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 FORORD 
 

 
Vetlefjordelvi har vært påvirket av kraftutbygging siden 1989, og sjøaurebestanden i vassdraget har 

derfor blitt overvåket en rekke ganger, og tilnærmet årlig siden 1998 (se Kambestad mfl. 2015). I 

2013-15 ble det i tillegg utført undersøkelser og analyser av fysiske forhold i vassdraget, inkludert 
hydrologisk variasjonsanalyse, målinger av vannhastighet, vanndyp og vanndekt areal ved ulike 

vannføringer, temperaturmodellering, skjulmålinger, inndeling i elveklasser og kartlegging av fysiske 

inngrep, substratfordeling og gyteområder (Hellen mfl. 2015). 
 

SFE produksjon AS har bedt å få utført en vurdering av hvilke effekter reguleringen av vassdraget har 

hatt på sjøaurebestanden i Vetlefjordelvi, en analyse av flaskehalser for produksjon av sjøaure og en 

«diagnose» for vassdraget. Denne rapporten analyserer grunnlagsdataene presentert av Kambestad 
mfl. (2015) og Hellen mfl. (2015) etter metodikken beskrevet i «Håndbok for miljødesign i regulerte 

vassdrag» (Forseth & Harby 2013). Denne håndboken er skrevet for laksebestander, og det er gjort 

enkelte små justeringer for å tilpasse metodikken til bruk i et sjøaurevassdrag. Det er også utført 
separate analyser for strekningene oppom og nedom Mel kraftverk.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Vegard Fagerli og Ragna Flatla Haugland ved SFE produksjon AS for 
oppdraget, og Sigmund Feten for opplysninger om vassdraget. 

 

Bergen, 30. oktober 2015 
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 SAMMENDRAG 

 

KAMBESTAD, M. & B.A. HELLEN 2015. 
Vetlefjordelvi - flaskehalser og mulige tiltak for sjøaure 2015. 

Rådgivende Biologer AS rapport 2140, 29 sider, ISBN 978-82-8308-206-7. 

 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra SFE Produksjon AS vurdert hvilke effekter reguleringen 

av Vetlefjordelvi har hatt på sjøaurebestanden i vassdraget. Det er foretatt en analyse av flaskehalser 

for produksjon av sjøaure og utarbeidet en tiltaksplan basert på en «diagnose» for vassdraget. Den 
bygger på en hydromorfologisk kartlegging av vassdraget sammen med fiskebiologiske undersøkelser 

gjennom en årrekke, og er utført i henhold til «Håndbok for miljødesign i regulerte vassdrag». 

 

DIAGNOSE NEDENFOR MEL KRAFTVERK 

Nedom Mel kraftverk er produksjonen av aure stort sett begrenset på parrstadiet, og mangel på skjul i 
substratet er en viktig flaskehals. Skjultilgangen er sannsynligvis redusert som følge av færre og 

mindre flommer etter regulering. I tillegg er kjøring av kraftverket forbundet med relativt raske og 

hyppige vannføringsendringer gjennom døgnet (såkalt «effektkjøring»), noe som sannsynligvis 

medfører dødelighet for ungfisk, spesielt om vinteren. Reguleringen har også medført redusert 
temperatur i vekstsesongen, samt økt turbiditet («brefarge») gjennom året, noe som har negativ 

innvirkning på fiskens vekst og total smoltproduksjon. Vannhastigheten er generelt høyere enn 

optimalt for aureyngel nedom Mel, men dette var også tilfelle før regulering, og har trolig blitt 
forsterket av forbygning og utretting av elveløpet. 

 

DIAGNOSE OPPOM MEL KRAFTVERK 

Mellom kraftverksavløpet ved Mel og anadromt vandringshinder (Juskafoss) er vannføringen 

betydelig redusert etter regulering, og det er i dag ikke slipp av minstevannføring. Aurebestanden er 
her rekrutteringsbegrenset, og lite gytehabitat og tørrlegging av gytegroper om vinteren vurderes som 

de mest sannsynlige flaskehalsene. Lavt antall gytefisk oppom fisketrappen i Melsfoss har trolig også 

bidratt til lav eggtetthet, i alle fall enkelte år. Redusert turbiditet og økt sommertemperatur er isolert 

sett positive effekter av reguleringen i denne delen av elven.  
 

TILTAKSPLAN 

Vetlefjordelvi har sannsynligvis potensiale for en betydelig økning i smoltproduksjon, men ettersom 

elven er brepåvirket vil produksjonspotensialet erfaringsmessig være lavere enn i andre, 

sammenlignbare elver. Nedom Mel kraftverk vurderes tiltak rettet mot økt skjultilgang, modifisert 
effektkjøring og forlenging av perioden med klart vann om sommeren som de viktigste for å øke 

smoltproduksjonen. Oppom Mel vil utbedring av gytehabitat og slipp av minstevannføring 

sannsynligvis gi størst effekt, sammen med fortsatt kultiveringsarbeid. I denne rapporten presenteres 
en omfattende tiltaksplan, der følgende tiltak er blant de viktigste: 

 

 Nedom Melsfoss: 

 Utvidet periode med driftsstans i kraftverket om sommeren 

 Jevnere nedkjøring av kraftverket ved effektkjøring 

 Etablering av buner, steingrupper og steinrøyser 

 Slipp av «renseflommer» for å bedre skjultilgangen 

 Gjenåpning av sideløp 

 

Oppom Melsfoss: 

 Etablering av et nytt gyteområde 

 Slipp av minstevannføring 

 Vedlikehold av fisketrappen 

 Fortsatt utsetting av øyerogn oppom anadrom strekning 
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 DIAGNOSE NEDENFOR MEL KRAFTVERK 
 
 

Ved utarbeidelse av diagnosen er Vetlefjordelvi delt inn i totalt tre segmenter; to på strekningen fra 

sjøen til kraftverksavløpet ved Mel, og én fra kraftverksavløpet til Juskafoss (figur 1). Inndeling i 
segmenter nedenfor Mel er gjort for å vurdere om strekningen fra kraftverksavløpet til samløpet med 

Raudbakkgrovi, som er noe mer stri og grovsteinet enn resten av elven nedom Mel, har andre 

flaskehalser for fiskeproduksjon enn resten av elven. Det nederste segmentet (fra Raudbakkgrovi til 

sjøen) er ca. 4300 m langt, og omtales heretter som «segment 1». Det øverste segmentet nedom Mel er 
ca. 600 m langt, og omtales heretter som «segment 2». 

 

De følgende vurderingene er i hovedsak basert på data presentert av Hellen mfl. (2015), samt øvrige 
undersøkelser i Vetlefjordelvi de siste tiårene (se Kambestad mfl. 2015 og referanser nevnt der). 

 

HABITATFLASKEHALSER 

GYTEHABITAT 

I segment 1 er det registrert en rekke gyteområder av varierende størrelse (se Hellen mfl. 2015), og 

disse er relativt godt spredt over hele strekningen. Segmentet har «mye gytehabitat» i henhold til 
Forseth & Harbys klassifisering (2013). 

 

Det er ikke registrert gyteområder for sjøaure i segment 2, men det forekommer likevel små flekker 

med egnet gytesubstrat her og der på denne strekningen (se Hellen mfl. 2015). Segmentet har «lite 
gytehabitat» i henhold til Forseth & Harbys klassifisering (2013). 

 

SKJUL 

Det er utført skjulmålinger på 28 transekter i segment 1 og 5 transekter i segment 2. Gjennomsnittlig 

vektet skjul ble basert på dette beregnet til 3,2 og 3,6 i henholdsvis segment 1 og 2, og dermed i 
kategorien «lite skjul» for begge segmentene. Verdiene for vektet skjul varierte en del mellom de ulike 

transektene i begge segmentene (se Hellen mfl. 2015), men det var relativt få transekter med «moderat 

skjul» (vektet skjul-verdi 5-10; ett av fem transekter i segment 3 og åtte av 28 transekter i segment 4), 
og ingen med «mye skjul» (vektet skjul-verdi > 10). 

 

PRODUKTIVITET OG STADIUM FOR BESTANDSREGULERING 

I segment 1, som har relativt mye gytehabitat og lite skjul, er skjultilgang sannsynligvis begrensende 

for fiskeproduksjonen. Bestandsreguleringen skjer dermed på parrstadiet, noe som også bekreftes av 
data fra el-fiske (se «Bestandsdata» under). Registreringer av mengden gytehabitat og skjultilgang 

indikerer at strekningen er moderat produktiv (jf. Forseth & Harby 2013). 

 
I segment 2, som har lite gytehabitat og lite skjul, er både gytehabitat og skjultilgang begrensende 

faktorer for fiskeproduksjon, og produktiviteten er lav. Bestandsreguleringen skjer sannsynligvis på 

både yngel- og parrstadiet i dette segmentet. Data fra el-fiske (se «Bestandsdata» under) indikerer også 

at aureproduksjonen i dette segmentet er både rekrutteringsbegrenset (begrenset av tilgang på 
gyteområder, rognens overlevelse eller tilgang på egnet habitat for årsyngel) og parrbegrenset 

(begrenset av tilgang på skjul for eldre ungfisk). 

 

  



 

Rådgivende Biologer AS  Rapport 2140 5 

 

Figur 1. Kart over anadrom strekning i Vetlefjordelvi. De ulike segmentene som er vurdert i diagnose-
delen av denne rapporten er markert med svarte streker. Rød strek er vandringshinderet. 
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HYDROLOGISKE FLASKEHALSER 

LAVVANNSPERIODER 

Det er krav om minstevannføring på 1,5 m³/s nedom kraftverksavløpet i Vetlefjordelvi (segment 1 og 

2). Dette medfører at laveste ukemiddel vannføring aldri vil være lavere enn 1,5 m³/s, hvilket er 

betydelig høyere enn beregnet laveste ukemiddel uten regulering (0,34 m³/s; se Hellen mfl. 2015). 

