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Høring av søknad om å slippe krav om minstevannføring forbi 

Luostejok kraftverk, Porsanger kommune, Finnmark. 

NVE har mottatt søknad fra Luostejok Kraftlag SA om å slippe krav om minstevannføring fra 

Gaggavatn og forbi Luostejok kraftverk.  

Luostejok Kraftlag SA fikk fornyet konsesjon til fortsatt regulering av Gaggavatn ved kongelig 

resolusjon av 15.02.2008. Det ble samtidig pålagt en helårig minstevannføring på den utbygde 

strekningen på 0,8 m3/s. Før konsesjonsfornyelsen var det ingen minstevannføring i elva. Luostejokka er 

en del av Lakselvvassdraget som er et nasjonalt laksevassdrag og vernet i Verneplan for vassdrag. I 

henhold til manøvreringsreglementet post 2 heter det at:  

«Det skal til enhver tid slippes en minstevannføring på 0,8 m3/s. Hvis tilsiget er mindre enn 

minstevannføringskravet skal hele tilsiget slippes. Minstevannføringskravet kan tas opp til ny vurdering 

etter at vannslippets virkning på produksjon av laks er tilstrekkelig dokumentert, begrenset oppad til en 

periode på 10 år.» 

Luostejok Kraftlag SA viser til fiskeundersøkelser utført i perioden 2014 – 2016 som konkluderer med 

at Luostejokka bidrar minimalt til produksjon av laksefisk i vassdraget. Kraftlaget søker derfor om å 

stoppe slippet av minstevannføring i elva. Se vedlagt søknad for nærmere beskrivelse.  

Søknaden skal behandles etter reglene i vassdragsreguleringsloven § 10 om endring av 

manøvreringsreglement. Den blir kunngjort av NVE på bokmål og samisk. Kopi av kunngjøringen er 

vedlagt.  

Søknaden sendes på høring til berørte parter. Høringsfristen er 28. februar 2018. Søknaden er også 

tilgjengelige på NVEs internettside: www.nve.no/konsesjoner.  

Vi ber Porsanger kommune om å kunngjøre saken på sine hjemmesider og legge to papir-eksemplarer av 

søknaden til offentlig gjennomsyn på rådhuset, fram til 28. februar 2018. Det ene eksemplaret av 

søknaden kan om nødvendig lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra 

utleggingsstedet.  



 
Side 2 

 

 

 

Høringsuttalelser kan sendes via internett www.nve.no/konsesjoner, til nve@nve.no eller i brev til NVE 

- Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo, så snart som mulig og senest innen 28. 

februar 2018.  

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i innstillingen i saken fra NVE til Olje- og 

energidepartementet (OED). Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et 

sammendrag som kan brukes til dette. Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter. Sentrale 

saksdokumenter legges ut på NVEs internettsider. 
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Forord 
 
Luostejohka kraftlag SA skal gjennom pålegg fra  Miljødirektoratet gjennomføre 
regulantundersøkelser i perioden 2014-2018 i den anadrome delen av Luostejohka. I 
den forbindelse ble Naturtjenester i Nord forespurt om å gjennomføre undersøkelser 
på vegne av kraftlaget. I følge undersøkelsesopplegget skal det lages en sluttrapport 
i 2019. Etter tre års registreringer vurderer vi datagrunnlaget til å være godt.  
 
Feltarbeidet er gjennomført av Hallvard Jensen, Stein Kanck, Grzegorz Wierzbinski 
og undertegnede. Egil Liberg fra Lakselv grunneierforening har deltatt i 
gytefiskundersøkelser i ved Skoganvarre og Øvrevatn. Kontaktperson hos kraftlaget 
har vært Ole G. Thomassen. Vi takker Luostjohk kraftlag SA så langt for oppdraget. 
 
 
 
 
Tromsø, 1 mars 2017 

 
 
Prosjektleder  
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Innledning 
 
Lakselvvassdraget er et nasjonalt vassdrag som har spesielt høy prioritet hos 
miljømyndighetene. I 1956-57 ble det bygget et kraftverk i Luostejohka, og 
Gaggajávre ble oppdemmet 5 meter. Oppdemmingen  førte til at Luostejokka ble 
dårlig egnet som fiskeelv. Påvirket elvestrekning er på ca 1 km og den nederste 
halvdelen (nederste 5-600 meter) har før reguleringen vært lakseførende til 
Lailafossen, hvor det visstnok var et godt og populært fiske før  reguleringen. Det 
regulerte området er om lag 35 km fra munningen av vassdraget og ligger i 
ytterpunkt av lakseførende strekning i Lakselvvassdraget. Kraftverket ble etablert i en 
tid da det ikke ble stilt krav i konsesjonen til manøvreringsreglement og 
minstevannføring.  
 
Fram til 2008 har det ikke vært krav til minstevannføring i elva. Fra 2008 har kravet 
vært en minstevannføring på 0,8 m3/s. Dette minstevannføringskravet kan tas opp til 
vurdering etter at vannslippets virkning på produksjon er tilstrekkelig dokumentert, 
begrenset oppad til en periode på 10 år.  I pålegget fra MD skal det gjennomføres en 
vurdering av gytebestanden sett opp imot fisketetthet, beskatning, gytebestandsmål 
og innslag av oppdrettslaks. Dette skal sees i sammenheng med tilsvarende 
undersøkelser i andre elver. I den grad det blir vurdert at minstevannføringa er for lav 
skal det gjøres vurderinger av hvilke vannføringsforhold som er nødvendige for å 
sikre og styrke fiskebestandene i Luostejohka. Videre skal det vurderes hvorvidt 
nåværende minstevannføring i Luostejohka er tilstrekkelig for å sikre livskraftige 
bestander av sjøvandrende laksefisk på kort og lang sikt. 
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Oppsummering	  
Det er gjennomført årlige feltundersøkelser i de pålagte områdene i Lakselvvassdraget i perioden 
2014 – 2016. Undersøkelsene er i tråd med pålegget fra Miljødirektoratet og følger Norsk Standard 
9455.  
 
Det er gjennomført ungfiskundersøkelser (el-fiske) på 10 stasjoner hvorav 4 ligger i Luostejohka på 
den sterkt påvirkede strekningen, og 2 nedstrøms kraftstasjonen i mindre reguleringspåvirkede 
områder. Det ble fanget 644 individer av fisk fordelt på 8 arter. Av disse ble det fanget 390 laksunger 
(62%), 122 ørekyt (20%), 101 ørret (13%). I tillegg ble det fanget 12 harr, 6 røyer, 7 laker, 4 gjedder 
og 6 tre-pigga stingsild som samlet utgjorde 5 % av all fisk. All fisk ble satt ut etter registreringene. 
 
Tetthet av laks i den berørte strekningen i Luostejohka (fra Lailafoss til lombola) er svært lav og 
varierte mellom årene fra 1,3 til 2,3 laksunger per 100 m undersøkt elv. Til sammenligning ble det i 
den mindre påvirkede delen av vassdraget registrert 12-15 laksunger / 100 m . Det ble ikke funnet 
årsyngel eller yngre årsklasser av laks eller ørret som viser at det ikke er noen rekruttering av artene i 
den kraftig regulerte delen av Luostejohka.   
 
Under gytefisktellingene er det ikke registrert laks eller ørret i den kraftig regulerte strekningen noen 
av årene. Konklusjonen er at den kraftig regulerte delen av Luostejohka ikke benyttes som 
gyteområde av laks eller større ørret. 
 
I de øvrige delene av undersøkelsesområde, som er mindre påvirket fra reguleringen, ble det under 
gytefiskregistreringene registrert totalt 39 laks. Det er relativ lite laks sammenlignet med øvrige 
delene, lengre ned i vassdraget vassdraget. Den undersøkte delen av Lakselvvassdraget er også 
ytterpunktet for utbredelse av laks i vassdraget.   
 
Det er  gjennomført en fullstendig inventering av hele strekningen mellom Lailafossen og Øvrevannet. 
Det inventerte arealet utgjør 314.341 m som tilsvarer rundt 12 % av hele lakseførende del 
(elvestrekninger) av vassdraget.  
 
Basert på undersøkelsen bidrar den kraftigst regulerte delen av Loustejohka ikke med produksjon av 
laks (og ørret) til vassdraget. Det finnes lite gytearealer og oppvekstarealene er marginale. Om 
kraftlaget slipper minstevannføring vil potensielt 5151 m  av dagens vanndekte areal bli tørrlagt. Det 
vil si at om lag 0.2% av tilgjengelig elveareal i Lakselvvassdraget vil forsvinne under eventuell 
tørrlegging.  
 
