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FORORD 

Rådgivende Biologer AS gjennomførte høsten 2019 fiskebiologiske undersøkelser i Barstadvikelva i 
Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Undersøkelsene ble utført på oppdrag fra Lakseelvane på 
Sunnmøre. 
 
Formålet med undersøkelsene var å få en oppdatert bestandsstatus for laks og sjøørret i Barstadvikelva. 
Tetthet av ungfisk ble undersøkt ved elektrisk fiske, og gytebestandene av laks og sjøørret ble registrert 
ved drivtelling. 
 
Feltarbeidet ble utført av Marius Kambestad og Thomas Tveit Furset, og kart ble laget av Conrad J. 
Blanck. Rådgivende Biologer AS takker Lakseelvane på Sunnmøre for oppdraget. Idar Barstad og Knut 
Inge Volle takkes for bistand under feltarbeidet og for informasjon om vassdraget.  

 
 
 

Bergen, 25. mai 2020 
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SAMMENDRAG 

Kambestad, M., S.E. Sikveland & T.T. Furset 2020. 
Fiskebiologiske undersøkelser i Barstadvikelva i 2019. Rådgivende Biologer AS, rapport 3136, 
16 sider, ISBN 978-82-8308-731-4. 

 
Rådgivende Biologer AS utførte høsten 2019 fiskebiologiske undersøkelser i Barstadvikelva i Ørsta 
kommune, på oppdrag fra Lakseelvane på Sunnmøre. Undersøkelsene omfattet gytefisktelling, 
ungfisktelling og vurdering av habitatforhold. 
 
Det ble kun fanget ti laksunger i elven, til tross for et omfattende elektrofiske. Samtlige laksunger ble 
fanget i nedre del av elven, og var to år eller eldre. Årsklassene som skulle klekket i 2018 og 2019 ser 
ut til å være fraværende i elven. De fleste laksungene som står igjen i elven vil gå ut som smolt våren 
2020, men dette er trolig ikke mer enn 100-200 individer. 
 
Det ble kun observert én voksen laks under gytefisktellingen, og det vil derfor sannsynligvis ikke klekke 
laksyngel i elven våren 2020. Dermed er tre påfølgende årsklasser tapt, og laksebestanden er svært nær 
ved å bli utryddet. 
 
Det er kun få år siden det ble fanget godt med laks i Barstadvikelva, og bestanden har dermed kollapset 
svært raskt. Flommen i 2016, og det påfølgende gravearbeidet i elven, er sannsynligvis en viktig årsak 
til dette, da elven i dag har svært ustabilt substrat, nesten helt uten egnede gyteforhold. Aluminium-
holdig tilsig fra skogshogstområder, predasjon fra oter og overfiske er også mulige negative 
påvirkningsfaktorer i elven, mens økt forekomst av lakselus og redusert mattilgang i havet er 
sannsynlige faktorer i sjøfasen. 
 
Det ble ikke registrert sjøørret under gytefisktellingen, hvilket tyder på at også sjøørretbestanden er i 
svært dårlig tilstand. Det var høyere tetthet av ungfisk ørret enn av laks i hele elven, men tettheten var 
likevel lav. Det er mulig at en del av ungfiskene i elven er gytt av sjøørret, men andelen ungfisk med 
anadromt opphav kan ikke kvantifiseres, fordi avkom av sjøørret ikke kan skilles fra avkom av stasjonær 
ørret basert på morfologi. Sjøørretbestanden er uansett ikke nødvendigvis utrydningstruet på samme 
måte som laksebestanden, fordi det er stasjonær ørret i hele elven, og disse kan senere gå ut i sjøen og 
slik restarte produksjon av anadrom ørret i vassdraget. 
 