Dette er ventet å ha en positiv effekt for sjøaurebestanden, ettersom lave vintervannføringer ofte 

representerer sterke flaskehalser i vassdrag med lavt vintertilsig. Lavvannsføringsperioder om 
sommeren er ikke ventet å være begrensende for fiskeproduksjonen i Vetlefjorden, ettersom 

bresmelting forhindrer svært lave vannføringer i denne perioden. Reguleringen har gitt noe høyere 

minimumsvannføringer om sommeren de fleste år sammenlignet med naturlig vannføring, men dette 
er altså i seg selv ikke vurdert å ha noen nevneverdig effekt på fiskeproduksjonen. Disse vurderingene 

gjelder både segment 1 og 2, ettersom vannføringen ikke endrer seg mye fra kraftverksavløpet til 

sjøen. 
 

Betydningen lavvannføringsperioder har for fiskeproduksjonen i et vassdrag er avhengig av forholdet 

mellom vannføring og vanndekt areal (Forseth & Harby 2013). I Vetlefjordelvi nedom 

kraftverksavløpet er det en relativt slak sammenheng mellom vanndekt areal og vannføring i 
intervallet mellom 8,6 m³/s (breddfull elv) og minstevannføring (1,5 m³/s), og brattere for 

vannføringer under minstevannføring (Hellen mfl. 2015). Dette tilsier at den positive effekten av økt 

laveste ukesvannføring vinterstid etter regulering kan omtales som moderat, men det gjøres 
oppmerksom på at økt vannføring også kan ha en negativ effekt på habitatforholdene for årsyngel (se 

«Vannhastighet» under). 

 

VANNHASTIGHET 

Laksyngel som nettopp har kommet opp av grusen vokser godt ved vannhastigheter mellom 0,2 og 0,4 
m/s, og det antas her at aureyngel har omtrent samme habitatkrav når det gjelder vannhastighet (se 

Jonsson & Jonsson 2011 og referanser nevnt der). Vannhastigheten på et gitt punkt i en elv varierer 

som en funksjon av vannføringen, og ved økning i vannføring vil deler av elven få høyere 
vannhastighet, og kan dermed bli mindre egnet som oppvekstområder for årsyngel. Samtidig vil økt 

vannføring gi større vanndekt areal, slik at nye områder med egnet vannhastighet vil bli tilgjengelige 

nær elvebredden. 

Figur 2. Gjennomsnittlig totalelvebredde og elvebredde med vannhastighet mindre enn 0,4 m/s for 16 
kartlagte profiler i Vetlefjordelvi ved ulike vannføringer. Elvebredde ved minstevannføring på 1,5 m³/s 

er markert med blått. Figuren er hentet fra Hellen mfl. (2015). 
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Forholdet mellom vannhastighet og vannføring er målt i 16 transekter på tvers av Vetlefjordelvi 

nedom kraftverksavløpet (se Hellen mfl. 2015), fordelt på 14 transekter i segment 1 og to transekter i 

segment 2. I begge segmentene er det en klar tendens til at arealet med vannhastigheter under 0,4 m/s 

avtar med økende vannføring i vannføringsintervallet 0,7 til 8,6 m³/s. Med hensyn til oppvekstområder 
for årsyngel overstyres dermed effekten av endringer i vanndekt areal av endringer i vannhastighet, 

slik at økt minste og gjennomsnittlig vannføring etter regulering har hatt en negativ effekt på 

oppvekstforholdene for årsyngel, og spesielt om vinteren, da de laveste vannføringene har økt mest. 
Det tas forbehold om at det ikke foreligger strømmålinger på vannføringer ned mot minste 

gjennomsnittlige ukemiddel i uregulert tilstand (0,34 m³/s; Hellen mfl. 2015). 

 
En lignende sammenheng mellom vannføring og areal med gunstig vannhastighet må antas å være 

gyldig også for eldre ungfisk av aure (parr), som normalt foretrekker rolige elvepartier eller 

strømsvake områder nær land (Jonsson & Jonsson 2011). Uten god kunnskap om øvre grense for 

gunstig vannhastighet for aureparr er det imidlertid vanskelig å gjøre konkrete vurderinger rundt dette 
i Vetlefjordelvi. 

 

  

Figur 3. Vetlefjordelvi sett oppover fra bro nær utløpet av Raudbakkgrovi, ved en vannføring på ca. 

1,3 m³/s (venstre) og 6,3 m³/s (høyre). Arealet med gunstig vannhastighet for årsyngel (< 0,4 m/s) er 
betydelig større ved den minste vannføringen. 

 

 

GYTEVANNSTAND 

Begrepet gytevannstand beskriver forholdet mellom vannstand i gyteperioden og lavvannsperioder 
påfølgende vinter. Om vannstanden synker mye etter gyting, kan det bli stor dødelighet for egg og 

plommesekkyngel som ligger i grusen (se for eksempel Cunjak & Therrien 1998). Det er her antatt at 

auren i Vetlefjordelvi gyter i perioden 15. oktober til 15. november, noe som medfører at swim-up for 
yngel normalt forekommer i juni (Hellen mfl. 2015). 

 

Vannføringen nedom Mel er etter regulering i gjennomsnitt 5,5 m³/s i gyteperioden, mens den var 3,6 

m³/s før regulering. Ved flommer vil vannføringen være langt høyere, men gyting forekommer 
normalt ikke ved flom. Endringen gir muligheter for at auren i Vetlefjordelvi kan gyte noe grunnere 

etter reguleringen, noe som kan gi større potensiale for tørrlegging av gytegroper. 

 
Laveste vannføring om vinteren har imidlertid også økt etter reguleringen. For perioden etter gyting og 

fram til swim-up er laveste ukesvannføring beregnet til å ha vært i gjennomsnitt 0,34 m³/s før 

regulering, mot 1,8 m³/s etter regulering. Dette har ført til redusert fare for tørrlegging av gytegroper 

etter reguleringen, og denne effekten vil mer enn kompensere for en eventuell negativ effekt av økt 
gytevannføring i segment 1 og 2. 
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Gjennomsnittlig vanndekning er ved minstevannføring 85 %, og ved samtlige 16 undersøkte transekter 

var vanndekningen ved minstevannføring over 70 % (Hellen mfl. 2015). Dette innebærer at 

vannstanden i inkuberingsperioden normalt ikke er mye lavere enn gytevannstanden i denne delen av 

elven. Vannstandsreduksjon etter gyting er dermed ikke en flaskehals for eggoverlevelse og 
fiskeproduksjon i Vetlefjordelvi nedom kraftverksavløpet etter regulering. Denne vurderingen gjelder 

både segment 1 og segment 2. 

 

VANNFØRING UNDER SMOLTUTVANDRINGEN 

Vannføringen i smoltutvandringsperioden (mai - juni) er redusert med i overkant av 20 % nedom Mel 
etter at Vetlefjordelvi ble regulert (Hellen mfl. 2015). Det foreligger ikke sikre data for størrelsen på 

flommer i Vetlefjordelvi i regulert tilstand, men det må antas at flomtoppene er redusert etter 

regulering, slik at variasjonen i vannføring i smoltutvandringsperioden er mindre enn i naturtilstanden. 
Slike endringer er ventet å medføre en liten til moderat negativ effekt på smoltens overlevelse under 

og etter utvandring (gjelder her segment 1 og 2). Dette skyldes at rask og synkron utvandring er antatt 

å gi bedre overlevelse for smolten både i elven og fjorden, og at dette som oftest forekommer ved 
vannføringsøkning, 

 

ENDRINGER I FLOMFORHOLD 

Reduksjon i størrelse på og hyppighet av flommer kan medføre nedslamming av gytehabitat og tetting 

av skjul i regulerte elver. I Vetlefjordelvi nedom Mel er det gjennomgående lave skjulverdier (se 
over), også i områder hvor substratet er dominert av stein, noe som kan tyde på at hulrom er tettet 

igjen av finkornet materiale som følge av manglende utspyling ved flom. Nedslamming av gytehabitat 

er ikke registrert, men det kan ikke utelukkes at dette forekommer enkelte steder. 

 
Som nevnt over foreligger det ikke sikre data for flomvannføringer i Vetlefjordelvi i regulert tilstand. 

Regulering til vannkraftsformål, med oppmagasinering av vann i innsjøer, vil imidlertid stort sett alltid 

føre til en avdemping av flomtoppene, ved at tilsiget kontrolleres og spres jevnere utover året. Vi antar 
derfor her at reduksjonen i flomstørrelse nedom Mel som følge av regulering kan regnes som 

«middels» (se Forseth & Harby 2013). Store flommer forekommer fortsatt, men sannsynligvis 

sjeldnere enn tidligere, og reduksjonen i flomfrekvens antas derfor også å være middels. I sum 

tilsvarer dette moderat sannsynlighet for forringelse av habitat som følge av endrede flomforhold i 
segment 1 og 2 av Vetlefjordelvi. 

 

EFFEKTKJØRING 

Stranding av fisk i forbindelse med effektkjøring eller plutselige vannstandsendringer ved utfall 

(driftsstans) i kraftverk kan medføre dødelighet for ungfisk i elven. Det finnes flere eksempler på 
dette, også fra Norge (Arnekleiv mfl. 1994, Forseth mfl. 1996, Hvidsten 1985, Saltveit mfl. 2001). 

Senkningshastigheten på vannet er avgjørende for andelen som strander. En senkningshastighet på 13 

cm i timen er oppgitt som en grense for hvor stranding går fra å være et lite til et større problem 
(Harby 2004, 2012), men forsøk har vist at stranding av årsyngel ved lavere senkningshastighet likevel 

kan skje på utsatte steder ved høy vannhastighet, grovt materiale med mye hulrom og sidehelning 

slakere enn 5 % (Harby 2004). På slike strandingsutsatte lokaliteter bør nedtappingshastigheten ned til 
6 cm/t for å unngå stranding av årsyngel. Under naturlige forhold er det sjelden at vannstanden endres 

med mer enn 5-10 cm per time (Harby 2004).  

