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Sammendrag 
Kanstad-Hanssen, Ø., Bentsen, V., Jamtfall, E., Dahle, R. og Lamberg, A. 2022. 

Fiskefaglige registreringer i Inndalsvassdraget i 2022. SNA-rapport 18/2022. 17s. 

 

Som et ledd i SalMar’s/InnovaMar’s søknadsprosess for fornying av driftstillatelser for 

ventemærer utenfor lakseslakteriet på Nordskaget har det blitt utført fiskebiologiske 

undersøkelser i Inndalsvassdraget. Vassdraget, som har en ørretbestand med uklar 

status, munner ut i sjøen 600-700 m fra disse ventemærene, og sektormyndighet har derfor 

ønsket at kunnskapsgrunnlaget for sjøørret må styrkes og at ny kunnskap skal inngå i 

søknadsbehandlingen. 

 

I løpet av seinsommer og høst 2022 ble det gjennomført garnfiske i Steinsvatnet og elfiske 

i tilstøtende bekker til Steinsvatnet og Inndalsvatnet. I tillegg ble det etablert et videosystem 

i bekken mellom Inndalsvatnet og Steinsvatnet, som registrerte opp- og nedvandring av 

fisk i denne, antatt viktigste gytebekken i vassdraget. Befaring ved Steinsvatnet tidlig i 

august avdekket inntrengning av sjøvann i innsjøen, og garnfiske i oktober bekreftet at 

innsjøen er en brakkvannspoll med kun et tynt ferskvannslag på toppen. Resultatene fra 

garnfiske viste sammen med videoovervåkingen at det er sjøørret som dominerer 

ørretbestanden i vassdraget, og nær all større gytefisk er sjøørret. Sjøørretbestanden er 

neppe stor, og videoovervåkingen viste oppvandring av 77 sjøørret i bekken mellom 

Inndalsvatnet og Steinsvatnet. Øvrige bekker rundt Steinsvatnet er små, og har trolig 

begrenset betydning som produksjonsområder for sjøørret. Videoovervåkingen startet 

imidlertid opp først i midten av september, noe som åpner for at deler av sjøørretbestanden 

kunne søkt videre oppover vassdraget før overvåkingen startet. Det er likevel flere forhold 

som taler for at sjøørretbestanden i vassdraget neppe er stor, blant annet det at tilgangen 

på produksjonsområder (både i Steinsvatnet og bekkene) er lav.  

 

Inndalsvassdrage munner ut i sjøen i kort avstand fra lakseslakteriet og ventemærer, noe 

som åpner for en risiko for høyt smittepress fra lakselus, men vi har ikke gjennom våre 

undersøkelser utført registreringer som kan belyse dette nærmere. I lakseregisteret er 

sjøørretbestanden i Inndalsvassdraget kategorisert som «moderat påvirket», med lakselus 

som viktigste påvirkningsfaktor. Våre undersøkelser har så langt ikke kunnet si noe om for 

eksempel påslag av lakselus på villfisk, men kan heller ikke utelukke at dette utgjør en 

negativ påvirkning på sjøørretbestanden i Inndalsvassdraget. Når sjøørretbestanden i 

vassdraget trolig er relativt liten, kan dette like gjerne skyldes begrenset tilgang på gode 

oppvekstområder for ørret som en betydelig negativ påvirkning fra lakselus.   
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Forord 
Lakseslakteriet og videreforedlingsanlegget (InnovaMar) må vinteren 2023 søke om 

fornyet driftstillatelse/konsesjon for sjøanlegg (ventemærer) som benyttes for å oppbevare 

fisk som skal til slakting. Sektormyndighet har i forkant av slik søknad om fornying satt krav 

om at kunnskapsgrunnlaget for sjøørret i det nærliggende Inndalsvassdraget må styrkes, 

og SalMar/InnovaMar engasjerte sommeren 2022 Skandinavisk naturovervåking til å 

forestå nødvendig fiskefaglig kartlegging. 

 

Denne rapporten oppsummerer resultater fra prøvefiske med garn i Steinsvatnet, elfiske i 

bekker og videoovervåking av fiskevandring i den største gytebekken i vassdraget. 

 

Gjennomgangen av videomaterialet har blitt utført av Vidar Bentsen, mens prøvefiske og 

elfiske ble utført av Emil Jamtfall og Ragnar Dahle. Fiskematerialet er bearbeidet av John 

Birger Ulvund.  Rapporten er i sin helhet utarbeidet av undertegnede.  

