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 FORORD 
 

 

Rådgivende Biologer AS gjennomførte i oktober 2016 fiskebiologiske undersøkelser på den 

lakseførende delen av Ullavassdraget i Hjelmeland, på oppdrag fra Statkraft Energi AS. 

 

Tetthet av ungfisk ble undersøkt ved elektrisk fiske i elven. Gytebestandene ble registrert ved 

drivtelling, og skjell fra voksen fisk fanget i fiskesesongen ble analysert. Skjellprøvene ble samlet inn 

lokalt etter opplegg fra Rådgivende Biologer AS. Feltarbeidet ble utført av Steinar Kålås og Silje 

Elvatun Sikveland, skjellprøver fra voksen fisk ble analysert av Kurt Urdal og ungfiskmaterialet ble 

aldersbestemt av Marius Kambestad. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Statkraft Energi AS v/Sjur Gammelsrud og Kåre Paulsen for godt 

samarbeid, utfyllende informasjon og for oppdraget. Takk også til alle som har samlet inn skjellprøver. 

 

Bergen, 18. mai 2017 
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Ullavassdraget hadde et opprinnelig nedbørfelt på 395 km² med flere store innsjøer. Ved utløpet til sjø 

var det en middelvannføring på ca. 32 m³/s. Vassdraget ble regulert i 1982, da det ble bygget flere 

store magasin og 83,5 % av nedbørfeltet ble overført til Suldalsvassdraget. Restfeltet på 64 km² gir en 

gjennomsnittlig vannføring ved utløpet til sjø på ca. 5,7 m³/s (18 % av opprinnelig). 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Statkraft Energi AS gjennomført fiskebiologiske 

undersøkelser i Ulla i 2016. Undersøkelsene omfattet telling av ungfisk og gytefisk av laks og aure, 

samt analyser av skjell fra fisk fanget ved sportsfiske. Tilsvarende undersøkelser ble utført i 2014–15, 

og skal utføres årlig til og med 2017. 
 

Undersøkelsene i 2016 og bestandsutvikling 

• Gjennomsnittlig vannføring i Ulla i 2016 var 5,3 m³/s; litt lavere enn gjennomsnittet for perioden 

2002–2016. Juni var måneden med lavest vannføring i 2016, med et snitt på 0,9 m³/s. 

• Det ble fanget årsyngel av laks på samtlige stasjoner i Ulla i 2016. Estimert tetthet var likevel 

relativt lav, og under halvparten av gjennomsnittet for perioden 1990–2016.  

• For eldre laksunger var beregnet tetthet i 2016 omtrent på gjennomsnittet for tidligere år med 

undersøkelser. Ett- og toåringer dominerte i fangsten, og den eldste laksungen som ble fanget var 

tre år gammel. 

• Beregnet tetthet av laks i presmoltstørrelse var i 2016 relativt god, med 14 individer per 100 m². 

Dette er likevel en del lavere enn i 2014 og 2015, da estimert tetthet var henholdsvis 18 og 22 

presmolt per 100 m². 

• Tettheten av aureunger var lav i 2016, som den har vært siden årtusenskiftet. Aure ble kun 

registrert på halvparten av stasjonene, og ingen stasjon hadde høyere estimert tetthet enn 5 aure per 

100 m². 

• Årsyngel av laks vokste bedre i 2016 enn året før, men ikke like godt som i 2014. Forskjellene 

samsvarer med ulik vanntemperatur i vekstsesongen disse årene. 

• I 2016 ble det observert 224 villaks under gytefisktelling i oktober, fordelt på 45 smålaks, 144 

mellomlaks og 35 storlaks. I tillegg ble det observert én oppdrettslaks nær Moldbakken, og 

oppdrettsandelen i gytebestanden var dermed minimum 0,4 %.  

• Det ble observert 21 gyteaure større enn 0,5 kg, hvorav 7 var over 1 kg. 

• Basert på gytefisktellingen ble eggtettheten i Ulla estimert til 7,2 egg/m² for laks og 0,2 egg/m² for 

aure i 2016. Gytebestandsmålet for laks (2 egg/m²) var dermed innfridd med god margin, som det 

har vært alle år det siste tiåret. Antall vill gytelaks har imidlertid gått ned hvert år etter 2011. 

• Det ble fanget 183 laks ved sportsfiske i Ulla i 2016, hvorav én ble satt levende tilbake i elven. 

Beskatningen er beregnet å være maksimalt 45 % dette året. 

• Skjellprøver fra 94 laks fanget ved sportsfisket i 2016 er analysert, og to av disse var rømt 

oppdrettslaks (2,1 %). 
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 ULLAVASSDRAGET 
 

 

NEDBØRFELT OG ANADROM STREKNING 

Ullavassdraget (vassdrag-nr. 035.Z, figur 1) har utløp på nordsiden av Jøsenfjorden i Hjelmeland 

kommune. Vassdragets naturlige nedbørfelt er på 395 km², og strekker seg opp til 1604 moh. ved 

Snønuten. Dette feltet består av omtrent 70 % snaufjell, 18 % innsjøer, 10 % skog, 0,6 % myr og 0,1 

% dyrket mark (NVE Atlas - Lavvannsapplikasjon), og ca. 60 % av feltet ligger høyere enn 1000 moh. 

Det naturlige nedbørfeltet hadde flere store innsjøer, deriblant Sandsavatnet og innsjøer som i dag 

inngår i Blåsjømagasinet. Ved utløpet til sjøen ga naturlig nedbørfelt en middelvannføring på ca. 32 

m³/s. 5-persentil sommer og vinter er beregnet til å ha vært henholdsvis 8,5 og 2,3 m³/s før 

reguleringen (NVE Atlas - Lavvannsapplikasjon). Basert på målt vannføring er alminnelig 

lavvannføring før regulering beregnet til 2,2 m³/s. 

 

Ullavassdraget hadde naturlig en anadrom strekning på 1,8 km. I 1988 ble det bygget en laksetrapp i 

Storhoggfossen, og den anadrome strekningen økte da til 5,3 km. Basert på FKB-data 

(http://kartverket.no) er elvearealet opp til Storhoggfossen på 29.000 m², mens anadromt areal 

oppstrøms Storhoggfossen er 61.000 m². Dette gir et samlet anadromt areal i elven på 90.000 m². 

Ovenfor vandringshinderet er det også en elvestrekning hvor det settes ut gytefisk fanget på anadrom 

strekning, og som dermed bidrar til smoltproduksjonen i vassdraget. Vitenskapelig råd for 

lakseforvaltning (VRL) bruker 128.690 m² som anadromt areal. Med et gytebestandsmål på 2 egg/100 

m² tilsier dette at det må gyte 178 kg hunnlaks for at gytebestandsmålet i vassdraget skal bli oppnådd 

(Anon. 2016a).  

 

 
Figur 1. Kart over Ullavassdraget. Kraftstasjoner og vannveier til kraftformål er vist i svart. 

Størstedelen av nedbørfeltet er fraført til Saurdal og Kvilldal kraftverk (rosa), mens en liten del av 

feltet er utnyttet til kraftproduksjon i elvekraftverk uten at vannet er fraført (grønt). 

http://atlas.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=Lavvann
http://atlas.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=Lavvann
http://kartverket.no/Kart/Kartdata/Vektorkart/FKB/


 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 2441 5 

Midt på 1980-tallet ble det bygd terskler og lagd kulper i nedre del av elven. På de nederste 750 

meterne av elven ligger det et tyvetalls kunstige terskelhøler, og i tillegg er det spredte terskler opp til 

Moldbakken (ca. 4 km fra sjøen). De fleste tersklene er bygd av stein, men det er også én 

betongterskel. På grunn av blant annet flomskader har tersklene blitt restaurert flere ganger. 

