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FØREORD 

Tafjord Kraftproduksjon AS har engasjert Rådgivende Biologer AS til å undersøke om finmassar etter 

utvasking av ein tunneltipp i april 2019 kan ha medført ekstra medførte dødelegheit på egg og ungfisk i 

Tafjordelva.  

 

Den 25. april 2019 gjekk det eit ras frå ein eldre tunneltipp og dette førte med seg massar ut i Tafjordelva 

omlag 700 oppom elvemunningen. I rasmassane var det finstoff som vart avsett i elveløpet og i bakevjer 

ved avtakande vassføring, og det er blitt stilt spørsmål ved om dette finstoffet kan sedimentere på 

gytegroper og redusere oksygentilgangen til egg.  

 

Det vart gjennomført fiskeundersøking i Tafjordelva 19. mai 2020 ved prøvetaking frå to gytegroper på 

to lokalitetar og elektrofiske på tre stasjonar. Det var låg vassføring og gunstige tilhøve for feltarbeidet 

som blei gjennomført av Harald Sægrov og Ivar Sægrov. 

 

Vi takker Tafjord Kraftproduksjon AS ved Ragnhild Hoel for oppdraget.        

 

 

Bergen, 27. august 2020 

 

 

 

 

INNHALD 

FØREORD .............................................................................................................................................. 2 
SAMMENDRAG .................................................................................................................................... 3 
1. OMRÅDEBESKRIVELSE ................................................................................................................. 5 
2. METODE ............................................................................................................................................ 8 
3. GYTING OG UNGFISK I TAFJORDELVA ..................................................................................... 9 
4. OPPSUMMERING OG DISKUSJON .............................................................................................. 12 
5. REFERANSAR ................................................................................................................................. 15 
 

 

 

 



 

Rådgivende Biologer AS 3 Rapport 3212 

SAMANDRAG 

Sægrov, H. 2020. Tafjordelva - Effektar av ras og massetransport i april 2019 på rekruttering av laks 

og sjøaure. Rådgivende Biologer AS, rapport 3212, 15 sider. 

 

I april 2019 rann det vassmassar ut frå eit eldre tunneltverrrslag og gjennom ein tunneltipp i Tafjord. 

Massar vart vaska ut av tippen og ført nedover ei sideelv og ut i hovudelva. Dei finaste massane vart 

avsett på område i elva med roleg straum og i bakevjer ved avtakande vassføring. I ettertid har det blitt 

stilt spørsmål ved om desse massane sedimenterte på gytegroper og om dei slik kunne ha påverka 

overleving av egg/plommesekkyngel. Tafjord Kraft AS engasjerte vinteren 2020 Rådgivende Biologer 

AS for å undersøke om sedimentering av finstoff framleis kunne påverke eggoverleving vinteren 2020. 

 

I utgangspunktet var det planlagt å ta egg/yngelprøvar frå gytegroper våren 2020, men undersøkingane 

vart utvida til å gjennomføre elektrofiske på tre stasjonar i elva 19. mai 2020 for å kunne fange opp 

eventuell påverknad på egg som låg i gytegropene vinteren 2019, og som var ungfisk i mai 2020. 

 

Tafjordelva er eit sterkt regulert vassdrag, og det er avløp frå ein kraftstasjon øvst på anadrom strekning. 

Avløpet frå ein annan kraftstasjonen med større kraftproduksjon har avløp via kanal til fjorden. Det er 

ikkje konsesjonspålagt minstevassføring i Tafjordelva, men Tafjord Kraft manøvrerer etter ei 

sjølvpålagt minstevassføring på ca. 1 m³/s.  

 

Frå sjøen kan laks og sjøaure vandre 850 meter oppover elva til utløpet av kraftstasjonen, samla vassdekt 

areal på denne strekninga er ca. 23 000 m². Den 19. mai i 2020 var det minstevassføring i elva og det 

var då vassdekning på det meste av elvearealet. Fem tersklar på anadrom strekning gjer at det er bra 

vassdjup i hølane nedstraums også ved dei lågaste vassføringane. Det er gode oppveksthabitat for 

ungfisk på heile elvestrekninga, inkludert ved låg vassføring, og laks og sjøaure kan gyte på fleire stader 

oppover elva, inkludert i bakkant av og nedstraums terskelhølar. I tillegg kan dei gyte i utløpet av og litt 

innover i tunnelen frå kraftstasjonen øvst i elva. 