Følgende tiltak anbefales for å redde laksebestanden i Barstadvikelva: 
 

• Innlegging i levende genbank med oppstart i 2020 
• Omfattende restaureringstiltak for å bøte på skader etter flommen i 2016 
• Strakstiltak for å etablere et gyteområde for laks i 2020 
• Overvåking og begrensing av aluminiums-holdig tilsig i forbindelse med skogsdrift 
• Stans i sportsfiske inntil bestanden har et høstbart overskudd 
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VASSDRAGSBESKRIVELSE 

NEDBØRFELT OG ANADROM STREKNING 

Barstadvikelva (vassdrag-nr. 095.4Z, figur 1) har utløp i Vartdalsfjorden i Ørsta kommune. Nedbørfeltet 
er på 29,7 km², og strekker seg opp til 1480 moh. Feltet består i hovedsak av snaufjell og skog, med noe 
dyrket mark og bebyggelse i nedre del (http://nevina.nve.no/). Det er noen små innsjøer og tjern i øvre 
del av feltet. Middelvannføringen ved utløpet til sjø er beregnet til 2,4 m³/s. Vassdraget er ikke regulert. 
 

 
Figur 1. Kart over Barstadvikelva, med elektrofiskestasjoner markert med rødt. 

http://nevina.nve.no/
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Laks og sjøørret kan vandre opp til et fosseparti ca. 1 km oppstrøms Barstadsætra (260 moh.). Anadrom 
strekning i elven er dermed ca. 5,4 km (figur 1). 
 
FISKEBESTANDENE 

Gytebestandsmålet i Barstadvikelva er satt til 165 kg hunnlaks (http://lakseregister.fylkesmannen.no). 
Laksebestanden er ikke vurdert etter kvalitetsnorm for villaks, og bestandens genetiske integritet 
(innblanding av oppdrettslaks) er heller ikke vurdert (www.vitenskapsradet.no). Det skal ha blitt drevet 
kultivering i vassdraget på 1980-tallet, men ikke i nyere tid (Idar Barstad, pers. medd.). 
 
Det foreligger offisiell fangststatistikk (www.ssb.no) fra Barstadvikelva fra og med 1979 (figur 2). I 
1979 ble det fanget 410 laks, som er den høyeste fangsten som ble registrert i perioden. Etter en storflom 
i 1980 var det lave fangster frem til 1988. Etter dette var fangstene svært variable, med gode perioder i 
1988-1992 og 2000-2001, og mellomårsvariasjonene samsvarer grovt sett med trenden for resten av 
fylket (figur 2). I periodene 1993-1994 og 2002-2008 er det ikke registrert fangst, noe som sannsynligvis 
skyldes manglende rapportering. Fra 2009 til 2017 lå fangstene mellom 26 og 203 laks per år, med en 
snittvekt på 2,4 kg. I 2018 og 2019 ble det kun fanget tre laks per år. 
 

 
Figur 2. Antall laks fisket i Barstadvikelva i perioden 1979-2019. 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). Linjen viser samlet fangst av laks i resten av fylket i perioden 1993-2019. Kilde: SSB. 
 
Det er kun registrert fangst av sjøørret for de tre årene 1984, 1991 og 1992. Disse årene ble det fanget 
henholdsvis 50, 11 og 90 sjøørret, med en snittvekt på kun 0,5 kg. Elven er per i dag stengt for fiske av 
sjøørret.   
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METODER 

UNGFISKTELLING 

Ungfisktellinger ble utført med elektrisk fiskeapparat på seks stasjoner 19. oktober 2019 (figur 1 og 3, 
vedlegg 1). Stasjon 1-3 ble overfisket to ganger, og stasjon 4-6 tre ganger, etter en standardisert metode 
som gir tetthetsestimater (Bohlin mfl. 1989). I tillegg ble én ekstrastasjon på ca. 2-300 m², ca. 100 m 
nedstrøms stasjon 2, kvalitativt overfisket én gang. Vanntemperaturen var 3,9 til 4,9 °C, og 
ledningsevnen var 22,0 til 27,6 µS/cm. Vannføringen var lav da undersøkelsene ble utført. 
 
All fisk ble artsbestemt og lengdemålt på stedet, og deretter sluppet tilbake i elven. Fangsten ble delt i 
aldersgruppene årsyngel (0+) og eldre ungfisk (≥ 1+) ut fra lengdefordelingen. 
 
Tetthet av hver aldersgruppe ble beregnet etter metoden presentert av Zippin (1956), og er oppgitt med 
konfidensintervall i vedlegg 2-3. 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).  
 