 

Det har lenge vært drevet kultivering i vassdraget. Frem til 1990 ble det satt ut et ukjent antall 

laksyngel fra klekkeriet i Ålgård. Deretter er det blitt flyttet inntil ti par gytelaks ovenfor 

vandringshinderet per år. I perioden 2005–2008 ble det flyttet fire til seks hunner per år, i 2009 ingen 

og i 2010 fem hunner. I 2011 ble det flyttet opp 7 hunner og 14 hanner, i 2012 syv av hvert kjønn, i 

2013 ni av hvert kjønn og i 2014 syv hunner og åtte hanner (Anon. 2016b). I 2015 og 2016 ble det 

ikke flyttet fisk (Jon Haaland, Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening, pers. medd.). 

 

REGULERING 

Vassdraget ble regulert i 1982. Det ble bygget flere store innsjømagasin og 83,5 % av nedbørfeltet ble 

overført til Suldalsvassdraget via Kvilldal og Saurdal kraftverk. Restfeltet er på 64 km² (figur 1). 

 

Hjortelandsåno/Fjellbergsåno kraftverk var ferdig bygd ut i 2009. Dette elvekraftverket utnytter fall i 

flere sideelver som renner inn i Ulla ved Hjorteland. Kraftverket er ikke ventet å ha nevneverdig 

virkning på den anadrome strekningen av vassdraget, som starter nesten en kilometer nedstrøms 

kraftverksutløpet.  

 

VANNFØRING 

Vannføringen i Ulla er målt ved målestasjonen Hauge bru (35.2.0.1001.1). Denne ligger ca. 1 km 

oppstrøms utløpet til sjø og representerer avrenningen fra 394 km², som er 99,7 % av opprinnelig 

nedbørfelt. Gjennomsnittlig årsvannføring på stasjonen var 31,8 m²/s før reguleringen (1906–1981), 

mens det etter reguleringen (2002–2016) har vært en gjennomsnittlig årsvannføring på 5,7 m³/s (ca. 82 

% reduksjon). Størst avvik mellom naturlig vannføring og vannføringen etter regulering er det i 

perioden mai–august, da vannføringen etter reguleringen i gjennomsnitt utgjør 9 % av naturlig 

vannføring (figur 2). Etter reguleringen er juni blitt måneden med lavest vannføring, mens juni var 

den mest vannrike måneden før reguleringen. Detaljer angående vannføringen i 2016 er presentert i 

resultat-kapittelet. 
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Figur 2. Gjennomsnittlig døgnvannføring i Ulla før (1906–1981) og etter regulering (2002–2016) 

målt ved målestasjonen Hauge bru (35.2.0.1001.1). Data fra NVE. 
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VANNTEMPERATUR  

2016 var i gjennomsnitt et relativt normalt år (figur 3), og gjennomsnittlig årstemperatur i Ulla var 6,8 

°C, mot et snitt på 6,9 °C for årene 2013–2015. Temperaturen steg raskt i mai og ble stort sett værende 

mellom 11 og 15 °C i perioden juni til og med september. Mai og juni var henholdsvis 1,3 og 2,0 °C 

varmere enn snittet for de tre foregående årene, mens juli og august var i snitt nesten en grad kaldere 

enn det som har vært vanlig. September lå over snittet, mens oktober og november var en del kaldere 

enn gjennomsnittet for den foregående treårsperioden. 
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Figur 3. Vanntemperatur (døgnsnitt) i Ulla i perioden 15.06.2012 til 31.12.2016. Data fra NVE. 

 

VANNKVALITET 

Gjennom «elvetilførselsprogrammet» til SFT/Miljødirektoratet ble det i perioden 1990 til 2013 samlet 

inn vannprøver nederst i Ulla, men bare enkelte av de målte parameterne er relevante for fisk (data fra 

Vannmiljø). Fra og med 2004 ble prøvene også analysert for surhet, og i denne perioden var pH aldri 

under 6,3 (figur 4). Gjennomsnittlig surhet for alle målingene i hele perioden var pH 6,6, og for 

vårmålingene fra april og mai var pH 6,5. Klassegrensen for god vannkjemi for laksesmolt med 

hensyn på pH går ved 6,2 (Sandlund mfl. 2013). Resultatene viser at forsuring høyst sannsynlig ikke 

er et problem for laks eller andre fiskearter i anadrom del av vassdraget. 

 

 

 

 

 

Figur 4. Målinger av surhet (pH) i 

Ulla fra 2004 til og med 2013. 

Klassegrense for tilstandsklasse 

«god» jf. Vannforskriften er vist 

med grønn linje. Klassegrensen for 

surhet gjelder laksesmolt i 

ferskvann (parr har høyere 

toleranse for forsuring), og følger 

Sandlund mfl. (2013). 
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Gjennomsnittlig ledningsevne i 53 prøver fra perioden 1990 til 2013 var 2,2 mS/m. Målinger av 

totalfosfor i perioden 1990 til 2014 viser en gjennomsnittlig fosforkonsentrasjon på 2,1 µg/l. Ved ett 

tilfelle ble fosforkonsentrasjonen målt til 8 µg/l, men alle andre målinger har verdier fra 1 til 4 µg/l. I 

henhold til Vannforskriften faller alle målte verdier i tilstandsklasse «svært god» (Veileder 02:2013).  

 

VANNTYPE OG ØKOLOGISK STATUS 

Den anadrome strekningen i Ullavassdraget (Ulladalsåna nedre; 035-49-R), er i Vann-nett 

(http://vann-nett.no) vurdert å tilhøre økoregion Vestlandet og klimaregion «middels» (200-800 moh.). 

Ulla er oppført som «svært kalkfattig» og «klar» (http://vann-nett.no). Dette stemmer i hovedsak godt 

overens med overvåkingsdata av vannkjemien i vassdraget, selv om målingene viser at Ulla er på 

grensen mellom «svært kalkfattig» og «kalkfattig». Elven er dermed i henhold til Veileder 02:2013 

vurdert som elvetype 13 i denne rapporten. 

 

I Vann-nett er Ulla vurdert å være en «sterkt modifisert vannforekomst», hvilket innebærer at man 

ikke anser det som realistisk at elven skal oppnå «god økologisk tilstand». Årsaken til dette er 

regulering uten minstevannføring. Dagens økologiske tilstand er vurdert å være «dårlig», men elven er 

vurdert å ha «moderat økologisk potensial». 

 

I en vurdering utført av Miljødirektoratet i 2013 (http://lakseregister.fylkesmannen.no) ble tilstanden 

for laksebestanden i Ulla vurdert som «dårlig», og bestandstilstand for sjøaure ble vurdert som 

«redusert». For begge arter ble vassdragsregulering vurdert å være avgjørende påvirkningsfaktor, og 

for sjøaure var lakselus i tillegg en avgjørende faktor. 

 

I siste årsrapport fra VRL (Anon. 2016b) er oppnåelse av gytebestandsmål og høstbart overskudd av 

laks i Ulla vurdert som «svært god», basert på gytefisktelling og fangst av laks i elven. 

