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1 Innledning 
 Vassdraget har et samlet 

tet er Meltingen og Store og Lille 
eltet. Vassdraget ble regulert ved Kgl. 

rden atskilt med en terskel  mot 

 i hovedelva steg gradvis fra 0 % ved 

kg. Etter regulering gikk fangsten av laks dramatisk ne
perioden 1984 -1988. I perioden 1989 - 1991 var fis

Foto 1. s terskel 9 i august 2010.  

Foto Hans Mack Berger.  

Korsen 1980; Hvidsten & Johnsen 1984). 

m.fl. 1987). En oppsummering av resultatene fra under
inklusive en vurdering av hvilke effekter reguleringen har hatt for oppgangsmulighetene for 
voksen fisk og produksjonen av ungfisk, er presentert i Hvidsten m.fl. (1993). Gjennom 

samme stasjonene som tidligere, med tillegg av to nye stasjoner (Hvidsten m.fl. 2004). 

deling samt beregning av 



n stasjon i nedre del av vassdraget
Oppgrande bru). 

1.2 V

0). Det eks
/s

perioden 1916 -1932 (Hvidsten m.fl. 1992

sommeren og i perioden medio juli til begynnelsen av
regulering 

Figur 1. 

2009 og 2010 er ikke presentert, da de ikke er kvalit

4 

n stasjon i nedre del av vassdraget (stasjon 7, 

ejdell Larsen, pers. medd). 
annkvaliteten fortsatt er god mhp produksjon av laksefisk i 

/s
 I perioden 1984 - 1991 var midlere minimumsverdi 

ca. tre uker tidligere i perioden 1984 -1991 sammenliknet med 
Hvidsten m.fl. 1992

rioden medio juli til begynnelsen av september (anslagsvis 2,5 m
lavest i perioden juni til medio august 

3/s. Gj

, 

09 og 2010 er ikke presentert, da de ikke er kvalitetssikret (www.nve.no).  

medd). 
god mhp produksjon av laksefisk i 

-
midler for denne 

1991 var midlere minimumsverdi i 
1991 sammenliknet med 

minst avvik mellom 

(anslagsvis 2,5 m
lavest i perioden juni til medio august 

-1931, 

 (1984 -

 Tallene for 

Dato 
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gen ved Oppgrande bru var lavere 
elet i perioden 1984 - 1991. Situasjonen 

1.3 Eksisterende tiltak 

mellom kote 215,85 og kote 214,60. Dette magasinet (ca. 0,6 mill. m3) skal i sin helhet 
rektoratet for naturforvaltning (DN) 

gasinet: 

asinet vil fylles opp tilstrekkelig raskt, 
kan det imidlertid i perioden 15. april til 1. august

2. Det kan slippes ukentlige lokkeflommer i fiskeperioden e

14,60 pr. 1. august. 

4. Fylkesmannen oppnevner en oppsynsmann som bor eller arbeider i kommunen.  
Oppsynsmannen er ansvarlig for det daglige tilsyn med at dette reglement og 
bestemmelser gitt av fylkesmannen blir overholdt. Fylkesman
om det skal slippes vann etter 15. april og hvilke lokkeflommer som skal slippes. De 

Erfaringene har vist at tapping av lokkeflommer bringer laksen opp i vassdraget.  

1.3.2 Terskler 

pgrande bru og nedover. Tersklene ble 
lighetene i nedre del av elva. 



6 

Figur 2

foto 2). 

                                       
Foto 2. rger. 

989. Fisken er produsert ved Mosvik 
t varierte mellom 17.000 og 23.000 smolt 

i oppvandrende laks etter 2003 (Trond Staberg, pers. medd.) (vedlegg 5). I 2008 og 2010 ble 
det satt ut 8.000 smolt, mens det i 2009 bare ble satt ut 3.500 smolt.  Etter 2004 er all fisk 

og naturlig produsert fisk. Forventa andel 
tilbakevandret settefisk i stamfiskmaterialet burde utgjort 75 % av fangsten. I 2008 og 2009 
var det lavere andel fettfinneklippet fisk i stamfiskmaterialet enn det man skulle forvente i 
forhold til utsettingstallet.  
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 derfor bedt om at utsetting konsentreres 
om nedre deler av vassdraget (Anton Rikstad, pers. medd.). 

erk i 2005, ble det fastsatt 

3

0,05 m3

,5 m3

vannstanden i Meltingmagasinet er over kote 214,60. 

Foto 3. g av minstevannslipp. 

Foto Hans Mack Berger.  
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 i Mossa 

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har anmodet N
ssa: (jf. Brev fra DN av 01.05.2006):  

Midlertidig sikring av laksestammen i Mossa i dertil egnet settefiskeanlegg utenfor vassdraget, med det 

noe lenger sikt ha en stamlaksbeholdning for Mossa,  

ved uttak av stamfisk. 

Mossavassdraget etter at det nye tapperegimet er in

kan evalueres underveis og i ettertid. 

ing av laksunger og utsetting av laksesmolt. 

ngslinjer for ferskvannsbiologiske 

t for 

1) For midlertidig sikring av laksestammen har NTE in
aks fra Mossa. Det 

fisk. 

av fremtidig kultiverings-

i vassdraget. I tillegg skulle 
det foretas en vurdering av mulighetene for rognplanting/utsetting av yngel, herunder 
omfang og hvor det er mest aktuelt.  

 gi en statusbeskrivelse av situasjonen for ungfisk av lak
skeproduksjon, 

ogn, yngel eller smolt). 

