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FORORD 

Rådgivende Biologer AS gjennomførte fiskeundersøkelser på lakseførende del av Riksheimelva i 

Sykkylven i oktober 2017, på oppdrag fra Sykkylven Energi AS.  

 

Bestandene av ungfisk ble undersøkt ved elektrisk fiske og antall gytefisk ble talt ved drivtelling. 

Feltarbeidet ble utført av Bjart Are Hellen og Jan Melseth. 

 

Takk til Jan Melseth, Frank Riksheim og Jens Kåre Blakstad for god hjelp og tilrettelegging i forbindelse 

med feltarbeidet og for informasjon om vassdraget.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Sykkylven Energi AS v/ Trond Lauritzen for oppdraget. 

 

 

 

Bergen, 5. februar 2018 
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SAMMENDRAG 

Hellen, B. A. 2018. 

 Fiskeundersøkelse i Riksheimelva, 2017. Rådgivende Biologer AS, rapport 2587, 15 sider, ISBN 

978-82-8308-443-6 . 

 

Riksheimselva har en lakseførende strekning på 1,3 km, og et anadromt elveareal på 14.000 m². En kan 

forvente at laks naturlig vil være den dominerende arten i vassdraget. Elvearealet tilsier at det kan være 

en tilstrekkelig smoltproduksjon i elven til at den kan ha en egen bestand av laks.  

 

Vassdraget er regulert, og det er normalt drift i kraftverket hele året, noe som gjør at en unngår svært 

lave vannføringer i vassdraget i forbindelse med lange tørkeperioder. Om en sørger for å slippe forbi 

vann til den anadrome strekningen i forbindelse med driftsstans kraftverket, og unngår for raske opp og 

nedkjøringer, kan kraftverksdriften være positiv for fiskeproduksjonen i vassdraget.  

 

Slik elven framstår, med hensyn på inngrep i elveløpet, skjul og gytearealer er det forventet at 

produksjonen av ungfisk skal være relativt god. Undersøkelsene i 2017 viste at tettheten av både laks-

og ørretunger var svært lav, og langt under det som er forventet i en slik elv. Også antallet gytefisk var 

svært lavt både av laks og sjøørret. Beregnet eggtetthet, basert på registrert gytefisk, lå langt under det 

en kan forvente er gytebestandsmålet i en slik elv.  

 

Erfaring fra bl.a. Vikeelva i samme fjordsystem viser at det tar svært lang tid å naturlig bygge opp en 

bestand som er så fåtallig som den en har i Riksheimelva. Det anbefales derfor å reetablere en 

laksebestand med tilstrekkelig genetisk variasjon. Et slik tiltak forutsetter at kraftverksdriften er slik at 

elven ikke blir lagt tørr. En bør også sørge for at opp og nedkjøringer i kraftverket blir «myke» og 

tilpasset elveløpet, slik at en unngår stranding av ungfisk.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Riksheimselva (Riksemelva) (vassdragsnr. 097.6Z, figur 1) har et nedbørfelt på 17,4 km², og renner ut 

i Sykkylvsfjorden ved Riksheim i Sykkylven kommune. Det er seks innsjøer i nedbørfeltet, der 

Storevatnet og Andrevatnet på henholdsvis 0,47 og 0,27 km² er de største. Nedbørfeltet strekker seg opp 

til nesten 1500 moh. ved Blåbretinden. Feltet har omtrent 77 % snaufjell, 15 % skog og 6 % innsjøer 

(NVE Atlas - Lavvannsapplikasjon). Bare helt nederst i nedbørfeltet er det bebyggelse og små 

jordbruksområder. Ved utløpet til sjøen er beregnet middelvannføring 1,96 m³/s, og alminnelig 

lavvannføring er beregnet til 0,10 m²/s. 5-persentil vannføringen for sommer og vinter er beregnet til 

hhv. 0,40 m³/s og 0,09 m³/s (http://nevina.nve.no). 

 

 
Figur 1. Kart over vassdraget. Vannveier og kraftverk er markert med svart. Innsjøene som er inntaks- 

eller reguleringsmagasin er markert med rødt.  

http://atlas.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=Lavvann
http://nevina.nve.no/
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Vassdraget er utbygd til kraftproduksjon av Sykkylven Energi AS. Det er to kraftverk i vassdraget. 