Gytebestandsmålet har vært oppnådd de fleste år siden 1998, med betydelig mer gytefisk enn målet 

hvert år siden 2007. I henhold til kvalitetsnorm for villaks er laksebestanden i Ulla klassifisert som 

«svært god» med hensyn på både genetisk integritet og gytebestandsmål og høstingspotensial (Anon 

2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vann-nett.no/saksbehandler/
http://vann-nett.no/saksbehandler/
http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/visElv.aspx?vassdrag=Ulla&id=035.Z
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 METODER 
 

 

UNGFISKTELLING 

Ungfisktellinger ble utført med elektrisk fiskeapparat 12. og 14. oktober 2016. Fire stasjoner på 

anadrom strekning (stasjon 1, 2, 3 og 4 i figur 5) ble overfisket tre ganger, etter en standardisert 

metode som gir tetthetsestimater (Bohlin mfl. 1989). I tillegg ble to stasjoner (stasjon 2,5 og 3,5) 

undersøkt med én gangs overfiske (figur 5 og 6, vedleggstabell D). Totalt ble 606 m² overfisket, noe 

som utgjør ca. 0,5 % av totalt anadromt areal. Vanntemperaturen var 4,4 til 6,0 °C og vannføringen var 

0,6–0,7 m³/s da det ble elfisket. 

 

 

Figur 5. Kart over anadrom strekning i Ulla. Stasjoner for elektrofiske er markert. 

 

Fisken ble avlivet og artsbestemt, lengdemålt og veid. I tillegg ble kjønn og kjønnsmodning bestemt for 

et utvalg av fiskene. Alderen ble bestemt ved analyse av otolitter (øresteiner). Unntaket var stasjon 2.5, 

der fisken ble artsbestemt og lengdemålt i felt, før de ble sluppet levende tilbake i elven. For disse 

fiskene er alder fastsatt ut fra lengdefordelingen til aldersbestemt fisk på øvrige stasjoner. 

 

Tetthet av enkelte årsklasser og totaltettheter ble beregnet etter metoden presentert av Zippin (1956), 

og er oppgitt med konfidensintervall i vedleggstabell A-C. Merk at summen av estimatene for hver 

årsklasse ikke trenger å bli lik totalestimatet for en stasjon. Det gjøres oppmerksom på at denne 

metoden som oftest underestimerer ungfisktettheten noe (se f.eks. Bohlin & Sundström 1977, Riley & 

Fausch 1992). Dersom konfidensintervallet oversteg tetthetsestimatet, eller et estimat ikke kunne 

beregnes, ble tetthet beregnet ut fra en antatt fangbarhet på 0,40 for 0+ og 0,60 for eldre fisk (etter 

Forseth & Harby 2013). 
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Presmolttetthet er et mål på hvor mye fisk som kommer til å gå ut som smolt førstkommende vår. 

Smoltstørrelse, og dermed også presmoltstørrelse, er korrelert til vekst. Rasktvoksende fisk har i 

gjennomsnitt mindre smoltstørrelse enn saktevoksende fisk (Økland mfl. 1993). Presmolt er her regnet 

som: årsgammel fisk (0+) ≥ 9 cm; ett år gammel fisk (1+) ≥ 10 cm; to år gammel fisk (2+) ≥ 11 cm; all 

fisk ≥12 cm. Presmolttetthet er estimert på samme måte som for enkelte årsklasser (se over). 

 

Stasjon 1 

 

Stasjon 2 

 

Stasjon 2,5 

 

Stasjon 3 

 

Stasjon 3,5 

 

Stasjon 4 

 

Figur 6. Stasjoner for elektrofiske i Ulla 12. og 14. oktober 2016. Stasjonene er avmerket i figur 5. 
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GYTEFISKTELLING 

I 2016 ble drivtelling på strekningen fra vandringshinderet til Moldbakken utført 12. oktober, og 

videre ned til sjøen 14. oktober. Tellingen ble utført av én person som drev nedover elven med 

tørrdrakt, snorkel og maske. På utvalgte punkter ble antall fisk av ulike arter og i ulike 

størrelsesgrupper notert. Nærmere beskrivelse av metoden finnes i Sættem (1995) og Hellen mfl. 

(2004). Sikten var god (> 15 m) og det var lav vannføring (0,6 m³/s), noe som gav relativt god kontroll 

på antall fisk. Enkelte fisker ble likevel sannsynligvis oversett, og registreringene er minimumstall. 

 

Laksen ble inndelt i tre størrelseskategorier: smålaks (<3 kg), mellomlaks (3-7 kg) og storlaks (>7 kg). 

Det ble skilt mellom villaks og rømt oppdrettslaks basert på ytre morfologi. I enkelte tilfeller er det 

ikke mulig å identifisere oppdrettslaks, fordi en ikke får studert fiskene lenge nok eller kommer nær 

nok til å avgjøre opphavet. De ytre morfologiske forskjellene mellom villaks og tidlig rømt 

oppdrettslaks kan også være små. I slike tilfeller blir fisken normalt bestemt som villaks, og andelen 

rømt oppdrettslaks er derfor antatt å være et minimumsestimat. 

 

Ut fra gytefisktellingen ble eggtettheten estimert tilsvarende som for utregning av gytebestandsmål 

(Hindar et al. 2007, Anon. 2016a). Dette ble gjort ved å anta at andelen hunnfisk i gytebestanden av 

laks var 20 %, 70 % og 55 % blant henholdsvis smålaks, mellomlaks og storlaks. Videre har vi antatt 

at gjennomsnittsvekten på de tre størrelsesgruppene var som i sportsfiskefangsten. Antall egg per kg 

hunnfisk er antatt å være 1450 for laks (Hindar et al. 2007). Tilsvarende ble det for sjøaure antatt at 

andelen hunnfisk er 50 % i alle størrelsesgrupper, og at gjennomsnittsvekt for de ulike 

størrelsesgruppene var 0,75 kg, 1,8 kg og 4,0 kg. Antall egg per kg hunnfisk av sjøaure er antatt å være 

1900 (Sættem 1995). Ved utregning av eggtetthet har vi tatt utgangspunkt i et anadromt areal på 

128.690 m², som er arealet som er lagt til grunn ved utarbeidelse av gytebestandsmålet i vassdraget 

(Anon. 2016a). 

 

SKJELLPRØVER 

Alle skjellprøvene som ble mottatt fra sportsfiskere ble fortløpende nummerert, og alle opplysninger 

på konvolutten ble registrert i et regneark. Samtlige skjellprøver ble undersøkt under stereolupe, og art 

og opphav (rømt oppdrettslaks/villfisk) ble bestemt basert på vekstmønster. 
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 RESULTATER 
 

 

VANNFØRING 

Gjennomsnittlig årsvannføring i Ulla har vært 5,7 m³/s etter reguleringen (data fra 2002–2016). I 2016 

var snittvannføringen litt lavere med et gjennomsnitt på 5,3 m³/s. I 2015 ble det målt en flom på 151 

m³/s den 5. desember, som er den største flommen som er registrert siden 2002. Størst vannføring i 

2016 ble målt 31. desember, med en gjennomsnittlig døgnvannføring på 86,6 m³/s. 

 

I juni og oktober 2016 var vannføringen ca. 1/3 av snittvannføringen etter 2002, mens vannføringen i 

august var 80 % over dette snittet (tabell 1, figur 7). Gjennomsnittlig vannføring var høyest i 

desember med 12,3 m³/s, og lavest i juni med 0,9 m³/s (figur 7, tabell 1). I gjennomsnitt har 

vannføringen vært under 0,5 m³/s 31 dager per år etter 2002, mens dette forekom 19 dager i 2016. 
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Figur 7. Gjennomsnittlig vannføring i Ulla siden 01.01.2002 (grønn linje), målt ved målestasjonen 

Hauge bru (35.2.0.1001.1). Grått felt viser største og minste døgnvannføring i perioden, og rød linje 

er gjennomsnittlig døgnvannføring i 2016. Data fra NVE. 

 

Tabell 1. Sammenligning av ulike vannføringsparametere for året 2016 i forhold til hele perioden 

2002–2016. 

