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Forord 

Byggingen av Grytendal kraftverk startet i januar 2017, og tidlig i byggeperioden oppsto 

det en flomsituasjon i vassdraget som medførte inntrengning av vann i vannveien 

(tunnel) til kraftverket. Dette medførte utvasking i naturlige morenemasser nedenfor 

tunnelen, og en betydelig løsmassetransport ut i Bogelva. Tilførselen av finere materialer 

til elva ble av NVE antatt å kunne ha påvirket elevmiljøet negativt, og NVE påla regulanten 

å gjennomføre undersøkelser som skulle avdekke om hendelsen har påvirket laks- og 

sjøørretbestandene i elva. 

Skandinavisk Naturovervåking AS og Ferskvannsbiologen AS ble gitt i oppdrag å utføre 

de pålagte fiskebiologiske undersøkelsene i elva. I denne rapporten oppsummeres 

registreringer i elva høsten 2018. Med unntak av ungfiskundersøkelsen, ble de planlagte 

oppgavene utført. På grunn av en høst med svært mye nedbør og høye vannføringer i 

Bogelva, var det ikke mulig å gjennomføre ungfiskregistreringer før i slutten av oktober. 

Lave vanntemperaturer og tilfrysing bidro imidlertid til at ungfiskundersøkelsen, ble 

utsatt til 2019. Avgjørelsen ble tatt i samråd med NVE. 

Vi takker Grytendal kraftverk As for oppdraget. Jon Olav Volden har fungert som 

kontaktperson for oppdragsgiveren. 

 

 

 

Trondheim/Lødingen 15.03.2019 

 

Anders Lamberg 

Prosjektleder  

Skandinavisk naturovervåking AS  
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Sammendrag 

Kanstad-Hanssen, Ø., Lamberg, A., Strand, R. 2019. Fiskebiologiske undersøkelser i 

Bogelva i Tosenfjorden – vurdering av konsekvenser av utilsiktet massetilførsel. SNA-

rapport 04/20198. 32s. 

 

Som en følge av utilsiktet inntrengning av flomvann i driftstunnelen under 

utbyggingsfasen ble betydelige mengder løsmasse vasket ut i Bogelva våren 2018. Siden 

elva har bestander av både laks og sjøørret varslet NVE pålegg mot Grytendal kraftverk, 

begrunnet i at utvaskingen av løsmasser kan ha forårsaket skader på fiskebestandene. 

Pålegget omfattet ungfiskundersøkelser, gytefisktelling og kartlegging av 

substratforhold. På grunn av mye nedbør og høye vannføringer gjennom hele høsten ble 

ikke ungfiskregistreringene utført, mens øvrig aktivitet ble gjennomført som planlagt.  

Gytefisktellingen viste at det var mere laks i elva i 2018 enn ved forrige telling i 2016, men 

tidspunktet for telling var for seint til å gi representative registreringer av sjøørret. 

Kartleggingen av substratforhold, dvs. målinger av hulromskapasitet, viste at det er 

middels til godt skjul for ungfisk innenfor fire undersøkte områder nedover elva. Den 

viktigste dokumentasjonen for eventuelle endringer i elva som følge av 

utvaskingshendelsen, ligger i bildemateriale (undervannsbilder) innhentet i forbindelse 

med gytefisktellingene i 2016 og 2018.  En sammenligning av bilder tatt før og etter 

utvaskingshendelsen indikerer at substratsammensetningen i stor grad er uendret, men 

at tilførte masser har medført bunnheving. Dette er mest uttalt i øvre halvdel av elva. 

Disse endringene kan ha bidratt til endringer i omfang av tørrfallsområder langs elva, og 

til endringer i vannhastigheter. Begge deler kan ha betydning for fiskeproduksjonen i 

elva, men det foreligger ikke eldre undersøkelser som sammenligningsgrunnlag. Det 

anbefales at enten ungfisk- eller gytefiskbestandene i elva overvåkes i ett eller flere år 

fremover.   
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1. Innledning 

Konsesjon for utbyggingen av fallet mellom Grytendalsvatna og Bogelva ble gitt til Nord-

Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) i 2007. NTE startet imidlertid ingen utbygging, og i 

2017 ble konsesjonen overført til Norsk Grønnkraft Utvikling AS. Da kraftverket ble satt i 

drift, overtok Grytendal kraftverk AS konsesjonsansvaret.  

Anleggsarbeidene i forbindelse med utbyggingen ble meldt startet i slutten av januar 

2017. I forbindelse med byggingen av inntak i Grytendalsvatna rapporterte utbygger 24. 

april i 2018 om en hendelse tilknyttet en flomsituasjon i vassdraget. Selve 

lukekonstruksjonen i inntaket var ikke ferdigstilt, og den etablerte fangdammen var ikke 

tilstrekkelig høy til å hindre vann i å komme inn i vannveien/tunnelen ned til 

kraftstasjonen ved kraftig flomvannstandsøkning. Flomvann i vannveien førte til erosjon 

i løsmasseavsetninger, som ble vasket ut i Bogelva.  

I forbindelse med gruvedrift i dalføret er fiskesamfunnet i Bogelva undersøkt i flere 

omganger. Ungfiskregistreringer i 1991, 2001 og 2006 viste alle årene middels til gode 

tettheter av ørret- og laksunger, og elva ble omtalt som viktig for produksjonen av laks og 

sjøørret i regionen (Kjærstad et al. 2002; Kjærstad et al. 2007; Sæter 1991). I 2016 ble det 

for første gang utført en gytefisktelling. Da ble det registrert 43 laks og 478 sjøørreter 

(Kanstad-Hanssen et al. 2017). Med grunnlag i disse undersøkelsene valgte NVE å følge 

opp hendelsen som utbygger rapporterte i april 2018, med et varsel om pålegg (i brev av 

14.08.2018). I varselet fremgår det at utvaskingen av løsmasser til elva kan ha forårsaket 

skader på laks- og sjøørretbestandene, og at NVE vurderte følgende undersøkelser som 

relevante; 

1. Ungfiskundersøkelse (inkl. aldersundersøkelser og tetthetsberegninger på 

samme stasjoner som tidligere undersøkelser (NS-EN14011). 