 

Det vart grave opp to gytegroper den 19. mai, ei på stasjon 2 og ei på stasjon 3. Frå gropa på stasjon 2 

vart det samla opp 5 levande plommesekkyngel, det vart ikkje funne daude egg eller yngel. Ynglane var 

25 mm lange og mest sannsynleg gytte av laks. Det var minst 5 gytegroper til på dette området. På 

stasjon 3 vart det grave opp 12 levande plommesekkyngel frå ei av fleire gytegroper. Ynglane var 19 

mm og på grunn av relativt liten storleik er det sannsynleg at dei var gytte av aure. Det vart heller ikkje 

her observert daude egg eller plommesekkyngel. 

 

Dei tre elektrofiskestasjonane hadde eit samla areal på 330 m² som vart fiska ein omgang. Samla fangst 

var 45 laks- og 3 aureungar. Mellom laksane var det 26 utvandringsklare smolt, av aurane var 2 smolt. 

Utfrå lengdefordelinga av laks var det minst 3 aldersgrupper representert; eittåringar, toåringar og 

treåringar. Når ein tek med plommesekkyngelen i gytegropene var dermed 4 årsklassar til stades i elva 

og desse var gytte som egg haustane 2016, 2017, 2018 og 2019. I 2020 vart det dermed fanga fisk av tre 

årsklassar som var i elva då raset gjekk i april 2019, og den yngste årsklassen låg i grusen som egg eller 

plommesekkyngel. Fiskane vart sette levande tilbake i elva og alderen er dermed ikkje sikker, det er 

heller ikkje temperaturmålingar i elva som kunne gjeve ein indikasjon på vekstpotensialet. På stasjon 1 

øvst elva var alle aldersgrupper av laks representert og her var det bra tettleik av fisk, med 63 laks og 8 

aure per 100 m². Lenger nede i elva var det låg tettleik med berre 16 laks per 100 m² på stasjon 2 og 18 

laks og 1 aure per 100 m² på stasjon 3.       

 

Det vart berekna lågare tettleik at eitt- og toåringar enn av treåringar. Erfaringsmessig kan fangbarheita 

for dei minste fiskane vere låg om våren. Dette gjer at berekna tettleik av dei to yngste årsklassene er 

usikker, medan estimatet for tettleik av smolt, som hovudsakleg var treåringar, er sikrare. Tettleiken av 

smolt var med eit snitt på 8 per 100 m³ relativt høg med tanke på at ein del av årets smolt allereie kunne 

ha vandra ut i sjøen.   
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Med bakgrunn i usikkerheita knytt til den metodiske gjennomføringa av elektrofisket er det noko 

usikkert om raset i april 2019 påverka rekrutteringa av laks i elva. Årsklassen av laks som var to år 

gamle då raset gjekk må ha greidd seg bra, for det var denne årsklassen som sannsynlegvis dominerte 

mellom smoltane som gjekk ut i 2020. Av årsklassane som klekte i 2018 og 2019 er det meir usikkert. 

Dei førekom i relativt låg tettleik i elva, og dei kunne ha spreidd seg frå gyteområdet øvst i elva som 

ligg ovanfor området der raset gjekk. Egg/plommesekkyngel som låg i grusen vinteren 2019/2020 har 

overlevd godt i nedre del av elva, på område der massar frå raset vart transportert forbi i 2019. Ein annan 

usikker faktor er om mengda gytefisk i elva haustane 2017 og 2018 kunne vore avgrensande for 

rekrutteringa av desse årsklassane.  

 

I mai 2020 var elva rein og det var lite finstoff i elva, med unntak av litt i bakevjer i terskelhølane. Det 

er difor ikkje noko som tilseier at raset i 2019 hadde nokon effekt på overleving av egg, yngel eller 

produksjon av eldre fiskeungar i elva vinteren 2020. Elva framstår no som eit godt produksjonsområde 

for anadrom fisk, men det avgrensa arealet gjer at den samla smoltproduksjonen er låg. I den øvste hølen 

i elva nedstraums avløpet frå kraftstasjonen er substratet grovt og ueigna for gyting. Ved tilføring av 

gytesubstrat i nedre del av hølen kan dette bli eit fint gyteområde.           
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1. OMRÅDEBESKRIVELSE 

