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Sammendrag 

A. Lamberg og V. Gjertsen. 2020. Videoovervåking av smolt og vinterstøing av laks og 

sjøørret ved kraftverksinntaket i Nedre Fiskumfoss i 2019. SNA-rapport 06/2020. 27 s. 

I mai til juli 2019 ble deler av utvandringsruta for utgytt laks, vinterstøing og smolt av 

laks og sjøørret i inntaksdammen i Nedre Fiskumfoss kraftverk overvåket med et 

undervanns videosystem. Målet med undersøkelsen var å kartlegge fiskens 

utvandringsforløp i forhold til vanntemperatur og vannføring. Kunnskapen skal bidra til 

å finne tekniske løsninger og vannføringsregime som øker overlevelsen for utvandrende 

laks og sjøørret samtidig som det produseres elektrisk kraft.  

Våren 2019 ble det registrert totalt 60 vinterstøinger av laks som passerte kameraene i 

en tidagers periode fra 8. til 18. mai. I begynnelsen av denne perioden var det ikke åpne 

luker eller annet overløp. Fra den 10. mai ble imidlertid klappeluka åpnet gradvis mer og 

den 18. mai ble også segmentluka og isluka åpnet. Observasjonene tyder imidlertid på at 

all vinterstøing passerte over klappeluka før de andre lukene ble åpnet. Utvandring av 

utgytt laks foregår imidlertid også allerede like etter gyting om høsten.  Det er i alle år 

observert utgytt laks ved inntaksrista i perioden fra oktober til desember. På denne tiden 

er det sjelden at lukene er åpne og denne fisken kan derfor ikke vandre ut før om våren. 

Smoltutvandringen forbi Nedre Fiskumfoss i 2019 foregikk hovedsakelig i siste del av mai 

(ca. 22 % kumulativ utvandring) og i juni (78 % kumulativ utvandring). Det var omtrent 

det samme utvandringsforløpet for sjøørretsmolt som for laksesmolt. Det ble totalt 

registrert 164 smolt (begge arter) ved inntaksrista/isluka og i fisketrappa samlet. Det 

overvåkede tverrsnittet utgjør bare en liten del av det totale mulige 

utvandringstverrsnittet for smolt i Nedre Fiskumfoss. Det er også sannsynlig at ikke alle 

deler av dette totaltverrsnittet blir like mye benyttet av smolten.  

I den perioden smolten passerte, var alle tre luker periodevis i drift. Det var høyest 

vannføring over klappeluka, mens isluka kun var åpen fra 17. til 26. mai, en periode der 

kun 10 % av smolten ble registrert. Kraftproduksjonen og dermed vannføringen gjennom 

turbinene, varierte lite i hele mai og juni og var i gjennomsnitt over 140 m³/s. Dersom 

vannføringen gjennom de seks ulike mulige vandringsveiene er bestemmende for hvor 

smolten velger å passere, så ville det ha passert mest smolt gjennom kraftverket. 

Overvåkingen i 2019 er imidlertid ikke egnet til å estimere denne fordelingen nøyaktig. 
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Forord 

Elvekraftverket Nedre Fiskumfoss i Namsenvassdraget, eid av NTE Energi, skal i de neste 

årene bygges om slik at dagens produksjonskapasitet økes med 105 GWh årlig til 382 

GWh i «Nye nedre Fiskumfoss kraftstasjon». Utbyggingen innebærer flytting og utvidelse 

av dagens inntaksrist, større vannføring gjennom turbinene og dermed færre perioder 

med overløp over inntaksdammen. Siden bygging og åpning av fisketrapp i Nedre 

Fiskumfoss i 1975, har det etablert seg en bestand av laks og sjøørret i vassdraget ovenfor 

fossen. I alle år har kraftverket med inntaksdammen vært et vandringshinder for fisken 

på vei ut mot sjøen. Bygging av nytt kraftverk gir nå muligheter, etter 45 år, til å forbedre 

vandringsmulighetene for fisken betydelig. Dette innebærer at det er behov for å vite mer 

om når og hvordan fisken passerer Nedre Fiskumfoss. Denne undersøkelsen 

representerer en viktig del av kunnskapsinnhentingen som skal gjennomføres, for å få til 

en best mulig sameksistens mellom fisk og kraftproduksjon i framtida. 