Det er ingen områder som er meget gode for gyte- og oppvekstområder for laks og ørret i 
Luostejohka. Det er generelt høyt innslag av arter som ørekyt, gjedde, lake og harr fra Øvrevann og 
oppover og særlig i de stilleflytende delene av Luostejohka opp til kraftstasjonen. Generelt preges 
området av habitat som ikke favoriserer anadrom laksefisk unntatt de områdene med tydelig 
strømdrag. 
 
Basert på ungfiskregistreringer, gytefiskundersøkelser og inventering av Luostejohka så foreligger det 
nå et godt grunnlag for å si at Luostejohka ikke bidrar, eller bidrar minimalt til produksjon av laksefisk i 
vassdraget.  
 
Om det det gis fritak for dagens minstevannføring i Luostejohka så bør det vurderes å gjennomføre 
avbøtende tiltak. Det foreslås å utrede muligheten å etablere et bedre og større gyteområde (ca 500 
m2) i øvre del av strømdraget på nedsiden av utløpet av kraftstasjonen. Dette kan gjennomføres ved å 
flytte egnet gytesubstrat fra den kraftig regulerte delen av Luostejohka til dette partiet. Tiltaket kan 
potensielt ha positiv effekt på laksebestanden i denne delen av vassdraget.	  
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Metoder 
	  
Det er gjennomført feltregistreringer årlig i 2014 – 2016. Feltarbeid er gjennomført årlig i 
perioden 2014 – 2016 i tråd med NS 9455. Undersøkelsesperiodene har vært i 2014: 24-25 
september (el-fiske og gytefiskregistrering) og 7 oktober (gytefiskregistrering), 2015: 22 
august og 26 september, 2016: 27-28 september.  

 

 
 
Figur 1. Oversikt over Lakselvvassdraget med undersøkelsesområdet.  
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Inventering 
I henhold til pålegget fra Miljødirektoratet skulle det gjennomføres inventering av vassdraget 
fra Lailafossen og ned til Øvervannet, med tanke på produksjonskapasitet for sjøvandrende 
laksefisk. Inventeringen skulle fokusere på tilgjengelig og samlet areal på egnede gyte-og 
oppvekstområder for laks, sjøørret og sjørøye. Sentrale elementer i inventeringen er 
vannhastighet, vanndybde, substratforhold og hulromskapasitet.  
 
Under boniteringen er de fysiske faktorene på elvestrekningen beskrevet med følgende 
forkortelser:   

Substrat 
Forkortelse  

Leire Le Finkornet marin avsetning 
Sand Sa Partikler < 1cm 
Grus G Stein (diameter 1-5 cm) 
Grov grus GG Stein (diameter 5-10 cm) 
Stein St Stein (diameter 10-20 cm) 
Stor stein SS Stein (diameter 20-50 cm) 
Blokk Bl Stein (diameter > 50 cm) 
Berg Be Fast fjell 
 

Strøm Forkortelse 
 

Lav L Vannhastighet 0.0 – 0.2 m/s 
Middels M Vannhastighet 0.2 – 0.5 m/s 
Sterk St Vannhastighet 0.5 – 1.0 m/s 
Stri Si Vannhastighet >1.0 m/s 
 
Vanndybde oppgis i middeldyp (meter). 
Begroing er gitt etter skala 0-3, hvor : 0= ingen, 1=litt, 2=middels og 3= kraftig. 
Tilgjengeligheten  av  skjul  i  form  av  hulrom  mellom  steiner  på  elvebunnen  er  viktig  for  
overlevelse  og vekst, og ungfiskproduksjon hos laks og ørret er vist å henge sammen med 
tilgang en på skjul (Finstad et  al.  2009).  
 
Denne  sammenhengen kan  trolig  forklares  ut  fra  at  laksunger  (og  ørretunger)  velger  
standplasser/territorier hvor de både kan søke etter mat og finne skjul for predatorer.  
 
Tilgjengeligheten  av skjul sier trolig derfor noe om hvor godt egnet et område i en elv er for 
ungfisk av laks og ørret (Finstad et al. 2007; Finstad et al. 2009).  Vi har ikke gjennomført 
kvantifisering av hulrom enda. Hvis det er nødvendig vil dette gjennomføres i 2017, som er i 
tråd med den opprinnelige feltplanen. Vi har defnert hulromskapasitet som kategoriene: 
dårlig (ingen hulrom), middels (noe hulrom) og godt (mye hulrom og godt skjul). 
 
En elvestreknings egnethet for gyting og oppvekstforhold for laks blir vurdert visuelt  og 
gradert etter følgende skala:  Meget god – god- middels - dårlig – uegnet 
 
Et meget godt gyteområde har som regel substrat bestående av grov grus, middels til sterk 
strøm, gjerne strømnakke, ingen fare for tørrlegging/bunnfrysing, samt stabile bunnforhold. 
Uegnete områder domineres gjerne av finkornet eller svært grovt (blokk) substrat, samt lav 
eller stri vannhastighet med ustabile bunnforhold (for eksempel rullestein).  
 
Et meget godt oppvekstområde er substrat med variert steinstørrelse på 5-50 cm. 
Strømhastigheten er være sterk til middels. Begroing indikerer stabile bunnforhold, og 
elvestrekningen er ikke utsatt for bunnfrysing. Ofte er hulromskapasitet middels- godt. Et 
uegnet område karakteriseres av finkornet substrat (ingen hulrom)og lav strømhastighet, 
eller strie, golde områder med grovt substrat (blokk/berg).  
 
Som regel vil hver lokalitet eller stasjon bestå av mer en en kategori (for eksempel stein og 
blokk). Kategoriene oppføres da etter hverandre med avtagende betydning.  
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Ungfiskregistreringer 
Et av målene for undersøkelsen er å sammenligne tettheten av laksunger i den berørte delen 
med områder som er mindre berørt.  Fisken ble fisket med elektrisk fiskeapperat (Geomega 
A/S, Trondheim), innstilt på lav spenning og høy frekvens. Etter endt fangst ble fisken 
artsbestemt og lengdemålt til nærmeste mm fra snutespiss til enden av naturlig utstrakt 
halefinne. Årsyngel av laks og ørret (alder 0+) er utelatt fra beregning av fisketetthet fordi de 
p.g.a. størrelsen er vanskelige å fange, samt stor dødelighet i løpet av første sommer gjør at 
fangstene blir for tilfeldige. Tilstedeværelse av 0+ i fangstene indikerer derimot at det har 
vært gyting året før i de aktuelle områdene og er en viktig indikator på rekruttering eller 
tilstedeværelse av gyteområde. 
 
Det er gjennomført ungfiskregistreringer i 2014, 2015 og 2016 på 10 stasjoner. Seks av 
stasjonene ligger i nedstrøms Lailafossen.  Hvorav stasjon 7-10 ligger på den regulerte 
strekningen der det i dag er minstevannføring. Stasjon 5 og 6 ligger i et strømdrag mellom to 
stilleflytende partier. Elva har her mindre påvirkning fra reguleringen, da utløpet fra 
kraftstasjonene ligger oppstrøms dette partiet.  
 
Stasjon 3 og 4 ligger ovenfor brua ved Skoganvarre og stasjon 1 og 2 i utløpet av Øvrevatn. 
Stasjonene som er valgt er et representativt utvalg basert på habitatvariasjonen for laksefisk i 
denne delen av vassdraget. Hver elfiskestasjon er på 100 m  med unntak av stasjon 7 som 
er på 250 m.  På fire av stasjonene er det  fisket 3 omganger (stasjon 3,4,5 og 7. I 
framstilling av data er det resultater etter en gangs elfiske som presenteres.  Noe som 
vanligvis tilsvarer om lag halvparten av verdien i forhold til 3 gangs fiske (Svenning m.fl., 
1998). Dette må tas i betraktning ved tolking av resultatene. 
 