Denne rapporten omfatter resultatene og vurderingene
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2 Materiale og metode 

2.1 Innsamling og bearbeiding av fisk 

av Mossa er det tidligere etablert et 
senere ble utvidet til 11 ved 

tvidet med en ny stasjon 12 i Mossa ved 

  

  
Figur 3. Oversiktskart over Mossa med de enkelte elfiskestasjonene avmerket. Opprinnelig 

11). Suppleringsstajon 2010 (stasjon 12). Omarbeidet etter (Hvidsten m.fl. 1992). 

f. NS-EN 14011), det vil si tre gjentatte 
overfiskinger med minimum 30 minutter mellom hver p
1989). I tilfeller der metoden gir usikre tall (enten

omgang til fiskeomgang), beregnes tettheten 
ut fra totalt antall fisk og fangsteffektivitet (p) satt til 0,5. Det er i beregningene skilt mellom 

1+).  

av tabell 1 og tabell 2. UTM posisjon for nedre start

i elva med moderat vannhastighet 

10 

11 

12 
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Samtlige fiskearter ble registrert og fisk fra hver o
skene sluppet levende tilbake i elva. 

regnet tetthet av yngel og ungfisk etter 

Kategori Lav Middels  

Ungfisk < 20 20 - 50 50 - 100 > 100 

n 11) og 3-pigget stingsild (15 stk, stasjon 
3). Materialet for disse artene er ikke videre bearbeidet og vurdert. 

Tabell 1. Oversikt over elfiskestasjoner med UTM-referanser, 
vanndekt areal og vanntemperatur. 
Dag Mnd Lokalitet St UTM-referanse h o.h L B(vd) A Vt 
        Nr Sb Nord m m m 

19 8 2010 Nedstr Liafossen 1 32 V 589893 7076528 203 31 4 132 19,3 

17 8 2010 2 32 V 591053 7077144 193 18 6 108 18,0 

20 8 2010 12** 32 V 591895 7077360 178 30 4 128 15,0 

17 8 2010 Tverrelva 3 32 V 592634 7077980 177 28 9 238 17,2 

18 8 2010 4 32 V 594308 7077812 160 10 10 100 17,7 

18 8 2010 Ovf. Langmoltmyrbekken 11* 32 V 594662 7077846 137 15 8 120 17,7 

18 8 2010 Elvlia 5 32 V 594962 7077923 128 15 8 120 16,6 

19 8 2010 Oppheim 10* 32 V 596613 7078244 50 6 17 99 14,3 

17 8 2010 Oppgrande  6 32 V 597234 7078340 35 12 10 120 20,0 

18 8 2010 Oppgrande bru, Trskl 9 7 32 V 597531 7078352 23 10 10 100 16,8 

18 8 2010 8 32 V 598010 7078575 9 16,5 8 124 15,3 

17 8 2010 Stor-Grande bru 9 32 V 598721 7078592 3 15 8 113 17,9 

      Totalt  Mossa  gjsn.    125 17,2 

2.2 Kartlegging av fysisk habitat 

t vanndekte elvetverrsnittet og i tillegg hele 

anslag er vist i tabell 2. 

illegg er gjennomsnittlig vanndyp og 
l 2).  
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Tabell 2.

stasjonene (max, min og gjennomsnittsverdi) samt an
angitt.
Lokalitet St Elvetversnitt (Et) stasjon Et(tot) Atot Dyp Vann-

hast  

Nr Nedre Midtre gjsn Min Max Gjsn

m m m m % cm cm cm m/s

Nedstr Liafossen 1 7,5 5,5 4 5,7 176 44 25,0 20 

2 8 8 6 7,3 132 24 18,2 7 

12** 5,5 5,5 5,5 5,5 165 38 22,7 15 

Tot. Ovf. L. Meltingen 6,2 158 35,3 22,0 14 

Tverrelva 3 14 11 9 11,3 317 79 25,0 10 

4 11,5 10,5 11,5 11,2 112 12 10,4 40 20 

Ovf. Langmoltmyrbk 11* 12 11 12 11,7 175 55 31,4 30 

Elvlia 5 11 11 10,5 10,8 163 43 26,2 25 

Oppheim 10* 18 22 18,5 19,5 117 18 15,4 20 

Oppgrande 6 11 11 11 11,0 132 12 9,1 20 

Oppgrande bru, Trskl 9 7 12 13 14 13,0 130 30 23,1 25 

8 12,5 12,5 12,5 12,5 206 83 40,0 15 

Stor-Grande bru 9 9,5 10 10 9,8 148 35 23,7 3 50 25 

Totalt Mossa Gjsn   10,8 164 39 22,5 5 42 21  0,1 - 0,9 

Sammen med vannhastighet og dyp er bunnsubstratet viktig habitatpreferanse for laks og 

metode benyttet i forbindelse med bonitering av flere vassdrag i Norge (Berger m.fl. 2007).  

Substrat 

kategori 

e

e <  2 cm

4 Stein  

5 Storstein Storstein og blokk  >35 cm

6 Fjell fast fjellgrunn -

Prosentvis fordeling av de ulike substrattypene er grov
eparten av anadrom del av vassdraget 

befart. Mellom elfiskestasjonene ble elvestrekningene
unn av utforming, vanndekt areal, 

fallgradient (vannhastighet) og substrat. Det ble spe
egnet gytesubstrat. Eventuelle markerte vandringshindr
ble stedfestet med GPS-posisjon (ikke lagt ved).  
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2.3 Minstevannslipp og fiskeproduksjon 

 sammenligne tettheten av fisk i 2010 
legg er funn av gytegroper i 2010 tatt med i 

gjelder spesielt strekningen Liafossen-Lille 
Meltingen. En vurdering av om det er mer vanndekt ar

ngen. Befaringen av elvestrekningene er 
underlagt med bildemateriale (Vedlegg 4). 

