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Sammendrag 
Det er gjennomført ungfiskregistreringer i 2019 på samme stasjoner som tidligere 
undersøkelser. Hensikten med undersøkelsen var å videreføre overvåkingen, samt vurdere 
utviklingen av ungfisktetthet i vassdraget. I 2019 var gjennomsnittlig tetthet på 17,1 eldre 
laksunger / 100 m². I 2017, var gjennomsnittlig tetthet 26 laksunger per 100 m² . For begge 
årene 2017 og 2019 var det om lag halvparten så høy tetthet som det var i perioden 2010-
2016 (gjennomsnitt 40 fisk/100m² ). Basert på undersøkelser av ungfisk siden 2014 er det en 
tydellig  tendens til avtagende tetthet av laksunger i Reisaelva. Til sammenligning ble det i de 
dårlige årene før 2005 registrert tettheter på bare 2 til 6 laksunger per 100 m².  
 
 

Forord 
I Reisavassdraget har det vært gjennomført overvåking av ungfisk og gytefisk i en årrekke og  
videreføring av denne overvåkingen er sentral i forvaltningssammenheng. Naturtjenester i 
Nord ble forespurt å gjennomføre ungfiskundersøkelse i 2019. Det skulle lages en enkel 
rapport med resultatene fra undersøkelsene i 2019 og se resultatene opp imot tidligere 
undersøkelser, samt at det blir foreslått oppfølgende undersøkelser for 2020. 
 
Undersøkelsen er utført av Naturtjenester i Nord der tre personer gjennomførte 
ungfiskundersøkelsene 26-27.9. I tillegg lokal båtfører som bisto øvre del. Generelt gikk 
feltarbeidet bra, det var gode forhold sammenlignbart med tidligere undersøkelser.  
 
Undersøkelsene i 2019, er finansiert av Reisa Elvelag. Vi takker for oppdraget og ser fram til 
et videre samarbeid. 
 
Tromsø, mai 2020 
 
Rune Muladal 
prosjektleder 
 
  



1 Innledning 
Det har over 30 år vært drevet overvåking av fiskebestandene i vassdraget, både av ungfisk 
og voksenfisk. I 2019 gjennomførte Reisa elvelag egen gytefisktelling og rapport derifra 
foreligger i egen form. Naturtjenester i Nord gjennomførte ungfiskundersøkelse i 2010. Fram 
til og med 2003 ble det konkludert med at tettheten av laksunger eldre enn 0+ var generelt 
lav i hele vassdraget, mens steinulkebestanden var tallrik (Svenning 2004). Resultatene fra 
elektrofiske i Reisaelva de siste 10-12 årene, viser at den estimerte tettheten av 1-, 2- og 3-
årige laksunger (dvs. laks eldre enn 0+) i perioden 2005-2016 var vesentlig høyere enn i 
perioden 1990-2003 (Svenning 2017). I årene fra 1990-2003 var gjennomsnittlig tetthet kun 
4-6 laksunger / 100 m². I årene fra 2005 til 2008, utgjorde gjennomsnittlig tetthet 20-25 
laksunger pr. 100 m² og 35-45 laksunger pr. 100 m²  i årene 2010-2016 (Svenning 2017). 
Basert på tidligere undersøkelser så er det konkludert med at tettheten av laksunger i 
Reisaelva økte kraftig i perioden 2003-2014, mens fra 2015 til 2017 har utviklingen vært 
negativ (Svenning 2017). En av målsetningene med undersøkelsen i 2019 var å se hvordan 
utviklingen har vært siden 2017, samt ha data på langtidstrend.   

