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FORORD

Karakteristisk for Nordland fylke er det store antallet småvassdrag med oppgang av anadrome
laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). I de fleste av disse vassdragene har kunnskapene om
fiskebestandene vært svært mangelfulle. Gode kunnskaper om ressurssituasjonen i det enkelte
vassdrag er selve grunnlaget for å kunne forvalte fiskebestandene på en riktig måte. Det har i
tillegg vært ønskelig å vurdere behovet for tiltak (tilrettelegging, kultivering) i en del vassdrag.
Dette er i korte trekk bakgrunnen for at Fylkesmannens miljøvernavdeling tok initiativet til en
kartlegging av fiskeressursene i et utvalg av småvassdrag med oppgang av anadrome laksefisk.
Undersøkelsen har vært en del av "ressurs—og miljøprogrammet for Nordland" med
prosjektledelse i Nordland fylkeskommune.

Rapporten som tar for seg i alt 43 vassdrag i Vesterålen, er del 4 i en serie på 4 rapporter.
Totalt er 144 vassdrag i hele Nordland fylke kartiagt over en periode på 3 år (1988-1990).

Feltarbeidet til denne rapporten ble, i de fleste av vassdragene, gjennomført sommeren/høsten
1990. Følgende personer har vært hovedansvarlige for feltarbeidet: Trond H. Antoniussen, Idar
Nilsen, Stein Rosten, Erling Schjølberg og Lars Sæter. I flere av vassdragene har representanter
for grunneiere og foreninger deltatt i feltarbeidet og bidratt med nyttige opplysninger. Lars
Sæter og Trine Karlsen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling har bearbeidet materialet og
skrevet rapporten.

Prosjektet er finansiert av Fylkesmannens miljøvernavdeling og Nordland fylkeskommune.

Bodø, ember 1992

Ola Bjer aas
fylkesmil øvernsjef
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1. INNLEDNING

Nordland fylke har ca. 215 vassdrag med betydelig oppgang av anadrome laksefisk, dvs, laks,
sjøørret og sjørøye. De fleste av vassdragene i Nordland er små, men totalt sett bidrar de
likevel til en stor andel av laks—,sjøørret—,og sjørøyeproduksjonen i fylket. Småvassdragene
kan dessuten være svært interessante i sportsfiskesammenheng både for lokalbefolkningen og
for tilreisende sportsfiskere. I denne rapporten er småvassdragene prioritert, fordi det i de fleste
av de større vassdragene som f.eks. Vefsna, Fusta, Røssåga, Ranaelva, Saltdalselva og
Beiarelva, allerede er gjort omfattende undersøkelser. Vi har også brukbare kunnskaper om de
fleste av de mellomstore vassdragene og en del av de små.

Formålet med en kartlegging av fiskeressurser og fiskemuligheter i småvassdrag med oppgang
av anadrome laksefisk kan deles opp i flere punkter. Noen av de viktigste er:

Kunnskap om utbredelsen av ulike fiskearterhbestander er nødvendig for å kunne
bestemme hvilke fiskeregler det enkelte vassdrag eller deler av vassdrag skal ha. Dette
fordi bl.a. fisketider og redskapsbestemmelser blir bestemt på grunnlag av hvilke
fiskearter/—bestandersom finnes i vassdraget (laks, sjøørret, sjørøye, innlandsfisk) og
statusen til de enkelte bestander..

Det er viktig å framskaffe opplysninger om verneverdige stammer av anadrome laksefisk
før menneskelig påvirkning har ødelagt disse. Dette kan f.eks. dreie seg om stammer som
har utviklet spesielle egenskaper tilpasset det enkelte vassdrag og dermed utgjør en
verdifull genetisk ressurs. De viktigste truslene mot de ville stammene av anadrome
laksefisk er sykdomsspredning, genetisk utarming, forurensning,/forsuring og vann—
kraftutbygging.

En oversikt over fiskeressursene i vassdragene gjør det enklere å behandle søknader om
lokalisering av oppdrettsanlegg og er dessuten et godt hjelpemiddel i arealplan—
leggingen.

Kartleggingen gir opplysninger om ulike inngrep i vassdragene (terskler, forbygginger,
grusgraving, setteflskanlegg, vannverk, forurensning osv.). Dette kan gi grunnlag for
pålegg om utbedring av eventuelle skadevirkninger på fiskebestandene.

Kartleggingen kan avdekke kultiveringsbehov og føre til forslag om konkrete tiltak for å
øke fiskeproduksjonen og bedre fiskemulighetene.

Allmennhetens muligheter for å utøve fritidsfiske vil bedres, fordi kartleggingen
framskaffer informasjon om hvor det selges fiskekort, attraktive fiskeplasser for
stangflske, produksjonspotensiale m.m.

Informasjon om mulighetene for fritidsfiske i vassdrag vil kunne brukes aktivt av
reiseliv/turistnæring.



2

2. METODER OG MATERIALE

2.1 Metoder

Boniterinq

Formålet med boniteringen av elvestrekningene var å kartlegge gyte—og oppvekstforholdene
for laks og ørret. Ørret brukes her om både sjøørret og stasjonær innlandsørret, fordi sjøørret og
innlandsørret tilhører samme art og er umulig å skille på yngel—og ungfiskstadiet i ferskvann.

Vassdragene (elvestrekningene) ble delt opp i mest mulig homogene soner på grunnlag av
fysiske faktorer som bl.a. bunnforhold, vannhastighet, dybde og kulper. Dette er de fysiske
faktorene som har størst betydning for fiskens gyte— og oppvekstforhold. I tillegg ble
omgivelser, begroing, overhengende vegetasjon, fiskemuligheter og fysiske inngrep
(forurensning, grusgraving osv.) registrert. Fiskemulighetene avhenger bl.a. av antallet større
kulper. Under boniteringen ble arealet av de enkelte sonene målt eller anslått (lengde x
bredde). Nærings— og temperaturforholdene som selvsagt også har stor betydning for
produksjonsmulighetene, lot seg vanskelig vurdere i denne undersøkelsen. Bunnsubstratet
(kornstørrelsen) ble inndelt etter følgende skala:

Sand (Sa) : finpartikler mindre enn 1 cm i diameter.
Grus (G) : forholdsvis rund stein med diameter 1-5 cm.
Grov grus (GG) : forholdsvis rund stein med diameter 5-10 cm.
Stein (S) : omfatter stein med diameter 10-50 cm, oppdelt i liten stein (IS),

middels stein (MS) og stor stein (SS).
Blokk (B) : diameter større enn 50 cm.
Berg (Be) : fast fiell.

Strømforholdene (vannhastigheten) ble inndelt på følgende måte:

Lav 
 : 0.0 —0.2 m/sek.
Middels 
 : 0.2 —0.5 m/sek.
Sterk (S) : 0.5 —1.0 m/sek.
Stri (Si) : > 1.0 m/sek.

Ut fra de nevnte fysiske forhold ble det foretatt en vurdering av gyte—og oppvekstforholdene
for laks og ørret. Følgende skala ble brukt:

uegnete (U) —dårlige (D) —gode (G) —meget gode (MG)

F;fi? LTIO L.14-E
fifYKJE FISK , K0.416£" ?

50(2.



3

Et område med meget gode gyteforhold for laks har gjerne middels til sterk strøm, og
bunnsubstratetdomineresav grov grus(diameter5-10 cm). Det er også en fordelat det finnes
kulper(standplasser)der gytefisken kan stå i periodenf_raoppvandringtil gyting og mellom
gyteperiodene. Utløpet av kulpene ("brekket")vil ofte være svært attraktivegyteplasser.
Områdermed lav strømog finkornetbunnsubstrat(sand,slam eller mudder)eller stristrømog
bunn av grov stein/blokk/berger uegnet for gyting. Det samme gjelder tidevannspåvirkete
områder.Ørretengreierseg gjernemed noe laverestrømog mer finkornetbunnenn laksentil
gytingen.

Et områdemed meget gode oppvekstforholdfor laksungerhargjernemiddelstil sterkstrømog
med bunnsubstratdominertav stein (diameter10-50 cm) med innslagav noe blokk. Steinene
bør ikke være for runde,fordi det gir lite skjul og ustabilbunn. Lav strømog finkornetbunn
(sand, slam eller mudder)eller sterk til stri strøm med dårlige skjulmulighetergir vanligvis
dårlige eller uegnete oppvekstforholdfor laksunger.Ørretungervil normalt kunne utnytte
områdermed laverestrømog merfinkornetbunnbedreenn laksunger.Spesielt gjelderdette i
mindreelver/bekkerderoverhengendevegetasjon(ellertorv)girbraskjultil trossfor finkornet
bunn.

Etter feltundersøkelsenble de bonitertestrekningeneavmerketpå kart i M-711 serien med
målestokk1:50 000.

Un fiskre istrerin

Til innsamlingav ungfiskble det bruktet elektriskfiskeapparatkonstruertav ingeniørSteinar
Paulseni Trondheim.Apparatetharen maksimumspenningpå 1600 volt, og pulsfrekvensener
80 Hz. I hvertvassdragble det fisket med elektriskfiskeapparat(elfiske) på 1 til 5 stasjoner
avhengig av lengden på lakseførendestrekning.Avfisket areal på hver stasjon var vanligvis
100-400 m2. I tillegg til arealetble dybde samt bunn—og strømforholdregistrert.Der slike
forholdfantesble det prioritertå elfiske på områdermed middels til sterkstrømog bunnmed
god dekning av størrestein, dvs, på områderder en kunnevente å finne laksunger.Andelen
ørret—og røyeunger i et vassdrag vil i slike tilfeller ofte bli undervurdert.Fisken ble
artsbestemtog i en del vassdraglengdemålttil nærmestemm frasnutetil halefinnensytterste
flik i naturligstilling. Ungfisk av sjøørretog stasjonærørreter som sagt, ikke mulig å skille fra
hverandrepå utseende. Det betyr at det vanskelig lar seg gjøre å vite hvor stor del av
ungfiskbestandenav ørretsom vil smoltifisereog vandreut i sjøen. Dersom bareen liten del
av fangstenbestårav ørretstørreenn ca. 20 cm er det imidlertidmye som tyderpå at en stor
del av ørretbestandenhar et anadromtlevevis (vandrerut sjøen som smolt, 2-5 år etter
klekking). I vassdragder det ble fanget laksungerble en del av disse lagt på formalin for
seinereå bli analysertforutvendigeparasitter,bl.a. lakseparasittenGyrodactylussalaris.


Hverenkeltstasjonble avfisketen gang.Engangsavfiskingfangeri gjennomsnittetca. 50%av
fisken avhengigav forholdeneog den som utførerfisket (Heggberget1976). Dette er derforen
dårligegnet metode dersomden reelle tetthetenav fiskeungerinnenforet arealskal beregnes.
Metoder som tre gangers avfisking (Zippin 1958) og merkingigjenfangst gir sikrere
tetthetsberegninger,men er til gjengjeld langt mer ressurskrevendeog var derforuaktuelleå
brukei denneundersøkelsen.
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Fiskens fangbarhet er i stor grad avhengig av størrelsen. De fleste av vassdragene ble undersøkt
i juni eller august. Så tidlig som i juni er årsyngelen (0+) gjerne under 40 mm og derfor så liten
at den ofte ikke blir oppdaget eller smetter gjennom håven. I august ble det derimot ofte
registrert et betydelig antall 0+. Men uansett tidspunkt for fisket vil andelen 0+ bli sterkt
underestimert i forhold til eldre aldersklasser av fiskunger.

I de aller fleste av de undersøkte vassdragene ble fisken lengdemålt. Pga. lav fangbarhet hos
den minste fisken gir ikke lengdefordelingen noe riktig bilde på styrken av de enkelte
årsklasser. I tillegg til lengdefordelingen er elfiskeresultatene fra hvert vassdrag framstilt i en
tabell der antall laks—,ørret—og røyeunger er gruppert som årsyngel (0+), fjorårsyngel (1+) og
eldre (>1+). I de vassdrag der fisken ble lengdemålt tyder lengdefordelingen på at grensen
mellom 0+ og 1+ av laks—og ørretunger i de fleste vassdrag går mellom 45 og 60 mm
avhengig av om fisken er fanget tidlig eller seint på sommeren. Tilsvarende går grensen
mellom fjorårsyngel (1+) og 2+ i de fleste tilfeller mellom 85 og 100 mm.
Ungfiskundersøkelser i småvassdrag i Troms i juli/august viste at grensen mellom 1+ og eldre
laksunger nesten alltid gikk ved 90 mm (Halvorsen og Kristoffersen 1989). Ørretunger vokser
normalt en del raskere enn laksunger.

Prøvegarnfiske

Det ble prøvefisket med garn i et vatn: Storvatnet i Nordsandvassdraget (Øksnes). Her ble det
brukt ordinære prøvegarnserier bestående av standard momofilament bunngarn (dybde 1,5 m,
lengde 25 m) med følgende maskevidder: 16 mm (39 omf.), 21 mm (30 omf.), 26 mm (24
omf.), 29 mm (22 omf.), 35 mm (18 omf.), 39 mm (16 omf.) og 45 mm (14 omf.). Garna ble
satt litoralt (ut fra land).

Hovedformålet med garnfisket var å forsøke å registrere innslaget av anadrome laksefisk dvs.
laks, sjøørret og spesielt sjørøye.

Etter fisket ble fangsten sortert etter art og maskevidde for seinere analyse, der lengde, vekt,
kjøttfarge, kjønnsmodning og grad av parasittinfeksjon ble registrert. Fiskens kondisjonsfaktor
ble også beregnet.

Fiskemuligheter

De naturgitte forhold som har størst betydning for utøvelsen av sportsffike med stang er
mengden av standplasser for større fisk (bl.a. kulper) samt dybde og vannhastighet.
Fiskemulighetene på den enkelte boniterte elvestrekning er klassifisert etter følgende skala:

Dårlige
Middels
Gode
Svært gode
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Produks'onsotensiale

På grunnlag av boniteringen (registrering av gyte—og oppvekstforhold) ble produksjons—
potensialet for laks—og sjøørretsmolt på den enkelte elvestrekning klassifisert etter følgende
skala:

Uegnet (U) : 0 smolt/100 m2
Dårlig egnet (D) : 1.5 smolt/100 m2
Godt egnet (G) : 5.0 smolt/100 m2
Meget godt egnet (MG) : 8.0 smolt/100 m2

I en tilsvarende undersøkelse av vassdrag i Troms ble det tatt utgangspunkt i en
gjennomsnittlig smoltproduksjon på 3 smolt/100 m2ved beregning av produksjonspotensialet
for laks (Pedersen og Kristoffersen 1989). Dette tallet baserte seg på erfaringsdata fra to nord—
norske vassdrag: Vardneselva, Senja (2.9 smolt/100 m2) og Leirelva, Korgen (3.0 smolt/100
m2)(Berg 1968, 1977).

I denne undersøkelsen er 5 smolt/100 m2 i stedet for 3 brukt som gjennomsnittlig
smoltproduksjon. Vi har gått ut fra at den potensielle smoltproduksjonen pr. arealenhet i små
og "varme" kystvassdrag med lang vekstsesong som utgjør hovedtyngden av vassdragene i
denne undersøkelsen, i gjennomsnitt må være langt større enn i f.eks. et brepåvirket
"innlandsvassdrag" som Leirelva i Korgen.

Det totale produksjonspotensialet for smolt i hvert enkelt vassdrag (den delen som er
tilgjengelig for anadrome laksefisk) ble beregnet ved å summere smoltproduksjonen innenfor
hvert boniterte område. Elfiskeresultatene kan gi en indikasjon på tettheten av ungfisk, men
pga. usikker metode (1—gangsavfisking), få stasjoner pr. vassdrag og svært varierende
fangstsannsynlighet (avhengig av bl.a. fisker, bunnforhold og vannføring) ble det tatt begrenset
hensyn til disse. Tettheten av yngel kan dessuten være mye mindre enn produksjonspotensialet
skulle tilsi pga. overbeskatning, forurensning eller annen menneskelig påvirkning.

Det gjøres oppmerksom på at produksjonsanslagene ikke er uttrykk for det virkelige
produksjonspotensialet, men hvor stor produksjon en ut fra erfaringer fra andre elver bør kunne
vente å få. En betydelig usikkerhet er de boniterte områdenes areal som er anslått utfra lengde
funnet på kart i målestokk 1:50 000 og gjennomsnittsbredde anslått i felt på varierende
vannføring. Produksjonspotensialet for smolt i innsjøer er ikke vurdert. I vassdrag med
innsjøer på lakseførende strekning kan derfor det totale produksjonspotensialet være mye
større enn det undersøkelsen gir inntrykk av, fordi den utelukkende tar hensyn til potensialet
på elvestrekningene.

Potensiell fangst av voksen fisk er satt til 20% av smoltproduksjonen (Gjøvik 1982). Dette
dreier seg om det totale antall fisk som vil kunne fanges i elv og sjø. Når det gjelder laks er det
vanlig å regne med at ca. 1/5 (20%) fanges i elva og resten i sjøen. I et sjøørretvassdrag vil
sannsynligvis en større andel bli tatt i elva (30-50%) , fordi sjøørreten normalt er mindre utsatt
for beskatning i sjøen enn laksen. Elvenes andel av fangsten vil trolig øke i årene som kommer
pga. redusert beskatning i sjøen (kortere fisketid, forbud mot drivgarnsfiske og
bortfall/reduksjon av fiske ved Færøyene). I denne rapporten er det kalkulert med at elvene står
for 40% av gjenfangsten. I mange av de undersøkte vassdragene er det foreslått tiltak som vil
kunne øke fiskeproduksjonen og/eller bedre fiskemulighetene.



6

2.2 Materiale

I 42 av de undersøkte vassdragene ble det gjennomført ungfiskregistreringer ved hjelp av
elektrisk fiskeapparat. I tillegg ble 41 av vassdragene bonitert. De fleste vassdrag ble undersøkt
i juni og august 1990. Totalfangsten etter en gangs avflsking på 82 stasjoner (11 000 m2) i 42
vassdrag ble 519 laks, 762 ørreter og 10 røyer. Vassdragene er avmerket på et oversiktskart
med hvert sitt nummer (fig. 1). I tabell 72 under sammendrag er de enkelte vassdragsnavn med
nummer listet opp. Tabellen gir en oversikt over tidspunkt for undersøkelsen, antall el—
fiskelokaliteter, avfisket areal og fangsten fra hver enkelt elv. Prøvegarnflske ble giennomført i
en innsjø. Dette var i Storvatnet (Nordsandvassdraget, Øksnes). Totalt under garnfisket ble det
fanget 1 laks, 25 sjøørreter, 5 sjørøyer, 65 stasjonære ørreter og 92 stasjonære røyer. Tabell 71 i
sammendragskapitlet gir en oversikt over fangsten fra Storvatnet.
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Figur 1.
Kart over de nordlige deler av Nordland fylke (Vesterålen) med de undersøkte vassdragene
inntegnet (1-43). Navnet på vassdragene står i tabell 71 i sammendragskapitlet.
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3. RESULTATER

3.1. HADSEL

1. Grunnførfiordvassdraget

Grunnførfiordvassdragetkommer fra Storvatnet, renner mot nordvest og munner ut i
Grunnførfiordenpå nordsidaav Austvågøy(se kartfig. 2). Utløpet harfølgende kartreferanse:
1131-1 33WVR829858. Nedslagsfelteterca. 6 km2.Anadromfisk kangå omlag 1 km opp fra
sjøen til en morenerygg.Det går opp laks og noe sjøørret.Grunnførfjordgrunneierlagselger
fiskekort for hele den lakseførende strekningen.Vassdraget ble bonitert og elfisket den
14.06.90 påmiddelsvannføring.

Elva ble bonitertopp til en moreneryggsom stopperfiskeoppgangen.Elvestrekningenharfor
en stor del grov grus og middels vannhastighet.Dette gir gode gyte—og oppvekstforholdfor
laks og ørret.Noen stederer elva stilleflytendeog relativtdyp. Fiskemuligheteneer gode på
den kortelakseførendestrekningen.

Det ble fisket med elektriskfiskeapparatpå en stasjon(se kartfig. 2), i alt 75 m2.Fangstenble
5 laksungerog en ørretunge.Laksungenevar60, 63, 70, 91 og 134 mm lange og ørretenmålte
81 mm. Resultatetav elfiskettyderpå at laksdominerer.Dette stemmermed de opplysningene
som ergitt av lokalkjentefolk.

På grunnlagav boniteringener produksjonspotensialetpå elvestrekningenberegnettil ca. 200
smolt av laks og sjøørretpr.år.Dette vil kunnegi grunnlagfor en samlet årlig fangst i elv og
sjø på ca. 40 voksen laksog sjøørret.

Delpsvassdraget(Hesthusvassdraget)som munnerut ca. 1 km lengervest harstørrebestander
av anadrome fisk enn Grunnførfjordvassdraget.I Delpsvassdraget dominerer imidlertid
sjøørretog sjørøyeog ikke laks (Karlsenog Sæter1991).

Det harvært en viss lokal interesseforå lette oppgangsmuligheteneover moreneryggenforå
få fiskenopp i Storvatnet.Derfravil den kunnegå et kortstykkeviderei Durmålselva(ca. 300
m). Totaltomlag 2 km lengerenn i dag. Føreventuelletiltaksettes i gang skal planenelegges
framforFylkesmannensmiljøvernavdeling.



s

Figur 2. Kart over Grunnførfiordvassdragetmed elfiskestasjon (1) og bonitert område (A)
inntegnet. Målestokk 1: 50 000.
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2. Grunnfiordelva

Innledning

Gmnnfiordelva munner ut innerst i Grunnfjorden på vestsida av Raftsundet (se kart fig. 4).

Utløpet har følgende kartreferanse: 1131-1 33WVR999859. Nedslagsfeltet er ca. 9 km2.

Anadrome laksefisk kan gå omlag 3 km opp i vassdraget. Av dette utgjør Gmnnfjordvatnet ca.

500 m. Det går opp både sjøørret og laks, men sjøørreten dominerer. Det er usikkert om
vassdraget har noen bestand av sjørøye. Grunneieme er ikke organisert og det selges ikke
fiskekort. Grunnfiordelva ble bonitert og elfisket den 26.08.90 på liten vannføring.

Boniterinq

Elva mellom Grunnfjordvatnet og sjøen er omlag 100 m lang (tabell 1, omr. A). Bunn-




forholdene er dominert av store steiner og fast fjell, og det er fra middels til sterk strøm.

Strekningen er uegnet for gyting og oppvekstforholdene for yngel er dårlige. I innløpselva til
Gmnnfjordvatnet er det nederst et litt rolig parti (omr. B) med bunnsubstrat dominert av grov
grus. Dette gir tildels meget gode gyte- og oppvekstforhold. Videre oppover (omr. C) deler
elva seg stadig i mindre bekker. Hovedløpet blir etterhvert smalere og strømmen striere. Både
utløpselva og innløpselva til Grunnfiordvatnet har få standplasser for stor fisk pga. mangel på
større kulper.

Tabell1.

Boniteringav GrunnOordelvamedhensynpå gyte- og oppvekstforholdfor laksog firret.Tallettil venstre
under dybdeangir middel-dypog tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser:Sa(sand),G(grus),GG(grov
grus), I.S(litenstein),MS(middelsstein),SS(storstein),B(blokk),Be(berg),L(lav),M(middels),S(sterk),
Si(stri),U(uegnete),D(dårlige),G(gode),MG(megetgode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (n2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 100 600 Be M/S - - U G dårlige
B 500 3000 GG L 40/100 - G/MG G/MG gode
C 2000 8000 GG/LS/MS M/S 20/50 1 G MG dårlige

Tot. 2600 11600 - - - - - - -

Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på en stasjon (se kart fig. 4), i alt 50 m2. Fangsten ble
11 ørret- og 2 laksunger, alle eldre enn 0+ (årsyngel) (tabell 2). Lengdefordelingen av fangsten
er vist i figur 3.
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Tabell2.

Beskrivelseav elfiskestasjonerog fangstav laks- og ørretungerved en omgangelfiskei GrunnOordelva
den26.08.90.1+/Epr.100m2er antalleldre(>0+) laks- + ørretungerpr. 100 m2.Tallettil venstreunder
dybdeangir middel-dypog tallettilhøyremaks-dyp.Forkortelser:0+(årsyngel),1+(ett-åringer),E(>1+).
Nårdetgjelderandreforkortelservisesdettilboniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/Epr. 0+ pr.
(m2) (cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100m2 100m2

1. 50 GG/MS/B S/Si 30/100 0 1 1 0 0 11 0 0 0 26,0 0,0

4
• ørret >0+

3 Loks>0+
cn

= 2

,r) L.r) ,r) ,r) L.r)

	

cså cr)

Lengdegruppe(mm)

Figur3. Lengdefordelingavlaks- og ørretungerfangetvedelfiskeden26.08.90i GrunnOordelva.

Diskus'on roduks'onsotensiale

Boniteringen viser at Grunnfjordelva har et høyt produksjonspotensiale pr. arealenhet med
tildels meget gode gyte—og oppvekstforhold for laks og ørret/sjøørret. Spesielt gjelder dette
innløpselva til Grunnfjordvatnet. Elfiskeresultatet viser at ørret/sjøørret er dominerende
fiskeslag. Vassdraget har trolig ikke noen egen laksebestand.

Elvestrekningene har få standplasser for voksen fisk pga. mangel på kulper. Strategien for
gytefisken er trolig å gå raskt opp i Grunnfiordvatnet for deretter å stå der il det begynner å
nærme seg gytinga, som foregår på elvestrekningene.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet på elvestrekningene beregnet til ca. 650
smolt av sjøørret og laks pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og
sjø på ca. 130 voksen laks og sjøørret. I tillegg kommer en ikke beregnet smoltproduksjon i
Grunnfjordvatnet som trolig er betydelig.

dø+'
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3. Kongselvvassdraget

Innledning

Kongselvvassdraget kommer fra Femtevatn, renner mot nordvest og munner ut i Raftsundet
ved Makkvika (se kart fig. 5). Underveis mot sjøen danner vassdraget flere vatn: Fjerdevatn,
Trevatn, Storvatn og Litivatn. Utløpet har følgende kartreferanse: 1231-4 33WWR075917.
Nedslagsfeltet er ca. 14 km2.Anadrom fisk kan gå omlag 3,5 km opp til en liten foss ca. 500 m
øst for Trevatn. Av dette utgjør elvestrekninger ca. 2,5 km. I følge lokalkjente er det i
hovedsak sjøørret som går opp. Det tas også noe laks, men vassdraget har trolig ikke noen egen
laksebestand. Det er uklart om det finnes noen bestand av sjørøye. Grunneierene langs
vassdraget er ikke organisert og det selges heller ikke fiskekort. Kongselvvassdraget ble
bonitert og elfisket den 25.08.90 på middels vannføring.

Boniterinq

Elva mellom Litivatnet og utløpet i sjøen har et varierende forløp med en blanding av kulper
og stryk (tabell 3, omr. A). Bunnsubstratet varierer fra grov grus til stor stein/blokk.
Strekningen har flere kulper som gir gode fiskemuligheter. Like ovenfor utløpet danner elva
en foss som fisken forserer med letthet. Ca. 200 m fra utløpet (nedenfor ei bru) er det en større
foss som skaper visse problemer for fiskeoppgangen. I følge lokalkjente er det likevel
betydelig med fisk som passerer fossen. Elvestrekningen mellom Storvatnet og Litivatnet
(omr. B) har en stor og mange små kulper. Fiskemulighetene på denne strekningen er gode og
det er tildels meget gode gyte— og oppvekstforhold. Strekningen mellom Trevatnet og
Storvatnet (omr. C, D og F) har nederst flere små kulper i veksling med strykpartier. Videre
oppover stilner elva noe av og bunnsubstratet blir mer finkomet. Gyte—og oppvekstforholdene
på elvestrekningen mellom Trevatnet og Storvatnet er til dels meget gode. I Tverrelva som
løper sammen med hovedelva ca. 300 m nedenfor Trevatnet kan fisken gå omlag 500 m.

Tabell 3.

Bonitering av Kongselvvassdraget med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til
venstre under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus),
GG(grov grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav), M(middels),
S(sterk), Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 250 1000 GG/MS/B S/Si 40/150 tlere G/MG G/MG gode
B 250 1250 GG/LS/MS s 30/50 1 G/MG G/MG gode
C 250 1000 GG/LS/MS s 30/50 - G/MG G/MG middels
D 700 3500 GG L 35/60 - G/MG MG middels
E 500 500 G L 15/40 - G G middels
F 600 1500 G/GG L/M 25/35 - MG G middels

Tot. 2550 8750 - - - - - - -

Strekn. E: Tverrelva
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Un fiskre istrerin

Det ble fisketmed elektriskfiskeapparatpåen stasjon(se kartfig. 5), i alt 150 m2.Fangstenble
18 ørretunger(tabell 4). I tillegg ble det fanget en del trepiggastingsild. Stri strømog grovt
bunnsubstratvanskeliggjordeelfisket.Fangstenble ikkelengdemålt.

Tabell 4.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av ørretunger ved en omgang elfiske i Kongselvvassdraget den
25.08.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde angir
middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+). Når det
gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabefien.

	

Stakj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.

	

(m2) (cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2
1. 150 B Si 50/100 0 0 0 18 0 0 0 12,0 0,0

Diskusbn roduks'ons tensialetiltak

Boniteringentyderpå at Kongselvvassdragetharet høy produksjonspotensialepr. arealenhet
med tildels meget gode gyte—og oppvekstforholdfor anadromelaksefisk. En foss nedenfor
bruaca. 200 m frautløpetkanværenoe vanskeligå forsere,men i følge lokalkjentegårdet fisk
forbidenne. Gyte—og oppvekstforholdenepå elvestrekningenemellom vatnaer for det meste
meget gode. I tillegg betyrtrolig Litivatn,Storvatnog Trevatnmye som oppvekstområderfor
ungfiskav sjøørret(og laks).Underelfisketble det barefangetørretunger.Dette stemmergodt
overensmed oppfatningenlokaltsom er at vassdraget i hovedsaker sjøørretførendeog at laks
bareopptrersporadisk.Det er uklartom vassdragetharnoen egen sjørøyebestand.

Pågrunnlagav boniteringener produksjonspotensialetpå elvestrekningeneberegnettil ca. 600
smolt av sjøørret(og laks)pr.år.Dette vil kunnegi grunnlagfor en samletårligfangsti elv og
sjø på ca. 120 voksen sjøørret (og laks). I tillegg kommeren ikke beregnetsmoltproduksjoni
vatnasom troliger størreennproduksjonenpåelvestrekningene.

Aktuelle tiltak:

Foss nr.2 frasjøen (underkryssendebru)kantroligværenoe problematiskå forserefor fisken,
spesieltetterat det harrastut en del storsteinog blokki kulpenunderfossen.

Før det eventuelt settes i verk tiltak for å lette fiskeoppgangenskal planene legges fram for
Fylkesmannensmiljøvernavdeling.

Grunneiernebør organisereseg og begynne å selge fiskekort.Dette er normalten betingelse
forå få offentlig støtte(f.eks. gjennomfiskefondet)til ulike kultiveringstiltak.

rAR,KL/AEk£141
OPTIMIST P01?