Riksheim Kraftverk, som ligger nederst, kom i drift i 1918. Inntaksmagasinet til dette kraftverket er 

Dammen på 0,05 km² (figur 1). Storevatnet lenger oppe i vassdraget ble demmet opp i 1940. Storevatnet 

er regulert mellom 703 og 732 moh. I 1942 var tappetunnel fra innsjøen ferdigstilt. Riksheimdal 

Kraftverk kom i drift 2003. 

 

I 2013 ble det bygget nytt Riksheim Kraftverk. I den forbindelse ble det frivillig etablert 

forbislippingsventil. Forbislippingsventilen har en kapasitet på 100 l/s. Det nye kraftverket har også 

gode muligheter til «mykere» opp- og ned kjøringer enn det som var mulig i det gamle kraftverket. Det 

er sannsynligvis noe effektkjøring i kraftverket, og det er ingen krav om minstevannføring. Det gamle 

kraftverket var vanskelig å finmanøvrere, og det var ingen forbislippingsventil, noe som gjorde at den 

lakseførende delen av elven i kortere eller lengre perioder kunne være uten vanntilførsel, utover det som 

kommer fra restfeltet. Restfeltet nedenfor inntaket til Riksheim Kraftverk er på 1,93 km², er uten innsjøer 

og bidrar i tørre perioder med svært lite tilsig til den lakseførende delen av vassdraget. Elven er plassert 

i kategorien Sterkt Modifisert Vannforekomst (SMVF) på grunn av kraftverksregulering (www.vann-

nett.no).  

 

Det store reguleringsmagasinet øverst i vassdraget gjør at kraftverket normalt er i drift hele døgnet hele 

året. De siste årene er det bare i forbindelse med vedlikehold av kraftstasjonen at det ikke har vært drift 

i kraftverket (Trond Lauritzen, pers. medd.). I forbindelse med vedlikehold kan enten 

forbislippingsventilen benyttes for å sikre vannføringen i elven, eller i tilfeller der det er vedlikehold av 

rørgaten kan det legges opp til at det slippes vann forbi inntaksdammen til Riksheim kraftstasjon. Driften 

av kraftverket hele året gjør at det i perioder da det naturlig ville vært svært lite tilsig, vil være kjøring i 

kraftverket, noe som gir en stabil og høyere vannføring enn det det naturlig ville vært. Dette vil være 

gunstig for fiskeproduksjonen. 

 

Figur 2. Stigningsgrad fra sjøen og opp til toppen av anadrom strekning i Riksheimelva. Skillet mellom 

«moderat» og «bratt» stigningsgrad går ved 4 % (Forseth & Harby 2013). 

Den anadrome strekningen er ca. 1,3 km opp til en foss ved utløpet fra Riksheim Kraftstasjon. 

Elvebredden på anadrom strekning er i gjennomsnitt ca. 11 m, noe som gir et anadromt areal på ca. 

14.000 m². I Lakseregisteret er det oppgitt å ikke være noen laksebestand i Riksheimelva, og 

bestandstilstanden for sjøøret er oppgitt å være hensynskrevende (http://lakseregister.fylkesmannen.no). 

Vassdragsregulering er oppgitt som avgjørende påvirkningsfaktor for både laks og sjøørret, mens 

lakselus og ukjente faktorer i tillegg er oppført for sjøørret. 

 

Riksheimelva renner relativt bratt på det meste av anadrom strekning og gjennomsnittlig stigningsgrad 

er rundt 4 % (figur 2). Elven er slakest på de nederste 200 m, med en gradient på ca. 2,5 %. Fra 200 til 

300 m fra sjøen er elven brattest, og her er gradienten i gjennomsnitt 8 %. I resten av elven ligger 

stigningsgraden stort sett rundt 4 %. 
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Elven framstår som godt egnet for fiskeproduksjon. Det er mange små, naturlig terskler, og fine 

gyteområder finnes flere steder. Substratet er variert, det er få inngrep langs elven og det er mye 

kantvegetasjon. Måling av skjul indikerer også relativt gode produksjonsforhold (figur 2). I nedbørfeltet 

finnes et større sandtak/grustak, men det ble ikke registrert avrenning fra dette til elvestrekningen.   