 

Vår analyse av hydrologisk variasjon i Vetlefjordelvi (se Hellen mfl. 2015) viser at det i løpet av et år 
forekommer mange hundre effektkjøringsepisoder i Vetlefjordelvi, der hver nedkjøring normalt 

reduserer vannføringen til omtrent en tredjedel av start-vannføringen. Senkningshastigheten er normalt 

mindre enn 6 cm per time (99,4 % av tilfellene), men dersom en ser på kortere tidsintervall (15 min) er 
det en betydelig andel kortvarige hendelser der senkningshastigheter overstiger 13 cm per time, og 

også en del tilfeller der senkningshastigheten overstiger 20 cm per time (5 cm per 15/min). Raskeste 

registrerte vannstandsreduksjon er på 90 cm per time. Det er altså en rekke relativt raske nedtappinger 

som blir etterfulgt av relativt rask vannstandsøkning. Det er sannsynlig at faren for dødelighet for fisk 
er betydelig mindre ved korte enn lange tørrleggingsperioder, men dette vil i stor grad være avhengig 
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av temperaturen i vannet og i luften. Generelt strander flest fisk ved lave vanntemperaturer om 

vinteren (< 4,5 °C; Harby 2004), og dødeligheten for strandet fisk vil sannsynligvis være langt høyere 

ved kuldegrader i luften enn ved høyere temperaturer. 

 
Sidehelningen i Vetlefjordelvi er relativt bratt. Fra elvekanten og ut til 1 meter fra elvekanten er 

gjennomsnittlig helning på 39 %. Fra 1 til 2 meter fra elvekanten er gjennomsnittlig helning på ca. 15 

%, og fra 2 til 3 meter fra elvekanten er helningen i snitt 5 %. Det er også relativt lite skjul og hulrom, 
og disse faktorene reduserer strandingsfaren for ungfisk (Harby 2004). Likevel må det forventes noe 

stranding ved de raskeste nedkjøringene, og selv med svært liten dødelighet ved hvert enkelt tilfelle vil 

det store antallet effektkjøringsepisoder gjennom året kunne medføre en betydelig dødelighetsfaktor 
for ungfisk. Dødeligheten er sannsynligvis størst i fiskens første vinter i elven, da årsyngel normalt er 

mest utsatt for stranding. I tillegg kan effektkjøring forårsake redusert vekst hos ungfisk som ikke 

strander (Puffer mfl. 2014). 

 
Det er også kjent at hyppige endringer i vannføring gir redusert tetthet og diversitet av bunndyr nær 

land i elver på grunn av jevnlig tørrlegging (Arnekleiv mfl. 1994; Céréghino mfl. 2002). I tillegg er det 

fare for «utspyling» av vårfluelarver ved plutselige vannføringsøkninger (Céréghino & Lavander 
1998; Cereghino mfl. 2004), og begge disse effektene bidrar sannsynligvis til et noe redusert 

næringsgrunnlag for aure i Vetlefjordelvi etter regulering. Det virker imidlertid ikke som om 

næringstilgang er en flaskehals for fiskeproduksjonen i vassdraget i dag (Sægrov mfl. 2012), men det 
kan ikke utelukkes at redusert forekomst av bunndyr kan begrense vekst hos aureunger hvis 

fisketettheten tar seg betydelig opp fra dagens nivå. 

 

HOMOGENISERING AV ELVELØPET 

Elvestrekninger som veksler mellom ulike elveklasser (som kulper, stryk, grunnområder og 

glattstrømsområder) er generelt ventet å ha høyere produktivitet enn mer homogene strekninger, fordi 
variasjon i fysiske forhold øker sannsynligheten for at fisk i ulike livsstadier kan finne egnet habitat på 

strekningen (Forseth & Harby 2013). Permanente endringer i vannføringsregime, som ved regulering, 

kan medføre homogenisering av elveløpet, ved at områder med ulike habitattyper blir mer like på 
grunn av økt eller redusert vannføring. Endringenes effekt på fiskeproduksjonen avhenger av om 

vannføringen er økt eller redusert, og grad av heterogenitet før regulering. 

 
Vetlefjordelvi nedom kraftverksavløpet ble delt inn i elveklasser ved synfaring på 0,7 og 2,3 m³/s 

høsten 2014 (se Hellen mfl. 2015). Endringer i elveklasser innenfor hvert segment er her i tillegg 

vurdert ut fra bilder tatt ved ulike vannføringer (0,7 - 1,3 - 2,6 - 6,3 og 8,6 m³/s) ved 24 ulike punkt 

langs elven, og fra bilder tatt fra luften ved hjelp av en drone. Reguleringen av Vetlefjordelvi har gitt 
en moderat reduksjon i vannføring i sommerhalvåret og betydelig økt vannføring i vinterhalvåret 

nedom kraftverket (se Hellen mfl. 2015), og disse periodene er derfor vurdert separat. 

 
Segment 1 er ved en vannføring på 2,3 m³/s dominert av stryk (inkludert «kvitstryk»), og elveklassene 

glattstrøm, kulp og grunnområder utgjør totalt kun 12 % av elvearealet. Ved en vannføring på 0,7 m³/s 

endres dette bildet betydelig, ved at strykstrekningene deles opp i mange små partier med ulike 
elveklasser (se kart i Hellen mfl. 2015). Andelen glattstrømsområder øker fra 3 til 36 % av elvearealet 

når vannføringen reduseres fra 2,3 til 0,7 m³/s, og andelen kulper og grunnområder øker også 

betydelig. Disse elveklassene endres gradvis til stryk når vannføringen øker, og ved 6-9 m³/s er det 

aller meste av elvearealet i kategorien stryk. I sommerhalvåret er segment 1 dermed i all hovedsak i 
kategorien stryk, både i regulert og uregulert tilstand. I vinterhalvåret har økt vannføring etter 

regulering derimot ført til en tidvis betydelig homogenisering, i form av en reduksjon i spesielt 

glattstrømsområder i perioder med lite naturlig tilsig. Dette skyldes slipp av minstevannføring fra 
kraftverket, men det gjøres oppmerksom på at dette samtidig har bidratt til å øke vanndekt areal i tørre 

deler av vinterhalvåret. Selv om vannføringsendringer som fører til homogenisering av elveløpet 

normalt er antatt å være negative for fiskeproduksjonen, er det dermed ikke sikkert at dette er tilfelle i 

Vetlefjordelvi. 
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Segment 2 består ved en vannføring på 2,3 m³/s utelukkende av grunt stryk med moderat fallgradient 

(elveklasse G2). Dette bildet opprettholdes ved alle vannføringer mellom 0,7 og 8,6 m³/s, bortsett fra 

at det er en økende andel kvitstryk ved de høyeste vannføringene. Endringer i sommervannføring har 

således ikke medført nevneverdige endringer i elveklasse innen dette segmentet. Før regulering er det 
mulig at denne elvedelen var noe mer heterogen på de aller laveste vannføringene vinterstid (0,4 - 0,7 

m³/s), med innslag av glattstrøm og/eller grunnområder, men i all hovedsak vil elveklasse G2 ha 

dominert også i uregulert tilstand. Økt vannføring vinterstid har derfor heller ikke medført betydelig 
homogenisering av elveløpet i segment 2. 

 

VANNTEMPERATUR 

VEKST 

Temperaturen ved aurens swim-up har nedenfor Mel blitt betydelig redusert etter regulering, men 

temperaturen har vært noe høyere etter årtusenskiftet enn på 1990-tallet på grunn av endret kjøring av 
kraftverket (Hellen mfl. 2015). Etter år 2000 har temperaturen ved swim-up i snitt vært 1,2 °C lavere 

enn i uregulert tilstand. Resultater fra Saltdalselva, der auren i perioden 1975 til 1997 kom opp av 

grusen ved temperaturer mellom 6,0 og 10,8 °C, viste at det var en signifikant sammenheng mellom 

styrken av en årsklasse og temperaturen ved første fødeopptak (Jensen & Johnsen 1999). Tilsvarende 
sammenheng ble også påvist mellom tettheten av årsyngel og temperaturen den første uken etter 

swim-up i Aurlandselva, der temperaturene var mellom 5,5 og 8,1 °C (Sægrov mfl. 2000). Ut fra disse 

studiene er det sannsynlig at også yngelproduksjonen av aure i Vetlefjordelvi (segment 1 og 2) kan 
være begrenset av temperaturen ved swim-up enkelte år. 

 

Vanntemperaturen nedom Mel er redusert i hele vekstsesongen for aure som følge av reguleringen av 
vassdraget, med over 3 °C lavere snitt-temperatur i juli og august etter år 2000 enn i uregulert tilstand 

(Hellen mfl. 2015). Det er ventet at dette resulterer i redusert vekst, noe som igjen kan føre til redusert 

produksjon av yngel som følge av økt dødelighet i løpet av første vekstsesong. Ved måling av 

energistatus (tørrvekt) for aure-yngel i november 2010 ble det imidlertid ikke påvist betydelige 
forskjeller mellom fisk ovenfor og nedenfor kraftverket (Sægrov mfl. 2012), men ytterligere 

datainnsamling vil være nødvendig for å bekrefte dette. Det er dermed usikkert om yngelproduksjonen 

i Vetlefjordelvi nedom Mel er redusert som følge av redusert temperatur i vekstsesongen, men det 
gjøres oppmerksom på at flaskehalsen for smoltproduksjon uansett ser ut til å være på parrstadiet. 

 

Om vinteren er vanntemperaturen nedom Mel økt med 0,8 °C sammenlignet med før regulering, 

hvilket ikke er ventet å påvirke fiskens vekst negativt. I tidligere nevnte undersøkelse (Sægrov mfl. 
2012) ble fisk i parrstørrelse samlet inn både i november 2010 og mai 2011, men det ble ikke registrert 

betydelig energitap gjennom vinteren for disse aurene, hverken ovenfor eller nedenfor kraftverket. 