IVOKO

4r1,1 414 I II P'
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Figur5. KartoverKongselvvassdragetmedelfiskestasjon(1)og boniterteområder(A—F)
inntegnet.Målestokk1:50000.
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4. Kaljordvassdraget

Innledning

Kaljordvassdragetharsine kilderi fiellområdetvest for Møysalenrennervestover og munner
ut ytterst i Lonkanfiorden(se kart fig. 7). Utløpet har følgende kartreferanse:1232-3
33WWS109019. Nedslagsfelteter ca. 11 km2.Anadromfisk kan gå of,p i Kaljordvatnet,totalt
ca. 4 km. Av dette utgjørKaljordelvanedenforKaljordvatnetvel 2 km. Sjøørretdominerer,
men det gårogså opp en del laks og trolig også noe sjørøye.Det fiskes i vatnetbådemed båt
og fra land, og det er tidligeregitt utfiskingstillatelsemed garnog teiner.Hennes og Kaljord
grunneierlagselger fiskekortfor vatnet.Kaljordelvaer fredet.Vassdragetble bonitertog el—
fisket den 11.06.90 påmiddelsvannføring.

Sommeren 1992 ble det etter oppdragfra Fylkesmannensmiljøvernavdelinggjennomførtet
omfattende prøvefiske med garn i Kaljordvatnet.Hovedformålet med dette fiske var å
kartleggevassdragetseventuellesjørøyebestandsamtå registrerei hvorstorgradinnsjøenblir
benyttetsom oppvekstområdefor laksunger.En rapportfradette fiske vil foreligge i løpet av
vinteren/våren—93.

Boniterinq

Kaljordelvamellom Kaljordvatnetog sjøen har et varierendeforløp. Elva veksler mellom
partier med grov bunn og sterk/stristrøm og partiermed roligere strømforholdog mer
finkornetbunn. Partiermed relativthurtigstrømmendevatn og grovkornetbunnharde beste
oppvekstforholdene(tabell 5, omr. A, C og F), mens roligere partiermed noe mer finkornet
bunn egner seg best for gyting (omr. B og D). Kaljordelvahar få kulper av betydning, og
fiskemuligheteneansesforå væremiddelstil gode. I utløpetav Kaljordvatneterdet gravdut ei
renneforå lette fiskeoppgangen.

Tabell 5.

Bonitering av Kaljordvassdraget med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til
venstre under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus),
GG(grov grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), M(middels),
S(sterk), Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 700 3500 LS/MS/SS S 40/120 - D G/MG gode
B 350 2800 Sa/G UM 60/150 - G D gode
C 300 2100 LS/MS/SS S 30/60 - D MG dårlige
D 200 2400 G/GG L 100/200 1 G D gode
E 250 6250 MS/SS/B M 30/120 - D MG middels

Tot. 1800 17050 - - - - -
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Un fiskr istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på 2 stasjoner i Kaljordelva (se kart fig. 7), i alt 450
m2.Fangsten ble 16 laks—og 13 ørretunger (tabell 6). Lengdefordelingen av fangsten er vist i
figur 6.

Tabell 6.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av laks- og ørretunger ved en omgang elfiske i Kakjordelvaden
11.06.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) laks- + ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde
angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+). Når
det gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.
(m2) (cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2
130 GG/LS/MS M/S 30/60 1 6 0 0 2 0 0 0 0 6,2 0,8
320 MS/SS/B M 40/80 4 4 1 1 8 2 0 0 0 4,7 1,6

Tot. 450 5 10 1 1 10 2 0 0 0 7,2 1,9

	

10 10

	

8 8
D Ørret0+

Laks0+

1..oks>0+

6


4


2

Ørret>0+

kt,

•

, r) cr") cr) n n n fl D
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Lengdegruppe(mm) Lengdegruppe(mm)

Figur 6. Lengdefordeling av laks- og ørretunger fanget ved elfiske den 11.06.90 i Kaljordvassdraget.

Diskus'on roduks'ons tensiale

Boniteringen viser at Kaljordelva har relativt få gode gyteplasser, mens oppvekstforholdene er
gode på det meste av strekningen. I tillegg til elva er trolig også Kaljordvatnet et viktig
oppvekstområde for ungfisk. Under elfisket ble det fanget både laks—og ørretunger av alle
årsklasser, noe som viser at vassdraget har egne bestander av både laks og ørret/sjøørret. Det er
uklart om vassdraget har en egen bestand av sjørøye. Resultatene av prøvegarnfisket
gjennomført sommeren 1992 vil når rapporten foreligger, gi mer utfyllende opplysninger om
fiskebestandene.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet på elvestrekningene beregnet til ca.
1000 smolt av sjøørret og laks pr. år. Dette vil gi grunnlag for en årlig fangst i elv og sjø på ca.
200 voksen sjøørret og laks. I tillegg kommer en ikke beregnet smoltproduksjon i
Kaljordvatnet som trolig er betydelig.
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5. Gullstadelva

Innledning

Gullstadelva munner ut på sørsida av Hadseløya like øst for Melbu (se kart fig. 9). Utløpet har
følgende kartreferanse: 1132-2 33WVR938990. Nedslagsfeltet er ca. 12 km2. Anadrom fisk
kan gå omlag 6,2 km opp inkludert 400 m i sideelva Finnsteinelva. Det fiskes en del sjøørret.
Hadsel JFF og grunneierne har inngått en avtale om salg av fiskekort og oppsyn med elva.
Gullstadelva ble bonitert og elfisket den 16.06.90 på liten vannføring.

Boniterinq

Hele Gullstadelva fra utløpet og opp til Flatåsmyran har til dels meget gode gyte—og
oppvekstforhold for ørret/sjøørret, med forholdsvis finkornet bunn og ikke for sterk strøm.
Område C (se tabell 7) utmerker seg med flere fine kulper og det er også en del mindre kulper
på område D som skaper gode fiskemuligheter.

Tabell7.

Boniteringav Gullstadelvamed hensynpå gyte- og oppvekstforholdfor laks og ørret.Tallet til venstre
underdybdeangir middel-dypog tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser:Sa(sand),G(grus),GG(grov
grus),LS(litenstein),MS(middelsstein),SS(storstein),B(blokk),Be(berg),L(lav),M(middels),S(sterk),
Si(stri),U(uegnete),D(dårlige),G(gode),MG(megetgode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 600 1800 GG M 30/40 - MG MG middels
B 400 1100 LS/MS/SS S 20/30 - G MG middels
C 750 3000 G M 30/50 flere MG G gode
D 1600 4800 GG S 20/40 - MG MG middels
E 2400 4800 GG M 20/30 - MG MG middels
F 400 400 LS/MS/SS S 10/20 - G G dårlige

Tot. 6150 15900 - - - - - - -

Omr.F: Finnsteinelva.

Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på en stasjon (se kart fig. 9), i alt 180 m2.Fangsten ble
6 ørret, alle eldre enn årsyngel (0+) (tabell 8). En av fiskene var en sjøørretsmolt på 206 mm.
Lengdefordelingen av fangsten er vist i figur 8.



19

Tabell 8.

Beskrivelse av elfiskestardonerog fangst av ørretunger ved en omgang elfiske i Gullstadelva den 16.06.90.
1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde angir middel-
dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+). Når det gjelder
andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

	

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.

	

(m2) (cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2
1. 180 G M 30/40 0 0 0 0 1 5 0 0 0 3,3 0,0

ørret >0+

3
ørret >0+

tr) L.C7 tr) t.r) L.C)
t.r", CN

 

L.C)

Lengdegrupp(mm)

Figur 8. Lengdefordeling av ørretunger fanget ved elfiske den 16.06.90 i Gulistadelva.

Diskus'on roduks'onsotensiale

Boniteringen viser at Gullstadelva har et høyt produksjonspotensiale pr. arealenhet med til dels
meget gode gyte—og oppvekstforhold for ørret/sjøørret. Gullstadelva kan karakteriseres som
et lite, men produktivt sjøørretvassdrag.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet i elva beregnet til ca. 1200 smolt av
sjøørret pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og sjø på ca. 240
voksen sjøørret.
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6. Flatsetelva

Innledning

Flatsetelva munnerut på nordsidaav Hadseløyaomlag 4,5 km vest for Stokmarknes(se kart

fig. 11). Utløpet har følgende kartreferanse:1132-2 33WVS913074. Nedslagsfeltet er ca. 6
km2.Anadromfisk kan gå ca. 4,7 km opp i vassdraget,inkludert800 m i sideelva opp mot

Litlflatsetvatn.StoreFlatsetvatnutgjørca. 1 km av "lakseførendestrekning".Flatsetelvaer et
typisk sjøørretvassdragmed bare sporadisk oppgang av laks. Flatset grunneierlagselger
fiskekortfor StoreFlatsetvatn.Det er kuntillattforbarnå fiske i elva. Flatsetelvable bonitert
og elfisketden 17.06.90 på litenvannføring.

Boniterinq

Nederstmot utløpeti sjøen harFlatsetelvaen kulp/damsom blirtømt for grusen gang i blant.

Her står gjerne sjøørretenen stund før den går videre oppover. I følge lokalkjenteble det
tidligerehentet is i denne dammen.Bunnsubstrateti det meste av Flatsetelvadomineresav

sand og grus og det er fra liten til middels vannhastighet(se tabell 9). Dette er forholdsom
normaltfavorisererørretframforlaks.Med unntakav kulpenved utløpetharFlatsetelva ingen

størrekulperav betydning,men fiskemulighetenekarakterisereslikevel som brukbare.Sidelva
Litlflatsetelva(omr.E) som løpersammenmedhovedelvaca. 500 ovenfor utløpet,er ei grunn
elv med finkornetbunnog lav vannhastighet.Hergårdetbareopp fisk på flom.

Tabell9.

Boniteringav Flatsetelvamed hensynpå gyte- og oppvekstforholdfor laks og ørret.Tallet til venstre
underdybdeangir middel-dypog tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser:Sa(sand),G(grus),GG(grov
grus),LS(litenstein),MS(middelsstein),SS(storstein),B(blokk),Be(berg),L(lav),M(middels),S(sterk),
Si(stri),U(uegnete),D(dårlige),G(gode),MG(megetgode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (112)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 550 1100 Sa/G/GG M 30/50 1 MG G gode
B 800 1600 Sa/G LIM 15/30 - G G middels
C 600 1200 G/GG/MS M 30/50 - G MG middels
D 800 1200 Sa/G L 15/20 - G D/G middels
E 800 400 Sa L 5/15 - G D/G dårlige

Tot. 3550 5500 - - - - - - -

Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektriskfiskeapparatpå 2 stasjoner(se kartfig. 11), i alt 80 m2.Fangsten
ble 22 ørretunger,alle eldre enn årsyngel (0+) (tabell 10). Lengdefordelingenav fangstener
vist i figur10.



22

Tabell 10.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av ørretunger ved en omgang elfiske i Flatsetelva den 17.06.90.
1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde angir middel-
dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+). Når det gjelder
andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.




(m2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2
1. 60 Sa L 20/30 0 0 0 0 3 2 0 0 0 8,3 0,0
2. 20 G/GG M 20/35 0 0 0 0 13 4 0 0 0 85,0 0,0

Tot. 80




0 0 0 0 16 6 0 0 0 27,5 0,0
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Figur 10. Lengdefordeling av ørretunger fanget ved elfiske den 17.06.90 i Flatsetelva.

Diskus'on roduks'onsotensialetiltak

Boniteringen viser at Flatsetelva har et høyt produksjonspotensiale pr. arealenhet med flere
gode gyte- og oppvekstområder for ørret/sjøørret. Elfiskeresultatene tyder på at elva har bra
yngeltetthet. Det ble utelukkende fanget ørretunger under elfisket. Dette viser at
Flatetvassdraget er et typisk sjøørretvassdrag. Elva har få standplasser for større fisk i form av
kulper. Strategien til det meste av sjøørreten som skal gyte i elva er derfor trolig å gå raskt
opp i Store Flatsetvatn i forbindelse med en regnflom for deretter å stå i vatnet fram til
gytetida nærmer seg og så slippe seg ned til gyteplassene på elva.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet i selve Flatsetelva beregnet til ca. 340
smolt av sjøørret pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og sjø på ca.
70 voksen sjøørret. I tillegg kommer ikke beregnet produksjon av sjøørretsmolt i Store
Flatsetvatn som trolig er betydelig.

„
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7. Storelva ved Breivik

Innledning

Storelvamunnerut på nordsidaav Hadseløyaved Breivika,omlag 6 km vest forStokmarknes

(se kartfig. 11). Utløpetharfølgende kartreferanse:1132-2 33WVS889075. Nedslagsfelteter

ca. 15 km2. Ca. 7,5 km av vassdrageter tilgjengelig for oppvandrendefisk som på gunstig
vannføring kan gå helt til Dalsvatnet og Trolltjørna.Det fiskes en del etter sjøørret i
Dalsvatnet. Grunneierneer organisert i Indre Breivik utmarkslag, men det selges ikke
fiskekort.Storelvable bonitertog elfisketden 19.08.90 på litenvannføring.

Boniterinq

Det nedersteavsnittetav Storelva(tabell 11, omr.A) harflere kulperog stryki veksling med

litt roligere partier.Bunn—og strømforholdenegir meget gode gyte—og oppvekstvilkårfor

sjøørret.Krokelva(omr.B og C) som kommerfraTrolltjørna,løpersammenmed Storelvaca.
2 km frautløpeti sjøen. Krokelvaharmangesmå kulpersom skaperstandplasserfor fisk. På

flom kansjøørretengå helt opp til Trolltjørna.Dalselva, som kommerfraDalsvatnet(omr.D),
er omgitt av dyrkamarkog myr.Elva haringen kulperav betydningog det er mye krattlangs
elvebreddensom gjørat dennedelenav vassdragetervanskeligtilgjengelig for fisking.

Tabell11.

Boniteringav Storelvamedhensynpå gyte- og oppvekstforholdfor laks og ørret.Tallettil venstreunder
dybdeangir middel-dypog tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser:Sa(sand',, G(grus),GG(grovgrus),
LS(litenstein),MS(middelsstein),SS(storstein),B(blokk),Be(berg),L(lav),M(middels),S(sterk),Si(stri),
U(uegnete),D(dårlige),G(gode),MG(megetgode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 2000 6000 GG/LS/MS M 25/40 flere MG MG gode
B 800 1200 G/GG L/M 25/45 flere MG MG gode
C 3000 3000 GG/LS/MS M 25/45 - MG MG gode
D 1600 4800 Sa/G L/M 20/50 - G G dårlige

Tot. 7400 15000 - - - - - - -

Omr.B og C: Krokelva,Omr.D:Dalselva

Un fiskr istrerin

Det ble fisket med elektriskfiskeapparatpå 2 stasjoner(se kartfig. 11), i alt 600 m2.Fangsten
ble 5 ørretunger,alle eldreenn årsyngel(0+) (tabell 12). På stasjon1 rømtedet en god del fisk
som varfra 100-200 mm lange. De 4 som ble tattmålte 204, 126, 66 og 55 mm. På stasjon2
ble det fanget en blanksjøørret(230 mm lang).
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Tabell12.

Beskrivelseav elfiskestaxjonerog fangstav ørretungerveden omgangelfiskei Storelvaden 19.08.90.1+/E
pr.100mzerantalleldre(>0+)ørretungerpr. 100m2.Tallettil venstreunderdybdeangir middel-dypog
tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser:0+(årsyngel),1+(ett-åringer),E(>1+). Når det gjelder andre
forkortelservisesdettilboniteringstabellen.

Stakj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/Epr. 0+ pr.




(m2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100m2 100m2

 200 GG/LS/MS LiM 30/60 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2,0 0,0

 400 G/GG L 40/70 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,3 0,0

Tot. 600




0 0 0 0 2 3 0 0 0 0,8 0,0

Diskus'on roduks'onsotensiale

Boniteringen viser at Storelva har et høyt produksjonspotensiale pr. arealenhet med til dels
meget gode gyte—og oppvekstforhold for ørret/sjøørret. Til tross for dette ble det under elfisket
bare fanget 5 ørreter, alle eldre enn årsyngel (0+). Det ble imidlertid observert at en god del
fisk rømte unna, trolig pga dårlig effekt på elapparatet.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet på elvestrekningene beregnet til ca.
1100 smolt av sjøørret pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og sjø
på ca. 220 voksen sjøørret. I tillegg kommer en ikke beregnet produksjon av smolt i Dalsvatnet
(og Trolltjørna) som trolig har stor betydning som oppvekstområde for ungfisk av sjøørret.
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Figur 11. Kart over Flatsetelva og Storelva ved Breivik med elfiskestasjoner (1-2) og
boniterte områder (A—E)inntegnet. Målestokk 1: 50 000.
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8. Vikelva

Innledning

Vikelva kommer fra Rødvatnet, renner mot vest og munner ut på sørvestsida av Langøya ca. 6
km nord for Stokmarknes (se kart fig. 13). Utløpet har følgende kartreferanse: 1132-2
33WVS947119. Nedslagsfeltet er ca. 10 km2. Anadrom fisk kan gå ca. 3 km opp til en foss
omlag 1,5 km oppover innløpsbekken til Storvatnet. I følge lokalkjente er det i hovedsak
sjøørret som fiskes. Laks opptrer bare sporadisk. Det fiskes lite i elva, noe mer i Litivatnet og
Storvatnet. Vik grunneierlag selger fiskekort for vatna. Vassdraget ble bonitert og elfisket den
18.06.90 på liten vannføring.

I månedsskiftet august/september 1992 ble det gjennomført en fiskeribiologisk undersøkelse i
Litivatnet. Resultatene fra denne undersøkelsen er sammenfattet i en egen rapport (Nilsen
1992 ). I et av kapitlene i rapporten blir det nevnt flere tiltak som anbefales for å bedre gyte—
og oppvandringsforholdene for sjøørreten i vassdraget, bl.a. renske utløpet av Litivatnet og de
øverste 50 m av utløpselva for vannplanter samt å lage renne gjennom grusbanken som har
bygd seg opp der elva fra Storvatnet renner ut i Litivatnet. Flere av disse tiltakene er allerede
gjennomført.

Boniterinq

Vikelva mellom Litlevatnet og sjøen har til dels meget gode gyte—og oppvekstforhold for
sjøørret med flere kulper som egner seg som standplasser for større fisk (tabell 13, omr. A).
Ved utløpet er elva lagt i rør under veien. Røret er 2 m bredt og har flat bunn. Ved liten
vannføring og fjære sjø er vanndybden inne i røret mindre enn 5 cm. Det meste av
fiskeoppgangen skjer imidlertid på flo sjø. Utløpet av Litivatnet har i de seinere år blitt stadig
mer gjengrodd av vannvegetasjon. Her er det nå anlagt ei smal renne for å lette
fiskeoppgangen på lav vannføring.

Elva mellom Storvatnet og Litlevatnet (omr. B og C) er øverst relativt stilleflytende. Den
nedre delen har en del små kulper i veksling med stryk. Strekningen har forholdsvis gode
gyte—og oppvekstforhold. Det hevdes at denne delen av vassdraget har vært lite brukt av
sjøørreten, fordi en grusbanke ved utløpet trolig har skapt problemer for fiskeoppgangen. Nå er
det gravd ei renne her for å lette oppgangsmulighetene. Fra Storvatnet kan fisken gå ca. 1300
m opp i innløpselva (Tromslåttelva)(omr. D—F)til en liten foss.

0
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Taben 13.

Bonitering av Vikelva med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til venstre under
dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus), GG(grov grus),
LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg,),L(lav), M(middels), S(sterk), Si(stri),
U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-



(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 1100 2200 Sa/G/MS M 20/40 flere MG MG gode
B 500 1000 B Si 30/40 - D G middels
C 200 600 LS/MS/SS L 30/50 - G MG middels
D 600 900 Sa L 10/30 - G D middels
E 700 1050 G/LS/MS Si 20/40 - D G middels
F 250 250 LS/MS/SS S 20/40 - G MG middels

Tot. 3350 6000 - - - - -




Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på en stasjon i elva mellom sjøen og Litivatnet (se
kart fig. 13), i alt 90 m2. Fangsten ble 17 ørretunger, alle eldre enn årsyngel (0+) (tabell 14).
Lengdefordelingen av fangsten er vist i figur 12.

Tabell 14.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av ørretunger ved en omgang elfiske i Vikelva den 18.06.90. 1+/E
pr.100 m2er antall eldre (>0+) ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde angir middel-dyp og
tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+). Når det gjelder andre
forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.
(m2) (cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2

1. 90 GG/LS/MS M 25/50 0 0 0 0 6 11 0 0 0 18,9 0,0

5 Ørret >0+

4

2


1


0
CD
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L.C)
OL

Lengdegruppe(mm)

Figur 12. Lengdefordeling av ørretunger fanget ved elfiske den 18.06.90 i Vikelva.
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Provegamfiske

Prøvegarnfiskegjennomført 31.07.92 og 01.08.92 gav en totalfangs på 27 ørretog 7 røye
(Nilsen 1992). Av 11 kjønnsmodneørretvarbareen påviselig innlandsørret.Ingenav røyene
hadde vært i sjøen. De ørretenesom ikke haddevært i sjøen hadde minst like god tilvekst
som densjøvandrendeørreten.

Diskus'on roduks'ons otensiale tiltak

Boniteringen viser at store deler av elvestrekningene i Vikelva har gode gyte- og
oppvekstforholdfor ørret/sjøørret. Under elfisket ble det fanget utelukkende ørretunger.
Resultateneav prøvegarnfisketgjennomførti juli/august1992 tyderpå at det meste av ørreten
i vassdraget haret anadromtlevevis. Underprøvefisketble det ikke fangethverkenlaks eller
røye som påviselig haddeværti sjøen. Dette viser at Vikelva er et typisk sjøørretvassdragog
må forvaltesderetter.

Pågrunnlagav boniteringener produksjonspotensialetpå elvestrekningeneberegnettil ca. 350
smolt av sjøørretpr.år.Dettevil kunnegi grunnlagforen samletårlig:angsti elv og sjø på ca.
70 voksen sjøørrett.I tillegg kommeren ikke beregnetproduksjonav smolt i Litlevatnetog
Storvatnet,som troligerstørreennpåelvestrekningene.

Aktuelle tiltak:

Det er allerede gjennomførtflere tiltak i vassdragetmed hensikt å bedre forholdene for
sjøørreten,bl.a. er det laget ei renne gjennom vegetasjonen i utløpet av Litivatnet samt
gjennomgrusbankeni innløpselvatil Litivatnetderdenne løper inn i vatnet.Dette er gjortfor
å lette fiskens vandringsmuligheterpå lav vannføring.I tillegg er det fiernet vegetasjon og
begroing fra elvebotnen på de øverste 50 m av elva mellom Litivatnetog sjøen for å skape
bedregytemuligheter.

Bunnenav røretsom elva rennergjennomved utløpeterflatog ca. 2 m bred.Herville det vært
en fordel å samle vannet i overkantav røretslik vannstrålenblir mer konsentrertgjennom
selve røret.Dettevil lette fiskensoppvandringpå lav vannføring.

Før eventuelle nye tiltak settes i gang skal planene legges fram for Fylkesmannens
miljøvernavdeling.
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9. Gryttingvassdraget

Innledninq

Gryttingvassdraget munner ut på vestsida av Sortlandssundet ca. 15 km sør for Sortland (se
kart fig. 15). Utløpet har følgende kartreferanse: 1232-3 33WWS053112. Nedslagsfeltet er ca.
10 km2. Anadrom fisk kan gå omlag 7 km opp i vassdraget. Av dette utgjør Gryttingvatnet
omlag 1 km og innløpselva til vatnet ca. 1,5 km. Vassdraget har bestander av laks, sjøørret og
sjørøye). Våren 1992 ble det satt opp ei fangstruse i utløpet som registerer all utvandring og
oppvandring av fisk. En god del av fisken blir merket før den slippes ut. Når tilstrekkelig med
opplysninger om fiskebestandene i vassdraget er samlet inn er det planer om å starte et
havbeiteforsøk på sjørøye. Grytting grunneierlag selger fiskekort for vatnet, elva er fredet.
Innrapportert fangst for sesongen 1992 var 16 laks (20,8 kg), 9 sjøørreter (4,8 kg) og 2 røyer
(1,8 kg). Gryttingvassdraget ble bonitert og elfisket den 14.06.90 på middels vannføring.

I august 1992 ble det etter oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling gjennomført et
omfattende prøvegarnfiske i Gryttingvatnet. Hovedformålet med undersøkelsen var å kartlegge
sjørøyebestanden samt å finne ut i hvor stor grad innsjøen blir brukt som oppvekstområde for
laksunger. Resultatene fra denne undersøkelsen vil foreligge i løpet av vinteren/våren 1993.

Boniterinq

Nederst mot utløpet i sjøen er Gryttingselva rensket opp og har flere utgravde kulper og
terskler (tabell 15, omr. A). Bunnsubstratet er, som i store deler av elva, relativt finkornet.
Område B har flere små kulper og gode fiskemuligheter. I område C er det en god del
elvesnelle og annen vannvegetasjon. Elvestrekningen videre opp mot Gryttingsvatnet renner
gjennom et myrområde (omr. D, E og F) og har flere små kulper. Gyte— og
oppvekstforholdene her er tildels meget gode. Innløpselva til Gryttingsvatnet har flere kulper
og til dels meget gode gyteforhold (omr. G).

Tabell 15.

Bonitering av Gryttingvassdraget med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til
venstre under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus),
GG(grov grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav), M(middels),
S(sterk), Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper fo?-h. forh. muligh. —
A 400 2400 GG 14/M 40/100 flere D G gode
B 600 3600 GG M/S 30/60 - G MG gode
C 600 2400 G L/M 30/150 - D/G D/G gode
D 2000 12000 GG M/S 30/100 - MG MG middels
E 1100 4400 G L/M 30/100 - G D/G middels
F 350 1400 LS/MS/SS S 20/50 - D/G MG dårlige
G 800 2000 GG M/S 30/100 flere MG G gode
H 900 1350 MS/SS/B s 20/60 - D G dårlige

Tot. 6750 29550 - - - - -
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Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på 2 stasjoner (se kart fig. 15), i alt 260 m2. Fangsten
ble 25 laks—og 12 ørretunger, deriblant 2 smolt, en av hver art. På stasjon 1 ble det bare fanget
ørretunger (tabell 16). På stasjon 2 var det en betydelig dominans av laksunger.

I innløpselva til Gryttingsvatnet ble det foretatt stikkprøver med elfiskeapparatet, og fangsten
ble en laks (2+) og en ørret (2+) samt en mengde med nyklekt yngel, trolig laks. Det var
sparsomt med eldre yngel. Lengdefordelingen av fangsten på st. 1 og 2 er vist i figur 14.

Tabell 16.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av laks- og ørretunger ved en omgang elfiske i Gryttingvassdraget
den 14.06.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) laks- + ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under
dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+).
Når det gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde




Laks ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.




(m2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2

 120 GG S 20/40 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5,0 0,0

 140 SS/LS/MS M/S 20/40 0 14 11 0 4 2 0 0 0 22,1 0,0

Tot. 260




0 14 11 0 10 2 0 0 0 14,2 0,0

7

E Ørret>0+

ffi Laks>0+

2

L.1")
u.") CO CO CO 0 CO

Lengdegruppe(mm)

Figur 14. Lengdefordeling av laks- og ørretunger fanget ved elfiske den 14.06.90 i Gryttingvassdraget.

Diskus'on roduks'ons otensiale

Boniteringen viser at deler av Gryttingvassdraget har et høyt produksjonspotensiale pr.
arealenhet med til dels meget gode gyte—og oppvekstforhold. Under elfisket ble det fanget
både laks og ørret. Vassdraget har også en liten bestand av sjørøye. Elfiskeresultatene tyder på
at tettheten av yngel er god, og at laks i dag er dominerende fiskeslag. Dette bekreftes av
oppgangsregistreringene i fangstrusa og innrapportert fangst for sesongen 1992

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet på elvestrekningene beregnet til ca.
1800 smolt av laks og sjøørret pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv
og sjø på ca. 350 voksen laks og sjøørret. I tillegg kommer en ikke beregnet produksjon i
Gryttingvatnet av sjørøye samt laks—og sjøørretsmolt.
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3.2. HADSEL/SORTLAND

10. Fiskefiordvassdraget

Innledning

Fiskefiordvassdraget munner ut innerst i Fiskefjorden på østsida av Sortlandssundet.
Vassdraget ligger på grensen mellom Hadsel og Sortland kommuner (se kart fig. 17). Utløpet
har følgende kartreferanse: 1232-3 33WWS139065. Nedslagsfeltet er ca. 16 km2. Anadrom
fisk kan gå opp til Første Fiskfiordvatnet, totalt ca. 2 km. Det går opp både laks, sjøørret og
sjørøye. De private grunneierne er organisert i Rødsand/Fiskfjord Sameielag. Hadsel
kommunale kraftlag eier Hadsel sin side av elva (50 %) og er ikke med på organiseringen. Et
settefiskanlegg (Fiskefjorden A/S) ligger 500 m fra utløpet. Settefiskanlegget har Første
Fiskfjordvatn som vannkilde. Det selges fiskekort for stang i vatnet. Utløpselva har vært fredet
i flere år. Innrapportert fangst for sesongen 1992 var 56 laks (86,4 kg), 6 sjøørret (6,3 kg), og 1
sjørøye (0,7 kg). Vassdraget ble bonitert og elfisket den 11.06.90 på middels vannføring.

Sommeren 1992 ble det gjennomført et omfattende prøvegarnfiske i Første Fiskefjordvatn etter
oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Hovedformålet med prøvefiske var å kartlegge
en eventuell sjørøyebestand samt å registrere om vatnet blir brukt som oppvekstområde for
laksunger. Rapport fra dette fisket vil foreligge i løpet av vinteren/våren 1993.

Boniterinq

Den nederste delen av elva mellom sjøen og Første Fiskfjordvatn (tabell 17, omr. A) har en
svært stri foss omtrent midt på strekningen. Både ovenfor og nedenfor fossen er elva mindre
stri, og det er en lang og forholdsvis dyp kulp under fossen. Også ovenfor fossen er det en
større dyp kulp. Avsnittet videre opp mot vatnet (omr. B) har noen mindre kulper.
Settefiskanlegget har fiernet deler av en naturlig terskel i utløpet av Første Fiskfjordvatn slik
at vannstanden i vatnet noe senket.

Tabell 17.

Bonitering av Fiskefiordvassdraget med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til
venstre under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus),
GG(grov grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav), M(middels),
S(sterk), Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 600 3600 LS/MS/B S/Si 60/170 2 D G gode
B 300 7500 LS/MS/SS M 30/150 - G MG middels

Tot. 900 11100 - - - - -
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Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektriskfiskeapparatpå 2 stasjoner(se kartfig. 17), i alt 300 m2.Fangsten
ble 51 laksungerav alle årsklasser(tabell 18). Lengdefordelingenav laksungeneer vist i figur
16.

Tabell 18.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av laks - og ørretunger ved en omgang elfiske
FiskeQordvassdraget den 11.06.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) laks- + ørretunger pr. 100 m2.
Tallet til venstre under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel),
1+(ett-åringer), E(>1+). Når det gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde




Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.




(m2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2

 125 GG/LS/MS M/S 40/60 0 15 2 0 0 1 0 0 0 13,6 0,0

 175 GG/LS/MS M 20/40 4 21 9 0 0 0 0 0 0 17,1 2,3

Tot. 300





4 36 11 0 0 1 0 0 0 16,0 1,3
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Figur 16. Lengdefordeling av laksunger fanget ved elfiske den 11.06.90 i Fiske0ordvassdraget.