 

 

Øyvind Kanstad Hanssen 

 

Prosjektleder 

Skandinavisk naturovervåking  
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1. Innledning  
SalMar drifter et lakseslakteri og videreforedlingsanlegg (InnovaMar) på Nordskaget på 

Frøya, som blant annet omfatter fire ventemærer. I forbindelse med fornying av 

driftstillatelse/konsesjon for disse ventemærene ønsker SalMar/InnovaMar å styrke 

kunnskapsgrunnlaget for fiskesamfunnet i Inndalsvassdraget, som munner ut i sjøen i en 

avstand på 600-700 fra ventemærene. Vassdraget er i lakseregisteret oppført med en 

‘moderat’ påvirket sjøørretbestand, og sektormyndighet har bedt om at SalMar/InnovaMar 

fremskaffer mer kunnskap om status for sjøørret i vassdraget.  

 

Skandinavisk naturovervåking ble derfor kontaktet sommeren 2022, og i enighet med 

SalMar/InnovaMar ble det igangsatt undersøkelser som skal bidra til å beskrive 

fiskesamfunnet og sjøørretbestanden spesielt i Inndalsvassdraget. 

 

 

 

2. Område og metodebeskrivelse 
 

2.1 Områdebeskrivelse  
Inndalsvassdraget (118. 22Z) ligger på Frøya, og munner ut i Husvika på nordsiden av øya 

(Figur 1). Ifølge lakseregisteret (www.lakseregisteret.no) er en strekning på 3,7 km 

tilgjengelig for sjøvandrende laksefisk, og Steinsvatnet (0,5 km2) og Inndalsvatnet (0,03 

km2) inngår i denne strekningen. Steinsvatnet er en brakkvannspoll, og «utløpselva» 

fremstår som en tidevannsstrøm. Vassdraget har et totalt nedbørsfelt på kun 9 km2, og 

spesifikk avrenning er 24 l/s/km2. Dette innebærer at middelvannføringen i vassdraget 

utgjør bare 220 l/s. Bekken mellom Inndalsvatnet er den største (mest vannrike) av 

bekkene som renner inn i Steinsvatnet, men alle bekkene er små og har gjennomgående 

lav vannføring.  

 

Ifølge lakseregisteret (www.lakseregisteret.no) er det en bestand av sjøørret i vassdraget, 

men på grunn av mangel på kunnskap om bestandsstatus er det ikke åpnet for fiske på 

sjøørret. I Lakseregisteret er sjøørretbestanden gitt tilstanden ‘moderat’ påvirket, og 

lakselus har blitt vurdert som en påvirkningsfaktor av stor betydning.  

 

  

http://www.lakseregisteret.no/
http://www.lakseregisteret.no/
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Figur 1. Frøya og Inndalsvassdraget. Lokalitet for videoovervåking er vist med rød markør. 

 

 

 

  

Frøya 

Steinsvatnet 

Inndalsvatnet 
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2.2 Metoder 

 

2.2.1 Videoovervåking 

Videoovervåkingsmetoden som ble benyttet i Inndalsvassdraget, er stort sett den samme 

som er benyttet i flere andre vassdrag de siste 15 årene (Svenning et al., 2015). Det har 

vært en kontinuerlig utvikling mot høyere oppløsning i bildene, men grunnprinsippene er 

uforandret. Undervannsvideokamera, med tilhørende undervannslys, ble plassert på 

bunnen av bekken mellom Inndalsvatnet og Steinsvatnet (Figur 2). 

Overvåkingstverrsnittet, som ligger om lag 50 m fra Steinsvatnet, er ca. 2,5 m bredt og 

dekkes godt ved bruk av to videokamera.  

 

Hvert kamera leverer et PAL videosignal med standardoppløsning 720 x 576 piksler. Reell 

bildeoppløsning er ca. 600 TV-linjer. Opptakssystemet lagret hvert kamerasignal i full 

oppløsning med en bilderate på tre bilder pr sekund kontinuerlig gjennom hele sesongen. 