Den lave tettheten av eldre aureunger på strekningen mellom kraftverksavløpet og sjøen synes dermed 
ikke å være knyttet til ekstraordinært energitap gjennom vinteren. 

 

ISFORHOLD 

Økt vanntemperatur og endret vannføring vinterstid kan endre isforholdene i elver, noe som i enkelte 

tilfeller kan påvirke vinteroverlevelsen til ungfisk av aure og laks. Før regulering la det seg i perioder 
med sterk kulde et isdekke på stort sett hele Vetlefjordelvi nedom Mel, og en del steder dannet isen 

midlertidige demninger med lange, isdekte basseng ovenfor (Sigmund Feten, pers. medd.). Isdekket 

ble sjelden liggende lenge, ettersom det normalt ikke er sprengkulde i mer enn noen få uker i strekk i 
Vetlefjorden. Etter regulering har økt vannføring og vanntemperatur om vinteren medført at omfanget 

av overflateis på Vetlefjordelvi nedom Mel nå er ubetydelig. Dette sannsynliggjør at produksjon av 

sarr og bunnis også er kraftig redusert sammenlignet med naturtilstanden. Det er mulig at redusert 

forekomst av overflateis har vært noe negativt for vinteroverlevelsen til ungfisk i Vetlefjordelvi nedom 
Mel, men effekten av dette er trolig ikke stor nok til at dette utgjør en flaskehals for fiskeproduksjonen 

i Vetlefjordelvi i dag (se “Samlet vurdering” under for en oppsummering av de viktigste 

flaskehalsene). 
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VANNKVALITET 

FORSURING 

Vannkjemiske prøver og bunndyrundersøkelser fra Vetlefjordelvi og sideelver viser at forsuring 
generelt ikke er avgrensende for overlevelse av aure i vassdraget (se Kambestad mfl. 2015 og 

referanser nevnt der). Det er ellers lite jordbruk og bosetning i nedbørfeltet, og det antas derfor at 

elven generelt er lite forurenset. 

 

TURBIDITET 

Høy turbiditet (mye «brefarge») i Vetlefjordelvi nedom Mel gir dårlig sikt i vannet i store deler av 

vekstsesongen for aure. Dette reduserer fiskens evne til å finne mat, og er derfor ventet å gi dårligere 

vekst enn i klarere elver. Gjennomsnittlig turbiditet i elven nedom Mel gjennom året har blitt høyere som 

følge av reguleringen av vassdraget (se Hellen mfl. 2015 for detaljer), noe som trolig har en negativ 

innvirkning på produksjonsforholdene i segment 1 og 2. Det er tidligere beregnet at den forlengede 

perioden med turbid vann har bidratt til at smoltproduksjonen på strekningen nedenfor Mel er mer enn 

halvert etter regulering (Sægrov & Urdal 2007). Det er normalt ca. to ukers driftsstans i juni, og i denne 

perioden er det dermed relativt klart vann i elven. 

 

 

Figur 4. Vetlefjordelvi er i dag betydelig brefarget det meste av året nedstrøms kraftverksavløpet. Bildet 

er tatt ved Meland ved en vannføring på ca. 6,3 m³/s i november 2014. 
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GASSOVERMETNING 

Ved logging i 2014 og 2015 ble det påvist moderat gassovermetning nedenfor Mel kraftverk (Pulg & 

Stranzl 2015). Episoder med gassovermetning sammenfalt med effektkjøring av kraftverket, og 

virkningen var begrenset til maksimalt de første 600 meterne nedenfor kraftverket (det vil si kun 

segment 2). Høyeste målte metningsverdi i avløpsvannet fra kraftverket var på 108 % TGP (total gas 
pressure), og dermed ikke akutt dødelig for bunndyr eller fisk. Ifølge Pulg & Stranzl kan det imidlertid 

ikke utelukkes at ungfisk i noen grad unnviker det aktuelle området når gassovermetning inntreffer. I 

segment 1 er det ikke registrert kunstig gassovermetning. 
 

INFORMASJON FRA BESTANDSDATA 

FANGST AV VOKSEN FISK 

Sammenligning av arealkorrigerte fangster før og etter regulering, viser at fangstene i Vetlefjordelvi er 

omtrent halvert når en sammenligner perioden 1978-1993 (smoltårganger fra før regulering) med 

perioden 2001-2014 (se også Kambestad mfl. 2015). For andre brepåvirkede elver i Sogn med 

dominans av aure har det vært en liten fangstøkning fra den første til den siste perioden i Storelva i 
Fjærland, mens det har vært en markert økning i Utla i Årdal og mer enn en fordobling i Jostedøla 

(figur 5). I Mørkridselva er det ikke noen forskjell mellom de to periodene.   

 

 

Figur 5. Gjennomsnittlig arealkorrigert fangst av aure i fiskesesongen i perioden 1978-1993 og 
perioden 2001-2014 for Vetlefjordelvi og fire andre brepåvirkede elver i Sogn. Gjenutsatt fisk er 

inkludert. Data fra http://ssb.no. 

  

Selv om fangststatistikken kan være beheftet med usikkerhet er det sterke indikasjoner på at fangsten 
av aure i Vetlefjorden er blitt betydelig redusert etter at elven ble regulert. Den siste perioden (2001-

2014) er etter at det ble etablert trapp i Melsfoss, og stort sett etter at det ble startet opp eggutlegging 

ovenfor Juskafoss. Uten disse tiltakene er det sannsynlig at fangsten i Vetlefjordelvi kunne hatt en 
enda mer negativ utvikling.  

 

Fangsten er selvfølgelig også påvirket av både fangstinnsats og fangbarheten til fisken i elven. Det er 
mulig at fangstinnsatsen er blitt redusert etter at elven ble regulert. Temperaturen i elven i 

fiskesesongen er i hvert fall gått ned, noe som sannsynligvis har redusert fiskens fangbarhet. Det 
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vurderes likevel i sum som sannsynlig at nedgangen i fangst i alle fall delvis reflekterer en reell 

nedgang i innsig av sjøaure til Vetlefjordelvi etter regulering. 

 

GYTEBESTANDEN 

Gytebestanden av sjøaure har holdt seg på et relativt bra nivå etter reguleringen (Kambestad mfl. 
2015). Dette har ført til at eggtetthet ikke har vært begrensende for rekrutteringen i elven, med et 

sannsynlig unntak for området oppstrøms Mel, der det de fleste år bare er registrert relativt få 

gytefisker. Det er primært lavt uttak i fangstsesongen som har sørget for at gytebestanden i vassdraget 

har holdt seg på et brukbart nivå de siste årene.  
 

UNGFISK 

En sammenstilling av ungfiskdata innsamlet siden 1998, viser at det relativt sett er bra med årsyngel 

nedenfor Mel, mens tettheten av årsyngel jevnt over er noe lavere og varierer noe mer på strekningen 

fra Mel til Juskafoss (se også Kambestad mfl. 2015). Ovenfor Juskafoss (oppom anadrom strekning) er 
tettheten av årsyngel stort sett lav (figur 6). Her kommer det meste av årsyngelen som et resultat av 

eggutlegging, og antall egg som er lagt ut varierer noe mellom år.  

 

 

Figur 6. Gjennomsnittlig tetthet av ulike grupper av ungfisk aure, fanget ved elektrofiske i 
Vetlefjordelvi i perioden 1998 til 2013. Verdiene er skalert til breddfull elv, med en antatt 

vanndekning på 85 % nedenfor Mel og 60 % ovenfor Mel ved el-fiske. 

 

Når en bruker elvearealet på de ulike strekningene og antar at elektrofisket er representativt, får en at 

ca. 87 % av årsyngelen produseres nedenfor Mel. Ovenfor Juskafoss har den gjennomsnittlige 

produksjonen av årsyngel vært ca. 4 %. For aure eldre enn årsyngel er fordelingen 74 % nedenfor Mel, 
12 % mellom Mel og Juskafoss og 15 % ovenfor Juskafoss. For presmolt er bildet ganske forandret, 

og av total presmoltproduksjon er kun 49 % nedenfor Mel, 24 % mellom Mel og Juskafoss og 32 % 

ovenfor Juskafoss (figur 7). Den høye andelen presmolt fra områdene oppstrøms Mel indikerer hvor 

viktige disse områdene er for produksjonen av smolt etter at elven ble regulert, selv om totalt elveareal 
er størst nedenfor Mel. 
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Figur 7. Gjennomsnittlig beregnet antall aure av ulike grupper, produsert i ulike deler av 
Vetlefjordelvi i perioden 1998 til 2013. 

 

Utviklingen i aldersfordeling viser at produksjonen nedenfor Mel (segment 1 og 2) totalt sett er 
begrenset på parrstadiet, med uvanlig høy dødelighet i perioden mellom endt første vekstsesong og 

utvandring som smolt (se også Kambestad mfl. 2015). Data fra nesten årlig el-fiske i perioden 2000 til 

2014 viser for segment 1 et forhold mellom tetthet av 0+ og 1+ parr på 3,5, som ifølge Harby & 
Forseth (2013) indikerer at bestanden er parrbegrenset. I segment 2 (kun én el-fiske-stasjon) er 

tilsvarende forholdstall i snitt 2,1, men høyere i de to årene med høyest tetthet. Ut fra dette er det noe 

vanskelig å fastslå om fiskeproduksjonen i segmentet er begrenset av rekruttering, på parrstadiet eller 
begge deler. 

 

Oppom Mel (segment 3) er det god overlevelse fra yngel til parr-stadiet, men tettheten av yngel er 

relativt lav. Produksjonen er her dermed rekrutteringsbegrenset, med lav eggtetthet som den mest 
sannsynlige underliggende årsaken. Informasjonen fra bestandsdata stemmer således godt overens 

med vurderingene av habitatflaskehalser for aurebestanden i Vetlefjordelvi.  

 

SAMLET VURDERING 

Den ovenstående gjennomgangen etter «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag» (Forseth 

& Harby 2013) har identifisert en rekke potensielle flaskehalser for fiskeproduksjon i Vetlefjordelvi 
nedom Mel kraftverk. I det følgende er disse vurdert opp mot hverandre, og de antatt viktigste trukket 

frem for hvert av de vurderte elvesegmentene. 