 
Figur 2 Kart over el-fiskestasjoner i Luostejohka og Lakselvvassdraget. Stasjon 7-10 ligger i den direkte 
regulerte strekningen under Lailafossen. 
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Gytefiskregistreringer 
Det er gjennomført gytefisktelling alle årene. Strekning som er undersøkt vises på kart i 
resultatkapitlet (figur 7). På strekning 1 og 2 ble det benyttet en person iført våtdrakt og 
snorkelutstyr. De øvrige strekninger var vi to personer i bredden av elva for å dekke hele 
elvebredden. Tellingene er gjennomført i slutten av september måned i en periode da laksen 
har kommet på gyteplassene i vassdraget. I tillegg har vi gjennomført lystring i elva (på 
strekning 1 og 2 i Luostejohka) om for å se etter gytefisk på strekninger som ikke er egnet for 
drivtelling. Samtidig som vi har gjennomført gytefiskregistreringer har vi utført 
bonitering/inventering av elvestrekningene. 

Resultater 
Ungfiskundersøkelser  
Det er fanget 8 arter under ungfiskregistreringene. Totalt for alle årene er det fanget 644 fisk. 
Av disse utgjør fangsten 390 laksunger (62%), 122 ørekyt (20%), 101 ørret (13%). I tillegg 
ble det fanget 12 harr, 6 røyer, 7 laker, 4 gjedder og 6 trepigga stingsild som samlet utgjorde 
5 % av all fisk. (se tabell 1 og figur 3). All fisk var opp til ca 15 cm i lengde. All fisk ble 
registrert før de ble satt ut. Det var ingen fiskedødelighet under el-fisket.  
 
Tabell 1. Oversikt over de forskjellige arter og totalt antall individer av hver art  fanget i perioden 2014-16. 
Data mellom årene er slått sammen (0+ laks i parentes).   

Stasjoner 

 
Areal 
(m  ) 

 

Laks Ørret Røye Ørekyt lake 3pigg Gjedde Harr Totalt 

1 100 73(25) 13 0 22 0 0 0 1 109 

2 100 50(26) 11 0 21 0 1 0 4 87 

3* 100 103(15) 4 0 9 0 2 2 2 122 

4* 100 76(30) 6 0 47 2 0 2 0 133 

5* 100 30(4) 18 0 8 3 3 0 1 59 

6 100 17(0) 10 0 9 0 0 0 3 35 

7* 250 22(0) 13 0 4 1 0 0 1 41 

8 100 17(0) 12 2 2 1 0 0 0 34 

9 100 2(0) 11 1 0 0 0 0 0 14 

10 100 0 3 3 0 0 0 0 0 6 

Totalt 1150    390(100) 101 6 122 7 6 4 12 644 
* 3 gangs el-fiske. 
 
På stasjon 1-4 er det laks som dominerer ungfisksamfunnet, mens innslaget ørekyt og ørret 
er signifikant. Det finnes enkeltindivider av lake og 3-pigga stingsild. På stasjon 5 og 6 er det 
overvekt av laks og ørretunger, og noe ørekyte. De det er også innslag av øvrige arter. På 
strekning 7-10  var det svært lav tetthet og kun enkeltindivider av laks og ørret fisk spredt 
over den nederste halvdelen av strekningen. Det var en tydelig tendens at jo nærmere 
Lailafossen jo mindre fisk ble fanget.  
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Figur 3. Gjennomsnittlig mengde fisk fanget under el-fiske pr 100 m   undersøkt elv på de forskjellige 
stasjonene (gjennomsnitt for periodene 2014-2016). Alle alders (0+ laks) og størrelsesgrupper er 
inkludert.  

 

Tetthet og alder av laks 
Det er fanget laksunger på 9 av de 10 stasjoner som ble elektrofisket. Den eneste stasjonen 
uten laksunger var under Lailafossen (stasjon 10). Det er store forskjeller i tetthet mellom 
lokalitetene (figur 4, tabell 2 og 3).   

På stasjon 1- 4 var det i gjennomsnitt 13 laksunger / 100  m alle alders og størrelsesgrupper 
av laksunger var representert.   

På stasjon 5-6 i Luostjohka hadde 5,7 laksunger / 100 m .  Det var dominans av eldre 
laksunger  (60 %), men i 2015 ble det også registrert årsyngel (n=5) som indikerer at det var 
gyting i området i 2014. 

På stasjon 7-10 på på den sterkt reguleringspåvirka delen av Luostejohka nedstrøms 
Lailafossen var tettheten i gjennomsnitt 1,7 laksunger /100 m  (variasjon 1,3 – 2,1) etter en 
gangs elfiske. Det var utelukkende store og eldre laksunger som ble fanget der mesteparten 
(90 %) var i størrelseskategorien 10 -15 cm / alder 3+ eller eldre. Det ble ikke funnet 
årsyngel (0+), eller ettåringer som viser at det ikke er noen rekruttering av laksunger i denne 
delen av vassdraget. Det ble heller ikke funnet yngel (0+) av andre arter på stasjon 7-10. I 
Luostejohka på stasjon 5, 6, 7 og 8 var om lag 30 % av laksungene kjønnsmodne små 
hanner (”sneakers”).  
 
Tabell 2. Gjennomsnittlig tetthet av laksunger på stasjonene undersøkt. Resultater fra første gangs el-
fiske på laks eldre enn 0+. 

Stasjon 2014 2015 2016 Gj.snitt 
1 - 4 12,0 14,8 12,3 13,0 
5 - 6 7,0 6,0 4,0 5,7 
7 - 10 1,7 1,3 2,1 1,7 
Totalt 6,0 6,2 6,9 6,3 
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Figur 4. Tetthet av laksunger (eldre enn 0+)  på de forskjellige stasjonene i perioden 2014-2016. 
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Tabell 3. Oversikt over ungfisk av laks fanget på de forskjellige stasjonene i 2014-16. Stasjon 3,4,5,7 og 8 
er el-fisket tre gang (kun laksunger eldre enn 0+ inngår i tetthetsvurderingene). Antall 0+ laksunger i 
parentes. 

2016 
Stasjon 

Avfisket 
areal Runde 1 Runde 2 Runde 3 total Laksunger / 

100 mô   
1 100 22(10)     22(10) 22 
2 100 12(10)   12(10)  12 
3* 100 14 7 2 23 14 
4* 100 11(4) 7(3) 3(3) 21(10) 11 
5* 100 4 2 0 6 4 
6 100 8   8 8 
7* 250 5 1 1 7 2 
8 100 3 1 1 5 3 
9 100 0     0 0 
10 100 0   0 0 
Totalt 1150 79(24) 18(3) 7(3) 104(30) 6,9 
 

2015 
Stasjon 

Avfisket 
areal Runde 1 Runde 2 Runde 3 total Laksunger / 

100 mô   
1 100 15(5)     15(5) 15 
2 100 7(6)   7(6) 7 
3* 100 19(6) 8(2) 3(2) 30(10) 19 
4* 100 7 2 2 11(11) 7 
5* 100 8 3 0 11(4) 8 
6 100 6   6 6 
7* 250 4 1 0 5 1,6 
8 100 4 1 0 5 4 
9 100 1     1 1 
10 100 0   0 0 
Totalt 1150 71(28) 15(5) 5(3) 91(36) 6,2 

 

2016 
Stasjon 

Avfisket 
areal 

Runde 1 Runde 2 Runde 3 total Laksunger / 
100 mô   

1 100 11(10)     11(10) 11 
2 100 5(10)   5(10) 5 
3* 100 23(4) 6(1) 6 35(5) 23 
4* 100 10(3) 7(1) 1(1) 18(5) 10 
5* 100 5 3 1 9 5 
6 100 3   3 3 
7* 250 6 3 1 10 2,4 
8 100 5 1 1 7 5 
9 100 1     1 1 
 10 100 0   0 0 
Totalt 1150 69 20 10 99(30) 6,0 
* 3 gangs el-fiske.  



	  
Figur	  5.	  Under	  Lailafossen	  er	  det	  en	  større	  kulp.	  Det	  ble	  ikke	  registrert	  gytelaks	  eller	  laksunger	  i	  kulpen	  i	  
undersøkelsesperioden.	  	  

 

	  
Figur	  6.	  Typisk	  grovt	  substrat	  i	  den	  kraftig	  regulerte	  delen	  av	  Luostejohka.	  Her	  om	  lag	  150	  m	  nedstrøms	  
Laialafossen. 
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Figur 7. El-fiskelokalitet 9 i Luostejohka. Området domineres av blokk og stor stein. Uegnede 
gyteområder for laks. 