2.4  Utsetting av fisk, rognplanting og utlegging av gytegrus 

av substrat og vannhastighet er det vurdert om elvestre

ingsregime enn laks. Forekomst av 
derlagt med fotodokumentasjon. Utvalgte 

strekninger er kommentert og underlagt med utfyllende bildemateriale (vedlegg 4).  

tak, eksempelvis utlegging av gytegrus 
omster av grus ble registrert med GPS- 

posisjon etter hvert som vi forflyttet oss. Det ble notert om grusforekomsten var vanndekt eller 
m grusen var av fin (2 - 7 cm) eller av grov 

i elva vurdert om de var mest egnet som potensielt gyt

gytegroper og fordeling av gyte- og oppvekstarealer i

kart (vedlegg 6).   
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3 Resultater 

Laks: 

ble imidlertid fanget laks i Tverrelva (stasjon 3) li

denne strekningen. Ved Elvlia (stasjon 

stasjonene i nedre del, ved Oppheim Oppgrande bru og Storgrande (stasjonene 6, 7 og 9) ble 

l og eldre ungfisk. 

3.1.1 Lengde og alderssammensetning 

Materialet for hele vassdraget er presentert i lengdefrekvensfordelingen for laks (figur 4) og 
sfordelingen fordeler laksematerialet seg 

og 3+). Gjennomsnittslengder med standardavvik for uli

Tabell 3. Gjennomsnittslengder og standarddavvik (sd) for uli

Mossa 2010. N = antall individ i hver gruppe. 

Art Antall (N) 

(%)   0+            (N) 1+                 (N) 2+                   (N) 3+                (N) 

Laks 155 95 37 23)  - 

Tilvekst  L (mm)  52,1 46,6 26,6 -    

652 427 157 61 7) 
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Figur 4. Lengdefrekvensfordeling og aldersgruppering for laks fanget i Mossa 2010.

Figur 5 rret i Mossa 2010.

0+

1+
2+

N = 155

0+

1+

2+

N = 652

3+



15 

Laks:

mens gjennomsnittlig tetthet av ungfisk er beregnet ti

ter ved Oppgrande og Oppgrande 

tettheten av eldre laksunger (
Skjerva.   

bakgrunn av dette som under middels, og 
m lav.  

Stokkleivvatnet (stasjon 2) (figur 7 og vedlegg 1). Te

n er generelt lav og varierer fra 7,7 ved 

fra Lille Meltingen og ned til Elvlia (det strieste  
med tettheter varierende fra 9,8 ved Langmoltmyrbekk

grande (med hhv 34,9 og 32,9 ungfisk 



16 

Figur 6. de enkelte stasjonene og totalt i Mossa 

2010.  

Figur 7

2010.  
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3.2       Fysisk habitat 

Det fysiske habitatet er av stor betydning for laksefisk. Ved regulering av Mossa ble 55 % av 
on. Tidligere vanndekte arealer av elvesenga 

 utnyttes som produksjonsarealer i perioder 
.  

profil og fallgradient, samt bidrag av 

innskrenking i produktivt areal. 

Ved Lille Meltingen kommer Tverrelva inn og er det 
 at strekningen mellom Lille Meltingen og 
sammenliknet med elva videre nedover. Det 

roduktive arealet. Lavest 

varierte fra ca 9 % ved Oppgrande (stasjon 6) til 40 

for lakseforvaltning til klassifisering og 
, gir netto reduksjon i vanndekt 

hensyn til habitatkvaliteten med f. eks frafall av optimale habitat for ungfisk og 
 vannhastighet (0,2 -1 m/s). 

onene i hovedstrengen og i Tverrelva, med 
gjennomsnittsdyp fra 7 til 20 cm, sammenliknet med alle stasjonene i hovedelva nedenfor Lille 
Meltingen som varierte fra 15 til 30 cm. Vannhastighe

gjennomsnitt noe lavere sammenliknet med stasjonene fra Lille Meltingen og ned.  

 %. Fin grus er vurdert som egnet 
s grov grus regnes som mer egnet for 

Meltingen og i Tverrelva. I tillegg er andelen grov grus hhv. 10, 35 og 5 %, som tilsier at det 
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vere substrat med mer stein og 
storstein som gir mer hulrom og skjul. 

Tabell 4. Substratfordeling og prosentvis andel gyte- og oppv

Lokalitet Bunnsubstrat (% andel )

min-

St Fin Fin 
grus 

Grov 
grus 

Stein Storstein
Blokk 

Fast
fjell 

Egnet Egnet 

Nr < 2 2 - 7 8 - 16 16 - 32 >32 + Gytesub Oppvekstsub sum

Nedstr Liafossen 1

2

12**

Totalt Mossa ovf 
L.Meltingen 
Tverrelva 3

4

Ovf. Langmoltmyrbk 11*

Elvlia 5

Oppheim 10*

Oppgrande  6

Oppgrande bru, Trskl 9 7

8

Stor-Grande bru 9

Totalt Mossa Gjsn 8,1 16,0 11,9 38,3 23,6 2,1 27,9 61,9 

I nedre del av Mossa fra Elvlia (st. 5) til Oppgrande (st. 7) er andelen fin grus i tilknytning til 
stasjonene 15 % og andelen grov grus fra 5 til 15 %, som tilsier relativt god egnethet for gyting 

Stor-Grande er andelen fin og grov grus i 
tilknytning til stasjonene for elfiske hhv. 20 og 2

r om lag 30 % av Mossa egnet 
rret. De potensielt best egnete 

n, med andel egnet gytesubstrat fra 60 - 
ande (45 %). De best egnede 
en fra Lille Meltingen og ned med 
5 - 93 %.  