2. Telling av gytefisk (laks og sjøørret) med drivtelling (NS 9456). 

3. Kartlegging av substratforhold med spesielt fokus på tetting av substrat og 

hulromskapasitet. 

4. Sammenligning av resultatene opp mot tidligere år. 

Utbygger besvarte NVEs varsel om pålegg 22.08.2018, og fant det «fornuftig og riktig å 

foreta slik fiskeundersøkelse som NVE varsler…». Grytendal kraftverk AS engasjerte 

Skandinavisk naturovervåking/Ferskvannsbiologen til å utføre fiskeundersøkelsen høsten 

2018.  
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2. Områdebeskrivelse 

Bogelva (144.61Z) har et nedbørsfelt på 54,6 km2, og munner ut i Kolsvikbogen midtveis 

inn i Tosenfjorden (Figur 1). Gjennom to bekkeinntak på nordsiden av Grytendalsvatna 

ble en liten del av vassdraget påvirket av utbyggingen av Kolsvik kraftverk i 1978. Del-

feltene oppstrøms bekkeinntakene har et areal på 4,4 km2, og utgjør 8 % av nedbørsfeltet 

til Bogelvvassdraget. Grytendal kraftverk utnytter fallet fra Grytendalsvatna, som er 

inntaksmagasin med fem meter reguleringsøyde. Driften av Grytendal kraftverk kan 

dermed påvirke den naturlige vannføringen i Bogelva. Driftsvannet fra Grytendal 

kraftverk renner tilbake i Bogelva om lag 200 m nedstrøms vandringshinderet for 

anadrom laksefisk. I tillegg til vassdragsreguleringene er det bygd to elveforbygninger. 

Om lag 500 m fra sjøen starter en 950 lang forbygning på østsiden av elva, og 450 m lengre 

opp i elva starter en 650 lang forbygning på vestsiden av elva. Samlet er 22 % av Bogelva 

forbygd.  

Laks og sjøørret utnytter 3,7 km av Bogelva, dvs. opp til et fossestryk rett nedstrøms 

samløpet mellom Bogelva og Grytendalselva. I Lakseregisteret (www.lakseregisteret.no) 

er elva oppført med bestander av både laks og sjøørret, og gytebestandsmålet for 

laksebestanden er beregnet til 115 kg hunnlaks. Bestandstilstanden for laks er satt til 

«moderat påvirket», og påvirkningsfaktorene «rømt oppdrettslaks» og «vannkraft» er 

begge vurdert å ha liten negativ effekt på laksebestanden mens bestanden påvirkes 

moderat av lakselus. Sjøørretbestanden er kategorisert som «redusert», og 

vassdragsregulering vurderes som en avgjørende påvirkningsfaktor.  Gytefisktelling i elva 

i 2016 viste at det sto 43 laks og 478 sjøørret i elva i midten av september i 2016 (Kanstad-

Hanssen et al. 2017). Beregningene av gytebiomasse av observert laks tilsa at 

gytebestandsmålet for elva ikke ble oppfylt i 2016 (73 % måloppnåelse), og at det ikke 

var et høstbart overskudd av laks. Elva er heller ikke åpnet for fiske. 

Området som ble utsatt for erosjonsskader i april 2018, ligger mellom utløpet fra 

Grytendal kraftverk og vandringshinderet for anadrom laksefisk, og utvaskingen mot elva 

skjedde i et kraftig strykparti (Figur 2).  Visuelle vurderinger utført av entreprenøren i 

etterkant av hendelsen tilsier at 12-15.000 m3 løsmasser ble tilført elva (K. Ingebretsen, 

Fjellbygg, pers. med.).  

 

http://www.lakseregisteret.no/
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Figur 1. Bogelva. Grytendal kraftverk ligger rett nedstrøms vandringshinder for anadrom laksefisk, 

Vandringshinderet er markert med rødt kryss. 

 

Figur 2. Flyfoto fra øvre del av lakseførende strekning i Bogelva. Området der utvaskingen av 

løsmasser fant sted er markert med rødt. Fossestryket under broa er vandringshinder for anadrom 

laksefisk.  

Kolsvik 

kraftverk 

Grytendalsvatna 

X 
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Bogelvvassdraget har relativt lite flomdemping gjennom innsjøer, og elva responderer 

raskt på nedbør. Høsten 2018 var preget av mye regnvær, noe som bød på problemer med 

gjennomføring av flere planlagte aktiviteter i elva. Vannføringen i elvene i regionen økte 

raskt, knapt to uker ut i september, og var gjennomgående høy helt frem til midten av 

november (Figur 3).  

 

Bjørnstad (139.15.0) 

Sausvatn (148.2.0) 

 Møllehusfossen (149.1.0) 
 
 
Figur 3. Vannføringskurver, fra målestasjoner i nærheten av Bogelva, i tidsrommet 15/8-30/11 i 

2018. Sort linje er faktisk målt vannføring, mens rød og lilla linje er hhv. beregnet 25-persentil og 75-

persentil.  