1.1. Habitattilhøve 

Tafjordelva har ei lakseførande strekning på 

ca. 850 meter. På dei nedste 640 meter mot 

sjøen er elva i gjennomsnitt ca. 30 meter brei, 

og på denne strekninga er det svake stryk og 

det er bygd 5 tersklar (figur 1.1.1). Det er 

gode habitatkvalitetar for gyting og oppvekst 

av laks- aureungar på denne strekninga. På dei 

øvste 210 meter av elva opp mot 

tunnelavløpet er elva berre ca. 18 meter brei i 

snitt. Denne strekninga er brattare enn 

elvestrekninga nedanfor og elva renn stri. 

Botnsubstratet er grov blokk på heile 

strekninga og her er ikkje gytetilhøve, men 

relativt gode oppveksttilhøve for ungfisk. I 

tunnelopninga og eit stykke innover er det 

grus og småstein og her er det mogeleg for 

anadrom fisk å gyte. Samla oppvekstareal for 

fiskeungar er ca. 23 000 m².  
 

I terskelhølane og i øvre del av elva er det 

mogeleg for større fisk å opphalde seg sjølv ved 

låg vassføring. 

 

Tafjordvassdraget er regulert og det er svært 

sjeldan overløp frå magasin, anslagsvis ein gong 

pr. 10 år. Det er ikkje konsesjonspålagt 

minstevassføring men Tafjord Kraftproduksjon 

AS praktiserer ei sjølvpålagt minstevassføring 

på ca. 1 m³/s. Det er ikkje målestasjon for 

vassføring og heller ikkje temperturmålingar frå 

elva. Den 19. mai i 2020 vart det lagt ut ein 

temperaturloggar som måler temperaturen 

kontinuerleg. 

 

 

Figur 1.1.1. Lakseførande strekning i 

Tafjordelva i Fjord kommune. Laks og sjøaure 

kan vandre opp til avløpstunnelen frå 

kraftstasjonen i nedre bildekant. Raud pil 

markerer bekken som førte finmasar frå raset i 

april 2019 ut i hovudelva. Gule sirklar er 

stasjonar der det vart elektrofiska.   

 

3 

1 

2 
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Figur 1.1.2. Lakseførande strekning i Tafjordelva i Fjord kommune. Raud pil markerer bekken som 

førte finmasar frå raset i april 2019 ut i hovudelva. Denne bekken er blitt reinska og deler er forbygd 

etter raset. 
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a) b) 

c) d) 

 

 

Figur 1.1.3. a) sideelva frå rasområdet er no rydda og forbygd i nedre del, b) samløpet mellom sideelva 

og hovudelva, c) øvste terskelen i elva der det er avsett finmasse i bakevja inn mot elvekanten og d) 

Tafjordelva sett oppover frå brua den 19. mai 2020.   

 

 

1.2. Fangstatistikk  

Det er ikkje oppgjeve fangst av laks eller sjøaure i 2018 eller 2019 i den offisielle fangststatistikken, 

i perioden etter 2012 er det oppgjeve ein samla fangst på 8 laks og 4 sjøaure. 
 

1.3. Bestandsstatus 

Det er sett eit gytebestandsmål på 37 kg holaks i Tafjordelva (lakseregisteret.no). Med ei 

gjennomsnittsvekt på 4,5 kg svarar dette til 8 laksehoer og 53 650 egg, eller 2,3 egg pr. m² elvebotn. 

Siste oppdatering av bestandsstatus er for perioden 2014-2018 og laksebestanden vart då vurdert til å ha 

moderat status med omsyn til oppnåing av gytebestandsmål og haustingspotensiale. Innblanding av rømt 

oppdrettslaks har ikkje blitt undersøkt, men var anteken å vere liten. Av påverknadsfaktorar er 

vassdragsregulering vurdert til å ha stor effekt, medan effekten av lakselus er vurdert som moderat. 

Sjøaurebestanden vart vurdert som hensynskrevjande ved siste oppdatering i 2013, og fysiske inngrep, 

vassdragsregulering og lakselus var oppført som avgjerande faktorar for bestandsstatus. 

https://lakseregisteret.fylkesmannen.no/
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 2. METODE 

2.1. Gytegroper 

Det vart grave etter egg/plommesekkyngel på to lokalitetar (stasjon 2 og 3) med ein liten spade montert 

på skaft og plommesekkyngel vart samla opp i hov nedstraums. Plommesekkyngelen vart lengdemålt 

og sett ut att i gytegropa.    