 
Håndboken tar i liten grad hensyn til turbiditet i vassdragene. Studier fra breelver i Vest-Norge 

indikerer imidlertid at produksjonen av smolt ligger rundt en tredel av forventningen i slike vassdrag 

(Hellen mfl. 2001, 2002; Sægrov & Urdal 2007; Urdal & Sægrov 1999). Også studier fra andre norske 
elver med silt og leirepåvirkning som ikke kommer fra isbreer viser en betydelig redusert 
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fiskeproduksjon (Berger mfl. 1994; 1997). Etter reguleringen av Vetlefjordelvi har perioden med 

tilførsler av silt og leire gått fra å være i en begrenset del av vekstsesongen til å komme gjennom det 

meste av året nedom kraftverksavløpet. Det er tidligere anslått at dette har halvert smoltproduksjonen 

nedstrøms Mel (Sægrov & Urdal 2007). Denne faktoren kan også tenkes å være i interaksjon med 
andre elementer som drøftes for de enkelte segmentene under.  

 

SEGMENT 1 

I segment 1 er det tydelig fra bestandsdata at fiskeproduksjonen hovedsakelig er parrbegrenset, der 

mangel på skjul vurderes som den viktigste flaskehalsen. Årsaken til de lave skjulverdiene er 
sannsynligvis endringer i flomforhold etter regulering, med redusert frekvens av og størrelse på 

flommer. Den største flommen de siste 19 år (i 2002) var imidlertid betydelig større enn den ville vært 

uten regulering, og man skulle tro at denne flommen dermed spylte ut mye finstoff og åpnet opp 
hulrom hvor fisk kunne skjule seg. Data fra årlige ungfisktellinger viser imidlertid ikke noen tydelig 

forskjell i tetthet av parr i årene etter denne flommen mot tidligere og senere år (se Kambestad mfl. 

2015). Dette kan tyde på at endrede flomforhold ikke alene er årsaken til dårlig skjultilgang i nedre del 
av Vetlefjordelvi, og/eller at andre faktorer enn mangel på skjul også er betydelig begrensende for 

fiskeproduksjonen i elven. 

 

Selv om fiskeproduksjonen i segment 1 i hovedsak er parrbegrenset, er det også ting som tyder på at 
yngelproduksjonen er redusert som følge av reguleringen. Vannhastigheten er generelt høyere enn 

optimalt for aureyngel, men dette var i all hovedsak tilfelle også i uregulert tilstand. Forhold som 

lavvannføring og gytevannstand er endret til det bedre som følge av reguleringen, og utgjør ikke 
flaskehalser for fiskeproduksjon. Temperaturen ved swim-up og i vekstsesongen er imidlertid redusert, 

og det må antas at dette har hatt en viss negativ effekt på yngelens vekst og overlevelse. Viktigere er 

imidlertid effektkjøringen, som forekommer svært hyppig og tidvis meget raskt. Det vurderes at disse 

raske vannstandsendringene sannsynligvis fører til en del dødelighet for yngel, spesielt i løpet av 
fiskens første vinter i elven. Det kan heller ikke utelukkes at effektkjøringen medfører noe dødelighet 

for parr. 

 
Mangel på skjul, dødelighet forbundet med effektkjøring og høy vannhastighet i kombinasjon med økt 

turbiditet og redusert temperatur om sommeren er dermed vurdert å være de viktigste negative 

faktorene for produksjon av aure i segment 1. I tillegg kan det ikke utelukkes at overlevelsen for 
utvandrende smolt er noe redusert som følge av endrede vannføringsforhold i 

smoltutvandringsperioden, men det foreligger ikke data som kan validere dette. 

 

SEGMENT 2 

I segment 2 er fiskeproduksjonen sannsynligvis både rekrutteringsbegrenset og parrbegrenset. Lite 
gytemuligheter medfører lav eggtetthet, og sammen med dårlig yngel-habitat som følge av høy 

gjennomsnittlig vannhastighet medfører dette at yngelproduksjonen sannsynligvis er lavere her enn 

lenger nede i elven. Gyteområder i terskelhølene like oppom segmentet bøter imidlertid noe på dette, 

ved at yngel klekket der vil spre seg ned i segment 2. Dødelighet som følge av effektkjøring er trolig 
også en betydelig faktor. 

 

Mangel på skjul er også i segment 2 regnet som en avgjørende flaskehals, og redusert 
sommertemperatur og økt turbiditet har samme negative innvirkning som i segment 1. Reguleringens 

virkning på overlevelsen til utvandrende smolt er trolig den samme som i segment 1. For øvrig gjøres 

det oppmerksom på at segment 2 utgjør en relativt liten andel av elven sammenlignet med segment 1, 
og at tiltak som vil forbedre produksjonen i segment 1 derfor bør prioriteres. 
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 DIAGNOSE OPPOM MEL KRAFTVERK 
 
 

De følgende vurderingene er i hovedsak basert på data presentert av Hellen mfl. (2015), samt øvrige 

undersøkelser i Vetlefjordelvi de siste tiårene (se Kambestad mfl. 2015 og referanser nevnt der). Det 
gjøres oppmerksom på at det i skrivende stund ikke er utført målinger av skjul, vannhastighet og 

vanndekning oppom Melsfoss, og elven er heller ikke fotodokumentert på ulike vannføringer, slik at 

datagrunnlaget bak diagnosen er noe svakere enn for elvesegmentene nedom kraftverket. Det er derfor 

heller ikke ansett som hensiktsmessig å dele denne delen av vassdraget inn i mindre segmenter, og 
hele anadrom del av Vetlefjordelvi oppom Mel kraftverk er derfor i det følgende vurdert som ett 

segment (segment 3). 

 
Det gjøres oppmerksom på at sjøaure tidligere i liten grad vandret opp forbi Melsfoss (Nilsen 1982). I 

1996 ble fisketrappen i Melsfoss bygget for å bøte på negative effekter av reguleringen, og strekningen 

Juskafoss - Melsfoss har siden da blitt benyttet av anadrom fisk de fleste år. 

HABITATFLASKEHALSER 

GYTEHABITAT 

Det er kun registrert noen få områder med egnet gytehabitat i denne delen av elven (se Hellen mfl. 
2015), og kun øverst mot Juskafoss ligger et relativt stort, sammenhengende gyteområde. På resten av 

strekningen er gytehabitatet sparsomt og flekkvist fordelt, og i sum er det «lite» til «moderat» mengde 

gytehabitat mellom Juskafoss og Mel i henhold til Forseth & Harby (2013). 

 

 

Figur 8. Kulp med gyteområde like nedom Juskafoss.  



 

Rådgivende Biologer AS  Rapport 2140 17 

SKJUL 

Det er ikke utført skjulmålinger i denne delen av elven i forbindelse med dette arbeidet, men det 
vurderes skjønnsmessig å være betydelig mer skjul på denne strekningen enn nedenfor 

kraftverksavløpet. Pulg & Stranzl (2015) utførte skjulmåling på ett transekt oppom kraftverket, og fant 

der betydelig mer skjul enn nedenfor kraftverket. Forskjellen kan skyldes at elvestrekningen nedenfor 
Mel tilføres mer finsubstrat fra bratte sideelver enn hva som er tilfelle på strekningen Juskafoss - Mel, 

og/eller at strekningen Juskafoss - Mel har brattere gjennomsnittlig helning enn strekningen Mel - 

sjøen (ca. 2,8 % mot 1,1 %). I tillegg er elven nedenfor Mel betydelig kanalisert, noe som i 

kombinasjon med endret hydrologisk dynamikk ofte fører til gjenklogging og redusert forekomst av 
skjul i substratet i regulerte elver. 

 

PRODUKTIVITET OG STADIUM FOR BESTANDSREGULERING 

Vetlefjordelvi oppom Melsfoss har relativt lite gytehabitat, og dette antas å være begrensende for 

fiskeproduksjonen. Det vurderes som lite sannsynlig at skjultilgang er en flaskehals i denne elvedelen, 
men uten skjulmålinger kan dette ikke slås fast med sikkerhet. Bestanden er dermed sannsynligvis 

rekrutteringsbegrenset, noe som også bekreftes av data fra el-fiske (se «Bestandsdata» over). Tetthet 

av fisk i presmoltstørrelse indikerer at strekningen er moderat produktiv, og mer produktiv enn begge 
segmentene nedenfor Melsfoss. 

 

HYDROLOGISKE FLASKEHALSER 

LAVVANNSPERIODER 

Vannføringen mellom Juskafoss og Mel er generelt redusert som følge av reguleringen. 

Gjennomsnittlig laveste ukesvannføring er før regulering beregnet til 0,34 m³ i vinterhalvåret og 2,55 
m³ i sommerhalvåret, mot henholdsvis 0,19 m³/s og 0,71 m³s etter regulering (Hellen mfl. 2015). 

 

Selv om den relative endringen i laveste ukesvannføring er størst i sommerhalvåret, er det endringen i 

vinterhalvåret som sannsynligvis har vært mest negativ for fisk. Ved vannføringer ned mot og under 
200 l/s vil vanndekt areal sannsynligvis være betydelig mindre enn ved gjennomsnittlig vannføring, 

noe som vil forårsake sammentrenging av fisk og økt konkurranse om mat og skjul. Dette kan medføre 

økt dødelighet for ungfisk, noe som er påvist i en rekke elver (Gibson & Myers 1988; Hvidsten 1993; 
Cunjak mfl. 1988, 2013), men effekten avhenger trolig av fisketettheten ved vinterens start. I den 

aktuelle delen av Vetlefjordelvi er det de fleste år relativt lav tetthet av aure, noe som sannsynligvis 

reduserer dødeligheten forbundet med kritiske lavvannsperioder. 

