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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra SalMar Genetics AS utført undersøkelser i Reistadelva, i 

Rauma kommune. Bakgrunnen for undersøkelsen er at SalMar Genetics AS planlegger oppgradering av 

anlegget Reistad, lok. nr. 12842. Driften ved anlegget omfatter hold av stamfisk, avl og rognproduksjon. 

Den planlagte oppgraderingen omfatter ikke etablering av nytt tiltak, og den vil ikke føre til økt 

vannuttak fra elven. Vannuttaket fra elven kan komme opp mot maksimalt 150 l/s, og inntakspunktet 

ligger ca 110 m fra utløp til sjø. 

 

Undersøkelsen omfatter en enkel synfaring av habitatforhold, som hovedsakelig omfatter vurdering av 

utførte inngrep, vandringshinder for anadrom fisk, og gyteområder. Det er også gjort en vurdering av 

bestandsstatus for laksefisk i elven. Undersøkelsen skal gi grunnlag for konsesjonsbehandling av 

vannuttaket. 

 

Undersøkelsene ble utført 20. august 2020 av Thomas Tveit Furset fra Rådgivende Biologer AS.  

 

Rådgivende Biologer AS takker SalMar Genetics AS ved Paul-Martin Ski og Gøran Roland for 

oppdraget og for bistand ved undersøkelsen. 

 

Bergen, 25. september 2020 
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SAMMENDRAG 

Furset, T.T. & H. Sægrov 2020. Reistadelva i Rauma kommune. Habitatvurdering og 

ungfiskundersøkelser. Rådgivende Biologer AS, rapport 3200, 16 sider, ISBN 978-82-8308-758-

1 

Reistadelva ligger i Rauma kommune, og munner ut i Romsdalsfjorden. Øvre deler av nedbørsfeltet 

består av snaufjell, og nedre deler består av skog med noe myr og dyrket mark. Totalt er nedbørsfeltet 

på 12,6 km2. Ved utløp til sjø er gjennomsnittlig vannføring beregnet til å være 718 l/s.  

 

SalMar Genetics AS planlegger oppgradering av sitt stamfiskanlegg Reistad, lok. nr. 12842, som har 

vannutak frå Reistadelva, ca. 110 m frå utløp til sjø. Vannuttaket er på det meste 150 l/s, og det er ikke 

planlagt å øke uttak av vann. I forbindelse med ønske om å få vannuttak konsesjonsbehandlet utførte 

Rådgivende Biologer AS undersøkelser i elven. Undersøkelsen omfattet en enkel vurdering av habitat, 

med fokus på utførte inngrep, vandringshinder og gyteforhold, samt ungfiskundersøkelser for vurdering 

av bestand av laksefisk. 

 

Elven er i liten grad utsatt for inngrep, og elven fremstår som tilnærmet upåvirket av de utførte 

inngrepene. I Lakseregisteret er anadrom strekning oppført til å strekke seg 1 kilometer fra utløp til sjø, 

men under synfaringen ble endelig vandringshinder vurdert til å ligge ytterligere ca. 2,4 kilometer oppe 

i elven, og anadrom strekning er vurdert til potensielt å være 3,4 kilometer. For øvrig er det to temporære 

vandringshinder innenfor elvens nederste kilometer, der særlig det nederste fremstår som spesielt 

utfordrende å forsere, men trolig ikke umulig.  

 

Nedre del av elven består av stryk, med substrat som består av stein, blokker og noe fjell, og dårlige 

gyteforhold. Omkring 2 kilometer fra sjø er renner elven mer rolig gjennom et noe flatere område, med 

flere sideløp og finere substrat. Denne delen av elven har gode oppvekstforhold for småfisk, og partier 

med egnede gyteforhold. De øvre delene av elven er nokså lik nedre del, med stryk som går over partier 

med grov stein og blokker. 

 

Fire stasjoner ble fisket med elektrisk fiskeapparat. De tre nederste stasjonene er vurdert som egnet, og 

den øverste stasjonen er vurdert som velegnet. Det ble bare fanget ørret, med en lengdefordeling som 

indikerer dominans av stasjonær fisk, og tettheten tilsvarer "dårlig" tilstand (DV 2018). Bare på øverste 

stasjon ble det fanget årsyngel, og på nederste stasjon ble det observert en blank sjøørret, ca. 20 meter 

fra sjø. 