 

 

2.2. Ungfisk 

Ungfiskteljingar vart utført med elektrisk fiskeapparat på tre stasjonar. Kvar stasjon vart overfiska éin 

gong, etter standard metode (Bohlin mfl. 1989). Elektrofisket vart utført på låg vassføring og 

vasstemperatur og leiingsevne vart målt. 

 

All fisk vart artsbestemt og lengdemålt, og deretter sett tilbake i elva, det vart også vurdert i kva grad fisken 

var smoltifisert. Fangsten vart delt i eittåringar (0+) og eldre ungfisk ut frå lengdefordelinga, som er 

presentert i figur for kvar stasjon. Tettleik av dei to aldersgruppene vart berekna ut frå total fangst på 

stasjonen, stasjonens areal og anteken fangbarheit på 0,4 for eittåringar og 0,6 for eldre ungfisk (etter 

Forseth og Harby 2013). 
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3. GYTING OG UNGFISK I TAFJORDELVA 

3.1. Gytegroper og gyting 

Det vart leita etter gytegroper i Tafjordelva den 19. mai i 2020, men sidan dette var lenge etter gyting 

var det ikkje lett å sjå gropene. På dei områda der det var aktuelt for anadrom fisk å gyte, dvs. i bakkant 

av hølar var substratet reint for finstoff. Generelt var det lite finstoff i elva, unntaket var nær land 

nedstraums tersklane der det låg igjen fin sand i bakevjene. Desse stadene er ikkje aktuelle gyteplassar 

for laks eller sjøaure. Vatnet i elva var klart og sikta svært god. 

 

På stasjon 2 vart det observert 5 gytegroper, men her var truleg fleire. I prøven frå ei av desse gropene 

var det 5 levande plommesekkyngel, som nyleg hadde klekt, her vart ikkje funne daude egg eller yngel. 

Ynglane var i snitt 25 mm lange og dette tilseier at det var lakseyngel. På stasjon 3 vart det også observert 

fleire gytegroper. I prøven frå ei av dei var det 12 levande plommesekkyngel, men ingen daude egg eller 

yngel. Yngelen var i snitt 19 mm og storleiken indikerer at det var aure, men ein kan ikkje heilt utelate 

at dei hadde blitt gytt av rømt oppdrettslaks som kan ha ein del mindre egg enn villaks. Lengda på 

nyklekt yngel aukar med storleiken på egga (Lura og Sægrov 1991). 

 

Det var ikkje avsett finmasse på gytegropene i 2020 og det var høg overleving på egg frå gyting og fram 

til plommesekkstadiet i tilfeldig undersøkte gytegroper.    

 

 

3.2. Ungfisk 

Elektrofiske vart utført på tre stasjoner i Tafjordelva (sjå figur 1.1.1). Habitatkvaliteten vart vurdert å 

være «velegnet» (jf. DV 2018) på alle dei tre stasjonane. Vasstemperuren var 4,8 °C og leiingsevna 24,1 

µS/cm på stasjon 2. Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 3.2.1. 

 

På den øvste stasjonen (stasjon 1, 40 m²) vart det fanga 15 laks, av desse var 5 eittåringar (klekte våren 

2019) og 10 eldre (klekte våren 2018 eller tidlegare). Dette gav ein berekna tettleik på 63 laks per 100 

m². Fangst av eittåringar på denne stasjonen tilseier at det skjer gyting i tunnelmunningen eller litt inne 

i tunnelen. Det vart også fanga 2 aure, av desse ein eittåring og ein eldre. Tettleiken av aure vart berekna 

til 8 per 100 m². All laks over 11,5 cm og den eine auren var smolt.  

 

På stasjon 2, rett nedstraums sideelva frå rasområdet (122 m²), vart det fanga 12 laks, men ingen aure.  

Av laksane var det 1 eittåring og 11 eldre, av dei siste var det 8 smolt. Tettleiken vart berekna til 16 laks 

per 100 m². 

  

På den nedste stasjonen (stasjon 3, 168 m²), vart det fanga 18 laks og ein aure. Av laksane var det 2 

eittåringar og 16 eldre, mellom dei siste var 6 smolt. Den eine auren var 2 år eller eldre og smoltifisert. 