 
Figur 8. El-fiskelokalitet 8. Består av mye blokk og stor stein. Dårlige gyteområder for laks.  
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Figur	  9.	  Midtpartiet	  av	  regulert	  strekning	  i	  Luostejohka	  

	  

	  
Figur	  10.	  Utløpet	  av	  Luostejohka	  til	  lombola.	  Området	  viser	  elfiskestasjon	  7.	   
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Figur	  11.	  El-‐fiskestasjon	  6.	  Gode	  oppvekstområder	  for	  laks,	  men	  begrensede	  gyteområder.	  	  Potensielt	  område	  
for	  tiltak	  (etablere	  gyteområde). 

	  
Figur	  12.	  El-‐fiske	  stasjon	  5.	   
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Gytefisktelling  
Det er gjennomført gytefisktelling alle årene. Det ble observert totalt 146 fisk under 
gytefiskregistreringene. Av disse var det 70 harr (48%), 39 laks (28%), 35 ørret 
(23%) og 2 røyer (1%). 
 
Strekning som er undersøkt vises på figur under. På strekning 1 og 2 ble det benyttet 
en person iført våtdrakt og snorkelutstyr. De øvrige strekninger var vi to personer på 
elva. Samtidig som vi har gjennomført gytefiskregistreringer har vi utført 
bonitering/inventering av elvestrekningene. I grove trekk er resultatet gjengitt her: 
 
Hele strekning 1 (fra Lailafoss til lombola) ble befart fra land og der det var mulig 
(nok vann) gjennomførte vi registreringer. På grunn av svært lav vannføring er dette 
mulig bare på 2-3 steder (små kulper), der en i prinsippet bare legger seg ned i 
enden av kulpen og ser under vannet i hele kulpen.  Det ble ikke registrert laks eller 
annen større fisk på strekningen som er undersøkt i september og oktober måned 
alle årene. Vi gjennomførte i 2014 og 2015 også lystring på denne strekningen uten 
at vi registrerte større fisk eller gytegroper.  
 
Av mindre fisk ble det observert 2 røyer (ca 200 gr) og en ørret (ca 500 gr) i den 
nedre delen av strekningen i 2015. Strekning 1 er den eneste strekningen som er 
direkteberørt av reguleringen og resultatene viser at det ikke foregår noen gyting av 
laksefisk på denne strekningen. 
 
På strekning 2 (ved gamle brukar) observerte vi totalt 52 fisk (47 harr og 5 ørret). 
Området preges av storstein (blokk), og middels til sterk strøm (ca 100 m langt), med 
stille dype partier på oversiden og nedsiden. Det er et begrenset gyteområde for laks. 
Det ble i 2015 observert en fisk av størrelse som kunne være mellomstor laks. I 
tillegg ble det observert mulig gyteområde / eller forsøk på gyting i substrat som er 
typisk for laksegyting (storlaks). Derimot klarte vi ikke å se fisken klart, men med at vi 
også finner laksunger her av alle aldersgrupper så indikerer dette at det år om annet 
foregår begrenset gyting i på strekningen. Det er noe jernskrot i elva på strekningen 
og dette kunne med fordel ha vært ryddet opp. Området innehar også potensiale for 
tiltak der det ligger muligheter for å etablere et større gyteområde for laks og ørret.  
 
På strekning 3 fra brua der riksveien krysser ble det forsøkt gjennomført telling. I 
denne delen av elva er det derimot stilleflytende vann, med sand/mudderbunn med 
svært dårlig hulromskapasitet, med innslag av sivområder langs land. Elva er dyp og 
det er ikke egnede gyteområder for laks. Dette partiet strekker seg nesten helt ned til 
Skoganvarre – og det er dårlige  områder for drivtellinger og lite potensiale som 
oppvekstareal og gyteareal for anadrom laksefisk. Området er typisk habitat for 
østlige fiskearter  (harr, ørekyt, gjedde, lake og abbor).  
 
På strekning 4 (ovenfor Skoganvarre vannverk til Skoganvarre bru) er det viktigste 
gyteområdet i den øvre delen av Lakselvvassdraget. Det ble til sammen registrert 15 
laks og 40 harr.  I tillegg til at vi registrerte gytegroper fra laks hvert år. Området 
domineres av grus og steinbunn med middels strømhastighet. Det er moderat 
hulromskapasitet og relativt god begroing. Det er svært gode gyteforhold i denne 
delen og gode oppvekstforhold. 
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På strekning 5 nedstrøms Øvrevatn (ca 400 m) ble det registrert totalt 24 laks (5 
små, 3 mellom og 16 storlaks). Strekningen preges av grus/stein og middels 
vannhastighet og noe begroing, middels hulromskapasitet. Det er et viktig, men 
begrenset gyteområde med gode oppvekstforhold.  
 
 

 
Figur 13. Kart som viser  områdene det er gjennomført gytefiskregistreringer i perioden 2014-2016. 

	  
Tabell	  4.	  Oversikt	  over	  registrert	  gytefisk	  i	  undersøkelsesperioden	  med	  inndeling	  av	  størrelsesgrupper	  og	  
kjønn	  for	  laksen	  observert.	  	  

År Strek-
ning 

hann 
<3kg 

hann3
-7kg 

hann>
7 kg 

ho<3kg 
kg 

ho3-7 
kg 

ho>7 
kg 

Laks  
Total 

ørret røye harr Total 
fisk 

2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 
 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 4 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 3 
 5 3 1 4 0 2 6 16 8 0 3 27 

2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 13 
 4 1 1 0 3 1 0 6 7 0 10 23 
 5 1 0 1 0 0 2 4 1 0 0 5 

2014 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
 2 0 0 0 0 0 0 0 4  19 23 
 4 1 1 0 3 1 0 6 10 0 10 26 
 5 1 0 1 0 0 2 4 1 0 0 5 
 total 7 4 7 6 4 11 39 35 2 70 146 
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Inventering	  	  
Det er  gjennomført inventering av hele strekningen mellom Lailafossen og 
Øvrevannet. Området utgjør 314341 m av vassdraget som utgjør rundt 12 % av hele 
lakseførende del (elvestrekninger) av vassdraget (figur og tabell 4). Hele 
lakseførende del (kun elvestrekningene) er beregnet til  2482722 m (Hindar mfl., 
2007). I hovedsak utgjør denne delen av Lakselvvassdraget ytterpunktet for 
utbredelse av laks i vassdraget. Det er ingen områder som er meget gode for gyte- 
og oppvekstområder for laks og ørret.  I område 3 og 5 er det derimot middels til 
gode gyte- og oppvekstområder (8 % av undersøkt areal). Det øvrige arealet er 
preget av habitat bedre egnet for arter som prefererer stilleflytende områder og finere 
bunnsubstrat som harr, lake, ørekyte, gjedde og abbor.  
 
 
 

 
 
Tabell 5. Bonitering av undersøkelsesområdet. Forkortelser er forklart i metodekapittelet. 

Strekning Areal 
m    

Kode Bunn Begroing    Strøm Hul 
rom 

Dyp Gyte-
forhold 

Oppvekst-
forhold 

1 (tørrlagt) 7240   -- -- -- --   
2  5151  SS/Bl 0-1 S-Si god <0.5m  uegnet uegnet 
3 6200  St/Bl 1-2 M-Si middels >1 m dårlig + middels 
4 14750  Sa 2-3 L dårlig > 3 m dårlig dårlig 
5 25000  S 2 L - Si middels >1-2 m god god 
6 113000  Sa 0-1 L dårlig >2m dårlig dårlig 
7 84000  Sa 1-2 L dårlig >2m dårlig dårlig 
8 lombola 59000  Sa/S 2-3 Innsjø dårlig >5m dårlig dårlig 
Totalt 314341         
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1-2. Luostejohka. Strekningen fra Lailafoss til lombola er ca 520 m lang. 
Strekningen er sterkt påvirket fra reguleringen da det i dag er minstevannføring. 
Bredden på det gamle og tørre elveløpet varierer fra 20-26 meter. Før reguleringen 
var det vanndekte arealet på strekningen Lailafossen – lombola på 12391 m  (figur 
8). Etter reguleringen, og med dagens minstevannføring  er det vanndekte arealet 
redusert til 5151 m. Det vil si det tørrlagte området er på  7240 m.  Det har altså 
vært over en halvering av produksjonsarealet på denne strekningen etter 
reguleringen. Strekningen med vann utgjør etter reguleringen om lag 0,2 % av 
lakseførende produksjonsareal i vassdraget.  
 