midtpartiet av strekningen mellom 
Stokkleivvatn og Lille Meltingen som er mer egnet for oppvekst av laksunger enn det fangsten 
skulle tilsi.  
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oduksjon  

4.1 Elvestrekningen fra Liafossen til Lille Meltingen og Tverrelva 

ilknytning til alle tre stasjonene i 

Figur 8 viser utviklingen i gjennomsnittlig tetthet a
perioden 1979 - 1991 sammenliknet med utviklingen i Tverrelva (stasjon 3). For mer 
utdypende forskjeller er utvikling for hver av stasjonene 1, 2 og 3 (figur 9 a, b, c).  

falle dramatisk til 1985. I perioden 1985 til 1991 b
laksunger i hovedelva ovenfor Lille Meltingen. Tettheten i referansestasjonen i Tverrelva var 
lavere enn i hovedelva ovenfor Lille Meltingen, og avtok jevnt frem til 1985. Etter 1985 var 

skyldtes delvis bedring av oppgangsmulighetene i nedre

nget laksunger (  1+) ved noen av 
stasjonene i hovedelva ovenfor Lille Meltingen og he

og yngeloverlevelse gjennom vinteren og sommeren 2010. 

e Meltingen. 
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Figur 8. Utvikling i tetthet av laksunger for perioden 1979

og i Tverrelva (referanse, stasjon 3). Resultatet for 2010 er markert med en 0 i figuren. 

Etter Hvidsten m.fl. 1992. 
  

2010

Mossa

Tverrelva 
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Figur 9 a, b, c.

Mossa og i Tverrelva. a b

c) data fra 1987 - 1991 (Hvidsten m.fl. 1992)(ref 1)), 

2002 - 2003 (Johnsen & Hvidsten 2004) (ref 2), og e

Ref. 1..3 = referanser. Merk! Stasjon 3 ligger i et ere 

i 2002. 

a)
Liafossen
Stasjon 1

b)
Stokkleivvatn
Stasjon 2

c) Tverrelva
Stasjon 3
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4.2 Elvestrekningen fra Lille Meltingen til Oppgrande 

En sammenstilling av gjennomsnittlige tettheter av un
Mossa nedenfor Lille Meltingen for perioden 1979 til 

r at gjennomsnittlig tetthet av 

2002 - 2003 (vedlegg 2). 

(oktober).   

innenfor variasjonen i tetthet etter regulering.  

sammenliknet med perioden 2002 - 2003, men lavere en
regulering. 

Det er stor variasjon i utviklingen i tetthet og artsfordeling mellom enkeltstasjoner. 
v laksunger i perioden 1987 - 2004 (figur 

(figur 10b). 

Ved Oppgrande har tettheten av laksunger variert sterkt i perioden 1987 - 2003 med 
relativt lav) (figur 10c). I 2002 - 2003 var 
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Figur 10 a, b, c. r for perioden 1979 til 1991 i midtre del 

av Mossa; a b c) ved Oppgrande 

987-1991 (Hvidsten m. fl. 1992)(ref 1)), 2002-2003 

(Johnsen & Hvidsten 2004)(ref 2), og egne data fra 

referanser.  
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For den nedre del av strekningen har vi benyttet utv
Oppgrande bru). Her finnes en dataserie fra elfiske i 

1999 - 2008 (Gorseth 2009) (vedlegg 3). Selv om tetthetstallene i denne dataserien er basert 

fra perioden 1987 - 1991 (Hvidsten m.fl. 1992), 2002 - 2003 (Johnson & Hvidsten 2004) og 
egne data fra 2010 (figur 11).  

Det var en positiv og markant utvikling i tetthet av
etter at tersklene fra Oppgrande og ned var bygget.

 2000. Merk! Tallene for 1999 er 
orseth 2009). For perioden 1999 til 2008 

variasjonsbredden. 

Figur 11. 

ref 1)), 2002 - 2003 (Johnson & Hvidsten 2004)(ref 

referanser. 
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Figur 12 a, b. r for perioden 1979 til 1991 i nedre del av 

Mossa; a b) Ved Stor Grande, terskel 9 (stasjon 9). Fremstillingen er 

(ref 1)), 2002-2003 (Johnsen & Hvidsten 2004)(ref 

data, Ref.1..3 = referanser. 
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5 Vurdering av vassdragets fysiske forhold mhp. mulige tiltak 

Vurderingen av vassdragets fysiske beskaffenhet mhp. mulige tiltak er gjort med bakgrunn i 
ene, sammen med notater 

underveis ved befaringen og utfyllende billedmateriale. Utvalgte bilder for de enkelte 
strekningene er presentert i vedlegg 4. 

5.1 Strekningen Liafossen - Lille Meltingen

(Vedlegg 6, Kartblad 1 og 2,Vedlegg 4, fotoserie 1 og 2) 

strekning 2) Stokkleivvatn - Lille 
Meltingen (jf. vedlegg 4, kartblad 2, fotoserie 2). 

Det er dokumentert at Mossa har godt egnete gyte- og 

ene i august 2010. Dette dokumenterer at 

og det er fortsatt uvisst hvorvidt laks naturlig vil et

mellom Stokkleivvatn og Lille Meltingen, der det er egnet oppveksthabitat for ungfisk av laks 
(jf. vedlegg 4, kartblad 2, fotoserie 2). Dersom utse

hovet for utsetting etter hvert avta. 
Varigheten for hvor lenge en skal fortsette med utsetting avhenger om en lykkes med 
etablering av naturlig reproduksjon, og behovet vurd

vannhastighet. Det er egnet substrat for rognplanting

5.2 Tverrelva  

(Vedlegg 6, Kartblad 3, fotoserie 3)

minert av fjell og steingrunn, men videre 
nedover et par hundre meter er det dominerende stein

 gravd opp i forbindelse med skogsdrift i 

. Manglende funn av eldre laksunger 
(  1+) kan skyldes mindre egnet habitat for oppvekst a
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av stein og storstein og moderat vannhastighet. Det er tilstrekkelig med egnet gytesubstrat for 

 ikke sette ut fisk eller legge ut rogn her, 
men beholde lokaliteten som en referanse for naturlig reproduksjon av laks. 