Under gjennomføringen av videoovervåkingen har vi hatt behov for lokal støtte fra 

ansatte på Nedre Fiskumfoss kraftstasjon. Vi har også hatt behov for grunnlagsdata om 

vannføring og om driften av kraftstasjonen. Flere personer i NTE har bidradd i denne 

forbindelsen og vi vil rette en generell takk til de vi har fått hjelp av. Responsen har alltid 

vært rask og servicenivået høyt. Det har også vært viktig å ha en løpende kommunikasjon 

med oppdragsgiveren Norconsult, som har fått oppdraget med å lage overordnede planer 

for å skape gode forhold for fisken i «Nye Nedre Fiskumfoss». Vi har hatt spesielt godt 

utbytte av kommunikasjon med Lars Bendixby hos oppdragsgiveren, der både kreative 

løsninger og tekniske utfordringer er diskutert.  

Videoutstyret og tekniske løsninger som har med selve oppdraget å gjøre, er i stor grad 

utviklet og produsert av Skynordic AS. Som vanlig har vi fått uvurderlig hjelp av Fredrik 

Strand. 

 

Anders Lamberg 

Prosjektleder 

Skandinavisk naturovervåking  
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1. Innledning 

Øvre del av Namsenvassdraget, ovenfor Nedre Fiskumfoss, har en lakseførende 

elvestrekning på ca. 10 km. Denne strekningen, sammen med noen få sideelver, 

utgjør et betydelig gyte- og oppvekstområde for laks og sjøørret. Dammen i Nedre 

Fiskumfoss kraftverk utgjør et vandringshinder for anadrom fisk som skal vandre 

opp til og ned fra dette oppvekstområdet. Voksen fisk passerer opp gjennom 

fisketrappa, som er bygd i tilknytning til dammen. Det har vært registreringer av 

antall voksne fisk i trappa siden den åpnet i 1975. I perioden 1993 til 2017 har 

gjennomsnittlig antall oppvandrende laks vært snaut 500 individer (Gjertsen & 

Lamberg, 2016a; Sandnes & Staldvik, 2007), men der det enkelte år har passert 

over 2000 laks. Fangstene er relativ beskjedne i denne øvre delen av Namsen, så 

gytebestanden har trolig vært over 500 individer i mange år. Samtidig har andelen 

smålaks vært dominerende (> 75 %) og dette er en høyere andel enn i resten av 

vassdraget. Andelen hunnlaks er ofte under 20 % i denne størrelsesgruppen. 

Laksesmolt som skal ut fra øvre del av Namsen i 2019, stammer mest sannsynlig 

fra gytebestanden i 2015 (forutsatt smoltalder på 3 år). Dette året var det en 

totaloppvandring av laks på snaut 1 400 laks hvor over 70 % var smålaks. Dette 

gir likevel en gytebestand når fangsten er trukket fra, som skulle kunne gi en 

smoltproduksjon på over 5 000 smolt.  

Utvandringsruta for både vinterstøing og smolt fra områdene ovenfor dammen i 

Nedre Fiskumfoss, er krevende når de kommer til dammen. Her kan smolt velge 

mellom seks utvandringsruter: fisketrappa, segmentluka, klappeluka, isluka, 

overløp over hele dammen og gjennom inntaksrista og turbinene. Vinterstøingene 

har ikke mulighet for å passere gjennom rista i inntaksdammen, men kan teoretisk 

passere alle de fem andre stedene. Laks og sjøørret som er ferdige med gytinga 

har ikke hatt mulighet for å vandre ut av elva før i april – mai da det kan komme 

perioder med åpne luker og eventuelt overløp over dammen mellom lukene. Alle 

vandringsveiene for stor fisk innebærer et fall på over 30 meter og høye 

vannhastigheter. Det er sannsynlig at få vinterstøinger har overlevd utvandring 

fra øvre del av Namsen de siste 45 årene etter åpning av fisketrappa. 
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I forbindelse med bygging av ny tunnel og inntaksrist til kraftverket i Nedre 

Fiskumfoss, er det behov for å skaffe mer kunnskap om fiskevandringen. Primært 

er det behov for å vite når smolten passerer dammen og hvordan dette varierer 

mellom år. Det er mulig å skaffe slike data ved å videoovervåke utvandring av 

smolt med undervannskamera. Siden mulige vandringsruter dekker et stort 

område, er det praktisk umulig å registrere all smolt og siden kunnskapsbehovet 

er knyttet til utvandringsforløp, kan dette behovet dekkes ved å følge 

smoltutvandringen på utvalgte deler av utvandringsrutene. I 2019 ble en slik 

utvalgsovervåking gjennomført perioden mai til august. Et tilstrekkelig antall 

smolt og vinterstøing ble registrert og vi har dermed fått kartlagt vandringsforløp 

dette året. I tillegg ga overvåkingen også informasjon om fisken atferd ved 

vandringshindrene. Dette er nyttig kunnskap når det nye kraftverket skal bygges. 
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2. Metode 

2.1 Områdebeskrivelse 

2.1.1 Namsenvassdraget ovenfor nedre Fiskumfoss 

Namsen er naturlig lakseførende 60 km til Nedre Fiskumfoss. Etter åpning av fisketrapper 

i Nedre og Øvre Fiskumfoss i 1975 er anadrom strekning utvidet i hovedelva med 11,5 

km til Aunfossen, i sideelva Nesåa opp til Iskvernfossen, en strekning på 5,8 km og 

Fiskemelva, 0,7 km (Figur 1). Det er gyting av laks og oppvekst av laksunger både i 

Fiskemelva og i Nesåa. Smolt som skal vandre ut fra disse to sideelvene, kan ha tidligere 

utvandring enn smolt fra hovedelva på grunn av temperaturforskjeller mellom dem. 

