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1  
 

- og energidirektorat ga Mowi Norway AS (tidligere kjent som 
Marine Harvest) 
i nedre deler av Nordfolda har  bunndyr- og ungfiskbestandene.  
 
Innsamling av bunndyr- idet 

 
 

  
Takk til Tore Aarmo for assistanse under feltarbeidet, og takk til Trond Helge Sagvik for generell 
hjelp og informasjon om vassdraget. Mowi Norway AS  
 
Trondheim, februar 2019 
 
Torgeir B  Havn, 
Prosjektleder 
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2  
 

2.1  
 

til et redusert tilsig og lav vannstand i Aunvatnet. Mowi Norway AS (MN, tidligere kjent som 
Marine Harvest
standen er over laveste regulerte vannstand (LRV) i henhold til konsesjon av 26.03.2006. Ved 

MN 
Aunvatnet sank under LRV. Disse orges vassdrags- og energidirek-
torat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED), men MN 

figur 1, 
-

te  ble agt og fr  til
. Dette kan ha hatt negative konsekvenser for vannlevende organismer, 

agte derfor MN 
negative konsekvenser for faunaen i vassdraget. 

 

bunndyr i Nordfold  
ser i vassdraget (Hellen mfl. 2012 ). Lokalitetene som ble 

 I tillegg til at det ble foretatt 
assdraget nedenfor Aunvatnet (Nedreelva)

alderssamm

2018. Resultatene fra Mellomelva vil dermed  en referanse for hva man forv  
av ungfisk i Nedreelva.   
 

Figur 1. Grunn-
lagsdata fra www.sildre.nve.no.  
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2.2  
 

 (figur 3) 2. 
Anadrom laksefisk kan vandre omtrent 8,7 
Aunvatn et omtrent 1,3 km ovenfor Andre Aunvatnet. 

Mellomelva 
 

 

mellom 259 kg i 2007 til 598 kg i 2017 (figur 2). re, og har variert 
mellom 26-236 kg i samme periode (figur 2). 
 
 

 
 
Figur 2. -2018. Tallgrunnlag fra 
www.ssb.no.  
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3  
 

3.1  
 
Elektrisk fiske  
I perioden 28.- - 
stasjoner i Nordfolda (figur 3, tabell 1). 
tre stasjoner i Nedreelva (totalt 400 m2) og tre stasjoner i Mellomelva (totalt 500 m2). Stasjonene 
er tidligere opprettet av Hellen mfl. (2012  (RB). Stasjonene ble 

 i 2018 for  med tidligere 
 (tabell 1). Avfisket areal og antall overfiskinger av hver stasjon var det samme i 

2018 som i 2011 (tabell 1). 
rsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for vannforsk-

ning (NIVA)  i 2017 (
kelie mfl. 2018, Moe mfl. 2018). Disse stasjonene ble lagt i samme g 3 
(tabell 1). Resultatene fra 2018 sammenlignes 
og 2011.   
 
Kvantitativt el-fiske  ble 
overfisket tre ganger (unntatt stasjon 1). Fangbarheten og tetthet av ungfisk beregnes ut ifra 
reduksjonen av fangst mellom disse ne (Zippin 1956). 
Biologer hadde noen justeringer for 
2011. Estimerte te
sammenlignbare, og det refereres til Hellen mfl. (2012 e. For 

ble samme metodikk benyttet, og resultatene som oppgis i denne rapporten fraviker derfor litt fra 
 

 
 

e-
stemming  
 
F

   ved 
 av RB i 2011. -27. oktober, der vann-

temperaturen varierte mellom 5,3-6,7  -3,3 m3/s. Det var mye 
ne 25-150 % av normalen i perioden 
1961-1990, www.met.no/publikasjoner/met-info/met-info-2018) til at det var stor 

 (figur 4)
av ok -3.4  i Mellomelva og 
mellom 4,9-5,3   fra 
3,0 til 1,4 m3/s. Det var for det meste gode siktforhold, men tidvis noe  og vind og dermed 

   el-fisket   
 

 
-

15 i gjeldende veileder fo med laksefisk som kvalitetselement 
(Anonym 2018, tabell 2 r 

 Dette er bedre tilpasset mindre vann-

kulper. 

. 
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Figur 3. Oversikt over stasjonsnett for ungfisk- 
2018.  
 
 
Tabell 1. Oversikt over stasjoner, avfisket areal og antall overfiskninger per stasjon i Nordfolda. 