 

 

Figur 3. Kart over anadrom strekning i Riksheimelva, der stasjoner for elektrofiske og vannkjemisk 

prøvetaking er markert. 
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METODE 

VANNKVALITET OG VANNTEMPERATUR 

Det ble tatt en vannprøve nederst i vassdraget 2. oktober 2017, og denne ble analysert av det akkrediterte 

laboratoriet Eurofins. Prøven ble analysert for surhet (pH), kalsium (mg Ca/l), farge (mg Pt/l), totalt 

fosfor (µgP/l), totalt nitrogen (µgN/l), turbiditet (ftu) og totalt organisk karbon (mg/l). Ledningsevne 

(µS/cm) og temperatur ble målt i felt i forbindelse med elektrofisket.  

 

UNGFISK 

Ungfisktellinger ble utført med elektrisk fiskeapparat 2. oktober 2017. På anadrom strekning ble tre 

stasjoner overfisket tre omganger etter en standardisert metode som gir tetthetsestimater (Zippin 1958, 

Bohlin mfl. 1989) (figur 3 og 4). Vanntemperaturen var 9,4 °C og ledningsevnen 24,5 µS/cm på 

undersøkelsestidspunktet. Vannføringen var moderat til lav, og vanndekningen på stasjonene varierte 

fra 70 til 95 %.  

 

Elektrofiskestasjonene dekket enten halve eller hele elvebredden. Inntrykket under elektrofisket var at 

stasjonene i stor grad var typiske for elven, og det er sannsynlig at representativiteten på det innsamlede 

materialet er god i forhold til det som finnes av fisk i elven.  

 

All fisk ble artsbestemt, lengdemålt og satt tilbake i elven. Alderen til fisken ble vurdert ut fra 

lengdefordelingen. Estimert tetthet av enkelte grupper og totaltettheter er oppgitt med konfidensintervall i 

vedleggstabell 1 og 2. Dersom konfidensintervallet var større enn estimatet på en stasjon eller tetthet ikke 

kunne estimeres, ble tettheten beregnet ut fra total fangst på stasjonen og gjennomsnittlig fangbarhet for 

de øvrige stasjonene. Dersom slike data ikke var tilgjengelig ble fangbarheten satt til 0,4 for årsyngel og 

0,6 for eldre ungfisk (etter Forseth og Harby 2013). 

 

Stasjon 1 

 

Stasjon 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Stasjoner for elektrofiske i Riksheimelva 2. 

oktober 2017. Stasjonene er avmerket i figur 3. 

 

 

 

Stasjon 3 
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Presmolttetthet er et mål på tettheten av fisk som er forventet 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+) som er 9 cm eller større; ett år gammel fisk (1+) som er 10 cm og større; to år 

gammel fisk (2+) som er 11 cm og større; all fisk som er 12 cm og større (Sægrov mfl. 2001). 

 

GYTEFISKTELLING 

Det ble gjennomført drivtelling i Riksheimelva 2. oktober 2017. Tellingen ble utført av én person som 

drev nedover elven med tørrdrakt, snorkel og maske. Ved ujevne mellomrom 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 og ikke begrensende, og det var lav vannføring, noe som ga god 

kontroll på antall fisk. Det kan likevel ikke utelukkes at enkelte fisker ble oversett, og registreringene er 

minimumstall. 

 

Sjøøret ble inndelt i tre størrelseskategorier: <1 kg, 1-3 kg og >3 kg. Laks ble inndelt i smålaks (<3 kg), 

mellomlaks (3-7 kg) og storlaks (>7 kg). Det ble skilt mellom villaks og rømt oppdrettslaks basert på 

ytre morfologi. De ytre morfologiske forskjellene mellom villaks og tidlig rømt oppdrettslaks kan være 

små. I slike tilfeller blir fisken normalt bestemt som villaks, og andelen rømt oppdrettslaks er derfor 

antatt å være et minimumsestimat. I denne undersøkelsen ble det talt få laks i elven, og sikten var svært 

god. Alle laksene ble relativt nøye studert, og feilvurdering regnes som usannsynlig. 