 

Ved en undersøkelse utført av Fylkesmannen i Møre og Romsdal i 1989 ble det fanget 5 laksunger på 

elvens nederste 100 meter, og i rapport fra NINA fra 1990 er det referert til at det ved undersøkelsen i 

1989 ble fanget laksunger som var rømt fra settefiskanlegg. Resultat fra undersøkelsene i både 1989 og 

2020 indikerer at det ikke er noen laksebestand i Reistadelva, og trolig svært lite sjøørret. 

 

Uttaket av vann til stamfiskanlegget har potensiell påvirkning på siste 110 meterne før elvens utløp til 

sjø. Ved situasjoner som tilsvarer middelvannføring på 718 l/s vil et maksuttak på 150 l/s etterlate en 

restvannføring på over 450 l/s, og trolig i svært liten grad påvirke oppvandringsforholdene på 

elvestrekningen. SalMar Genetics AS fått utført beregninger av lavvannsføring, basert på 

sammenligning med en lignende elv, og med disse beregningene som grunnlag er det ønske om å søke 

om en minstevannføring på 24 l/s. Sannsynligvis vil den laveste vannføringen elven forekomme i januar 

– februar, når elven fryser til. Under en slik situasjon kan man forvente at ørret av mindre årsklasser 

befinner seg på strekningen, samt muligens overvintrende sjøørret. Denne fisken vil oppholde seg i 

kulper og nær utløp til sjø, og trolig i liten grad bli påvirket av minstevannføringen.  

 

Da undersøkelsen ble gjennomført den 20. august 2020 var vannføringen svært lav, men ingen 

observasjoner tydet på svekkede oppvandringsmuligheter i elvens nedre del.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Reistadelva renner ut i Romsdalsfjorden, i Rauma kommune (figur 1). Nedbørfeltet er 12,6 km², og 

middelvannføring ved utløp til sjø er beregnet til 718 l/s (http://nevina.nve.no/). Nedbørfeltet består i 

stor grad av bratte fjellsider med snaufjell og dalbunn med skog, samt litt myr og dyrket mark. I øvre 

del av nedbørsfeltet drenerer noen mindre tjern til Reistadelva, men ingen større innsjøer er tilknyttet 

feltet. Deler av de høytliggende delene av feltet ligger nordvendt, med forekomst av snøfonner som 

trolig ligger året rundt.  

Tabell 1. Vassdragsbeskrivelse for Reistadelva. Feltareal og middelvannføring er hentet fra 

http://nevina.nve.no/. 

Vassdragsdel Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste 

punkt (moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Reistadelva 12,6 1227 718 3400 - 

 

 

Figur 1. Oversiktskart over Reistadelva. Rødt stiplet område angir elvestrekning som i Lakseregisteret 

er registrert som lakseførende. Kartgrunnlag er hentet fra https://laksekart.fylkesmannen.no 

Reistadelva er registrert i Lakseregisteret med lakseførende strekning 

(http://lakseregister.fylkesmannen.no). Hverken i Artskart (https://artskart.artsdatabanken.no) eller 

Vannmiljø (https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/) er det gjort registreringer av fiskearter eller 

elvemusling i vassdraget. 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
https://laksekart.fylkesmannen.no/
http://lakseregister.fylkesmannen.no/a3_laksekart/Lakseregisteret
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/427864,7623020/3/background/NiB/filter/%7B%22TaxonIds%22%3A%5B%5D%2C%22AreaIds%22%3A%5B%5D%2C%22Months%22%3A%5B%5D%2C%22TaxonGroupIds%22%3A%5B%5D%2C%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Categories%22%3A%5B%5D%2C%22BasisOfRecords%22%3A%5B%5D%2C%22Behavi
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

Undersøkelsen omfattet synfaring og ungfiskundersøkelser. 

 

SYNFARING 

Ved synfaring av elven ble det gjort en vurdering av utførte inngrep, vandringshinder og habitatforhold, 

og hovedfokus var forhold for anadrom fisk. Deler av synfaringen ble gjort fra noe avstand, men inngrep 

og potensielle vandringshinder ble nærmere ettersett og fotografert. Det ble også gjort en enkel 

vurdering av gytemuligheter. Dette krever større nærhet til elven, slik at substrat kan vurderes. Det ble 

ikke gått langs elven i hele dens utstrekning og ikke alle områder i elven ble nøye vurdert, men topografi 

og visuell vurdering fra avstand ga et rimelig godt inntrykk av gytemuligheter. Synfaringen startet ved 

utløp til sjø, og omfattet det meste av elven opp til endelig vandringshinder. 