5.3

(Vedlegg 6, kartblad 3 og kartblad 4, fotoserie 4): 

lativt lav, og tettheten av ungfisk er lav, noe 

 med mer storstein og fjell enn andre 
deler av elva. Innslaget av egnet gytesubstrat er ente

4, strekning 4, fotoserie 4). Strekningen er 
mer egnet som transportetappe for oppvandrende laks og 

 ungfisk. 

Liten forekomst av laksunger (  relativt 
til dels strie strekningen fra Lille 

rret enn for laks.  

et oppveksthabitat for ungfisk av laks og 
best tilgjengelighet. Ved utsetting av fisk anbefales b

n terrengtransport. Alternativ transport 
t anleggsveg som ble benyttet ved bygging 

Dersom yngelutsettingen er vellykket, kan en i neste o
ved supplering av gytegrus til potensielt egnete gyteo

p av Lille Meltingen (se vedlegg 4, kartblad 
 behov for rognplanting. Dette tas stilling til 

 Langmoltmyrbekken kan bedring av 
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(Vedlegg 6, kartblad 4 og 5, fotoserie 6 til 8):
lva etter hvert noe ut og elvesenga blir 

neres av stein og storstein og har 

re del av strekningen, og at strekningen 
allerede har en liten egenproduksjon av yngel, vurd

 yngelen som settes ut lenger oppe i 
rsom utsetting av yngel er vellykket, 

som omfordeling av stedlig grus eller 

fra om lag 100 m ovenfor stasjon 6 (Oppgrande) er va
r vanndekt, kan en styrke gytemulig-

hetene for laks. Egnet gytegrus kan transporteres til elvebredden langs eksisterende 

eventuelt noe bruk av maskinelt utstyr.  

Fra Oppgrande bru og nedover til Stor-Grande er det
ne for produksjon av ungfisk og som 

hvilekulper for oppvandrene fisk. Den nederste har muligheter for plassering av fangstfelle for 
anging av stamfisk (vedlegg 4, kartblad 5, 

kket er at strekningen er egnet for oppvekst 
tter som det allerede er en viss 

men som i dag mangler egnet gytesubstrat for laks. En
e gytemulighetene for laks spesielt.  Det er 
elva, Berger m.fl. 1992) og Eio - Bjoreio 

(Berger m.fl. 2002)). Egnet gytesubstrat legges i et belte like i overkant av terskelkrona i hele 
det vanndekte elvetverrsnittet. Grusvolum beregnes etter vanndekt elvetverrsnitt, bredde 
(inntil 6 m) og tykkelse (40 - 60 cm). I Mossa er det p

 mm) (Berger m. fl. 1992).  
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6 Smoltproduksjon i Mossa 

6.1 Justering av smolttap  

e for tapt lakseproduksjon ved 
 eller utsetting av smolt.  I Mossa har 

NINA har tidligere beregnet at naturlig totalproduksjonen av laksesmolt i Mossa var 14.000 per 

ntatt at det produktive arealet ovenfor Lille 
 nedenfor Lille Meltingen. Det er 

eren) som er begrensende for hvor 
 legges til grunn for beregning av 

smoltproduksjonen.  

n Liafossen - Lille Meltingen (0 - 5 % 

reguleringen. Fra Lille Meltingen og nedover bidrar hoveddelen av restfeltet gjennom 
 Lille Meltingen etter reguleringen er sterkt 

(Hvidsten m.fl. 1992).   

Tabell 5

1 villsmolt tilsvarer 2 kultivert smolt. 

Strekning Areal Smoltprod Smoltprod 

Etter reg 

Tap (%) 

Ovenfor Lille Meltingen 70.000 7.000 0   7.000 (100 % 

tap) 

Nedenfor Lille Meltingen 70.000 7.000 3.500 3.500 (50 % tap) 

Totalt 140. 000 14.000 3.500 10.500 21.000 

Nyere forskning fra flere elver i Norge har vist at 

ossa har ligget et sted mellom disse to 

Orkla.  

for laks i Mossa beregnet til 154 kg hunnlaks (med variasjon fra 116 kg nedre - 231 kg ), som 
tilsvarer 223.540 rognkorn. Beregningen har lagt til

Anon 2010).  
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Arealtallet for Mossa i disse beregningene er vesentlig lavere (ca 20 %) enn det som ble lagt 
til grunn for beregningene av laksesmolt i 1991 (Hvidsten m.fl. 1992). 

 produseres det i Orkla i gjennomsnitt 6 

rten av produktivt areal er ovenfor og 
resten nedenfor Lille Meltingen, har vi beregnet de nye potensielle produksjonstallene for 
smolt (tabell 6).  

Tabell 6. Ny b ter regulering, med antatt produksjon 

uktivt areal for ungfisk/smolt er ikke trukket inn i 

beregningen.Tverrelva er unntatt i sammenstillingen

En villsmolt tilsvarer to kultivert smolt. 

Strekning Areal Smoltprod. Smoltprod.

Etter reg 

Smoltprod. 