 

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

(Hindar mfl. 2007, Anon. 2017). Dette gjøres ved å anta at andelen hunnfisk i gytebestanden av laks er 

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

gjennomsnittsvekten på de tre størrelsesgruppene var henholdsvis 1,6 kg, 4,5 kg og 7,5 kg, basert på 

observasjoner ved gytefisktellingen. Antall egg per kg hunnfisk er antatt å være 1450 for laks (Hindar 

mfl. 2007). Tilsvarende ble det for sjøørret antatt at andelen hunnfisk var 50 % blant alle 

størrelsesgrupper, og at gjennomsnittsvekt for de ulike størrelsesgruppene var 0,7 kg, 1,5 kg og 4,0 kg. 

Antall egg per kg hunnfisk av sjøørret er antatt å være 1900 (Sættem 1995). Ved utregning av eggtetthet 

har vi tatt utgangspunkt i et anadromt areal på 14.000 m². 

 

SKJUL - HULROMSANALYSE  

Skjul er viktig for ungfisk. Antall og størrelse på skjul ble kvantifisert ved å måle hvor mange ganger 

en 13 mm tykk plastslange kunne føres inn i hulrom mellom stener innenfor en stålramme på 0,25 m². 

Størrelsen på hulrommene ble bestemt ut fra hvor langt ned mellom stenene plastslangen kunne stikkes, 

og ble delt i tre skjulkategorier; 

S1: 2-5 cm, S2: 5-10 cm, og S3: > 10 cm. 

Skjulmålinger ble utført totalt 17 steder i vassdraget. På hvert sted ble det utført tre skjulmålinger i 

transekt, én nær bredden, én så langt ut mot midten av elven som det var praktisk mulig å gå, og én midt 

mellom disse. Innenfor dette måleområdet ble målepunktet plassert «tilfeldig» ved å kaste ut en 

stålramme på 0,25 m² i elven (jf. Forseth og Harby 2013). 

 

Gjennomsnittlig antall skjul for hver av de tre kategoriene ble beregnet for hvert transekt. Disse verdiene 

er deretter summert opp for å gi en verdi for «vektet skjul»: 

Vektet skjul = S1 + S2 x 2 + S3 x 3 

I henhold til verdier for vektet skjul klassifiseres hvert segment til å ha lite skjul 

(< 5), middels skjul (5-10) eller mye skjul (> 10). 
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RESULTAT 

VANNKVALITET 

Vannprøven hadde pH på 6,3, farge på <5 mg Pt/l og kalsiuminnhold på 0,43 mg/l. Innholdet av fosfor 

og nitrogen var lavt, noe som indikerer små tilførsler av næringsstoffer (vedlegg 3).   

 

UNGFISK 

TETTHET 

På de tre stasjonene i Riksheimelva ble det fanget totalt 17 laksunger, fordelt på 6 årsyngel (0+), 4 

ettåringer (1+) og 7 individer som var 2 år eller eldre (de fleste av disse var sannsynligvis 2 år). Dette 

gir en tetthet på 4,6 årsyngel per 100 m², og en tetthet av ettåringer og eldre på hhv. 0,8 og 1,5 per 100 

m². Det ble ikke fanget laksunger på den øverste stasjonen (figur 3, vedlegg 1). Årsyngel av laks ble 

bare fanget på den midterste stasjonen. 

 

 
Figur 5. Estimert tetthet (/100 m²) av de ulike aldersgruppene av laks (venstre) og ørret (høyre) på hver 

elektrofiskestasjon i Riksheimelva 2. oktober 2017. Se figur 3 for kart med stasjonsplassering. 

 

Av ørret ble det totalt fanget 27 individer. Tettheten av ørret var i snitt litt høyere enn tettheten av laks. 

Gjennomsnittlig tetthet av årsyngel ørret var 3,5 per 100 m², mot 1,5 per 100 m² for ettåringene. For 

eldre ørret var tettheten 2,0 per 100 m² (figur 5, vedlegg 2).  

 

Av presmolt var tettheten 1,3 laks per 100 m², og 2,7 ørret per 100 m².  