Totalt areal av Namsen (og de to sidegreinene) ovenfor Nedre Fiskumfoss er grovt 

beregnet til å være 1,75 millioner m² (eller ca.  17 500 x 100 m²). Store deler av dette 

arealet består av dype områder med fint substrat og få områder som egner seg for oppvekst 

av laksunger. De beste oppvekstområdene er trolig i Nesåa og Fiskemelva som utgjør ca. 

270 000 m² (2 700 x 100 m²) eller 15 % av totalarealet ovenfor Nedre Fiskumfoss.  

 

Figur 1. Lakseførende strekning i øvre del av Namsen, ovenfor Nedre Fiskumfoss (kartkilde: 

www.lakseregisteret.no). 
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2.1.2 Nedre Fiskumfoss kraftverk 

Nedre Fiskumfoss kraftverk ble satt i drift i 1946 og er det nederste av åtte kraftverk i den 

øvre delen av Namsen. Tilsiget til kraftverket kommer fra et nedbørsfelt på 3296 km². 

Middelvannføring i denne delen av Namsen er 166 m³/s. Brutto fallhøyde er på 33,8 m. 

Kraftverket har i dag en slukeevne på ca. 150 m³/s og tre francisturbiner som til sammen 

kan produsere 39 MW. Årlig middelproduksjon er 264 GWh. En dam på toppen av Nedre 

Fiskumfoss, skaper et magasin for inntaket til elvekraftverket. I dammen er det er det tre 

reguleringsluker. 1) Isluka, som benyttes til å slippe ut is eller driv som samler seg ved 

inntaksrista. 2) Klappeluka som slipper vann fra overflaten når den legges ned. 3) 

Segmentluka som løftes opp og slipper ut vann i underkant. (Figur 3).  

I en situasjon der kraftverket og åpne luker ikke greier å sluke unna alt vannet i elva, er 

det overløp også mellom lukene. I tillegg slippes det også ut ca. 0,5 m³/s i fisketrappa på 

østsiden av dammen fra 20. mai hvert år (Figur 3). I 2019 var imidlertid fisketrappa åpen 

i hele overvåkingsperioden fra 5. til 30. juni. 

 

Figur 2. Inntaksdammen i Nedre Fiskumfoss kraftverk. Bildet er tatt med drone 24. april 2019, 

et tidspunkt med en produksjon på ca. 150 m³/s i kraftverket, 80 m³/s i isluka, 60 m³/s i 

klappeluke og 145 m³/s i segmentluka (foto: Fredrik Strand).  
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Figur 3. Inntaksdammen i Nedre Fiskumfoss kraftverk. Tre luker, isluka (1), klappeluka (2) og 

segmentluka (3) benyttes blant annet til å regulere vannhøyden i inntaksbassenget. 

Fisketrappa har to innganger (4 og 5 der kun inngang 5 er i drift i dag) og går de første 200 

meterne i tunnel. Den siste delen av trappa (6) er åpen i dagslys og ender opp på toppen av 

dammen på østsiden (9). Inntaket til kraftverket går gjennom en åpning med rist plassert på 

vestre side av elva, nær dammen (8). Utløpet (7) fra de tre francisturbinene er like ved 

inngangen til fisketrappa. Mulige ruter for utvandrende vinterstøing og smolt er tegnet inn med 

blå piler (foto: www.norgeibilder.mo) 

 

Inntaksrista er ca. 30 meter lang og 5,5 meter dyp (areal: 165 m²) og er lokalisert på 

vestsiden av dammen (Figur 3 og Figur 4). Lamellene i rista er vertikalt orientert og har 

en avstand på 80 mm c/c og går fra overflaten og på skrå ned til bunnen (Figur 5).  
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Figur 4. Inntaksrista til Fiskumfoss kraftverk strekker seg over 30 meter langs vestsiden av 

elva. 

  

Figur 5. Inntaksrista sett under vann. 
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2.1.3 Fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 

Fisketrappa i Nedre Fiskumfoss stod ferdig i 1975. Den består av 77 kulper i støpt betong. 