Bunnforholdene består av stor stein og blokk, med innslag av mindre stein. I nedre 
del noe innslag av grov grus. Den tynne vannstrengen etter reguleringen består av 
samme bonitet som det tørrlagte området. Det er noe begroing, strømhastighet er 
sterk til stri. Inder Lailafossen er det en liten kulp (<1 m dyp). I tillegg er det en mindre 
kulp midt på strekningen. Det er god hulromskapasitet. Det er uegnet gyteområde, 
men som oppvekstområde er det middels til gode forhold. Med dagens vannføring 
anses strekningen ikke å være egnet som gyte- og oppvekstområde for anadrom 
laksefisk.   
 
 

 
Figur 14. Elveløpet ifra Lailafoss til lombola. Det skraverte feltet indikerer dagens (ved minstevannføring) 
vanndekte areal. De gule linjene indikerer ytterlinjene for det gamle elveløpet. 

3. Luostejohka. Strekningen utgjør en innsevring av elva og et strømdrag på ca 250 
meter med bredde på 22 – 48 meter. Vanndekt areal er 6200 m . Øvre del har tydelig 
strømnakke, og nederst på strekningen ender innsnevringen ut i en ny innsjølignende 
lombola (dyp og stilleflytende).Bunnforholdene er preget av grovt substrat (stor stein 
og blokk), med innslag av grov grus i den øvre delen av strekningen. Det er middels 
begroing og middels til sterk strøm med middels hulromskapasitet. Dybden er 0 til 2 
meter. Gyteforholdene er dårlige og oppvekstforhold er middels. Det ligger noe 
gammelt jernskrap i elva. Strekningen har et potensiale for å etablere gyteområde for 
laks ved å legge ut gytegrus / stein i den øvre delen av strekningen. Det kan være 
aktuelt med tiltak.  
 
4. Luostejohka. Strekningen har karakter som lombola/innsjø. Lengden ned til 
bru/riksvei er på 200 meter  og bredden er 34 – 110 m. Vanndekt areal er på 14750 
m . Strekningen består i stor grad av fint materiale (sand/mudder) med god begroing. 
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Vannhastighet er lav (stille). Det er dårlig hulromskapasitet. Dårlige gyte- og 
oppvekstområder for anadrom laksefisk.  
 
5. Skoganvarre vannverk – Øvrevann. Strekningen starter 50 meter på oversiden 
av strømnakken ovenfor Skoganvarre vannverk og går ned til brua ved Øvrevatn. 
Strekket er på 650 meter og bredden er 30 – 45 meter. Vanndekt areal er på 25000 
m . Bunnforholdene består i hovedsak av grov grus (5-10 cm) og stein (10-20 cm), 
med innslag av sand. Det er god begroing, strømhastighet er lav –stri. Middels 
hulromskapasitet og dybde er 0 til 3 meter. Generelt gode gyteområder i den øvre 
delen av strekningen og gode oppvekstforhold. Strekningen preges av variert habitat 
der laks, harr og ørret dominerer ute i elva i den sterkeste strømmen, mens gjedde, 
lake og ørekyt er å finne langs land i de stille områdene.  
 
6. Bru/riksvei – Skoganvarre vannverk. Strekningene r på 2000 meter og bredde 
på 30-50 meter. Vanndekt areal er på 113000 m . Bunnforholdene domineres av 
sand med innslag av grus. Det er noe begroing særlig i kantene (siv). Det er lav 
(stilleflydende) vannhastighet og dårlig hulromsapasitet. Dybden er på 0-3 meter. 
Gyte- og oppvekstforholdene er  dårlige til uegnet. Habitatet i denne delen av 
vassdraget favoriserer ikke laks, men bedre egnet for harr, lake, gjedde og abbor.   
 
7. Rastelouppal – samløpet Luostejohka. Strekningen inngår ikke i undersøkelsen 
men gir et større innblikk i områdets totale potensiale for anadrom laksefisk. 
Strekningen er ca 2,4 km med 30-40 m bredde. Vanndekt areal på 84000 m . 
Habitatet kan sammenlignes med strekning 6. Området har dårlig potensiale for 
anadrom laksefisk og i enda større grad egnet for gjedde, abbor og lake.  
 
8. Lombola. Det er ikke gjennomført detaljerte beskrivelser av lombola på nedsiden 
av kraftstasjonen. Dette er helt stilleflytende partier som har innsjøkarakterer. Det er 
noe skjul og begroing (siv ) langs kantene. Det antas at disse habitatene domineres 
av ørekyt, gjedde, abbor og lake og ikke bidrar som produksjonsareal med 
manglende gyte og oppvekstområder.  
 

Skjellprøver	  
Det er samlet inn over hundre skjellprøver fra sportsfiske-fangsten i årene. Det er 
derimot ikke registrert fangst av laks i Luostejohka. Skjellprøver er i hovedsak fra 
fangstene i hovedelva (nedstrøms Nedrevatn). Basert på skjelldata i 2014 (n=34) er 
gjennomsnittslengden på fisken 90 cm, med smoltalder på 3,7 år (variasjon 3-5 år). 
Sjøalder er i gjennosnitt 2,6 år som viser at det er dominans av 2 og 3-sjøvinter laks i 
fangstene. Total fiskealder er i gjennomsnitt 6,2 år og det er en svak dominans av 
holaks i fangstene (se vedlegg 2 for detaljer). Med at det ikke fanges (finnes) laks i 
denne den regulerte delen av Luostjohka, samt at det ikke produseres laks i denne 
delen av vassdraget så anser vi ikke skjellprøvedata som veldig relevant for videre 
evaluering av laksebestanden knyttet til denne undersøkelsen. Det er ikke funnet 
oppdrettslaks i skjellprøvematerialet og resultatene fra skjellanalysene gjennomføres 
av NINA gjennom eget overvåkingsprogram.  
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Diskusjon 
Det er gjennomført årlige feltundersøkelser i de pålagte områdene i 
Lakselvvassdraget i perioden 2014 – 2016 i tråd med Norsk Standard 9455. 
Undersøkelsene er i tråd med pålegget fra Miljødirektoratet.  
 
Det er gjennomført ungfiskundersøkelser (el-fiske) på 10 stasjoner hvorav 4 ligger i 
Luostejohka på den sterkt påvirkede strekningen, og 2 nedstrøms kraftstasjonen i 
mindre reguleringspåvirkede områder. De øvrige 4 stasjonene ligger lengre ned i 
vassdraget og anses ikke som vesentlig påvirket av reguleringen. Stasjonsnettet er 
representativt for habitatvariasjonen i denne delen av vassdraget.  
 
Det ble fanget 644 individer av fisk fordelt på 8 arter. Av disse ble det fanget 390 
laksunger (62%), 122 ørekyt (20%), 101 ørret (13%). I tillegg ble det fanget 12 harr, 6 
røyer, 7 laker, 4 gjedder og 6 tre-pigga stingsild som samlet utgjorde 5 % av all fisk. 
All fisk ble satt ut etter registreringene. 
 
Tetthet av laks i den berørte strekningen i Luostejohka er svært lav og varierte 
mellom årene fra 1,3 til 2,3 laksunger per 100 m undersøkt elv. Det var i hovedsak 
de to nederste stasjonene (stasjon 7 og 8) hvor lakseunger ble funnet. Til 
sammenligning ble det i den mindre påvirkede delen av vassdraget registrert 12-15 
laksunger / 100 m . Lengre ned i vassdraget (nedstrøms Nedrevatn) er vanlig tetthet 
på 20-50 laksunger/ 100 m  (Muladal, pers obs).  Det ble ikke funnet årsyngel eller 
yngre årsklasser av laks eller ørret som viser at det ikke er noen rekruttering av 
artene i denne delene av Luostejohka.  Med at dette også er "større/eldre" laksunger 
og at vi ikke finner årsyngel i den regulerte strekningen så er disse laksungene 
sannsynligvis vandrere fra lengre nede i elva og oppholder seg i eller i munningen av 
den regulerte strekningen under sommeren. 
 
I denne delen av Lakselv-vassdraget finnes alle arter som er registrert i vassdraget 
og området preges i større grad av arter som harr, gjedde og ørekyt enn laks og 
ørret. Det ble kun funnet 2 røyeunger og området er ikke egnet for sjørøye.  
 