Tap (%) (justert) 

Ovenfor Lille Meltingen 3.353 0 3.353 (100 %)  

Nedenfor Lille Meltingen 3.353 1.677 1.677 (50 %)  

Totalt 111.770 6.706 1.677 5.030 10.060 

6.2 Beregning av dagens potensielle smoltproduksjon  

Sentralt i vurderingen av hvor mye en skal sette ut av fisk eller rogn i et vassdrag, og hva en 
skal velge som kultiveringsstrategi, er en grov beregning av produksjonspotensialet og 

metoder for beregning av potensiell egenproduksjon i Mossa. 

ll.

som ligger til grunn for smolttallene i tabell 6, som
potensielle smoltproduksjonen innenfor vanndekt areal
produsert smolt, ved en gjennomsnittlig antatt smoltp
gjennomsnittstall som representerer alle ulike habitattyper i elva. 
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vitet i ulike habitat i elva.

produktivt areal for hele Mossa. Beregning av potensiell naturlig smoltproduksjon i Mossa 
befaringen av store deler av 

Egnet habitat for oppvekst av ungfisk (inklusive smolt
lir areal med egnet substrat innenfor vanndekt 

annhastigheten er lav (sakteflytende) 
ende stein, er habitatet trolig noe 

mindre optimalt enn om hele vanndekt elveseng hadde hatt full vannoverdekning. Med antatt 

re substrat i elva, gir dette en 
 av Tverrelva og strandsonen i 

i strandsonen rundt Lille Meltingen (strandlinje 3,1 km) og i Stokkleivvatn (strandlinje 1,3 km), 

 gir 4165 smolt for hele Mossa. 

nen av smolt i Mossa som beregnet i 
alternativ B) den mest realistiske. Potensiell naturlig egenproduksjon i Mossa er etter dette i 

Gapet mellom beregnet opprinnelig produksjon (6.700 smolt) og beregnet potensiell 
uktivitet (4200 smolt), er etter dette beregnet 

til 2500 smolt. Dette gapet lar seg ikke produsere naturlig i Mossa med det planlagte 

kommet i gang. 
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7 Anbefalinger av videre tiltak 

resentert i en rapport utarbeidet av 
010). 

sitat

1. Kultivering i vassdrag der de naturlige produksj s. 

2. Kultivering i vassdrag med reduserte produksjons

om mulig erstattes av andre tiltak som bedrer de naturlige produksjonsforholdene. 

tamfiske og stamfiskekontroll forbedres slik at det 

tilfredsstiller krav til genetisk representasjon og sikrer lokal genetisk bakgrunn. 

ringsanlegg som praktisk mulig. 

g 

et fiske der forholdene ellers ikke tillater naturlig 

re utsettingsstadier der det er risiko for negativ 

rdering av behovet for kultivering, en 

gjennomarbeidet kultiveringsplan, underlegges effektkontroll som grunnlag for revisjon av plan og 

. 

Nyere studier har vist at utsetting av smolt ikke har gitt den forventede effekt i form av 

en i regulerte vassdrag gjennom ulike 
biotoptiltak, ofte i kombinasjon med slipp av minsteva

I enkelte vassdrag er det gjort endring av utsettingsstrategi fra utsetting av smolt til utsetting 
av yngel eller parr. I andre vassdrag er det foretatt etablering av gytearealer (utlegging av 
egnet gytegrus) og utlegging av rogn. Dette er gjenn

Eio/Bjoreio, Nidelva (Arendal) 
(Barlaup m.fl. 2008). I flere vassdrag er det benyttet flere av de ulike utsettingsmetodene 

get) og i Tovdalsvassdraget 
I dag er rognutlegging det mest 

andselvene, sammen med noe utsetting av 
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fysiske biotoptiltak.  

dokumenterer at strekningen ovenfor Lille Meltingen gjennom overlevelse av egg, yngel og 
ungfisk, har potensial for produksjon av laksefisk. Vannslippet gir grunnlag for utsetting av 

Potensialet for produksjon av yngel og ungfisk, spesie
vt flate elveprofilen spesielt fra Liafossen 

innfrysing av egg, yngel og ungfisk gjennom vinteren.
smoltproduksjon etter kraftutbyggingen ved slipp av mer vann om vinteren (Hvidsten 
m.fl.1993).  

aring i august 2010. 

I tillegg til dagens minstevannslipp i Mossa som pumpes fra Meltingen, er det opprettet et 

med stamfiske.  

s som lokkeflommer omdisponeres og 
p gjennom vinteren (f.o.m. 1. okt - t.o.m 

nstevannslipp sommer og vinter, og 
potensialet for fremtidig naturlig produksjon av laks 

ne for ungfisk fra Lille Meltingen og 
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7.2 Erstatte dagens smoltutsetting med utsetting av yngel  

av smolt i Mossa.  

 anleggssmolt til utsetting av yngel. 
isk overlever og kan utvikles til smolt, enn 

overgang til utlegging av rogn med en gang.  Dette 
0). Hovedtanken er at smolt utviklet fra 

utsatt yngel har mer naturlig tilpasning og er mer li

og tilbakevandringssuksess enn anleggssmolt.  

det, gir utsetting av startforet yngel bedre 
resultat sammenliknet med utsetting av plommesekkyngel. Utsetting av yngel kan skje 

pers. medd.). 

 av ensomrig yngel. 
5000 smolt (jf. tabell 6). Dette smolttapet 

gel, ved antatt utsettingstidspunkt i 
else frem til ulike livsstadier i naturlige 

verlevelsestall fra egg til smolt ved 
 (Hindar m.fl. 2007). 

Figur 13. Overlevelse fra egg til smolt i naturen er basert

laksebestander i Norge (Hindar m.fl. 2007).  
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let av ensomrig settefisk for Mossa ved 

utsettingstidspunkt august/september. 