 

 

26/8 9/9 23/9 7/10 21/10 4/11 18/11 
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3. Metoder 

3.1 Ungfiskregistreringer 

Tetthetsregistreringer av ungfisk utføres med elektrisk fiskeapparat (prod. Terik AS). I 

tråd med tidligere undersøkelser i Bogelva ble det planlagt fiske på åtte stasjoner 

(Kjærstad et al. 2002; Kjærstad et al. 2007; Sæter 1991). Hver lokalitet skulle fiskes tre 

ganger, med om lag 30 minutters opphold mellom hver gang. Tettheten av ungfisk 

beregnes ut fra fangstene i hver av de tre fiskerundene (Zippin 1958). Formålet med 

ungfiskregistreringer i elva høsten 2018 var å sammenligne observerte og beregnede 

fisketettheter med data fra tidligere år, for med det å kunne vurdere om utvaskingen av 

løsmasser har påvirket ungfisksamfunnet i negativ retning.  

Resultater fra elektrofiske påvirkes blant annet av faktorer som vannføring og 

vanntemperatur, og når resultater skal sammenlignes mellom år er det viktig at disse 

faktorene er så like som mulig hvert år. Tidligere ungfiskregistreringer i elva har blitt 

utført i august, men vi mottak imidlertid bestilling på undersøkelsene først 1. september. 

Vi fikk ikke benyttet de første dagene av september til feltarbeid i Bogelva, og 10-11. 

september startet en langvarig periode med mye nedbør. I Urvollvassdraget, som ligger 

om lag 10 km lengre ut i Tosenfjorden, overvåkes oppvandringen av fisk ved bruk av et 

videosystem som står ute i elva. Dette videosignalet overføres i sanntid til Skandinavisk 

naturovervåking sine servere, og vi benyttet videobildene til en fortløpende vurdering av 

når vannføringsforholdene i Bogelva, mest sannsynlig, lå til rette for 

ungfiskundersøkelser. Vi fant brukbare forhold for ungfiskregistrering først en uke ut i 

november, og elva hadde da vært dekket av is i en kort periode. Lave vanntemperaturer 

påvirker fangbarhet og fordeling av ungfisken i elva, og en sammenligning av 

ungfiskundersøkelser mellom år ville da ha blitt usikker. I dialog med NVE og 

oppdragsgiveren ble det besluttet at ungfiskundersøkelsene skulle settes på vent til 2019, 

og behovet vurderes basert på funn i øvrige undersøkelser i elva.  

 

3.2 Skjulmålinger og habitatkartlegging 

Skjulmålinger 

Tilgjengeligheten av skjul i form av hulrom mellom steiner på elvebunnen er viktig for 

overlevelse og vekst, og ungfiskproduksjon hos laks og ørret er vist å henge sammen med 
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tilgangen på skjul (Finstad et al. 2009). Denne sammenhengen kan trolig forklares ut fra 

at laksunger (og ørretunger) velger standplasser/territorier hvor de både kan søke etter 

mat og finne skjul for predatorer. Tilgjengeligheten av skjul sier trolig derfor noe om hvor 

godt egnet et område i en elv er for ungfisk av laks og ørret (Finstad et al. 2007; Finstad 

et al. 2009). Tilgjengeligheten av skjul, dvs. antall og størrelse på hulrom i substratet, kan 

kvantifiseres ved å registrere 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 kan deles i 

tre skjulkategorier; S1: 2-5 cm, S2: 5-10 cm og S3: >10 cm. Målingene utføres innenfor en 

ramme som har et areal på 0,25 m2 (0,5x0,5 m), og for at målingene i størst mulig grad 

skal være tilfeldige, blir rammen kastet ut i elva. I utgangspunktet skal feltene 

representere områder nær elvebredd, midten av elva og områder mellom disse. 

Målingene summeres til en verdi for et vektet skjul (Forseth et al. 2013);     S1+ S2 x 2 + 

S3 x 3. I Bogelva er hulromsmålinger gjennomført på fire ulike områder, med hhv. 0.5, 1.0, 

1,7 og 2.5 km avstand fra utvaskingspunktet (Figur 4). Innenfor hvert område ble det 

utført 10 «kast» ut fra metoden beskrevet ovenfor. Alle målinger ble i utgangspunktet 

registrert for hver av de 10 «kastene» innenfor hver sone, men et redigeringsuhell i 

datafila gjør at vi kun har totale antall registreringer kategorisert som S1, S2 og S3 fra 

hvert område. Dvs. at vi har gjennomsnittlig beregnet hulromskapasitet fra hvert område, 

men mangler oppløsninger fra hvert «kast».  Verdiene for vektet skjul klassifiseres ihht. 

Forseth & Harby (2013) som lite skjul (<5), middels skjul (5-10) og mye skjul (>10). 

Elveklasser/Mesohabitat 

Mesohabitatkartlegging tar utgangspunkt i forhold som overflatebølger, helningsgrad, 

vannhastighet og dyp, og kartleggingen skal gi et uttrykk hvordan disse forholdene 

påvirker kvaliteten av eventuelle leveområder for fisk (tabell 1). 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 2).  

I Bogelva ble mesohabitatkartleggingen utført innenfor de områdene der det ble 

gjennomført hulromsmålinger, samt som en enkel registrering langs hele elva. 
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Tabell 1. 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 
stående 
bølger 

 

 
Bratt 

Hurtig Dyp E 
Grunn F 

Sakte Dyp  
Grunn  

 
Moderat 

Hurtig Dyp G1 
Grunn G2 

Sakte Dyp  
Grunn H 

 
 

Tabell 2. Klassifisering av elveklasser, basert på mesohabitat. (Tabellen er hentet fra «Håndbok 
for miljødesign i regulerte vassdrag», Forseth & Harby (2013)). 