Det er gjennomført gytefisktelling. Det ble ikke registrert laks eller ørret i den berørte 
strekningen noen av årene. Det ble gjennomført registrering (drivtelling) og lystring. 
På grunn av liten vannføring er det begrenset hvor mye man klarer å se under vann, 
og de største kulpene (under Lailafoss og midt på strekningen) samt utløpet i 
lombola lot seg registrere med drivtelling. Det ble også gjennomført lystring uten at vi 
registrerte noen større fisk. Om det hadde vært laks eller større ørret på elva ville vi 
også registrert dette under el-fiske om høsten. Konklusjonen er at den kraftig 
regulerte delen av Luostejohka ikke benyttes som gyteområde av laks eller større 
ørret. 
 
I de øvre delene av undersøkelsesområde (som er minimalt påvirket) ble det 
registrert totalt 39 laks (årlig variasjon 10 til 16 laks). Det er relativ tilte laks 
sammenlignet med øvrige delene av vassdraget. Totalt i vassdraget er 
gytebestanden årlig mellom 700 -  1200 gytelaks. Det øverste og viktigste kartlagte 
gyteområdet i øvre del av vassdraget ligger ved Skoganvarre vannverk, om lag 
halvparten av gytelaksen ble observert her, det resterende i utløpet av Øvrevann. Det 
foregår laksefiske (sportsfiske) i denne delen av vassdraget, hvor sto beskatningen 
er her er usikkert.   



	   22	  

Det er  gjennomført en fullstendig inventering av hele strekningen mellom Lailafossen 
og Øvrevannet. Det inventerte arealet utgjør 314.341 m som tilsvarer rundt 12 % av 
hele lakseførende del (elvestrekninger) av vassdraget (figur og tabell 4). Hele 
lakseførende del (elvestrekningene) er beregnet til  2.482.722 m (Hindar mfl., 2007). 
I hovedsak utgjør den undersøkte delen av Lakselvvassdraget ytterpunktet for 
utbredelse av laks i vassdraget.  
 
Det er ingen områder som er meget gode for gyte- og oppvekstområder for laks og 
ørret.  I område 3 (strømdraget i Luostejohka på nedsiden kraftstasjonen) og 5 (ved 
Skoganvarre vannverk) er det derimot middels til gode gyte- og oppvekstområder (8 
% av undersøkt areal). Det øvrige arealet er preget av habitat bedre egnet for arter 
som prefererer stilleflytende områder og finere bunnsubstrat som harr, lake, ørekyte, 
gjedde og abbor. 
 
På den kraftig reguleringspåvirkede strekningen fra Lailafossen til lombola er det 
vanndekte arealet redusert til 5151 m med dagens minstevannføring. Før 
reguleringen var det vanndekte arealet på 12391 m. Det vil si det tørrlagte området 
er på rundt 7240 m.  Det har altså vært over en halvering av produksjonsarealet på 
denne strekningen etter reguleringen. Strekningen med vann utgjør etter 
reguleringen om lag 0,2 % av lakseførende produksjonsareal i hele vassdraget.  
 
Basert på boniteten av det tørrlagte området så er det generelt lite substrat som er 
veldig godt egnet til gyting av laks, da substratet domineres av stor stein og blokk. 
Men det er innslag av finere substrat. Basert på substratstørrelsen antar vi derfor at 
også før reguleringen har det vært marginale gyteforhold på strekningen Lailafossen 
til lombola (anslagsvis 10-20 % av arealet = 1200-2500 m2). Laksebestanden i 
Lakselva er derimot grovvokst og stor laks er i stand til å gyte på grovere substrat 
enn smålaks. Laksen i Luostejohka har sannsynligvis før reguleringen vært 
grovvokst.  
 
Basert på ungfiskregistreringer, gytefiskundersøkelser og inventering av Luostejohka 
så foreligger det nå et godt grunnlag for å si at Luostejohka ikke bidrar eller bidrar 
minimalt til produksjon av laksefisk i vassdraget. Det er under registreringene funnet 
noen laksunger som bruker den nedre del av den kraftig berørte strekningen som 
oppholdssted sommer og høst når det er minstevannføring. Tettheten var derimot 
svært lav (<2 laksunger / 100 m ). En fullstendig tørrlegging av strekningen vil føre til 
at tilgjengelig areal på 5150 m går tapt i tørkeperioder uten overløp på 
Gaggavannet. En plutselig tørrlegging vil kunne føre til fiskedød av ungfisk. Med en 
tetthet på 1-2 laksunger / 100 m  elv ville en plutselig tørrlegging potensielt ta livet av 
50-100 laksunger.  
 
Om lag 30 % av laksungene som ble fanget var små kjønnsmodne hanner, såkalte 
”sneakers”. Dette er laksunger som ”velger” en annen strategi enn å smoltifisere (for 
så å vandre til havet). Disse små ”sneakers” lever hele sitt liv i ferskvann og har til 
hensikt å befrukte holaks om høsten. Det er en relativt vanlig forekomst i de øvre - 
marginale delene i flere finnmarksvassdrag. Disse små kjønnsmodne hannene bidrar 
ikke direkte i smoltproduksjonen (vil aldri smoltifisere og gå til havet), men er viktige 
bidragsytere under gyteperioden. Hvis vi ser bort fra disse ”sneakers” så vil potensiell 
smoltproduksjon i den kraftigst regulerte delen av Luostejohka være på maksimalt 50 
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smolt i året. Sjansen for at disse igjen skal overleve sin ferd nedover hele 
Lakselvvassdraget til sjøen er derimot minimal på grunn av høy predasjonsrisiko. 
Dette er kanskje også en av grunnene til at en stor andel (til tross for lav tetthet) av 
laksungene velger å bli kjønnsmoden før smoltstadiet og faktisk stå i elva hele livet. 
En liten ”sneaker” kan potensielt befrukte mange store holakser.  
 
Til sammenligning er det beregnet at det bør produseres nærmere 60.000 laksesmolt 
i hele Lakselvvassdraget for at gytebestandsmålet på 3424 kg holaks skal nås.  
 
Basert på undersøkelsen bidrar den kraftigst regulerte delen av Loustejohka ikke 
med produksjon av laks (og ørret) til vassdraget. Det finnes lite gytearealer og 
oppvekstarealene er marginale. Om kraftlaget slipper minstevannføring vil potensielt 
5151 m  av dagens vanndekte areal bli tørrlagt. Det tilsvarer ca 0.2% av tilgjengelig 
elveareal i Lakselvvassdraget.  
 

Avbøtende	  tiltak	  
Om det det gis fritak for dagens minstevannføring i Luostejohka så bør det vurderes 
å gjennomføre avbøtende tiltak. Det foreslås det å utrede muligheten for å etablere et 
bedre og større gyteområde (ca 500 m2) i øvre del av strømdraget på nedsiden av 
utløpet av kraftstasjonen. Dette kan gjennomføres ved å flytte egnet gytesubstrat fra 
den kraftig regulerte delen av Luostejohka til dette partiet. Det bør gjennomføres en 
kost nytte vurdering om dette tiltaket vil være hensiktsmessig. Men området i den 
øvre delene av vassdraget innehar generelt lite gytearealer og tiltaket vil potensielt 
være positivt for laksebestanden. På denne strekningen ligger det en del jernskrot 
som samtidig kunne vært fjernet.   
 