 

UNGFISKUNDERSØKELSER 

Ungfiskundersøkelsen ble utført med elektrisk fiskeapparat, og ble utført på fire stasjoner i Reistadelva 

(se Bohlin mfl. 1989 for beskrivelse av metode, figur 1). Hver stasjon ble fisket en omgang, og fanget 

fisk ble artsbestemt og lengdemålt. Overfisket areal ble målt opp, og tetthet av fisk ble beregnet ved å 

anta en fangsteffektivitet på 40 % for årsyngel og 60 % for eldre ungfisk (jf. Forseth & Harby 2013). 

All fisk ble satt levende tilbake i leven.  

 

Nederste stasjon ligger like ovenfor utløp til sjø, og neste stasjon ligger ca. 390 meter fra utløp til sjø. 

De to nederste stasjonene ligger innenfor strekningen som Lakseregisteret har registrert som 

lakseførende, og her består elven hovedsakelig av stryk og kulper, uten tydelige gyteområder. De to 

øverste stasjonene er plassert et stykke oppover i dalen, rundt 2 km fra sjøen, der elven renner mer rolig 

og det var innslag av mulige gyteområder. Se vedlegg 1 for bilde av stasjoner, vanntemperatur og 

ledningsevne under elektrofisket. Lengdefordelingen av fangsten er presentert i figur 11. 
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RESULTAT 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Omtrent 2,9 km fra utløpet til sjø ligger inntak for vannverket. Her er det murt opp en kant, fra inntaket 

til et sideløp og noen meter ut i elven på skrå motstrøms (figur 2). Utformingen på inntaket er slik at 

sideløpet trolig bare vil fange opp en mindre delstrøm av hovedløpet, uavhengig av vannføring i 

hovedløpet. Sideløpet blir ledet inn i en dam for uttak av vann til vannverket, og overløpet fra dammen 

leder overskytende vann tilbake i hovedelven, ca. 60 meter nedstrøms inntaket. 

 

  

Figur 2. Inntak til vannverk til venstre, og tilbakeføring av overskytende vann til hovedløp til høyre. 

Det går flere mindre broer over elven, som i liten grad påvirker elven. To av disse ligger nedenfor 

Europavei 136, ca. 200 – 220 m fra utløp til sjø. Broen for Europaveien ligger ca. 240 m fra utløp til sjø, 

og her står en bropilar midt i elven, og en står langs elvens vestside (figur 3). I tillegg står det noen 

betongfundament ute i elven, med ukjent funksjon, men trolig stammer de fra bygging av broen.  

 

  

Figur 3. Liten bro nedenfor Europavei til venstre, og området rundt bropilar under motorvei til høyre. 
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Salmar Genetics AS sitt stamfiskanlegg Reistad har vanninntak ca. 100 m fra utløp til sjø. Like 

nedstrøms inntakspunktet er det murt opp en glatt terskel, som demmer opp en liten kulp ved inntaket 

(figur 4).   

 

  

Figur 4. Terskel nedenfor vanninntak for stamfiskanlegg til venstre, og kulp ved vanninntak til høyre. 

VANDRINGSHINDRE 

Registrert lengde på anadrom strekning i Lakseregisteret er ca. 1000 m (figur 1). Det er ikke observert 

noen synlige definitive vandringshindre på dette punktet. Ovenfor registrert anadrom strekning er det 

ingen konkrete punkter eller partier som fremstår som vandringshinder, før terrenget blir gradvis brattere 

fra ca. 500 meter oppstrøms inntaket til vannverket. Her går elven over i brattere stryk og fosser og her 

er endelig vandringshinder for oppvandrende laksefisk (figur 5).  

 

 

Figur 5. Gradvis brattere elv fra ca. 500 meter oppstrøms inntak til vannverk utgjør endelig 

vandringshinder. 
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Det er et temporært vandringshinder ca. 620 meter ovenfor utløp til sjø (figur 6). Fossen kan være 

utfordrende å passere ved lav vannføring. I forkant av fossen er det er dyp kulp, og på middels og noe 

høye vannføringer er det mulig for fisk å vandre opp. 

 

 

Figur 6. Foss ca. 620 meter ovenfor utløp til sjø. 

Under bro for europavei 136 deler elven seg i to løp rundt bropilaren. Substratet består i hovedsak av 

stor stein og blokker, og elven er nokså bratt ned til broen nedenfor. Dette partiet av elven fremstod som 

det vanskeligste for oppvandrende fisk å forsere, og det så ikke ut til at endring i vannføring ville gjøre 

oppvandring vesentlig lettere. Konkrete punkter som gjør det vanskelig for fisk å passere er fosser der 

vannet lander på stein, og der fisk derfor ikke har mulighet til "frasprang" for å forsere fossen (figur 7). 