Stasjon 1 

 

Stasjon 2 

 
Stasjon 3 

 

Stasjon 4 

 
Figur 3. Elektrofiskestasjoner i Barstadvikelva, overfisket 19. oktober 2019. Stasjonene er avmerket på 
kart i figur 1. Figuren fortsetter på neste side. 
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Stasjon 5 

 

Stasjon 6 

 
Figur 3 fortsetter. 

GYTEFISKTELLING 

Gytefisktelling ble utført ved drivtelling på strekningen fra Barstadsætra til sjø (ca. 4,6 km) 19. oktober 
2019. Tellingen ble utført av én person som drev nedover elven med tørrdrakt, snorkel og maske. 
Nærmere beskrivelse av metoden finnes i Sættem (1995) og Hellen mfl. (2004). Observasjoner av 
sjøørret blir delt i tre størrelseskategorier: > 1 kg, 1-3 kg og < 3 kg. Laks inndeles i gruppene smålaks 
(< 3 kg), mellomlaks (3-7 kg) og storlaks (> 7 kg). Villaks og rømt oppdrettslaks skilles fra hverandre 
basert på vurderinger av ytre morfologi. 
 
VURDERING AV HABITATFORHOLD 

Gyte- og oppvekstforhold for laks og sjøørret ble kvalitativt vurdert i forbindelse med gytefisktelling og 
ungfisktelling, på strekningen mellom Barstadsætra og utløpet til sjø. 
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RESULTATER 

UNGFISK 

LAKS 

Det ble ikke fanget årsyngel av laks på noen av stasjonene, og det ble fanget eldre lakseunger kun på 
stasjon 1 og 2, nederst i elven (figur 4). Estimert tetthet av eldre laksunger var svært lav; fire individer 
per 100 m² på stasjon 1 og to individer per 100 m2 på stasjon 2 (vedlegg 2, figur 4). Laksungene var 
12.5-14.5 cm lange, med unntak av ett individ på 16.5 cm (figur 5). 
 
På området som ble overfisket ca. 100 m nedstrøms stasjon 2 ble det fanget ytterligere tre laksunger, 
som var 10.8, 13.4 og 12.3 cm lange. 
 
Totalt ble det kun fanget ti laksunger i elven i løpet av undersøkelsen, og minst fire av disse var 
kjønnsmodne hanner. Ut fra lengdefordelingen (figur 5) er det sannsynlig at ni av de ti laksungene var 
toåringer (2+), mens den største var tre år eller eldre. Dette baserer seg på sammenligning med lengdene 
til aldersbestemte laksunger fra det nærliggende vassdraget Søre-Vartdalselva fra 2014 og 2017 
(Kambestad 2015; 2018a). 
 

 
Figur 4. Estimert tetthet (fisk per 100 m²) av de ulike aldersgruppene av laks (venstre) og ørret (høyre) 
på hver el-fiskestasjon i Barstadvikelva 19. oktober 2019.  
 

 
Figur 5. Lengdefordeling for laksunger (venstre) og ørret (høyre) som ble fanget ved el-fiske i 
Barstadvikelva 19. oktober 2019. 
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ØRRET 

Det ble fanget ørretunger på samtlige stasjoner i elven (figur 4), og årsyngel på alle stasjoner bortsett 
fra den øverste. Estimert tetthet av ørret var jevnt over lav, og varierte fra to til elleve individer per 100 
m² på hver enkelt stasjon. Gjennomsnittlig tetthet for alle stasjoner var åtte ørret per 100 m² (figur 4, 
vedlegg 3). Tettheten var høyest på stasjon 2 og lavest på stasjon 6 (vedlegg 3). 
 
Gjennomsnittslengden av årsyngel ørret var 68 mm (figur 5, vedlegg 3). Ut fra lengdefordelingen til 
eldre ørret ser det ut til å ha blitt fanget fire ettåringer, fem toåringer og ni treåringer, samt en del eldre 
fisk, men antallet i hver aldersgruppe er noe usikkert. I tillegg ble det observert to små, umodne sjøørret 
på den nederste stasjonen. 
 
GYTEBESTAND 

Det ble kun observert én laks i Barstadvikelva under gytefisktellingen i 2019. Dette var en villaks på 4-
5 kg, som ble observert mellom stasjon 3 og 4 (se figur 1). Laksen ble vurdert å være en hunnlaks, men 
dette er litt usikkert. Det ble ikke observert oppdrettsfisk eller gytemoden sjøørret. 
 