Store deler av trappa går i tunnel (ca. 200 m). Trappa var da den ble bygget, Nord Europas 

største fisketrapp, med en fallhøyde på 35 m og en trappelengde på 300 m. Trappa er 

bygd med to innganger, men de senere årene har bare det østre løpet vært åpent (Figur 

3). Den inngangen til trappa som er benyttet de siste årene (østre inngang) ligger ca. 70 

meter fra kraftverksutløpet (Figur 3).  Når klappeluka er åpen, fosser vannet ned over 

berget og dekker åpningen til fisketrappa. På toppen ender fisketrappa ut i en 12 meter 

lang kanal gjennom dammen (Figur 6).  

 

 

Figur 6. På toppen går fisketrappa i Nedre Fiskumfoss under et lukehus (til venstre) og ut i en 

ca. 12 meter lang kanal ut i elva. 60 meter lenger nede i trappa er det plassert et videosystem 

(til høyre) beregnet for registrering av oppvandrende laks og sjøørret. 

 

2.1.4 Videoovervåking 

For å overvåke smoltutvandringsforløpet ble det plassert ut fire undervannskamera i 

området rundt inntaksrista og isluka. Det første kameraet overvåket et område like 

oppstrøms inntaksrista, mens to andre ble plassert ved rista og det fjerde ble plassert ved 
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innløpet til isluka (Figur 7 og Figur 8). Hvert kamera hadde tilhørende 

undervannsbelysning for overvåking i mørket. LED-lyskilden ga hvitt synlig lys som lyste 

opp hele kamerasektoren så langt ut som det var sikt i vannet (opptil 6 meter). Kabler fra 

de fire undervannskameraene ble lagt til et skap med videoopptaker og nettforbindelse 

via 4G. Det ble gjort opptak med en bilderate på 3 bilder per sekund fra 5. mai til 1 august. 

I tillegg ble det åpnet for vann i fisketrappa i samme periode. Kontinuerlige opptak fra 

videosystemet i trappa ble analysert i smoltutvandringsperioden. 

De kontinuerlige «time lapse» opptakene ble analysert ved manuell gjennomgang. Alle 

fiskebevegelser i bildet ble registrert og tidfestet til nærmeste sekund.  

 

 

Figur 7. Kameraplassering ved inntaksrista til Nedre Fiskumfoss kraftverk i 2019. (foto: 

www.norgeibilder.no). 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 8. Undervannsbildene fra kamera 1 like ovenfor inntaksrista til kraftverket, kamera 2 og 

4 ved rista og kamera 3 som dekket innløpet til isluka. 

 

2.1.5 Vannføring, vanntemperatur og lufttemperatur 

Vannføringsdata for de ulike reguleringslukene i dammen og produksjonsvannføringen i 

turbinene er levert av NTE. Vannføringen og vanntemperatur i elva er hentet fra NVEs 

loggestasjoner på Bertnem (139.17.0) og Tørrisdal (139.32.0). Lufttemperaturdata er 

hentet fra Meteorologisk institutts nettside  http://eklima.met.no. I tillegg ble det lagt ut 

vanntemperatur-loggere ved den nederste broa i Fiskemelva og i Nesåa, ca. 800 ovenfor 

utløpet i Namsen. Dataloggerne er produsert av Skynordic AS og har en 24 bits 

oppløsning. 

 

 

 

http://eklima.met.no/
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3. Resultater 

3.1 Generelt 

Det ble plassert ut temperaturloggere i Fiskemelva og Nesåa 26. april 2019. 

Videosystemet ble startet opp 5. mai og ble stoppet 12. august. Videoopptakene ble 

analysert i sin helhet fra 5. mai til 30. juni. Utenom dette ble det kun analysert utvalg av 

opptakene. Sikten i vannet varierte gjennom sesongen, men var sjelden under 3 meter 

(kun noen få timer av gangen), og på det meste over 8 meter. Det betyr at muligheten for 

å oppdage fisk var relativt lik gjennom hele observasjonsperioden på 56 dager. 

Det ble registrert 60 utvandrende vinterstøing av laks og 164 laksesmolt i perioden fra 5. 

mai til 30. juni. I tillegg ble det observert stasjonær ørret og noen sjøørreter. Våren 2019, 

fra slutten av april til 15. juli, steg vanntemperaturen jevnt i Nesåa og ved målestasjonen 

Bertnem lenger nede i Hovedelva (Figur 9). I den lille sideelva, Fiskemelva, steg 

vanntemperaturen raskere og samvarierte tydeligere med lufttemperaturen enn i de 

andre elvene (Figur 9). Både i Nesåa og hovedelva steg vanntemperaturen fra 8 til 10°C 

på få dager fra 2. til 4. juni. I Fiskemelva steg vanntemperaturen fra 8 til 10°C allerede 17 

dager tidligere, den 17. mai (Figur 9). Sammenhengen mellom variasjon i lufttemperatur 

og vanntemperatur var tydeligere i Fiskemelva, enn i de større elvene Nesåa og i 

hovedelva. 