 
Reduksjonen i laveste ukesvannføring i sommerhalvåret er trolig ikke stor nok til å medføre 

nevneverdige negative effekter for aure på den aktuelle strekningen. Strømfarten er stort sett relativt 

høy i hele segment 3, og dagens relativt lave sommervannføringer kan dermed være mer gunstig for 
ungfisk (og spesielt årsyngel) enn vannføringsregimet før regulering. Målinger av vannhastighet ved 

ulike vannføringer vil imidlertid være nødvendig for å eventuelt kunne slå dette fast. 

 

VANNHASTIGHET 

Det er ikke utført målinger av vannhastighet i denne delen av elven.  
 

GYTEVANNSTAND 

I segment 3 er det relativt lite potensielle gyteområder, og enkelte gytegrusflekker ligger slik til at de 

lett tørrlegges ved lave vannføringer. Vannføringen oppom Mel er etter regulering i gjennomsnitt 2,0 

m³/s i gyteperioden, mens den var ca. 5,5 m³/s før regulering. Vannføringen er altså drøyt 60 % lavere 
i gyteperioden etter regulering sammenlignet med før regulering, noe som generelt reduserer faren for 

tørrlegging av gytegroper i inkuberingsperioden. Gjennomsnittlig laveste ukesvannføring vinterstid er 

imidlertid redusert fra 0,34 til 0,19 m³/s etter regulering, og dette øker faren for tørrlegging av 
gytegroper. I et gjennomsnittlig år vil dette si at risikoen for forhøyet eggdødelighet om vinteren 

oppom Melsfoss fortsatt er omtrent som før regulering. I år der gytingen foregår på noe høyere enn 
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gjennomsnittlig vannføring, og vinteren er normal eller tørrere enn vanlig, er det imidlertid sannsynlig 

at eggdødeligheten er betydelig høyere enn før regulering. Gytevannstand er derfor en sannsynlig 

flaskehals for fiskeproduksjonen mellom Juskafoss og Melsfoss. 

 

VANNFØRING UNDER SMOLTUTVANDRINGEN 

For smoltutvandringsperioden er det beregnet at snittvannføringen er halvert oppom Mel etter at 

Vetlefjordelvi ble regulert (Hellen mfl. 2015). Variasjonen i vannføring i smoltutvandringsperioden er 

også sannsynligvis betydelig redusert, som følge av reduserte flomtopper i mai og juni. Basert på 

grenseverdier oppgitt av Forseth & Harby (2013) er disse endringene ventet å medføre en liten til 
moderat negativ effekt på smoltens overlevelse under og etter utvandring fra elvedelen oppom Mel, 

altså i samme kategori som tilsvarende vurdering for segmentene nedenfor Mel. 

 

ENDRINGER I FLOMFORHOLD 

Det foreligger ikke sikre data for flomvannføringer i Vetlefjordelvi i regulert tilstand, og reguleringens 
innvirkning på flomtoppene oppom Mel kan derfor ikke kvantifiseres nøyaktig. Litt over halvparten av 

nedbørfeltet oppstrøms Juskafoss er fraført ved regulering, og snittvannføringen er redusert fra 5,4 til 

2,0 m³/s. Det må derfor antas at også flomtoppene i gjennomsnitt er omtrent halvert på denne 
strekningen. Finsubstrat som sand og silt vil dermed i mindre grad enn tidligere bli spylt ut av elven, 

noe som kan medføre nedslamming av gytehabitat og tetting av skjul. Hvorvidt dette har forekommet i 

Vetlefjordelvi mellom Juskafoss og Mel er imidlertid uvisst, ettersom det ikke er utført skjulmålinger 
på denne strekningen (men se «Skjul» over). 

 

EFFEKTKJØRING 

Segment 3 ligger ovenfor kraftverket, og er dermed ikke påvirket av effektkjøring. 

 

HOMOGENISERING AV ELVELØPET 

I denne delen av elven er inndeling i elveklasser kun utført ved én vannføring (se Hellen mfl. 2015), 
og det foreligger ikke fotodokumentasjon av elven ved ulike vannføringer. Det er derfor noe vanskelig 

å vurdere om reguleringen har medført en homogenisering av elveløpet. Det er imidlertid mulig å 

gjøre noen grove antakelser basert på kjente vannføringsendringer og resultatene av 

habitatkartleggingen ved en vannføring på ca. 0,5 m³/s. 
 

Vannføringen i denne elvedelen er generelt betydelig redusert (spesielt om sommeren), noe som ofte 

vil øke graden av heterogenitet i bratte og strykpregede elvepartier. Selv ved svært lav vannføring (0,5 
m³/s) er ca. 90 % av Vetlefjordelvi oppom Mel stryk eller kvitstryk, og denne andelen vil øke med 

økende vannføring. Fraføring av vann har dermed ført til at elveløpet oppom Melsfoss har blitt mindre 

homogent enn i uregulert tilstand, noe som i seg selv regnes som positivt for fiskeproduksjonen (se 
Forseth & Harby 2013). Det gjøres imidlertid oppmerksom på at fraføring av vann samtidig har andre 

effekter (som reduksjon i vanndekt areal), slik at sum-effekten av redusert vannføring likevel kan bli 

negativ (se «Samlet vurdering» under). 

 

VANNTEMPERATUR 

VEKST 

Gjennomsnittlig årstemperatur oppom Mel er økt med 0,3 °C etter regulering, med størst økning (1 - 
1,5 °C) i juli - september. Dette er de tre varmeste månedene i året i Vetlefjordelvi, og mye av fiskens 

vekst foregår dermed i denne perioden. Den moderate temperaturøkningen i disse månedene er derfor 

ventet å ha en positiv effekt på fiskens vekst (se Hellen mfl. 2015), noe som kan resultere i litt lavere 
gjennomsnittlig smoltalder og dermed potensiale for høyere smoltproduksjon enn før regulering. 

 

Om vinteren er vanntemperaturen oppom Mel tilnærmet lik før og etter regulering. Temperaturen ved 
aurens swim-up har blitt redusert med 0,3 °C etter regulering, noe som sannsynligvis ikke er nok til å 

gi nevneverdige effekter på bestandsnivå. 
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ISFORHOLD 

Den anadrome elvestrekningen oppom Mel er såpass bratt og stri at det kun i høler og enkelte flate 
strykstrekninger vil legge seg et betydelig isdekke på overflaten. Redusert vannføring om vinteren kan 

ha ført til noe økt produksjon av sarr og bunnis etter regulering, hvilket kan redusere omfanget av 

tilgjengelig habitat for ungfisk litt ved de laveste vannføringene. Dette vurderes imidlertid ikke å være 
begrensende for fiskeproduksjonen, da produksjonen på denne strekningen med stor sannsynlighet er 

rekrutteringsbegrenset (se over). 

 

VANNKVALITET 

FORSURING 

Forsuring er generelt ikke avgrensende for overlevelse av aure i Vetlefjordelvi, og elven er antatt å 

være lite forurenset (se Kambestad mfl. 2015 og referanser nevnt der). 
 

TURBIDITET 

Breene i nedbørfeltet til Vetlefjordelvi er etter regulering i all hovedsak overført til Mel kraftverk. Før 

regulering var hele anadrom strekning brefarget (med høy turbiditet) fra seint i juni og utover høsten, 

men i dag er vannet i restfeltet klart hele året (se Hellen mfl. 2015 for detaljer). Turbiditet er derfor i 
dag ingen begrensning for fiskeproduksjonen oppom Melsfoss, og dette er isolert sett en positiv effekt 

av reguleringen. 

 

SAMLET VURDERING 

På strekningen Juskafoss - Mel (segment 3) er det tydelig fra bestandsdata at fiskeproduksjonen 

hovedsakelig er rekrutteringsbegrenset, der lite gytehabitat og tørrlegging av gytegroper vurderes som 

de mest sannsynlige flaskehalsene. Lavt antall gytefisk har trolig også bidratt til lav eggtetthet, i alle 

fall enkelte år. 
 

Det er mulig at sammentrenging av fisk som følge av lav vintervannføring også begrenser 

fiskeproduksjonen enkelte år. Ved en eventuell økning i yngelproduksjonen er det sannsynlig at 
lavvannsperioder vinterstid vil kunne utgjøre en flaskehals på parrstadiet. Reduksjonen i 

sommervannføring er trolig av mindre betydning sammenlignet med de lave vintervannføringene. 

 
Som for elvestrekningene nedom Melsfoss kan det ikke utelukkes at overlevelsen for utvandrende 

smolt er noe redusert som følge av endrede vannføringsforhold i smoltutvandringsperioden. 
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 TILTAKSPLAN 
 
 

Tiltaksplaner for anadrome vassdrag inneholder ofte en prioriteringsliste over foreslåtte tiltak, basert 

på forventet effekt på smoltproduksjonen og eventuelt også forventet kostnad forbundet med hvert 
enkelt tiltak. I Vetlefjordelvi er det imidlertid påvist en rekke ulike produksjonshemmende faktorer, 

der flere av disse også påvirker hverandre. Blant tiltakene foreslått under er effekten av ett tiltak i 

mange tilfeller derfor avhengig av at også andre gjennomføres, slik at det vil være vanskelig, og i 

enkelte tilfeller misvisende, å estimere forventet effekt av hvert enkelt tiltak. 
 

Vetlefjordelvi er i tillegg betydelig brepåvirket (høy turbiditet og lav temperatur forbundet med 

smelting), og har dermed erfaringsmessig et lavere potensiale for smoltproduksjon enn 
sammenlignbare elver uten isbreer i nedbørfeltet (se Hellen mfl. 2001, 2002; Sægrov & Urdal 2007; 

Urdal & Sægrov 1999). Det er derfor sannsynlig at effekten av ulike tiltak i Vetlefjordelvi ikke vil gi 

like stor uttelling i form av økt smoltproduksjon som i andre elver, ettersom elven har høy turbiditet i 
vekstsesongen. Den relative effekten, det vil si prosentvis økning i smoltproduksjon sammenlignet 

med dagens situasjon, bør likevel kunne være betydelig for mange av de foreslåtte tiltakene. Spesielt 

gjelder dette tiltak rettet mot økt skjultilgang, modifisert effektkjøring og forlenging av perioden med 

klart vann nedom Mel, og utbedring av gytehabitat og slipp av minstevannføring oppom Mel. 