Tettleiken  vart berekna til 18 laks og 1 aure per 100 m². 

 

Det var bra tettleik av lakseungar øvst i elva mot tunnelopninga, men på dei to stasjonane lenger nede i 

elva var tettleiken låg. Tettleiken av smolt var relativt bra på alle stasjonane, men av mindre og yngre 

fisk var tettleiken låg. Av aure var det svært låg tettleik på alle stasjonane. 
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Figur 3.2.1. Lengdefordeling for laks og aure fanget på tre stasjonar i Tafjordelva 19. mai 2020.  

 

Fiskane vart sette levande tilbake i elva og det vart difor ikkje teke prøvar for aldersbestemming. Vatnet 

i Tafjordelva er magasinvatn som er truleg er relativt kaldt i vekstsesongen om sommaren, men relativt 

varmt om vinteren. Vi reknar det difor som sannsynleg at ungfisken har moderat veksthastigheit. Med 

dette som bakgrunn antek vi at lakseungane som var mindre enn 6,3 cm var eittåringar (8 stk.) og kom 

opp frå gytegropene i juni i 2019.  

 

 

a) b) 

c) d) 

  

Figur 3.2.2. Lakseungar fanga i Tafjordelva 19. mai 2020. a): plommesekkyngel 19 mm frå gytegrop, 

truleg aure, b): laks 60 mm, truleg eittåring, c): laks 87 mm, truleg toåring og d): laksesmolt 113 mm, 

truleg tre år gammal.   
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Laks i lengdegruppa mellom 7,6 og 10,0 cm var truleg toåringar og kom opp av gytegropene i juni 2018. 

Det tilseier at desse var knapt eitt år gamle då elva vart tilslamma av finmasse frå raset i april 2019. Den 

største gruppa frå 10,7 til 15,1 cm (26 stk.) var sannsynlegvis treåringar og klekte våren 2017. Av aurane 

var det truleg den minste eitt år 0+ og dei to største tre år, men kan også ha vore berre to år. Det må 

understrekast at denne grupperinga i alder er svært usikker. 

 

Det vart i alt fanga 26 smolt på eit samla areal på 330 m² på dei tre stasjonane. Dersom ein antek ei 

fangbarheit på 0,6 var gjennomsnittleg tettleik 8 per 100 m². Dette er relativt høg tettleik av smolt og 

kanskje på det nivået ein kan forvente i denne elva.  

 

Det var lågare tettleik av eittåringar og antekne toåringar enn av dei som vart gruppert som treåringar. 

Eittåringane var egg eller plommesekkyngel då raset gjekk i april 2019. Det er usikkert kor representativt 

elektrofiske av dei minste laks- og aureungane er om våren, slike undersøkingar blir vanlegvis gjort om 

hausten. Vår erfaring ved innsamling av presmolt laks frå andre elvar tidleg på våren er at vi då fangar 

få av dei yngste aldersgruppene. Berekna tettleik av toåringar og spesielt eittåringar er difor usikker.  
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4. OPPSUMMERING OG DISKUSJON  

4.1. Status våren 2020  

Ved undersøkinga i Tafjordelva den 19. mai 2020 var det svært lite igjen i elva av finmassen frå raset 

den 25. april 2019. Det låg litt att i bakevjer øvst i terskelhølane, men ikkje på gyteområde. Det var høg 

overleving på plommsekkyngel i to undersøkte gytegroper, den eine var sannsynlegvis frå laks og den 

andre frå aure, basert på betydeleg skilnad i lengde på yngelen. Laksen har normalt større egg enn auren, 

og yngelen er tilsvarande større ved klekking (Lura og Sægrov 1991). For egg som ligg i gytegropene 

er det normalt høg overleving fram til klekking, vanlegvis 90-95 %  dersom dei ikkje er utsette for frost 

eller uttørking.  

 

Utfrå det vi kjenner til om gytetidspunkt for sjøaure- og laksebestandar i andre elvar på Vestlandet antek 

vi at gytetida for sjøauren i Tafjordelva er siste halvdel av oktober, medan laksen sannsynlegvis gyt i 

siste halvdel av oktober og utover i november. Når gytefiskane grev gytegroper reinskar dei 

botnsubstratet og finstoff blir ført nedover med vasstraumen. Ved avslutta gyting er dermed gytegropene 

reine for finstoff sjølv om det hadde vore finmasse der før gravinga.  