  
Snitt  

2002–2016 

2016 Avvik Avvik (%)  

Sesong Parameter 
i forhold til 

hele perioden 

Året Vannføring (m³/s) 5,63 5,33 -0,30 -5 

 
Minste vannføring (m³/s) 0,29 0,36 0,07 +24 

 
Antall dager < 0,5 m³/s 30,5 19 -11,5 -38 

 
Lengst periode (dager) < 0,5 m³/s 15,8 9 -6,8 -43 

 
Minste ukesnitt (m³/s) 0,35 0,39 0,04 +12 

Sommer Vannføring (m³/s) 4,63 5,12 0,48 +10 

 
Minste vannføring (m³/s) 0,39 0,37 -0,02 -5 

 
Antall dager < 0,5 m³/s 11,0 9 -2,0 -18 

 
Lengst periode (dager) < 0,5 m³/s 7,7 9 1,3 +17 

 
Minste ukesnitt (m³/s) 0,46 0,39 -0,07 -15 

Vinter Vannføring (m³/s) 6,33 5,48 -0,85 -13 

 
Minste vannføring (m³/s) 0,35 0,36 0,02 +6 

 
Antall dager < 0,5 m³/s 19,5 10 -9,5 -49 

 
Lengst periode (dager) < 0,5 m³/s 14,1 9 -5,1 -36 

 
Minste ukesnitt (m³/s) 0,42 0,41 -0,01 -3 
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UNGFISK 

Tetthet av laks 
Beregnet total tetthet av laks på de seks stasjonene som ble undersøkt var fra 30 til 112 per 100 m² per 

stasjon, med et gjennomsnitt på 54 laks per 100 m² (vedleggstabell A). Tettheten av årsyngel var kun 

1 per 100 m² på den nederste stasjonen (stasjon 1), og mellom 8 og 38 per 100 m² på de øvrige 

stasjonene (figur 8). Det var relativt bra tetthet av eldre laksunger på samtlige stasjoner, og både 1+ 

(klekket i 2015) og 2+ (klekket i 2014) var godt representert i hele elven. Det var lav tetthet av 

treåringer (3+), men dette skyldes at de fleste laksungene i Ulla går ut som treårssmolt. 

 

I 2016 var det høyest tetthet av laksunger på den øverste stasjonen (stasjon 4), men dette har variert en 

del mellom år (se Hellen & Kålås 2015, Kambestad mfl. 2016). Hovedinntrykket er at laksungene er 

relativt jevnt fordelt over hele anadrom strekning, med generelt moderat tetthet.  

 

 

Figur 8. Estimert tetthet (fisk per 100 m²) av de ulike aldersgruppene av laks (venstre) og aure (høyre) 

på hver elektrofiskestasjon ved ungfiskundersøkelser i Ulla i oktober 2016. 

 

Tetthet av aure 
Aure ble kun fanget på halvparten av stasjonene (figur 8, vedleggstabell B). Tettheten var høyest på 

stasjon 2 (5 aure per 100 m²), men dette regnes som svært lav tetthet av denne arten. Årsyngel av aure 

ble registrert på stasjon 2 og 4 (totalt tre individer). 

 

Tetthet av presmolt 
Tettheten av fisk i presmoltstørrelse var relativt god på alle stasjonene, med et snitt på 15 presmolt per 

100 m² (figur 9). Tettheten var lavest på stasjon 3,5 med 11 presmolt per 100 m², og høyest på stasjon 

4 med 20 per 100 m². Laks var dominerende art blant presmolt på samtlige stasjoner.  

 

 
 

Figur 9. Estimert tetthet av presmolt 

laks (rød) og aure (blå) på de ulike 

stasjonene i Ulla i oktober 2016. 

Gjennomsnittlig presmolttetthet er 

vist med grå strek.  
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Alder, størrelse og lengdefordeling 
Årsyngel laks var i snitt 52 mm lange i oktober 2016, mot 46 mm i oktober 2015 og 54 mm i 

november 2014 (se Hellen & Kålås 2015, Kambestad mfl. 2016). Forskjellen skyldes sannsynligvis 

ulik vanntemperatur i vekstsesongen mellom år (se figur 3). For øvrige aldersgrupper av laks var det 

liten forskjell i lengde mellom de tre årene. Ettåringene er i snitt 8 til 9 cm og toåringene knappe 12 

cm lange (figur 10). Snittstørrelsen for årsyngel og ettåringer øker gradvis nedover elven 

(vedleggstabell A), noe som kan ha sammenheng med at vanntemperaturen i sommerhalvåret 

sannsynligvis er høyest nederst i vassdraget. 

 

Aure er normalt større enn laksen ved samme alder, og dette virker også å være tilfelle for ungfisken i 

Ulla (figur 10). Gjennomsnittslengde for ulike aldersgrupper av aure er usikker på grunn av lav fangst. 

  

  
 

 

Lengdefordelingen for laks viser at det i 2016 var noe overlapp i lengde mellom de ulike årsklassene 

(figur 11, vedleggstabell A). Treåringene var stort sett på samme størrelse som toåringene, men det 

gjøres oppmerksom på at de fleste (og høyst sannsynlig største) individene i denne årsklassen allerede 

gikk ut som smolt våren 2016. For aure var det ikke overlapp mellom de to registrerte årsklassene, 

men på grunn av liten fangst er dataene ikke nødvendigvis representative for populasjonen som helhet. 

 

 

Figur 11. Lengdefordeling for laksunger (venstre) og aureunger (høyre) som ble fanget ved 

elektrofiske på seks stasjoner i Ulla i oktober 2016. NB: Ulike Y-akser. 

 

Alder og lengde av presmolt 
Fangsten av fisk i presmoltstørrelse fordelte seg på 72 laks og 4 aure. Presmolt laks var fra 10 til 16,3 

cm lange, og 12,2 cm i gjennomsnitt (tabell 2). Presmoltalderen for laks varierte fra 1 til 3 år, med 

gjennomsnitt på 2,0 år. Aure i presmoltstørrelse var 10,5 til 12,9 cm lange, med en snittalder på 1,0 år. 

Det ble imidlertid ikke fanget aure eldre enn 1+ ved elfiske, og reell gjennomsnittlig smoltalder er 

sannsynligvis noe høyere. 

Figur 10. Gjennomsnittlig lengde for 

årsyngel, ettåringer, toåringer og 

treåringer av laks i Ulla høsten 2014, 

2015 og 2016. For aure er kun data 

for 2015 inkludert, pga. liten fangst 

øvrige år. Det ble ikke fanget 

treåringer av aure i 2015.  
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Tabell 2. Alder og lengde (gjennomsnitt, min og maks) for presmolt laks og aure fanget ved elfiske i 

Ulla i oktober 2016. Merk at smoltalder er ett år høyere enn presmoltalder. 

   Alder   Lengde (mm) 

 Antall Min Snitt Maks  Min Snitt Maks 

Laks 72 1 2,0 3  100 122 163 

Aure 4 1 1,0 1  100 111 129 

 

Kjønn og kjønnsmodning 
Totalt 135 laks og 4 aure eldre enn årsyngel ble kjønnsbestemt. Blant laksene var det noe flere hanner 

enn hunner, og 17 av de 74 hannene (23 %) var kjønnsmodne (tabell 3). Det ble registrert 

kjønnsmodne hannlaks i alle aldersgruppene fra ettåringer til treåringer, og andelen kjønnsmodne 

hanner var sterkt økende med økende alder. Ingen av aurene var kjønnsmodne. 

 

Tabell 3. Kjønnsfordeling, andel kjønnsmodne hannlaks og fordeling av kjønnsmodne og umodne 

aurer eldre enn årsyngel fanget under elfiske i Ulla i oktober 2016. Kun kjønnsbestemte individer er 

inkludert i tabellen. 