Man antar at dette partiet er et vesentlig temporært vandringshinder, men man kan ikke med sikkerhet 

utelukke at oppvandrende fisk kan passere.  

 

 

Figur 7. Øvre del av parti nedenfor bro, der fossende vann lander på en stein omkranset av grunne 

områder. Samme parti som bildet til høyre i figur 3. 
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Den oppmurte terskelen nedenfor vanninntak til stamfiskanlegget fremstod ikke som hinder for 

oppvandrende fisk. Fallet fra terskelen er lite, og kulp nedenfor terskelen er dyp (figur 8). Fra terskelen 

er det litt over 100 m til sjø, og strekningen består av stryk med kulper, uten potensielle vandringshinder. 

 

 

Figur 8. Oppmurt terskel nedenfor vanninntak for stamfiskanlegg. 
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HABITATFORHOLD 

Gjennom den nederste kilometeren består elven i all hovedsak av stryk, med noe variasjon i fall, og i 

noen områder er strykene avbrutt av mindre kulper (figur 9). Substratet varierer mellom stein og 

blokker, med noe innslag av fjell. Det er noe vegetasjon langs elven, hovedsakelig løvskog. 

 

  

Figur 9. Eksempel på partier som er typiske for elvens karakter innenfor elvens nedre del. Bildet til 

venstre viser et parti i elvens nedre del, og bildet til høyre viser et område midt på registrert anadrom 

strekning. 

Fra 1 km fra sjø går elven i stryk med nokså jevnt fall et stykke oppover dalen. Vegetasjonen blir tettere 

på begge sider langs elven, og her er det både partier med løvskog og barskog. Omkring 800 m lenger 

opp flater terrenget noe ut, og elven renner litt roligere. Her deler elven seg i flere sideløp, med noe 

variabel vannføring, og substratet består i større grad av mindre stein og noe innslag av grus (figur 10). 

Det er lite innslag av kulper og standplasser i denne delen av elven, men noe forekomst av mindre 

gyteområder, særlig i de mindre sideløpene. I hovudløpet er det tegn på at elven kan vere flomutsatt, 

med oppstuing av masser langs elvens hovedløp.  

 

  

Figur 10. Rundt 2 km fra sjø flater terrenget ut, og elven deler seg i mindre sideløp (til venstre). Til 

høyre ser man flommasser langs elvens hovedløp. 

Terrenget blir gradvis brattere videre oppover dalen. Elvens karakter blir mer lik nedre del, med stryk 

og substrat i form av stein og blokker, og etter hvert bratte stryk og fosser. 

 

På det meste av den anadrome strekningen er elven så bratt at en kan forvente relativt lav 

ungfiskproduksjon, mangel på gyteområder kan også være en begrensende faktor for produksjonen av 

ungfisk.  
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UNGFISKPRODUKSJON 

Det ble bare fanget ørret, og antall og tetthet varierte noe mellom stasjonene (tabell 2). På nedre del av 

stasjon 1 ble det observert en blank sjøørret på 35 – 40 cm, ca. 20 meter fra sjø. Sjøørreten hadde mindre 

sår av ukjent opphav. 

Tabell 2. Resultat fra elektrofiske på fire stasjoner i Reistadelva, den 20. august 2020. 

Stasjon Areal (m2) Antall årsyngel Antall eldre fisk Tetthet (fisk/100 m2) 

Stasjon 1 192 0 15 13 

Stasjon 2 60 0 3 8 

Stasjon 3 100 0 8 13 

Stasjon 4 70 3 8 30 

 

Forholdene på elfiskestasjonene ble vurdert som egnet på de tre nederste stasjonene (stasjon 1 – 3), og 

velegnet på den øverste (stasjon 4). De registrerte tetthetene tilsvarer «dårlig» tilstand (DV 2018). 

Lengdefordelingen på ørreten fanget i vassdraget indikerer at det er en høy andel av stasjonær ørret i 

vassdraget (figur 11).  

 

 

Figur 11. Lengdefordeling for ørret fanget på fire stasjoner i Reistadelva 20. august 2020. Stasjonene 

er avmerket på kart i figur 1. 
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DISKUSJON 

Reistadelva har et nedslagsfelt på 12,6 km2, og ved utløp til sjø er middel vannføring beregnet til 718 

l/s. Øverste del av nedslagsfeltet ligger på snaufjellet, i et nordvendt område med snøfonner som ligger 

hele året, og terrenget er nokså bratt. Lavere deler av feltet ligger i den skogkledde Reistaddalen, med 

noe myr og dyrket mark.  