HABITATFORHOLD 

Barstadvikelva er jevnt stri på hele anadrom strekning. Gjennomsnittlig helning er 4,8 %, og slake partier 
er stort sett korte. Det er ingen utpreget dype kulper, og heller ingen typiske gyteområder med banker 
av grus og småstein. Substratet domineres av relativt grov rullestein, mens grus og småstein ofte er lagt 
opp i store rabber som tørrlegges på lav vannføring (se f.eks. forsidebildet). Det er mulig for laks og 
sjøørret å gyte i relativt grov småstein kun enkelte steder, i hovedsak på elvens nederste halvannen 
kilometer (se f.eks. figur 6). Elvebunnen virker imidlertid ustabil i store deler av elven, og 
masseforflytninger i flom gjør det usikkert om egg gytt i disse områdene vil overleve 
inkubasjonsperioden. 
 

 
Figur 6. Ett av få områder i Barstadvikelva hvor det er brukbare gyteforhold for laks og sjøørret. Denne 
lille kulpen ligger ca. 400 m oppstrøms utløpet til sjø. 
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Oppvekstforholdene for laks og ørret i Barstadvikelva er langt bedre enn gyteforholdene. 
Gjennomgående grovt substrat gir mye hulrom, og dermed mye skjul for ungfisk i stort sett hele elven. 
I en del partier er elven ganske smal og stri, noe som kan begrense antall mulige standplasser for ungfisk, 
men mangel på gyteområder er uansett den åpenbare habitatflaskehalsen for fiskeproduksjon. 
 
ANDRE OBSERVASJONER 

Det ble ikke registrert ål eller andre fiskearter i forbindelse med ungfisktellingen eller gytefisktellingen.  
 



 

Rådgivende Biologer AS 11 Rapport 3136 

DISKUSJON 

BESTANDSSITUASJON LAKS 

Ungfiskundersøkelsen i 2019 viser at årsklassene av laks som skulle klekket i 2018 og 2019 
sannsynligvis er helt fraværende i Barstadvikelva. Årsklassen klekket i 2017 er til stede, men kun nederst 
i elven, og med svært lav tetthet. I tillegg ble det kun observert én gytelaks ved drivtelling i starten av 
gytetiden, og det vil derfor heller ikke bli produsert laks av årsklassen som skulle klekket våren 2020, 
med mindre den observerte hunnlaksen gyter med kjønnsmodne hann-parr (såkalte dverghanner). Dette 
vil uansett gi opphav til et beskjedent antall laksyngel. Bortfall av tre påfølgende årsklasser er dramatisk, 
og laksebestanden er helt på kanten av utryddelse. Noe gytefisk, fra årsklassene som klekket i 2015 og 
2016, kan være i havet og komme tilbake til elven i 2020 og 2021. I tillegg går noe laksesmolt ut av 
elven våren 2020, men tetthet og fordeling av ungfisk høsten 2019 tyder på at dette kan være så få som 
100-200 individer. 
 
I 2018 og 2019 ble det knapt fanget laks i sportsfiske i Barstadvikelva, men så sent som i 2017 ble det 
fanget 51 individer, og i 2015 hele 165 individer (figur 2). Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) 
har ut fra fangstrapportene vurdert at gytebestandsmålet trolig ble oppnådd i 2015, 2016 og 2017 
(www.vitenskapsradet.no), men uten tellinger av gytebestanden om høsten er det vanskelig å vurdere 
om dette faktisk var tilfelle. Det er uansett ingen tvil om at laksebestanden på kort tid har kollapset, og 
at gytingen høsten 2017 ikke ga resultater. Situasjonen likner den i Søre Vartdalselva, 12 km mot 
sørvest, der en relativt tallrik laksebestand på få år har kollapset og står i fare for å forsvinne (Kambestad 
2018b, van Dijk mfl. 2020). 
 