Alder 

Laks 
 

Aure 

Hunner Hanner Sum Kjønnsmodne hanner 
 

Umodne Modne Umodne Modne 

   Antall %  hunner hunner hanner hanner 

1 25 40 65 1 2,5 
 

1 0 3 0 

2 33 26 59 9 34,6 
 

0 0 0 0 

3 3 8 11 7 87,5 
 

0 0 0 0 

Totalt 61 74 135 17 23,0 
 

1 0 3 0 

 

 

GYTEBESTAND 

Det ble observert 225 gytelaks i Ulla i oktober 2016, fordelt på 45 smålaks, 145 mellomlaks og 35 

storlaks (tabell 4). Én av mellomlaksene var en oppdrettslaks, hvilket gir et innslag av oppdrettslaks i 

gytebestanden på minimum 0,4 %. Oppdrettslaksen ble observert mellom Moldbakken og broen mot 

Moldbakken. Én av smålaksene hadde et Carlinmerke, og stammer fra utsetting i et annet vassdrag. 

 

Tabell 4. Gytelaks og gyteaure > 0,5 kg observert på ulike elvestrekninger i Ulla under drivtelling i 

oktober 2016. Antall gytefisk av hver art per kilometer elvestrekning og per hektar (10 000 m²) 

elveareal er beregnet. Oppdrettslaks er ikke inkludert i tabellen. 

Elvedel – til  
Areal Lengde Laks  Aure 

(ha) (m) <3 kg 3-7 kg >7 kg Tot.   < 1 kg 1-3 kg > 3 kg Tot. 

Elfiske-stasjon 4 1,65 680 11 39 9 59  4 0 0 4 

Moldbakken 2,11 870 3 13 4 20  4 1 1 6 

Bro til Moldbakken 3,04 1250 10 51 13 74  2 2 1 5 

Fisketrapp 1,82 750 2 6 2 10  0 2 0 2 

Jøsenfjorden skole 1,82 750 1 9 1 11  4 0 0 4 

Sjø 2,43 1000 18 26 6 50  0 0 0 0 

Ulla 12,87 5300 45 144 35 224  14 5 2 21 

Antall per km   8,5 27,2 6,6 42,3  2,6 0,9 0,4 4,0 

Antall per hektar    3,5 11,2 2,7 17,4  1,1 0,4 0,2 1,6 

 

Det ble observert 21 gyteaure over 0,5 kg, fordelt på fjorten på 0,5-1 kg, fem på 1-3 kg og to over 3 kg 

(tabell 4). Det ble talt 35 blenkje (små, umodne sjøaure), men det er sannsynlig at det stod flere 

blenkjer på grunne områder hvor det var vanskelig å få oversikt. Det ble ikke observert betydelige 

lakselus-skader på ryggfinnene til blenkjene. 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 2441 15 

Gytefisk av begge arter var godt spredt utover hele anadrom strekning, men det var lavere tetthet av 

gytelaks mellom broen til Moldbakken og Jøsenfjord skole enn i øvrige deler av elven. 

 

Eggtetthet 
Med bakgrunn i størrelsesfordelingen ble det beregnet en gytebestand av villaks på 129 hunner og 95 

hanner. I tillegg kommer flere tusen dverghanner. Basert på gjennomsnittsvekt av hver 

størrelsesgruppe i skjellmaterialet (se under) er samlet vekt på gytehunnene beregnet til 641 kg, som 

gir et totalt eggantall på 930 000. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig tetthet på 7,2 lakseegg/m² i Ulla 

(tabell 5), altså mer enn tre ganger gytebestandsmålet satt av VRL (Anon. 2016a). For sjøaure er 

eggtettheten beregnet til 0,2 per m². 

 

Tabell 5. Antall laks og aure i de forskjellige størrelsesgruppene, antatt kjønnsfordeling, estimert 

antall, snittvekt og biomasse av hunnfisk, antall egg, bidrag fra den enkelte størrelsesgruppe og 

eggtetthet per m². Beregningene forutsetter et eggantall på 1450 egg per kilo laks og 1900 per kilo 

aure (Hindar 2007, Sættem 1995), og et elveareal på 128.690 m². 

  Laks  Aure 

  Små Mellom Stor Totalt  < 1 kg 1-3 kg >3 kg Totalt 

Antall observert 45 144 35 224  14 5 2 21 

Andel hunner (%) 20 70 55 -  50 50 50  

Antall hunner 9 101 19 129  7 3 1 11 

Vekt (kg) 1,7 4,6 8,4 4,6  0,75 1,80 4,00 19,9 

Biomasse (kg) 15,3 463,7 161,7 640,7  5,3 4,5 4,0 13,8 

Antall egg 22 185 672 336 234 465 928 986  9 975 8 550 7 600 26 125 

Bidrag (%) 2,4 72,4 25,2 100  38,2 32,7 29,1 100 

Egg per m² 0,2 5,2 1,8 7,2  0,08 0,07 0,06 0,20 

 

Beskatning 
I 2016 ble det avlivet 182 laks ved sportsfiske i Ulla. Med en observert gytebestand på 224 villaks gir 

dette et totalt innsig på minimum 406 individer. Beskatningen ved sportsfiske i elv var dermed 

maksimum 45 % i 2016. Det ble ikke avlivet sjøaure ved sportsfisket i 2016. 

 

SKJELLPRØVER 

Det ble levert inn skjell fra 94 laks fanget ved sportsfiske i Ulla i 2016-sesongen, hvorav to 

oppdrettslaks. Villaksene fordelte seg på 30 smålaks (< 3 kg), 58 mellomlaks (3–7 kg) og 6 storlaks (> 

7 kg). Gjennomsnittlig vekt i disse gruppene var henholdsvis 1,7 kg, 4,6 kg og 8,4 kg. Smålaksene 

hadde vært én til to vintre i sjø, mellomlaksene to til tre vintre i sjø og storlaksene to til fire vintre i 

sjø. Fiskerne hadde ikke notert at noen av fiskene var merket eller fettfinneklippet. 

 

ANDRE OBSERVASJONER 

Det ble ikke fanget ål eller andre fiskearter på noen av de undersøkte stasjonene. 
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 BESTANDSUTVIKLING I ULLAVASSDRAGET 
 

 

Det har blitt gjennomført ulike ferskvannbiologiske undersøkelser i Ullavassdraget siden 1990, med 

blant annet ungfiskundersøkelser og gytefiskregisteringer, samt analyser av skjellprøver. Nedenfor er 

bestandsutviklingen for denne perioden sammenstilt. En mer omfattende diskusjon og vurdering blir 

samlet ved sluttrapportering av nåværende overvåking i 2018. 

 

UNGFISKTETTHET 

Under elektrofiske undersøker en noen få stasjoner som utgjør en liten del av det totale elvearealet i 

vassdraget. Ved å sammenligne ungfiskdata over flere år kan en følge en årsklasse fra det året den 

kommer opp av grusen som yngel til den går ut som smolt. Ved registreringer av en årsklasse over 

flere år kan en redusere utslaget av feilkilder knyttet til metodikken ved elfiske, blant annet variasjon i 

vannføring og temperatur fra år til år.  

 

Når det er lite gyting i deler av et vassdrag kan registrert tetthet av den resulterende årsklasse som 0+ 

være relativt tilfeldig. Når laksungene blir eldre og større er de spredd over et større areal, og tettheten 

som estimeres ved elektrofiske blir derfor normalt mer representativ jo eldre fisken er, gitt at det fiskes 

på lav vannføring. 