, og om bare g bunndyr (f & b) 
 

 

 
 
I Nordfolda har vi gjort denne klassifiseringen for hver enkelt stasjon, og for alle stasjonene sam-
let. Det kvantitative el-
bitatklasse 2  (tabell 2), som utgangspunkt. 

 
 
Klassifiseringssystemet 
at tilstanden eventuelt reduseres. Samtidig  det som regel vurderinger av hvordan for-
urensning (eutrofiering- og nedslammingsproblematikk) og inngrep (for eksempel reduserte 
gyte-  og vandringsproblemer i bekkene) 

tilstand). Vurderinger av slike inngrep er arbeidskrevende, og ofte involverer mange hydrologiske 
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Figur 4.  tnet i 2018. 
Grunnlagsdata fra www.sildre.nve.no.. 
 
 
 
Tabell 2. Klassegrenser og f - aure-

6.15 fra Anonym 2018). 
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3.2  
 

re 
(Anonym 2013, Frost mfl. 1971). 
relse og de
det til fire minutter (Bongard mfl. 2011, Engen mfl. 2011). Kartlegging av artsmangfold hos bunn-

imidlertid skissert som minimum i Norsk Standard.  
 
Bunndyr vurderes etter den engelske ASPT-indeksen, som er interkalibrert til norske forhold 
(Armitage 1983)
i forhold til toleran

familier av bunndyr. Indeksen 
i tabell 3.  
 
 
Tabell 3. ASPT-verdier for bunndyrsamfunn relatert til vannforskriftens fem tilstandsklasser. 
 

 
 
ASPT-  , tungme-
taller eller kan gi pH-endringer. Slike forhold kan senke 

. Vi h
tede forekomster og artsrikdom (tabell 4 og vedlegg 3). 
 
 
Tabell 4. vannforskriftens 
Anneks V. 
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4  
 

 
Det ble totalt fanget 87 laks og 87  i Nordfolda  (vedlegg 1 
og 2). hadde hatt veldig god vekst (2- -23 cm 

givende Biologer (RB) har regnet slik fisk som ungfisk 
2012) -35 cm).   
 

2  (0+) og 
10,1 , tabell 5). Gjennom  (0+) og 5,4 lakse-
parr ). 

tydelig mangel av 1+)  
(figur 7). For begge artene var det 2+) som utgjorde stordelen av eldre ungfisk. 
 
I Mellomelva var det veldig lave tettheter av laks, med en gjennomsnittlig tetthet av 1,
og 1,8 parr per 100 m2 (tabell 5).  av laks kun stasjon (stasjon 
1, figur 6) noe mer dominerende, ,
100 m2, men  (0,9 individer per 100 m2).  
 
I N het av laks enn i Mellomelva, med en gjennomsnittlig tetthet av 

og 8,9 parr per 100 m2 (tabell 5, figur 6). 
stasjon 6 og tettheten var veldig lav p , 
(16,2 per 100 m2  per 100 m2) var lavere enn i Mellomelva. 
 
Overordnet ser det  rret var dominerende art i Mellomelva, mens laks dominerte i 
Nedreelva (figur 6). Det var 
vassdraget var dominert av eldre ungfisk (figur 5).  
 
 

 
 
Figur 5. Summert gjennomsnittlig estimert tetthet per 100 m2 for  (0+) og parr (  1+) av 

 for Mellomelva, Nedreelva og for hele elva samlet
 er vist. Se tabell 5 for tetthetses-

timater.  
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Figur 6. Estimert tetthet per 100 m2  (0+) og parr (  1+

 Se tabell 5 for tetthetsestimater. 
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Figur 7. Lengdefordeling hos som ble 
2018.  
 
 
Fiskens lengde 
Gjennomsnittlig lengde for 0+, 1+, 2+ og 3+ var henholdsvis 46, 73, 110 og 132 mm for laks og 
54, 81 115 , eller litt 

 i Nedreelva sammenlignet med Mellomelva (figur 7
er i 2011 

(se Hellen mfl. 2012 for tilsvarende figurer)
2018 som i 2011. 
 
Sammenligning av tettheter  
Tetthetene av ungfisk i Nordfolda var lavere i 2018 sammenlignet med tetthetene som ble funnet 
ved i Nedreelva og i 
hele elva samlet (figur 5 og 6, tabell 5
2011, men det var lavere tettheter av la tabell 5). Som i 
2011 var det lavere tettheter i Mellomelva enn i Nedreelva a 
enn i Mellomelva i 2018.   
 

 stasjon 1 og 3 i 2018 
og 2017 som i 2011 (figur 6)

. 
 . 

finere substrat. 
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Tabell 5. Estimert tetthet (antall per 100 m2

av  (0+) og  1+) 
 av 

Nest siste kolonne i tabellen oppgir total tetthet av laksefisk, med fargekoder etter femdelt skala 
for klassifi k tilstand (Anonym 2018). Stasjonene er klassifisert etter forvent-
ningsverdier knyttet til med laksefisk (tabell 2). Siste 
kolonne viser ASPT-score bunndyr og klassifisering av 

grenseverdier som vist i tabell 3.  
 