På 57 dager, fra 5. mai til 30. juni, var isluka lagt ned i 20 dager. Klappeluka var i samme 

periode lagt ned (vann slipper over) i 48 av 57 dager mens tilsvarende for segmentluka 

var 13 av 57 dager. Vannføringen gjennom inntaksrista og til turbinene varierte fra 117 

til 151 m³/s, med et gjennomsnitt på 146,3 m³/s (sd=7,1), noe som betyr at de tre 

turbinene har vært i drift stort sett hele perioden.  
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Figur 9. Vanntemperatur målt i sideelver til Namsen ovenfor Nedre Fiskumfoss, og i hovedelva 

på målestasjonen Bertnem. Lufttemperatur er hentet fra Trangen som ligger oppe i 

sidevassdraget Sanddøla. 

 

Figur 10. Sum av vannføring gjennom isluka, klappeluka, segmentluka og turbinene i nedre 

Fiskumfoss kraftverket i perioden 5.mai til 28. juni i 2019. Samlet vannføring forbi dammen i 

kraftverket avviker noe fra total vannføring målt på stasjonen Tørrisdal like nedenfor (svart linje) 

noe som skyldes en kjent unøyaktighet i målingene. 
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3.2 Vinterstøing av laks 

Det ble registrert totalt 60 vinterstøinger av laks som passerte kameraene i perioden 

5.mai til 30 juni. Utvandringen foregikk hovedsakelig i perioden fra 8. til 18. mai (Figur 

11). Fra 16. til 30. juni ble det registrert totalt 7 oppvandrende laks som var innom 

kraftverksrista. I samme perioden passerte det 30 laks i fisketrappa. Det betyr at 23 % av 

de oppvandrende laksene i trappa denne perioden, var innom kraftverksinntaket på vei 

opp i elva. Da de første vinterstøingene ankom den overvåkede sektoren, var det ingen 

mulige vandringsveier ut over dammen (Figur 11). Den 10. mai ble klappeluka åpnet 

stadig mer. Da 97 % av alle registrerte fisker hadde ankommet for første gang, ble isluka 

åpnet i tillegg til klappeluka (Figur 11). Vinterstøingene ble registrert ved rista jevnt 

fordelt over døgnet (Figur 12). 

For de nedvandrende individene varierte estimert kroppslengde fra 50 til 80 cm der 

hovedtyngden trolig var smålaks (< 3 kg/sannsynlig ensjøvinter laks) (Figur 13). 

 

 

Figur 11. Antall utvandrende vinterstøinger av laks i forhold til vannføring over dammen i Nedre 

Fiskumfoss i 2019. 
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Figur 12. Fordeling av registreringer av vinterstøing av laks gjennom døgnet i Nedre 

Fiskumfoss i 2019. 

 

Figur 13. Fordeling av estimert kroppslengde for nedvandrende vinterstøing av laks i Nedre 

Fiskumfoss i 2019. 
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14). Det ble registrert totalt 104 laksesmolt (63,4 %) og 60 sjøørretsmolt (36,6 %) ved 

inntaksrista og i trappa samlet. De to artene passerte ned omtrent på samme tid, med en 

tendens til at sjøørretsmolten var litt seinere (Figur 15). Det passerte smolt gjennom hele 

døgnet, men flest ved midnatt og noe færre på ettermiddagen (Figur 16).  

I fisketrappa ble det registrert flest smolt i begynnelsen av juni slik det var tilfelle ved 

inntaksrista (Figur 17). I fisketrappa dekker kamera hele tverrsnittet og mulig 

utvandringsrute der. I inntaksdammen dekker de fire kameraene bare en liten del av det 

totale tverrsnittet smolten kan passere i. Siden hvert kamera ikke dekker mer enn et ca. 

5 m² tverrsnitt hver, er det ikke mulig å bestemme eksakt utvandringsrute for hver av de 

registrerte smolt. Men, for 50 av 164 individer var det mulig å fastslå utvandringsvei. Av disse 

passerte 17 (34 %) gjennom inntaksrista til turbinene, mens 6 (12 %) individer passerte ut 

isluka og 27 (54 %) gjennom fisketrappa. For de resterende smoltene var det ikke mulig å 

avgjøre hvor de til slutt valgte å passere forbi dammen, bare at de passerte kamerasektorene 

på vei ned. Fordelingen reflekterer ikke den reelle fordelingen av vandringsveier, siden det er 

enklere å tolke vandringsvei i fisketrappa, enn på de andre to lokalitetene. 