2 Områdebeskrivelse 
 
Reisaelva er det nest største vassdraget i Troms fylke. Fra avløpet av Reisavatnet (10 km2) 
til utløpet i sjøen ved Storslett er elva ca. 120 km lang, mens den lakseførende strekningen 
(opptil Imofossen) er ca.85 km. Vassdraget har utspring fra de sørvestlige delene av 
Finnmarksvidda. Deler av vassdraget ligger i Finland og i Finnmark, mens hoveddelen 
renner gjennom Kvænangen, Kåfjord og Nordreisa kommuner i Troms. Vannføringen 
karakteriseres blant annet av kraftige vårflommer. Flere elver renner inn i Reisaelva. To av 
disse, Mollesjohka og Kildalselva, er regulert. Av den totale lakseførende strekning på 85 km 
vurderte Halvorsen mfl. (1994) i overkant av 35 km (40-45 %) av elvestrekningen i Reisaelva 
som ‘bra til meget bra’ gyte- og oppvekstområder for laks. For en bredere beskrivelse av elva 
henvises det til Svenning 2017, Halvorsen mfl. 1994. 



 
 
 
Figur 1. Kart av undersøkte stasjoner i 2019 merket med røde sirkler, kart hentet og omarbeidet fra Svenning 
2017. 
 
 
 



3 Metoder og materiale 
 
Feltarbeidet er gjennomført under normal vannføring den 26 og 27 september 2019. 
Undersøkelsene av ungfisk ble utført med elektrisk fiskeapparat (Geomega A/S), innstilt på 
lav spenning og høy frekvens. Det ble fisket en omgang på 11 lokaliteter. Generelt gikk 
feltarbeidet bra, det var gode forhold som var sammenlignbar med tidligere undersøkelser.  
 
Tettheten av laksunger er i utgangspunktet beregnet etter Zippins metode. Metoden bygger 
på at man fanger fisk inntil tre omganger på hver stasjon og kan brukes når fangsten avtar i 
henhold til antall fisk som fjernes mellom hver fiskeomgang. Dersom estimert 
populasjonsstørrelse er mellom 50 og 200 individer, vil metoden gi et estimat innenfor 90 % 
konfidensintervall (Zippin 1956). Ved lave tettheter blir imidlertid Zippins estimat svært 
usikkert. I Reisaelva i 2019 var det relativt lave tettheter noe som gjør metoden mer usikker. 
Vi har i  denne sammenheng antatt at fangbarheten for laksunger er i størrelsesorden 50 %. 
Denne framgangsmåten for beregning av tetthet i Reisaelva har vært benyttet i en årrekke 
(Svenning 2017)  hvilket betyr at de estimerte tetthetene kan bli noe underestimerte på 
enkelte av stasjonene. Årsyngel (0+) av laks (< 50 mm) er generelt ikke tatt ned i 
tetthetsestimatene. Alle fiskene ble lengdemålt til nærmeste mm, fra snutespiss til enden av 
naturlig utstrakt halefinne som tidligere undersøkelser. 

4 Resultater og diskusjon 
I 2019 var den estimerte gjennomsnittlige tettheten av laksunger (>0+) ved 11 lokaliteter i 
Reisaelva på 17,1 fisk / 100 m². Sammenlignet med 2017 var tettheten på 26,8 fisk / 100m² . 
Ut fra tidligere undersøkelser ligger tettheten nå på samme nivå som i årene 2005 – 2008 og 
nesten en halvering av tetthet siden 2010-2016. Resultatet i 2019 understreker den negative 
utviklingen av ungfisktetthet som har vært siden 2015. 
 
Nederst i tabell 1 er det laget en oppsummering av antall eldre laksunger som er fanget i 
perioden 1990-2019. I perioden 1990 – 2003 var fangstene kun 4-6 laksunger / 100 m². Etter 
gjennomføring av en rekke beskatningsbegrensende tiltak økte tettheten av  laksunger og fra 
2005 til 2014 har det vært en gradvis økning i tetthet av ungfisk. De siste årene har derimot 
utviklingen snudd og tettheten er nå på samme nivåer so 2005 - 2008 årene. 
 