 

Tilslamming av gytegroper er ofte vurdert å kunne vere eit problem for egg som ligg nede i substratet, 

der dei treng kontinuerleg utskifting med oksygenrikt vatn for å overleve gjennom vinteren fram mot 

klekking på våren. Dersom vassutskiftinga i gytegropene stansar opp eller blir sterkt redusert på grunn 

av tilslamming av substratet, vil egga kunne bli kvalt. Også plommesekkyngel vil, når temperaturen 

aukar, ha behov for å spreie seg i gytegropa slik at den får tilgang til nok oksygen. Ei tid etter klekking 

bevegar yngelen seg opp av substratet til overflata og startar å ta til seg føde. Dersom gytegropene er 

tilslamma med store mengder finmateriale, men egga har overlevd fram til klekking, kan det likevel bli 

vanskeleg for yngelen å komme seg opp av substratet dersom det ligger tjukke og tette lag med sand og 

fin grus oppå substratet.  

 

Det føreligg ein del kunnskap om overleving av egg og yngel etter episodar med massetransport og 

tilslamming. Etter anleggsarbeid i Vosso ved utløpet av Vangsvatnet ved Bulken i 1991, vart det ikkje 

påvist redusert eggoverleving i gytegroper på grunn av silting. Eggdødelegheit den vinteren skuldast at 

gytegroper vart tørrlagde og egga fraus då vassføringa vart sterkt redusert under anleggsarbeidet 

(Sægrov mfl. 1991).  

 

Bygging av ny veg i Sogndalsdalen vinteren 1992-1993 medførte massetransport av grus, sand og silt i 

Sogndalselva, med avsetting av finmateriale på heile den 2,5 km lakseførande strekninga. 

Undersøkingar i april 1993 konkluderte med at egga i omtrent 1/5 av gytegropene ville døy på grunn av 

massetransporten. Deretter ville vårflaumen reinske vekk avsett silt og sand, og at det difor ikkje ville 

være større dødelegheit enn normalt i den siste fasen fram mot at plommesekkyngelen skulle ta seg opp 

av grusen (Sægrov & Langåker 1993).  

 

I samband med ombygging av Leinafoss kraftverk i Flåmselva i Sogn blei det i periodar transportert 

mykje fin sand og silt i elva frå oktober 1992 til april 1993, og det blei sedimentert opptil 10 cm tjukke 

lag av fin sand oppå gytegropene. Desse massane vart fjerna av vårflaumen i vassdraget i mai 1993. Her 

vart gytegroper kartlagt om hausten før massetransporten og eggoverleving undersøkt i etterkant. Det 

vart konkludert med at aureyngel frå tidleg gytte egg hadde redusert overleving. Desse hadde klekt før 

vårflaumen og yngelen greidde ikkje å ta seg opp til overflata gjennom det kompakte laget av fin sand 

som låg oppå gytegropene. Egg som stamma frå laks som gytte seint på hausten klekte etter vårflaumen 

og desse hadde normal overleving.  Ungfiskundersøkingar hausten 1993 viste ingen påviseleg reduksjon 

i tettleik av eittåringar verken av laks eller sjøaure. Det var heller ikkje nokon reduksjon i tettleik av 

eldre ungfisk i vassdraget (Sægrov & Kålås 1994). 

 

Desse erfaringane viser at det må tilførast store mengder med uorganisk materiale for at det skal få effekt 
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for egg/yngel i gytegropene. Substratoverflata fungerer som eit filter for organisk og uorganisk stoff 

som blir avsett, og avsettingane av dei lettaste partiklane skjer i bakevjer, der ein sjeldan finn gytegroper. 

Sand og grus kan likevel bli avsett på gyteområde når flaumen avtek, slik som i Flåmselva, men slikt 

avsett finmateriale blir vanlegvis fjerna under vårflaumen, og det må vere tjukke lag av sand/grus på 

gytegropene før yngelen får vanskar med å komme opp av grusen (Sægrov & Kålås 1994).  