Elveklasse Meso-
habitat 

Overflat-
emønster 

Helnings-
gradient 

Vann-
hastighet 

Vann-dybde 

      
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 

 

3.3 Vurderinger fra bildemateriale 

I forbindelse med drivtelling i elva i 2016 var drivtelleren utstyrt med videokamera, og 

det foreligger et omfattende video-/bildemateriale fra opptak under vann nedover langs 

hele elva. Disse opptakene lå derfor til grunn for en tilsvarende filming av elva under 

planlagt drivtelling i 2018.  

Videoopptaket fra 2016 ble grundig gjennomgått, og i forkant av drivtellingen ble 

områder, og/eller spesifikke punkt i elva, med god bildekvalitet identifisert. I forkant av 

ny drivtelling i 2018 ble det sikret at de samme områdene/punktene i elva ble filmet fra 

om lag samme vinkel som opptakene i 2016. Bildematerialet fra 2016 og 2018 ble 

deretter sammenlignet, og endringer i substratet beskrevet. Til sammen ble 18 bildepar, 

fordelt til fem i øvre del av elva (0-500 m fra utvaskingspunktet), seks i midtre del (1,5-

1,9 km fra utvaskingspunktet) og syv i nedre del (3,0-3,2 km fra utvaskingspunktet).  

A
v
g

jø
re

ls
e
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Figur 4. Bogelva med områder der det er gjennomført hulromsmålinger (A1-A4), bildelokaliteter 

(B1-B18, Figur 1-18) og soneinndeling ved drivtelling (D1-D5) i 2016 og 2018. Eldre lokaliteter for 

elektrofiske (jfr. Kjærstad et al. 2007) er markert med nummererte sirkler. 

3.4 Gytefisktelling 

Gytefiskregistreringene ble gjennomført 17. oktober. Tidspunktet for gjennomføring av 

drivtelling blir normalt forsøkt lagt så nær opp til antatt gytetidspunkt for laks som mulig. 

Dette kan medføre at registreringer av sjøørret blir usikre, siden sjøørret som regel gyter 

2-3 uker tidligere enn laks.  Høsten 2018 var preget av svært mye nedbør, og normalt 

utføres drivtellinger på lav vannstand, dvs. ned mot 25-persentil, og helst må 

vannføringen være lav over en viss periode for at sikten i vannet skal bli brukbar. I 

Bogelva ble det ikke gode forhold for drivtelling før 17. oktober, og tidspunktet var om 

lag en måned seinere enn tilsvarende registrering i 2016 (Kanstad-Hanssen et al. 2017). 

Dette har med stor sannsynlighet påvirket registreringene av sjøørret, som i stor grad var 

ferdig å gyte. 

 Gytefiskregistreringene har blitt utført i henhold til Norsk Standard (NS9456:2015). 

Sikten i vannet var 8 m, og en drivteller hadde da visuell kontroll med hele 

elvetverrsnittet. Drivtelleren var utstyrt med skriveplate med vannfast papir, og kunne 

notere og kartfeste observasjoner etter eget behov.   
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Drivtellinger utføres ved at teller(-ne) svømmer aktivt nedover elva (passivt driv kun i 

partier med sterk strøm). Stans i tellingene gjøres kun ved naturlig stoppunkter som 

grunne strømnakker eller stilleflytende partier der det ikke står fisk. For å ha 

tilfredsstillende oversikt må teller holde blikket så langt fram som sikten tillater og pendle 

med hode fra side til side for å avsøke så stor sektor som mulig. For å unngå dobbelt-

registreringer er det viktig å kun telle fisk som passeres, og ikke fisk som svømmer foran 

telleren nedover elva. Når det er behov for flere tellere ute i elva samtidig er det viktig at 

drivtellerne svømmer på linje i en tilnærmet rett vinkel på elvestrømmen. For å unngå 

dobbeltregistrering av fisk som passerer mellom to drivtellere er det nødvendig at den 

telleren som registrerer fisken viser dette med signal, dvs. peker på fisken(e).  

 All fisk klassifiseres etter størrelse. For laks benyttes kategoriene smålaks (<3kg), 

mellomlaks (3-7kg) og storlaks (>7kg). Sjøørret deles i gruppene <1 kg (umodne/modne), 

1-3 kg, 3-7 kg og >7 kg. Eventuell sjørøye deles inn etter samme kategorier som sjøørret. 

I de fleste elvene blir all laks forsøkt registrert som hannfisk eller hunnfisk. I tillegg 

kategoriseres eventuelle observasjoner av pukkellaks som hann- eller hunnfisk.   

Basert på morfologiske trekk kan rømt oppdrettsfisk skilles fra villfisk (Fiske et al. 2005), 

dvs. gjennom skader på finner (spord, bryst- og ryggfinne), pigmentering, 

gjellelokkforkortelse og kroppsform (tabell 3). Deformiteter på gjellelokk og finner 

(spesielt bryst-, rygg- og halefinne) samt lubben kroppsform er miljøbetinget, mens 

pigmentering og kort/kraftig halerot og hodeform er genetisk betinget (Fleming and 

Einum 1997; Fleming et al. 1994; Solem et al. 2006). Hvor tydelige de morfologiske 

kjennetegnene er vil ofte avhenge av om fisken har rømt tidlig eller har vært lenge i det 

fri, men nylig rømt oppdrettslaks er ofte enkle å skille fra vill laks. Når laks observeres 

under vann (f.eks. ved drivtelling) vil også fiskens adferd være til hjelp for å skille mellom 

vill og rømt laks. Oppdrettslaksen kan fremstå som mer avventende eller nysgjerrig enn 

villaksen og velger ofte standplasser som avviker fra villaksens valg i samme område. 
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Tabell 3. Oversikt over forskjeller som blir lagt til grunn for å skille villaks og rømt oppdrettslaks.   
 Vill laks Oppdrettslaks 

Førsteinntrykk 
(Habitus) 

Individet har samme utseende og 
adferd som øvrige laks innenfor samme 
elv. Store finner med skarpe kanter. 