  

 2010 ble det i Mosvik klekkeri lagt inn 

k klekkeri BA vil en ha ca 130.000 
delighet fra rogn til ensomrig yngel 

nsker tilbakevandring og reetablering i 
av materialet av ensomrig yngel i 2011 

perioden 2012 - 2015 er satt opp i tabell 8.  

Tabell 8. Forslag til fordeling av startfora yngel i 2011 og 

Elvedel Elvestrekning Utsetting antall 

2011 

Utsetting antall 

2012 - 2015 

Ovenfor Lille 

Meltingen 

Liafossen-Stokkleivvatn 30.000 14.000 

Stokkleivvatn - Lille Meltingen 50.000 28.000 

Tverrelva - 0 0 

Nedenfor Lille 

Meltingen 

Lille Meltingen -Oppgrande 50.000 28.000 

70 000 ensomrig yngel (jf. figur 6), og 
8. 

produksjonspotensialet bedre i en 

7.3 Utsetting av smolt som allerede er under produksjon  

 er klare for utsetting i 2011 og i 
tillegg ca. 5.000 fisk klare for utsetting i 2012 (Trond Staberg, pers. medd.). Vi anbefaler at 

7.4 Fangst av stamfisk 

or produksjon av ensomrig yngel 
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7.5 Utlegging av rogn 

ste fase (Fase 2) vurdere overgang til 

ltak, gjennom utlegging og/eller flytting 

perioden mars - april). 

7.6 Biotoptiltak  

a) Terskler 

Det er i forbindelse med reguleringen bygget ni terskler i Mossa, fra Oppgrande bru og ned til 
el av elvesenga er vanndekt i nedre del av 

tersklene ble bygd var det en markert oppgang i ung
strekningen. Terskelbassengene fungerer som oppvekstomr

justering av oppvandringsmuligheter forbi terskelen n

es en mindre kulp som kan gi tilstrekkelig 
ige tersklene er utformet som Syvde-

I forbindelse med befaringen er det ikke avdekket behov

deler av vassdraget.  

b) Utlegging av egnet gytesubstrat 

 mer stabilt produktivt areal for ungfisk. 
Yngeltettheten er imidlertid lav, noe som kan skylde

r ofte til nedsatt vannhastighet med unntak 
i i overkant av terskelkrona vil en 
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(Berger m.fl. 1992, Barlaup m. fl. 2008).  Vi under
2010, men registrerte at ved terskel 9 er det lite e
gyting ved terskel 9 vil vi anbefale utlegging av egnet gytesubstrat. 

I tillegg til utlegging av gytesubstrat i terskel 9 vi
 andre deler av vassdraget. De 

 det utarbeidet kartskisse for 
hele vassdraget (Vedlegg 6).   

Gjennom utlegging av rogn og/eller utsetting av yngel og biotoptiltak (grusutlegg og justering 
av terskler) vil den naturlige produksjonen av laks kunne styrkes. Tettheten av laks vil trolig 

ere enn i dag, men vil kunne forskyves mot 
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8 Vurdering Mossa i forhold til vanndirektivet 

sen. 

evaluering i tiltaksperioden. 

 opp med ungfiskregistreringer minst 

(2012), andre gang (2014) og tredje gang 2016, med 
sluttrapportering av tiltaksperioden. Yngelen fettfinn
utsatt og naturlig produsert fisk ved elfisket og eventuell gjenfangst. 

3) Eventuell fangst av fettfinneklippet smolt fra utsettingen 2011 og 2012 i ungfisk-
ler av utsettingsmaterialet blir 

llom vill og anleggsprodusert fisk 
ved eventuell supplering av stamfisk. 
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10 Konklusjon og anbefalinger 

l og ungfiskproduksjon av laks 

ssen - Lille Meltingen. 
 Det er lav naturlig produksjon av laksyngel i restfeltet Tverrelva.  

fisk av laks fra Lille Meltingen og 
  

 Det er lav produksjon av yngel og ungfisk av laks fr

 22,5 % av elvesenga ved 
minstevannslipp av 100 l/s. Det betyr at potensielt vanndekt produktivt areal for fisk 

dagens situasjon beregnet til ca 5.000 villsmolt. 
v nye tiltak er beregnet til ca 

4.200 smolt.  

setting av yngel, vil naturlig produksjon av 

Vi anbefaler at: 
 brukt som vannslipp om 

sommeren og til lokkeflommer bl.a. i forbindelse med s

tillegg slippe 50 l/s fra 

kultiveringsstrategi.  
3) Restparti av smolt; ca 10.000 anleggssmolt klar for utsetting 2011 og ca 5.000 fisk 

klar for utsetting i 2012 settes ut som planlagt. 

Liafossen - Lille Meltingen og 2/5 fra Lille Melting
 2015. Yngelen 

ig produsert fisk.  
 for produksjon av startfora yngel 

. 
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Vedlegg 1. Beregnet tetthet ungfisk Mossa 2010. 

stasjoner i Mossa 2010. N = beregnet tetthet per 

vall. 

* Ny tillegg stasjon 2002-2003 

** Ny tillegg stasjon 2010 

# Korrigert estimat p<=0,2, satt p = 0,5 N = fangst / 0,875. 
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n 1979-2010. 

. 

(Stasjon 4, 5 ,6, 7 ,8, og 9) Standardavvik er angitt. 

Kilder 1) Hvidsten m fl 1992, 2) Johnsen & Hvidsten 2004. 

