i elva. 
 
Utover beskaffenhet av substratet vurderes vannføring og vanndekt areal gjennom høst og vinter som 
en faktor som begrenser gytemulighetene og gytesuksess, ved at egnet gytesubstrat tørrlegges i løpet 
av vinteren.  Beregnet månedsmiddel for vannføringen i september og oktober er 3-4 ganger så høy 
som middelvannføringen om vinteren i begge elvene, og i Njemenjáikojohka er middelvannføringen 
på vinteren så lav som 100 l/s og i Ábojohka rundt 20 l/s.  
 
 
 
4.1.4 Når slår eventuelle bestandsregulerende faktorer inn? 
 
Mengde og romlig fordeling av skjul og gytehabitat, og hvordan tilgangen på skjul harmonerer med 
lokaliseringen av gyteområder viser at spredning og mengde av gytehabitat trolig er en flaskehals for 
produksjonen av laks og sjøørret i begge elvene, men den viktigste faktoren er likevel vintervannfø-
ringen, som med stor sannsynlighet fører til tørrlegging av en stor del av det tilgjengelige gytesubstra-
tet. Tilgangen på skjul er neppe en bestandsregulerende faktor, hverken for yngel, parr eller smolt.  
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4.2 Hydrologiske flaksehalser 
 
Endringer i vannføring kan påvirke bestander av laksefisk på flere måter, både ved variasjonen i av-
renning gjennom året, og ved direkte redusert vannmengde. Der hvor elvestrekninger berøres direkte 
av driften i kraftverket kan raske endringer i vannføring utgjøre et betydelig problem, som direkte kan 
medføre stranding av fisk og som indirekte kan påvirke vekst både gjennom stress og redusert tilgang 
på næringsdyr. Andre endringer i vannføring, som omfordeling av vannmengder gjennom året, kan for 
eksempel ha betydning for vandringsforhold og for gytesuksess. Dersom endringer i vannføring resul-
terer i høye vannføringer under gytetiden på høsten, for seinere å bli langt lavere, kan negativ effekt 
gjennom tørrlegging av gytegroper være stor. Endringer i vannføring, og endret karakter av nedbørs-
feltet, kan også innvirke på vanntemperaturen, og dermed endre veksten hos ungfisk og alder ved 
smoltifisering.  
 
Vannføringen påvirker også fisketettheten, ved at det tilgjengelig vanndekte arealet varierer med vann-
føringen. Bestander av ungfisk reguleres mye gjennom tetthetsavhengig dødelighet, og når vanndekt 
areal minsker øker fisketettheten og dødeligheten. Perioder med lav vannføring og redusert vanndekt 
areal kan derfor utgjøre en flaskehals for fiskeproduksjonen.  
 
Både Njemenjáikohjohka og Ábojohka har vært gjenstand for omfattende fraføring av vann, og resul-
tatet er at vannføringene har blitt kraftig redusert.  Inngrepet kan derfor forventes å ha fått konsekven-
ser for fiskeproduksjonen gjennom endringer i vanndekte arealer, vandringsmuligheter for fisk og 
vanntemperatur.  
 
 
  
4.2.1 Vannføring, vanndekt areal og vannføring gjennom året  
   
Målingene og beregningene som er utført viser at vannføringen i begge elvene har naturlige variasjo-
ner, og ikke avhenger av produksjonen i kraftverkene i reguleringsområdet. I og med at det ikke er 
krav om minstevannføring i elvene, og at vannforvaltningsplanen for Troms kun prioriterer elvene for 
tiltak som ikke forutsetter slipp av vann, har ikke kartlegging av forholdet mellom vannføring og vann-
dekt areal vært et element i undersøkelsene høsten 2020.   
 
I og med at begge elvene har vannføringer som i all hovedsak utgjøres av naturlig tilsig fra et restfelt, 
dvs. at flomtap over bekkeinntak i liten grad inntrer, er elvene preget av smelteflom på vår og forsom-
mer, og har generelt svært lav vannføring resten av året. Varighetskurver viser at begge elvene gjen-
nom sommerhalvåret har vannføringer som er lavere enn 500 l/s i ca. 90 % av tiden, og mens som-
mervannføringen kan falle ned mot 200 l/s i Njemenjáikojohka, kan vannføringen i Ábojohka utgjøre 
så lite som 60 l/s. I vinterhalvåret er vannføringen i Njemenjáikojohka lavere enn 100 l/s i 30 % av 
tiden, og laveste registrerte vannføring i måleperioden var 88 l/s. Tilsvarende i Ábojohka var at 30 % 
av vannføringene var lavere enn 22 l/s, og laveste registrerte vannføring var 13 l/s.  
 