Diskus'on roduks'ons otensiale tiltak

Boniteringenviser at elva mellom den størstefossen og FørsteFiskfjordvatnhar tildels meget
gode gyte—og oppvekstforhold.Mellom fossen og utløpeti sjøen er forholdenedårligeremed
til dels stri strømog mye blokkbunn.Elva harflere kulpersom skapergode standplasserfor
størrefisk. Laks var helt dominerendeunderelfisket. Dette stemmergodt med innrapporteret
fangst for sesongen 1992. Rapportensom vil bli skrevetetterprøvefisket sommeren1992 vil
gi merutfyllendeopplysningerom fiskebestandenei vassdraget.

På grunnlagav boniteringener produksjonspotensialeti elva beregnettil ca. 780 smolt av laks
og sjøørretpr.år.Dette vil kunnegi grunnlagfor en samletårlig fangst i elv og sjø på ca. 160
voksen laks og sjøørret.I tillegg kommer en ikke beregnet produksjonav smolt i Første
Fiskfiordvatnsom trolig erbetydelig.
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Aktuelle tiltak

Det kan være aktuelt samle fossen i et løp for å lette fiskeoppgangen ved liten vannføring. I
tillegg bør den naturlige terskelen i utløpet av Første Fiskefjordvatn bygges opp igjen slik at
vannstanden i vatnet blir som før. Før eventuelle tiltak settes i gang skal planene legges fram
for Fylkesmannens miljøvernavdeling.
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11. Langvasselva

LangvasselvakommerfraLangvatnet, rennermot nordog munnerut i ytreStraumfjordenpå
grensa mellom Hadsel og Sortland kommuner (se kart fig. 18). Utløpet har følgende
kartreferanse:1232-3 33WWS018182. Nedslagsfeltet er ca. 8 km2. Anadrom fisk kan gå
omlag 1 km opp i innløpselvatil YtreGårdsvatn,totaltca. 2 km. En loKalfiskeforeningønsker
å selge fiskekortfor hele vassdragethvis det blirgjennomførttiltak(fisketrapp?)slik at fisken
kan gå helt opp til Langvatnet.Langvasselvable bonitertog elfisket den 19.08.90 på liten
vannføring.

Elva mellom Gårdsvatnetog sjøen hargode gyte- og oppvekstforholdmed middels til sterk
strømog bunnsom bestårav en blandingav stein og blokk.På75 m2ble det fanget2 laks- og
8 ørretunger(se kartfig. 19, stasj. 1). Innløpselvatil Gårdsvatnet(omr.B) har2 størrekulperi
de nedredeler.Ovenforkulpeneblirelva gradvisbrattereog striere,og bunnsubstratetgårover
frasand og grus til stein og blokk. Et strykca. 100 m nedstrømsLangvatnetstoppervidere
fiskeoppgang.

Pågrunnlagav boniteringener produksjonspotensialetpå elvestrekningeneberegnettil ca. 220
smolt av laks og sjøørretpr.år.Dette vil kunnegi grunnlagfor en samlet årlig fangst i elv og
sjø på ca. 50 laks og sjøørret. I tillegg kommer en ikke beregnet smoltproduksjoni
Gårdsvatnet.
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33. SORTLAND

12. Trollvasselva

Innledninq

TrollvasselvakommerfraTrollvatnetrennermot nordvestog munnerut i IndreStraumfiord
(se kartfig. 18). Utløpet harfølgende kartreferanse:1232-3 33WWS027184. Nedslagsfelteter
ca. 8 km2. Anadromfisk kangå omlag 2,5 km til en foss ca. 2 km opp i innløpselva til Indre
Gårdsvatn.Det gåropp bådelaks og sjøørret.I følge lokalkjenteselges det ikke fiskekort.Elva
ble bonitertog elfisketden22.06.90 påmiddelsvannføring.

Boniterinq

Utløpselva fra IndreGårdsvatneter bare 100 m lang og påvirketav tidevannetnederstmot
sjøen. En storkulp like nedenforutløpetav vatnetharmeget gode gyteforhold(tabell 19, omr.
A). Trollvasselva, innløpselva til Gårdsvatnet,har grovt bunnsubstratog sterk strøm på de
nedersteca. 200 m (omr.A og B). Gyte—og oppvekstforholdeneer bedrepå den øverstedelen
av dette avsnittet.Lengeroppover(omr.C) er elva mersakteflytendemed finkornetbunnnoe
som gir relativtdårlige oppvekstforhold,men gyteforholdenemå betegnes som gode bl.a.
pga. av flere kulper.Videre oppovermot Trollvatnet(omr. D og E) øker vannhastighetenog
bunnsubstratetblir grovere(mye stein og blokk). Flere kulperskaperstandplasserfor større
fisk. Omlag200 m nedstrømsTrollvatnetstopperfiskeoppgangenav en foss.

Tabell 19.

Bonitering av Trollvasselva med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til venstre
under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus), GG(grov
grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav), M(middels), S(sterk),
Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 100 1000 GG/B M/Si 50/150 1 MG G gode
B 300 1200 LS/SS/B S 30/60 - D/G G/MG middels
C 900 5400 G M 40/150 - G D middels
D 600 2700 GG/LS/MS M/S 40/150 flere MG MG gode
E 100 200 B Si 20/80 - D G dårlige

Tot. 2000 10500 - - - - - - -
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Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på 2 stasjoner (se kart fig. 19), i alt 375 m2. Fangsten
ble 9 laks—og 21 ørretunger samt en del trepigga stingsild (tabell 20). I tillegg ble det fisket
øverst på område B. Her ble fangsten 6 ørret—og 2 laksunger. Lengdefordelingen av fangsten
på stasjon 1 og 2 er vist i figur 19.

Tabell 20.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av laks- og ørretunger ved en omgang elfiske i Trollvasselva den
22.06.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) laks- + ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde
angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+). Når
det gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.




(m2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2

 225 G/GG/B S 20/50 6 3 0 0 2 1 0 0 0 2,7 2,7

 150 MS/SS/B S 40/60 0 0 0 0 0 18 0 0 0 12,0 0,0

Tot. 375




6 3 0 0 2 19 0 0 0 6,4 1,6
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Figur 19. Lengdefordeling av laks- og ørretunger fanget ved elfiske den 22.06.90 i Trollvasselva.

Diskus'on roduks'onsotensiale

Boniteringen viser at deler av Trollvasselva har et forholdsvis høyt produksjonspotensiale pr.
arealenhet med gode gyte—og oppvekstforhold. Under elfisket ble det fanget både ørret—og
laksunger av flere årsklasser, men det ble tatt absolutt flest ørret. Dette tyder på at
Trollvasselva har bestander av både sjøørret og laks, men at sjøørreten dominerer.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet på elvestrekningene beregnet til ca. 400
smolt av sjøørret og laks pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og
sjø på ca. 80 voksen sjøørret og laks.. I tillegg kommer en ikke beregnet produksjon av smolt i
Indre Gårdsvatnet som trolig er betydelig.
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13. Risevassdraget

Innledning

Risevassdraget renner mot sørøst og munner ut i Sortlandsundet omlag 10 km sør for Sortland
(se kart fig. 21). Utløpet har følgende kartreferanse: 1232-3 33WWS089135. Nedslagsfeltet er
ca. 6 km2.Anadrom fisk kan gå et stykke opp i innløpsbekken til Risvatnet, totalt ca. 3 km. Av
dette utgjør Risvatnet 700 m. Risevassdraget er typisk sjøørretvassdrag, med bare sporadisk
oppgang av laks. Det hevdes at vassdraget tidligere hadde en betydelig bestand av sjørøye,
men at denne nå er sterkt desimert. Grunneierne er organisert i Rise grunneierlag og det selges
fiskekort for Risvatnet. Elva er fredet. Det har vært drevet utfisking av ørret og røye med garn i
vatnet. For noen år tilbake ble det satt en del laks- og sjørøyeyngel fra Blokken settefiskanlegg
samt ca. 10000 sjøørretyngel av ukjent opphav. Vassdraget ble bonitert og elfisket den
14.06.90 på middels vannføring.

Boniterinq

Omlag 200 m fra utløpet i sjøen ble det registrert utslipp fra kloakk og silo. Dette skaper
betydelig algevekst nedstrøms utslippet. Gunstige bunn- og strømforhold langs det meste av
elva gir tildels meget gode gyte- og oppvekstvilkår (tabell 21). Forholdsvis finkornet bunn og
middels vannhastighet favoriserer ørret framfor laks. Område C er et ypperlig gyteområde for
ørret/sjøørret, og det ble observert store mengder årsyngel (0+) på strekningen. Det er ingen
større kulper av betydning i elva, men elveavsnittene A og B har en del små kulper. I
Vesterliskardelva (omr. E), den største innløpsbekken til Risevatnet, kan fisken gå ca. 400 m.
Den andre innløpsbekken, Bjørneelva, er trolig sjøørretførende ca. 300 m. Ingen av disse
bekkene ble bonitert. Produksjonspotensialet her er derfor bare grovt anslått.

Tabell 21.

Bonitering av Risevassdraget med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til venstre
under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus), GG(grov
grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav), M(middels), S(sterk),
Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 750 3000 LS/MS/SS M/S 20/60 - D/G MG middels
B 500 2000 GG/LS/MS M 20/60 - G MG middels
C 350 2100 G/GG L/M 20/50 - MG MG middels
D 500 2000 GG/LS/MS M/S 20/40 - MG MG middels
E 400 600 - - - - G G dårlige
F 300 450 - - - - G G dårlige

Tot. 2800 10150 - - - - - - -

Omr. E: Vesterliskardelva.
Omr. F: Bjørneelva



39

Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på 2 stasjoner (se kart fig. 21), i alt 288 m2.Fangsten
ble 72 ørretunger, alle eldre enn årsyngel (0+) (tabell 22). På stasjon 1 ble det bl.a. fanget 15
sjøørretsmolt. Lengdefordelingen av fangsten er vist i figur 20.

Tabell 22.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av ørretunger ved en omgang elfiske i Risevassdraget den 14.06.90.
1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde angir middel—
dyp og tallet til høyre maks—dyp.Forkortelser: 0+(årsyngel), 14-(ett—åringer),E(>1+). Når det gjelder
andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.




(m2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2

 108 LS/MS/SS M 20/60 0 0 0 0 4 37 0 0 0 38,0 0,0

 180 GG/LS/MS M/S 20/40 0 0 0 0 28 3 0 0 0 17,2 0,0

Tot. 288





0 0 0 0 32 40 0 0 0 25,0 0,0
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Figur 20. Lengdefordeling av ørretunger fanget ved elfiske den 14.06.90 i Risevassdraget.

Diskusbn roduks'ons tensialetiltak

Boniteringen viser at Risevassdraget har et høyt produksjonspotensiale pr. arealenhet, med til
dels meget gode gyte—og oppvekstforhold for ørret/sjøørret. Elfiskeresultatene tyder på at
tettheten av yngel er god.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet på elve— og bekkestrekninger i
Risevassdraget beregnet til ca. 800 smolt av sjøørret pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en
samlet årlig fangst i elv og sjø på ca. 160 voksen sjøørret. I tillegg kommer en ikke beregnet
produksjon av smolt i Risvatnet som trolig er betydelig.
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Aktuelle tiltak:

Utslipp av forurensning fra kloakk og landbruk i de nedre deler av elva (nedenfor riksvegen)
bør stoppes slik at algeveksten begrenses og faren for fiskedød fiernes.
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Figur 21. Kart over Risevassdraget med elfiskestasjoner (1-2) og boniterte områder (A-E)
inntegnet. Målestokk 1:50 000.
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14. Lahaugelva

Innledning

Lahaugelvareimermot nordog munnerut innersti Valfjordenen sidearmav Eidsfjorden(se

kartfig. 22). Utløpetharfølgendekartreferanse:1232-3 33WWS070207. Nedslagsfelteter ca.
11 km2.Anadrom fisk kan gå omlag 7 km opp i elva. Det går opp både laks og sjøørret.
Lokalkjentehevderat fiskeoppgangener redusertetterat en ny bruble bygget over utløpet.

Byggingen av bruaharskaptet ca. 15 cm høyt fall ved fiæresjø. Et oppdrettsanleggfor laks
ligger ca. 3 km fra utløpet. Det er ingen organiseringeller salg av fiskekorti elva, men det
arbeides med å få til en felles organiseringav grunneiernei Lahaugelva, Oshaugelva og
Holmelva.Lahaugelvable bonitertog elfisketden 19.06.90 på litenvannføring.

Boniterinq

De nedredelerav elva, til et stykkeovenfornybrua,er påvirketav flo og fjære.Dette i tillegg
til sandbunnog lav vannhastighetgir dårlige gyte—og oppvekstforholdpå den nederste
strekningen (tabell 23, omr. A). Videre oppover (omr. B) øker vannhastighetennoe og
bunnsubstratetblir grovere(grus/grovgrus).OmrådeC er det eneste avsnittetmed kulperav
betydning. Kulpene skaper standplasserfor størrefisk og gode fiskemuligheter.OmrådeE
omfatterbåde bekken fraVesterliskardetog bekken fra Risskardet.Laelva (omr. F) hargrov
steinbunn,sterkstrømog manglerkulper.

Tabell23.

Boniteringav Lahaugelvamed hensynpå gyte- og oppvekstforholdfor laks og ørret.Tallet til venstre
under dybdeangir middel-dypog tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser:Sa(sand),G(grus),GG(grov
grus),LS(litenstein),MS(middelsstein),SS(storstein),B(blokk),Be(berg),L(lav),M(middels),S(sterk),
Si(stri),U(uegnete),D(dårlige),G(gode),MG(megetgode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 700 4200 Sa L 15/40 - D D gode
B 2600 13000 G L 40/100 - G G gode
C 1400 4200 GG s 30/60 flere MG MG gode
D 800 1600 GG M 30/40 - MG MG middels
E 1300 1950 GG M 20/40 - MG MG middels
F 200 100 LS/MS/SS s 10/30 - G G dårlige

Tot. 7000 25050 - - - - -








- -

Omr.F: Laelva
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Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på en stasjon (se kart fig. 22), i alt 150 m2. Fangsten
ble 4 laks—og en ørret, alle eldre enn årsyngel (0+) (tabell 24). Laksen var fra 87 til 117 mm
lang og ørreten var 115 mm.

Tabell 24.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av laks—og ørretunger ved en omgang elfiske i Lahaugelva den
19.06.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) laks—+ ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde
angir middel—dypog tallet til høyre maks—dyp.Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett—åringer),E(>1+). Når
det gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

	

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.

	

(m2) (cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2
1. 150 GG/MS/B M 30/60 0 1 3 0 0 1 0 0 0 3,3 0,0

Diskus'on roduks'ons tensialetiltak

Boniteringen viser at deler av Lahaugelva har gode gyte—og oppvekstforhold. Elva er fra
naturens side ei "typisk sjøørretelv" med relativt mye finkornet bunn og lav vannhastighet.
Under elfisket ble det imidlertid fanget flere laks enn ørret. Dette skyldes trolig at det ble fisket
på en strekning av elva hvor det var sterkere strøm og grovere bunn enn det som er de
dominerende forhold. Dessuten var fangsten for liten til å si noe sikkert om styrkeforholdet
mellom artene. Pga. kort avstand til oppdrettsanlegg er Lahaugelva i likhet med naboelvene
Oshaugelva og Holmstadelva sterkt utsatt for rømt oppdrettslaks.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet i elva beregnet til ca. 1400 smolt av
sjøørret og laks pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og sjø på ca.
270 voksen sjøørret og laks.

Aktuelle tiltak:

Grunneierne langs vassdraget bør organisere seg og begynne å selge fiskekort. Kortsalg er
normalt en forutsetning for å få offentlig støtte til ulike kultiveringstiltak. D,:.tbør arbeides for
å få til en felles organisering med grunneierne langs Oshaugelva og Holmstadelva.
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15. Oshaugelva

Innledning

Oshaugelva kommer fra Oshaugvatnet, renner mot nordvest og munner ut innerst i Valfjorden

omlag 400 m nord for utløpet av Lahaugelva (se kart fig. 22). Utløpet av Oshaugelva har
følgende kartreferanse: 1232-3 33WWS072210. Nedslagsfeltet er ca. 11 km2. Anadrom fisk

kan gå helt opp til Oshaugvatnet og Valflordvatnet, totalt ca. 8 km. Av dette utgjør
elvestrekninger ca. 6,5 km. Tidligere var det i hovedsak sjøørret som ble fisket, men i de

seinere år har laks utgjort en stadig større del av fangsten. Uoffisielt fangstestimat for sesongen
1992 var 90 laks og 2 sjøørret (Idar Nilsen, pers. med.). Et oppdrettsanlegg for laks ligger ca. 3

km fra munningen. Mye tyder på at en stor del av laksen som fiskes i elva er rømt

oppdrettsfisk. Grunneierne er ikke organisert og det selges heller ikke fiskekort, men det
arbeides for å få til en felles organisering med grunneierne langs Lahaugelva og Holmelva.
Elva ble bonitert og elfisket den 20.06.90 på liten vannføring. I 1992 ble det gjennomført
registreringer av lakselusangrep på sjøørretsmolt. I forbindelse med disse undersøkelsene ble
det elfisket i de nedre delene av Oshaugelva (Nilsen 1992).

Boniterinq

Oshaugelva er lagt i et rør under veien ved utløpet (tabell 25, omr. A). Røret er trolig ikke til

hinder for fiskeoppgangen annet enn på fjære sjø. Det meste av fiskeoppgangen i et såpass lite

vassdrag som dette skjer imidlertid på flo sjø, slik at røret trolig ikke er noe problem. Noe
lenger opp på omr. A sperrer et sauegjerde av elveløpet og gir et friløp på bare ca. 1 m's

bredde. Elva veksler mellom rolige partier med fint bunnsubstrat og avsnitt med grovere bunn
og sterkere strøm. Gyte—og oppvekstforholdene er fra gode til meget gode i det meste av elva.
Øverst på område A er det flere fine fiskeplasser. Ellers er det bare område D som har større
kulper av betydning. Elva opp mot Valfjordvatnet (omr. I) er grunn med enkelte småkulper.

Tabell 25.

Bonitering av Oshaugelva med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til venstre
under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus), GG(grov
grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav), M(middels), S(sterk),
Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 200 1600 G L 30/80 - G G gode
B 1000 7000 G L 40/60 - G G gode
C 600 3600 LS/MS/SS M 20/40 - G MG gode
D 1300 5200 Sa L 30/80 fiere G D/G gode
E 600 2400 LS/MS/SS s 20/30 - G G middels
F 1100 2200 GG M 30/60 - MG MG middels
G 700 700 LS/MS/SS s 30/40 - G G/MG middels
H 200 400 GG M 30/40 - MG MG middels
I 700 700 GG/LS/MS L 15/25 - G/MG G/MG dårlige

Tot. 6400 23800 - - - - - - -

Omr. I: ValOordelva
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Un fiskre istrerin

Den 20.06.90 ble det fisket med elektrisk fiskeapparat på en stasjon (se kart fig. 22), i alt 140
m2. Fangsten ble bare 2 ørreter, 175 mm og 181 mm lange (tabell 26). I forbindelse med
lakselusundersøkelsene i 1992 (21.07) ble det elfisket et areal på 600 m2 La flomålet og 150
m oppover. Under dette fisket ble det fanget en laksunge og 21 ørretunger. 7 av ørretene var
sjøørretsmolt til dels sterkt infisert av lakselus (Nilsen 1992).

Tabell 26.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av ørretunger ved en omgang elfiske i Oshaugelva den 20.06.90.
1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde angir middel-
dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+). Når det gjelder
andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

	

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.

	

(m2) (cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2
1. 140 LS/MS/SS M 30/50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1,4 0,0

Diskus'on roduks'onsotensialetiltak

Boniteringen viser at Oshaugelva har flere gode gyte—og oppvekstområder. Til tross for bra

produksjonsforhold ble det bare fanget 2 ørretunger under elfisket. Elfisket i 1992 gav et
bedre resultat.

Totalt ble det bare fanget en laksunge under elfisket i 1990 og 1992. Uoffisielt fangstestimat
for sportsfiskesesongen 1992 viser imidlertid at det ble fisket 2 sjøørret og 90 laks (Idar Nilsen

pers. med.). Mye tyder på at en stor andel av laksen som er tatt i de seinere år har vært rømt
oppdrettsfisk.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet i elva beregnet til ca. 1400 smolt av
sjøørret og laks pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og sjø på ca.

280 voksen sjøørret og laks. I tillegg kommer en ikke beregnet produksjon av smolt i
Oshaugvatnet og Valfjordvatnet som trolig er betydelig.

Alauelle tiltak:

Grunneierne bør organisere seg å begynne å selge fiskekort. Kortsalg er normalt en
forutsetning for å få offentlig støtte til ulike kultiveringstiltak. Det bør arbeides for å få til en
felles organisering med grunneierne i Lahaugelva og Holmstadelva.

_ , _
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16. Holmstadelva

Innledning

Holmstadelva kommer fra Blåhammarvatnet, renner mot vest og munner ut på østsida av
Eidsfiorden ved Holmstad (se kart fig. 22). Utløpet har følgende kartreferanse: 1232-3
33WWS061232. Nedslagsfeltet er ca. 23 km2.Total lakseførende strekning er omlag 14 km.
Av dette utgjør elvestrekninger ca. 13 km. På gunstig vannføring kan fisken gå helt til
Blåhammarvatnet i hovedelva og til Hornvatnet i Nøkkelelva (sideelv). Det går opp både laks
og sjøørret. Lokalbefolkningen hevder at det tidligere ble tatt til dels store fangster av sjøørret,
særlig i Nøkkelelva og Hornvatnet.

Vassdraget er betydelig påvirket av forurensning fra landbruk og kloakk. Et oppdrettsanlegg
for laks ligger ca. 2 km fra utløpet. Grunneierne langs Holmstadelva er ikke organisert og det
selges heller ikke fiskekort. Det fiskes imidlertid en del. Det arbeides med å få til en felles
organisering med rettighetshaverne i nabovassdragene Oshaugelva og Lahaugelva.
Holmstadelva ble bonitert og elfisket den 18.06.90 på liten vannføring. Den 21.07.92 ble det
gjennomført en lakselusundersøkelse i vassdraget. I den forbindelse ble elva overfisket med
elektrisk fiskeapparat fra utløpet og 150 m oppover (Nilsen 1992).

Boniterinq

På de nederste 2,6 km er Holmstadelva for en stor del stilleflytende. Bunnsubstratet domineres
av grus (tabell 27, omr. A). På enkelte partier er nesten hele elveløpet gjengrodd av siv—
snellevegetasjon. Videre oppover (omr. B og C) øker vannhastigheten og elva får innslag av
blokkbunn. Strekningen har en del småkulper som skaper standplasser for større fisk og
dermed gode fiskemuligheter. Sideelva, Nøkkelelva, som kommer fra Hornvatnet er relativt
dyp i de nedre deler (omr. D). På gunstig vannføring kan fisken gå helt til Hornvatnet. Like før
samløpet med hovelva renner Nøkkelelva gjennom et rør under vegen. På lav vannføring
dannes det et fall på ca. 20 cm nedstrøms røret.

Område E er en sidebekk til Holmstadelva ved Lundgård. Bunnsubstratet i denne domineres av
grov grus og vannhastigheten er lav. Fisk går trolig bare et lite stykke opp i bekken (ca. 150
m). Videre oppover Holmstadelva (omr. F) består omgivelsene av nydyrkningsfelt med grøfter
som munner ut i elva. Elvestrekningen veksler litt i dybde og bredde, og har en stor kulp. I
område G er det strekt et gjerde med relativt finmaska netting over elva. Det er mulig at dette
gjerdet kan skape problemer for fiskeoppgangen. I samme området tilføres elva betydelig med
forurensning fra en nærliggende driftsbygning. Det er også en mindre foss på strekningen som
fisken trolig klarer å passere. Videre oppover deler Holmstadelva seg i flere små bekker (omr.
H). På gunstig vannføring kan fisken gå videre til Blåhammarvatnet (omr. I) og et stykke opp i
en av sidebekkene (omr. J).
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Tabell 27.

Bonitering av Holmstadelva med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til venstre
under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus), GG(grov
grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(bery,), L(lav), M(middels), S(sterk),
Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-



(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 2600 26000 G L 30/40 - G G gode
B 1700 10200 GG/B M 20/40 - G MG gode
C 3100 12400 GG/B M 20/50 - G MG gode
D 2000 3000 GG M 20/30 - G MG dårlige
E 150 60 GG L 10/15 - G G dårlige
F 700 2100 G/LS/MS M 40/60 1 MG MG gode
G 900 2700 GG/LS/MS 5 20/30 - G MG middels
II 200 500 Sa/G L 30/40 - G G middels
I 1000 2000 GG M 20/30 - MG MG dårlige
J 350 175 GG M 15/20 - D G/MG dårlige

Tot. 12700 59140 - - - - - - -

Omr. D: Nøkkelelva

Un fiskre istrerin

Den 18.06.90 ble det fisket med elektrisk fiskeapparat på 3 stasjoner (se kart fig. 22), i alt 350

m2. Fangsten ble bare 5 ørretunger, alle eldre enn årsyngel (0+) (tabell 28.). I tillegg til ørret
ble det fanget en del stingsild. Ørretene målte henholdsvis 134, 102, 132, 91 og 71 mm. Den
21.07.92 ble et areal på 1050 m2 (fra utløpet av elva og 150 oppover) overfisket med elektrisk
fiskeapparat. Under dette fisket ble det fanget 12 ørretunger. 7 av disse var sjøørretsmolt til
dels sterkt infisert av lakselus (Nilsen 1992).

Tabell 28.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av ørretunger ved en omgang elfiske i Holmstadelva den 18.06.90.
1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde angir middel-
dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+). Når det gjelder
andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.




(m2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2
1. 200 Sa/GG L 20/40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0,0
2. 60 GG L 10/30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,6 0,0
3. 90 GG/B M 40/60 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3,3 0,0

Tot. 350 - - - 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1,4 0,0

Diskus'on roduks'onsotensialetiltak

Boniteringen viser at store deler av Holmstadelva har gode gyte—og oppvekstforhold for

sjøørret og laks. Elfiskeresultane fra både1990 og 1992 tyder imidlertid på at tettheten av yngel

er lav. Mulige årsaker til dette kan være overbeskatning kombinert med forurensning fra
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landbruk og kloakk som kan ha ført til periodevis fiskedød. Holmstadelva har forholdsvis lav
vannhastighet og finkornet bunn. Disse forholdene favoriserer normalt ørret framfor laks.
Under elfisket ble det bare fanget ørret. Dette underbygger påstanden om at Holmstadelva i
hovedsak er ei sjøørretelv.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet i elva beregnet til ca. 3800 smolt av
sjøørret og laks pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fingst i elv og sjø på ca.
770 voksen sjøørret og laks.

Aktuelle tiltak:

Grunneierne langs elva bør organisere seg å begynne å selge fiskekort. Dette er normalt en
forutsetning for å få offentlig støtte til ulike kultiveringstiltak . Det vil være naturlig å arbeide
for en felles organisering sammen-fttedgrunneierne langs Oshaugelva og Lahaugelva.

Holmstadelva er betydelig påvirket av forurensning fra landbruk og kloakk.
Forurensningstilførslene bør reduseres slik at periodevis fiskedød unngås. I tillegg bør det
foretas en generell opprensking av elva spesielt med tanke på å fjerne menneskeskapte
vandringshindre (gjerder, rør m.m.).

/ itk,
(4147fi

•:-$3`

•

LY,.."

/

awa

" -

Cc%

-
"Itsour home river, all rightl The stink of that effluent they dump upstream is unmistakabler



r;
0

to

5
Alto

Små j:;°

14.1,qq.sltegen	

_---lelr

;;'--...---,.'-',-.
-- ;,-,'Yz , - : .:::-.4,

'.', . ,-., '¢ / -Z['“? - —
' 1039£1CL, ' ‘\ '‘ r ' , fhi«d-liheia i

.„/:.....1-

.d '«-(-:-'--\ 'oPN:--:--j_,---_,
-•-: - r- -,, 1. '''

. _ _

48

I.7
_- •- „

- Langasen

fit'etvva
LQ

;

/ _=-:•-
303 z ekuv

- 

Lafieitet Litlehekt_

a b

kjerringm'k-

sierelc. ..., ,.. ,-: ..$_vik-,....„----- c6
__Luridgiird •-•,..,,•jr.‹.'---',-,"7T:„.,o_

- L 2::,- lx.'i•,-,-,•.- ' --_-_ ..-----
..,.iilfififillePt -' j__'-.-----Dur• Is-

, -.44._Hoi_,,,L,,,,,:v. -,'d - --- k41-1-,-i, - ,_ __ 0_ 

J., 11-&4, ',Ii,

SiN 11
 kli-k! ..._ :- ,-;,,,,2... Y,,?[...:'Brums ad En...9a - -. -.

-- ° fv"I, („--1kfl‘'''4•11(fard ,-,--".•
Vas:h9s"

	

( - \‘,.,,,...  \,‘,"
'trct fi'i‘rt:P-8 .7 ''. l'

 "Vl'I', - .,7"-

	

" 4 ','D'w sr,ta --7'

kou
= _

IfjordheialQ r a#2

„

-

C

Kaus•n4et--

*13Siirstranda

Hohnkmd k
Eloskierut'ci,

nv •
Drage HohnSi-åd:

anag

å

< "ildrt+ Ei öt-ND =
My °

Fak ere _

1-- Njoilhgk Kakh9r-',, ..„,

";-...,.\.'\,;,
'1.

. l" nkhaug-

	

-- _....--

	

nkht," '?.aks.la-- ,:',

1

•

uskardet •



Humpan -
-

	

••••-. -

..`•••••‘ ,,n kn ‘• "

Tv3erefji.,
-

13öknurren, ,

—

»b's

Figur22. Kartover Lahaugelva,Oshaugelvaog Holmstadelva,medelfiskestasjoner(1-3) og
boniterteområder(A— .1)inntegnet.Målestokk1:50 000.

tokkehumpeh,

.=-1) ->



49

17. Nerringnesvassdraget

Innledning

Kjerringnesvassdraget renner mot vest og munner ut i Sortlandsundet omlag 1 km nord for
Sigerfiord (se kart fig. 24). Utløpet har følgende kartreferanse: 1232-3 33WWS197163. Den
øvre delen av vassdraget dekkes av kartblad 1232-2. Nedslagsfeltet er ca. 29 km2. Anadrom
laksefisk kan gå omlag 11 km opp i vassdraget. Av dette utgjør Kjerringnesvatnet ca. 1 km.
Vassdraget har bestander av både laks og sjøørret. Det er uklart om vassdraget har noen
sjørøyebestand. Det aller meste av det som fiskes er laks (i hovedsak smålaks). Uoffisielt
fangstestimat for sesongen 1992 var 600-800 laks og 40 sjøørret (Idar Nilsen pers. med.).
Kjerringnesdalen grunneierlag selger fiskekort for vatnet. Grunneiere og bekjente fisker i elva.
Et oppdrettsanlegg for laks ligger ca. 1,5 km fra utløpet. Kjerringnesvassdraget ble bonitert og
elfisket den 07.06.90 på stor vannføring.