Denne dataraten krever ca. 2 TB lagringsplass pr måned. Hvert av de to videosignalene 

var også parallellkoblet til en videoserver med integrert videodeteksjon. Ved tilstrekkelig 

endring i bildet, for eksempel forårsaket av en fisk som svømmer inn i kamerasektoren, ble 

det lagret et 10 sekunders langt videoklipp av hendelsen. Dette klippet ble sendt via 4G til 

en sentral videoserver. Ved hjelp av en AI-modul i serveren, ble videoklipp med fisk sortert 

ut og lagret på eget område. Videosystemet har hatt egen strømforsyning fra 

solcellepaneler og vind-generator. 

 

 

 

Figur 2. Kameraplassering i bekk mellom Inndalsvatnet og Steinsvatnet.  

 

Videolokalitet 

Videokamera 
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Videoovervåkingen i Inndalsvassdraget ble i utgangspunktet planlagt med oppstart medio 

august. Befaring på ønsket overvåkingslokalitet i utløpet av Steinsvatnet avdekket 

imidlertid at lokaliteten var uegnet på grunn av dårlig sikt som følge av blanding mellom 

saltvann og ferskvann. Flytting til bekken mellom Inndalsvatnet og Steinsvatnet innebar at 

det måtte etableres egen strømforsyning, noe som resulterte i forsinket oppstart på grunn 

av komponentmangler. Oppstart av overvåkingen var dermed ikke mulig før 15. 

september, og ble startet for seint til å registrere all vandring av sjøørret i bekken. Opptak 

frem til 8. november har blitt analysert i forbindelse med denne rapporten, men 

videosystemet har imidlertid lagret videoopptak videre inn mot vintersesongen.  

 

Alle fiskeobservasjoner har blitt kategorisert som enten sjøørret eller stasjonær ørret, 

basert på størrelse, kroppsform, pigmentering og eventuelle skader på ryggfinne som 

skyldes laksluspåslag.  Størrelse på de enkelte fiskene er vurdert ut fra kjente målsatte 

objekter i bildesektoren og avstand fra videokamera. All observert fisk er vurdert og 

kategorisert til nærmeste 5 cm-gruppe.   

 

 

2.2.2 Prøvefiske 

Garnfiske i Steinsvatnet ble utført i tråd med NS-EN 14757, og det fisket med 15 nordiske 

garn natten mellom 12. og 13. oktober. Det ble satt 12 garn i strandsonen (dyp <12 m), 

mens tre garn ble satt på dypere områder (13-21 m) i Steinsvatnet. All garnfanget fisk ble 

artsbestemt, men kun ørret ble lendemålt og veid. Det ble også bestemt kjønn, vurdert 

modningsgrad og kjøttfarge for all ørret, samt at antall cyster av måse-/fiskeandmark og 

forekomst av de marine parasittene kveis (Anisaksis simplex) og sortprikk (Cryptocotyle 

lingua) ble registrert. I tillegg ble ryggfinne undersøkt med tanke på skader fra lakslus 

(Figur 3). Otolitter ble tatt ut og lagret på sprit for å muliggjøre seinere aldersanalyser.  

 

 

  
Figur 3 Eksempler på ryggfinne skadet av lakselus.  
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2.2.3 Ungfiskregistreringer 

Innløpsbekker rundt Steinsvatnet ble undersøkt ved bruk av elektrisk fiskeapparat (prod. 

Terik AS). Formålet med elfiske var å dokumentere eventuell forekomst av ungfisk av ørret, 

og det ble fisket i fem ulike bekker (Figur 4), og på til sammen 10 ulike lokaliteter (Vedlegg 

1). All fangst ble artsbestemt og lengde (naturlig) ble målt til nærmeste mm. 

 

 
Figur 4 Lokaliteter for elfiske.  

  

Bekk 1 Bekk 2 

Bekk 3 

Bekk 4 

Bekk 5 
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3. Resultater 
 

3.1 Videoovervåking 
 

I perioden mellom 15. september og 8. november 2022 ble det registrert i alt 645 

passeringer av fisk i det videoovervåkede tverrsnittet. En del av disse var individer som 

vandret fram og tilbake foran kamera (n= 168). En overvekt av alle registrerte passeringer 

var av stasjonær, og primært små, ørret. De minste stasjonære ørretene (<20 cm) ble 

antatt å være bekkelevende, og ble ikke registrert. Netto oppvandring var 77 sjøørreter og 

32 stasjonære ørreter (Tabell 1).  

  

 

 

Tabell 1 Antall registreringer av sjøørret og stasjonær ørret som vandret enten opp eller ned 

gjennom overvåkingstverrsnittet, samt beregnet netto oppvandring.  