 
4.2.2 Betydning av vannføring for fiskevandring 
 
Vannføringen kan ha betydning for vandringsmulighetene for smolt som skal ut av elva, for voksen 
fisk som skal opp og for mulighetene ungfisk/stasjonær fisk har til å forflytte seg innad i elva. Vannfø-
ringskurver viser at det alltid vil være relativt høy vannføring i tidsrommet for smoltutvandring i begge 
elvene. Utvandringen av smolt styres av temperatur og vannføring, og hovedtyngden av smolt kan 
forventes å vandre ut fra disse to elvene i løpet av juni. I dette tidsrommet er elvene preget av snøs-
melting, og det vurderes ikke som sannsynlig at smolt på noe tidspunkt vil ha problemer med å vandre 
ut fra elvene. 
 
Voksen, gyteklar laks og sjøørret starter gytevandringen når vanntemperaturen overstiger 6-7 grader. 
Dette er blant annet dokumentert i en rekke fisketrapper, og det er antatt at dette er en temperatur-
grense for når den vekselvarme laksen eller sjøørreten greier å forsere stryk og fosser (Bergan mfl. 
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2003). Basert på registreringene i tidsrommet 2016-2020, blir vanntemperaturen i begge elvene høy-
ere enn 6-7 grader i siste halvdel av juni, dvs. enda mens snøsmelting bidrar til relativt sett høy vann-
føring. Utover sommeren er imidlertid vannføring i størrelsesorden 250-500 l/s vanlige i Njemenjáiko-
johka, og vannføringer i intervallet 200-400 l/s er vanlige i Abojojohka. For å vurdere vandringsmulig-
hetene for voksen fisk har vi tatt utgangspunkt i vannføringen under feltarbeidet i 2020. En korrelasjon 
mot måleseriene i de faste målestasjonene i Navitelva og Kvænangselva tilsier at vannføringen i Nje-
menjáikojohka trolig var i størrelsesorden 300-400 l/s, og om lag 200 l/s i Ábojohka. Ved disse vann-
føringene ble det vurdert at oppvandringsmulighetene for voksen fisk var brukbare i Ábojohka, mens 
mange grunne stryk kan hindre eller forsinke fisk på vandring oppover Njemenjáikojohka. Begge el-
vene vil imidlertid ha regnflommer som sikrer oppvandring gjennom sommersesongen.  
 
Mulighetene små fisk (ungfisk og stasjonær voksen fisk) har til å forflytte seg innad i ei elv kan ha stor 
betydning for overlevelse, både som en funksjon av tetthetsavhengig dødelighet og som en effekt av 
kunne forhindre stranding når vannføringen faller. I Njemenjáikojohka vil det i løpet av året oppstå lave 
vannføringer som hindrer ungfisk (og stasjonær fisk) fra å fordele seg fritt langs elvestrekningen, ved 
at utløp fra kulper grunnes opp og nær tørrlegges. Vi er mer usikre på om det samme er tilfelle i 
Ábojohka, men legger likevel til grunn av vintervannføringer som kan falle under 20 l/s må ha negative 
konsekvenser for mulighetene ungfisk har til å forflytte seg og dermed unngå å bli fanget i områder 
som fryser til.  
 
Vi mener derfor at reduksjonene i vannføring, på grunn av overføringene av vann, ikke skal anses å 
ha negative konsekvenser for utvandringsmulighetene for smolt fra elvene. Basert på at voksen fisk 
vil kunne vandre opp i begge elvene i forbindelse med regnflommer har reduksjonene i vannføring kun 
en liten negativ effekt for vandringsmulighetene for voksen fisk ‘normal-år’, men i ‘tørre’ år er trolig 
problemet større og har moderat negativ effekt. Her skal det imidlertid presiseres at lave vannføringer 
kan fange gytefisk som allerede har vandret opp i elva til kulper der de kan bli et lett bytte for predato-
rer.  
 