Av årsyngel (0+) var tettheten 12,9 fisk / 100 m², og innslaget årsyngel utgjorde 43 %. Dette 
er noe høyere innslag enn det har vært de senere årene. Resultater indikerer at det har vært 
brukbar rekruttering fra 2018, men også at det er relativt lite større laksunger som vi også 
registrerer fra øvrige undersøkelser siden 2015. 
 
Laksungene som ble fanget målte fra 30 - 152 mm, som samsvarer med tidligere 
undersøkelser. En relativt stor andel av årsyngelen ligger på 30-42 mm. Sammenlignet med 
andre tilsvarende vassdrag i Nord-Norge synes derimot størrelsen av 0+ (årsyngel) å være 
liten. Ofte ligger størrelsen på 0+ på denne tiden av året på rundt 50 mm, med andre ord så 
er årsyngelen i Reisaelva om lag en til to cm mindre enn årsyngel i eksempelvis Altaelva, 
Oksfjordelva og Målselva på samme tidsrom på året (Muladal, pers obs.).  
 
Det er store forskjeller i tetthet av laksunger i vassdraget med variasjon fra 6-40 eldre 
laksunger / 100 m². Det er særlig området ved Käyräniva og Punta som har høye tettheter 
(hhv 40 og 30 laksunger/100 m² ), dette til tross for svært gode gyte og oppvekstområder 
lengre oppe i vassdraget. Fra Mollisjohka og oppover var det forventet en høyere tetthet av 



laksunger, der i 2019 tetthet var på 14-16 eldre laksunger/100 m². Det var derimot der de 
høyeste tetthetene av årsyngel registrert i vassdraget, som kan tyde på en brukbar 
gytebestand i 2018. Generelt har det vært en tendens de siste 5-6 år at tettheten har gått 
ned i de øverste delene (i ”øverelva”). Det er tenkelig dette kan forklares med lite gytefisk 
(særlig hoer) i de øvre deler. Det ser særlig ut som det kan ha vært lite gytefisk i perioden 
2014- 2017 som gir lave tettheter av større laksunger.  
 
Det understrekes også at det kan være andre faktorer som påvirker ungfisktettheten. 
Eksempelvis er det kjent at størrelse på flommer kan ha stor betydning på overlevelse av 
årsyngel (Jensen og Johnsen, 1998). Det er derimot mindre effekt av flom i forbindelse med 
større fisk.  
 
 
Tabell 1. Oversikt over fanget fisk på de forskjellige stasjonene. Verdien en er estimerte antall fisk / 100 m2. 
Nederst i tabellen ligger oppsummerende resultater på laksunger eldre enn 0+ fra tidligere undersøkelser.  

	 Laks	0+	 Laks	eldre	 Røye	0+	 Røye	eldre	 Ørret	0+	 Ørret	eldre	

12	Nausti	 30,0	 14,0	 0,0	 0,0	 2,0	 0,0	

11	Sivra	 20,0	 18,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	

10	Mollisjohka	 24,0	 16,0	 2,0	 0,0	 4,0	 0,0	

9	Käyräniva	 6,0	 40,0	 0,0	 0,0	 10,0	 20,0	

8	Punta	 20,0	 30,0	 0,0	 0,0	 8,0	 4,0	

7	Sappen	 12,0	 10,0	 0,0	 0,0	 2,0	 12,0	

6	Rognmo	 4,0	 16,0	 2,0	 2,0	 18,0	 10,0	

5	Hallen	 6,0	 8,0	 0,0	 0,0	 6,0	 6,0	

4	Bergmo	 8,0	 14,0	 0,0	 2,0	 2,0	 12,0	

3	Haugset	 10,0	 6,0	 0,0	 0,0	 6,0	 6,0	

1	styggøyra	 2,0	 16,0	 0,0	 0,0	 0,0	 14,0	

	Gj.snitt	2019	 12,9	 17,1	 0,4	 0,4	 5,3	 7,6	

2017	 	 26,8	 	 	 	 	

2010-2016	 	 35-40	 	 	 	 	

2005-2008	 	 18-25	 	 	 	 	

1990-2003	 	 4-6	 	 	 	 	

 
 
  



 
 

 
Figur 2. Estimert tetthet av de forskjellige artene i Reisaelva fanget under el-fiske i 2019. 