 

Figur 14. Antall smolt registrert pr dag i forhold til vannføringer over lukene i dammen i Nedre 

Fiskumfoss kraftverk i 2019. Vanntemperatur er målt på Bertnem lenger nede i vassdraget. 
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Figur 15. Kumulativ (%) utvandring av laksesmolt og sjøørretsmolt gjennom dammen i Nedre 

Fiskumfoss i 2019. 

 

Figur 16. Fordeling av registreringer av smolt gjennom døgnet i Nedre Fiskumfoss i 2019. 
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Figur 17. Antall smolt registrert pr dag i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 2019. 

 

Figur 18. Kumulativ smoltutvandring (%) i forhold til vannføring gjennom turbinene og 

vanntemperaturer i sideelvene Fiskemelva og Nesåa og i hovedelva Namsen i 2019. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14
Sm

o
lt

 (
N

)

Laksesmolt Sjøørretsmolt

0

100

200

300

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

V
an

n
fø

ri
n

g 
(m

³/
s)

 /
 k

u
m

u
la

ti
v 

sm
o

lt
u

tv
an

d
ri

n
g 

(%
)

V
an

n
te

m
p

er
at

u
r 

(°
C

)

Vann gjennom turbinene Bertnem

Fiskemelva Nesåa

Smoltutvandring



SNA-rapport 06/2020 

 

21 

 

3.3.2 Smoltatferd ved inntaksrista 

De fleste av de observerte smoltene passerte kamerasektorene enkeltvis. I tre tilfeller 

passerte det to smolt sammen, mens i to tilfeller passerte det små stimer med tre 

individer sammen (Figur 19). 

Av totalt 53 registrerte observasjoner av smolt som kom inn i bildet ved inntaksrista, var 

det 17 tilfeller der smolten ble observert i det den forsvant inn mellom spilene i rista. For 

seks av disse var det mulig å estimere svømmerute og oppholdstid. Gjennomsnittlig 

oppholdstid i bildet var 5 sekunder. Da hadde smolten flyttet seg snaut 3 meter 

svømmedistanse fra den dukket opp i bildet, til den forsvant inn mellom spilene. I en 

typisk passering kom smolten inn i bildet i overflaten for så å dukke ned ca. 1 meter før 

den forsvant inn i kraftverket (Tabell 1). 

 

 

 

Figur 19. Tre laksesmolt som passerer langs inntaksrista samtidig. 
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Tabell 1. Oppholdstid i bildet og dybde for passering inn i inntaksrista for seks smolt registrert 

i inntaket til Nedre Fiskumfoss i 2019. 

Dato Dukker opp i 
bildet 

Forsvinner inn mellom 
spilene 

Tid i 
bildet 

Dyp inn i 
bildet (m) 

Dyp rist 
(m) 

05.06.2019 00:11:56 00:12:00 00:00:04 0,2 1,5 

06.06.2019 11:37:10 11:37:22 00:00:12 0,1 1,5 

07.06.2019 13:30:04 13:30:08 00:00:04 0,2 1,8 

07.06.2019 13:30:04 13:30:08 00:00:04 0,2 1,8 

13.06.2019 07:44:59 07:45:01 00:00:02 1,0 1,0 

14.06.2019 01:39:08 01:39:11 00:00:03 1,5 1,5 

Gjennomsnitt 00:00:05 0,5 1,5 

 

 

3.4 Ørret 

I hele overvåkingsperioden ble det registrert ørreter som var innom kamerasektoren i 48 

(84 %) av 57 dager. De fleste individene var trolig stasjonærørret og kun noen få kunne 

klassifiseres som sjøørret på vei ut av elva. Noen individer «patruljerte» foran rista i 

lengre perioder av gangen. Ved to anledninger ble det bekreftet at en ørret fanget smolt 

(Figur 21). Forekomsten av stasjonærørret observert foran rista økte ved stigende 

smoltaktivitet (Figur 20). 