Sommeren 1992 ble det gjennomført et omfattende prøvefiske med garn i Kjerringnesvatnet
etter oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Hovedformålet med dette fisket var å
kartlegge en eventuell sjørøyebestand samt å finne ut i hvor stor grad Kjerringnesvatnet blir
brukt som oppvekstområde for laksunger. Det vil foreligge en rapport fra denne undersøkelsen
i løpet vinteren 1993. Den 21.07.92 ble det foretatt en registrering av lakselusangrep på
sjøørretsmolt. I forbindelse med dette ble det gjennomført et elfiske i de nedre deler av elva
(Nilsen 1992).

Boniterinq

Elva mellom Kjerringnesvatnet og sjøen har et variert forløp. Enkelte partier har grov
steinbunn og sterk strøm, mens andre partier er stilleflytende med sand/grusbunn (tabell 29,
omr. A—D).Område A og C er småkulpete, mens område B har 3 middels store kulper og
område D har en stor dyp kulp. Kulpene skaper standplasser for større fisk og dermed gode
forhold for stangfiske. Gyte—og oppvekstforholdene i utløpselva er varierende, men tildels
meget gode på enkelte strekninger. De nederste 600 m av innløpselva til Kjerringnesvatnet
(omr. E) er stilleflytende med sandbunn og derfor dårlig egnet som gyte—og oppvekstområde.

I sideelva, Norddalselva (omr. G—H),kan fisken gå vel 1 km til et stritt parti med flere små
fosser. De øvre deler av Nordalselva (omr. H) har for en stor del blokk—og fjellbunn.
Sørkleivelva er relativt stri med mye blokk—og steinbunn fra brua ved Sætra til gården
Dalheim (se kart). Den øverste delen av Sørkleivelva (omr. K) domineres av kulpeilloner med
strykpartier imellom. Flere av kulpene/lonene er dype og skaper gode standplasser for
gytefisken.
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Tabell 29.

Bonitering av Kjerringnesvassdraget med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til
venstre under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus),
GG(grov grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav), M(middels),
S(sterk), Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-



(m) (n2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 1400 16800 LS/MS/SS S 50/120 - D MG gode
B 1200 16800 GG M/S 60/180 3 MG G gode
C 700 8400 LS/MS/SS S 50/120 - D MG middels
D 200 3400 G L/M 70/200 1 G D gode
E 600 12000 G L 50/100 - D D gode
F 200 3000 GG M 50/150 1 G G gode
G 300 1500 G/GG M 40/80 - G D middels
H 800 5600 MS/SS/B S 30/50 - D G dårlige
I 900 9000 GG M 40/100 - G G middels
J 1000 8000 MS/SS/B S/Si 40/100 - D G dårlige
K 3000 18000 G/GG L/M -/250 flere G D/G gode

Tot. 10300 102500 - - - - - - -

Omr. G-H: Nordalselva

Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på 4 stasjoner (se kart fig. 24), i alt 600 m2.Fangsten
ble 28 laks—,6 ørretunger og ei røye, alle eldre enn årsyngel (0+) (tabell 30). Røya var 113 mm
lang. Lengdefordelingen av laks—og ørretfangsten er vist i figur 23. Et seinere elfiske
(21.07.92) i utløpet av Kjerringneselva gav som fangst: en laksunge og 21 ørretunger på 1000
m2.7 av ørretungene var sjøørretsmolt og til dels sterkt infisert av lakselus (Nilsen 1992).

Tabell 30.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av laks- og ørretunger ved en omgang elfiske i
Kjerringnesvassdraget den 07.06.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) laks- + ørretunger pr. 100 m2.
Tallet til venstre under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel),
1+(ett-åringer), E(>1+). Når det gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde




Laks




Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.




(m2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2
1. 130 LS/MS/SS S 40/60 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,8 0,0
2. 175 GG/LS/MS M 40/60 0 12 7 0 0 1 0 0 0 11,4 0,0
3. 100 LS/MS/SS M/S 30/40 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4,0 0,0
4. 195 LS/MS/SS M/S 40/60 0 1 4 0 1 3 0 0 1 5,1 0,0

Tot. 600





0 13 15 0 1 5 0 0 1 5,7 0,0



8

7

6

5

51

011Ørret>0+

Laks>0+

2

1

0
45 55 85 95 105 115 125

Lengdegruppe(mm)

Figur23. Lengdefordelingav laks- og orretungerfanget ved elfiskeden 07.06.90 i Kjerringnesvass-
draget.

Diskus'on roduks'ons otensiale

Boniteringenviserat Kjerringnesvassdragetharvarierendebunn—og strømforhold.Elva veks—
ler mellom stilleflytendepartiermed finkornetbunn("ørretbiotoper")og strykpartiermed ras—
kere vannhastighetog grovere bunnsubstrat("laksebiotoper").Elfiskeresultatenetyder på at
vassdraget har god tetthet av yngel. Laks ser ut til å være dominerendefiskeslag. Dette
stemmer med utsagn fra lokalkjenteom hva som tas av fisk i vassdraget.Resultateneav
prøvegarnfiskei Kjerringnesvatnetsommeren 1992 vil foreligge i løpet av vinteren/våren
1993. Undersøkelsenvil forhåpentligvisgi svar på om vassdraget haren sjørøyebestandav
betydningog i hvorstorgradKjerringnesvatnetblirbruktsom oppvekstområdefor laksunger.

På grunnlagav boniteringener produksjonspotensialetpå elvestrekningeneberegnet til ca.
5400 smolt av laksog sjøørretpr.år.Dettevil kunnegi grunnlagforen samletårligfangsti elv
og sjø på ca. 1100 voksen laks og sjøørret.I tillegg kommeren ikke beregnetproduksjonav
smolt i Kjerringnesvatnetsom troligerbetydelig.
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18. Osvollvassdraget

Innledninq

Osvollvassdragetrenner mot vest og munner ut i Sortlandsundetomlag 4 km nord for
Sigerfiord(se kartfig. 25). Utløpet har følgende kartreferanse1232-3 33WWS194185. Den
øvre delen av vassdragetdekkes av kartblad1232-2. Nedslagsfelteter ca. 24 km2.Anadrom
fisk kangå ca. 11 km opp i vassdraget,av detteutgjørOsvollvatnetomlag 1,5 km. Vassdraget
harbestanderav både laks og sjøørret.I sesongen 1991 var innrapportertfangst 100 laks (171
kg) og 67 sjøørret(33 kg) (Stensli og Ludvigsen1992). Det hevdes at vassdragetharhatt(har
?) en sjørøyebestandmen at denne har gått sterkt tilbake. Enkelte mener at utsetting av
Tunhovdørreti Osvollvatnetkan være en medvirkendeårsaktil dette. I tillegg har det vært
drevetuttynningsflskemed not i vatnetetterstasjonærørretog røye. Dette kan trolig også ha
påvirket sjørøyebestanden i negativ retning. Osvollvassdragets grunneierlag (private og
kommunalegrunneiere)selgerfiskekortforvatnet.

Fisket i elva er forbeholdtgrunneierne,som kan ha med seg en gjest med gyldig fiskekort.
Vassdragetble bonitertog elfisket den 08.06.90 på middels til stor vannføring.Sommeren
1992 ble det gjennomført et omfattende prøvegarnfiskei Osvollvatnet etter oppdrag fra
Fylkesmannensmiljøvernavdeling. Hovedformåletmed dette fisket var å kartlegge en
eventuell sjørøyebestandsamt å finne ut i hvor stor grad Osvollvatnet blir brukt som
oppvekstområdefor laksunger.

Boniterinq

Osvollelva mellom Osvollvatnetog utløpet i sjøen og harvarierendestrøm—og bunnforhold
(tabell 31, omr. A—G).Elva veksler mellom stilleflytende partiermed finkornet bunn og
strykpartiermed groverebunnsubstrat.Den nederstedelen av områdeA er påvirketav flo og
fiære,og en del forurensningharførttil betydeligalgevekst.Dette gjørat strekningener dårlig
egnet som gyte—og oppvekstområdefor anadromelaksefisk. Fiskemuligheteneer derimot
gode bl.a. fordistrekningenharen stordypkulprettunderriksvegbrua.

Gyte—og oppvekstforholdenevarierermed elvas skiftendekarakter,og de beste områdeneer
der elva har middels til sterk vannhastighetog relativt grovkornetbunn (omr. B, D og F).
Osvollelva mellom Osvollvatnet og sjøen har flere kulper og dype områdersom skaper
standplasserforstørrefisk og dermedgode fiskemuligheter.Fleregrøftermed tilsig fragjødsel
og silo munnerut i elva i områdeF. I utløpetav Osvollvatneter det storebeltermed siv—og
snellevegetasjon.Gjengroingenserut til å ha tiltattde seinereår.

I de nedre deler av innløpselva til Osvollvatnet består elvebunnen av sand og grus og
vannhastighetener forholdsvislav (omr.H). Oppovermot samløpetmellom Trolldalselvaog
Daleelva øker innslaget av stein og strømmenblir striere.Trolldalselva(omr. I) er stri med
mye blokkbunnog storesteiner.Daleelvaernoe mindrestri(omr.J).
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Tabell 31.

Bonitering av Osvollvassdraget med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til venstre
under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus), GG(grov
grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav), M(middels), S(sterk),
Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-



(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 300 3900 GG/MS/SS M/S 40/150 1 D D gode
B 600 5400 GG M/S 50/150 3-4 G G/MG gode
C 800 8000 Sa/G L 60/150 - D/G D/G middels
D 350 3150 LS/MS/SS M 50/100 - G MG middels
E 2400 24000 Sa/G L 60/200 - D D middels
F 2200 17600 LS/MS/SS S 40/120 1 MG MG gode
G 1000 7000 G L 80/200 - D D gode
II 400 2400 G/GG M 50/100 - G G middels
I 400 1400 MS/SS/B S/Si 40/120 - D D dårlige
J 1400 2800 LS/MS/SS M/S 30/100 - G MG dårlige

Tot. 9850 75650 - - - -




- -

Omr. I: Trolldalselva, omr. J: Daleelva

Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på 4 stasjoner (se kart fig. 25). Fangsten ble 32 laks—,
26 ørretunger og ei røye. Røya var 106 mm lang og ble tatt på stasj. 4. På st. 2 ble det bl.a.

fanget en laksesmolt (155 mm) og en sjøørretsmolt (206 mm). På stasj. 3 i Trolldalselva ble
avfisket areal ikke beregnet, men det ble funnet laksunger 2-300 m oppover elva.
Lengdefordelingen av laks—og ørretfangsten er vist i figur 24.

Tabell 32.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av laks- og ørretunger ved en omgan=r,elfiske i Osvollvassdraget
den 08.06.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) laks- + ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under
dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+).
Når det gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret




Røye 1+/E pr. 0+ pr.




(m2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2
1. 180 GG/LS/MS M 30/60 0 1 7 0 7 1 0 0 0 8,9 0,0
2. 450 GG M 30/60 1 8 4 0 3 1 0 0 0 3,6 0,2
3. - MS/SS/B S/Si 30/100 0 1 2 0 4 2 0 0 0 - 0,0
4. 125 GG/LS/MS M/S 20/40 0 4 4 0 5 3 0 0 1 13,6 0,0

Tot. - - - - 1 14 17 0 19 7 0 0 1 - -

Stasj. 3: Trolldalselva, stasj. 4: Daleelva.
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Figur24. Lengdefordelingavlaks- og ørretungerfangetvedelfiskeden08.06.90i Osvollvassdraget.

Diskus'on roduks'ons tensiale

Boniteringen viser at Osvollvassdraget har varierende bunn—og strømforhold. Elva veksler
mellom stilleflytende partier med finkornet bunn ("ørretbiotoper") og strykpartier med grovere
bunnsubstrat ("laksebiotoper"). Elfiskeresultatet tyder på at vassdraget har middels tetthet av
laks—og ørretunger. Det ser ikke ut til at laksen dominerer over ørreten i samme grad som i
nabovassdraget (Kjerringnesvassdraget). Resultatene av prøvegarnfiske i Osvollvatnet
sommeren 1992 vil foreligge i løpet av vinteren/våren 1993. Undersøkelsen vil forhåpentligvis
gi svar på om vassdraget har en sjørøyebestand av betydning.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet på elvestrekningene beregnet til ca.
3200 smolt av laks og sjøørret pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv
og sjø på ca. 650 voksen laks og sjøørret. I tillegg kommer en ikke beregnet produksjon av
smolt i Osvollvatnet som trolig er betydelig.
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19. Sørdalselva

Innledning

Sørdalselva renner mot nord og munner ut innerst i Sørfjorden (se kart fig. 27). Utløpet har
følgende kartreferanse: 1232-2 33WWS290207. Nedslagsfeltet er ca. 20 km2. Anadrom fisk
kan gå omlag 8 km opp i Sørdalselva og ca. 2 km opp i ei sideelv i Gambogdalen. Det går opp
både laks og sjøørret. Bestandene er trolig overbeskattet pga. av ulovlig garnfiske i
munningen og fiorden gjennom en årrekke. Tre grunneiere har fiskerett i elva, deriblant Kleiva
landbruksskole. Grunneierne har inngått en samarbeidsavtale med Sortland JFF om oppsyn og
salg av fiskekort. Kleiva Landbruksskole har tidligere satt ut en del fettfinneklippet
sjøørretyngel (Gårdselv-stamme) i Gambogelva. Flere av disse ble funnet igjen under elfisket.
Vassdraget ble bonitert og elfisket den 20.06.90 på middels til stor vannføring.

Boniterinq

De nederste ca. 500 m av Sørdalselva (omr. A , tabell 33) er påvirket av flo og fjære. Dette gjør
strekningen dårlig egnet som gyte- og oppvekstområde for laks og ørret. Område B har flere
små kulper i veksling med strykpartier. Bunnsubstratet domineres av grus og stein med innslag
av større stein/blokk. Dette skaper til dels meget gode gyte- og oppvekstforhold. Den neste
kilometeren av elva (omr. C) er relativt stilleflytende med grusbotn. Strekningen har gode
gyteforhold, men dårlige skjulmuligheter for yngel. Videre oppover (omr. D) har elva flere fine
kulper som skaper standplasser for større fisk og dermed atraktive fiskeplasser. Strekningen
har ypperlige gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. På de neste ca. 2 km (omr. E) er
elva relativt stilleflytende med mange svinger og småkulper. Videre oppover blir elva gradvis
mer stri og elvebunnen mer grovkornet helt til fiskeoppgangen stoppes av en foss innerst i
dalen (omr. F). I Gambogbekken (omr. G og H), har en tidligere flom ført med seg store
mengder stein som har lagt seg som en barriere tvers over bekken på høyde med hytta til
Kleiva landbrukskole. Utrasingen gjør at fisken trolig får problemer med å gå videre oppover i
bekken.

Tabell 33.

Bonitering av Sørdalselva med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til venstre
under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus), GG(grov
grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), Lelav), M(middels), S(sterk),
Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 500 9000 G/GG m -/- - D D/G gode
B 600 9000 GG/MS/B M/S 40/120 - G MG gode
C 900 10800 G/GG L/M 30/120 flere G/MG D middels
D 1600 17600 GG/MS/B M/S 30/150 flere MG MG svært god
E 2200 22000 G/GG/B M 30/120 flere G D/G gode
F 1500 9000 MS/SS/B S/Si 40/120 - D G/MG middels
G 300 450 GG M -/- - MG G dårlige
H 1400 1400 MS/SS/B S/Si -/- - D/G MG dårlige

Tot. 9000 79250 -




-




- -

Omr. G og H: Gambogbekken
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Un iskre istrerin

Det ble fisket med elektriskfiskeapparatpå 3 stasjoner(se kartfig. 2j i alt 540 m2.Fangsten
ble 13 laks—og 15 ørretunger,alle eldre enn årsyngel (0+Xtabell 34). På stasjon 1 bestod
fangsten bl.a. av en laksesmolt og 2 fettfinneklippetesjøørretsmolt.Fisket på stasjon 2
foregikkpå et meget braoppvekstområdehvortetthetenav yngel burdeværtmye størreenn
det som ble registrert. Ørretene som ble fanget var fettfinneklippet. På stasjon 3
(Gambogbekken)ble fisken ikke lengdemålt,men alle var eldre enn 0+. En av ørretenevar
smoltifisertog 2 varfettfinneklippet.Lengdefordelingenav fangstenpå stasjon1 og 2 er vist i
figur26.

Tabell 34.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av laks- og ørretunger ved en omgang elfiske i Sørdalselva den
20.06.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) laks- + ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde
angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+). Når
det gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.




(m2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2

 2641 GG/MS/B M/S 30/60 0 0 1 0 0 5 0 0 0 2,3 0,0

 230 GG/MS/B S 30/60 0 0 4 0 0 1 0 0 0 2,2 0,0

 50 GG M -/- 0 0 8 0 0 9 0 0 0 34,0 0,0

Tot. 540





0 0 13 0 0 15 0 0 0 5,2 0,0

Stasj. 3: Gambogbekken

3


2

CD

1

• Ørret>0+

Laks>0+

0
O c=, C.0

Lengdegruppe(mm)

Figur 26. Lengdefordeling av laks- og ørretunger fanget ved elfiske den 20.06.90 i Sørdalselva.
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Diskus'on roduks'onsotensialetiltak

Boniteringen viser at Sørdalselva har bunnforhold som domineres av grus og stein med innslag
av blokk. På flere strekninger har elva kulper i veksling med strykpartier. Kulpene skaper
standplasser for gytefisken og atraktive fiskeplasser. På tross av gode gyte— og
oppvekstforhold på flere av avsnittene var det lite fisk å få under elfisket. Trolig er bestandene
av laks og sjøørret kraftig desimert pga. ulovlig fiske med kastenot og garn i munningen av
elva og i Sørfjorden gjennom en årrekke.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet i elva beregnet til ca. 3300 smolt av
laks og sjøørret pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og sjø på ca.
660 voksen laks og sjøørret.

Aktuelle tiltak:

Mye tyder på at bestandene av laks og sjøørret i Sørdalselva er overbeskattet. I dag er
sannsynligvis produksjonspotensialet på langt nær utnyttet. Det viktigste tiltaket framover vil
være å styrke oppsynet slik at ulovlig fiske i elva, utløpet av elva og Sørfjorden blir redusert til
et minimum. Sett i lys av dette er det meget positivt at grunneierne i vassdraget har inngått en
samarbeidsavtale med Sortland JFF om oppsyn og fiskekortsalg.

Under registreringene i 1990 ble det observert at en tidligere flom hadde ført til utrasinger av
grus og stein i Gambogbekken. Her bør bekkeleie renskes opp slik at fisken på nytt kan få lett
adgang til gyte—og oppvekstområdene i de øvre deler av bekken.
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20. Lakselva ved Frøskeland

Innledning

Lakselva kommer fra Storvatnet, renner mot sør og munner ut i Eidsfjorden ved Frøskeland (se
kart fig. 29). Utløpet har følgende kartreferanse: 1232-4 33WWS058275. Nedslagsfeltet er ca.
8 km2. Total strekning tilgjengelig for anadrom fisk er omlag 5 km. Av dette er ca. 3,5 km
elvestrekninger. Grunneierne er organisert i Frøskeland grunneierlag som leier ut
fiskerettighetene til Sortland JFF. Det selges fiskekort. Lakselva ble bonitert og elfisket den
21.06.90 på liten vannføring.

Boniterinq

Elvestrekningen mellom Kalvvatnet og sjøen er sterkt forurenset av utslipp fra landbruk og
kloakk (tabell 35, omr. A). De nedre deler av elva er påvirket av flo og fjære. Det er flere
brukbare fiskeplasser på strekningen, og gyte—og oppvekstforholdene for ørret (og laks) er
gode fra naturens side. Elvestrekningen mellom Kalvvatn og Bekkevatn er svært kort og derfor
ikke bonitert. Bekkevatn skilles fra neste vatn (Straumvatn) ved et smalt sund.

Fra Straumvatn kan fisken gå opp i flere mindre bekker. De to bekkene som munner ut på
østsida av vatnet har relativt finkornet bunn og lav vannhastighet (omr. B og C). Bekken
mellom Straumvatnet og Gjerdhaugvatnet (omr. D og E) er nederst stilleflytende med
finkornet bunn. Her er det bl.a. en større kulp (lite tjern). Videre oppover mot Gjerdhaugvatnet
øker vannhastigheten og bunnsubstratet blir grovere og får innslag av blokkbunn. Ca. 200 m
nedenfor Gjerdhaugvatnet krysses bekken av en veg. Bekken er lagt i rør gjennom
vegfyllinga. På liten vannføring renner det aller meste av vannet i grunnen under røret. Når
vannføringen er liten er det dessuten et fall på ca. 40 cm i rørets nedre kant. Dersom fisken
kommer seg forbi røret kan den gå opp til Gjerdhaugvatnet og videre ca. 300 m i
innløpsbekken til et bratt parti omlag 300 m nedenfor Storvatnet. innløpsbekken til
Gjerdhaugvatnet (omr. G) er småkulpete med blokkbunn.

Tabell 35.

Bonitering av Lakselva med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til venstre under
dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus), GG(grov grus),
LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav), M(middels), S(sterk), Si(stri),
U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 900 4500 GG/LS/MS M 30/50 - G MG gode
B 900 450 Sa/G L 10/15 - G G middels
C 500 750 G L 30/35 - G G gode
D 400 400 Sa L 30/50 1 G D/G gode
E 300 450 MS/SS/B M 20/25 - G MG middels
F 300 150 Sa L 15/30 - G D/G gode
G 200 300 B M 15/25 - D G/MG dårlige

Tot. 3500 7000 - - - -
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Un fiskr istrerin

Det ble fisket med elektriskfiskeapparatpå en stasjoni elva mellom Kalvvatnetog sjøen (se

kart fig. 29), i alt 150 m2. Fangstenble 22 ørretunger(tabell 36). Lengdefordelingenav
fangstenervist i figur28.

Tabell36.

Beskrivelseav elfiskestakjonerog fangstav ørretungerveden omgangelfiskei Lakselvaden21.06.90.1+/E
pr.100m2erantalleldre(>0+)ørretungerpr. 100m2.Tallettil venstreunderdybdeangir middel-dypog
tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser:0+(årsyngel),1+(ett-åringer),E(>1+). Når det gjelder andre
forkortelservisesdettilboniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/Epr. 0+ pr.
(m2) (cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100m2 100m2

1. 150 GG/LS/MS M 20/50 0 0 0 0 7 15 0 0 0 14,7 0,0

10
9
8
7
6
5
4
3
2

Ørret>0+

75 85 95 105 115 155 165

Lengdegruppe(mm)

Figur28. Lengdefordelingav ørretungerfangetvedelfiskeden21.06.90i Lakselva.

Diskus'on roduks'onsotensialetiltak

Boniteringenviser at Lakselva har et høyt produksjonspotensialepr. arealenhetmed gode
gyte—og oppvekstforholdpå de fleste elve—/bekkestrekningene.Flere av gytebekkene er
relativt stilleflytende noe som normaltfavorisererørretframforlaks. Under elfisket ble det
bare fanget ørretunger.Dette tyder på at Lakselva i hovedsak er et sjøørretvassdrag med
sporadiskoppgangav laks.

Pågrunnlagav boniteringener produksjonspotensialetpå elvestrekningeneberegnettil ca. 500
smolt av sjøørretpr.år.Dettevil kunnegi grunnlagforen samletårligfangsti elv og sjø på ca.
100 voksen sjøørret.I tillegg kommer en ikke beregnetproduksjonav smolt i Kalvvatnet,
Bekkevatnet,Straumvatnetog Gjerdhaugvatnetsom troligerbetydelig.
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Aktuelle tiltak:

De nedre deler av vassdraget er sterkt påvirket av forurensning fra landbruk og kloakk.
Resultatet av elfisket tyder imidlertid at tettheten av ørretunger er brukbar, men faren for
periodevis fiskedød er likevel til stede. For å unngå uheldige effekter på fiskebestanden er det
viktig å redusere forurensningen.

Midtveis mellom Straumvatnet og Gjerdhaugvatnet renner bekken gjennom et rør under en
kryssende veg. Pga. utette fyllmasser ovenfor og rundt røret renner imidlertid det meste av
vatnet ned i grunnen under røret. I tillegg er røret lagt så høyt at det dannes et fall på ca. 0,5 m i
nerkant. For å unngå at fisk hindres i å gå videre oppover i bekken bør røret skiftes ut. Det nye
røret/kulverten må legge så dypt at det ikke skapes noen foss nedenfor. Bunnen av
røret/kulverten bør bestå av naturlig elvebunn (grus og stein).
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21. Storelva ved Bremnes

Innledninq

StorelvakommerfraStorvatnet, rennermot øst og munnerut i Sortlandsundetomlag 2 km fra
Bremnes (se kart fig. 31). Utløpet har følgende kartreferanse:1232-4 33WWS152352.
Nedslagsfeltet er ca. 6 km2.Anadromfisk kan gå omlag 2,5 km opp i vassdraget.Av dette
utgjørStorvatnetca. 1 km. Vassdragetharbestanderav både laks, sjøørretog sjørøye. I dag
dominererlaksen, men det hevdes at det tidligere var mest sjøørret.Det har vært satt ut
sjøørretyngeli innløpsbekkenetil Storvatneti 5 sesongerfra 1984. På 50—talletble det sattut
en del laksyngel.

Bogen og Bremnesgrunneierforeningselger fiskekortfor Storvatnet,elva er fredet.Det fiskes
en del med stangi Storvatnet.Storelvaog innløpsbekkenetil Storvatnetble bonitertog elflsket
den 13.06.90 på middels vannføring. Sommeren 1992 ble det gjennomførtet omfattende
prøvegarnflske i Storvatnet etter oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Hovedformåletmed prøvefisketvar å kartleggeen eventuell sjørøyebestandsamt å finne ut i
hvor stor grad Storvatnetblir brukt som oppvekstområdefor laksunger. Resultatene fra
undersøkelsenvil foreliggei løpet av vinteren/våren1992.

Boniterinq

Storelvamellom Storvatnetog utløpeti sjøen harflere fine "gytekulper"på strekningB (tabell
37), og en utgravd kanal/kulp i utløpet av Storvatnet(omr. C) som er anlagt for å lette
fiskeoppgangentil vatnet.Gyte—og oppvekstforholdeneer tildels meget gode i det meste av
utløpselva. Den viktigste innløpsbekkentil Storvatnetkommerfra Djupdalsvatnet(omr. D).
Fisken kan gå ca. 400 m opp i denne bekken som har sterk strøm og grovkornetbunn. I
innløpsbekkensom munnerut på nordsidaav vatnet(omr.E) kan fisken gå ca. 300 m opp. I
likhet med i den andre innløpsbekkener strømmenrelativt sterk og bunnsubstratetgrovt.
Gyteforholdenei de to innløpsbekkenemå betegnes som dårlige. De har imidlertidbrukbare
oppvekstforholdforyngel.

Tabell 37.

Bonitering av Storelva + innløpsbekker til Storvatnet med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og
ørret. Tallet til venstre under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand),
G(grus), GG(grov grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav),
M(middels), S(sterk), Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 300 1500 LS/MS/SS S 30/60 - G MG middels
B 500 3000 GG M 50/150 flere MG G gode
C 100 500 LS/MS/SS S 30/50 1 D MG middels
D 400 1000 LS/MS/SS S 20/50 - D/G MG dårlige
E 300 210 LS/MS/SS S/Si 20/60 - U/D G dårlige

Tot. 1600 6210 - - - - - - -

Omr. D og E: Innløpsbekker til Storvatnet
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Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektriskfiskeapparatpå 2 stasjoner(se kartfig. 31), i alt 300 m2.Fangsten
ble 42 laks—,7 ørret—og 7 røyeunger(tabell38). I tillegg til stasjon1 og 2 ble det prøvefisket
rett nedstrøms utløpet til Storvatnet. Fangsten ble her en laksunge og 5 ørretunger.
Utløpsområdetfra Storvatnetså ut til å være en typisk ørretbiotop.Lengdefordelingenav
fangstenfrastasjon1 og 2 ervist i figur30.

Tabell 38.

Beskrivelse av eifiskestasjoner og fangst av laks- og ørretunger ved en omgang elfiske i Storelva den
13.06.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) laks- + ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde
angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+). Når
det gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde




Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.




(1112)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2

 160 GGILS/MS M/S 20/50 0 13 2 0 0 0 0 0 0 9,3 0,0

 140 LS/MS/SS M/S 20/50 0 0 27 0 3 4 0 1 6 29,3 0,0

Tot. 300





0 13 29 0 3 4 0 1 6 18,7 0,0

Stasj. 2: Djupdalselva
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Figur 30. Lengdefordeling av laks-, ørret- og røyeunger fanget ved elfiske den 13.06.90 i Storelva.

Diskus'on roduks'onsotensialetiltak

Boniteringenviser at utløpselva fra Storvatnet(Storelva) har tildels meget gode gyte—og
oppvekstforholdfor laks og sjøørret.Strekningenharflere fine kulpersom skaperstandplasser
for gytefisken og gode fiskemuligheter.De to innløpsbekkenetil Storvatneter relativt strie
med grovkornetbunn.Dette gir dårligegyteforhold,men brukbareoppvekstforholdfor yngel.
Elfiskeresultatettyderpå at laks i dag er det dominerendefiskeslaget i vassdraget,noe som
også stemmermed utsagni fralokalkjente.
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På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet på elvestrekningene beregnet til ca. 850
smolt av laks og sjøørret pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og
sjø på ca. 170 voksen laks og sjøørret. I tillegg kommer en ikke beregnet produksjon av smolt i
Storvatnet som trolig er betydelig. Resultatene fra prøvefisket i Storvatnet sommeren 1992 vil
foreligge i løpet av vinteren/våren 1992 og vil forhåpentligvis gi svar på om vassdraget har en
betydelig sjørøyebestand.
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boniterte områder (A—F)inntegnet. Målestokk 1:50 000.
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22. Harhalsvassdraget

Harhalsvassdraget kommer fra ei lita tjønn ved Slettfjellet, renner først østover og deretter mot
nord før det munner ut ved Sæterstranda (se kart fig. 31). Utløpet har følgende kartreferanse:
1232-4 33WWS144385. Nedslagsfeltet er ca. 4 km2. Anadrom fisk går til Straumvatnet,
Harhalsvatnet og videre opp i Tinddalselva, totalt ca. 4 km. Av dette utgjør elvestrekninger
omlag 2 km. Det går opp sjøørret, noe sjørøye og sporadisk med laks. Grunneierne er
organisert i Bremnes grunneierlag. Sortland Jeger- og fiskeforening har leieavtale med
grunneierne om fiskeretten i Harhalsvatnet og det selges fiskekort. Det er tidligere satt ut ca.
500 startfora sjøørretyngel av Gårdselvstammen i vassdraget, og i 1986 ble det satt ut ca. 6000
plommesekkyngel fra Harstad? Det fiskes en del med stang i Straumvatnet og Harhalsvatnet.
Harhalsvassdraget ble bonitert og elfisket den 13.06.90 på middels vannføring. I 1992 ble det
gjennomført registreringer av lakselusangrep på sjøørretsmolt. I den forbindelse ble det elfisket
i den nedre delen av elva mellom Harhalsvatnet og Straumvatnet (Nilsen 1992).