Reduksjon i vannføring har imidlertid en antatt klar negativ effekt for vandringsmulighetene for ungfisk 
og stasjonær voksen fisk i begge elvene, og er trolig en bestandsregulerende faktor.  
 
 
 
4.2.3 Vanntemperatur 
 
Fraføringen av vann fra både Nejemenjáikojohka og Ábojohka har tatt bort de høyereliggende delene 
av nedbørsfeltene. I utgangspunktet må vi forvente at dersom dette har hatt noen betydning for vann-
temperaturen elvene, så har temperaturen eventuelt steget. I Njemenjaikojohka varierte vekstse-
songen for ungfisk 105-120 dager, dvs. det antall dager der vanntemperaturen var høyere enn 4 gra-
der. Tilsvarende varierte vekstsesongen i Ábojohka fra 60-130 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 undersøkelsen, finner vi at varigheten av de observerte vekstsesongene i Nejemen-
jáikojohka og Ábojohka ligger litt under en forventet varighet ut fra hvilken breddegrad (69o) elva ligger 
på.  
 
Begge elvene er relativt kalde elver, og i måleperioden var antall døgn der vanntemperaturen oversteg 
13 grader lavt eller fraværende. En temperaturgrense på 13 grader referer til når ørret (og laks) har 
optimal vekst. Den samme temperaturgrensen er to til tre grader lavere hos røye, noe som for Nje-
menjáikojohka og Ábojohka kan indikere at røye kan utnytte elvene bedre enn laks.  
 
Basert på at fraføringen av vann trolig har medført en viss temperaturøkning i begge elvene, kan det 
være nærliggende å se bort fra temperaturendring som en negativ reguleringseffekt. Imidlertid besk-
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river Berg (1964) at fiskesamfunnet i Njemenjáikojohka før reguleringsinngrep var dominert av sjør-
øye. Det skal derfor ikke utelukkes at røya, som en kaldtvannstilpasset art, har tapt i konkurranse mot 
laks og sjøørret.   
 
 
4.3 Informasjon fra bestandsdata 
 
Våre habitatkartlegginger viser at begge elvene har begrensninger når det gjelder tilgjengeligheten av 
gode gyteområder. Lave vintervannføringer vurderes også som en faktor som påvirker overlevelse 
hos ungfisk i begge elvene.   
 
Ungfiskregistreingene i form av elektrofiske avdekket at det var fravær eller svært lave tettheter av 
ungfisk i Ábojohka, og bekreftet dermed at kritiske fysiske forhold i elva, som tilgang på gyteområder 
og vanndekt areal er klare flaskehalser for fiskeproduksjonen. 
 
I Njemenjáikojohka var fisketettheten beregnet fra elektrofiske lav, og tettheten av ørretunger var om 
lag dobbelt så høy som tettheten av laksunger og røyeunger. Det ble kun fanget ungfisk på lokalitetene 
som lå på strykpartier, og i de mer stilleflytende, grunne kulpene (elveklasse ‘grunnområder’) ble det 
kun observert fisk under elektrofiske. En kontroll av slike områder ved drivtelling avdekket store, blan-
dede stimer med ungfisk av sjøørret, laks og røye. Ungfisktettheten i elva er derfor noe høyere enn 
elektrofisk indikerer, men trolig skal fisketettheten fortsatt betraktes som relativt lav. Det skal ikke ute-
lukkes at habitatvalget er en tilpasning til at vannføringen i elva på seinsommer og høst typisk er lavere 
enn under vårt feltarbeid, og at strykene da blir for grunne.  
 
Vi observerte ikke gytefisk i noen av elvene. Registreringene ble utført i etterkant av en periode med 
mye nedbør, og det burde dermed har stått gytefisk av laks på elvene dersom det er årviss gyting i 
elvene. I og med at det ikke ble registret årsyngel i Njemenjáikojohka høsten 2020, kan det indikere 
at det ikke er årviss gyting i elva. Gytefiskregistreringene kan ha blitt utført noe seint i forhold til å fange 
opp gyting hos sjørøye og sjøørret. Utgytt fisk burde imidlertid blitt observert, men elvene har all i 
hovedsak et fravær av kulper som kan fungere som vinterrefugier for stor fisk. Dette tilsier at bestander 
av anadrom fisk i elvene vil være avhengig av å finne områder i sjøen (Kvænangsbotn), som har lav 
nok salinitet til at sjøørret og sjørøye kan oppholde seg der gjennom vinteren.  
 