 

 

LENGDEFORDELING 

Lengdefordelingen (figur 6) viser at årsyngelen av laks var fra 36 til 47 mm (42 mm i gjennomsnitt), 

mens ett år gammel laks var fra 67 til 82 mm (snitt 76 mm). Det var ikke noe overlapp i 

lengdefordelingen mellom disse to årsklassene (figur 6). Tilsvarende årsklasser av ørret var noe større 

enn laksen. Årsyngel av ørret var fra 43 til 64 mm (snitt 52 mm), mens ettåringene var mellom 92 og 

107 mm (snitt 98 mm). 
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Figur 6. Lengdefordeling for laksunger (venstre) og ørretunger (høyre) som ble fanget ved elektrofiske 

på tre stasjoner i Riksheimelva 2. oktober 2017.  

 

GYTEFISK 

Til sammen ble det observert tre gytelaks og fem gytemodne sjøørret ved drivtelling i Riksheimelva 2. 

oktober 2017. Av laksene var det to mellomlaks og en smålaks; alle villfisk. Av sjøørretene var det tre 

som var mindre enn 1 kg og 2 som var mellom 1 og 3 kg. Dette tilsvarer en tetthet på 2,3 gytelaks og 

3,8 sjøørret per kilometer elvestrekning. Tettheten av både gytelaks og gytemoden sjøørret må 

karakteriseres som svært lav.  

 

Gytebestanden av laksehunner i 2017 er beregnet til 1,6 individer, med en total biomasse på 6,6 kilo. 

Dette gir et eggantall på ca. 9.500, og en eggtetthet på 0,7 egg per m². For sjøørret ble det beregnet en 

eggtetthet på 0,4 egg per m².  

 

 

ANDRE OBSERVASJONER 

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

 

SKJUL - HULROMSANALYSE  

Gjennomsnittlig verdi for vektet skjul ble målt til 10,3. Det er ingen markert endring i skjul nedover 

elven, eller i forhold til gradient. Grensen mellom lite og middels skjulforekomst går ved 5, og mellom 

middels og mye ved 10 (Forseth & Harby 2013) (figur 7).  

 

Figur 7. Gjennomsnittlig skjulindeks på 17 målepunkt fra sjøen og opp til toppen av anadrom strekning 

i Riksheimelva. Horisontale linjer markerer klassegrenser for lite, moderat og mye skjul (etter Forseth 

& Harby 2013). 
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OPPSUMMERING OG DISKUSJON 

 

De viktigste resultatene fra undersøkelsene: 
 
Analyser av vannkvalitet indikerer at elven har en relativt god vannkvalitet og ikke er negativt 

påvirket av forsuring. Kalsiumkonsentrasjonen er imidlertid relativt lav, men er sannsynligvis 

ikke begrensende for produksjon av laks.  

 

Den anadrome strekningen i vassdraget er på 1,3 km og det anadrome arealet 14.000 m². Det 

øverste markerte gyteområdet er 150 m nedstrøms vandringshinderet, og produksjonen av laks 

er antatt å være liten i dette området. Elven har en gradient som er middels til bratt. Elven 

framstår som godt egnet for fiskeproduksjon. Det er mange små, naturlig terskler oppover elven, 

og fine gyteområder finnes flere steder. Substratet er variert og det er få inngrep langs elven, og 

det er mye kantvegetasjon. Måling av skjul indikerer også relativt gode produksjonsforhold. 

Det øverste markerte gyteområdet er 150 m nedstrøms vandringshinderet, og produksjonen av 

laks er antatt å være liten i dette området. 
 

Gjennomsnittlig estimert tetthet av laks og ørret var 9 per 100 m², fordelt på 4 laks og 5 ørret. 

Alle de tre yngste årsklassene av laks ble registrert. Det ble ikke fanget laks på den øverste 

stasjonen, dette kan ha sammenheng med at det mangler gode gyteområder for laks oppstrøms 

denne stasjonen. 
 

De to yngste årsklassene av laks var i snitt 42 og 76 mm lange, og de samme årsklassene av 

ørret var i gjennomsnitt 52 og 98 mm lange.  
 