Det er flere mulige årsaker til kollapsen i laksebestanden i Barstadvikelva. Tettheten av lakseluslarver i 
fjorden nær elven har økt de senere årene (Johnsen mfl. 2018; 2019), og har sannsynligvis medført økt 
dødelighet for utvandrende laksesmolt. Den generelle nedgangen i laksefangst i hele fylket etter 2015 
tyder på en periode med dårlig overlevelse i havet  (se figur 2), sannsynligvis knyttet til variasjoner i 
mattilgang. Sammen med økt forekomst av lakselus har dette ført til dårlig innsig av laks til mange 
bestander i Storfjorden, men redusert sjøoverlevelse er ikke ventet å føre til at bestander forsvinner helt 
på kort tid. 
 
Sterkt forringede gyteforhold fremstår som en mer sannsynlig årsak til bestandskollapsen i 
Barstadvikelva. En storflom i august 2016 endevendte mye av elven, med svært stor massetransport og 
fysiske endringer i og langs elveløpet. I det påfølgende oppryddingsarbeidet ble løsmasser gravd ut av 
elven og lagt som bratte, usikrede voller langs elvebreddene (se f.eks. figur 7). Dette preger spesielt den 
2 km lange strekningen mellom Tverrelva og Erdalen (fra litt oppstrøms stasjon 3 til stasjon 5 i figur 
1), men også resten av elven har mye ustabil elvebunn, og store mengder løsmasser både i og langs 
elveløpet, som settes i bevegelse når det er flom. Denne sitasjonen har vedvart siden flommen i 2016, 
og høyst sannsynlig bidratt til sterkt redusert gytesuksess for laks og sjøørret. Dette er en mulig 
forklaring på at årsklassen av laks som skulle klekket våren 2018 er fraværende i elven, selv om det var 
brukbar fangst i sportsfisket (51 individer) året før. Overfiske er selvsagt en mulig faktor, men det virker 
helt usannsynlig at man skal ha klart å fiske ut samtlige laks fra elven sommeren 2017, slik at ingen fikk 
gytt om høsten. Det kan imidlertid også tenkes at oter har redusert antall gytelaks, og slik bidratt til å 
svekke bestanden ytterligere, slik man har sett i Søre Vartdalselva de siste årene (van Dijk mfl. 2020). 
 
Det drives en del skogshogst langs Barstadvikelva, og i forbindelse med dette har elveeierlaget observert 
tilslamming av elven fra bekker og sig som renner gjennom hogstområdet. Vannprøver samlet inn i 
hovedelven i desember 2019 viste at konsentrasjonen av aluminium var langt høyere nedstrøms enn 
oppstrøms tilsig fra hogstområdet. Resultatene av vannprøvene er oppsummert i en intern rapport 
utarbeidet av Barstadvik Elveeigarlag (Barstad 2020), og viser at konsentrasjonen av labilt aluminium 
nedstrøms hogstområdet 5. desember 2019 var rundt 50 µg/l, mot 17 µg/l lenger oppe. Grenseverdien 
for god tilstand med hensyn på laksesmolt er 10 µg labilt aluminium per liter (Direktoratsgruppen 

https://www.vitenskapsradet.no/VurderingAvEnkeltbestander/#/report/79
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vanndirektivet 2018), og verdier rundt 50 µg/l (tilsvarende «svært dårlig tilstand») kan sannsynligvis 
forårsake betydelig forhøyet dødelighet for laks dersom de inntreffer i smoltifiseringsperioden (april-
mai). Det er ikke mulig ut fra enkeltprøver i 2019 å vurdere om forsuring i forbindelse med skogsdrift 
har medvirket til bestandskollapsen i elven, men fortsatt tilsig av vann med høyt innhold av aluminium 
vil uansett kunne redusere overlevelsen for de få laksungene som er igjen i elven. 
 

 
Figur 7. Eksempel på område hvor det etter flommen i 2016 ble gravd ut masser fra elven, ved å legge 
disse som en bratt voll av løs stein tett på elvekanten. Bildet er tatt fra Erdal Bru, omtrent midt på 
anadrom strekning. 