 

Med bakgrunn i undersøkingar i Flåmselva og Vosso (Sægrov og Kålås 1994, Sægrov mfl. 1991) reknar 

vi det som lite sannsynleg at eggoverlevinga blei påverka sjølv om det skulle ha vore avsett finstoff oppå 

gytegropene vinteren 2019. Vi fekk tilsendt bilete som var tekne på ulike stader i Tafjordelva 22. 

november i 2019 og utifrå desse var elvebotnen i hovudstraumen rein, men det var avsett finstoff i 

bakevjer, på same stadene som i mai 2020.  

 

Ved elektrofiske på tre stasjonar vart det fanga totalt 45 laksungar og 3 aureungar. Fiskane vart sette 

levande tilbake i elva etter lengdemåling slik at alderen er ukjent. Utfrå lengdefordelinga var det 8 som 

vart klekte i 2019 (eittåringar) og minst 8 klekte i 2018 (toåringar) og 29 som var tre år og kanskje eldre. 

Inkludert plommesekkyngelen som vart funnen i ei gytegrop betyr dette at det har vore vellukka 

rekruttering av laks dei 4 siste åra. Årsklassen som låg i grusen som egg/plommesekkyngel i april 2019 

var eitt år i mai 2020. Det var minst 8 av desse, så eventuell tilslamming av gytegroper medførte ikkje 

full dødelegheit. Basert på elektrofiske om våren er  det uråd å fastslå om og eventuelt kor mykje 

dødelegheit massetransporten kan ha medført. Det relativt høge antalet av eldre laksungar tilsa at det var 

lite eller ikkje påverknad på lakseungar som var over botnen i perioden då raset gjekk.  

 

Mellom lakseungane var det 25 smolt som var klar eller nesten klar til å gå ut i sjøen. Det er sannsynleg 

at nokre smolt allereie hadde gått ut av elva og dette indikerer ein god smoltutgang våren 2020. Dei to 

største aureungane var også smolt.       

 

4.2. Undersøkingar i april og mai i 2018 

I samband med registrering av rømd oppdrettsfisk gjennomførte Rådgivende Biologer AS drivteljingar 

og elektrofiske i nedste delen av Tafjordelva 11. april og 2. mai i 2018 (Marius Kambestad, pers. medd.). 

I april var det god sikt i elva, men den 2. mai var sikta dårleg, ca. 1 m i nedre del (figur 4.2.1), medan 

vatnet frå kraftverket var klart. Den dårlege sikta skuldast utvasking av finmasse og kanskje frå 

tunneltippen som raste ut den 25. april i 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.1. Tafjordelva nedom brua den 

2. mai i 2018. Sikta var redusert til ca. 1 

meter etter utvasking av finstoff og kanskje 

frå tunneltippen som raste ut i april året 

etter.   

 

 

Den 2. mai i 2018 vart det elektrofiska eit areal på ca. 300 m² frå flomålet og opp til terskelen nedom 

brua, det var låg vassføring og temperaturen i vatnet var 4,2 °C.  Det vart fanga/observert ca. 60 aureparr, 

av desse nokre få eittåringar på ca. 5 cm. I tillegg vart det fanga 3 laksemolt og 4 lakseparr, dei siste 

mest sannsynleg 2 åringar med lengde frå 7-10 cm. Føremålet med denne undersøkinga var å sjå etter 
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rømt regnbogeaure, undersøkingane av ungfisk var dermed mindre grundige enn det ein ville gjort 

dersom desse var hovudfokuset.    

 

 

4.3. Tilråding om tiltak 

Det er gode gytetilhøve i nedre del av elva, men på den øvste strekninga er det berre mogeleg å gyte 

inne i tunnelen frå kraftverket. Frå utløpet av tunnelen er det 25 ned til utløpet av ein større høl som har 

eit areal på over 200 m² (figur 4.3.1). Det er grovt botnsubstrat i hølen som er ueigna for gyting. Ved å 

tilføre eigna gytesubstrat, dvs. ei blanding av grus og småstein i nedre halvdel kan dette bli eit fint 

gyteområde. Tilført substrat bør leggast på i eit ca. 30 cm tjukt lag og dersom ein legg ut 15 m² vil dette 

dekke 50 m². Det er lett tilkomst til området slik at utlegging er enkelt å gjennomføre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3.1. Avløpet frå kraftstasjonen til 

Tafjordelva. Her kan det potensielt bli eit fint 

gyteområde ved å legge ut eigna gytesubstrat.   
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