 
 
4.4 Samlet vurdering – produksjonsforhold og flaskehalser 
 
Mengde og romlig fordeling av skjul og gytehabitat, samt hvordan tilgangen på skjul harmonerer med 
lokaliseringen av gyteområder, viser at spredning og mengde av gytehabitat trolig er en flaskehals for 
produksjonen av laksefisk i begge elvene. Stadium for regulering (jfr. Forseth og Harby 2013) er 
«yngel», dvs. at bestandsreguleringen skjer under yngelstadiet (tabell 11 og 12). Selv om områder med 
lite skjul (vektet skjul, 5-6) dominerer, er tilgangen på skjul neppe en bestandsregulerende faktor, 
hverken for yngel, parr eller smolt.  
 
Redusert vannføring har utover å kunne medføre tørrlegging av gyteområder trolig en negativ effekt 
også på overlevelse hos ungfisk. Svært lave vintervannføringer og perioder med svært lav sommer-
vannføring, samtidig som det er få kulper og fravær av djupåler, bidrar trolig til forhøyet dødelighet hos 
yngel. Dette kan skje både som et resultat av konkurranse og tetthetsavhengig dødelighet og som et 
resultat av mangel på refugier i lavvannssituasjoner.  
 
Sjørøye og sjøørret utfører fler-årlige vandringer mellom elv og sjø, først en til to vandringer som 
umoden fisk fulgt av flere vandringer som gytefisk. Begge artene er også avhengig av å oppholde seg 
i ferskvann, og gjennomfører normalt sjøopphold som har en varighet fra 30 til 60 døgn.  Mangelen av  
dype kulper, som kan fungere som overvintringsområder for gytefisk/voksenfisk av sjøørret og sjørøye 
(stor stasjonær fisk), utgjør trolig en flaskehals for overlevelse blant voksen fisk.   
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Tabell 11 Oppsummering av flaskehalser og status for produksjonen av laks, ørret og røye i Njemenjáiko-
johka. De ulike begreper er nærmere beskrevet i Forseth og Harby (2013). 
Bestandsregulering Stadium for regulering – fra habitatkartlegging Yngel (begrenset gyteareal) 

 Stadium for regulering – fra bestandsdata Yngel, leveområder/vanndekt 
areal 

 Samlet vurdering stadium for regulering Yngel  

Habitatflaskehalser Mengde og avstand mellom gytehabitat Høy 

 Skjul Moderat 

Produktivitet ut fra habitat  Moderat 

Vannføring og totalproduksjon  Liten 

Hydrologiske flaskehalser Sommervannføring som flaksehals Moderat 

 Vintervannføring som flaksehals Høy (begrenser gyteareal) 

 Vannstand under gyting som flaskehals Ingen 

 Vanntemperatur som flaksehals (ungfiskvekst) + , antatt økt temperatur, men 
trolig negativt for røye 

Bestandsreduserende faktorer Redusert smoltproduksjon på grunn av temperatur Ingen / + , antatt økt temperatur 

 Redusert suksess/overlevelse smoltutvandring Ingen 

 Redusert vinteroverlevelse, voksen fisk Moderat/stor 

 Sannsynlighet for habitatforringelse høy 

 
Tabell 12 Oppsummering av flaskehalser og status for produksjonen av laks, ørret og røye i Ábojohka. De 
ulike begreper er nærmere beskrevet i Forseth og Harby (2013). 
Bestandsregulering Stadium for regulering – fra habitatkartlegging Yngel (rogn-/yngeloverlevelse) 

 Stadium for regulering – fra bestandsdata Yngel, leveområder/vanndekt 
areal 

 Samlet vurdering stadium for regulering Yngel  

Habitatflaskehalser Mengde og avstand mellom gytehabitat Høy 

 Skjul Moderat 

Produktivitet ut fra habitat  Moderat 

Vannføring og totalproduksjon  Liten 

Hydrologiske flaskehalser Sommervannføring som flaksehals Moderat  

 Vintervannføring som flaksehals Høy (nær full tørrlegging) 