 

Vanninntaket til SalMar Genetics AS sitt anlegg Reistad ligger ca. 110 m frå Reistadelva sitt utløp til 

sjø. Anlegget har vært i drift siden 1983, og i forbindelse med oppgradering av anlegget søkes det om å 

få konsesjonsbehandlet vannuttaket. Det søkes ikke om økning i uttak av vann, og nåværende maksimalt 

uttak på 150 l/s vil ikke bli endret. 

 

SYNFARING 

Synfaringen viste relativt liten grad av inngrep i elven. Det øverste inngrepet er vanninntaket for 

vannverket, ca. 2,9 km fra sjø. Her blir en delstrøm av vannet tatt ut, og overskytende vann blir 

tilbakeført til hovedløpet via overløp fra inntaksdam. Nedover elven er det noen mindre broer, samt en 

større bro for Europaveien, men ingen av broene har særlig innvirkning på elven, eller dens løp. Rundt 

110 meter fra utløp til sjø er det en oppmurt terskel, som danner en kulp hvor vannuttaket for 

stamfiskanlegget ligger. Terskelen er lav, med en dyp kulp nedenfor, og utgjør ikke et hinder for fisk. 

 

I Lakseregisteret er den nederste kilometeren oppført som anadrom strekning. Innenfor denne 

strekningen ble det registrert to temporære vandingshinder, men ingen endelige vandringshindre. Av de 

to temporære vandringshindrene så særlig partiet nedenfor Europavei ut til å være av vesentlig karakter, 

og trolig utfordrende, men sannsynligvis ikke umulig å forsere. Den nedre kilometeren er dominert av 

stryk, og litt kulper, og dårlige gyteforhold. Det er ingen synlige vandringshinder videre oppover elven, 

og den flater noe ut et område rundt 2 kilometer fra sjø. Her er det gode oppvekstforhold, og partier med 

gode gytemuligheter. Under synfaringen ble det ikke funnet noen endelige vandringshinder før i øvre 

del av dalen, der elven blir gradvis brattere, og anadrom strekning er vurdert til å potensielt strekke seg 

3,4 kilometer oppover elven fra utløp til sjø.  

 

UNGFISKUNDERSØKELSER 

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på fire stasjoner, der de tre nederste stasjonene ble vurdert som 

egnet, og den øverste stasjonen ble vurdert som velegnet. Det ble bare fanget ørret, ingen laks, med en 

størrelsesfordeling som indikerer at elven er dominert av stasjonær ørret, og tettheten tilsvarer "dårlig" 

tilstand (DV 2018). Bare på en stasjon ble det fanget årsyngel, og dette var på øverste stasjon, som var 

eneste stasjon med tilsynelatende brukbare gytemuligheter. Det ble observert en blank sjøørret nederst 

på stasjon 1, ca. 20 meter fra sjø.  

 

I forbindelse med at Fylkesmannen i Møre og Romsdal overvåket forekomst av lakseparasitten 

Gyrodactylus salaris i flere elver, ble det 8. november 1989 funnet fem laks med lengde på 92 – 162 

mm innenfor det som tilsvarer stasjon 1 i Reistadelven (Eide m.fl. 1992). Det ble også fanget 18 ørret 

ved denne undersøkelsen, der to fisk var 40 – 57 mm, og 16 fisk var 70 – 154 mm. I rapporten er det 

opplyst at anadrom strekning er ca. 1 km, og at laks er dominerende på denne strekningen, men det 

fremgår av rapporten at materiale bare ble samlet inn fra de nederste 100 meterne av elven. I 1990 så 

NINA på muligheten for spredning av Gyrodactylus salaris via laksunger som vandrer mellom elver i 

brakkvannssoner i fjorden (Lund & Heggberget 1990). I rapporten fra NINA er det opplyst at det den 8. 

november 1989 ble funnet rømte lakseunger med opphav fra oppdrett i Reistadelva, og det antas at det 

her refereres til de som ble fanget ved nevnte undersøkelse utført av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

Det er uklart hvor mange av de 5 laksene funnet i 1989 som var rømte oppdrettsfisk, men man kan ikke 

utelukke at dette gjaldt all fisk. Lengdefordelingen av ørret fanget i 1989 indikerer en dominans av 
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stasjonær ørret, og sannsynligvis var minst en av de to minste ørretene årsyngel. Lengdefordelingen av 

laksen er jevnere, og mangel på årsyngel indikerer at det ikke er klekket laks i elven, men at det er snakk 

om laksunger som har rømt fra settefiskanlegg. Sannsynligheten for at laksen som ble funnet ved 

undersøkelsen i 1989 ikke stammet fra elven, kombinert med funn fra undersøkelsene i 2020, tilsier at 

det ikke er noen laksebestand i vassdraget, og for tiden også svært lite sjøørret.  