 
Tabell	  6.	  Forslag	  til	  avbøtende	  tiltak	  om	  kravet	  til	  minstevannføring	  forsvinner	  i	  Luostejohka.	  Etablering	  av	  
nytt	  gyteområde	  vil	  potensielt	  ha	  positiv	  innvirkning	  på	  laksebestanden	  i	  denne	  delen	  av	  vassdraget.	  
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Vedlegg	  1.	  Totalfangst	  fra	  ungfiskregistreringer i Lakselvavassdraget og Loustejohka i perioden 2014-
2016 (inkludert 0+ laks). 
2016 
Stasjoner Laks Ørret Røye Ørekyt lake 3pigg Gjedde Harr Totalt 

1 32 1   8         41 

2 22 7  13    2 44 

3* 23 2   2         27 

4* 31 2  19   2  54 

5* 18 7   4 2 1     32 

6 11 6  1    1 19 

7* 7 1   1         9 

8 5 3 2 1     11 

9 0 3 1           4 

10 0 1       1 

Totalt 179 33 3 49 2 1 2 3 272 
 

   
2014 
Stasjoner Laks Ørret Røye Ørekyt lake 3pigg gjedde Harr Totalt 

1 21 4   3         28 

2 15 2  3    2 22 

3* 40     5         45 

4* 23 1  11     35 

5* 18 5   1   1     25 

6 4 1  6    1 12 

7* 14 8   2 1       25 

8 7 4       11 

9 1 3             4 

10  1 1      2 

Totalt 143 29 1 31 1 1 0 3 209 

2015 
Stasjoner  Laks Ørret Røye Ørekyt lake 3pigg Gjedde Harr Totalt 

1 20 8   11       1 40 

2 13 2  5  1   21 

3* 40 2   2   2 2 2 50 

4* 22 3  17 2    44 

5* 15 6   3 1 1   1 27 

6 12 3  2    1 18 

7* 5 4   1       1 11 

8 5 5  1 1    12 

9 1 5             6 

10 0 1 2      3 

Totalt 168 39 2 42 4 4 2 6 267 
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Vedlegg 2. Skjellprøver 
Det er samlet inn skjellprøve under prøvefiske om høsten totalt ble det fanget 34 laks 
og 8 sjøørret. Lengde, kjønn, smoltalder, sjøalder, årsklasse år og smoltårgang er 
analysert.  Det ble ikke funnet noen oppdrettslaks i materialet.  
 
Tabell 7. Skjellprøver analysert fra Lakselva. Kjønn 1=hannfisk/2=hofisk.  Fanget i perioden 10-30.9.2014.  

  Lengd     Alder         
Fisk 

nr. (cm) Kjønn Smolt Sjø Totalt Årskl. 
smolt-
årgang 

 
Vill/oppdrett 

2 26 
 

3 0 3 2011 2011 Sjøaure 
18 29 2 3 0 3 2011 2011 Sjøaure 
19 40 2 5 1 6 2008 2009 Sjøaure 
20 29 

 
4 0 4 2010 2010 Sjøaure 

21 26 
 

4 0 4 2010 2010 Sjøaure 
26 62 2 3 1 4 2010 2011 Sjøaure 
28 38 2 4 0 4 2010 2010 Sjøaure 
33 56 2 

     
Sjøaure 

42 30 
 

6 0 6 2008 2008 Sjøaure 
1 96 1 4 3 7 2007 2010 Vill 
3 93 1 4 3 7 2007 2010 Vill 
4 58 2 4 1 5 2009 2010 Vill 
5 88 2 4 2 6 2008 2010 Vill 
6 81 2 4 2 6 2008 2010 Vill 
7 64 2 4 1 5 2009 2010 Vill 
8 66 2 

  
0 

  
Vill 

9 80 2 3 2 5 2009 2011 Vill 
10 98 1 4 3 7 2007 2010 Vill 
11 92 1 3 4 7 2007 2011 Vill 
12 110 2 

     
Vill 

13 109 1 4 3 7 2007 2010 Vill 
14 102 1 4 3 7 2007 2010 Vill 
15 98 2 4 

   
2010 Vill 

16 70 2 
 

2 
   

Vill 
17 107 2 3 3 6 2008 2011 Vill 
22 92 1 4 3 7 2007 2010 Vill 
23 61 2 4 1 5 2009 2010 Vill 
24 89 1 4 3 7 2007 2010 Vill 
25 91 1 3 3 6 2008 2011 Vill 
27 108 1 4 4 8 2006 2010 Vill 
29 86 2 4 2 6 2008 2010 Vill 
30 119 2 4 4 8 2006 2010 Vill 
31 89 1 4 3 7 2007 2010 Vill 
32 98 1 3 3 6 2008 2011 Vill 
34 104 2 4 3 7 2007 2010 Vill 
35 69 2 4 1 5 2009 2010 Vill 
36 61 2 3 1 4 2010 2011 Vill 
37 95 1 4 3 7 2007 2010 Vill 
38 94 1 5 3 8 2006 2009 Vill 
39 117 2 3 4 7 2007 2011 Vill 
40 68 2 3 1 4 2010 2011 Vill 
41 119 1 3 5 8 2006 2011 Vill 
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Vedlegg	  3.	  Prosjektskisse.	  
Prosjektskisse undersøkelser Luostejok, Lakselvvassdraget 2014-2018. 
Sluttrapportering i 2019. 

Tema Omfang Hensikt Metode Tid 

1. 

Ungfisk-
undersøkels
er 

Luostejoka - 5 
stasjoner  

Mindre 
reguleringspåvirkede 
områder - 5 

på minst 4 stasjoner  
skal det fiskes 3 
omganger  

kartlegge artsfordeling, 
tetthet og vekst hos 
ungfisk 

Stasjonsnettet skal 
bygge på eventuelle 
tidligere stasjonsnett 
og være representativt 
for habitatvariasjonen i 
vassdraget. El-fiske. 

Årlig 

(2014-18) 

2. 

Skjellprøver 

Innsamling og 
analyse av 
skjellprøver fra 
sportsfiske-fangsten 

Bestemme smoltalder, 
sjøalder, antall år 
sjøopphold, alder ved 
kjønnsmodning rømt 
oppdrettslaks 
identifiseres 

Skjellkonvolutter deles 
ut til de som selger 
fiskekort. 
Skjellkonvolutter 
samles inn.  
Skjellanalyse 
gjennomføres av NINA 
av eget 
overvåkingsprogram. 
Vi står for 
systematisering og 
presentasjon av data 
fra skjellanalysene. 

Årlig 

(2014-18) 

3. 

Gytefisk-
telling 

Loustejohka - 
øvrevannet 

Vurdering av 
gytebestanden sett opp 
imot fisketetthet, 
beskatning, 
gytebestandsmål og 
innslag av 
oppdrettslaks. Sees 
også i sammenheng 
med tilsvarende 
undersøkelser i andre 
elver.  

Drivtelling. 
Gjennomføres av to 
personer i siste halvdel 
av september.   

Lystring i grunne 
partier (vil være aktuelt 
i fra Lailafoss og 
nedstrøms til vannet). 

Årlig 

(2014-18) 

4. 

Inventering/ 

bonitering 

Luostejohka (fra 
Lailafoss-
Øvrevannet) 

Produksjonskapasitet 
skal vurderes. 
Tilgjengelighet og areal 
for egnede gyte og 
oppvekstområder for L, 
SØ, SR. 

Følge standard 
metodikk. Måle 
vannhastighet, 
vanndybde, 
substratforhold, og 
hullromskapasitet.  

Ila 
perioden 

5. 

Vurdering 

Hvilken grad 
nåværende 
minstevannføring i 
Luostejohkka er 
tilstrekkelig for å 
sikre livskraftige 
bestander av 
sjøvandrende 
laksefisk på kort og 

I den grad det blir 
vurdert at 
minstevannføringa er for 
lav skal det gjøres 
vurderinger av hvilke 
vannføringsforhold som 
er nødvendige for å 
sikre og styrke 
fiskebestandene i 

Avhengig av 
resultatene fra 
undersøkelsene 

2017-18 
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lang sikt.  Luostejohka. 

6. 

Vurdering av 
tiltak 

Tilrådning om hvilke 
fiskeforbedrende 
tiltak som er aktuelle.  

For å sikre og styrke 
bestandene av 
sjøvandrende laksefisk i 
Lakselvvassdraget 

I den grad det er mulig 
skal det gjøres en 
prioritering av tiltakene 
fra kost-nytte hensyn.  

2018 

Årlig  

rapportering 

Årlige 
framdriftsrapporter  

Gjennomføring av 
regelmessige møter i 
undersøkelses-perioden 

justering av 
undersøkelses-
program kan være 
aktuelt tema 

Årlig 

Slutt- 

rapportering 

  Sluttrapport inneholder 
beskrivelser av 
situasjonen og en 
grundig vurdering av 
situasjonen samt 
beskrivelse og forslag 
til tiltak.  

2019 
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Vedlegg	  4: Pålegget fra MD. Miljødirektoratet har gitt Luostejohk kraftlag SA 
pålegg om å gjennomføre følgende reguleringsundersøkelser i 2014-2018: 
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Vedlese tilsøknaden: - Rapport fra Naturtjenester i Nord
- Simuleringer i Lailafossen, (strekningen fra dam til kraftverk), fra

søknad om konsesjonsfornyelse i 2002.
- Kopi av oversiktskart

LUOSTEJOK KRAFTVERK I PORSANGER KOMMUNE.
SøKNAD OM Å KUNNE STOPPE MINSTEVANNFøRINGEN.