 

Det har vært gjennomført elektrofiske på minst fire stasjoner i Ulla i 20 av årene siden 1990 (Enge 

2011; 2012: 2013; 2014, Enge & Helgøy 1995, Helgøy 1999; 2001; 2004, Hellen & Kålås 2015, 

Kambestad mfl. 2016). Ved undersøkelsene frem til og med 2013 er det bare skilt mellom årsyngel og 

eldre fiskeunger (figur 12). Dette gjør at det er vanskelig å evaluere om årsklasser som fremstår som 

svake som årsyngel forblir svake som eldre, noe som kunne bekrefte at en årsklasse faktisk er fåtallig. 

Fra og med 2014 er eldre ungfisk aldersbestemt, og sterke og svake årsklasser vil dermed kunne 

skilles fra hverandre med større sikkerhet. Dette vil gi et betydelig bedre grunnlag for å vurdere 

overlevelse og effekten av ulike påvirkninger. 

 

Laks 
Det har vært stor variasjon i tettheten av årsyngel laks mellom år. Det er vanskelig å evaluere om dette 

er utslag av tilfeldigheter, siden eldre årsklasser er slått sammen og kamuflerer om det er høy eller lav 

tetthet av ett- eller toåringer (figur 12). For dataene som er samlet inn i perioden 1993–2013 er det 

ingen sammenheng mellom estimert tetthet av årsyngel det ene året og estimert tetthet av eldre ungfisk 

året etter (R2 = 0,05). Sammenlignet med tidligere år var gjennomsnittlig tetthet av årsyngel i 2016 

under halvparten av gjennomsnittet (35 per 100 m²), mens tettheten av eldre lakseunger var omtrent på 

gjennomsnittet (35 per 100 m² også for denne gruppen). Resultatene er ikke helt sammenlignbare 

mellom år på grunn av ulikt antall stasjoner, men om stasjoner som kun er fisket i 2014–2016 (stasjon 

2,5 og 3,5) holdes utenfor, blir konklusjonene for 2016 fortsatt de samme. 

 

I 2016 var gjennomsnittlig tetthet av presmolt laks relativt god, med 14 individer per 100 m². Dette er 

likevel lavere enn i 2014 og 2015, da det ble estimert en tetthet på henholdsvis 18 og 22 presmolt laks 

per 100 m². For tidligere år kan presmolttetthet ikke beregnes, ettersom fisken ikke ble aldersbestemt. 

 

Aure 
Tettheten av aure i Ulla har vært relativt lav i hele undersøkelsesperioden, med en klar avtakende 

tendens etter årtusenskiftet (figur 12). Estimert tetthet var i 2016 den nest laveste som er registrert, 

men uansett omtrent på nivå med perioden 2010–2015. Den lave tettheten av aureunger har 

sannsynligvis sammenheng med sterk konkurranse fra laksunger og lav eggtetthet som følge av liten 

gytebestand av aure de siste årene (se under). 
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Figur 12. Gjennomsnittlig estimert tetthet (antall/100 m²) av de ulike aldersgruppene av laks (oppe) 

og aure (nede) ved ungfiskundersøkelser i Ulla fra 1990 til 2016. Det ble ikke fisket i 1997, 2003 eller 

2005–2009. 

 

GYTEBESTAND 

Det har blitt utført gytefisktellinger i vassdraget i perioden 2011–2016 (se Hellen & Kålås 2015, 

Kambestad mfl. 2016, Normann mfl. 2014). I denne perioden har antall observerte gytelaks gått ned 

for hvert år, med reduksjon for alle størrelsesgrupper (figur 13). Beregnet eggtetthet var 7,2 lakseegg 

per m² i 2016, slik at gytebestanden fortsatt er svært god i forhold til gytebestandsmålet på 2 

lakseegg/m². Beregnet beskatning har i perioden 2011–2015 ligget mellom 10 og 45 % av innsiget av 

laks, med lavest beskatning i 2014 og høyest i 2016. Andelen oppdrettslaks registrert ved 

gytefisktellingene har ligget under 2 % i hele perioden (figur 13). 
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Figur 13. Antall gytelaks (venstre) og gyteaure (høyre) observert under gytefisktellingene i Ulla i 

perioden 2011–2016. NB: Ulik y-akse på figurene. Andel oppdrettslaks er vist med blå linje. Data for 

2011–2013 fra Normann mfl. (2014). 

 

Det har blitt registrert få sjøaure i vassdraget ved gytefisktelling i 2011–2016, og noe færre i 2016 enn 

de foregående årene (figur 13). Ettersom gytefisktellingene flere av årene ble gjennomført etter at 

mesteparten av sjøauren hadde gytt, er det mulig at en del av sjøaurene hadde vandret ut i sjøen før 

tellingen. Tellingen i 2016 ble imidlertid gjennomført midt i oktober, og det er sannsynlig at så godt 

som alle sjøaure som gytte i Ulla dette året stod i elven på dette tidspunktet. Lave tettheter av gyteaure 

er dermed en reell situasjon i vassdraget, og de lave fangstene av ungfisk av aure underbygger dette. 

 

FANGSTSTATISTIKK 

I perioden 1979–2016 har det i gjennomsnitt blitt fanget 80 laks per år i Ulla, med en 

gjennomsnittsvekt på 3,6 kg (figur 14). Frem til og med 2005 var det stort sett dominans av smålaks, 

men etter dette har mellomlaks vært den mest tallrike størrelsesgruppen de fleste år. I 2014, 2015 og 

2016 ble henholdsvis to, tre og én laks satt tilbake i elven etter fangst, og de andre årene har det ikke 

vært registrert gjenutsetting. I 2016 ble det fanget 183 laks, fordelt på 70 (38 %) smålaks, 104 (57 %) 

mellomlaks og 9 (5 %) storlaks. Gjennomsnittsvekten var 3,5 kg i 2016. 

 

Det var relativt gode laksefangster i Ulla i 2003 og 2005, med mer enn 200 laks per år, men i perioden 

2006–2014 var fangstene lavere (figur 14). I 2014 bidro vedvarende lav sommervannføring 

sannsynligvis til den uvanlig lave fangsten. De to siste årene har fangstene igjen vært relativt gode, og 

fangsten i 2016 er den tredje høyeste som er registrert i den offisielle statistikken. Sjøaurefangstene 

har gått nedover fra tidlig på 1990-tallet (figur 14), og i 2010 ble sjøauren i vassdraget fredet. I 2016 

ble fangst av én sjøaure registrert, men denne ble gjenutsatt. 

 

 
 

Figur 14. Fangst i antall (stolper) av laks og sjøaure i Ulla i perioden 1975–2016. Fra 1979 er 

laksefangstene inndelt i smålaks (<3 kg, grønn) og laks (>3 kg, blå), og fra 1993 i smålaks, 

mellomlaks (3-7 kg, rød) og storlaks (>7 kg, svart). Linjer viser samlet fangst av laks og sjøaure i 

resten av Rogaland. NB: Fangst inkluderer gjenutsatt fisk. Kilde: SSB. 
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SKJELLANALYSER AV VOKSEN FISK 

Det er mottatt skjellprøver fra sportsfisket i Ulla åtte av de tolv siste årene (figur 15). I 2016 kom det 

inn skjellprøver av 94 laks, og til sammen er det mottatt prøver av 319 laks og 1 sjøaure.  

I 2005 og 2006 var det henholdsvis 5 og 10 % rømt oppdrettslaks blant de innsendte prøvene (figur 

15). I perioden 2007 til 2014 ble det kun mottatt skjellprøver fire av årene, og ingen av disse stammet 

fra oppdrettslaks. Det ble imidlertid samlet inn for få prøver til å vurdere innslag av oppdrettslaks i 

bestanden disse årene. I 2015 ble det mottatt skjellprøver fra 62 laks, hvorav én var en oppdrettslaks 

(1,6 %), og i 2016 var 2 av 94 innsendte prøver (2,1 %) fra oppdrettslaks. Generelt har det vært lavt 

innslag av rømt oppdrettslaks i regionen de siste fem-seks årene (Urdal 2016). 