 

PÅVIRKNINGSOMRÅDET  

Uttak av vann til stamfiskanlegget vil påvirke de nederste 110 meterne av elven. Dette partiet av elven 

består av stryk, med kulper som er standplasser for fisk. Beregninger fra http://nevina.nve.no viser en 

middelvannføring på 718 l/s ved utløp til sjø, og 5-persentil for vinter på 84,4 l/s. Det er generelt stor 

usikkerhet tilknyttet slike automatisk utførte beregninger, og for å øke graden av sikkerhet bør 

beregningene verifiseres opp mot sammenlignbare målestasjoner eller egne observasjoner. På vegne av 

SalMar Genetics AS har Bystøl AS utført beregninger av lavvannføring for Reistadelva, basert på data 

fra en sammenlignbar elv, og med grunnlag i dette er det ønske om å søke om minstevannføring på 24 

l/s. Det er sannsynlig at den laveste vannføringen vil oppstå i en tilfrysingssituasjon, og på 

undersøkelsesdagen ble det opplyst at dette normalt skjedde i perioden januar – februar. På den aktuelle 

strekningen kan man da forvente at det befinner seg ørret av yngre årsklasser, og med en størrelse som 

de som ble fanget ved elektrofisket, samt mulig forekomst av overvintrende sjøørret. Fisk som står i 

elven på denne tid vil normalt oppholde seg i kulper, eventuelt nær utløp til sjø, og vil dermed i liten 

grad bli påvirket av nedgang i vannføring.  

 

Vannføringen på undersøkelsesdagen er ikke tallfestet, men det ble opplyst at vannføringen var svært 

lav. Ut fra observasjoner ved undersøkelsen var det ingen tegn til at oppvandringsmuligheter eller 

levevilkår for fisk på den aktuelle strekningen var begrenset av vannføringen denne dagen.  

 

OPPSUMMERING 

Undersøkelsen som ble utført i august 2020 viste endelig vandringshinder ca. 3,4 km fra sjø, men et 

parti under Europaveien fremstod som et vesentlig temporært vandringshinder. Dette partiet ligger 210 

– 230 meter fra sjø. Rundt 2 km fra utløp til sjø var det noen mindre områder med mulighet for gyting, 

og elven bestod ellers hovedsakelig av stryk med steiner og blokker. Resultat fra ungfiskundersøkelser 

indikerer at fiskebestanden er dominert av stasjonær ørret. Utfordrende oppvandringsforhold og liten 

forekomst av egnede gyteområder, kombinert med resultatet fra ungfiskundersøkelsene indikerer at 

Reistadelva har liten eller ingen reproduksjon av anadrom fisk. Man kan likevel ikke utelukke at 

oppvandring kan forekomme under tilfredsstillende forhold. Da vanninntaket ligger 110 m fra utløp til 

sjø blir bare en liten del av elven påvirket, og en eventuell påvirkning vil ikke påvirke gyteområder, og 

sannsynligvis heller ikke oppvandrende gytefisk. En minstevannføring 24 l/s vil mest trolig bare være 

aktuell når elva fryser til i januar – februar, altså utenfor oppvandrings- og gytesesong.  

 

http://nevina.nve.no/
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VEDLEGG 

Vedlegg 1.  Bilder og informasjon om elfiskestasjoner. 

Navn Overfisket areal:  Vanntemperatur:  Ledningsevne:  

Stasjon 1 192 m2 13,0 °C 20,98 µ S/cm 

 

 

Navn Overfisket areal:  Vanntemperatur:  Ledningsevne:  

Stasjon 2 60 m2 13,3 °C 16,68 µ S/cm 
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Navn Overfisket areal:  Vanntemperatur:  Ledningsevne:  

Stasjon 3 100 m2 13,3 °C 13,57 µ S/cm 

 

 

Navn Overfisket areal:  Vanntemperatur:  Ledningsevne:  

Stasjon 4 70 m2 13,4 °C 12,51 µ S/cm 

 

 