ENDRET VANNBRUK 

ØKE ANDELEN AV TIDEN MED KLART VANN NEDOM MELSFOSS 

Ettersom dårlig sikt grunnet høy turbiditet i vekstsesongen er en begrensning for fiskeproduksjonen 
nedom Mel kraftverk, foreslås det å utvide den årlige perioden med driftsstans i juni. Ved driftsstans er 

vannet i hele elven klart, og også betydelig varmere enn normalt, noe som gir gode vekstbetingelser 

for aure. Så lenge vannføringen i restfeltet er over minstevannføring (1,5 m³/s) anbefales det derfor å 
utvide perioden med driftsstans så mye som praktisk mulig gjennom sommeren. 

 

ØKE TEMPERATUREN I PRODUKSJONSVANNET 

Lav vanntemperatur i vekstssesongen (og ved swim-up) er identifisert som en sannsynlig 

produksjonsbegrensende faktor nedenfor kraftverksavløpet, og det anbefales derfor å vurdere en 

endring i tapperegimet fra magasinene for å øke temperaturen i elven i juni til august. Dette kan gjøres 

ved å redusere vannføringen gjennom kraftverket mest mulig i denne perioden. Vanntemperaturen i 
avløpsvannet kan også manipuleres ved at vannet tappes fra ulike magasiner i ulike perioder, eller ved 

å endre dybden på inntakene. Slike fleksible tappeløsninger forutsetter imidlertid at det først gjøres en 

analyse av temperatur i ulike magasin (og på ulike dyp).  

 

SLIPP AV UTVANDRINGSFLOMMER FOR SMOLT 

For å sikre best mulig overlevelse for smolt under og etter utvandring bør det slippes 
«utvandringsflommer» i mai og juni. Flomtoppene bør være på størrelse med de største toppene som 

ville forekommet i uregulert tilstand, anslagsvis 20-25 m³/s i mai-juni. Det forelås derfor å slippe én 

flom på minst 15 m³/s i løpet av de to siste ukene i mai, og én flom på minst 20 m³/s i første uken av 

juni, helst med minst en uke mellom hver flom. Flommene vil da i stor grad komme før «swim-up» for 
yngelen i vassdraget. Mest mulig av dette vannet bør slippes gjennom restfeltet (ikke gjennom 

kraftverket), slik at flommene berører hele anadrom strekning i like stor grad. Det er fordelaktig, både 

for fisk og energiproduksjon, om disse flommene slippes i forbindelse med naturlige 
vannføringstopper.  

 

Utvandringsflommer bør imidlertid ikke slippes samtidig med den årlige driftsstansen i kraftverket, da 

denne gir klart vann og gode beiteforhold for fisken. Dette kan unngås ved å (om nødvendig) utsette 
driftsstans-perioden til etter slipp av siste utvandringsflom. 
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SLIPP AV RENSEFLOMMER 

For å bidra til å hindre forringelse av habitatforhold gjennom lagring av finstoff og tetting av hulrom, 
bør det en gang i året eller annet hvert år slippes renseflommer. Slike slipp bør gjennomføres i 

perioder når det allerede er flomtopper, men bør unngås når yngelen kommer opp av grusen eller i de 

tre påfølgende ukene. Det er også mest gunstig at en slik renseflom slippes i perioden før gytingen tar 
til, slik at gytegroper ikke blir ødelagt av flommen. Det betyr at slike flommer helst bør slippes i 

perioden 1. august til 15. oktober. Flommene må være av en slik størrelse at vannmassene beveger 

bunnsubstratet, og normalt vil dette være tilsvarende et snitt av de største årsflommene før regulering, 

som er 37 m³/s (Hellen mfl. 2015). Med erfaringer fra slipp vil en kunne finne den flomstørrelsen som 
er tilstrekkelig for å oppnå ønsket effekt på habitatet i Vetlefjordelvi. 

 

ENDRINGER I EFFEKTKJØRING 

Ettersom fisken i Vetlefjordelvi opplever et høyt antall effektkjøringsepisoder gjennom året, vil selv 

en svært liten dødelighet som følge av stranding ved hver enkelt anledning summeres til et betydelig 
antall fisk over tid. Det anbefales derfor å gjøre kraftverkerts nedkjøringer «myke» nok til å unngå 

vannstandsreduksjoner på mer enn 6 cm/time i elven. Basert på målinger av vanndyp og vanndekt 

areal ved ulike vannføringer (se Hellen mfl. 2015), tilsier dette at vannføringen i elven ikke bør 
reduseres raskere enn 3,0 m³/s i timen ned til 6,5 m³/s, 1,3 m³/s per time ned til ca. 3,0 m³/s, og 1,0 m³ 

per time videre ned mot minstevannføring. Dette forutsetter imidlertid at nedkjøring utføres jevnt (ikke 

trinnvis) innenfor de nevnte vannføringsintervallene. 
 

MINSTEVANNFØRING OPPOM MELSFOSS 

For å unngå dødelighet for egg og ungfisk knyttet til kritisk lave vannføringer vinterstid, forelås det å 

slippe minstevannføring på strekningen Juskafoss - Mel. Uten målinger av vanndekt areal på ulike 

vannføringer er det vanskelig å fastslå nøyaktig hvor mye vann som vil være nødvendig, men det 

vurderes at 0,34 m³/s (tilsvarer gjennomsnittlig minste årlige ukesvannføring i uregulert tilstand) bør 
være et minimum. Sannsynligvis vil slipp av 0,5 m³/s redusere eggdødeligheten ytterligere. 

 

Innføring av et minstevannføringsregime vil i praksis innebære slipp av vann fra et av magasinene, 
noe som vil gi økt turbiditet i vannet. Forhøyet turbiditet er negativt for aurens næringsinntak, men 

ettersom vannføringen i restfeltet sjelden kommer under 0,5 m³/s i vekstsesongen vil dette ikke ha 

nevneverdig innvirkning på fiskens vekst. 
 

HABITATTILTAK 

ØKE SKJULTILGANG NEDOM MELSFOSS 

Utbedring av oppveksthabitat sikter her i hovedsak på å øke tilgangen på skjul for ungfisk, men også i 

noen grad på å skape en mer dynamisk elv med større forekomst av områder med lav strømfart. Det 

anbefales at rensing av substrat og etablering av steingrupper og steinrøyser først utføres i relativt små 

prøveområder, hvor ungfisktellinger (el-fiske) før og etter utført tiltak benyttes for å evaluere effekten. 
Basert på slik evaluering kan tiltak som gir gode resultater utføres i større deler av elven. 

 

Harving og etablering av buner, steingrupper og steinrøyser vil på kort sikt øke skjultilgangen for 
ungfisk, men erfaringsmessig vil en del slike områder over tid på nytt utsettes for gjenklogging. Det 

vil derfor sannsynligvis være nødvendig med noe vedlikehold av slike tiltaksområder, for eksempel 

hvert tiende år. Slipp av renseflommer og etablering av sandfangdammer kan imidlertid redusere 
vedlikeholdsbehovet. 

 

Sandfangdammer 

Det er generelt lite skjul i hele eleven nedenfor Mel. Kontinuerlige tilførsler av sand og finstoff fra 
mange bekker i øvre del av elven nedenfor Mel er sannsynlige kilder til gjenklogging av substratet. I 

den øverste av tilførselsbekkene (Rustadgrovi/Opsegjelet) er det fangdam nederst, mens slike 

fangdammer ikke finnes i de andre bekkene. Det er for øvrig sannsynlig at den nevnte fangdammen er 
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for liten til å stanse sand og de minste gruspartiklene ved flom i denne bekken. Økning av arealet og 

volumet på den eksisterende sandfangdammen og etablering av nye fangdammer i Oreskredgrovi, 

Melandsgjela og eventuelt også Rendedalsgrovi vil kunne redusere tilførslene av gjenkloggende 

finstoffer til hovedelven. 
 

Rensing av substratet i elvebunnen ved hjelp av harving med gravemaskin 

I områder med gunstig strømfart for ungfisk anbefales det å gjøre forsøk med rensing av substratet for 
å øke forekomsten av skjul. Harving utføres ved at substratet graves opp og snus, slik at finsediment 

vaskes bort av strømmen, og løs grus og stein blir liggende igjen. Dette vil imidlertid ikke være 

effektivt om laget med finsediment er for tykt, noe som må evalueres i forbindelse med arbeidet. 
 

Hvis harving ikke gir ønsket effekt, anbefales det å forsøke å sortere ut finsubstratet ved hjelp av 

gravemaskin med sorteringsskuffe. En skuffe med 25 mm kvadratiske åpninger brukes til å grave opp 

og sikte substratet - finsubstratet overføres til en lastebil/traktorhenger og kjøres bort, mens det 
grovere substratet tilbakeføres til elven. Om elvebunnen er for hard må den løses opp med en vanlig 

skuffe før sorteringsskuffen tas i bruk. Denne metoden er prøvd med hell i elven Eira (Jensen mfl. 

2015), hvor det ble gravd ned til inntil 80 cm dyp. 
 

Etablering av buner 

Etablering av buner langs elvebredden vil gi et mer variert strømningsbilde, som er gunstig for 
ungfisk. Hvis bunene utformes riktig vil de også gi skjul for yngel og parr. Sidehelningen på bunene 

bør ikke være for bratt (1:1,5 - 1:2), og det er viktig at man i størst mulig grad sørger for at det er 

hulrom mellom steinene, slik at fisken kan skjule seg i selve bunene. Jo lenger bunene stikker ut i 

elven, og jo mer de er vinklet oppstrøms, jo bedre er det for ungfiskhabitatet. 
 