 

 

Figur 15. Antall analyserte skjellprøver av laks fra Ulla (stolper, venstre akse) i perioden 2005–

2016. Røde punkter/linjer viser andel rømt oppdrettslaks blant skjellprøvene år for år (høyre akse). 
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VEDLEGG 
 

 

VEDLEGGSTABELL A. Laks i Ulla 12. og 14. oktober 2016. Fangst per omgang og estimat for tetthet 

(antall per 100 m²) med 95 % konfidensintervall, lengde (mm) med standardavvik (SD), maks- og 

minimumslengder og biomasse (g) for hver aldersgruppe på hver stasjon og samlet for alle stasjoner. 

Merk: Samlet estimat er snitt av estimatene for hver stasjon ± 95 % konfidensintervall. Biomasse er 

ikke beregnet for stasjon 2.5 og 3.5, fordi det her kun ble fisket én omgang. 

Stasjon 

nr 

Alder / 

gruppe 

Fangst, antall Estimat 

antall 

± 95 % 

CI 

Fangb. Lengde (mm) Biomasse 

(gram) 1. omg. 2. omg. 3. omg. 
4. omg. 

Sum  Gj.snitt SD Min Max 
1 0 0 0 1 1 1,3 * - 63,0 - 63 63 2 

100 m² 1 7 2 2 11 12,3 4,5 0,52 93,9 5,1 84 103 76 

 2 11 1 0 12 12,0 0,2 0,92 121,2 7,8 106 131 183 
 3 4 1 0 5 5,0 0,4 0,82 125,4 10,8 114 140 88 

 Sum 22 4 3 29 29,8 2,4 0,70 109,6 18,0 63 140 350 
 Sum >0+ 22 4 2 28 28,4 1,6 0,75 111,2 16,0 84 140 347 
 Presmolt 14 2 0 16 16,0 0,3 0,89 121,8 10,6 100 140 249 

2 0 7 2 1 10 13,2 2,4 0,65 59,2 5,5 53 68 23 
79 m² 1 4 2 1 7 10,1 5,3 0,50 94,9 10,8 72 105 66 

 2 3 3 1 7 9,5 *  124,1 9,5 108 136 150 
 3 0 0 1 1 1,4 *  133,0 - 133 133 31 

 Sum 14 7 4 25 37,1 11,8 0,47 90,3 29,7 53 136 270 
 Sum >0+ 7 5 3 15 26,8 23,0 0,34 111,1 18,4 72 136 247 
 Presmolt 3 4 2 9 12,2 *  122,2 12,4 101 136 192 

2,5 0 9   9 22,1 - - 53,2 4,4 44 58 - 
102 m² 1 13   13 21,2 - - 84,7 9,1 72 104 - 

 2 8   8 13,1 - - 114,6 6,3 105 123 - 
 3 0   0 0,0 - - - - - - - 

 Sum 30 0 0 30 49,0 - - 83,2 24,5 44 123 - 
 Sum >0+ 21 0 0 21 34,3 - - 96,1 16,9 72 123 - 
 Presmolt 8 0 0 8 13,1 - - 113,9 7,4 103 123 - 

3 0 2 2 3 7 8,9 * - 55,7 2,6 53 60 11 
100 m² 1 8 8 3 19 27,0 21,1 0,33 83,0 6,2 71 96 94 

 2 9 5 1 15 16,1 3,4 0,60 116,3 9,1 103 135 209 
 3 1 0 0 1 1,0 0,0 1,00 126,0 - 126 126 19 

 Sum 20 15 7 42 54,9 21,9 0,38 91,4 23,5 53 135 333 
 Sum >0+ 18 13 4 35 41,0 11,0 0,47 98,5 18,7 71 135 322 
 Presmolt 10 3 0 13 13,1 0,8 0,80 119,5 7,9 110 135 197 

3,5 0 4   4 8,0 * - 49,0 4,1 43 52 - 
125 m² 1 16   16 21,3 * - 81,6 7,1 69 91 - 

 2 11   11 14,7 * - 114,6 6,6 105 126 - 
 3 0   0 0,0 * - - - - - - 

 Sum 31   31 41,3 * - 89,1 22,9 43 126 - 
 Sum >0+ 27   27 36,0 * - 95,0 17,9 69 126 - 
 Presmolt 8   8 10,7 * - 117,4 5,5 112 126 - 

4 0 12 8 10 30 38,3 * - 47,8 3,9 40 58 30 
100 m² 1 5 9 6 20 21,4 * - 81,1 7,4 67 92 92 

 2 10 4 0 14 14,2 1,2 0,75 127,2 7,9 115 140 245 
 3 3 1 0 4 4,0 0,5 0,78 138,5 16,7 126 163 101 

 Sum 30 22 16 68 111,5 67,2 0,23 79,3 34,3 40 163 467 
 Sum >0+ 18 14 6 38 49,2 19,9 0,35 104,1 26,3 67 163 438 
 Presmolt 13 5 0 18 18,3 1,2 0,75 129,7 11,0 115 163 346 

Totalt 0 34 12 15 61 15,3 13,8 - 51,7 6,1 40 68 16 
606 m² 1 53 21 12 86 18,9 6,7 - 84,9 8,8 67 105 83 

 2 52 13 2 67 13,3 2,4 - 119,8 9,1 103 140 199 
 3 8 2 1 11 1,9 2,2 - 130,9 13,1 114 163 61 

 Sum 147 48 30 225 53,9 31,0 - 88,5 28,7 40 163 360 
 Sum >0+ 113 36 15 164 36,0 8,7 - 102,2 20,6 67 163 344 
 Presmolt 56 14 2 72 13,9 2,9 - 122,0 10,7 100 163 249 

*Dersom konfidensintervallet overstiger estimatet, eller det kun ble fisket én omgang, er tetthet beregnet ut fra 

en antatt fangbarhet på 0,4 for 0+ og 0,6 for eldre ungfisk (jf. Forseth & Harby 2013). 
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VEDLEGGSTABELL B. Aure i Ulla 12. og 14. oktober 2016. Fangst per omgang og estimat for 

tetthet (antall per 100 m²) med 95 % konfidensintervall, lengde (mm) med standardavvik (SD), maks- 

og minimumslengder og biomasse (g) for hver aldersgruppe på hver stasjon og samlet for alle 

stasjoner. Merk: Samlet estimat er snitt av estimatene for hver stasjon ± 95 % konfidensintervall. 

Biomasse er ikke beregnet for stasjon 2.5 og 3.5, fordi det her kun ble fisket én omgang. 

Stasjon 

nr 
Alder / 

gruppe 
Fangst, antall Estimat 

antall 
± 95 % 

CI 
Fangb. Lengde (mm) Biomasse 

(gram) 1. omg. 2. omg. 3. omg. 

4. omg. 