 

Figur 20. Antall observasjoner av stasjonærørret registrert pr dag, i forhold til kumulativ (%) 

smoltutvandring i Nedre Fiskumfoss i 2019. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0

5

10

15

20

25
K

u
m

u
la

ti
v 

u
tv

an
d

ri
n

g 
(%

)

Ø
rr

et
 (

N
)

Ørret Smoltutvandring



SNA-rapport 06/2020 

 

23 

 

 

 

Figur 21. Stasjonær ørret som tar en laksesmolt ved inntaksrista i Nedre Fiskumfoss kraftverk 

i 2019. 
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4. Diskusjon 

I perioden mai til juli 2019 ble deler av utvandringsruta for vinterstøing og smolt av laks 

og sjøørret i inntaksdammen i Nedre Fiskumfoss kraftverk overvåket med et undervanns 

videosystem. Målet med undersøkelsen var å kartlegge fiskens utvandringsforløp i 

forhold til vanntemperatur og vannføring. Kunnskapen skal bidra til å finne tekniske 

løsninger og vannføringsregime som øker overlevelsen for utvandrende laks og sjøørret 

på denne lokaliteten, samtidig som det produseres elektrisk kraft.  

Laks og sjøørret som skal vandre ut av vassdraget om høsten etter gyting eller på våren, 

og smolt som skal til sjøen for første gang, har flere mulige vandringsruter for å passere 

dammen. Hvilke av disse fisken velger og ved hvilke vannføringer er ikke kjent, men totalt 

representerer de ulike vandringsveiene et tverrsnitt på over 260 m². Kameraene dekket 

snaut 15 % av dette tverrsnittet. Registreringene i denne undersøkelsen har derfor ikke 

som mål å estimere totalutvandringen av fisk, men kun et relativt vandringsforløp.  

Våren 2019 ble det registrert totalt 60 vinterstøinger av laks som passerte en tidagers 

periode fra 8. til 18. mai. I begynnelsen av denne perioden var det ikke åpne luker eller 

annet overløp. Fra den 10. mai ble imidlertid klappeluka åpnet gradvis mer og den 18. mai 

ble også segmentluka og isluka åpnet. Observasjonene tyder imidlertid på at all 

vinterstøing passerte over klappeluka før de andre lukene ble åpnet. Utvandring av utgytt 

laks foregår imidlertid også allerede like etter gyting om høsten.  Det er i alle år observert 

utgytt laks ved inntaksrista i perioden fra oktober til desember. På denne tiden er det 

sjelden at lukene er åpne og denne fisken kan derfor ikke vandre ut før til våren. 

Størrelsesfordelingen estimert blant de utvandrende vinterstøingene av laks i 2019 

gjenspeiler størrelsesfordelingen registrert for oppvandrende laks i trappa og i fangstene 

(Gjertsen & Lamberg, 2016b). 

I 2019 ble det også registrert en del ørreter som trolig er sjøørret på vei ut, sammen med 

laksen. I mange tilfeller var det ikke mulig å skille mellom stasjonær ørret og sjøørret som 

skulle ut av elva og til sjøen. Videoregistreringene i fisketrappa viser at det årlig passerer 

opp sjøørreter. I 2019 var det 283 individer som ble klassifisert som sjøørret (Rapport 

under utarbeidelse). Det er først dette året at alle størrelsesgrupper, også de små, blir 

registrert i fisketrappa. Antall sjøørreter som vandret opp i 2018 og som skulle ut over 

dammen i 2019, er derfor ikke kjent. Det er imidlertid sannsynlig at antallet er omtrent 

som for oppvandringen i 2019. 



SNA-rapport 06/2020 

 

25 

 

Smoltutvandringen fordi Nedre Fiskumfoss i 2019 foregikk hovedsakelig i siste del av mai 

(ca. 22 % kumulativ utvandring) og i juni (78 % kumulativ utvandring). Det var omtrent 

det samme utvandringsforløpet for sjøørret- som for laksesmolt. Det ble totalt registrert 

164 smolt (begge arter) ved inntaksrista/isluka og i fisketrappa samlet. Det overvåkede 

tverrsnittet utgjør bare en liten del av det totale mulige utvandringstverrsnittet for smolt 

i Nedre Fiskumfoss. Det er også sannsynlig at ikke alle deler av dette totaltverrsnittet er 

like mye benyttet av smolten. Det er derfor ikke mulig å gjøre en oppskalering av antall 

smolt registrert i 2019 for å estimere total utvandring.  

Når smoltutvandringen startet økte også antall observasjoner av stasjonær ørret ved 

inntaksrista. Ved to anledninger ble det observert at ørret fanget smolt, og ytterligere 

flere observasjoner av ørret som jaget smolt. Predasjonsnivået kan være høyere ved 

dammen enn i resten av vassdraget. Når det skal konstrueres en ny utvandringsløsning, 

vil det å gi smolten mulighet for å passere raskt, trolig gi lavere predasjonsrate.  