Etablering av steingrupper 

Midt i elven, i partier med rolig til moderat strømfart, foreslås det at man plasserer steingrupper 
bestående av én til tre større steiner (0,7-1,5 m i diameter), omgitt av mindre steiner (0,3-0,5 m) i 

klynge. De større steinene må forankres i substratet for å unngå at de ruller bort, mens de mindre 

steinene skal holdes på plass av de største steinene.  

 

Steinrøyser langs land 

Etablering av steinrøyser langs land kan gi god skjul for ungfisk, og strandnære områder har normalt 

også gunstige vannhastigheter. Steiner med diameter på 0,2-0,5 m vil være godt egnet, og det 
anbefales å tippe slik stein langs elvekanten i områder med lite skjul. Ulempen med slike røyser langs 

land er at disse kan øke faren for stranding, og det forutsettes at en har bedre kontroll på 

effektkjøringen før dette tiltaket gjennomføres i områder hvor elven har slak sidehelning.  

 

ANDRE HABITATTILTAK NEDOM MELSFOSS 

Gjenåpning av Vetleelvi 

Sidebekkene til Vetlefjordelvi har god produksjon av ungfisk, og en betydelig andel av sjøauren i 

vassdraget gyter i sidebekkene (Kambestad mfl. 2014, 2015). Fra Mel, omtrent ved terskelhølene like 
oppstrøms kraftverksavløpet, gikk det tidligere et sideløp (Vetleelvi) ned mot dagens Raudbakkgrovi. 

Det foreslås at det lages åpning fra hovedelven til denne sidebekken, noe som vil gi en betydelig 

økning i samlet areal på sidebekker i vassdraget sammenlignet med i dag. Åpningen bør komme 

ovenfor avløpet fra kraftstasjonen, slik at vannet som kommer inn i elven har relativt høy 
sommertemperatur og klar farge. Det opprinnelige sideløpet er gjengrodd, og noe graving/harving er 

trolig nødvendig for å fremskynde gjenskapelsen av elvebunn med gunstig substrat (grus, småstein og 

stein). Noe gytesubstrat kan også tilføres om nødvendig. 

 

Etablere bredere og delt elveløp nedom Mel 

Etablering av buner, steingrupper og steinrøyser vil redusere vannhastigheten og øke forekomsten av 

skjul lokalt hvor disse tiltakene utføres. Om effekten av slike tiltak viser seg å ikke være 
tilfredsstillende for elven som helhet, kan det vurderes å utvide elveløpet eller grave ut flere sideløp på 



 

Rådgivende Biologer AS  Rapport 2140 23 

strekningen mellom Mel og sjøen. Ut fra topografi og stedsnavn i Vetlefjord-dalen (Kvernhusøyna, 

Haugøyane, Kyrkjeøyna), vurderes det som sannsynlig at elven opprinnelig meandrerte og delte seg i 

flere løp, og en delvis gjenoppretting av denne naturtilstanden vil redusere gjennomsnittlig 

vannhastighet og øke morfologisk variasjon i elven. I segment 2 er det mulig å utvide elveløpet i 
vestlig retning (se over), og i segment 1 er det for eksempel mulig å grave ut et sideløp ved 

Haugøyane. 

 
Utviding av elveløp og etablering av sideløp vil forsinke vannets ferd gjennom dalen, og dermed virke 

avdempende på vannstandsendringer i elven. Dette kan redusere faren for stranding nedstrøms 

tiltakene. Samtidig vil strandingsfaren øke lokalt i de utbedrede områdene, fordi elven her normalt vil 
være bredere, med slakere sidehelning. Det anbefales derfor at dagens effektkjørings-regime utbedres 

før slike tiltak utføres. 

 

Fjerne tørrfallsområder 
Det finnes noen få større tørrfallsområder, men det er bare registrert ett område hvor det er fare for 

avsnøring der fisk kan bli sperret inne. Dette tørrfallsområdet bør fjernes ved omfordeling av grus og 

stein (se figur 9). 
 

 

Figur 9. Det anbefales å fjerne tørrfallsområdet ved samløpet med Melansagjela (markert med rød 

sirkel), fordi fisk her kan bli fanget i avsnøringen nærmest land på lave vannføringer. Bildet er tatt ved 
en vannføring på 1,8 m³/s. 

 

ETABLERE NYTT GYTEOMRÅDE OPPOM MELSFOSS 

Ettersom mangel på gytehabitat er identifisert som en sannsynlig flaskehals for fiskeproduksjonen 
oppom Mel, foreslås det å etablere et nytt gyteområde på denne strekningen. Dette bør gjøres på øvre 
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halvdel av strekningen, men et stykke nedenfor det eksisterende gyteområdet like ved Juskafoss, slik 

at yngelen vil spre seg utover mest mulig av elvesegmentet. Et område ca. 600 m nedstrøms Juskafoss, 

med relativt svak helning og moderat vannhastighet, ser for eksempel ut til å være velegnet til formålet 

(figur 10). 
 

 
Figur 10. Parti av elven mellom Juskafoss og Melsfoss, hvor det foreslås å etablere et nytt 

gyteområde. 

 

Et nytt gyteområde etableres enklest på utløpet av en eksisterende kulp med mest mulig gunstig 
vannhastighet og vanndyp. Disse forholdene bør i tillegg optimaliseres ved tilføring/flytting av større 

stein som vil ligge i ro selv ved moderate flommer. Når et slikt område er pekt ut og tilpasset, tilføres 

gytegrus i et område på 20-40 m², eller så stort som mulig. Det er viktig at grusen plasseres slik at den 
ikke tørrlegges ved lave vintervannføringer, og beskyttes av større stein for å unngå utspyling ved 

flom. For anbefalinger rundt kornfordeling og utplassering, se Forseth & Harby (2013). 

 

Ved utbedring av gytehabitat kan det i noen tilfeller gå lang tid før fiskebestanden tar seg opp, 
ettersom gytefisken normalt søker tilbake til den delen av elven hvor den er vokst opp. I Vetlefjordelvi 

er det de fleste år registrert svært få gytefisk oppom Melsfoss, og det foreslås derfor å flytte en del 

gytefisk opp til det nyetablerte gyteområdet like før gyting for å fremskynde prosessen. Enkelte 
individer kan også flyttes til det eksisterende gyteområdet ved Juskafoss. Fangst og flytting av gytefisk 

kan for eksempel utføres i forbindelse med stamfiske, som i dag utføres hver høst i elven nedom 

Melsfoss. 
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FISKEUTSETTING 

ROGNPLANTING 

Det har siden vinteren 2001/2002 nesten årlig blitt lagt ut 25 - 50 000 øyerogn av aure på strekningen 
oppom Juskafoss. Eggene produseres etter stamfiske nedom Melsfoss hver høst. En evaluering av 

tiltaket har vist at rognplantingen har gitt et vesentlig bidrag til vassdragets smoltproduksjon, og at 

strekningen oppom Juskafoss har potensiale til å produsere 25-30 % av totalt antall smolt i vassdraget 

fra år til år (Sægrov & Urdal 2007). Dette tyder på at rognplanting kan være et effektivt tiltak for å øke 
antall tilbakevandrende gytefisk av aure i Vetlefjordelvi. Det er imidlertid viktig at stamfisken fanges 

lengst mulig nede i elven, for å i størst mulig grad unngå fangst av fisk som ville gytt på strekningen 

mellom Juskafoss og Melsfoss.  
 

UTSETTING AV YNGEL 

Utsetting av plommesekkyngel kunne være et alternativ til rognplanting i områdene oppom Juskafoss. 

I Miljødirektoratets retningslinjer for utsetting av anadrom fisk (Miljødirektoratet 2014) anbefales det 

imidlertid at utsetting utføres i et så tidlig livsstadium som mulig, med mindre vassdragsspesifikke 
flaskehalser tilsier at utsatt yngel vil ha høyere overlevelse enn plantede egg. Ved rognplanting i 

Vetlefjordelvi bør det være mulig å grave eggene dypt nok ned til å unngå tørrlegging ved lave 

vannføringer vinterstid, noe resultatene av tiltaket så langt også tyder på at man har lykkes med 
(Sægrov & Urdal 2007). Rognplanting anbefales derfor fremfor utsetting av yngel. 

 

UTSETTING AV SMOLT 

Ettersom aurebestanden i Vetlefjordelvi i hovedsak er parrbegrenset, kunne utsetting av kultivert smolt 

basert på stamfiske være et aktuelt tiltak nedom Melsfoss. Dette ville sørget for bedre overlevelse frem 
til smoltstørrelse i bestanden som helhet, og dermed høyere tetthet av presmolt i elven på 

utvandringstidspunktet. Kultivert smolt har imidlertid som oftest dårlig overlevelse etter utsetting, og 

vandrer også oftere tilbake til feil vassdrag enn naturlig produsert smolt (Miljødirektoratet 2014). 

Dette vurderes derfor som et dårlig alternativ også i Vetlefjordelvi, og utbedring av habitatforhold og 
endret vannbruk har sannsynligvis større potensiale til å øke smoltproduksjonen i vassdraget på sikt. 

 

FISKETRAPPEN 

Lav tetthet av gytefisk har i alle fall enkelte år begrenset fiskeproduksjonen mellom Juskafoss og 
Melsfoss, og en bedre fordeling av gytefisk over elvens anadrome areal vil kunne øke 

smoltproduksjonen. Det er derfor viktig at fisketrappen i Melsfoss fungerer best mulig, siden de aller 

fleste gytefiskene som vandrer forbi fossen sannsynligvis går gjennom trappen. 

 
Høsten 2014 ble det observert at øvre del av fisketrappen i Melsfoss var tettet igjen av løsmasser etter 

en flom. Dette forhindret sannsynligvis fiskens oppvandring, i alle fall på lav vannføring. Det er derfor 

viktig at trappen besiktiges etter hver flom, og vedlikeholdes ved behov. I tillegg anbefales det at 
praksisen med å stenge trappen med en grind i forbindelse med stamfiske opphører, eller i det minste 

at stengingen begrenses til et kortest mulig tidsrom. 
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