 

 
 
I Nedreelva i 2018 parr og  sammenlignet med 
2011 (figur 6

 (figur 6). Det var 

enn i 2011.  Nedreelva i 2018 enn i 2011, men tettheten av 
lakseparr var litt lavere. 2018 viste at det var omtrent like mye ungfisk av begge 
arter som .  
 

kologisk tilstand i 2018 
Samlet gjennomsnittlig tetthet av all laksefisk per 100 m2 
i 2018, og varierte fra 8,7 43,4  (tabell 5

tilstand (tabell 5  
tabell 5

tabell 5).  
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Det  en tydelig mangel av 

tilstand for hele elva, Mellomelva og Nedreelva justeres derfor ned ett hakk til henholdsvis 
li  etter en ekspertvurdering. 
 
Sammenligning av  med  
Samlet gjennomsnittlig tetthet av all laksefisk per 100 m2 ,5 
individer (variasjonsbredde 8,6-78,1
2011, tre 

re 
, to tilstandsklasser 

2011. Til sammenligning utgjorde 1+ 61 % av eldre ungfisk i 2011, mot 18 % i 2018.  
 
 

4.1  
 

 ( stasjon), 

- 
 (vedlegg 3)

ble funnet (vedlegg 3). Det ble ikke funnet forventede grupper som snegl, biller eller krepsdyr.  
 

ligger som regel omkring 400-

mest utbredte i hele landet. Likevel viser ASPT-indeksen  eller 
stand , med unntak for stasjon 5, som  
stand tabell 5). Gjennomsnittlig ASPT-score for de 6 stasjonene tilsier at elva samlet sett opp-

. Dette skyldes at ASPT-indeksen ikke tar hensyn til antall per art, 
men bare til forekomst per se. Ut fra vannforskriftens normative beskrivelser vil vi derfor vurdere 
resultatene  tabell 4). Om 
dette skyldes periodene e er imidlertid 

 
Nordfolda er usikkert. Elva er kalkfattig, og har et substrat med blokkstein 

 
 
Vannforskriften vektlegger bunndyr i ferskvann som et viktig kvalitetselement for vurdering av 

stemer er her tillagt egenverdi i tillegg til eventuell 
imum G

tilstand  i alle vannforekomster som ikke er definert som sterkt modifiserte, et begrep som om-
fatter alle r
at selv om ASPT- , viser artsmangfol-

 forventet ut 
fra regional kunnskap om elver i Midt-Norge. 
 
 

4.2  
 

es og fryser til. Dette kan 

og gjenfrysning av gytegroper er en risiko ved slike episoder, og man kunne forvente at det ville 
  i 2018. 
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sannsynlighet . Ungfisk av 
, og kan derfor lettere stenges inne 

deler av legges.  
 
Det var generelt lave tettheter av 
Mellomelva  Selv 

 
 og ungfisk Det var 

 
lavere mobilitet kan periodene med  

 enn eldre ungfisk. De lave tetthetene  og 
 

ungfisk i Mellomelva.  
 
I Nedreelva, s vannuttaket til settefiskanlegget, var det noe mer  

 og parr av begge arter (figur 5 og 6) . 
Det var bekymringsverdig lave tettheter av , og 1+ av begge arter . 
Dette   var tydelig 

 i 2011, men da var ungfisketetthetene generelt 
deler av vassdraget (figur 5 og 6).  tyder de lave tetthetene 

 at 
 

 
i 2018 kan svikt i rekrutteringen 

i 2016 Dette 
interen 2016/2017 var mer vannrik enn i 2017/2018 (vedlegg 

4) og det var normale sportsfiskefangster i 2016 (figur 2), men likevel ble det funnet lite 
 forbindelse me

 i Samtidig er t
 i en elv

samme Mer data fra de 

tettheter av 1+ i 2018. 
 
R
reelva som i Mellomelva, og  utgjorde omtrent en like stor andel av ungfisken som tidli-
gere i begge deler av elva. en generell nedgang av ungfisk i 
hele elva

  odene med 
  (figur 6). Men dette 

har hatt liten effekt, siden to stasjoner er et lite sammenligningsgrunnlag, 
og te er stasjoner som ogs  i 2011 

.  
 