BESTANDSSITUASJON SJØØRRET 

Det ble ikke observert gytemoden sjøørret under drivtelling i Barstadvikelva høsten 2019, og det er 
lenge siden det ble registrert fangst av sjøørret i vassdraget. Det må derfor antas at sjøørretbestanden er 
på et meget lavt nivå. Bestanden er likevel ikke nødvendigvis utrydningstruet på samme måte som 
laksebestanden, fordi det er et reservoar av stasjonær ørret i elven. Enkelte av disse kan velge å vandre 
ut i sjøen i løpet av livet, og dersom de overlever frem til gytemoden alder kan de starte en 
gjenoppbygging av en anadrom ørret-bestand. Per i dag er tettheten av ørret i Barstadvikelva lav, men 
det produseres sannsynligvis årlig litt yngel i hele elven. Det er mulig at en del av ungfiskene i elven er 
gytt av sjøørret, men andelen ungfisk med anadromt opphav kan ikke kvantifiseres, fordi avkom av 
sjøørret ikke kan skilles fra avkom av stasjonær ørret basert på morfologi. Det er også mulig at sjøørret 
gyter i små sidebekker til Barstadvikelva, men dette ble undersøkt i dette prosjektet. 
 
Det har vært en generell tilbakegang i sjøørretbestandene fra Rogaland til Trøndelag etter årtusenskiftet, 
og spesielt langs Storfjorden på Sunnmøre står det dårlig til med de aller fleste sjøørretbestandene 
(Anon. 2019, Kambestad & Furset 2020). Forhold i sjøen, som økt forekomst av lakselus og dårlig 
mattilgang, er derfor sannsynligvis viktige årsaker til utviklingen. I Barstadvikelva kan også faktorer i 
elven, som nevnt for laks over, ha forårsaket en ytterligere forverring av bestandssituasjonen. 
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ANBEFALINGER 

Ut fra resultatene av fiskeundersøkelsene i 2019, og våre vurderinger av sannsynlige negative 
påvirkningsfaktorer for laks og sjøørret i Barstadvikelva, har vi følgende anbefalinger for videre 
forvaltning og tiltak i vassdraget: 
 

• Innlegging i levende genbank er sannsynligvis eneste mulighet for å redde laksebestanden. Det 
kan fortsatt komme en del gytelaks til elven i 2020 og 2021, og disse kan i så tilfelle fanges og 
strykes dersom det er plass til bestanden i genbank. 

• Parallelt med innsamling av stamfisk til genbank bør det gjøres et omfattende 
restaureringsarbeid for å rette opp i skadene som ble forårsaket av flommen i 2016 og de 
påfølgende gravearbeidene. Dette bør inkludere fjerning av ustabile overskuddsmasser både i 
og langs elveløpet, stabilisering av elvebunnen og utviding av elveløpet der dette er mulig. 
Dernest bør det etableres egnede gyteområder der dette er mulig, det vil si i relativt slake partier 
med stabil elvebunn. Ett eller flere massebasseng må kanskje opprettes for å forhindre 
ødeleggelse av gyteområder ved massetransport i flom. 

• I tillegg til det store restaureringsarbeidet nevnt over, anbefales det å forsøke å etablere et 
gyteområde allerede sommer/tidlig høst i 2020, slik at eventuelle laks som vandrer opp i elven 
i 2020 har et sted å gyte. 

• Aluminiums-holdig tilsig i forbindelse med skogsdrift bør begrenses og overvåkes, spesielt i 
april-mai. 

• Når de fysiske og vannkjemiske forholdene i elven er utbedret og stabilisert, kan rogn eller yngel 
fra levende genbank settes tilbake i elven. Dersom bestanden ikke reddes ved hjelp av genbank, 
kan det som en plan B bli nødvendig å reetablere en laksebestand ved hjelp av laks fra lignende 
bestander, eksempelvis fra Søre Vartdalselva, som nå er på genbank. 

• Det bør ikke åpnes for fiske etter laks eller sjøørret før bestandene har et høstbart overskudd. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Areal, lengde, bredde og posisjon (fra start) for stasjoner som ble elektrofisket i 
Barstadvikelva 19. oktober 2019. 

Stasjon Areal 
(m²) 

Lengde 
(m)  

Bredde 
(m) 

Antall 
omganger 

UTM-koordinat 
(WGS 84) 

Beskrivelse 

1 130 26 5 2 32 V 358967 6917154 Stryk og grunnområde. Stein, 
blokk og småstein.. 0-60 cm dyp. 

2 124 13 9,5 2 32 V 358994 6916869 Stryk. Stein og småstein. 
0-40 cm dyp. 