 Vannstand under gyting som flaskehals Ingen 

 Vanntemperatur som flaksehals (ungfiskvekst) + , antatt økt temperatur 

Bestandsreduserende faktorer Redusert smoltproduksjon på grunn av temperatur Ingen / + , antatt økt temperatur 

 Redusert suksess/overlevelse smoltutvandring Ingen 

 Redusert vinteroverlevelse, voksen fisk Moderat/stor 

 Sannsynlighet for habitatforringelse Moderat 

 
 
 

5 Tiltak og designløsninger 
 
I Njemenjáikojohka er et grunt elveleie uten kulper og djupåler, sammen med lav tilgang på gode 
gyteområder en klar flaskehals for fiskeproduksjonen. Vannføringsreduksjonen som følge av frafø-
ringen av vann ligger i bakgrunnen for disse flaskehalsene, men slipp av minstevannføring har ikke 
vært hensyntatt i våre vurderinger.  
 
Basert på at vannføringene i elva vil forbli uendret vil tiltak for å styrke/sikre fiskeproduksjon i elva 
være knyttet til å øke tilbudet av gyteområder, slik at gyteområder fordeles langs store deler av elve-
strekningen. Eventuelle gyteområder må imidlertid anlegges slik at de sikre mot tørrlegging når lave 
vannføringer inntrer i løpet av vinteren. Vanndyp er derfor et sentralt tema, som ikke bare er knyttet til 
å hindre tørrlegging av gytegroper. Et grunt elveleie er også vurdert som en flaskehals med hensyn til 
overlevelse hos ungfisk, og fraværet av dype kulper som kan være oppholdssted for gytefisk gjennom 
vinteren er også klart negativt. 
 
Tiltak i form av etablering av dype kulper (dypere enn 1,5 m) og djupåler, langs store deler av elve-
strekningen, er trolig nødvendig som avbøtende tiltak dersom effektene skal ha klare målbare effekter 



Ferskvannsbiologen   Rapport 2021-04 

side 24 

på fiskebestandene. I tillegg bør det sorteres stedlige elvemasser eller tilføres egnet gytegrus i forbin-
delse med flere av de nye kulpene og djupålene. Varigheten av slike tiltak er imidlertid usikker, men 
elva bærer ikke preg av stor massetransport, og elvebunnen fremstår som stabil. Eventuelle tiltak bør 
uavhengig av usikkerhet rundt varighet baseres på pilot-områder, som evalueres gjennom noen år før 
en stor-skal innsats eventuelt utløses.  
 
I Ábojohka vurderes lav vintervannøring som en avgjørende flaksehals, og uten slipp av vann ser vi 
ikke at andre tiltak vil kunne avbøte de negative konsekvensene av fraføringen av vann.  
 
Kvænangen kraftverk AS har utført og utfører tiltak i begge elvene som er knyttet til daglig drift av 
kraftverkene. Nederst i Njemenjáikojohka er det laget en djupål, som et tiltak i forbindelse med ispro-
blematikk. Her samles ’normal-vannføring’ i sin helhet i djupålen, som også er sikret gjennom plastring 
med skutt stein. Djupålen/kanalen sikrer et vannvolum selv på lave vannføringer, men siden djupålen 
kun er 1-2 m brei utgjør den et lite areal, som sammen med plastringen med stein bidrar til at tiltaks-
strekningen ikke har noen betydning for status for fiskebestanden i elvene. Dette tiltaket viser at lave 
vannmengder kan utgjøre en utfordring ved etablering av djupåler, ved at vanndekt areal kan påvirkes 
betydelig. Det er derfor viktig å påpeke at djupåler kun skal betraktes som en løsning over korte strek-
ninger, dvs. i stryk som blir nær tørrlagt på de laveste vannføringene.   
 
Kvænangen kraftverk AS er pliktig til å holde flomløp åpne og opprettholde flomavledningskapasiteten 
i elvene, og utfører derfor jevnlig kratt-rydding langs elveleiene. Alt trevirke blir fjernet fra elveløpet. 
Vår vurdering av praksisen er at det bør tillates et felt med kantvegetasjon mot grense vanndekt areal 
ved normale sommervannføringer. Kantvegetasjon har en viktig funksjon, både ved å bidra til tilførsel 
av terrestriske insekter og ved at overhengende vegetasjon representerer skjul for fisk.  
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