Sum  Gj.snitt SD Min Max 
1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 

100 m² 1 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 
 2 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 
 3 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 

 Sum 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 
 Sum >0+ 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 
 Presmolt 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 

2 0 2 0 0 2 2,5 0,0 1,00 72,0 5,7 68 76 10 
79 m² 1 1 1 0 2 2,8 1,9 0,57 122,0 9,9 115 129 50 

 2 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 
 3 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 

 Sum 3 1 0 4 5,1 0,6 0,78 97,0 29,6 68 129 59 
 Sum >0+ 1 1 0 2 2,8 1,9 0,57 122,0 9,9 115 129 50 
 Presmolt 1 1 0 2 2,8 1,9 0,57 122,0 9,9 115 129 50 

2,5 0 0   0 0,0 * - - - - - - 
102 m² 1 1   1 1,3 * - 101,0 - 101 101 - 

 2 0   0 0,0 * - - - - - - 
 3 0   0 0,0 * - - - - - - 

 Sum 1 0 0 1 1,3 * - 101,0 - 101 101 - 
 Sum >0+ 1 0 0 1 1,3 * - 101,0 - 101 101 - 
 Presmolt 1 0 0 1 1,3 * - 101,0 - 101 101 - 

3 0 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 
100 m² 1 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 

 2 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 
 3 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 

 Sum 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 
 Sum >0+ 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 
 Presmolt 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 

3,5 0 0   0 0,0 * - - - - - - 
125 m² 1 0   0 0,0 * - - - - - - 

 2 0   0 0,0 * - - - - - - 
 3 0   0 0,0 * - - - - - - 

 Sum 0   0 0,0 * - - - - - - 
 Sum >0+ 0   0 0,0 * - - - - - - 
 Presmolt 0   0 0,0 * - - - - - - 

4 0 1 0 0 1 1,0 0,0 1,00 55,0 - 55 55 2 
100 m² 1 1 0 1 2 2,6 * - 98,5 2,1 97 100 18 

 2 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 
 3 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 

 Sum 2 0 1 3 3,8 * - 84,0 25,2 55 100 20 
 Sum >0+ 1 0 1 2 2,6 * - 98,5 2,1 97 100 18 
 Presmolt 0 0 1 1 1,3 * - 100,0 - 100 100 10 

Totalt 0 3 0 0 3 0,6 1,1 - 66,3 10,6 55 76 2 
606 m² 1 3 1 1 5 1,1 1,4 - 108,4 13,4 97 129 15 

 2 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 
 3 0 0 0 0 0,0 0,0 - - - - - 0 

 Sum 6 1 1 8 1,7 2,3 - 92,6 24,7 55 129 18 
 Sum >0+ 3 1 1 5 1,1 1,4 - 108,4 13,4 97 129 15 
 Presmolt 2 1 1 4 0,9 1,2 - 111,3 13,7 100 129 13 

*Dersom konfidensintervallet overstiger estimatet, eller det kun ble fisket én omgang, er tetthet beregnet ut fra 

en antatt fangbarhet på 0,4 for 0+ og 0,6 for eldre ungfisk (jf. Forseth & Harby 2013). 
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 VEDLEGGSTABELL C. Laks og aure samlet i Ulla 12. og 14. oktober 2016. Fangst per omgang og 

estimat for tetthet (antall per 100 m²) med 95 % konfidensintervall og biomasse (g) for hver 

aldersgruppe på hver stasjon og samlet for alle stasjoner. Merk: Samlet estimat er snitt av estimatene 

for hver stasjon ± 95 % konfidensintervall. Biomasse er ikke beregnet for stasjon 2.5 og 3.5, fordi det 

her kun ble fisket én omgang. 

Stasjon 

nr 
Alder / 

gruppe 
Fangst, antall Estimat 

antall 
± 95 % 

CI 
Fangb. Biomasse 

(gram) 1. omg. 2. omg. 3. omg. 

4. omg. 

Sum  

1 0 0 0 1 1 1,3 * - 2 
100 m² 1 7 2 2 11 12,3 4,5 0,52 76 

 2 11 1 0 12 12,0 0,2 0,92 183 
 3 4 1 0 5 5,0 0,4 0,82 88 

 Sum 22 4 3 29 29,8 2,4 0,70 350 
 Sum >0+ 22 4 2 28 28,4 1,6 0,75 347 
 Presmolt 14 2 0 16 16,0 0,3 0,89 249 

2 0 9 2 1 12 15,6 1,8 0,71 33 
79 m² 1 5 3 1 9 12,9 5,4 0,51 116 

 2 3 3 1 7 9,5 * - 150 
 3 0 0 1 1 1,4 * - 31 

 Sum 17 8 4 29 41,3 9,5 0,52 329 
 Sum >0+ 8 6 3 17 28,9 19,8 0,37 296 
 Presmolt 4 5 2 11 14,9 * - 242 

2,5 0 9   9 22,1 * - 0 
102 m² 1 14   14 22,9 * - 0 

 2 8   8 13,1 * - 0 
 3 0   0 0,0 * - 0 

 Sum 31   31 50,7 * - 0 
 Sum >0+ 22   22 35,9 * - 0 
 Presmolt 9   9 14,7 * - 0 

3 0 2 2 3 7 8,9 * - 11 
100 m² 1 8 8 3 19 27,0 21,1 0,33 94 

 2 9 5 1 15 16,1 3,4 0,60 209 
 3 1 0 0 1 1,0 0,0 1,00 19 

 Sum 20 15 7 42 54,9 21,9 0,38 333 
 Sum >0+ 18 13 4 35 41,0 11,0 0,47 322 
 Presmolt 10 3 0 13 13,1 0,8 0,80 197 

3,5 0 4   4 8,0 * - 3 
125 m² 1 16   16 21,3 * - 59 

 2 11   11 14,7 * - 114 
 3 0   0 0,0 * - 0 

 Sum 31   31 41,3 * - 177 
 Sum >0+ 27   27 36,0 * - 174 
 Presmolt 8   8 10,7 * - 88 

4 0 13 8 10 31 39,6 * - 31 
100 m² 1 6 9 7 22 22,6 * - 110 

 2 10 4 0 14 14,2 1,2 0,75 245 
 3 3 1 0 4 4,0 0,5 0,78 101 

 Sum 32 22 17 71 114,6 65,1 0,28 487 
 Sum >0+ 19 14 7 40 53,1 22,9 0,37 456 
 Presmolt 13 5 1 19 19,6 2,2 0,68 356 

Totalt 0 37 12 15 64 15,9 14,3 - 19 
606 m² 1 56 22 13 91 19,8 6,2 - 98 

 2 52 13 2 67 13,3 2,4 - 199 
 3 8 2 1 11 1,9 2,2 - 61 

 Sum 153 49 31 233 55,4 31,7 - 377 
 Sum >0+ 116 37 16 169 37,2 9,6 - 359 
 Presmolt 58 15 3 76 14,8 3,1 - 262 

*Dersom konfidensintervallet overstiger estimatet, eller det kun ble fisket én omgang, er tetthet beregnet ut fra 

en antatt fangbarhet på 0,4 for 0+ og 0,6 for eldre ungfisk (jf. Forseth & Harby 2013). 
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Vedleggstabell D. Lokalisering og beskrivelse av elektrofiskestasjonene i Ullavassdraget i 2016. 

Stasjon 

(nr) 

UTM koordinat 

WGS84 

Antall 

omganger 

Areal 

(m² -lxb) 

   Type 

   elveklasse 

Dyp 

(cm) 

Snitt-dyp 

(cm)     Begroing Substrat 

Vannfart 

(m/s) 

1 32 V 354350 6579101 3 100 (25x4) Grunnområde/glattstrøm 0-40 20 < 5% mose Stein, stor stein 0-0,7 

2 32 V 354918 6579631 3 80 (14,5x5,5) Grunnområde/glattstrøm 0-50 20 < 5% mose Stein, stor stein 0-1,0 

2,5 32 V 355160 6579885 1 102 (17X6) Grunnområde 0-40 15 < 5% mose Småstein/stor stein 0-0,3 

3 32 V 355309 6580972 3 100 (20x5) Grunnområde 0-30 10 10 % mose Småstein/grus 0-0,6 

3,5 32 V 355427 6581790 1 125 (25x5) Grunnområde 0-60 20 < 5% mose Stein, stor stein 0-0,4 

4 32 V 355202 6582535 3 100 (20x5) Grunnområde/glattstrøm 0-35 15 50 % mose Stein, småstein, sand 0-0,8 

 
 