Bunndyrforekomstene er mellom alle stasjonene i 2018, en som 

og  u  strekning. Det var heller ingen endring i bunndyrfo-
rekomstene  til etter i 2018 (eksakt samme 
ASPT-score). episodene med delvis 

 i Nordfolda 
temet (Ugedal et al. 2014). I en studie fra New Zealand antydes det en nedre terskelverdi for 

 m3/s (figur 8). 
biodiversiteten dramatisk. tid, og har en uttynnende effekt 

jonene i elva.  i Nordfolda kan derfor 
mengder med bunndyr i perioder (og dermed overlevelse og vekst hos ungfisk), men det er det 
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ander av bunndyr 
 en begrensende faktor som mattilgang for fisk. Fisk 

 
 
 

Figur 8. Sammenheng  
Zealand.  1 m3/s faller biodiversitet og forekomster kraftig (Biggs mfl. 1990, Jowett 
& Biggs 2009, Suren & Jowett 2006) 
 
 
Vekst hos ungfisk i Nedreelva var omtrent lik eller litt bedre sammenlignet med fisk i Mellomelva. 
Det kan indikere at potensielle ikke- effekter av 
har  i den delen av vassdraget . Samtidig kan t
ging potensielt  
lavere tettheter av ungfisk. en der vokser 
bedre enn ungfisk i Mellomelva.  
 

  i 2011 (slutten 
ntemperaturene var noe lavere i 2018 (3,1-

5,3 -6,7 i 2011). I Mellomelva var temperaturen under anbefalt grense for el-fiske 
 5 , Bremset mfl. 2015). Dette kan ha redusert fangst, men trolig 

har det ikke hatt st -fisket tilpasses kaldere temperaturer (man 
  

 
 

   vinteren 
 i Mellomelva og i Nedreelva. Veldig lave 

tettheter av  parr og en dreining mot laks i Nedreelva sammenlignet med 
 Med kun begrenset data fra 

2017 (to stasjoner) og ingen data fra de siste  det,  med sikkerhet 
hvilken effekt den 
Forholdet mellom  Mellomelva og Nedreelva 

 effekt 
 Det kan ikke utelukkes at 

vannuttaket til settefiskanlegget har 
vinteren 2018, men det er ingen tydelig forskjell i nedgan
virket strekning. kan det se ut til at det er en generell 

enn .  
 
De lave tetthetene av ungfis  parr 

tabell 5). Dette er to 
at 

videre forvaltning av laks-  Et kontinuerlig datasett over flere 
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eventuelle fremtidige episoder med 
. 
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5  
Anonym. 2018. Direktoratsguppen vanndirektivet 2018. Veileder 2:2018 Klassifisering. 
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6  
 
Vedlegg 1 r i Nordfolda 2018. Stasjon 1, 2 og 3 er i Mellomelva, 
stasjon 4, 5 og 6 i Mellomelva.  
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Vedlegg 2  seks stasjoner i Nordfolda 2018. Stasjon 1, 2 og 3 er i Mellomelva, 
stasjon 4, 5 og 6 i Mellomelva.  
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Vedlegg 3. Nordfolda oktober 
2018. -  
 
Stasjon nr. 1 2 3 4 5 6 
Dato 28.-29.10.2018       
Grupper:       

  2     
Vannmidd 180 35 40 3 10 25 

       
Baetis rhodani  35 25 30 70 80 110 
Ephemerella aroni  1     
Steinfluer       
Diura nanseni  2 4 5 3 2 7 
Siphonoperla burmeisteri       1 
Taeniopteryx nebulosa  3 3 8  5  
Amphinemura borealis    5    
Amphinemura spp.    30 15 20 
Protonemura meyeri  5 6 6 5  3 
Capnia spp.  2    25 
Leuctra hippopus   1   20 

       
Rhyacophila nubila 4   4   
Oxyethira spp.     2  
Hydroptila spp.   1    
Polycentropus flavomaculatus 3 1 2  10 3 
Hydropsyche siltalai    4 3  
Limnephilidae  1 3    
Apatania stigmatella 2 1 1    
Ceraclea nigronervosa     1  
Tovinger    1   
Stankelbeinmygg   1 1 4 5 15 
Knott 5 2     

 30 20 20 50 50 60 
 67 26 31 44 46 72 

ASPT score 6,6 6,5 6,8 5,9 6,6 7,2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Vedlegg 4.  i 2017.  
 