Fra Harhalsvatnet renner Harhalselva ut i Straumvatnet som er noe påvirket av flo og fjære og
dermed må betraktes som en brakkvannspoll. Straumvatnet fungerer trolig som et viktig
oppvekstområde for ungfisk av sjøørret (og sjørøye). Harhalselva har finkornet bunn med lav
vannhastighet øverst opp mot Harhalsvatnet. Nedover mot utløpet i Straumvatnet øker
strømmen og bunnsubstratet blir grovere. Gyteforholdene i elva er variable, fra dårlige øverst
og nederst til meget gode på midtpartiet. Oppvekstforholdene for yngel er jevnt over gode
langs hele elvestrekningen.

Tinddalselva som renner inn i Harhalsvatnet fra nordvest er lagt om (kanalisert) mellom vegen
og Harhalsvatnet, slik at elva nå "tar vegen om" Harhalsvatnet i motsetning til tidligere da
Tinddalselva løp sammen ned bekken fra Harhalsvatnet ca. 100 m nedenfor utløpet av vatnet.
Bunn- og strømforholdene i Tinddalselva er varierende, med sterk strøm, stein- og blokkbunn
i de øvre deler til liten/middels strøm og sand-/grusbunn med mot utløpet i vatnet.
Gyteforholdene er meget gode på det nederste avsnittet, men uegnet eller dårlige videre oppo-
ver. Oppvekstforholdene for yngel må betegnes som gode på hele strekningen.

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på en stasjon i Harhalselva ca. 100 m ovenfor utløpet
i Straumvatnet (se kart fig. 31), i alt 65 m2.Fangsten ble 11 ørretunger, alle eldre enn årsyngel
(0+). I tillegg ble de nedre deler av Tinddalselva avfisket med elapparat. Fangsten her ble 15-
20 ørretunger av forskjellige årsklasser. Avfisket areal i Tinddalselva ble ikke målt.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet på elvestrekningene teregnet til ca. 150
smolt av sjøørret pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og sjø på ca.
30 voksen sjøørret. I tillegg kommer en ikke beregnet produksjon av smolt i Harhalsvatnet og
Straumvatnet som trolig er betydelig.

••••••""
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23. Eidebuktvassdraget

Innledninq

Eidebuktvassdraget kommer fra Forfjorddalsvatnet, renner mot sør/sørvest og munner ut i
Eidebukta innerst i Hognfjorden (se kart fig. 33). Utløpet har følgende kartreferanse: 1232-2
33WWS268260. Nedslagsfeltet er ca. 10 km2. De øvre deler av vassdraget dekkes av kartblad
1232-1. Anadrom fisk kan på gunstig vannføring gå opp i Forfjorddalsvatnet og ca. 400 m
videre i innløpsbekken, totalt ca. 4, 5 km. Av dette utgjør Forfjorddalsvatnet omlag 700 m. Det
går opp en god del sjøørret og sporadisk med laks. Grunneierne langs vassdraget er ikke
organisert og det selges heller ikke fiskekort. Det foregår et betydelig tjuvfiske med garn i
utløpet og på stilleflytende partier i elva. Deler av elva er kanalisert. Vassdraget ble bonitert og
elfisket den 09.06.90 på middels vannføring.

Boniterinq

Nederst mot utløpet i Eidebukta er elva lagt i et rør under veien (tabell 39, omr. A). På det
nederste avsnittet har elva flere fine kulper og gyte- og oppvekstforholdene for ørret/sjøørret
må betegnes som gode. Videre oppover (omr. B) er det en tydelig sti langs den ene
elvebredden som viser at det har vært stor aktivitet av fiskere. Ved en kulp ble det funnet flere
garn som tydelig hadde vært brukt til å sperre av elva. I likhet med på den nederste strekninga
har omr. B flere fine kulper som skaper standplasser for gytefisken og gode fiskemuligheter.
Det neste avsnittet (omr. C) opp mot ei lita tjønn (Bykvannto) har ingen kulper av betydning.
Den sterke strømmen og det grove bunnsubstratet gir dårlige gyteforhold. Den nederste
kilometeren av innløpsbekken til Bykvannto er kanalisert (omr. D-F). Omr. D har mye mose
og elvesnelle. Finkornet bunn og lav vannhastighet gjør at dette avsnittet har dårlige gyte- og
oppvekstforhold.

Videre oppover (omr. E-F) øker vannhastigheten og bunnsubstratet blir grovere. På gunstig
vannføring kan fisken gå videre til Forfjorddalvatnet og ca. 400 m opp i innløpsbekken.
Innløpsbekken til Forfiorddalsvatnet ble ikke bonitert. Den øverste strekningen opp mot vatnet
(omr. G og H) har en blanding av grov grus og blokkbunn, og vannhastigheten varierer fra lav
til stri. De nedre deler av denne strekningen har meget gode gyteforhold.
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Tabell 39.

Bonitering av Eidebuktvassdraget med hensyn på gyte—og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til
venstre under dybde angir middel—dypog tallet til høyre maks—dyp.Forkortelser: Sa(sand), G(grus),
GG(grov grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav), M(middels),
S(sterk), Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G-(gode),MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte— Oppv— Fiske—



(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 500 2000 G/GG M 50/120 flere G MG gode
B 400 1200 LS/MS/SS M/S 40/150 fiere MG MG gode
C 400 1000 MS/SS/B S 30/70 — D G/MG middels
D 200 600 G L 40/100 — D D middels
E 300 900 GG/B M/S 20/50 — G MG dårlige
F 500 1500 GG M 30/60 — G D/G middels
G 500 750 GG M 20/60 — MG G dårlige
II 500 1500 G/B L/Si —/— — D G dårlige

Tot. 3300 9450 — — — — — — —

Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på 2 stasjoner (se kart fig. 33), i alt 265 m2. Fangsten
ble 11 ørretunger, alle eldre enn årsyngel (0+) (tabell 40). Lengdefordelingen av fangsten er
vist i figur 32.

Tabell 40.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av ørretunger ved en omgang elfiske i Eidebuktvassdraget den
09.06.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde angir
middel—dypog tallet til høyre maks—dyp.Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett—åringer),E(>1+). Når det
gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.
(m2) (cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2
125 LS/MS/SS M/S 30/60 0 0 0 0 8 0 0 0 6,4 0,0
140 GG/LS/MS M/S 20/40 0 0 0 0 3 0 0 0 2,1 0,0

Tot. 265 0 0 0 0 11 0 0 0 4,2 0,0

4

0rret >0+

u-> LO LO LO LO LO .r)
03 c_o

Lengdegruppe(mm)

Figur 32. Lengdefordeling av ørretunger fanget ved elfiske den 09.06.90 i Eidebuktvassdraget.
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Diskus'o roduks'ons tensiale iltak

Boniteringen viser at deler av vassdraget har et høyt produksjonspotensiale pr. arealenhet, med
til dels meget gode gyte—og oppvekstforhold for sjøørret. Ved gunstig vannføring kan fisken
gå opp i Forfjorddalsvatnet og videre ca. 400 m i innløpsbekken. Under elfisket ble det bare
fanget ørretyngel. Dette stemmer med utsagn fra lokalkjente som hevder at det i hovedsak er
sjøørret som går opp og at laks bare opptrer sporadisk. Funn av garn ved en av kulpene viser at
det foregår et betydelig tjuvfiske i elva. Det hevdes også at det foregår et omfattende ulovlig
fiske med garn i munningen av vassdraget og i selve Sørfjorden/Hognfjorden. .

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet på elvestrekningene beregnet til ca. 600
smolt av sjøørret pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangs i elv og sjø på ca.
120 voksen sjøørret. I tillegg kommer en ikke beregnet produksjon av smolt i Bykvannto og
Forfiorddalsvatnet som trolig er betydelig.

Aktuelle tiltak:

Det viktigste tiltaket må være å styrke oppsynet slik at det ulovlige garnfisket som foregår i
elva og i utløpet reduseres mest mulig.

Like nedenfor Forfiorddalsvatnet er det et vanskelig parti som med fordel kunne vært rensket
opp for å lette fiskeoppgangen til selve vatnet. Det er trolig tilstrekkelig å fjerne noen større
steiner og blokker. Før eventuelle tiltak settes i gang skal planene legges fram Fylkesmannens
miljøvernavdeling.

Produksjonspotensialet i vassdraget er såpass betydelig at grunneierne bør vurdere å organisere
seg og begynne å selge fiskekort. Kortsalg er normalt en forutsetning for å få offentlig støtte til
ulike kultiveringstiltak.
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24. Reinsnesvassdraget

Innledning

Reinsnesvassdraget kommer fra Lilandsvatnet, renner først mot nordvest, dreier så mot sørvest

før det munner ut i Sortlandsundet ved Reinsnes (se kart fig. 35). Utløpet har følgende

kartreferanse: 1232-4 33WWS194298. Nedslagsfeltet er ca. 12 km2.Anadrom fisk kan gå opp
i Reinsnesvatnet, totalt ca. 4,7 km. Av dette utgjør elva nedstrøms vatnet 2,2 km. Det hevdes
lokalt at det går opp både sjøørret, laks og sjørøye. Sjøørreten er dominerende, mens
sjørøyebestanden har gått sterkt tilbake. Det fiskes en del i vatnet med småmaska garn på
høsten. Grunneierne er ikke organiserte og det selges ikke fiskekort. Vassdraget ble bonitert og
elfisket den 09.06.90 på middels vannføring.

Boniterinq

Nederst mot utløpet tilføres elva en del forurensning fra landbruk/kloakk som skaper betydelig
algevekst. Det er flere små kulper øverst på strekningen (tabell 41, omr.. A), og gyte—og
oppvekstforholdene må betegnes som gode. Område B har flere større og mindre kulper i
veksling med strykpartier. Ved bredden av en av kulpene ble det funnet et garn som tydelig
hadde vært brukt til å sperre av elva. Bunnsubstratet på omr. B består for det meste av sand og
grov grus med innslag av en del blokk. På strekning D er det en foss som trolig kan være noe
problematisk for fisken å forsere. Videre opp mot Reinsnesvatnet (omr. E) består elvebunnen
for en stor del av stor stein og blokk, med unntak av en stor og relativt dyp kulp som har sand—
og grusbunn.

Tabell 41.

Bonitering av Reinsnesvassdraget med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til
venstre under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus),
GG(grov grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), Lllav), M(middels),
S(sterk), Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 650 1950 GG/L.S/MS M/S 30/100 - G MG middels
B 500 2500 Sa/GG L/M 50/150 flere G G gode
C 400 2000 GG/LS/MS M/S 20/60 - MG G middels
D 300 1050 MS/SS/B S 30/80 - U D/G dårlige
E 450 3600 MS/SS/B M/S 20/200 1 U/D MG middels

Tot. 2300 11100 - - - - - - -



71

Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på 3 stasjoner (se kart fig. 35). Fangsten ble 55
ørretunger, alle eldre enn årsyngel (0+) (tabell 42). På st. 3 ble ikke arealet målt. På st. 1 ble det
bl.a. fanget 3 sjøørretsmolt. En av fiskene på st. 2 var en blank sjøørret (301 mm lang).
Lengdefordelingen av fangsten er vist i figur 34.

Tabell 42.

Beskrivelse av elfiskestmjoner og fangst av ørretunger ved en omgang elfiske i Reinsnesvassdraget den
09.06.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde angir
middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngeb, 1+(ett-åringer), E(>1+). Når det
gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.




(m2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2

 200 GG M 30/50 0 0 0 0 8 3 0 0 0 5,5 0,0

 210 GG/LS/MS M/S 20/40 0 0 0 0 34 1 0 3 0 16,7 0,0

 - MS/SS/B M/S 10/30 0 0 0 0 2 7 0 0 0 - 0,0

Tot. - - - - 0 0 0 0 44 11 0 0 0 - 0,0
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Figur 34. Lengdefordeling av ørretunger fanget ved elfiske den 09.06.90 i Reinsnesvassdraget.

Diskus'on roduks'onsotensialetiltak

Boniteringen viser at den nedre halvdelen av elva mellom Reinesnesvatnet og sjøen har gode
gyte—og oppvekstforhold for sjøørret (og laks). Den øvre delen av elva er stort sett relativt stri
og med grovt bunnsubstrat (blokk, stein), som gir dårligere forhold for gyting. Under elfisket
ble det bare fanget ørretunger. Dette tyder på at ørret/sjøørret er dominerende fiskeslag, noe
som også stemmer med utsagn fra lokalkjente.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet i elva beregnet til ca. 640 smolt av
sjøørret (og laks) pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og sjø på ca.
130 voksen sjøørret (og laks). I tillegg kommer en ikke beregnet smoltproduksjon i
Reinsnesvatnet som trolig er betydelig.
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Aktuelletiltak:

Grunneiernelangs vassdragetbørvurdereå organisereseg og begynneå selge fiskekort.Dette
ernormalten forutsetningforå få offentligstøttetil ulikekultiveringstiltak.

Oppsynetbørstyrkesslik at det ulovlige garnfiskesom foregåri elva blirstoppet.Dersomdet
er ønskelig å fiske med garn i Reinsnesvatnetpå høsten skal det i utgangspunktetsøkes
Fylkesmannensmiljøvernavdelingom tillatelse. Dette gjelderalle vatn hvor det går opp laks,
sjøørreteller sjørøye.

I forbindelsemed undersøkelsenble det funnetgarnsom tydelig haddeværtbrukttil å sperre
av en av de størstekulpene.I stryket ovenforkulpenvil detværefordelaktigå samle løpet mer
for å unngåat fisken ikke blir ståendefor lenge i kulpen.Ca. 500 m nedenforReinsnesvatnet
erdet en foss som troligernoe problematiskå forserefor fisken.Med relativtenkle midlerbør
det væremulig å lette oppgangsforholdeneher.Føreventuelletiltaksettes i gang skal planene
legges framforFylkesmannensmiljøvernavdeling.
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3.4. SORTLAND/ANDØY

25. Forflordelva

Innledning

Forfjordelvarennermot nordog munnerut innersti Forfjordenpå grensamellom Sortlandog
Andøy kommune (se kart fig. 37). Utløpet har følgende kartreferanse: 1232-1
33WWS272342. Nedslagsfeltet er ca. 30 km2.Anadrom fisk kan gå omlag 10 km opp i
Forfiordelva,og i tillegg ca. 2 km i sideelva Tverrelva(til ei lita tjønn).Det gåropp både laks
og sjøørret.Tidligere var dette et meget godt vassdrag,men i dag er fiskebestandenesterkt
desimert. Årsaken til dette er sannsynligvis forsuring. Forfjord grunneierforeningselger
fiskekort,men det fiskes lite. Elva ble bonitertog elfisketden 21.06.90 påmiddelsvannføring.

Boniterinq

Fra utløpet i sjøen og 4 km oppover flyter Forfjordelva relativt rolig med en
gjennomsnittsbreddepå ca. 15 m (tabell 43, omr. A). Elveavsnittethar flere store kulperi
veksling med strykpartier.Bunnsubstrateter for det meste grov grus,men med innslag av en
del blokkbunn i strykpartiene.Gyte—og oppvekstforholdeneer gode, og kulpene skaper
standplasserforgytefiskenog til dels sværtgode fiskemuligheter.

Tverrelva(omr. B) løper sammen med Forfjordelvaca. 1 km fra utløpet i sjøen. Bunn—og
strømforholdeneer omtrentsom i hovedelva, med det er ingen kulper av betydning. På
gunstigvannføringkanfiskengå ca. 2 km oppover Tverrelvatil ei lita tjønn.Det hevdes at det
tidligeregikk betydeligmed sjøørretopp i dennesideelva.

Videre oppover (omr. C) smalnerForfiordelvanoe av. Det er flere dype kulperpå avsnittet
som skaper standplasserfor større fisk. Oppvekstforholdenefor yngel er imidlertidrelativt
dårlige pga. finkornet bunn og lav vannhastighet(omr. C). Fra og med omr. D øker
vannhastigheten,og bunnsubstratetblir gradvismergrovkornet.OmrådeD og E hargunstige
bunn— og strømforhold og flere små kulper, som skaper meget gode gyte— og
oppvekstsforholdfor fisken. På det øverste avsnittet(omr. F) er elva smal og stri med grov
bunn(mye blokk).Fiskenstoppesav en foss omlag 300 m nordforForfjorddalsvatnet.
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Tabell 43.

Bonitering av Forflordelva med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til venstre
under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus), GG(grov
grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(Iav), M(middels), S(sterk),
Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-



(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 3900 58500 G/GG/B M 40/200 flere G G svært gode
B 1600 1600 G/GG/B LIM 40/150 - D/G MG dårlige
C 1700 11900 G L 50/200 flere D/G D middels
D 2000 12000 GG M 30/120 - MG G/MG gode
E 1400 3500 GG/B M/S 30/100 - MG MG dårlige
F 550 550 MS/SS/B S/Si 20/60 - D/G G dårlige

Tot. 11150 88050 - - - - - - -

Omr. B: Tverreiva.

Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på 3 stasjoner (se kart fig. 37), i alt 1110 m2.Fangsten
ble 9 laks og 6 ørret (tabell 44). På stasjon 1 bestod fangsten bl.a. av en smålaks (580 mm lang)
med mye lus, og en laksesmolt (140 mm lang). I tillegg ble det fisket like ovenfor st. 2.
Fangsten her ble her 3 laks og en ørret, alle 2+ eller eldre. Elfiskeresultatene viser at elva har
lav tetthet av yngel. Lengdefordelingen av fangsten på stasjon 1, 2 og 3 er vist i figur 36.

Tabell 44.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av laks- og ørretunger ved en omgang elfiske i Forflordelva den
21.06.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) laks- + ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde
angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+). Når
det gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks




Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.




(m2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2

 400 LS/MS/SS M/S 40/100 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0,8 0,3

 530 G/B M 30/50 0 0 4 0 4 1 0 0 0 1,7 0,0

 180 MS/SS/B S 20/50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,6 0,0

Tot. 1110





1 0 8 0 4 2 0 0 0 1,3 0,1

4


2

• Laks0+

E Laks>0+

4


3

20
-a-

Ørret>0+

tr) “") LCI L1-7 Lr) tr)
UD p flJ ND U-)

0
,r) UD u-> u") tr,
c0

Lengdegruppe(mm) Lengdegruppe(mm)

Figur 36. Lengdefordeling av laks- og ørretunger fanget ved elfiske den 21.06.90 i Forfiordelva.
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Diskus'on roduks'ons tensiale iltak

Boniteringen viser at store deler av Forfjordelva har tildels meget gode gyte- og
oppvekstforhold for laks og ørret/sjøørret.Elva har mange fine kulper som skaper standplasser
for gytefisken og atraktive fiskeplasser. Til tross for gode naturgitte forhold viser de dårlige
resultatene av elfisket at tettheten av yngel er lav. Den lave fiskc tettheten skyldes trolig
forsuring.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet i elva beregnet til ca. 4500 smolt av
laks og sjøørret pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og sjø på ca.
900 voksen laks og sjøørret. En slik avkastning forutsetter at surhetsgraden i elva reduseres til
et nivå som fiskebestandene kan tolerere.

Aktuelle tiltak:

Undersøkelsen viser at tettheten av yngel i elva er svært lav. Mye tyder på at forsuring er
hovedårsaken. Situasjonen er trolig så alvorlig at bestandene av laks og sjøørret trues av
utryddelse. I følge lokalkjente er det relativt kort veg til leire flere steder oppover dalen. Det er
mulig at en blottlegging av leire enkelte steder vil kunne ha en positiv effekt på surhetsgraden i
i elva, men sannsynligvis må det kalking til for å oppnå tilstrekkelig effekt på vannkvaliteten.

Før eventuelle tiltak settes i gang skal planene legges fram for Fylkesmannens miljøvern-
avdeling.

Fordi fiskebestandene i elva er sterkt truet er det viktig at beskatningen ikke er for stor.
Oppsynet bør styrkes slik at ulovlig fiske i elva og fjorden utenfor begrenses mest mulig.
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3.5. ANDØY

26. Buksnesvassdraget

Innledning

Buksnesvassdragetmunnerut innerst i Buksnesfjordenca. 1 mil sør for Risøyhamn(se kart
fig. 39). Utløpet harfølgende kartreferanse:1232-1 33WWS251442. Nedslagsfelteter ca. 40
km2. I hovedvassdragetkan fisken gå til Teinvatn, Mellomvatn og Langvatn. I sideelva
Kringelvasselvakanfiskengå helt til Kringelvatnetog i tilleggg ca. 1 km opp i Skavdalselva.I
Eikefiellelva stoppes fisken av en foss ca. 2 km ovenfor Langvatnet.Totalt er ca. 13 km av
vassdragetlakseførende.Av detteerca. 7 km elvestrekninger.

Laks er dominerendefiskeslag, men vassdragetharogså bestanderav sjøørretog sjørøye. I
elva mellom Teinvatnetog utløpet i sjøen er det forbudtå fiske. Buksnes grunneierlagog
Norvei Bakken selger fiskekort for resten av vassdraget.Innrapportertfangst for sesongen
1992 var 169 laks, 134 sjøørretog 47 sjørøye.Laksenhaddeen gjennomsnittsvektpå ca. 2 kg.
Framtil 1992 hardet værtsattut en del laksyngel fraklekkerietpå Bleik (stedegenstamme).
Fiskener i hovedsaksattut i vatna(Teinvatn,Mellomvatnog Langvatn)og elvestrekningene
mellom disse.

Vassdragetble ikke bonitert,men elfisket den 10.06.90 på relativtstorvannføring.Sommeren
1992 ble det etter oppdragfra Fylkesmannensmiljøvernavdelinggjennomførtet omfattende
prøvefiske med garn i flere av innsjøene. Hovedformåletmed dette fisket var å kartlegge
sjørøyebestandeni vassdragetsamtå finneut i hvorstorgradlaksungenebrukerinnsjøenesom
oppvekstområde.Resultatetav undersøkelsenvil foreligge i løpet av vinteren/våren1993.

Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektriskfiskeapparatpå 7 stasjoner(se kartfig. 39). Fangstenble 89 laks—
og 22 ørretunger(tabell 45). Fisken på stasjon 4 og 5 ble ikke lengdemålt. Resultatetav
elfisket indikererat store deler av elvestrekningenei Buksnesvassdragethar gode gyte og
oppvekstforholdfor laks og ørret/sjøørret.Lengdefordelingenav fangstenfrastasjon1, 2, 3, 6
og 7 ervist i figur38.
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Tabell 45.

Beskrivelse av elfiskestakjonerog fangst av laks- og ørretunger ved en omgang elfiske i Buksnesvassdraget
den 10.06.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) laks- + ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under
dybde angir middd-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+).
Når det gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal

(m2)

Bunn Strøm Dybde

(cm) 0+

Laks
1+ E

Ørret

0+ 1+ E

Røye

0+ 1+ E

1+/E pr.

100 m2

0+ pr.

100 m2

1. 120 ISIMSISS M/S 30/50 0 0 22 0 0 2 0 0 0 20,0 0,0
2. 200 MS/SS/B M/S 30/60 0 3 11 0 0 1 0 0 0 7,5 0,0
3. 180 LS/MS/SS M 20/60 0 4 20 0 1 0 0 0 0 13,9 0,0
4. - LS/MS/SS M/S -/- 0 4 6 0 0 0 0 0 0 - 0,0
5. - LS/MS/SS M/S -/- 0 0 0 0 4 0 0 0 0 - 0,0
6. - GG/B M/S -/- 0 11 2 0 3 4 0 0 0 - 0,0
7. - MS/SS/B L -/- 0 3 3 0 4 3 0 0 0 - 0,0

Tot. - - - - 0 25 64 0 12 10 0 0 0 - 0,0

12
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laks >0+
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Figur 38. Lengdefordeling av laks- og ørretunger fanget ved elfiske den 10.06.90 i Buksnesvassdraget.

Diskus'on roduks'onsotensiale

Vassdraget ble ikke bonitert, dermed er det vanskelig å si noe om produksjonspotensialet. El—
fiskeresultatet gir imidlertid grunn til å anta at tettheten av yngel på elvestrekningene er god.
Elfisket viser ellers at laks er dominerende fiskeslag. Dette stemmer bra med fangststatistikken
fra 1992 (se innledning). Resultatet av prøvegarnfisket sommeren 1992 (foreligger i løpet av
vinteren/våren 1993) vil gi svar på om vassdraget har en betydelig sjørøyebestand og gi
opplysninger om hvor viktig innsjøene er som oppvekstområde for laksunger.
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Figur39. Kartover Buksnesvassdragetmed elfiskestasjoner(1-7) inntegnet.
Målestokk1:50 000.
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27. Storelva ved Lovik

Innledninq

StorelvakommerfraBleiksvatn,rennermot nordog munnerut i StorelvbuLaca. 5 km øst for
Risøyhamn (se kart fig. 41). Utløpet har følgende kartreferanse:1232-1 33WWS319499.
Nedslagsfelteter ca. 26 km2.Anadromfisk kan gå omlag 6 km opp i elva. Førvassdragetble
regulerttil kraftformålkunnefisken på gunstigvannføringgå helt opp i Bleiksvatnet.I dag er
elva mellom Bleiksvatnetog kraftstasjonensom ligger ca. 2 km nedenforvatnet,så godt som
tørrlagt.I praksiskanfiskenkangå til noen mindrefosserca. 600 m oppstrømskraftstasjonen.
Det går opp bådelaksog sjøørret,sporadiskogså noe sjørøye.Lakserdominerendefiskeslag.

Lovik Fiske- og grunneierlagselger fiskekortforhele elva, og det fiskes en del. Innrapportert
fangst for sesongen 1992 var 26 laks (43 kg) og 5 sjøørret(2,5 kg). Kraftutbyggingahar
ødelagt mye. Et stortproblemer at en stor del av fisken blir ståendeunderkraftstasjonender
den er sværtutsattfor å bli tattav tjuvfiskere(garn,"repping").Elva ble bonitertog elfisket
den 15.06.90 påmiddelsvannføring.

Boniterinq

Det nedersteavsnittetav Storelva(tabell 46, omr. A) er påvirketav flo og fjære,og dermed
uegnet som gyteområdefor laks og sjøørret.Omr.B og spesielt omr. C harflere fine kulperi
veksling med storsteinetestryk.Strekningenharflere gode gyteplasser.Videre oppoverelva
(omr.D, E og F) er det ingen størrekulperav betydning,men en del småkulpetepartier.Gyte-
og oppvekstforholdeneer tildelsmeget gode. Mye av fiskengåroppunderkraftstasjonen,mens
en del trolig går til noen små fosser omlag 600 m oppstrøms kraftstasjonen.I sideelva,
Finngammelvakanfiskengå et kortstykke(100-200 m), Finngammelvable ikkebonitert.

Tabell 46.

Bonitering av Storelva med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til venstre under
dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus), GG(grov grus),
LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav), M(middels), S(sterk), Si(stri),
U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 500 15000 G/GG - 20/100 - U D gode
B 800 7200 GG/LS/MS M/S 30/100 - G G gode
C 2500 25000 G/B M/S 40/150 fiere MG G svært gode
D 1500 12000 G M 40/100 - G D middels
E 450 900 GG/LS/MS L/M 10/50 - D MG dårlige
F 300 450 B M/S 20/100 - D G/MG dårlige

Tot. 6050 60550 - - - - -
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Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på 3 stasjoner (se kart fig. 41), i alt 420 m2.Fangsten
ble 47 laks—,5 ørret—og en røyeunge (tabell 47). Fangsten på stasjon 1 bestod bl.a. av 6
laksesmolt. Det ble også elfisket nederst i Finngammelva. Fangsten her ble en ørret (3+) og en
laks (2+). Lengdefordelingen av fangsten på st. 1, 2 og 3 er vist i figur 40.

Tabell 47.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av laks- og ørretunger ved en omgang elfiske i Storelva den
15.06.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) laks- + ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde
angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+). Når
det gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde




Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.




(m2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2

 180 GG/MS/B M/S 20/60 0 4 15 0 0 0 0 0 0 10,6 0,0

 150 G/B M/S 30/60 0 6 7 0 0 1 0 0 0 9,3 0,0

 90 LS/MS/SS UM 10/20 0 0 15 0 0 4 0 0 1 22,2 0,0

Tot. 420 - - - 0 10 37 0 0 5 0 0 1 12,6 0,0
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Figur 40. Lengdefordeling av laks- og ørretunger fanget ved elfiske den 15.06.90 i Storelva.

Diskus'on roduks'onsotensialetiltak

Boniteringen viser at store deler av elva har gode gyte—og oppvekstforhold for laks og
ørret/sjøørret. Elva har flere kulper som skaper standplasser for gytefisken og atraktive
fiskeplasser. Elfisket gav stor overvekt av laks. Det stemmer med fargststatistikken fra 1992
som viser at det aller meste av det som fiskes er laks.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet i elva beregnet til ca. 2900 smolt av
laks og sjøørret pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og sjø på ca.
600 voksen laks og sjøørret. En slik produksjon forutsetter et manøvreringsreglement for
kraftverket som tar mer hensyn til flskens behov enn tilfelle er med dagens praksis.
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Aktuelle tiltak:

Kraftutbyggingenhar redusertproduksjonspotensialetbetydelig, bl.a. fordi elvestrekningen
mellom Bleiksvatnetog kraftstasjonener tilnærmettørrlagtmed unntakav nårdet er overløp
på dammen.I tillegg hevdes det at kraftstasjonenstenges i perioderom sommeren.Dette kan
føre til betydlig dødlighet av yngel, fordi store arealer av elva nedstrøms kraftstasjonen
plutselig tørrlegges. Dessuten skaper hurtige vannstandsendringerdårlige forhold for
sportsfiske.

Det er ønskelig at det i framtidablir tattmerhensyntil fisken og utøvelsen av sportsfisket.Et
annetog merskånsomtmanøvreringsreglementforkraftverketbørpraktiseres.
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29. Bekk fra Norddalsvatnet

BekkenfraNorddalsvatnetmunnerut på sørøstsidaav Andøyaca. 3 km nordfor Skjoldehamn
(se kartfig. 43). Utløpet harfølgende kartreferanse:1232-4 33WWS222442. Nedslagsfelteter
ca. 3,5 km2.Anadromfisk kangå opp i Norddalsvatnetog troliget stykkevidere(100-300 m)
i bekkenfraBrynnedalsvatnet,som er den viktigste innløpsbekkentil Norddalsvatnet.Skjolde
fiskeforeningselger fiskekortforvatnet.Bekkenmellom vatnetog utløpeti sjøen ble bonitert
og elfisketden 16.06.90 påmiddelsvannføring.

Bekken mellom Norddalsvatnetog utløpet er ca. 700 m lang. Gunstige strøm—og bunn—
forhold,med middelsvannhastighetog liten til storstein, gir gode gyte—og oppvekstvilkårfor
ørret/sjøørret.I utløpet fravatnetrennerbekkengjennomet rørsom er i ferdmed å rusteopp.
Det er storfareforat røretvil klappesammeni løpetav få år.

Det ble fisket med elektriskfiskeapparatpå en stasjon(se kartfig. 44), i alt 75 m2.Fangstenble
65 ørretungerav alle årsklasser(0+, 1+, 2+ og 3 +). Lengdefordelingenav fangstener vist i
figur43.
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Figur42. Lengdefordelingav ørretungerfangetvedelfiskeden16.06.90i bekkenfraNorddalsvatnet.