 
Figur 3. Prosentvis fordeling av artene i Reisaelva fanget under el-fiske i 2019. 

4.1 Andre arter 
Under elektrofisket i 2019 utgjorde laks, ørret og røye henholdsvis 52, 22 og 1,2 % av fangstene, 
mens steinulke utgjorde 14 %. I undersøkelsene fra 2017 viser andel laksunger har gått ned, mens det 
er en økning i andel ørretunger. Andel røyeunger er lavt på lik linje som de seneste år. Den relative 
andelen av steinulke er større, som følge av lavere laksetettheter. Det kan nevnes at ved Sivra så var 
det en 50/50 fordeling mellom laks og steinulke.  
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Tetthet av ørret var på 7,6 fisk / 100 m² og 22 % av all fisk fanget var ørret. Dette er om lag 
dobbelt så høy tetthet i forhold til 2017, og det kan synes som mengde ørret i vassdraget har 
økt de siste 10 år. Generelt ser det ut som det er mest ørret i midtpartiet av elva , fra Punta 
og ned mot sjøen. Fra Mollisjohka og til Nausti er det laks og steinulke som dominerer 
ungfisksamfunnet. Det ble fanget to laker og 33 stingsild (kun stingsild på nederste stasjon). 
 
Andelen laks varierer fra 20 % nederst i elva (ved Styggøra) til over 90 % i elva (ved Nausti). 
Generelt så øker andelen laks sammenlignet med de andre artene fra munningen til øverst 
(figur 3).  
 

 
Figur 4. På lokalitet ved Sivra var det 50 / 50 fordeling av steinulke og laksunger.  

4.2 Konklusjoner 

- Det ble fisket på 11 stasjoner som også har blitt fisket tidligere år. 
- Tetthet av laksunger eldre enn 0+ varierte fra 6 – 40 laksunger / 100 m² .  
- Gjennomsnittlig tetthet var på 17,1 eldre laksunger / 100 m²  Tetthet av eldre laksunger var generelt 
lavere enn 2017 registreringene i hele elva. Det har vært en negativ utvikling i ungfisktetthet siden 
2015.  
- Tetthet av laksunger i ”Øverelva” (Sappen – Nausti) var lavere enn snittet fra 2010-2017.  
-  Det ble fanget laksunger med størrelse 30 – 135 mm, som også er i samsvar med tidligere 
undersøkelser. Generelt er årsyngelen små i forhold til andre vassdrag i landsdelen.  
- Også som tidligere år var andel årsyngel høy på de fleste stasjonene.  
- Lav tetthet av større / eldre laksunger kan skyldes lavt antall gytefisk i perioden 2014-2017. Det var 
særlig lav tetthet av laksunger i øvre deler. 
-Tetthet av laksunger har gått ytterligere ned siden 2017 i hele elva. Særlig er dette tydelig i 
”øverelva”.  Det er sterke indikasjoner på at tettheten av ungfisk har hatt en negativ utvikling de siste 
årene 4-5 årene, som igjen kan resultere i dårligere smoltutgang i 2018-2021.  

4.3 Oppfølging 2020 
- Vi foreslår å lage en standardisering på rapportering av ungfiskundersøkelser som kan leveres 
relativt raskt etter ungfiskundersøkelsene er utført.  
- Naturtjenester i Nord har fått oppdrag av Miljødirektoratet å gjennomføre gytefiskundersøkelser i 
perioden 2020 – 2023. Arbeidet ønskes gjennomført i samarbeid med elveeierlaget.   
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