3 128 9,5 13,5 2 32 V 358830 6916135 Stryk. Stein, blokk og småstein. 
0-50 cm dyp. 

4 136 16 8,5 3 32 V 358782 6915168 Stryk og småkulper. Stein, blokk 
og småstein. 0-60 cm dyp. 

5 136 17 8 3 32 V 358734 6914085 Stritt stryk. Stein, blokk og 
småstein. 0-50 cm dyp. 

6 90 10 9 3 32 V 358740 6913170 Stryk. Stein, småstein og blokk. 
0-50 cm dyp. 

 

Vedlegg 2.  Ungfisk laks. Fangst per omgang, estimat for tetthet (antall per 100 m²) med 95 % 
konfidensintervall, estimert fangbarhet, snittlengde (mm) med standardavvik (SD) og maks- og 
minimumslengder for hver aldersgruppe på hver stasjon og samlet for alle stasjoner. Samlet estimat er 
snitt av estimatene for hver stasjon. 

Stasjon 
nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
tetthet 

± 95 % 
CI Fangb. 

Lengde (mm) 

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

130 m² ≥1 4 1 - 5 4,1 1,5 0,75 135 7 127 144 
  Sum 4 1 - 5 4,1 - - 135 7 127 144 

2 0 0 0 - 0 0,0 - - - - - - 
124 m² ≥1 1 1 - 2 1,9 - - 153 18 140 165 

  Sum 1 1 - 2 1,9 - - 153 18 140 165 
3 0 0 0 - 0 0,0 - - - - - - 

128 m² ≥1 0 0 - 0 0,0 - - - - - - 
  Sum 0 0 - 0 0,0 - - - - - - 

4 0 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 
136 m² ≥1 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 

  Sum 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 
5 0 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 

136 m² ≥1 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 
  Sum 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 

6 0 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 
90 m² ≥1 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 

  Sum 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 
Totalt 0 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 
744 m² ≥1 5 2 0 7 1,0 1,8  140 13 127 165 

  Sum 5 2 0 7 1,0 1,8  140 13 127 165 
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Vedlegg 3.  Ungfisk ørret. Fangst per omgang, estimat for tetthet (antall per 100 m²) med 95 % 
konfidensintervall, estimert fangbarhet, snittlengde (mm) med standardavvik (SD) og maks- og 
minimumslengder for hver aldersgruppe på hver stasjon og samlet for alle stasjoner. Samlet estimat er 
snitt av estimatene for hver stasjon. 

Stasjon 
nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
tetthet 

± 95 % 
CI Fangb. 

Lengde (mm) 

1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum Gj.snitt SD Min Max 
1 0 3 2 - 5 6,0 - - 67 7 58 74 

130 m² ≥1 4 0 - 4 3,1 0,0 1,00 136 41 89 189 
  Sum 7 2 - 9 9,1 - - 98 44 58 189 

2 0 2 0 - 2 1,6 0,0 1,00 73 0 73 73 
124 m² ≥1 1 0 - 1 0,8 0,0 1,00 182 - 182 182 

  Sum 3 0 - 3 2,4 - - 109 63 73 182 
3 0 7 0 - 7 5,5 0,0 1,00 72 4 69 79 

128 m² ≥1 2 0 - 2 1,6 0,0 1,00 189 16 177 200 
  Sum 9 0 - 9 7,0 - - 98 52 69 200 

4 0 2 2 0 4 3,2 1,5 0,57 69 6 62 75 
136 m² ≥1 3 2 1 6 5,6 5,0 0,41 181 32 135 221 

  Sum 5 4 1 10 8,8 - - 137 63 62 221 
5 0 2 3 1 6 5,6   62 5 57 71 

136 m² ≥1 4 0 0 4 2,9 0,0 1,00 179 21 154 201 
  Sum 6 3 1 10 8,6 - - 109 62 57 201 

6 0 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 
90 m² ≥1 4 3 1 8 10,7 6,7 0,45 139 39 101 217 

  Sum 4 3 1 8 10,7 - - 139 39 101 217 
Totalt 0 16 7 1 24 3,7 2,6 - 68 6 57 79 
744 m² ≥1 18 5 2 25 4,1 3,8 - 161 38 89 221 

  Sum 34 12 3 49 7,8 3,0 - 115 54 57 221 
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