Elfiskeresultatetviser at tetthetenav ørretungeri utløpsbekkenfraNorddalsvatneter høy (87
fisk/100 m2på elfiskestasjonen).

Pågrunnlagav boniteringener produksjonspotensialeti utløpsbekkenberegnettil ca. 80 smolt
av sjøørretpr. år. Dette vil kunne gi en samlet årlig fangst i bekk og sjø på ca. 20 voksen
sjøørret.I tillegg kommeren ikke beregnetproduksjonav smolt i Nordalsvatnet(og i bekken
fraBrynneldalsvatn)som troligerbetydelig.
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Aktuelle tiltak:

Røretsom bekkenrennergjennomi utløpetav Norddalsvatneter i ferdmed å rusteopp og kan
klappesammennårsom helst.Eteventueltnyttrørmå legges slik at den naturligeelvebunnen
blirmest mulig naturlig(grusog stein). Det beste alternativetfor fiskener å bygge ei bruover
bekken.Det ermeget viktig at utløpetav vatnetikkesenkes i forbindelsemed et slikt tiltak.

Før eventuelle tiltak settes i gang skal planene legges fram for Fylkesmannens
miljøvernavdeling.

B å

Kkas7:i5inden
	 17

Soindalen

Åsen

	 46

Rastuva

Disken

 -1 ,
. k..,,,i1Å

.,
. i . o 1

1,-,

/ • Or.LVyqiirdsnesel
1.78  ", o ! . •

S' g ård 3 •-•
1 .

, Godb41 „ken

L neset ):;• "

Lanes':; •

. .

Bryn erlskardel

;

- - --et

SanInes-

"J>
-

Grenti

- 3 V .
Lasteinen heia

i

49
rbakken

Nodalen

7 '.
,

48
litinden

r 19

2(1

10

 .1%.1,"‘

Bry nels-
562

tin en ‘  \ \

NeVa

SlatteFjt

beinget

44_ 


s
uksnes o•i

Keipen

„_.Tranes obnan


,LoHolmn set

187

48

;86gtinden
' - ' 4

Vus -
tind n

15

Holmenf

•
Hestne et

tinden

IGavitinden \

C•1_ . I r. II' .

Figur43. KartoverNorddalsvatnet(nederst)og Grindelva(øverst)med elfiskestasjoner(1) og
boniterteområder(A—E)inntegnet.Målestokk1:50 000.



86

30. Grindelva

Grindelva munner ut på sørøstsida av Andøya ca. 7 km nord for Skjoldehamn (se kart fig. 43).
Utløpet har følgende kartreferanse: 1232-4 33WWS232475. Nedslagsfeltet er ca. 7 km2. Det
går opp sjøørret og noe laks i elva. Fisken har trolig problemer med å forsere en 1,5 m høy
foss omlag 300 m fra utløpet. Det hevdes fra lokalt hold at fisken kommer seg forbi fossen på
gunstig vannføring. I så fall er lakseførende strekning vel 2 km. En søppelfylling like ved sjøen
har avrenning til elva. Grindelva ble bonitert og elfisket den 16.09.90 på stor vannføring.

Strekningen mellom utløpet av elva og fossen har 2 mindre kulper og til dels meget gode
oppvekstforhold for yngel. Ovenfor fossen er det flere fine gytekulper. Elva veksler mellom
partier med finkornet bunn og lav vannhastighet, og partier med grovere bunnsubstrat og
sterkere strøm.

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på en stasjon like nedenfor fossen (se kart fig. 43), i
alt 160 m2. Fangsten ble 4 laks—og 17 ørretunger, deriblant en sjøørretsmolt. Det ble også
fisket like ovenfor fossen uten at arealet ble målt. Ovenfor fossen ble det ikke funnet laks, noe
som tyder på at fisken kan ha problemer med å forsere fossen. Lengdefordelingen av fangsten
er vist i figur 44.
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Figur 44. Lengdefordeling av laks- og ørretunger fanget ved elfiske den 16.06.90 i Grindelva.

Resultatet av elflsket tyder på at Grindelva er et typisk sjøørretvassdrag med bare sporadisk
oppgang av laks.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet i elva beregnet til ca. 360 smolt av

sjøørret pr. år (iberegnet strekningen ovenfor fossen). Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet
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31. Stokkelva

Innledninq

Stokkelva kommer fra Stokkvatnan, renner mot nordøst og munner ut i Tranesvågen ca. 3 km
vest for Risøhamn (se kart fig. 46). Utløpet har følgende kartreferanse: 1232-4
33WWS237534. Nedslagsfeltet er ca. 7 km2.Anadrom fisk kan gå til Nedre Stokkvatn, totalt
ca. 4 km. Stokkelva er et typisk sjøørretvassdrag, med sporadisk oppgang av laks. Grunneierne
er ikke organisert og det selges heller ikke fiskekort. Det hevdes at et betydelig tjuvfiske med

garn foregår i elvemunningen og i stille dype partier av elva. Innløpselva til Nedre Stokkvatn

er lagt om slik at den går om Øvre Stokkvatn. I deler av Nedre Stokkvatn har det i de seinere år
grodd til med tette belter av siv, sneller og annen vannvegetasjon. En av hytteierne ved vatnet

(Nils Skjelstad) har i den forbindelse konstruert en sivskjærer som brukes for å holde

vannvegetasjonen nede. Andøy JFF har hatt kontakt med grunneierne ang. leie av fiskerett. Det
vil i tilfelle bli snakk om salg av fiskekort i Stokkvatnan. Elva ble bonitert og elfisket den
16.09.90 på liten vannføring.

Boniterinq

Stokkelva har for det meste meget gode oppvekstforhold for yngel, men relativt få gode

gytestrekninger (tabell 48). Store deler av elva domineres av grov bunn (stein og blokk) og

relativt sterk strøm. Område C skiller seg ut ved å ha relativt finkornet bunn og lav
vannhastighet. Gyteforholdene er gode på enkelte steder i dette avsnit:et, og det er en god del

vannvegetasjon som gir skjul for yngelen. I forbindelse med bonitereringen ble det fisket med
elektrisk fiskeapparat i elva like nedenfor Nedre Stokkvatn og funnet betydelig med årsyngel
(0+) av ørret. Dette viser at det foregår gyting i denne delen av elva.

Det er ingen større kulper i elva, slik at fiskemulighetene er relativt dårlige, spesielt på den
øverste delen (omr. D—F).Område C har en noen dype stilleflytende partier som skaper
standplasser for større fisk og brukbare fiskemuligheter. Utløpsosen er trolig også en atraktiv
fiskeplass. Ellers er de beste fiskemulighetene knyttet til Nedre Stokkvatn.

Tabell48.

Boniteringav Stokkelvamedhensynpågyte- og oppvekstforholdfor laksog ørret.Tallettilvenstreunder
dybdeangir middel-dypog tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser:Sa(sand),G(grus),GG(grovgrus),
LS(litenstein),MS(middelsstein),SS(storstein),B(blokk),Be(berg),L(lav),M(middels),S(sterk),Si(stri),
U(uegnete),D(dårlige),G(gode),MG(megetgode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 200 600 MS/SS/B M/S 20/60 - U MG middels
B 400 1000 MS/SS/B M 30/60 - U/D MG middels
C 1800 4500 G 1.411 -/- - G MG middels
D 350 700 LS/MS/SS M/S 30/60 - D/G MG dårlige
E 300 450 B S/Si 20/60 - U/D G dårlige
F 700 1050 LS/MS/SS M/S -/- - G MG dårlige

Tot. 3750 8300 - - - - -
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Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på 2 stasjoner (se kart fig. 46), i alt 220 m2.Fangsten
ble 36 ørretunger, deriblant 9 sjøørretsmolt (tabell 49). All smolt ble fanget på stasjon 1 ca.
100 m ovenfor flomålet. I tillegg ble det fisket like nedenfor utløpet av Nedre Stokkvatn (areal
ikke målt) og funnet betydelig med årsyngel (0+) ørret. Lengdefordelingen av fangsten på
stasjon 1 og 2 er vist i figur 45.

Tabell 49.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av ørretunger ved en omgang elfiske i Stokkelva den 16.06.90.
1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde angir middel-
dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 8+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+). Når det gjelder
andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.




(m2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2

 150 LS/MS/SS M/S 20/60 0 0 0 0 0 11 0 0 0 7,3 0,0

 70 GG M 30/60 0 0 0 0 11 14 0 0 0 35,7 0,0

Tot. 220 - - - 0 0 0 0 11 25 0 0 0 16,4 0,0
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Figur 45. Lengdefordeling av ørretunger fanget ved elfiske den 16.06.90 i Stokkelva.

Diskus'on roduks'onsotensialetiltak

Boniteringen viser at Stokkelva har mange gode oppvekstområder for yngel, men noe dårligere
med gyteplasser. De beste gyteområdene finnes i utløpet av Nedre Stokkvatn og på enkelte litt
roligere partier i den nedre delen av elva (omr. C). Under elfisket ble det utelukkende fanget
ørretunger. Dette viser at Stokkelva er et typisk sjøørretvassdrag med bare sporadisk oppgang
av laks.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet i elva beregnet til ca. 630 smolt av
sjøørret pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og sjø på ca. 130
voksen sjøørret. I tillegg kommer en ikke beregnet produksjon av smolt i Nedre Stokkvatn som
trolig er betydelig.
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Aktuelle

Oppsynetbør styrkesslik at det ulovlige fisket som det blir hevdet foregårmed garn i dype
partierav elva og i utløpetblirredusertmestmulig.

Grunneiernelangsvassdragetbørorganisereseg og begynneå selge fiskekort.Dette ernormalt
en forutsetningfor å få offentlig støtte til ulike kultiveringstiltak.En samarbeidsavtalemed
Andøy JFFom salg av fiskekortog oppsynkanværeet braløsning.
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32. Kobbedalselva

Innledning

Kobbedalselvakommer fra Nedre Kobbedalsvatn,renner mot vest—sørvestog munner ut
innersti Tranesvågenca. 7 km nordvestfor Risøyhamn(se kartfig. 48). Utløpet harfølgende
kartreferanse:1233-333WWS219553. Nedslagsfeltet er ca. 16 km2. Anadrom fisk kan gå
omlag 5 km i Kobbedalselvaog ca. 3 km i Bøbekken.Det gåropp bådelaks og sjøørret.Laks
dominerer.Bjørnskinngrunneierlagselger fiskekortforvassdraget.Det fiskes en del på lovlig
vis i elva, men det hevdesat det i tillegg foregåret utstraktrovfiskemed garni elvemunningen
og på enkelte stille og dype partier i elva og at dette har redusert fiskebestandene.
Kobbedalselvable bonitertog elfisketden 18.06.90 påmiddelsvannføring.

Boniterinq

Kobbedalselvahar få store kulper med unntakav "Krokhola"ca. 300 m ovenfor bruaved
utløpet(tabell 50, omr.A). Videreoppoverelva er det en del små kulper(omr. B) med meget
gode gyteforholdog brukbareflskemuligheter.OmrådeD er et stilleflytendepartimed en god
del siv og elvesnelle. Gyte—og oppvekstforholdeneer gode på de fleste av elvestrekningene
videreoppoverelva. Frasamløpetmed Tverrbekkentil fiskeoppgangenstoppesav en foss ca.
1,5 km nedstrøms Nedre Kobbedalsvatn blir elva stadig mer stri og grovkornet (mye
blokkbunn).

Bfsbekkenrenner sammen med Kobbedalselva omlag 500 m oppstrøms brua (omr. H).
Bøbekkenble ikke bonitert.Produksjonpotensialeterderforbareanslått.Pågunstigvannføring
kanfiskentroliggå opp til noensmåmyrtjern.

Tabell 50.

Bonitering av Kobbedalselva med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til venstre
under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus), GG(grov
grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav), M(middels), S(sterk),
Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 450 2250 GG M 20/120 1 D/G MG mid./gode
B 350 1400 GG L/M 20/100 - MG D/G gode
C 700 2450 LS/MS/SS M/S 20/50 - D/G MG middels
D 700 2450 G/GG/MS L/M 40/100 - G G gode
E 1700 5100 LS/MS/SS S 20/100 - G MG middels
F 300 900 GG M 20/80 - MG G mid./gode
G 500 1000 MS/SS/B S 30/120 2 D G/MG middels
H 3200 3200 - - - - -




Tot. 7900 18750 - - - - -
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Un fiskr istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på 3 stasjoner (se kart fig. 48), i alt 370 m2.Fangsten
ble 63 laks—og 18 ørretunger, alle eldre enn årsyngel (0+) (tabell 51). Lengdefordelingen av
fangsten er vist i figur 47.

Tabell 51.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av laks- og ørretunger ved en omgang elfiske i Kobbedalselva den
18.06.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) laks- + ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde
angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+). Når
det gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde




Laks




Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.




(m2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2

 150 GG M 20/40 0 15 10 0 0 0 0 0 0 16,7 0,0

 160 LS/MS/SS M 20/40 0 9 12 0 0 2 0 0 0 14,4 0,0

 60 MS/SS/B S 30/50 0 0 17 0 1 15 0 0 0 55,0 0,0

Tot. 370





0 24 39 0 1 17 0 0 0 21,9 0,0
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Figur 47. Lengdefordeling av laks- og ørretunger fanget ved elfiske den 18.06.90 i Kobbedalselva.

Diskus'on roduks'onsotensialetiltak

Boniteringen viser at store deler av Kobbedalselva har et høyt produksjonspotensiale pr.
arealenhet med gode gyte—og oppvekstforhold for laks og ørret/sjøørret. Elva har noen få store
kulper og en del mindre som skaper standplasser for gytefisken og brukbare fiskemuligheter.
Under elfisket ble det fanget nesten 4 ganger så mange laks— som ørretunger. Dette tyder på
laks er dominerende fiskeslag i elva, noe som også hevdes fra lokalt hold.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet i Kobbedalselva (inkl. Bøbekken)
beregnet til ca. 1300 smolt av laks og sjøørret pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet
årlig fangst i elv og sjø på ca. 260 voksen laks og sjøørret.
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Aktuelle tiltak:

Det hevdes fra lokalt hold at fiskebestandene i elva er betydelig redusert pga. ulovlig fiske med
garn i utløpet og i dypere partier av elva. Noe "repping" foregår visstnok også. For å komme
det ulovlige fisket til livs bør oppsynet styrkes.
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33. Melavassdraget

Melavassdragetmunnerved Nordmelapå vestsida av Andøya (se kart fig. 50). Utløpet har
følgende kartreferanse:1233-2 33WWS268697. Nedslagsfelteter ca. 15 km2.Anadromfisk
kan gå til Melavatn og videre til Nøssdalsvatn. Total lakseførende strekning medregnet
innsjøer er ca. 10 km. Vassdragethar bestanderav både sjøørretog laks og er betydelig
påvirketav landbruksforurensning.Det hevdes at sjøørreter dominerendefiskeslag.Nordmela
grunneierlagselger fiskekort for Melavatn og Nøssdalsvatn. Vassdraget ble elfisket den
17.06.90 påmiddelsvannføring.

Melavassdragetble ikke bonitert,men det ble fisket med elektriskfiskeapparatpå en stasjon
omlag 200 m nedstrømsNøssdalsvatnet(se kartfig. 50), i alt 220 m2.Bunnforholdenepå el—
fiskestasjonenvar dominertav liten til storstein, og vannhastighetenvar framiddels til sterk.
Fangstenble 7 laks—og 63 ørretunger.I tillegg rømtebetydelig med fisk. Lengdefordelingen
av fangstenervist i figur49.
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Figur49. Lengdefordelingavlaks- og ørretungerfangetvedelfiskeden17.06.90i Melavassdraget.

Melavassdragetble ikke bonitert,dermeder det vanskeligå si noe om produksjonspotensialet.
Men elfiskeresultatettyderi allefall på at tetthetenav ungfiskpr.arealenhet(32 fisk / 100 m2)
i elva mellom Nøssdalsvatnog Melavatner god. Det ble tattbåde laks—og ørretungerunder
elfisket, men ørretendominertenestenfullstendig.Selv om det bareble gjortundersøkelserav
yngelbestandenpå en stasjontyderresultatenepå at ørret/sjøørreter dominerendefiskeslag.
Dette stemmermed det som hevdes lokalt.
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34. Toftenelva

Innledning

Toftenelvarennermot nordog munnerut på nordspissenav Andøya omlag 3 km sørvest for
Andenes (se kart fig. 52). Utløpet har følgende kartreferanse:1233-1 33WWS412883.
Nedslagsfelteter ca. 15 km2.Anadromfisk kangå ca. 12 km opp i vassdraget.Av detteutgjør
Storvatnet,NedreÆråsvatnog ØvreÆråsvatnca. 2 km og Mosjøbekktnca. 5 km. Det gåropp
både laks og sjøørret.I tillegg er det stasjonærørretog stasjonærrøye i innsjøene.Det hevdes
at bestandene av laks og sjøørret er betydelig redusert pga. omfattende rovfiske i
elvemunningen og pga. et vannverkca. 1 km fra utløpet, som på store deler av 70—tallet
stengteforfiskensvidereoppgang.I dag ervannverketfjernet.

Andøy JFFleier fiskeretteni det meste av vassdragetav Andøy grunneierlag(med unntakav
nederste500 m). Det selges fiskekortfor innsjøene.I årene —82,—83og —84ble det satt ut
tilsammenca. 40 000 plommesekkyngelav stedegenstamme(laks?).Seinereer det sattut en
del yngel fra anlegget på Bleik (Gårdselv—stamme?).I 1989 ble det fisket anslagsvis 60-70
laks i Nedre og ØvreÆresvatnsom i tillegg til laks og sjøørretharstasjonærørretog en tett
bestandav stasjonærrøye. I Storvatnethevdes det at røye ikke er registrert.Toftenelva(inkl.
Mosjøbekken)ble bonitertog elfisketden 19.06.90 på litenvannføring.

Boniterinq

Toftenelvarennergjennomet stortmyrområdeog riksveg82 krysserelva på flere steder.Like
ovenfor utløpet er Toftenelva samlet på flere steder for å lette fiskens oppgang på lav
vannføring.En kunstigdam (tjønn)er anlagtrettnedstrømsriksvegen(tabell 52, omr.A). Ca.
1,5 km oppstrøms utløpet i sjøen deler Toftenelva seg. Det ene elveløpet kommer fra
Storvatnet(omr. C) og det andrefra Møsjevatnet(omr. G). Oppovermot Storvatnetveksler
elva mellom stilleflytendepartierog små stryk. På denne strekningener det anlagt en rekke
små tersklerfor å skapestandplasserfor fisken. I utløpetav Storvatneter elva kanalisertforå
lette fiskens oppgangsmuligheter.Dette hardessverreført til at vannstandeni Storvatneter
betydelig senket. Elvestubbenmellom Nedre Æråsvatnetog Storvatnet(omr. D) harmiddels
vannhastighetog forholdsvisgrovkornetbunnsubstratsom gir gode til meget gode gyte—og
oppvekstforhold.Også i Møsjebekkener det stort sett gode gyte—og oppvekstforhold,men
fiskemuligheteneer dårligefordibekkenikkeharkulperav betydning.

/
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Tabell 52.

Bonitering av Toftenelva med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til venstre under
dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus), GG(grov grus),
LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav), M(middels), S(sterk), Si(stri),
U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-



(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 650 5200 G/GG L 20/80 1 D G gode
B 700 2450 LS/MS/SS M/S 30/60 - D MG middels
C 2100 4200 G/GG/SS L/M 30/100 - G G dårlige
D 650 1690 LS/MS/SS M 20/60 - G MG dårlige
E 300 300 MS/SS/B S 20/50 - D MG dårlige
F 350 350 IS/MS/SS M/S 30/50 - D/G MG dårlige
G 4000 6000 GG/LS/MS M - - G MG dårlige
H 1000 500 - - - - D G/MG dårlige

Tot. 9750 20690 - - - - - - -

Omr. G-H: Mosjobekken

Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på 2 stasjoner (se kart fig. 52), i alt 400 m2. I tillegg

ble det elfisket et stykke oppstrøms stasjon 1, i utløpet av Øvre Æråsvatn, i innløpsbekken til
Øvre Æråsvatn og i Møsjebekken ca. 700 m oppstrøms samløpet med Toftenelva. Fangsten på

stasjon 1 og 2 ble 44 ørret—og 8 laksunger (tabell 53). I tillegg ble det fanget tilsammen 10
laks—,37 ørret— og 3 røyeunger på de andre lokalitetene. Her ble ikke arealet målt.
Lengdefordelingen av fangsten fra stasjon 1 og 2 er vist i figur 51.

Tabell 53

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av laks- og ørretunger ved en omgang elfiske i Toftenelva den
8.06.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) laks- + ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde
angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+). Når
det gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strom Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.




(m2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2

 285 - M/S 20/50 1 0 7 0 0 7 0 0 0 4,6 0,4

 115 LS/MS/SS M/S 20/40 0 0 0 2 1 34 0 0 0 30,4 1,7

Tot. 400 - - - 1 0 7 2 1 41 0 0 0 12,0 0,8
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Figur51. Lengdefordelingav laks- og ørretungerfangetvedelfiskeden19.06.90i Toftenelva.

Diskus'on roduks'onsotensialetiltak

Boniteringen viser at store deler av Toftenelva og Møsjebekken har gode gyte— og
oppvekstforhold for ørret/sjøørret og laks. Under elfisket ble det funnet både laks og
ørretunger av flere årsklasser, men ørret dominerte sterkt. Dette tyder på at ørret/sjøørret er
dominerende fiskeslag. Det er ingen større kulper av betydning på elvestrekningene med
unntak av like ovenfor utløpet der det er gravd en dam/kulp. Fiskemulighetene i elva må
derfor betegnes som dårlige med unntak av i de nedre deler. Fiskemulighetene er i hovedsak
knyttet til Storvatnet samt Øvre og nedre Æråsvatnet der det også selges fiskekort.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet på elvestrekningene beregnet til ca.
1200 smolt av sjøørret og laks pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv
og sjø på ca. 240 voksen sjøørret og laks. I tillegg kommer en ikke beregnet produksjon av
smolt i innsjøene som trolig er betydelig.

Aktuelle tiltak:

Kanaliseringen av elva i utløpet av Storvatnet har dessverre ført til en utilsiktet senking av
vatnet som er svært uheldig. Senkingen har ført til at store strandområder langs vatnet er
tørrlagt. Dette fører videre til redusert produksjon av næringsdyr og dårligere forhold for
fisken. Det er derfor viktig at utløpet fra Storvatnet heves (terskel ?) slik at vannstanden i
vatnet føres tilbake til sitt naturlige nivå. Før eventuelle tiltak settes i gang skal planene legges
fram for Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Det hevdes at det foregår et betydelig rovfiske på de nederste 500 m av elva som ikke er med
på organiseringen. For å oppnå en fornuftig regulering av fisket i elva bør aktuell grunneier
være med i samarbeidsavtalen som er inngått mellom de andre grunneierne og Andøy JFF.

(

(
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Figur52. KartoverToftenelvamed elfiskestasjoner(1-2) og boniterteområder(A—H)
inntegnet.Målestokk1:50 000.
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3.6. ØKSNES

35. Tuvenelva

Innledninq

Tuvenelva kommer fra Sandskarvatnan, renner nordover og munner ut innerst i Stein—
landsfjorden (se kart fig. 54). Utløpet har følgende kartreferanse: 1232-4 33WWS062338.
Nedslagsfeltet er ca. 12 km2. Anadrom fisk kan gå ca. 3 km opp i hovedelva til en foss, og
omlag 1 km i ei sideelv (Vatndalselva). Vassdraget har bestander av både laks og sjøørret.
Laks ser ut til å dominere.

Vassdraget ble åpnet for sportsfiske for første gang sommeren —92,og det arbeides for å få til
en samarbeidsavtale mellom grunneierne og Øksnes JFF om oppsyn og salg av fiskekort (Idar
Nilsen pers. med.). Anslått fangst for sesongen 1992 var 83 laks og 14 sjøørret. Et smoltanlegg
ved utløpet tar vatn fra vassdraget. Tuvenelva ble bonitert og elfisket den 11.06.90 på middels
vannføring. I tillegg til undersøkelsene i —90er det foretatt registreringer av lakselusangrep på
sjøørretsmolt den 21.07.92. I den forbindelse ble det fisket med elektrisk fiskeapparat på en
strekning like ovenfor flomålet (Nilsen 1992).

Boniterinq

De nederste 2,5 km av Tuvenelva (tabell 54, omr. A—C)har forholdsvis grovkornet bunn (grov
grus til stor stein) og middels vannhastighet som gir tildels meget gode gyte— og
oppvekstforhold. Det er bare en større kulp av betydning. Ved kulpen ble det funnet et garn
som tydeligvis nylig hadde vært brukt til å sperre av elva. Mye tyder på at denne kulpen er en
atraktiv tjuvfiskeplass. I tillegg til "storkulpen" har elva flere mindre kulper som skaper
standplasser for gytefisken.

Omlag midt på område C løper Vatndalselva sammen med Tuvenelva fra vest. Vatndalselva
som er smal og grunn uten kulper av betydning ble bonitert ca. 800 m (omr. D og E). Trolig
kan fisken gå enda lenger på høy vannføring. I hovedelva stoppes fiskeoppgangen av en høy
foss. Bunnsubstratet på de øverste 350 m av lakseførende strekning (omr. F) består for en stor
del av stein og blokk og gir derfor dårlige gyteforhold, men brukbare oppvekstforhold for
yngel.
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Tabell 54.

Bonitering av Tuvenelva med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til venstre under
dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus), GG(grov grus),
LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav), M(middels), S(sterk), Si(stri),
U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-



(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 1400 7000 LS/MS/SS M 30/120 1 G/MG MG gode
B 400 2400 GG/LS/MS M 30/100 - MG MG gode
C 700 2100 GG M 20/80 - MG G middels
D 300 450 G/GG L/M 10/50 - D/G G dårlige
E 500 1000 LS/MS/SS M/S 20/50 - D G dårlige
F 350 1050 MS/SS/B S 20/60 - D G/MG dårlige

Tot. 3650 14000 - - - - - - -

Omr. D-F: Vatndalselva

Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på 2 stasjoner (se kart fig. 54), i alt 500 m2.Fangsten
ble 61 laks—og 3 ørretunger (tabell 55). På stasjon 1 like ovenfor utløpet var 18 av 20
laksunger smoltifisert. I tillegg til elfisket i hovedelva ble det elfisket et stykke oppover
Vatndalselva, og her ble det også funnet både laks—og ørretunger. Lengdefordelingen av
fangsten fra stasjon 1 og 2 er vist i figur 53. Under elfisket som ble gjennomført like ovenfor
flomålet i juli —92ble fangsten 15 laks—og 21 ørretunger (Nilsen 1992). Av dette var det en
laksesmolt og 5 sjøørretsmolt. Alle sjøørretsmoltene var til dels sterkt infisert av lakselus.

Tabell 55.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av laks- og ørretunger ved en omgang elfiske i Tuvenelva den
11.06.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) laks- + ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde
angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+). Når
det gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.




(n2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2

 240 LS/MS/SS M 20/60 0 0 20 0 0 1 0 0 0 8,8 0,0

 260 GG/LS/MS M 20/50 0 19 22 0 0 2 0 0 0 16,5 0,0

Tot. 500





0 19 42 0 0 3 0 0 0 12,8 0,0
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Figur53. Lengdefordelingav laks- og orretungerfangetvedelfiskeden11.06.90i Tuvenelva.

Diskus'on roduks'ons otensiale tiltak

Resultatet av boniteringen og elfisket tyder på at Tuvenelva er et produktivt vassdrag med
gode gyte—og oppvekstforhold for laks og ørret/sjøørret. Under elfisket ble det fanget svært
lite ørret i forhold til laks. Dette viser at Tuvenelva i dag i hovedsak er et laksevassdrag, noe
som bekreftes av fangstestimatet for sesongen —92(83 laks og 14 sjøørret).

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet i elva beregnet til ca. 1100 smolt av
laks og sjøørret pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og sjø på ca.
220 voksen laks og sjøørret.

Aktuelle tiltak:

Tuvenelva har et betydelig potensiale som sportsfiskeelv. Initiativet som er tatt for å få til en
samarbeidsavtale mellom grunneierne og Øksnes JFF om oppsyn og salg av fiskekort er derfor
meget positivt. Funn av garn ved elvebredden i forbindelse med undersøkelsen i 1990 viser at
det i høy grad er behov for å styrke oppsynet.

Til orientering bør nevnes at organisering og salg av fiskekort normalt er en forutsetning for å
få offentlig støtte til ulike kultiveringstiltak.
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36. Navarsborrelva

Navarsborrelva, renner mot vest og munner ut på østsida av Romsetfjorden (se kart fig. 55).
Utløpet har følgende kartreferanse: 1232-4 33WWS018346. Nedslagsfeltet er ca. 5 km2.
Anadrom fisk kan gå ca. 1,5 km opp i elva til en foss. Det hevdes at det går opp både laks og
sjøørret. Grunneierne er ikke organisert og det selges heller ikke fiskekort. Navarsborrelva ble
bonitert og elfisket den 23.08.90 på liten vannføring.

Det meste av den boniterte strekningen av elva har meget gyte—og oppvekstforhold for
ørret/sjøørret og laks, med mange små kulper og en god del større kulper som skaper
standplasser for fisken og brukbare fiskemuligheter. Til tross for gode produksjonsforhold ble
det under elfisket på 100 m2 bare fanget 2 laksunger og en ørretunge. Fangsten ble ikke
lengdemålt.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet i elva beregnet til ca. 280 smolt pr. år.
Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og sjø på ca. 60 laks og sjøørret.
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Figur 55. Kart over Navarsborrelva med elfiskestasjon (1) og boniterte områder (A—C)
inntegnet. Målestokk 1:50 000.
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37. Urdskardelva

Urdskardelva kommer fra Urdskardvatnet,renner mot øst og munner ut innerst i
Bjørndalsfiorden(se kartfig. 56). Utløpetharfølgendekartreferanse:1132-1 33WWS998288.
Nedslagsfelteter omlag 3,5 km2.Ca. 2,5 km av vassdrageter tilgjengelig foranadromfisk. Av
detteutgjørelve-/bekkestrekningerca. 2 km. I hovedelvagårfiskentil Kjørvatnet,Sennvatnet
og videre oppoverUrdskardelvatil en liten foss ca. 300 m nedenforUrdskardvatnet.I tillegg
kanfiskengå til Nattmålsvatnetog Kleksvatneti to sidebekker.Skjellfjordgrunneierlagselger
fiskekort for flere av vatna. Vassdraget ble bonitert og elfisket den 21.06.90 på liten
vannføring.

Vassdragetbestårstort sett av små vatn med korteelve-/bekkestrekningermellom. De beste
gyte- og oppvekstforholdenefinnes i innløpselvatil Sennvatnetsamti bekkenfraKleksvatnet.
Elvestubbenmellom Kjørvatnetog Sennvatnetharflere kulpersom gir standplasserfor fisken.
Det ble fisketpåen stasjon (100 m2)i elva mellom Kjørvatnetog sjøen, Fangstenble bare en
ørret (181 mm). Ca. 4 stk. rømte. Det ble fanget for lite fisk til å si noe sikkert om
artsfordelingen. Boniteringentyder imidlertidpå at vassdrageter et typisk sjøørretvassdrag.
Vatnaharde beste fiskemulighetene.Tidligereskal det bl.a. ha værtet godt fiske i Sennvatnet
ettersjøørretpåseinsommerenog høsten(RoaldSelnes pers.med.).