Individet har utseende og adferd som 
avviker fra øvrige laks innenfor samme 
elv.  

Helhetsinntrykk Slank og spoleformet kropp.  
Nyvandret fisk (pelagisk drakt): mørk 
rygg og øvre del av hode mot en 
sølvblank kroppsside. 

Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte 
tvers-gående sjatteringer i rødt, gult og 
grønt. Hunnfisk er noe mørkere og har 
mindre gytefarger. 

Lubben, rektangulært formet omriss.  
Nyvandret fisk (pelagisk drakt): mørk 
rygg og øvre del av hode mot en 
sølvblank kroppsside. 
Fisk i gytedrakt: Mindre fargerik enn 
villfisk. 

Halefinne Stort areal i forhold til resten av 
kroppen. Kantet, skarp profil. Hos 
flergangsgytere kan imidlertid sporden 
være mer avrundet og ikke ha så mye 
innsving i bakkant. 

Mindre areal sammenlignet med vill laks. 
Avrundede finnefliker og splittede eller 
sammenvokste finnestråler. Rettere 
avslutning (ørret-lik). Tykkere halerot.  

Pigmentering Nyvandret fisk (pelagisk drakt): få, 
sorte og store prikker ovenfor 
sidelinjen. Få prikker på gjellelokkene. 
Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte 
tvers-gående sjatteringer i rødt, gult og 
grønt. Hunnfisk er noe mørkere og har 
mindre gytefarger. 

Nyvandret fisk (pelagisk drakt): tallrike 
sort prikker fordelt mer over hele 
kroppen (under sidelinjen) og på 
gjellelokkene. Ofte «sjøørret-lik» 
pigmentering. 
Fisk i gytedrakt: Generelt noe «pregløs» 
gytedrakt, uten store fargespill. 

Gjellelokk Store, med jevne kanter som dekker 
gjellene helt, og slutter seg tett inntil 
kroppen.. 

Avkortet, ujevn profil og avdekker ofte 
en hvit vertikal linje på fiskekroppen bak 
gjellene. 

Hodeform Nyvandret fisk: Jevn og buet form 
Gytefisk: Hannfisk har kraftig gytekrok 

Nyvandret fisk: Ujevn, klumpete 
hodeform. Ofte deformert, nedoverbøyd 
underkjeve (hakeslepp). Ofte mer 
kjøttfullt snuteparti. 
Gytefisk: Ofte misdannede sekundære 
kjønnskarakterer.  

Ryggfinne Rette kanter og finnestråler. Tydelig 
trapesformet profil 

Liten og forkrøplet. Avrundede kanter. 

Brystfinner Store og uten skader. Rette kanter og 
rette finnestråler.  

Ofte små og forkrøplet. Sammenvokste 
og skjeve finnestråler. Ulik 
størrelse/form. 

Adferd Noe avventende fluktrespons. 
Svømmer med hele bakkroppen. Står på 
og i kanten av hovedstrømmen i kulper. 

Passiv fluktrespons, ofte lite sky. Har 
stivere svømmebevegelser,  
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4. Resultater 

4 .1 Hulromsmålinger og mesohabitatkartlegging 

Hulromsmålingene viste at gjennomsnittlig skjul var middels godt i to av områdene, at 

det var mye skjul i det ene området og lite i det siste (tabell 4). Gjennomgående var det 

relativt mye tilgjengelig skjul, og lav hulromskoeffisient i område A2 er primært et uttrykk 

for mye stor stein som gir få hulrom innenfor prøve-rammen. I lys av utgangspunktet for 

undersøkelsene, gir hulromsmålingene en indikasjon på at eventuell sedimentering av 

finere materialer (sand, silt og fin grus) ikke har vært et stort problem i etterkant av den 

rapporterte hendelsen med utvasking.  

Hulromsmålingene ble utført i områder med enten glattstrøm eller stryk, dvs. at 

målingene ikke er representative for grunnområder og kulper (Figur 5).  

 

Tabell 4.  Områdevis oversikt over hulromsmålinger i Bogelva høsten 2018. Mesohabitatkategori 
og elveklasse er angitt for hvert område. 
Område Meso-

habitat  
Elve-

klasse 
S1 S2 S3 Ant. 

målinger 
Hulroms-

koeffisient 
        

A1 B2/B1 Glattstrøm 18 9 14 10 7,8 
A2 G2/G1 Stryk 8 5 5 10 3,3 
A3 F Kvitstryk 10 10 14 10 7,2 
A4 B1 Glattstrøm 18 13 26 10 12,2 

 

 

Vi gjennomførte en enkel mesohabitatkartlegging av elva, dvs. dominerende 

klassifiseringsgruppe ble styrende for inndeling nedover elva (Figur 6). Kartleggingen 

ble utført 17. oktober, ved en vannføring som tilsvarer 75-persentil for seinsommer og 

høst. Dette er vurdert ut fra NVEs målestasjoner som ligger nærmest Bogelva (jfr. kap. 2).  

Bogelva domineres av elveklassen «glattstrøm» (77 %), og mesohabitatkategorien B2 er 

dekkende langs 80 % av elvestrekningene med «glattstrøm» (tabell 5). Kulper og 

kvitstryk/stryk har lik betydning, og utgjør hver om lag 10 % av elvas lengde.  