Gjennomsnittlig estimert presmolttetthet var 4 per 100 m², med dominans av ørret. Forventet 

presmolttetthet er ca. 15 per 100 m², så estimert presmolttetthet var ca. 25 % av forventningen 

(Sægrov mfl 2001, Forseth & Harby 2013). Basert på tettheten av presmolt og arealet i elven 

kan en anta at det vil gå ut færre enn 200 laksesmolt og færre enn 400 ørretsmolt våren 2018. 

En del av ørreten som her er plassert i kategorien presmolt, vil sannsynligvis ikke gå ut som 

smolt men bli værende på elven som bekkørret, og presmoltanslaget for ørret er derfor 

sannsynligvis for høyt.  

 

Det ser ut til å være årlig produksjon av laks og ørret i vassdraget, men tettheten av ungfisk er svært lav. 

Antall gytefisk er også svært lavt, og langt under det som trengs for å fylle et antatt gytebestandsmål for 

elven. Ved et antatt gytebestandsmål på 4 egg per m², må en regne at det må være ca. 20 gytelaks i elven, 

dersom disse er antallsmessig likt fordelt mellom små og mellomlaks. Men for å få en god genetisk 

variasjon, vil det være en fordel om antallet er omtrent dobbelt så stort.   

 

Det var i 2017 så få yngel og så få gytefisk at en ikke kan regne at elven har en egen bestand av verken 

laks eller ørret. Antall gytefisk er også så lavt at den genetiske variasjonen vil være for liten til at fisken 

som er i elven i dag er egnet som utgangspunkt for å bygge opp en ny bestand.  

 

I Vikeelva, som også renner ut i Sykkylvsfjorden, gikk laksebestanden tapt på 1980-tallet på grunn av 

Gyrodactylus salaris. Elven ble friskmeldt i 1992. Vikeelva har naturlig vannføring, men det har likevel 

ikke skjedd en naturlig reetablering av laksebestanden etter friskmeldingen (Hellen 2014). Dette på tross 

av at Sykkylvsfjorden har to relativt store laksebestander i Aureelva og Velledalselva. Det virker derfor 

som at «feilvandringen» til naboelvene fra disse to lakseelvene er liten. Å bygge opp en ny bestand i 

Riksheimelva, basert på reetablering fra naturlig «feilvandret» villaks, vil derfor sannsynligvis ta svært 

lang tid. En risikerer også å etablere en bestand basert på et svært snevert genetisk utvalg, og også delvis 

basert på fisk med oppdrettsopphav.  

 

I figur 8 er det gjort en sammenligning av tettheten av ungfisk registrert i fire elver i Sykkylvsfjorden i 

perioden 2013 til 2016 (Hellen 2014a, b, c og Kambestad 2016a. b, pers obs). Figuren viser at tetthetene 
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av både lakseunger og ørretunger er svært lav i Riksheimelva, særlig sammenlignet med i Aureelva som 

har en bærekraftig bestand av laks. I både Vikeelva og i Ramstaddalselva er det satt i gang 

reetableringstiltak for laks etter at fiskeundersøkelsene ble gjennomført i 2013.  

 

  
Figur 8. Estimert tetthet (/100 m²) av 0+, 1+ og ≥2+ i fire elver i Sykkylvsfjorden i 2013, 2016 og 2017. 

(Hellen 2014a, b, c og Kambestad 2016a. b, pers obs). Merk: ulik skala på y-aksene. 

 

Det anbefales derfor å gjennomføre en reetablering av laks i vassdraget. Reetableringsperioden bør være 

på ca. fem år, for å få bygget opp igjen en ny bestand med tilstrekkelig genetisk variasjon. Et slikt tiltak 

forutsetter at kraftverksdriften er slik at elven ikke blir tørrlagt. Dvs. at en drifter kraftverket slik en gjør 

i dag, samt at en slipper forbi vann i forbislippingsventilen eller som overløp i forbindelse med stans 

eller vedlikehold på kraftstasjonen. En bør også sørge for at opp og nedkjøringer i kraftverket blir 

«myke» og tilpasset elveløpet, slik at en unngår stranding. Det vil være naturlig å velge stamfisk fra 

nærliggende tallrike laksebestander. Både Aureelva og Velledalselva har relativt store laksebestander, 

og bør være egnet som stamfiskelokaliteter for eventuell reetablering av laks i Riksheimelva.  
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Fangst ved elfiske, beregnet tetthet (med 95 % konfidensintervall), fangbarhet og lengde for 

laks per stasjon i Riksheimelva 2. oktober 2017. Vanntemperaturen va 9,4 °C og ledningsevnen var 24,5 

µS/cm. Vannføringen var lav da elfisket ble utført. 