Pågrunnlagav boniteringenerproduksjonspotensialetpåelve-/bekkestrekningeneberegnettil
ca. 200 smolt av sjøørretpr.år.Dette vil kunnegi grunnlagfor en samletårlig fangst i elv og
sjø påca. 40 voksne sjøørret.I tillegg kommeren betydeligproduksjonav smolt i innsjøene.
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38. Sminesvassdraget

SminesvassdragetkommerfraLembakkvatnet,rennermot nordøstog munnerut i Sæterbukta
på vestsida av Romsetfiorden(se kart fig. 57). Utløpet har følgende kartreferanse:1132-1
33WWS001373. Nedslagsfelteterca. 4 km2.Anadromfisk kangå ca. 2 km opp i vassdragettil
en foss omlag 500 m opp i innløpselvatil Lille Sminesvatn.Elvestrekningerutgjørca. 1 km.
Det hevdes at Sminesvassdrageter et typisk sjøørretvassdragmed baresporadiskoppgangav
laks.Sminesgrunneierlagselger fiskekortfor flereav vatnai området. Vassdragetble bonitert
og elfisketden 20.06.90 på litenvannføring.

Elva mellom StoreSminesvatnog sjøen haret variertbunnsubstratog middels vannhastighet.
Dette gir gode gyte- og oppvekstforhold.Fleresmå kulperpå strekningenskaperstandplasser
for fisk. Mellom Store og Lille Sminesvatnflyter elva rolig og har et forholdsvis finkornet
bunnsubstrat.Strekningenharbrukbaregyteforhold,men relativtdårligeoppvekstforholdfor
yngel. Ca. 500 m av innløpselva til Lille Sminesvatner tilgjengelig for oppvandrendefisk.
Strekningenharen del små kulper,middelsvannhastighetog grus-/steinbunn.Dette gir gode
gyte- og oppvekstforhold.Det ble fisket med elektriskfiskeapparatpå en stasjon(75 m2)like
oppstrøms brua som krysser elva ca. 100 m nedenfor Store Sminesvatn (se kart fig. 58).
Fangstenble 2 ørretunger,141 og 135 mm lange. Det ble fisket for lite til å si noe sikkertom
yngeltettheteni vassdraget.

På grunnlagav boniteringener produksjonspotensialeti elva beregnettil ca. 150 sjøørretsmolt
pr. år. Dette vil kunne gi grunnlagfor en samlet årlig fangst i elv og sjø på ca. 30 voksne
sjøørret.I tillegg kommeren ikke beregnetproduksjonav smolt i Store og Lille Sminesvatn
som troligerbetydelig.
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39. Nordsandvassdraget

Innledninq

Nordsandvassdragetkommer fra Øvrevatnetpå Skogsøya, rennermot nord og munnerut i

Nordsandvika(se kart fig. 62). Utløpet har følgende kartreferanse:1132-1 33WVS974460.
Nedslagsfelteter ca.10 km2.Anadromfisk kan gå opp til Øvervatnet,totalt ca. 3,5 km. Av

dette er ca. 700 m elvestrekninger. Det går opp både laks, sjøørret og sjørøye.
Nordsandvassdrageter med i verneplan 4 for vassdrag. Nordsand Gårdsforeningselger

fiskekort.Vassdragetble bonitertog elfisket den 21.08.90 på liten vannføring.Samme døgn
ble det gjennomførtet omfattendeprøvefiskemed garni Storvatnet.

Boniterinq

Nordsandvassdragetbestår av flere vatn med korte elvestubber mellom. På den nederste

elvestrekningen mellom LitIvatnetog sjøen bestårelvebunnenfor det meste av grov grus og
vannhastigheten er fra liten til middels. Dette er forhold som gir gode gyte- og

oppvekstmuligheterfor ørret/sjøørretog laks. Strekningenharflere små og en stor kulp som
gir standplasserfor størrefisk (tabell56, omr.A). Like ovenforutløpet i sjøen derelva renner
gjennomen grus- og steinvoll forandreselveløpet årligpga. kraftigevinterstormer.Hergraves

det hvertåren kanalog en brakkvannskulpfor å bringeelva tilbaketil sitt opprinneligeleie. I
elva videreoppovertil LitIvatneter detutførten del mindretiltaki formav små steinterskler.

Det hevdes at siv- og snellebeltene i LitIvatnethar økt i omfang de seinere år. Trolig kan
reduserthusdyrbeitingvære en medvirkende årsak til dette. På elvestrekningen mellom
LitIvatnetog Storvatnet(omr.B) er bunnsubstratetmergrovkornetog vannhastighetenhøyere

enn i elva mellom Litjvatnetog sjøen (omr. B). Strekningenhar ingen kulperav betydning,

men gyte- og oppvekstforholdenemå likevel karakteriseressom gode. Også på den øverste
elvestrekningenmellom Øvervatnog Storvatnerdetgode gyte- og oppvekstforhold(omr.C).

Tabell 56.

Bonitering av Nordsandvassdraget med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til
venstre under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus),
GG(grov grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav), M(middels),
S(sterk), Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 300 600 GG L/M 30/100 1 MG MG middels
B 200 400 LS/MS/SS M/S 20/40 - G MG dårlige
C 150 300 GG/LS/MS M/S 20/40 - G MG dårlige

Tot. 650 1300 - - - -
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Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektriskfiskeapparatpå 3 stasjoner(se kartfig. 62), i alt 80 m2.Fangsten
ble 18 laks—og 43 ørretunger.Det ble ikke funnetlakspå den nederstestasjonen(tabell57, st.
1), mens det på de to andrestasjoneneble fanget like mye laks som ørret.Hos ørretbestod
fangsten av 3 årsklasser, mens fangsten av laks så ut til å bestå av en årsklasse.
Lengdefordelingenav fangstenfrastasjon2 og 3 ervist i figur58.

Tabell 57.

Beskrivelse av elfiskestaAoner og fangst av laks- og ørretunger ved en omgang elfiske i
Nordsandvassdraget den 21.08.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) laks- + ørretunger pr. 100 m2.
Tallet til venstre under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel),
1+(ett-åringer), E(>1+). Når det gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strism Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.
(m2) (cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2
40 Sa/GG M 30/30 0 0 0 0 7 9 0 0 0 40,0 0,0
20 GG M 20/30 0 0 11 4 2 5 0 0 0 95,0 15,0
20 GG M 20/30 0 0 7 4 8 4 0 0 0 105,0 10,0

Tot. 80 0 0 18 8 17 18 0 0 0 70,0 6,3

	

6 6

	

5 5

	

_.4 Laks>0+
. ..

-=c 2

1

Ørret0+

11Ørret>0+

cr, fl fl fl fl fl fl fl fl ,o fl fl fl cr,
co “") CO fl co

Lengdegruppe(mm) Lengdegruppe(mm)

Figur 58. Lengdefordeling av laks- og ørretunger fanget ved elfiske den 21.08.90 i Nordsandvassdraget.

Prøv arnfiskei Storvatnet

Det ble fisket ei natt (21.-22.08.92) med 7 bunngarn.Gania ble satt på forskjellige steder i
vatnet fra land og utover.Følgende maskevidderble benyttet:16 mm (39 omf), 21 mm (30
omf), 26 mm (24 omf), 29 mm (22 omf), 35 mm (18 omf), 39 mm (16 omf) og 45 mm (14
omf). Totalfangstenble 188 fisk. Av dette var25 sjøørreter,5 sjørøyer,65 stasjonæreørreter
92 stasjonærerøyerog 1 laks (tabell 58-61). Marineparasitter(kveis og svartprikk)ble brukt
som kriteriumforå avgjøreom røyahaddeværti sjøen(sjørøye).

Størstefisk var en laks på 1389 gram.Størstesjøørretog sjørøyevar henholdsvis789 og 288
gram. Tilsvarendefor stasjonærørretog stasjonærrøye var 467 og 161 gram. Figur 59-61
viser lengdefordelingenav fangstenog andelengjellfiskog gytefisk.
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Tabell 62-65 viser fiskens kvalitet, grad av parasittinfeksjon og kjønnsmodning fordelt på
ulike lengdegrupper. Ørret som ikke hadde vært i sjøen hadde en gjennomsnittlig
kondisjonsfaktor (k—faktor)på 1.03, men k—faktorenøkte med størrelsen på fisken slik at de
største var i meget god kondisjon. Ca. 30 % av ørretene var infisert av invollsparasitter (bl.a.
måsemark). For de fleste var infeksjonsgraden relativt lav. Ingen av hunnørretene skulle gyte
kommende høst. Den stasjonære røya hadde en gjennomsnittlig k—faktorpå godt under
middels (0.78). Hos røye regnes 0.9 som middels k—faktor.Ca. 50 % av røyene var infisert av
invollsparasitter (bl.a. måsemark), men infeksjonsgraden var stort sett lav. En stor del av
hunnrøyene begynner å kjønnsmodne fra de er ca. 17 cm.

Så godt som 100 % av sjøørretene og sjørøyene var infisert av innvollsparasitter.
Infeksjongraden var lav for de fleste av fiskene. Det ble fanget 2 hunnfisk av sjørøye. Begge
var gytemodne (lengde 297 og 317 mm).

Diskus'on roduks'ons otensiale tiltak

Boniteringen viser at elvestrekningene i Nordsandvassdraget har gode gyte— og
oppvekstforhold for ørret/sjøørret og laks. Resultatet av elfisket tyder på at yngeltettheten er
god. Under elfisket ble det funnet minst 3 årsklasser av ørretunger, mens det aller meste av
laksungene trolig tilhørte bare en årsklasse. Dette tyder på at ørret/sjøørret er dominerende
fiskeslag. Det er usikkert om vassdraget kan sies å ha en egen bestand av laks.

Resultatet av prøvegarnfisket viser at Nordsandvassdraget har en god bestand av sjøørret. All
hunnørret som ikke hadde vært i sjøen var dessuten gjellfisk. Det ser ut til at det aller meste av
hunnørretene blir kjønnsmodne først etter at de har vært i sjøen. Dette tyder på at
ørretbestanden i Nordsandvassdraget er en typisk sjøørretbestand. Det ble også fanget noen
sjørøyer. Dette indikerer at vassdraget også har en bestand av sjørøye. Storvatnet har i tillegg
til sjøørret, laks og sjørøye en tett bestand av stasjonær røye. Den stasjonære røya er stort sett
småfallen, men av brukbar kvalitet.

Elvestrekningene har få større kulper, med unntak av en like ovenfor utløpet i sjøen (ved
hengebru). Fiskemulighetene er derfor i stor grad knyttet til innsjøene.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet på elvestrekningene beregnet til ca. 100
smolt av sjøørret og laks pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og
sjø på ca. 20 voksen sjøørret og laks. I tillegg kommer en ikke beregnet produksjon av smolt
av sjøørret, laks og sjørøye i Øvervatnet, Storvatnet og LitIvatnet som er trolig er mye større
enn det som produseres på elvestrekningene.

Aktuelle tiltak:

Vassdraget er som nevnt med i verneplan 4 for vassdrag. Dette setter store begrensninger på
hvilke inngrep som kan gjennomføres. Undersøkelsen viser dessuten at vassdraget fra naturens
side er produktivt og at tettheten av yngel på elvestrekningene er god. Biotopforbedrende tiltak
i form av kulpgraving, terskelbygging, fierning av vannvegetasjon m.m. er derfor unødvendig.
Unntaket er utløpet i sjøen som forandres nesten hvert år pga. vinterstormene. Her kan det
fortsatt fiernes grus for å holde elveløp og brakkvannskulp inntakt.
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Tabell 58. El natts garnfangst av stasjonær ørret fra Storvatnet (21.08.90). Antall og vekt er fordelt på de
ulike maskevidder.

mm-omfar 16-39 21-30 26-24 29-22 35-18 39-16 45-14 Totalt
Ant. garnnetter 1 1 1 1 1 1 1 7
Ant. fisk 37 19 4 2 3




65
Ant. fisk pr. garnnatt 37,0 19,0 4,0 2,0 3,0




9,3
Vekt 2232 2838 826 474 998




7368
Vekt pr. gamnatt 2232 2838 826 474 998




1053
Gjennomsnittsvekt 60,3 149,4 206,5 237,0 332,7




113,4

Tabell 59. Ei natts garnfangst av stasjonær røye fra Storvatnet (21.08.90). Antall og vekt er fordelt på de
ulike maskevidder.

mm-omfar 16-39 21-30 26-24 29-22 35-18 39-16 45-14 Totalt
Ant. garnnetter 1 1 1 1 1 1 1 7
Ant. fisk 72 19 1





92
Ant. fisk pr. garnnatt 72,0 19,0 1,0





13,1
Vekt 3863 1760 95





5718
Vekt pr. garnnatt 3863 1760 95





817
Gjennomsnittsvekt 53,7 92,6 95,0





62,2

Tabell 60. Ei natts garnfangst av sjøørret fra Storvatnet (21.08.90). Antall og vekt er fordelt på de ulike
maskevidder.

mm-omfar 16-39 21-30 26-24 29-22 35-18 39-16 45-14 Totalt

Ant. garnnetter 1 1 1 1 1 1 1 7
Ant. fisk 2 7 5 1 6 3 1 25
Ant. fisk pr. gamnatt 2,0 7,0 5,0 1,0 6,0 3,0 1,0 3,6
Vekt 344 1473 1261 304 2860 1469 147 7858
Vekt pr. garnnatt 344 1473 1261 304 2860 1469 147 1123
Gjennomsnittsvekt 172,0 210,4 252,2 304,0 476,7 489,7 147,0 314,3

Tabell 61. Ei natts garnfangst av sjørøye fra Storvatnet (21.08.90). Antall og vekt er fordelt på de ulike
maskevidder.

mm-omfar 16-39 21-30 26-24 29-22 35-18 39-16 45-14 Totalt
Ant. garnnetter 1 1 1 1 1 1 1 7
Ant. fisk 2 3 5
Ant. fisk pr. garnnatt 2,0 3,0 0,7

Vekt 481 737 1218
Vekt pr. garnnatt 481 737 174
Gjennomsnittsvekt 240,5 245,7 243,6
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Tabell 62. Kvalitet og kjønnsmodning hos "stasjonær"ørret fra Storvatnet.

Lengdegruppe (mm) 131-

160

161-

190

191-

220

221-

250

251-

280

281-

310

311-

340

Sum/gj.sn.

Antall fisk




11 22 10 9 6 5 2 65

Samlet vekt




395 1107 865 1239 1333 1556 873 7368

Gj.sn. vekt




35,91 50,32 86,50 137,67 222,17 311,20 436,50 113,35

Gj.sn. K-faktor




0,99 0,94 1,02 1,10 1,12 1,20 1,25 1,03

Kjøtt farge %







Hvit




100% 95% 100% 45%




70%

Lyserød




5%




55% 66% 100% 50% 25%

Rød





44%




50% 5%

Parasittisme %







Spoillite




5% 60% 44% 50% 40% 100% 28%

Mye/svært mye





11%




20%




3%

Kjønnsmodne Antall 1 1 1 7 4 5 2 21

hanner % 20% 8% 13% 88% 80% 100% 100% 46%

Kjønnsmodne
hunner

Antall
%







Tabell 63. Kvalitet og kjønnsmodning hos stasjonær røye fra Storvatnet.

Lengdegruppe (mm) 101- 131- 161- 191- 221- 251- 281- Sum/gj.sn.




130 160 190 220 250 280 310




Antall fisk




1 5 33 39 11 3 1 93

Samlet vekt




126 150 1445 2604 1118 291 282 6016

Gj.sn. vekt




126,00 30,00 43,79 66,77 101,64 97,00 282,00 64,69

Gj.sn. K-faktor




0,70 0,84 0,79 0,79 0,76 0,59 0,72 0,78

Kjøtt farge %








Hvit




100%




9% 5%





7%

Lyserød




60% 45% 21% 33% 50%




33%

Rød




40% 45% 74% 67% 50%




60%

Parasittisme %








Spor/lite




20% 54% 38% 33% 50%




46%

Mye/svært mye








Kjønnsmodne Antall




1 11 16





29

hanner %




25% 61% 84%





56%

Kjønnsmodne Antall 1




6 9





18

hunner % 100%




40% 45%





44%
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Tabell 64. Kvalitet og kjønnsmodning hos sjøørret fra Storvatnet.

Lengdegruppe (mm) 191- 221- 251- 281- 311- 341- over Sum/gj.sn.




220 250 280 310 340 370 400




Antall fisk




4 4 2 5 7 2 2 26
Samlet vekt




477 543 363 1494 2435 1189 1509 8010
Gj.sn. vekt




119,25 135,75 181,50 298,80 347,86 594,50 754,50 308,08
Gj.sn. K-faktor




1,28 1,04 1,05 1,10 1,06 1,30 1,14 1,12
Kjøtt farge %







Hvit




75% 50%





19%

Lyserød




25% 50% 100% 20% 14%




27%
Rød




80% 86% 100% 100% 54%

Parasittisme %








Spor/lite




75% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 92%
Mye/svært mye





20%





4%
Kjønnsmodne Antall





1 2 1




4
hanner %





33% 50% 100%




22%
Kjønnsmodne Antall






1




1
hunner %






100%




13%

Tabell 65. Kvalitet og kjønnsmodning hos sjørøye fra Storvatnet.





Lengdegruppe (mm) 221- 251- 281- 311- 341- 371- over Sum/gl.sn.




250 280 310 340 370 400 400




Antall fisk




4 1 5
Samlet vekt




930 288 1218
Gj.sn. vekt




232,5 288 243,6
Gj.sn. K-faktor




0,89 0,9 0,89

Kjøtt farge %





Hvit





Lyserød





Rød




100% 100% 100%
Parasittisme %





Spor/lite




100% 100% 100%
Mye/svært mye





Kjønnsmodne
hanner

Antall
%





Kjønnsmodne Antall 1 1 1
hunner % 100% 100% 50%
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Figur 59. Lengdefordeling av "stasjonær"ørret (hanner til venstre og hunner til høyre) fanget på garn
Storvatnet.

Lengdegruppe(mm)

6

4

2

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

20

18

16

14

12


=6 10

8

D umodne

n modne S umodne

fl modne

0 0
o o ' I

"c7, cip
0

Lengdegruppe(mm) Lengdegruppe(mm)

Figur 60. Lengdefordeling av stakjonærrøye (hanner til venstre og hunner til høyre) fanget på garn
Storvatnet.
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Figur 61. Lengdefordeling av sjøørret (hanner til venstre og hunner til høyre) fanget på garn i Storvatnet.
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114

3.7. BØ

40. Ryggedalsvassdraget

Innledning

RyggedalsvassdragetkommerfraKuskardvatn,renneri hovedsakvestover for så å dreie mot

nordde siste kilometrenefør utløpet i indredeler av Ryggefiorden(se kartfig. 64). Utløpet

har følgende kartreferanse:1132-1 33WVS891272. Deler av vassdragetdekkes av kartblad
1132-2. Nedslagsfeltet er ca. 15 km2.Anadromfisk kan gå til en foss ca. 1,7 km opp i

innløpselvatil Ryggedalsvatnet.Total lakseførendestrekninger ca. 7 km. Av dette er omlag
3,7 km elvestrekninger.Følgendevatn er tilgjengelig for oppvandrendefisk: Kråkhaugvatnet,
Ryggedalsvatnetog LitIvatnet.I 1987 og 1988 ble det sattut følgende antallyngel: 4000 laks
(-87), 3500 laks og 500 sjøørret(- 88). Ryggedalsvassdragetsfiskeforeningselger fiskekort.
Vassdragetble bonitertog elfisketden22.06.90 på litenvannføring.

Boniterinq

Ryggedalsvassdragetbestår av relativt korte elvestrekningerog flere vatn (Kråkhaugvatn

Ryggedalsvatn,LitIvatnet).Elvestrekningenmellom Kråkhaugvatnetog utløpet i sjøen har

forholdsvisgrovkornetbunnsubstrat(stein av ulik størrelse)og relativtsterkstrøm(tabell 66,
omr.A). Dette, i tillegg til fleremindrekulper,girgode gyte- og oppvekstforholdog brukbare

fiskemuligheter.Elvestubbenmellom Ryggedalsvatnog Kråkhaugvatn(omr. B) har en stor
kulp omtrentmidtveis, og bunnsubstrateter dominertav grov grus. Innløpselvatil LitIvatnet
(omr.D) harvariertebunnforhold(grusog stein),middelsstrømog fleremindrekulper.Begge
disse elveavsnittenehardermedmeget gode gyte- og oppvekstforhold.OmrådeC, derimot,
skiller seg ut med blokkbunnog stri strøm. Her er det dårlige forhold både for gyting og
oppvekst. Bekken fra Norddalsvatnet(omr. E) ble ikke bonitert. Produksjonspotensialeti
dennebekkenerderforbareanslått.

Tabell66.

Boniteringav Ryggedalsvassdragetmed hensynpå gyte- og oppvekstforholdfor laks og ørret.Tallet til
venstreunder dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser Sa(sand),G(grus),
GG(grovgrus),LS(litenstein),MS(middelsstein),SS(storstein),B(blokk),Be(berg),L(lav),M(middels),
S(sterk),Si(stri),U(uegnete),D(dårlige),G(gode),MG(megetgode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 900 3600 LS/MS/SS S 20/60 - G MG gode
B 150 225 GG M 301100 1 MG MG gode
C 200 200 B Si 20/40 - D D dårlige
D 1200 1200 G/GG/LS/MS M 15/35 flere MG MG middels
E 1200 1200 - - - - - - dårlige

Tot. 3650 6425 -






Omr.E:bekkfraNorddalsvatnet
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Un fiskr istrerin

Det ble fisket med elektriskfiskeapparatpå 2 stasjoner(se kartfig. 64), i alt 105 m2.Fangsten
ble 10 ørretunger,alle eldre enn årsyngel (0+). Lengdefordelingenav fangstener vist i figur
63.

Tabell67.

Beskrivelseav elfiskestakjonerog fangstav ørretungerved en omgangelfiskei Ryggedalsvassdragetden
22.06.90.1+/Epr.100mzer antalleldre(>0+)ørretungerpr. 100 mz.Tallettil venstreunderdybdeangir
middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser:0+(årsyngel),1+(ett-åringer),E(>1+). Når det
gjelderandreforkortelservisesdettilboniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/Epr. 0+ pr.




(m2)




(cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100mz 100inz

 30 GG/LS/MS M 30/50 0 0 0 0 2 3 0 0 0 16,7 0,0

 75 G/GG/LS M 13/35 0 0 0 0 2 3 0 0 0 6,7 0,0

Tot. 105





0 0 0 0 4 6 0 0 0 9,5 0,0

4

Ørret>0+

0
•1-3 tr,cc o 0.4

Lengdegruppe(mm)

Figur63. Lengdefordelingav ørretungerfangetvedelfiskeden22.06.90i Ryggedalsvassdraget.

Diskus'on roduks'onsotensiale

Boniteringenog elfisket tyderpå at Ryggedalsvassdrageter et produktivtvassdragmed gode
gyte—og oppvekstforholdog brukbartetthetav yngel påde forholdsviskorteelvestrekningene.
Underelfisketble detbarefangetørretyngel.Dettekantyde påat ørret/sjøørreterdominerende
fiskeslag og at laksopptrermersporadisk.

Pågrunnlagav boniteringener produksjonspotensialetpå elvestrekningeneberegnettil ca. 360
smolt av sjøørret(og laks)pr.år.Dettevil kunnegi grunnlagforen samletårligfangsti elv og
sjø på ca. 70 voksen sjøørret(og laks). I tillegg kommeren ikke beregnetproduksjonav smolt
i Kråkhaugvatnet,Ryggedalsvatnetog LitIvatnetsom troligerstørreennpåelvestrekningene.
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41. Skatvatnvassdraget

Innledning

SkatvatnvassdragetkommerfraSkatvatnetsom ligger8 moh. (se kartfig. 65). Bekkenmellom
Skatvatnetog Skatvågener ca. 400 m lang. Skatvågensom er en brakkvannspollmed et smalt
og gruntutløp, må regnes som en del av vassdraget.Nedslagsfelteter ca. 3 km2.Utløpet av
vassdraget har følgende kartreferanse:1132-1 33WVS846284. Kartblad 1132-2 dekker
områdetsør forSkatvatnet.

Anadromfisk kan gå til Skatvatnet.I følge lokalkjentegår det opp både sjørøye og sjøørret.
Laks opptrerbare sporadisk. I Skatvatnet finnes i tillegg til anadrom fisk bestanderav
stasjonærørretog røye. Det fiskes noe med garnog stang i vatnet.Grunneiernei områdeter
organiserti SundSameielag.Det selges ikke fiskekort.

Det harværtplanerom oppdrettav torskeyngeli Skatvågen.En eventuellrealiseringav et slikt
prosjektvil føre til at utløpet av brakkvannspollenmå sperresav. Resultatetav dette blir at
vassdragetstenges for vandringav fisk. I den forbindelsevises det til lov om laksefisk og
innlandsfiskm.v. paragraf35, "ingenmå uten særlig hjemmel stenge helt for fiskens frie
gang".Det kani spesielle tilfellergis dispensasjonfradetteforbudet.

Bekken mellom Skatvatnet og sjøen ble bonitert og elfisket (ungfiskundersøkelser)den
23.08.90 på liten vannføring. I slutten av september 1992 ble det gjennomført et
prøvegarnfiskei Skatvatnet.Samtidig ble det fisket med elektriskfiskeapparati utløpselva.
Resultatenefradenne undersøkelsenvil foreligge i løpet av vinteren/våren1993 (IdarNilsen
pers.med.).

Bonitering

Brakkvannspollen(Skatvågen)er ikke egnet som gytelokalitetfor anadromlaksefisk som er
avhengigav ferskvannforat rognaskal overleve.Skatvågenharimidlertidstorbetydningsom
oppvekstområdeforungfiskav sjøørretog sjørøyeog som oppholdsstedforgytefiskenframtil
vannføringeni bekkenblir såpassstor at fisken kan gå videre til Skatvatnet.Bekken mellom
Skatvågen og Skatvatnethar sand—og grusbunnpå de nederste 300 m (tabell 68). På de
øverste 100 m bestårbunnenav blokk med sandmellom. Vannhastigheteni bekkener lav til
middels. Bunn—og strømforholdenegir gode gyte—og oppvekstforholdfor ørret/sjøørret.
Selve Skatvatnetfungerersom gyteområdefor røye/sjørøye,som oppvekstområdefor ungfisk
av ørret,sjøørret,røyeog sjørøyeog som oppholdsstedformye av gytefisken.
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Tabell 68

Bonitering av bekken mellom Skatvatnet og Skatvågen med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks
og ørret. Tallet til venstre under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser:
Sa(sand), G(grus), GG(grov grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg),
L(lav), M(middels), S(sterk), Si(stri), U(uegnete), D(dårfige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-
(m) (m2) (cm) kulper forh. forh. muligh.

A 400 600 Sa/G/GG/B 14/M 40/70 MG MG dårfige

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat (elfiske) på en stasjon i bekken ca. midtveis mellom

Skatvågen og Skatvatnet (se kart fig. 65). Arealet som ble avfisket var ca. 15 m2 og fangsten
ble 8 ørretunger. Det ble funnet både årsyngel (0+) og fjorårsyngel (1+). Lengden på fisken var
fra 52 til 99 mm. I forbindelse med prøvegarnfisket i Skatvatnet i slutten av september 1992
ble det fisket på en 34 m lang strekning i utløpsbekken. Fangsten ble 9 laksyngel (0+) og 34
ørret av forskjellige årsklasser (Idar Nilsen pers. med.).

Tabell 67.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av ørretunger ved en omgang elfiske i utløpsbekken fra Skatvatnet
den 23.08.90. 1+/E pr.100 m2er antall eldre (>0+) ørretunger pr. 100 m2. Tallet til venstre under dybde
angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(>1+). Når
det gjelder andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stasj. Areal Bunn Strøm Dybde Laks Ørret Røye 1+/E pr. 0+ pr.
(m2) (cm) 0+ 1+ E 0+ 1+ E 0+ 1+ E 100 m2 100 m2

1. 15 GG/LS M 15/20 0 0 0 2 6 0 0 0 0 16,7 0,0

s'o r u s'o s otensia e tiltak

Under elfisket i august 1990 ble det utelukkende funnet ørretyngel. I september 1992 ble det
også fanget mest ørret, men i tillegg noen årsyngel av laks. De undersøkelser som er gjort
tyder på at det ikke foregår årviss gyting av laks i vassdraget som dermed ikke kan sies å ha en
egen bestand av laks. Største ørretyngel som ble fanget under elfisket i 1990 var 99 mm.
Mangel på "større" ørret i fangsten tyder på at ørretbestanden har et anadromt levevis, dvs, at
fisken vandrer ut som smolt 2 —5 år etter klekking.

Ørret/sjøørret er vanligvis avhengig av rennende vatn til gytingen. Potensielle gyteområder for
ørret/sjøørret er derfor utløpet av Skatvatnet og elva mellom Skatvatnet og Skatvågen.

Det ble ikke funnet røye under elfisket. Dette har sin naturlige forklaring da røya i de fleste
vassdrag gyter på stille vatn (Skatvatnet). Røyeungene holder seg normalt i vatnet til de
eventuelt smoltifiserer og vandrer ut som sjørøye. Den voksne sjørøya overvintrer i ferskvann
(Skatvatnet) eller i brakkvann (Skatvågen).
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Under prøvegarnfisket Skatvatnet i september —92 ble det i tillegg til stasjonær ørret og røye
fanget et betydelig antall ørret som hadde vært i sjøen (sjøørret). Hverken laks eller sjørøye ble
tatt under dette fisket (Idar Nilsen pers. med.). I løpet av vinteren/våren —93vil det bli laget en
rapport fra denne undersøkelsen.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet i bekken mellom Skatvatnet og
Skatvågen beregnet til ca. 50 smolt av sjøørret pr. år. Dette vil gi grunnlag for en årlig fangst
av ca. voksen 10 sjøørret pr. år. I tillegg kommer en ikke beregnet produksjon av smolt av
sjøørret (og sjørøye) i Skatvatnet som trolig er større.

Aktuelle tiltak:

Det er positivt at grunneierne i området er organisert. Dersom det skal gis offentlig støtte til
f.eks. kultivering er det imidlertid normalt en forutsetning at det i tillegg blir solgt fiskekort
slik at allmennheten også får adgang til å fiske i vassdraget. I Skatvatnvassdraget vil et slikt
fiske måtte foregå i selve Skatvatnet og Skatvågen da utløpsbekken er for liten.
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42. Straumevassdraget

Innledning

Denne undersøkelsen tar for seg det største av to vassdrag ved Straume. Vassdraget kommer
fra Kringelvatn og renner vestover gjennom 6 vatn (Løypåstjørna, Langvatnet, Børgevatnet,
Fagerhaugvatnet, Haversvatnet og Langvatnet) før det munner ut i Sjørisen/Førepollen (se kart
fig. 66). Ytterlige 4 vatn er tilgjengelig for anadrom fisk. Utløpet har følgende
kartreferanse:1132-2 33WVS785194. Nedslagsfeltet er ca. 16 km2.Anadrom fisk kan på høy
vannføring gå helt til Langvatnet og trolig videre i en del innløpselver/—bekkertil Langvatnet.
Total lakseførende strekning er ca. 14 km. Av dette utgjør elve—/bekkestrekningeromlag 5 km.