I den perioden smolten passerte, var alle tre luker periodevis i drift. Det var høyest 

vannføring over klappeluka, mens isluka bare var åpen fra 17. til 26. mai, en periode der 

kun 10 % av smolten ble registrert. Kraftproduksjonen og dermed vannføringen gjennom 

turbinene, varierte lite i hele mai og juni og var i gjennomsnitt over 140 m³/s. Dersom 

fordelingen av vannføringene gjennom de seks ulike mulige vandringsveiene reflekterer 

fordelingen av smolt, så ville det ha passert mest smolt gjennom kraftverket siden det går 

mest vann her i overvåkingsperioden. Overvåkingen i 2019 er ikke egnet til å estimere denne 

fordelingen. 

I de tilfellene det var mulig å følge smoltens svømmerute i detalj innenfor det to 

kamerabildene fra inntaksrista, så det ut til at de brukte noen få sekunder på å ta avgjørelsen 

om å smette inn mellom spilene og følge ruta gjennom turbinene. De kom ofte svømmende i 

overflaten ned mot rista, for så å dykke ned en meter før de forsvant. I perioder var det greiner 

og driv som lå pakket på den øverste delen av rista, noe som kan ha vært medvirkende til den 

observerte atferden. 

Registreringene av smoltutvandringen ved Nedre Fiskumfoss i 2019 tyder på at det er 

utviklingen i vanntemperatur som er bestemmende for når smolten begynner å vandre. Dette 

samsvarer med data fra de fleste andre vassdragene vi har overvåket (Forseth et al., 2020; 

Strand & Lamberg, 2014). Ved hjelp av utvikling av lufttemperatur gjennom vinteren og våren 

forut for utvandringen, vil det være mulig å forutsi når smolten skal passere dammen i Nedre 

Fiskumfoss.  Vassdraget ovenfor Nedre Fiskumfoss består av flere elvestrekninger i tillegg til 
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hovedelva. Temperaturmålingene fra en av disse i 2019, Fiskemelva, viser at smolt fra slike 

små sidegreiner trolig starter tidligere enn fra hovedelva. Dette må tas i betraktning ved 

utarbeidelse av en eventuell prognose for smoltutvandringsforløp.  

 

Oppsummering 

Vandringsveien for utvandrende utgytt laks og vinterstøing forbi kraftverksdammen i Nedre 

Fiskumfoss er bare delvis åpne i utvandringssesongen. Mangel på fri vandringsvei har ført til 

forhøyet dødelighet. Det betyr at det kommer færre laks tilbake for å gyte flere ganger. Når 

vandringsveien er åpen gjennom klappeluke eller isluka eller ved overløp, er fallet ned fossen 

og vannhastighetene så høye, at overlevelsen også på de som vandrer ut, blir lav. For voksen 

laks som bør ha mulighet for å vandre ut fra like etter gyting oktober/november, eller som 

vinterstøing våren etterpå, har påvirkningen vært større enn for smolt i de over 45 årene det 

har vært anandrom fisk i vassdraget ovenfor Nedre Fiskumfoss. Grunnen til dette er at 

smolten i alle år har kunnet passere gjennom kraftverket, når lukene i dammen er stengt. Den 

må imidlertid passere en av tre francisturbiner på vei ned, noe som reduserer overlevelsen. 

Ferden ut av en av lukene er trolig også ikke uten konsekvenser for overlevelse, men trolig 

ikke så skadelig som for den voksne laksen. 

Kunnskapen om fiskevandringen i forbi dammen i Nedre Fiskumfoss danner et viktig grunnlag 

for å lage nye og forbedrede utvandringsmuligheter for fisken i Nye Nedre Fiskumfoss 

kraftverk. Utgangspunktet i dagens situasjon, er så dårlig at sannsynlighetene for å lykkes med 

å skape en forbedring er høy. 

 

 

 

 

 

   



SNA-rapport 06/2020 

 

27 

 

5. Litteratur 

 

 

Forseth T., Fjeldstad H.P., Gabrielsen S.-E., Skår B., Lamberg A., Hedger R.D. & 
Kvingedal E. 2020. Miljødesign Mandalselva - Samlet tiltaksplan og 
oppsummering. NINA Rapport xx:I trykken. 

Gjertsen V. & Lamberg A. 2016a. Oppvandring av laks og sjøørret i tre fisketrapper 
i Namsenvassdraget i 2014 og 2015. SNA-rapport 01/2016:27 s. 

Gjertsen V. & Lamberg A. 2016b. Registrering av laks og sjøørret i tre fisketrapper 
i Namsenvassdraget i 2014 og 2015. SNA-rapport 01/2016:27 s. 

Sandnes T. & Staldvik F. 2007. Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre 
Fiskumfoss i perioden 1976-2006. KLV-rapport nr. 3:22 s. 

Strand R. & Lamberg A. 2014. Videoovervåking av smoltvandring over dammen i 
utløpet av Langvatnet i Fræna kommune i 2014. SNA-rapport 11/2014:21 
s. 

 