Stasjon/ Gruppe Fangst (antall) Tetthet 95 % Fang- Lengde (mm) 

Areal  1.omg 2.omg 3.omg Totalt pr. 100 m² konf. int. barhet Snitt SD min max 

St. 1 0+ 0 0 0 0 0,0 -      
202 m² 1+ 0 3 0 3 1,9 -  79,0 3,6 75 82 

 ≥2+ 2 1 0 3 1,5 0,4 0,71 126,0 18,2 105 138 

 Sum 2 4 0 6 3,8 3,5 0,41 102,5 28,3 75 138 

St. 2 0+ 1 2 3 6 4,6 -  41,5 4,1 36 47 

168 m² 1+ 0 0 1 1 0,6 - - 67,0  67 67 

 ≥2+ 2 1 1 4 2,5 - - 130,8 5,1 125 137 

 Sum 3 3 5 11 7,0 -  76,3 44,0 36 137 

St. 3 0+ 0 0 0 0 0,0 -      
147 m² 1+ 0 0 0 0 0,0 -      
 ≥2+ 0 0 0 0 0,0 -      

 Sum 0 0 0 0 0,0 -      
Totalt 0+ 1 2 3 6 1,2 -  41,5 4,1 36 47 

517 m² 1+ 0 3 1 4 0,8 -  76,0 6,7 67 82 

 ≥2+ 4 2 1 7 1,5 0,8  128,7 11,4 105 138 

 Sum 5 7 5 17 3,5 -  85,5 40,4 36 138 

 

 

Vedlegg 2. Fangst ved elfiske, beregnet tetthet (med 95 % konfidensintervall), fangbarhet og lengde for 

ørret per stasjon i Riksheimelva 2. oktober 2017. Vanntemperatur (Temp) og ledningsevne (Kond.) er 

oppgitt. Vannføringen var lav da elfisket ble utført. 
Stasjon/ Gruppe Fangst (antall) Tetthet 95 % Fang- Lengde (mm) 

Areal  1.omg 2.omg 3.omg Totalt pr. 100 m² konf. int. barhet Snitt SD min max 

St. 1 0+ 5 2 0 7 3,5 0,4 0,75 51,1 6,0 47 64 

202 m² 1+ 2 1 0 3 1,5 0,4 0,71 100,3 6,5 94 107 

 ≥2+ 2 1 1 4 2,0 - - 168,0 26,7 140 204 

 Sum 9 4 1 14 7,3 1,3 0,63 95,1 53,6 47 204 

St. 2 0+ 0 1 0 1 0,6 -  43,0  43 43 

168 m² 1+ 2 0 0 2 1,2 0,0 1,00 95,5 4,9 92 99 

 ≥2+ 3 0 0 3 1,8 0,0 1,00 217,7 45,7 165 247 

 Sum 5 1 0 6 3,6 0,2 0,85 147,8 84,0 43 247 

St. 3 0+ 0 1 0 1 0,7 -  48,0  48 48 

147 m² 1+ 2 1 0 3 2,1 0,5 0,71 88,3 14,2 72 97 

 ≥2+ 1 1 1 3 2,1 -  160,7 46,2 133 214 

 Sum 3 3 1 7 4,8 - - 113,6 54,1 48 214 

Totalt 0+ 5 4 0 9 1,8 0,4 0,62 49,9 5,9 43 64 

517 m² 1+ 6 2 0 8 1,6 0,1 0,78 94,6 10,2 72 107 

 ≥2+ 6 2 2 10 2,3 1,1 0,47 180,7 42,9 133 247 

 Sum 17 8 2 27 5,5 0,8 0,62 111,6 62,6 43 247 
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Vedlegg 3. Analyserapport for vannprøve samlet inn i Riksheimelva 2. oktober 2017. 

 

 