Kilde 
Tidspunkt Laks 

39,1 13,1 5,9 3,5 1 
27,1 6,1 3,6 1 

Juni 1984 Etter reg 53,7 19,8 18,7 14,4 1 

Aug 1984  35,3 20,9 7,6 6,7 1 

Juni 1985  21,3 10,8 5,9 3,8 1 

Aug 1985  11,9 7,7 3,3 2,4 1 

Juni 1986  8,6 4,7 13,2 8,9 1 

Aug 1986  8,0 5,6 16,9 14,0 1 

Juni 1987  16,6 19,4 23,8 25,5 1 

Aug 1987  17,5 22,3 11,2 8,8 1 

Juni 1988  15,4 10,9 18,9 15,5 1 

Juni 1989  9,9 9,4 17,7 15,0 1 

Juni 1990  37,2 27,6 56,4 29,6 1 

Juni 1991  15,0 25,2 17,5 24,3 1 

1992   
1993   
1994   
1995   
1996   
1997   
1998   
1999   
2000   
2001   
2002  6,3 17,0 2 
2003  1,8 6,3 2 
2004   
2005   
2006   
2007   
2008   
2009   
Aug 2010  8,8 8,1 20,0 8,8 Sweco 
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Vedlegg 3. Tetthet ungfisk ved Oppgrande bru 1987-2010.  

sten m. fl 1992)(ref 1)), 2002-2003 (Johnson & 

ef 3) og egne data fra 2010. S = sommerdata, H = 

  



Vedlegg 4. Bildedokumentasjon

Bilder i tilknytning til de enkelte del

Alle foto er tatt av Hans Mack Berger.

Kartblad 1. A Strekningen Liafossen 
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Vedlegg 4. Bildedokumentasjon

delstrekningene i Mossa, jf kart vedlegg 6.  

Alle foto er tatt av Hans Mack Berger.

Kartblad 1. A Strekningen Liafossen - Stokkleivvatnet  (fotoserie 1) 
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tingen (fotoserie 2) 
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Kartblad 3. A)Tverrelva (fotoserie 3) 
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a  (fotoserie 4) 
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 (fotoserie 5) 
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toserie 6) 
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serie 7) 
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tor-Grande (fotoserie 8) 
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Vedlegg 5. Fangst av stamfisk og utsettingshistorikk 

Fangsthistorikk,utsetting og merking 
Mossa-laks 1998-2009 

     Fettfinneklipt

2009       3           2            3.500                         3.500 
2008       8           1            8.000                         8.000 
2007       0           3          10.000                       10.000 
2006       8           7          16.000                       16.000 
2005       4           2          11.000                       11.000 
2004       5           5          18.000                       18.000 
2003      20         11         20.000                        
2002       7           3          23.000                
2001      15          8          20.000 
2000      18         20         18.000 
1999      17          8          17.000 
1998      15         15         20.000                                _
Sum      120       85       200.500                       66.500

Fangst og utsetting i 2010 er.: 7 hunnfisk og 4 hannfisk. Det ble satt ut 8.000 
smolt.(fettfinneklipt). 
I 2008 ble det fanget en laks som var fettfinneklipt, og i 2009 var det 2.stk.  

t tilbake fisk slik at 
. 

Mosvik Klekkeri B/A                                                                 26.02.2010  

Trond Staberg 
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Vedlegg 6. Kart med anbefalinger 

 
gytegrus, rognplanting). 

Kommentarer til kartene. 

Kart 1). n, tettheten er middels. 

fjellgrunn og sakteflytende lonepartier med til dels finsubstrat begrenser oppvekstmulighetene, 
spesielt for laks. I fase 1

vatn. I fase 2

 100 m lenger nede. 

Kart 2).
re del ved elfiskestsjon 2. Det ble kun 

stasjon 12. I Fase 1

Kart 3). Fra Kattmagen kommer Tverrelva inn i Lille Meltingen. Det er en markert foss 
nedenfor hovedvegen (RV 755) som er definitivt oppvandringshinder for anadrom fisk. 

nedenfor fossen ned mot et gammelt brufundament er e

begge med lave tettheter. Det anbefales at Tverrelva beholdes som referanse uten kultivering 
i fase 1 og fase 2. 

Kart 4). erate stryk og stedvis striere 
partier. Strekningen er stein og storsteinet, men med
steder. Flere av disse mindre gruslommene ligger i elve

ligger vanskelig tilgjengelig. I Fase 1 ngen. 

men en antar at egenspredning vil skje fra utsettingsstedet og nedover forbi Elvlia. 
 I Fase 2 

rke de naturlige gytemulighetene for 

i fase 2.  
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Kart 5) later elva noe ut og elvesenga blir 
neres av stein og storstein og har 

se 1
gen mellom Oppgrande og Elvlia, og 

heller ikke  fra Oppgrande og ned. Det finnes mindre gruslommer med egnet gytesubstrat for 
ase 2 

gytesubstrat /alternativt samle sammen lokal grus til
 (Oppgrande) er vanskelig tilgjengelig, 

gytemulighetene for laks. Egnet gytegrus kan eventuelt transporteres til elvebredden langs 
eksisterende traktorveg og legges ut delvis maskinelt. Vi anbefaler i fase 2 at det legges ut 

er. 

Fra Oppgrande bru og nedover til Stor-Grande er det
ne for produksjon av ungfisk og som 

hvilekulper for oppvandrene fisk. Den nederste har muligheter for plassering av fangstfelle for 

rykket er at strekningen er egnet for 
ngene.  

I Fase 2 
ru. Det er positiv erfaring med slike tiltak 

o-Bjoreio (Berger m.fl. 2002)). Egnet 
gytesubstrat  legges i et belte like i overkant av terskelkrona i hele det vanndekte 

tter vanndekt elvetverrsnitt, bredde 
(inntil 6 m) og tykkelse (40 - 60 cm). I Mossa er det p

- 120 mm) (Berger m.fl. 2001).   

substrat og vanndyp >1m er imidlertid gunstig og skap
terskelbassengene i perioder med lite vann. 

e. 
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