Grunnområder, som en generell beskrivelse av elvas karakter over større områder, ble 

registret langs kun 3,5 % av elva. Denne inndelingen må ikke forstås slik at elva mangler 

typiske grunn-områder, i og med at elveklassen er utbredt inne ved land langs mange 

strekninger nedover elva. 
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Tabell 5.  Prosentvis fordeling av ulike elveklasser i Bogelva. 
Elveklasse Elvelengde Prosent av total 

elvelengde 
Glattstrøm 2.710 77,0 
Grunnområder 120 3,5 
Kulp 370 10,5 
Kvitstryk 320 9 

  

 

  

  
Figur 5. Bilder av de ulike områdene (A1-A4) der det ble utført hulromsmålinger.  

 

  
  

A1 A2 

A3 A4 
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Figur 6. Mesohabitatkartlegging av Bogelva. Kartleggingen ble utført 17. oktober 2018. 

4.2 Vurderinger fra bilder 

Vi fant til sammen 18 bildepar der kvalitet og kameravinkel muliggjorde sammenligning 

mellom årene.  Siden filmingen ble gjennomført på høyere vannføring i 2018 enn i 2016 

kan bildevinkel og avstand (dyp) til referansepunkter variere noe mellom årene. 

Bildeparene B1 og B2 er tatt over vann, og viser forskjell i vannføring mellom årene 

(vedlegg 1). 

Bildene fra øvre del av elva viser klare endringer i elvebunnen (Figur 7 og Figur 8). På 

punktet B3 er det tydelige tegn på at til dels stor stein er flyttet på, men det er vanskelig 

å vurdere om det har vært en netto tilførsel av nye masser. På punktene B2 og B3 er langt 

tydeligere endring, og tilførselen av relativt grove steinmasser har vært betydelig. Det er 

klare indikasjoner på at tilførselen av masser har medført en oppgrunning av elva i dette 

området. Bildene viser at det har vært lite, om noe, avleiring av finere substrater.  
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Figur 7. Undervannsbilder fra Bogelva fra punktene B3 og B4. Pilene viser like punkter i bildene. 

 

 

Figur 8. Undervannsbilder fra Bogelva fra punktet B5. Pilene viser like punkter i bildene. 
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I midtre del av elva viser bildene varierende grad av endringer (Figur 9 til Figur 12). På 

punktet B6 ser det ut til at det er tilført en del middels grove masser, dvs. primært stein 

og grov grus. Bedømt ut fra berget som er synlig i venstre kant av bildet er elvebunnen 

hevet noe, men substratsammensetningen virker å være relativt uendret. På punktet B7 

er den mest synlige endringen en økt avleiring av sand og fin gru i høyre kant av bildet. I 

øvrige deler av bildet ser det ut til å være små endringer i substratsammensetning. 

Eventuell oppgrunning er vanskelig å vurdere ut fra bildene. Bildene fra punktet B8 viser 

en viss omfordeling av substratet, men sammensetningen fremstår som uendret. Det er 

ingen referansepunkter som gjør det mulig å vurdere om elvebunnen er hevet i området. 

På B9 er ikke bildeutsnittet helt likt, men det er likevel klart at det har blitt tilført grus, og 

at disse finere massene bidrar til en «flatere» elvebunn med mindre skjulkapasitet. På 

punktene B10 og B11 er det tydelige tegn på massetransport, men med unntak for et lite 

område innenfor B11 er substratsammensetningen relativt lik. En del sand har imidlertid 

blitt avlagret inn mot elvebredden i bide B11. Det har vært en relativt markert tilførsel av 

masser innenfor B12, og bunnhevingen er godt synlig. Det ser også ut til at stein-

/grusfraksjonen er litt finere i 2018 enn i 2016.  

 

    

Figur 9. Undervannsbilder fra Bogelva fra punktene B6 og B7. Pilene viser like punkter i bildene. 
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Figur 10. Undervannsbilder fra Bogelva fra punktene B8 og B9. 

 

   

Figur 11. Undervannsbilder fra Bogelva fra punktene B10 og B11. Pilene viser like punkter i bildene. 
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Figur 12. Undervannsbilder fra Bogelva fra punktene B12. Pilene viser like punkter i bildene. 

 

I den nedre delen av elva er endringene i elvebunnen som kan observeres ut fra bildene 

relativt små (Figur 13 til Figur 15). Unntaket er på B15, der det er en tilførsel av grus og 

stein er synlig nede til venstre i bildet. Det ser ut til at de tilførte massene er grovere enn 

substratet i 2016. På de øvrige bildene er endringene små, og de mest synlige forskjellene 

mellom bildene fra 2016 og 2018 er graden av begroing. Det er tydelig at prosesser i elva 

har bidratt til mye mindre begroing på substrat i 2018 enn i 2016. Dette er også synlig 

lengre oppe i elva.  
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Figur 13. Undervannsbilder fra Bogelva fra punktene B13 og B14. Pilene viser like punkter i bildene. 

   

Figur 14. Undervannsbilder fra Bogelva fra punktene B15 og B16. Pilene viser like punkter i bildene. 
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Figur 15. Undervannsbilder fra Bogelva fra punktene B17 og B18. Pilene viser like punkter i bildene. 
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4 .3 Gytefiskregistrering 

Gytefisktellingen i 2018 ble gjennomført om lag en måned seinere og ved høyere 

vannføring, enn i 2016. Dette påvirket sikten i vannet, og mens sikten var >15 m i 2016 

var den 8 m i 2018. Siden elva stort sett ikke er vanndekt i større bredde enn 8-10 m 

under vannføringsforhold som under tellingen i 2018 er likevel sikt og vannføring uten 

betydning for sammenligning av resultater mellom årene 2016 og 2018. Imidlertid har 

trolig dato for gjennomføring betydning for registreringene av sjøørret, siden de aller 

fleste sjøørretene var ferdige med å gyte. Elva har få kulper med tilstrekkelig volum til å 

fungere som oppholdssted for overvintrende sjøørret, og det er sannsynlig at det meste 

av sjøørretbestanden forlater elva etter endt gyting.  