Vassdraget er til dels sterkt påvirket av forurensning fra landbruk og kloakk. Det er trolig at
forurensningen har ført til periodevis fiskedød på de mest belasta strekningene. Vassdraget har
imidlertid forsatt oppgang av sjøørret og laks. Det er inngått en avtale mellom grunneierne og
Bø JFF om oppsyn, salg av fiskekort og ulike kultiveringstiltak. Fiskeinteressen er imidlertid
laber, fordi det meste av fisken får en sterk grunnsmak i løpet av kort tid etter oppvandring.
Interessen for å restaurere vassdraget slik at det igjen kan bli et godt sjøørret—og laksevassdrag
er stor.

Vassdraget ble bonitert den 21.06.90 på liten vannføring. I slutten av september 1992 ble det
gjennomført et omfattende prøvegarnfiske i flere av vatna. Samtidig ble det fisket med
elektrisk fiskeapparat på noen av elve—/bekkestrekningene. Resultatene fra denne
undersøkelsen vil foreligge i løpet av vinteren/våren 1993 (Idar Nilsen pers. med.)

Boniterinq

Straumevassdraget består for en stor del av korte elvestrekninger og flere store og små vatn.
Bunnsubstratet er for det meste relativt finkornet (sand og grus dominerer) og vannhastigheten
fra liten til middels (tabell 68). Dette gir brukbare gyte—og oppvekstforhold på de fleste elve—
/bekkestrekningene. På flere steder er elvebunnen sterkt begrodd av algevr:kst. Det er ingen
kulper av betydning slik at fiskemulighetene stort sett begrenser seg til de mange vatna.
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Tabell 68.

Bonitering av Straumevassdraget med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til
venstre under dybde angir middd-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus),
GCT(grovgrus), IS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav), M(middels),
S(sterk), Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-



(m) (m2)




(cm) kul er forh. forh. muligh.
A 60 120 G M 30/50 - MG G dårlige
B 500 1500 G M 30/50 - MG G middels
C 1300 650 Sa L 10/30 - G D/G dårlige
D 500 1500 G M 30/50 - MG G middels
E 500 1500 - - - - - - -
F 500 250 G M 10/30 - G G dårlige
G 400 400 G M 30/50 - MG G middels
II 100 50 Sa L 5/10 - G G dårlige
I 400 400 LS/MS/SS L 15/30 - G G middels
J 300 150 GG L 10/20 - G G dårlige

Tot. 4560 6520 - - - - - - -

Un fiskere istrerin

I forbindelse med undersøkelsen i september 1992 ble det fisket med elektrisk fiskeapparat på
flere av elve—/bekkestrekningene i vassdraget. Det meste av det som ble tatt var ørret, men det
ble ogå funnet noe laksyngel på enkelte strekninger (IdarNilsen pers. med.).

Diskus'on roduks'ons tensialetiltak

Boniteringen tyder på at Straumevassdraget fra naturens side har et stort potensiale som
sjøørret—og laksevassdrag. Resultatene fra elfisket i —92viser at ørret/sjøørreter dominerende
fiskeslag, men at vassdraget trolig også har en laksebestand. Under prøvegarnfisket i
september 1992 ble det i tillegg til stasjonær ørret (og røye ?) fanget et betydelig antall ørret
som hadde vært i sjøen (sjøørret) samt noen laks (Idar Nilsen pers. med.). En rapport fra denne
undersøkelsen vil foreligge i løpet av vinteren/våren 1993.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet på elve—/bekkestrekningene beregnet til
ca. 500 smolt av sjøørret og laks pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag foi en samlet årlig fangst i
elv og sjø på ca. 100 voksen sjøørret og laks. I tillegg kommer en ikke beregnet produksjon av
smolt i innsjøene. Denne er trolig større enn smoltproduksjonen på elve—/bekkestrekningene.

Aktuelle tiltak:

Det desidert viktigste tiltaket i Straumevassdraget må være å redusere forurensningstilførslene
fra landbruk og kloakk som er hovedårsaken til den kraftige algeveksten og den sterke
grunnsmaken på fisken. Høyst sannnsynlig har forurensningen ført til periodevis fiskedød på
de mest belasta elvestrekningene. Samtidig med at det gjøres en innsats for å redusere
forurensningen vil det være aktuelt å renske opp flere av gyteelvene/—bekkene som i dag er
sterkt begrodd av algevekst.
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Tiltakendegrunnsmakpå fisken har ført til at interessenfor å fiske har avtattde seinere år.
Dette har videre ført til at en stor del av den stasjonæreørretbestandentrolig består av
"gammel"og parasittinfisertfisk ("forgubba"bestand).Dersom dette er tilfelle vil det kunne
være aktuelt å gå aktivt inn for å fiske ut den mindreverdigefisken ved hjelp av garn.
Fylkesmannensmiljøvernavdelingkan eventueltgi tillatelse til et slikt fiske. Når resultatene
fra prøvegarnfisketi september 1992 foreligger vil grunnlaget for eventuelt å anbefale
utfisking væretilstede.

•

Lan
•

en',..yr\-wr`

Rarunte get:-

ir

 ,_T -
\----

 

_' , 83 -
nEkftrndein l

,

o He „aig

)
8

2 3 20

Vikanöy &
20 Qtø rt

" _

- ° sni4sk
Ru dtuuaume • ,

- kftry rgen

)sukto
55

Fordya
lactdan

,-<<••-`'.'\' •:,.- „,ayrk

4 ‘-' ct- i ' °;' .
4

nese _ _
o

1I „.

, ON•c,``'
„

g 4 ..„_„) 1.15?‹ _

	

. • yyn" nwn
•.0

För

Cr)

'

/
'

Ba

Fege
_ _

ar,

o -

_
_ •_k<

Rirrgstadåserr

_ang4 -
-

,

_

Anderstuvra

.?-_ 18T, 'P01(å9ifin

-Irullrtalen: "7

 138',, . -k"\-,W 1.0, ,,--, ,

' • \ \ ...,,j‘‘

',7-'


„,..4

4:- / ' :.'":17';:4:4 , t \q,  -.\\.,
..--•

:rrr

Eptl-

k.•\‘e.'tx-:

7

dr en

-

”`,bs - SUstrkstair,s,
,

"
_

'u en ,

För lmen
5 3

 cel
-Svar

Slåtrxrira

jarvolIs de

6 .
k gen

j

resriserr

o

f„-1Korsneset

te,

E

Figur66. Kartover Straumevassdragetmed boniterteområder(A—J)inntegnet.Målestokk
1:50 000.



123

43. Bøvassdraget

Innledninq

Bøvassdraget kommer fra Bøvatnet, renner mot sør og munner ut ved Bø (se kart fig. 67).
Utløpet har følgende kartreferanse: 1132-2 33WVS823124. Nedslagsfeltet er ca. 6 km2.
Anadrom fisk kan gå til Bøvatnet, totalt ca. 3 km. Av dette utgjør elve—/bekkestrekninger
omlag 1 km. Vassdraget har bestander av sjøørret og stasjonær ørret Det hevdes at det foregår
noe garnfiske i Bøvatnet. Grunneierne er ikke organisert og det selges heller ikke fiskekort.
Vassdraget ble bonitert og elfisket den 20.08.90 på liten vannføring.

Boniterinq

Ca. 100 m fra utløpet i sjøen er elva lagt i et rør under vegen. Ved liten vannføring (fjære ?)
dannes det en liten foss på nedsida av røret. De nederste 300 m av elva mellom sjøen og
Kringelvatnet veksler mellom småkulper og stryk (tabell 69, omr. A og B). Gms—og steinbunn
skaper gode gyte—og oppvekstforhold. Videre oppover mot Kringelvatnet blir bunnsubstratet
mer finkomet og vannhastigheten avtar (omr. C). Den øvre delen av elvestrekningen mellom
Bøvatnet og Kringelvatnet har forholdsvis grovkornet bunn (grus og stein) og middels
vannhastighet. Dette gir gode gyte—og oppvekstforhold (omr. E). De nedre deler av elva
mellom Bøvatnet og Kringelvatnet er stilleflytende med sand—og mudderbunn (omr. D). Deler
av denne strekningen er nesten gjengrodd av siv, elvesneller o.l. Fiskemulighetene er gode på
den nederste og den øverste boniterte delen av Bøvassdraget.

Tabell 69.

Bonitering av Bfivassdraget med hensyn på gyte- og oppvekstforhold for laks og ørret. Tallet til venstre
under dybde angir middel-dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: Sa(sand), G(grus), GG(grov
grus), LS(liten stein), MS(middels stein), SS(stor stein), B(blokk), Be(berg), L(lav), M(middels), S(sterk),
Si(stri), U(uegnete), D(dårlige), G(gode), MG(meget gode).

Omr. Lengde Areal Bunn Strøm Dybde Større Gyte- Oppv- Fiske-




(m) (m2)




(cm) kulper forh. forh. muligh.
A 50 125 GG M 20/30 - MG MG gode
B 250 500 GG/LS/MS/B M/S 25/35 - MG MG middels
C 400 600 Sa/G L 20/35 - G G middels
D 300 600 Sa L 50/120 - D/G G gode
E 60 300 GG/LS/MS m 15/20 - MG MG gode

Tot. 1060 2125 - - - - - - -

Un fiskre istrerin

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat på en stasjon (se kart fig. 67). Avfisket areal var ca.
100 m2og fangsten ble 56 ørretunger av ulike årsklasser. Fisken ble ikke lengdemålt.
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Tabell 70.

Beskrivelse av elfiskestasjoner og fangst av ørretunger ved en omgang elfiske 1Bøvassdraget den 20.08.90.
1+/E pr.100 m2er antall eldre (>11+)ørretunger pr. 100 m2.Tallet til venstre under dybde angir middel-
dyp og tallet til høyre maks-dyp. Forkortelser: 0+(årsyngel), 1+(ett-åringer), E(> +). Når det gjelder
andre forkortelser vises det til boniteringstabellen.

Stakj.


1.

Areal

(m2)

100

Bunn


GG/LS/MS

Strøm


M/S

Dybde

(cm)

20/40

Laks

0+ 1+ E

0 0 0

Ørret

0+ 1+ E


56

Røye

0+ 1+ E

0 0 0

1+/E pr.

100 m2


56,0

0+ pr.

100 m2


0,0

Diskus'on roduks'ons tensialetiltak

Boniteringen og resultatene av elfisket viser at Bøyassdraget er et produktivt vassdrag med
tildels meget gode gyte—og oppvekstforhold for ørret/sjøørret og en høy tetthet av ørretyngel
på elvestrekningene. Det ble ikke funnet laksyngel under elfisket. Dette stemmer med
oppfatningen lokalt som er at Bøvassdraget er et typisk sjøørretvassdrag med bare sporadisk
oppgang av laks.

På grunnlag av boniteringen er produksjonspotensialet på elvestrekningene beregnet til ca. 130
smolt av sjøørret pr. år. Dette vil kunne gi grunnlag for en samlet årlig fangst i elv og sjø på ca.
30 voksen sjøørret. I tillegg kommer en ikke beregnet produksjon av smolt i Bøvatnet og
Kringelvatnet som trolig er større enn på elvestrekningene.
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Figur 67. Kart over Bøvassdraget med elfiskestasjon (1) og boniterte områder (A—E)
inntegnet. Målestokk 1:50 000.
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4. SAMMENDRAG/DISKUSJON

Rapporten tar for seg 43 småvassdrag i Vesterålen med oppgang av anadrome laksefisk (laks,
sjøørret eller sjørøye). Formålet med undersøkelsen kan deles inn i flere punkter. De viktigste
er: kartlegge utbredelsen av laks, sjøørret og sjørøye, gi et grovt anslag på produksjons—
potensialet for anadrome lakseflsk i de ulike vassdragene, registrere fiskemuligheter, kartlegge
kultiveringsbehov og foreslå tiltak for å øke fiskeproduksjonen og bedre fiskemulighetene.
Arbeidet vil gi grunnlag for en bedre forvaltning av fiskebestandene og komme offentlige
myndigheter, rettighetshavere, sportsfiskere, turistnæring og andre potensielle brukere av
vassdragene til nytte.

Undersøkelsen omfattet kartlegging (bonitering) av gyte— og oppvekstmuligheter for
anadrome laksefisk i 41 av 43 vassdrag (Buksnesvassdraget og Melavassdraget ble ikke
bonitert). I alle vassdrag unntatt Straumevassdraget ble det fisket med elektrisk fiskeapparat
(elfiske) på en eller flere stasjoner. På grunnlag av boniteringen ble produksjonspotensialet for
smolt på elvestrekningene anslått. Tabell 72 og 73 viser et sammendrag av resultatene.

I 22 av vassdragene ble det funnet laksunger under elfisket (tabell 72), og i 17 av disse ble det
registrert to eller flere årsklasser av laksunger (årsyngel (0+), fjorårsyngel (1+) eller eldre
yngel). Årviss gyting av et minimum antall laks er en betingelse dersom det enkelte vassdrag
skal kunne sies å ha en egen bestand av laks. Elfiskeresultatene indikerer at følgende av de
undersøkte vassdragene (17 stk.) har egne laksebestander: Hadsel: Kaljordvassdraget og
Gryttingvassdraget. Hadsel/Sortland: Fiskefjordvassdraget. So iland: Trollvasselva,
Lahaugelva, Kjerringnesvassdraget, Osvollvassdraget, Sørdalselva og Storelva ved Bremnes.
Sortland/Andøy: Forfjordelva. Andøy: Buksnesvassdraget, Storelva ved Lovik, Kobbedalselva,
Melavassdraget og Toftenelva. Øksnes: Tuvenelva og Nordsandvassdraget. I tillegg foreligger
det opplysninger som tyder på at ytterligere 4 av vassdragene har egne bestander av laks:
Oshaugelva og Holmstadelva i Sortland samt Ryggedalsvassdraget og Straumevassdraget i
Øksnes.

Mange av de undersøkte vassdragene har små, lavtliggende nedslagsfelt og dermed liten og
ustabil vannføring om sommeren. I disse vassdragene vil fisken vanligvis være avhengig av
innsjøer eller større kulper der den kan stå i tida mellom oppvandring og gyting på elva.
Dersom et lite vassdrag ikke har brukbare kulper eller innsjøer vil fisken måtte gå opp i elva
like før gytetida i forbindelse med en flom (Halvorsen og Kristoffersen 1989). Mye tyder
dessuten på at en god del av laks—og ørretungene vokser opp i innsjøene. Dette gjelder spesielt
i vassdrag der elvestrekningene har finkornet bunn med dårlig skjulmuligheter. Her vil yngelen
gjerne vandre fra innløps—og utløpselvene og ut i innsjøen etter en eller to somre. Slike
vassdrag har dessuten ofte de beste gyteplassene i overgangen mellorr innsjø og elv. Yngelen
har derfor bare en kort strekning å vandre til innsjøen. For mer utfyllende opplysninger om
biologien til laks, sjøørret og sjørøye i Nord—Norgevises det til tidsskriftet Ottar nr. 2 1991.

Det ble foretatt prøvegarnfiske i kun et vatn: Storvatnet i Nordsandvassdraget (Øksnes) (tabell
71). Resultatet tyder på at vassdraget har en bestand av sjørøye i tillegg til bestander av
sjøørret, (laks) og stasjonær røye. Følgende av de andre vassdragene som ble undersøkt i 1990,
har trolig også bestander av sjørøye: Kaljordvassdraget, Kongselvvassdraget,
Gryttingvassdraget, Kjerringnesvassdraget, Osvollvassdraget, Storelva ved Bremnes,
Reinsnesvassdraget, Buksnesvassdraget og Ryggedalsvassdraget.
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Det er foreløpig gjort få forsøk på å beregne hvor mye laks—og ørretunger som vokser opp i en
innsjø og hvor stor andel av vassdragets smoltproduksjon en eventuell innsjø vil stå for. For
bl.a. å skaffe til veie mer kunnskap om disse forholdene samt å kartlegge eventuelle
sjørøyebestander ble det sommeren 1992 gjennomført et omfattende prøvegarnfiske i innsjøer i
flere av de vassdragene som ble undersøkt i 1990: Kjerringnesvassdraget, Osvollvassdraget,
Storelva ved Bremnes, Gryttingvassdraget, Kaljordvassdraget og Buksnesvassdraget.

Som det framgår av tabell 73 ble det totalt i 41 vassdrag, bonitert en elvestrekning på ca. 170
km som tilsvarte et areal på ca. 800 000 m2.Produksjonspotensialet på dette arealet ble anslått
til ca. 45 000 smolt av sjøørret og laks. Dette er et minimumstall, i tillegg kommer en ikke
beregnet produksjon av smolt i innsjøer. En betydelig usikkerhet i dette tallet for antatt
smoltproduksjon er hvor stor del av ørretungene i de enkelte vassdrag som egentlig
smoltifiserer og vandrer ut i sjøen. I denne rapporten har vi antatt at det meste av ørretungene
smoltifiserer og blir til sjøørret i vassdrag der vi fant få eller ingen "bekkørret", dvs. ørret med
lengder på over ca. 20 cm. Dette gjaldt de aller fleste av de vassdrag der det ble funnet
ørretunger under elfisket. Produksjonspotensialet for sjørøye som er betydelig i flere av
vassdragene ble ikke vurdert pga. manglende metodikk.

Tallene i avsnittet foran tilsvarer en gjennomsnittlig produksjon på ca. 5,6 smolt/100 m2.
Dersom det regnes med at 20 % av smolten gjenfanges som voksen fisk (Gjøvik 1982) vil ca.
45 000 smolt kunne gi en totalfangst i elv og sjø på ca. 9000 laks og sjøørret. I dette tallet er
det som tidligere nevnt ikke tatt hensyn til produksjonen av laks—,sjøørret—og sjørøyesmolt i
innsjøer.

For laks har det vært vanlig å regne med at ca. 20 % av fangsten tas i elv og resten i sjø. For
sjøørret er andelen som tas i elv betydelig større, trolig 40-50 %. Ved en gjennomsnittsvekt pr.
fisk på 1,5 kg vil totalvekta på fangsten (elv+sjø) bli 13,5 tonn. I flere 3V de undersøkte
vassdragene dominerer sjøørreten. Dersom en regner med at 40 % av fangsten tas i elva
tilsvarer dette ca. 3600 fisk (5,4 tonn). Produksjonstallene er usikre. Sannsynligvis er
potensialet mye høyere, dersom produksjonspotensialet for smolt i innsjøer tas med i
regnestykket. Til sammenligning kan nevnes at det i et kjent laksevassdrag som Saltdalselva i
perioden 1973-1976 ble tatt mellom 5 og 8 tonn pr. år (Johnsen 1978).

Utmarksorganisering

Undersøkelsen viser at flere av de kartlagte vassdragene er dårlig organisert. I 28 av 43
vassdrag har alle eller de fleste av grunneierne gått sammen og dannet et felles
grunneierlag/elveeierlag (tabell 73). Mangel på organisering fører til at sportsfisketilbudet for
allmennheten i flere av vassdragene er dårlig (27 av 43 vassdrag har fiskekortsalg).
Gmnneierorganisering og fiskekortsalg har mange fordeler både for grunneiere og
sportsfiskere. Gjennom organisering er det mye lettere å få til en felles forvaltning av hele
vassdraget.

Behovet for en skikkelig fangststatistikk i de enkelte vassdrag kan nevnes spesielt.
Vassdragene i Nordland hadde inntil 1991 trolig den dårligste fangststatistikken i hele Norge,
og dette har skapt og skaper problemer for forvaltningen av fiskebestandene.
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I de seinere år har imidlertid Fylkesmannens miljøvernavdeling i samarbeid med
rettighetshavere i det enkelte vassdrag arbeidet mye for å forbedre fangsstatistikken. Fra og
med sesongen 1991 har dette ført til en mye bedre fangstrapportering i mange av vassdragene
(Stensli og Ludvigsen 1992).

Nedenfor følger en opplisting av de viktigste fordelene ved utmarksorganisering:

Kan unngå konflikter mellom rettighetshavere og andre brukere av utmarka (salg av
fiskekort/jaktkort).

Gir mulighet for en kontrollert beskatning av utmarksressursene, felles kultivering,
oppsyn og arealplanlegging/arealdisponering.

Gir mulighet for næringsvirksomhet i tilknytning til utmarksressursene, f.eks.
overnattingstilbud. Likeså felles markedsføring av utmarksprodukter.

Utmarkslaget kan være et felles talerør overfor myndighetene i saker som angår deres
område, f.eks. ved planer om ulike inngrep o.l.

Grunneierorganisering og kortsalg gir større mulighet for å få offentlig veiledning
og/eller økonomisk støtte til tiltak i de enkelte vassdrag.

Hvordan går man fram for å danne utmarkslag?

Først må noen ta et initiativ og innkalle grunneieme til et første møte. Dersom det er interesse
for å gå sammen om visse saksområder, velges det et interimsstyre som kan utforme et forslag
til områdeavgrensning og vedtekter. Deretter holdes et konstituerende møte. Rettledning og
hjelp får en ved en henvendelse til Nordland skogeierforening (Mosjøen). En kan også
kontakte de enkelte kommuner, lokale landbrukskontor og Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Nordland skogeierforening selger jakt—/fiskekortblokkerog oppsynskort.

Tabell 71:

Sammendrag av resultater fra prøvegarnfiske i Nordsandvassdraget (Øksnes). Fangst, antall fIsk.

sjø- stasjonær-
Vassdragsnavn Vatn dato laks ørret røye ørret røye
Nordsandvassdra et Storvatnet 21.08.90 1 25 5 65 92
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Tabell 72.

Tidspunkt for undersøkelsene, antall elfiskestakjoner,avfisket areal (m2)og fangst av fisk ved en gangs el-
fiske pr. stakjoni de ulike vassdragene.

Kommune Vassdra snavn
Dato


unders.
Vann-

føring

Ant.

stasj.

Areal

(m2) Laks Ørret Røye

Hadsel 1. Grunnførfjordvassdraget 14.06.90 middels 1 75 5 1 0




2. Grunnfjordelva 26.08.90 liten+ 1 50 2 11 0
/I 3. Kongselvvassdraget 25.08.90 middels 1 150 0 18 0




4. Kaljordvawiraget 11.06.90 middels 2 450 16 13 0
II 5. Gullstadelva 16.06.90 liten+ 1 180 0 6 0




6. Flatsetelva 17.06.90 liten+ 2 80 0 22 0




7. Storelva ved Breivik 19.08.90 liten+ 2 600 0 5 0
I/ 8. Vikelva 18.06.90 liten+ 1 90 0 17 0
s, 9. Gryttingvassdraget 14.06.90 middels 2 260 25 12 0

Hadsel/Sortl. 10. Fiskefjordvassdraget 11.06.90 middels 2 300 51 1 0




11. Langvasselva 19.08.90 liten 1 75 2 8 0
Sortland 12. Trollvasselva 22.06.90 middels 2 375 9 21 0

1$ 13. Risevassdraget 14.06.90 middels 2 290 0 72 0
" 14. Lahaugelva 19.06.90 liten+ 1 150 4 1 0
/1 15. Oshaugelva 20.06.90 liten+ 1 140 0 2 0




16. Holmstadelva 18.06.90 liten+ 3 350 0 5 0




17. Kjerringnesvassdraget 07.06.90 stor 4 600 28 6 1




18. Osvollvassdraget 08.06.90 stor 4 800 32 26 1




19. Sørdalselva 20.06.90 stor 3 540 13 15 0
II 20. i akselva ved Frøskeland 21.06.90 liten+ 1 150 0 22 0
11 21. Storelva ved Bremnes 13.06.90 middels 2 300 42 7 7
II 22. Harhalsvassdraget 13.06.90 middels 1 65 0 11 0




23. Eidebuktvassdraget 09.06.90 middels 2 260 0 11 0




24. Reinsnesvassdraget 09.06.90 middels 3 500 0 55 0
Sortl./Andøy 25. Forfjordelva 21.06.90 middels 3 1110 9 6 0
Andøy 26. Buksnesvassdraget 10.06.90 stor 7 - 89 22 0




27. Storelva ved Lovik 15.06.90 middels 3 420 47 5 1
is 28. Litleelva ved Lovik 15.06.90 middels 1 90 0 5 0




29. Bekk fra Norddalsvatnet 16.06.90 middels 1 75 0 65 0




30. Grindelva 16.06.90 stor 1 160 4 17 0




31. Stokkelva 16.06.90 liten+ 2 220 0 36 0




32. Kobbedalselva 18.06.90 middels 3 370 63 18 0




33. Melavassdraget 17.06.90 middels 1 220 7 63 0




34. Toftenelva 19.06.90 liten+ 2 400 8 44 0
Øksnes 35. Tuvenelva 11.06.90 middels 2 500 61 3 0




36. Navarsborrelva 23.08.90 liten+ 1 100 2 1 0
II 37. Urdskardelva 21.06.90 liten+ 1 100 0 1 0
II 38. Sminesvassdraget 20.06.90 liten+ 1 75 0 2 0
II 39. Nordsandvassdraget 21.08.90 liten+ 3 80 18 43 0

Bø 40. Ryggedalsvassdraget 22.06.90 liten+ 2 105 0 10 0




41. Skatvatnvassdraget 23.08.90 liten+ 1 15 0 8 0
II 42. Straumevassdraget 21.06.90 liten+ - - _... - -
/I 43. Bøvassdra et 20.08.90 liten+ 1 100 0 56 0

Totalt - - - 81 10980 537 773 10
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Tabell 73.

Sammendrag av resultater fra bonitering, beregning av produkkjonspotensiale og registrering av
fiskemuligheter. Utbredelse er strekning tfigjengefig for anadrome laksefisk pr. i dag (omf. elvestrekning,
tidevannsone og innsjøer). Bonitert strekning= elvestrekninger. Pot.smolt er et grovt anslag på antall smolt
som kan produseres på den boniterte strekningen i hver enkelt elv. Smoltproduksjonen i eventuelle innsjøer
er ikke tatt med.

Vassdra snavn
Nedsl.


felt(km2)
Inn-

s'0

Utbred. Bonitert
(km) strekn.(km)

Bonitert

areal (m2)

Pot.

smolt

felles

org.

kort
sal

1. Grunnførfjordvassdraget 6 nei 1,0 1,0 4000 200 ja ja
2. Grunnfiordelva 9 ja 3,0 2,6 11600 650 nei nei
3. Kongselvvassdraget 14 ja 3,4 2,6 8750 600 nei nei
4. Kaljordvassdraget 11 ja 3,6 1,8 17300 960 ja ja
5. Gullstadelva 12 nei 6,2 6,2 15900 1137 ja ja
6. Flatsetelva 6 ja 4,7 3,6 5500 340 ja ja
7. Storelva ved Breivik 15 nei 7,4 7,4 15000 1060 ja nei
8. Vikelva 10 ja 3,0 3,4 6000 350 ja ja
9. Gryttingvassdraget 10 ja 7,2 6,7 29550 1750 ja ja

10. Fiskefiordvassdraget 16 ja 2,0 0,9 11100 780 50% ja
11. Langvasselva 8 ja 1,0 1,0 4400 220 nei nei
12. Trollvasselva 8 ja 2,5 2,0 10500 400 nei nei
13. Risevassdraget 6 ja 3,2 2,8 10150 760 ja ja
14. Lahaugelva 11 nei 7,0 7,0 25050 1340 nei nei
15. Oshaugelva 11 ja 7,8 6,4 23803 1400 nei nei
16. Holmstadelva 23 ja 14,7 12,7 59140 3840 nei nei
17. Kjerringnesvassdraget 29 ja 11,0 10,3 102500 5400 ja ja
18. Osvollvassdraget 24 ja 11,0 9,8 75650 3200 ja ja
19. Sørdalselva 20 nei 9,0 9,0 79250 3300 nei nei
20. Lakselva ved Frøskeland 8 ja 5,0 3,5 7000 490 ja ja
21. Storelva ved Bremnes 6 ja 2,5 1,6 6210 850 ja ja
22. Harhalsvassdraget 4 ja 4,0 1,9 2210 150 ja ja
23. Eidebuktvassdraget 10 ja 4,5 3,3 9450 600 nei nei
24. Reinsnesvassdraget 12 ja 4,7 2,3 11100 640 nei nei
25. Forfiordelva 30 nei 9,6 11,2 88050 4450 ja ja
26. Buksnesvassdraget 40 ja 13,0 - - - ja ja
27. Storelva ved Lovik 26 nei 6,1 6,1 60550 2860 ja ja
28. Litleelva ved Lovik 8 ja 5,0 2,7 4450 170 ja ja
29. Bekk fra Norddalsvatnet 3,5 ja 1,5 0,7 1050 80 ja ja
30. Grindelva 7 nei 2,1 2,1 5725 360 nei nei
31. Stokkelva 7 ja 4,0 3,8 8300 630 nei nei
32. Kobbedalselva 16 nei 7,9 7,9 18750 1230 ja ja
33. Melavassdraget 15 ja 10,0 - - - ja ja
34. Toftenelva 15 ja 12,0 9,8 20653 1200 ja ja
35. Tuvenelva 12 nei 3,7 3,7 14000 1100 ja ja
36. Navarsborrelva 5 nei 1,5 1,5 3950 280 nei nei
37. Urdskardelva 4 ja 2,5 2,0 3180 200 ja ja
38. Sminesvassdraget 4 ja 2,0 1,1 2050 150 ja ja
39. Nordsandvassdraget 10 ja 3,5 0,7 1300 100 ja ja
40. Ryggedalsvassdraget 15 ja 7,0 3,7 6425 360 ja ja
41. Skatvatnvassdraget 3 ja 1,5 0,4 600 50 ja nei
42. Straumevassdraget 16 ja 14,0 4,5 6520 430 nei ja
43. Bøvassdra et 6 'a 3,5 1,1 2125 130 nei nei

Totalt 531,5 - 239,4 172,8 800785 44197 - -
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Nordland
fylke

Bindal

har en utstrekning på 508 km fra Bindal i sør til Andøy i nord. Kystlinjen er 14 000 km lang,
og dette er en fjerdedel av Norges totale kystlinje. Fylkets befolkning på 242 000 er fordelt i
45 kommuner.

16 av Norges 61 naturgeografiske regioner ligger i Nordland, og bredden på fastlandet
varierer fra 110 km på Helgeland til 6 km ved Hellemobotn i Tysfjord.

Nordland er det fylket som har størst nyttbart vannkraftpotensiale. Samtidig er andelene
vernet vassdragsnatur blant de laveste i landet.

Av Norges 408 laksevassdrag ligger 138 i Nordland. 11 av landets 25 største fuglefjell finnes i
fylket. Nordland har viktige forekomster av en lang rekke utryddingstruede planter og
dyrearter - deriblant halvparten av Norges hekkebestand av havørn. Bjørn, jerv og gaupe
forekommer i sikre bestander og ulv er registrert i de senere år.

De største forurensningsproblemene i fylket er knyttet til industriutslipp rundt Vefsnfjorden og
Ranafjorden. Utslipp av urenset boligkloakk og fra jordbruksvirksomhet til vassdrag eller
grunne sjøområder skaper til dels store brukerkonflikter. Nordland har flest oppdrettsanlegg
av landets fylker (pr. 1990). Disse representerer en betydelig fare for skadelige
miljøpåvirkninger.