 

 Oppvandring Nedvandring Netto oppvandring 

    
Sjøørret 153 76 77 
Stasjonær ørret 140 108 32 

 

 

 

De første tre ukene av overvåkingsperioden var det kun netto oppvandring av fire 

sjøørreter (Figur 7), og vandringsaktiviteten av sjøørret økte trolig først når vannføringen 

steg i første halvdel av oktober (Figur 8). Det fulgte nå om lag tre uker med relativt jevn 

oppvandring av sjøørret, dvs. frem mot månedsskifte oktober/november. Etter 

månedsskifte avtok vandringsaktiviteten ved videolokaliteten merkbart. Selv om 

vandringsaktiviteten hos stasjonære ørreter var høy, var det knapt noen netto oppvandring 

etter første uke i oktober. 

 

 

 

 
Figur 7 Kumulativ netto oppvandring av sjøørret og stasjonær ørret i bekken mellom 

Steinsvatnet og Inndalsvatnet i perioden 15. september til 8. november i 2022.  
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Figur 8 Vannføring på nærmeste målestasjon (Valen, Hitra -117.4.0) sommer og høst 2022. 

Sort kurve viser målt vannføring, mens rød og lilla kurve viser hhv. 25. og 75. percentil 

vannføring basert på siste 30 år. Overvåkingsperioden i Inndalsvassdraget er markert med 

grønn boks. 

  

 

Basert på alle registrering (både opp- og nedvandring) hadde sjøørret kroppslengder fra 

30-60 cm, og de fleste sjøørretene var 40-45 cm lange (Figur 9).  Ut fra størrelse og ytre 

karakterer ble det ikke registrert førtegangsvandrende sjøørret i bekken. De minste antatt 

kjønnsmodne sjøørretene var ca. 35 cm. Lengdefordelingen av stasjonær ørret omfatter 

kun individer vurdert å være kjønnsmodne, og disse ørretene var fra 25-50 cm.  

 

Det må presiseres at det ligger en usikkerhet knyttet til vurdering av om en observert ørret 

er sjøvandrende eller ikke, og det er mer sannsynlig at sjøørreter (uten beiteskader fra 

lakselus) har blitt kategorisert som stasjonær ørret, enn motsatt. Både antall ørret av hver 

type og størrelsesfordelinger må ses i lys av denne usikkerheten.  

 

 

 

 
Figur 9 Lengdefordeling av fisk vurdert som sjøørret og som stasjonær ørret i 

Inndalsvassdraget i 2022.. 
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3.2 Prøvefiske og elfiske 
 

3.2.1 Garnfiske i Inndalsvassdraget 

Det ble fanget i alt 52 fisk ved i Steinsvatnet, hvorav 17 fisk var ørret og resten var marine 

fiskearter (Tabell 2, Figur 10). Fangsten av ørret tilsvarte 3,8 ørret/100 m2 garn/natt. Det 

ble kun fanget fisk på garn satt ned mot 10-12 meters dyp, mens garn satt dypere ikke 

fanget fisk. De marine fiskene ble fanget rundt hele Steinsvatnet og på alle dyp, mens 

ørretene ble fanget på grunne områder. Dette indikerer at fersk-/brakkvannslaget i 

Steinsvatnet er tynt, og at Steinsvatnet er en brakkvannspoll.  

 

 

Tabell 2 Oversikt over fangst på hvert garn ved fiske i Steinsvatnet 12.-13. oktober 2022.  

 

 Strandsone Dypområde  

Art 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 Sum 

Ørret 1 1  1 2    9   3    17 

Lyr  3   1 1  1 2 2 2 1    13 

Sei 1 4  4  1   2       12 

Sild 1        1 1      3 

Bleike    2       2     3 

Skrudde          1  1    2 

Bergnebb    1            1 

Torsk           1     1 

Totalt 3 8 1 8 2 2 1 3 12 4 4 5 0 0 0 52 

 

 

  
Figur 10 Garnfangst fra Steinsvatnet.  

 

 

Garnfanget ørret hadde kroppslengder fra 9,5 cm til 49 cm, og de fleste var mellom 20-30 

cm (Figur 11). Med utgangspunkt i påvisning av marine parasitter og generelle ytre 

karakterer, ble syv av ørretene klassifisert som sjøørret, og disse fiskene var fra 15-49 cm. 