I 2018 ble det registrert til sammen 73 laks i elva (tabell 7). Smålaks (1-3 kg) utgjorde 61 

% av observasjonene, og det ble kun observert en storlaks. I 2016 ble det registrert 43 

laks, hvorav smålaks utgjorde 58 %. Andel hunnfisk blant smålaks var 30 % i 2016 og 44 

% i 2018, mens tilsvarende hos mellomlaks var hhv. 82 % og 73 %. Antall hunnlaks 

utgjorde i 2016 en gytebiomasse på 84 kg, mens beregnet gytebiomasse i 2018 utgjorde 

107 kg. Når gytebestandsmålet for elva er satt til 115 kg hunnlaks, innebærer dette at 

måloppnåelsen var 73 % i 2016 og 93 % i 2018. Elva er ikke åpnet for fiske, og det har 

følgelig ikke vært et høstbart overskudd av laks i elva i alle fall i disse to årene. Det ble 

ikke observert rømt oppdrettslaks i elva i 2018, mens to individer ble observert i 2016.  

Det ble kun registrert 71 sjøørret i elva under drivtellingen i 2018, mens det ble registrert 

478 individer i 2016. Denne forskjellen mellom årene kan ha sammenheng med 

tidspunktet for drivtellingen, og bør ikke vektlegges i en vurdering av eventuelle fysiske 

endringer i elva etter den rapporterte hendelsen i april 2018.  

 

Tabell 7. Antall og størrelsesfordeling av laks og sjøørret registrert under gytefisktelling i Bogelva 
i 2018 og i 2016. 

 År < 1kg 1-3 kg 3-7 kg > 7 kg Totalt 
Laks 2016 - 25 17 1 43 

2018 - 43 26 1 70 
Sjøørret 2016 321 139 16 2 478 

2018 33 28 9 1 71 

 

Det var en viss forskjell i hvordan laksen stod fordelt i elva i 2016 og 2018 (Figur 16). 

Den mest uttalte endringen finner vi i sone 4. I 2016 ble 35% av laksen i elva observert 

her, mens kun 3 % ble observert langs samme elvestrekning i 2018. Innenfor sone 4 er 
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det få om noen gode gyteområder, og trolig har tidspunktet for drivtellingene betydning 

for den observerte forskjellen mellom årene. Det er sannsynlig at en del av laksen som ble 

registrert i midten av september i 2016, foreløpig ikke hadde fordelt seg ut på 

gyteområdene.   

 

 
Figur 16. Andel laks observert i de ulike sonene i elva i 2016 og 2018. 
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4. Diskusjon 

Den rapporterte hendelsen i april 2018 medførte utvasking av store mengder løsmasser 

til Bogelva, og et grovt estimat tilsier at 12.000-15.000 m3 morenemasser havnet ut i elva. 

Ifølge beregningsgrunnlaget for gytebestandsmål er arealet av lakseførende strekning i 

Bogelva ca. 84.000 m2. Det ble dermed vasket ut løsmasser som kan tilsvare en 

substrattykkelse på 0,15-0,18 cm i hele Bogelva. De potensielle negative effektene av 

hendelsen er dermed store, men må ses i sammenheng med vannføringssituasjonen og 

elvas evne til transport av løsmasser under og rett etter utvaskingshendelsen.  

Livet i elva, dvs. fiske- og bunndyrsamfunn, er nært knyttet til substratets beskaffenhet 

på elvebunnen. For fisken skal elvebunnen tilby både gode gytemuligheter for den voksne 

fisken og god tilgang på skjul for ungfisken. Blant bunndyr et artene ofte spesialister 

innenfor spesifikke nisjer, og en insektart tilpasset sandbunn har for eksempel oftest 

dårlig suksess på steinbunn. I tillegg lever mange bunndyr på begroingen på substratet, 

og tetthetene av slike arter har igjen betydning for tettheten av predatoriske arter. Når 

elvebunnen endrer karakter kan det derfor få store konsekvenser både for fisk og 

bunndyrfauna.  

Det foreligger kun en eldre undersøkelse som gir en enkel beskrivelse av elvas fysiske 

karakter, og her omtales den nedre halvdelen av lakseførende strekning som et meget 

godt gyteområde, og som et meget godt oppvekstområde for ungfisk (Sæter 1991). 

Elvebunnen blir oppgitt å være dominert av grov grus og liten stein. Øvre del av elva 

omtales som et godt gyte- og oppvekstområde. Denne delen av elva beskrives dessuten 

som stri, og substratet oppgis å være dominert av stein og blokk. Dette er en beskrivelse 

som i stor grad passer for elva også i dag, men presisjonen bak registreringene er lav og 

er ikke egnet som et grunnlag for å vurdere endringer i elva etter utvaskingshendelsen.  

Det beste sammenligningsgrunnlaget for beskaffenheten av elvebunnen foreligger i form 

av undervannsopptakene med videokamera i forbindelse med drivtelling i elva både i 

2016 og 2018. Basert på vurderinger av bildene finner vi at det spesielt i den øvre delen 

av elva har skjedd relativt store endringer i elvebunnen. Fra utvaskingspunktet og 500 m 

nedover elva, er det klare indikasjoner på tilførsel og avlagring av grove masser, samt 

heving av elvebunnen.  I den midtre delen av elva er det også tegn til oppgrunning, mens 

substratsammensetningen i liten grad er endret. Det er imidlertid registrert endringer 

mot mer innslag av grus og sand på noen områder. I den nedre delen av elva er det 

generelt vanskeligere å registrere klare endringer. Det er gjennomgående på de aller 
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fleste områdene at bunnsubstratet fremstår som omfordelt mellom årene, men det skal 

ikke utelukkes at naturlige prosesser i elva har bidratt til dette inntrykket. Foruten at 

steiner er flyttet på eller nye kommet til, styrker observasjon av mangelen på begroing i 

2018, inntrykket av en elvebunn som har vært eller er i bevegelse. I hvor stor grad denne 

endringen skyldes den høye vannføringen i 2018 alene, eller i hvilken grad 

utvaskingshendelsen har påvirket, er vanskelig å kvantifisere. 

Målingene av hulrom og skjul for ungfisk viste at hulromskapasiteten i elva er god også i 

2018. I tre av fire undersøkte områder var det middels eller mye skjul. I område 3 viste 

målingene lite skjul, men dette skyldtes først og fremst forekomst av mye stor stein og 

ikke at substratet var fylt med sand og grus. Målingene av hulrom gir dermed ingen grunn 

til å slå fast at tilbudet av skjul for ungfisk har blitt dårlig som følge av tilførselen av 

løsmasser.  

Mesohabitatkartleggingen viser at elveklassene glattstrøm og stryk/kvitstryk dominerer, 

noe som tilsier at elva generelt har høye vannhastigheter. Dette i seg selv vil kunne 

medføre mye nydannelse, ved at elva hele tiden flytter på masser og graver i 

elvebreddene. Stor årlig, naturlig massetransport kan i så fall ha bidratt til å redusere 

omfanget av sedimentering av finere fraksjoner av de utvaskede løsmassene. I tillegg var 

vannføringen høy under og i etterkant av utvaskingen fant sted, og dette har trolig bidratt 

til å redusere sedimenteringen av sand og grus nedover elva (vedlegg 2). 

Observasjonene av en generell heving av elvebunnen i mange områder, spesielt i øvre del 

av elva, kan imidlertid innebære at vannhastighetene har endret seg. I tillegg kan det ha 

oppstått en økning i arealer der det kan oppstå tørrfall. Begge deler kan ha resultert i noe 

dårligere forhold for ungfisken i elva. Ungfiskregistreringene i 2001 og 2002 viste middels 

gode tettheter av ørretunger (26 ind. >0+per 100 m2) begge årene, mens tettheten av 

laksunger var lav i 2001 og relativt høy (46 ind. >0+ per 100 m2) i 2006 (Kjærstad et al. 

2002; Kjærstad et al. 2007). Ved begge disse undersøkelsene har elva dermed fremstått 

som relativt fiskerik, og viser den er er et viktig produksjonsområde for laksefisk. 

Endringer i vannhastigheter og tilgjengelige produksjonsarealer kan dermed få stor 

betydning, men siden slike registreringer ikke er utført tidligere er det vanskelig å 

vurdere slike endringer.  

Gytefisktellingene som ble utført i 2016 og 2018, viste en økning i antall laks i elva, mens 

registreringen i 2018 ble utført for seint til å gi et godt inntrykk i størrelsen på 

sjøørretbestanden. Registreringene av laks i 2018 gir imidlertid ingen informasjon om 
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eventuelle negative effekter av utvaskingen våren samme år. All voksen laks observert i 

elva i 2018 har gått ut fra elva som smolt våren 2017 eller tidligere.   Dersom utvaskingen 

i april 2018 har påvirket overlevelsen hos ungfisk i elva vil dette først kunne observeres 

hos voksen laks i 2019. Dessverre ble det ikke utført gode registreringer av sjøørret i 

2018, men antall rekrutter til bestanden i årene fremover vil indikere om produksjonen 

av ungfisk har gått tilbake sammenlignet med årene før 2018.  

Våre undersøkelser i elva høsten 2018 gir ikke entydige svar på hvorvidt utvaskingen av 

løsmasser våren 2018 har hatt en negativ effekt på elva, i form av redusert potensiale for 

produksjon av ungfisk og dårligere gyteforhold. De observerte endringene i elva er 

uventet små i forhold til den store mengden utvaskede løsmasser. Det er generelt lite 

endring i substratsammensetningen nedover hele elva, og målingene av skjul 

(hulromsmålinger) viser at det er gode skjulmuligheter for ungfisk. Det har imidlertid 

skjedd en oppfylling av elveleiet og dermed en bunnheving, men det mangler eldre 

registreringer av de fysiske forholdene for å vurdere omfanget. Omfanget og eventuelle 

effekter av en slik bunnheving er derfor uklare. Utviklingen i fiskebestandene anbefales 

derfor overvåket ett eller flere år fremover i tid. Den planlagte ungfiskregistrering kan 

vurderes utført i 2019, men resultatene fra undersøkelsene i 2001 og 2006 viser at 

tetthetene av laksunger kan variere mye mellom år. Det kan derfor være vanskelig å 

relatere endringer i ungfisktettheten til utvaskingen. Overvåking av voksen laks- og 

sjøørretbestander vurderes som en vel så god indikator for utviklingen i bestandene, og 

drivtelling anbefales videreført ett eller flere år.  
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Vedlegg 

 
Vedlegg 1 Bilder fra øverste del av lakseførende strekning i Bogelva (B1 og B2).  BI er tatt rett 

nedstrøms utvaskingspunktet, og B2 om lag 100 m lengre ned i elva. 

   

 
 
  

B1-2018 

B1-2016 

B2-2018 

B2-2016 
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Vedlegg 2 Vannføringskurver fra tre nærliggende målestasjoner til Bogelva i tidsrommet under og i 
etterkant av utvaskingshendelsen (frem mot 15. mai). Sort kurve viser faktisk målt vannføring, og 
grønn linje viser kulminert middelflom i vassdraget. Pila viser tidspunkt for utvaskingshendelsen. 
 

Mevatn 
 
 

 Åbjøra 
 

Bjørnstad 