Det ble ikke fanget stasjonær ørret som var større enn 26 cm. Kun én av de stasjonære 

ørretene var kjønnsmoden (hunnfisk, 26 cm), mens fem av de syv sjøørretene var modne.  
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Figur 11 Lengdefordeling av garnfanget ørret i Steinsvatnet høsten 2022.  
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3.2.2 Elfiske i bekker 

 

Fiske med elektrisk fiskeapparat i bekkene rundt Steinsvatnet og Inndalsvatnet hadde som 

formål å avdekke om bekkene er aktuelle gyteområder for ørret, og om det i så fall er 

sannsynlig med årviss rekruttering i bekkene. Fisket har ikke blitt utført for å estimere 

ungfisktetthet.  

 

De undersøkte bekkestrekningene er alle svært små bekkesystemer, der bredden på 

bekkeløpene generelt ikke var mer enn 0,5-1 m (Vedlegg 2). Unntaket var for bekkene inn 

til og ut fra Inndalsvatnet, som begge var ca. 2 m bred. Samlet ble det fisket langs 420 m 

bekkestrekning, og avfisket strekning på de enkelte lokalitetene (Vedlegg 1) varierte fra 10 

m til om lag 100 m (Tabell 3).  

 

Det var kun i bekk 2 at det ikke ble fanget fisk, og bekken bar preg av å nylig ha blitt 

opparbeidet som en dreneringsbekk (Vedlegg 2a). Det ble fanget ørret eldre enn årsyngel 

(>65 mm) i alle bekkene, mens årsyngel kun ble fanget på tre lokaliteter som alle lå 

innenfor bekk 4. Påvisning av årsyngel sannsynliggjør at ørret har gjennomført gyting i 

bekken forrige høst. Når vi ikke påviste årsyngel i noen av de andre bekkene utelukker 

ikke dette at ørret har mulighet for å gyte her, men ingen funn av årsyngel indikerer at 

suksessen av eventuell gyting har vært lav. Med unntak av lokaliteter i bekk 4 ble det ikke 

fanget større/eldre ørret, noe som tyder på at ungfisk i øvrige bekker trolig vandrer ut i 

Steinsvatnet etter hvert som de vokser til. I bekk 4 ble det fanget ørret (>15 cm) som trolig 

har bekken som leveområde.  

 

 

  

Tabell 3 Fangst ved elfiske i fem bekker rundt Steinsvatnet og Inndalsvatnet 

 

  Lengde Ørret  

Bekk nr. Lokalitet bekkestrekning 0+ 1+ >1+ Stingsild 

       

1 1 10 0 2 1 0 

2 1 20 0 0 0 0 

3 1 50 0 1 2 0 

3 2 35 0 0 2 0 

4 1 40 0 1 3 0 

4 2 38 4 1 0 0 

4 3 50 1 4 0 1 

4 4 90 1 1 2 0 

5 1 25 0 1 2 0 

5 2 60 0 0 0 3 
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4. Diskusjon 
 

De viktigste funnene fra de fiskefaglige undersøkelsene som har blitt utført i 

Inndalsvassdraget i 2022 er at Steinsvatnet er en brakkvannspoll, og at ørretbestanden i 

vassdraget trolig domineres av sjøørret. Det er videre sannsynlig at bekken mellom 

Inndalsvatnet og Steinsvatnet, og eventuelt innløpsbekken til Inndalsvatnet, er det viktigste 

og kanskje eneste stabile gyteområde for både sjøørret og stasjonær ørret. 

Undersøkelsene har imidlertid ikke gitt noen god informasjon om størrelsen av 

sjøørretbestanden, men bestanden er neppe stor. Dette baserer vi på det faktiske antall 

sjøørret som ble registrert gjennom videoovervåking, det at fangsten av ørret/sjøørret ved 

garnfiske i Steinsvatnet var relativt lav, og at det samlede produksjonsarealet i bekkene er 

lavt.  

 

Videoovervåkingen i bekken mellom Inndalsvatnet og Steinsvatnet ble satt i drift for seint 

til å fange opp all oppvandring av sjøørret i 2022, og det må legges til grunn at en betydelig 

andel av gytebestanden av sjøørret allerede kunne ha vandret opp forbi 

overvåkingstverrsnittet i bekken. Det er ingen målestasjoner for vannføring på Frøya, og 

den nærmeste målestasjonen ligger på Hitra, om lag 2,5 mil fra Inndalsvassdraget. 

Bekkene i Inndalsvassdraget er små, og har gjennomgående lav vannføring som kan 

påvirke vandringsmulighetene og vandringsmotivasjonen for spesielt sjøørret i gytemoden 

størrelse. Målestasjonen på Hitra tilsier at vannføring gjennom store deler av juli og august 

trolig lå på et nivå som tilsvarte vannføringen som gjaldt innenfor den perioden vi registrerte 

faktisk oppvandring av sjøørret i «video-bekken». Det skal derfor ikke utelukkes at sjøørret 

vandret opp i bekken også forut for vår overvåking. Imidlertid er bekkene i vassdraget 

generelt så små at stor, gytemoden sjøørret i liten grad kan ventes å finne skjul og 

standplasser over tid i bekkene. Det vurderes som sannsynlig at gytemoden sjøørret 

primært oppholder seg i Steinsvatnet, og først søker mot gyteområder og bekker når 

gytetiden nærmer seg. Vi vil derfor ikke utelukke at videoovervåkingen, til tross for sein 

oppstart, kan ha registret en betydelig andel av gytebestanden av sjøørret. 

 

Selv om Inndalsvassdraget ikke er åpnet for fiske er vi kjent med at det utøves et 

sportsfiske rettet mot sjøørret i Steinsvatnet som tilsier at bestanden likevel har en viss 

størrelse, som langt bør overstige vår registrering av 77 sjøørreter. I og med at 

Steinsvatnet er en brakkvannspoll, med et ferskvannslag som i store deler av året er tynt, 

er det samlede produksjonsarealet for ørret ikke stort i Steinsvatnet. Selv om det er en 

rekke bekker, og at ørret/sjøørret trolig kan vandre videre oppover vassdraget forbi 

Inndalsvatnet og Teintjønna, er alle bekkestrekningene smale, og gir ikke grunnlag for 

noen større smoltproduksjon. 

 

Undersøkelsene i 2022 gir ikke grunnlag for å konkludere rundt sjøørretbestandens 

faktiske størrelse, og vi vil heller ikke utelukke at noen av sjøørretene som fanges ved 

sportsfiske i Steinsvatnet er fisk på beitevandring fra andre vassdrag. Vi anbefaler at 

undersøkelsene videreføres i 2023, og at videoovervåkingen da starter seinest medio juni. 

Det bør videre gjennomføres en kartlegging av faktisk lengde av bekkestrekninger som er 

tilgjengelige for sjøørret, som igjen legges til grunn for en beregning av ungfiskproduksjon. 

Tilstedeværelsen av mye marin fisk, og mulige predatorer på ungfisk av ørret, tilsier at 

Steinsvatnet ikke er et godt leveområde for de yngste aldersgruppene av ørret, og at 



SNA-rapport 18/2022 

 

16 

 

produksjonen av ørret derfor i stor grad vil begrenses gjennom tilgangen på 

produksjonsarealer ovenfor Steinsvatnet (bekker og andre innsjøer/tjern).  

 

Den korte avstanden mellom vassdragets utløp i sjøen og ventemærene til lakseslakteriet 

utgjør en risiko for at sjøørretbestanden eksponeres for høyt smittepress fra lakselus. I 

lakseregisteret er sjøørretbestanden i Inndalsvassdraget kategorisert som «moderat 

påvirket», med lakselus som viktigste påvirkningsfaktor. Våre undersøkelser har så langt 

ikke kunnet si noe om for eksempel påslag av lakselus på villfisk, men kan heller ikke 

utelukke at dette utgjør en negativ påvirkning på sjøørretbestanden i Inndalsvassdraget. 

Når sjøørretbestanden i vassdraget trolig er relativt liten, kan dette like gjerne skyldes 

begrenset tilgang på gode oppvekstområder for ørret som en betydelig negativ påvirkning 

fra lakselus.  
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1 Bilder som viser lokaliteter for elfiske i hver av de fem undersøkte bekkene. 

Grønne linjer markerer start og stopp for elfiskelokaliteter, mens røde linjer viser antatte 

vandringshindre.  

   

  
 

Vedlegg 2 Bilder av bekkene som ble elfisket. A) bekk 2, B) bekk 3 og C) bekk 5.  

 

                                                            

 

Bekk 1 

1 
1 

Bekk 2 

2 

1 

Bekk 3 

Bekk 4 Bekk 5 

4 

3 

2 

1 

2 

1 

A) B) C) 