Luostejok Kraftverk eies og drives av Luostejok Kraftlag SA. Kraftverket fikk fornyet sin

reguleringstillatelse for Gaggavatn ved kongelig resolusjon av L5.02.2008 sak 02102475.
Konsesjonstiden ble satt til 60 år.

Kraftverket er nå ien prosess med oppgradering av vannveg og all «innmat» i kraftverket. I den
forbindelse har NVE ved vedtak 16.05.2017 vedtatt konsesjonsfritak for en økning av maks
slukeevne fra 7 til 10 m3/s.

Konsesjonens ma nøvre ringsregle mentet sie r følge nde om m insteva n nfØring:

Det skal til enhver tid slippes en minstevannføring på 0,8 m3/s. Hvis tilsiget er mindre enn
minstevannfØringskravet skal hele tilsiget slippes, Minstevannføringskravet kan tas opp til ny
vurdering etter at vannslippets virkning på produksjon av laks er tilstrekkelig dokumentert,
begrenset oppad til en periode på 10 år.

Naturtjenester i Nord har drevet fiskeundersøkelser i perioden 201,4 - 2016. (Rapport av 1 mars

2017 er vedlagt).

En «kortversjon» av rapportens konklusjon er at «det nå er et qodt arunnlaq for å si at Luosteiohka
ikke bidrar eller bidrar minimalt til produksion av laksefisk i vassdraaet».

Med bakgrunn iforannevnte, og opplysningene som fremkommer nedenfor og ivedlegg, søker
Luostejok Kraftlag SA med dette om å kunne stoppe slippet av minstevannføring iLailafosssen.

t. Kort om søkeren.

Luostejok Kraftlag SA er organisert som et samvirkeforetak hvor nettkundene er foretakets
medlemmer. Årsmøtet er foretakets høyeste organ. Kommunestyrene i Karasjok og Porsanger
kommuner velger på vegne av medlemmene 7 utsendinger som utgjØr årsmøtet. Årsmøtet velger
foretakets styre som forestår driften av foretaket.



Kraftlagets hovedvirksomhet er distribusjon av elkraft til ca. 3850 kunder i Karasjok kommune,

Østre del av Porsanger kommune og Veidnes i Lebesby kommune, Laget har 26 ansatte,

hovedkontor i Lakselv og montØrstasjon i Karasjok.

Luostejok Kraftverk som eies og drives av Luostejok Kraftlag har en år:sproduksjon på ca.10 GWh.

Ved oppgraderingen som er under planlegging planlegges produksjonen økt med ca.3 GWh. Et

«fritak» fra minstevannføringskravet Vil ytterligere øke produksjonen med ca. 1",2 GWh.

For at kundene skal ha et framtidsrettet bredbåndstilbud bygger kraftlaget ut fibernett til næring

og privatmarkedet.

Kraftlaget har et bredt engasjement i annen energi og nettrelatert virksomhet i Finnmark, og er

medeier i flere virksomheter.

2. Konsesionen

Kraftverkets konsesjon etter vassdragsreguleringsloven, ble fornyet med 60 år ved kgl. resolusjon

29.april 2008saksnr.O2lO2475, Denneerstattetkonsesjongittvedkgl.resolusjonav2gapril
1955,

En vesentlig endring ved konsesjonsfornyelsen var innføring av krav om minstevannføring på 0,8

m3/s. Den forrige konsesjonen hadde ingen krav om minstevannføring. Som nevnt innledningsvis

kan kravet tas opp til ny vurdering etter at slippets virkning på produksjon av laks er tilstrekkelig

dokumentert, begrenset oppad til en periode på 10 år. Se vedlagt rapportfra Naturtjenester i

Nord.

Konsesjonen har følgende hoved data for reguleringen av Gaggavatn:

o Naturlig vannstand
o HRV

o LRV

o Minstevannføring:

kt 98,97

kt 103,97

kt 98,97

0,8 m3/sek

Konsesionens pkt. 7 har krav om godkjenning av planer for reguleringsanleggene. Oppgraderingen

som er under planlegging har ingen tiltak for reguleringsanleggene. Det eneste tiltaket som i noen

grad vil påvirke landskapsmessige forhold, er utskiftingen avvannvegen fra dam til kraftverk. Det

gamle trykkrøret av impregnert treverk planlegges skiftet ut med rØr istål eller glassfiber. Det nye

røret planlegges frittliggende på betongfundamenter i samme trace som dagens rør.

Konsesionens pkt. B har krav om Naturforvaltning hvor det etter nærmere krav fra Direktoratet for

naturforvaltning pålegges å sørge for at:

o Særegne fiskestammer i størst mulig grad kan opprettholdes

o Kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene.

o Opprettholde fiskens naturlige vandringsmuligheter i vassdraget.

o Sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

. Sørge for at forhold for plante og dyreliv som direkte eller indirekte berøres forringes minst

mulig.
o Sørge for at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier iområdet tas vare på i størst mulig grad

Det som vil påvirkes av økt slukeevne og evt. fritak for minstevannføring er vannføringen i

Lailafossen, strekningen mellom dam iGaggvatn og kraftverkets utløp.(se konsekvenser i pkt5).

For de 4 første kulepunktene over vises til vedlagt rapport fra Naturtjenester i Nord.



Øvrige krav i manøvrerinqsreglementet:

o Hvis tilsiget er mindre enn minstevannføringen skal hele tilsiget slippes forbi.
o Ved stopp i kraftverket skal det slippes en vannmengde fra Gaggavatn tilsvarende den som

ville gått gjennom kraftverket.
r For øvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov

Praktiseringen av manøvreringsreglementet er slik at vannstanden er nær LRV i perioden 25. april
15. mai. Magasinfyllingen starter i perioden 10. mai- 1. juni. Magasinet fylles da opp i løpet av 2-
3 uker. Dette vil ikke blivesentlig endret ved økt slukeevne og evt. fritak for minstevannføring.
Fritaket for minstevannføring vilgien Økning i kraftverkets produksjon på ca 1.2 GWh.

3. Kraftverket

En kort beskrivelse av magasin, kraftverk og installasjoner.

Kraftverket ligger iskoganvarre ca.3 milfra Lakselv mot Karasjok langs E6. Kraftverket ble bygd i

1956 og har vært idrift med dagens maskinutrustning siden den tid.

3.1 Magasin og reguleringsanlegg

Kraftverket utnytteretfall på 3L m mellom Gaggavatn og Luostejokka. Lailafossen er
elvestrekningen fra dam til utløp fra kraftverket. Denne berøres av reguleringen, ved at den er nær

tØrrlagt når det kun tappes minstevannføring. Ved fritak fra krav om minstevannføring blir den

helt tørrlagt når det ikke er overløp på dam. Strekningen er ca. 650 m. Total elvestrekning fra dam

til Luostejokkas utløp iLakselva erca. 1,3 km. Lakselva ersom nevnt innledningsvis nasjonal

lakseelv og er vernet. Vernet er innført etter at vassdraget ble regulert, men før siste

konsesjonsfornye lse.

Kraftverket har kun ett magasin som er regulerings- og inntaksmagasin. Magasinet reguleres
mellom LRV kt. 96,65 og HRV 101,65. Magasinet har et volum på 3L,6 mill. m3. Magasinet har to
dammer. En mindre jordfyllingsdam og en betongplatedam. Reguleringsanleggenes tilstand
vurderes som god og har ikke behov for tiltak utover normalt vedlikehold. I den planlagte

oppgraderinge n pla n legges derfo r ingen tilta k for regu le ringsa n leggene.

Bilde 1: Demninsen i flom Bilde 2: Lailafossen tørrlast (eammelt bilde)

«Ferske» bilder med kun minstevannføringer ikke tilgjengelige og kan ikke fremskaffes før
senhøstes. Bildet til høyre er fra søknaden om fornyelse av konsesjon.



3.2 Vannvegen

Fra inntaket idammen føres vannet iet frittliggende rør av tre på betongfundamenter. Samlet
lengde er 650 m. De øverste 24A m har en innvendig diameter på 2 m. Den øvrige lengden ned til
kraftverket har en diameter på 2,3 m. Et svingetårn i tre er plassert i overgangen mellom de to
rørstrekkene. Midlere fallhøyde er 29,3m. Det gamle trerøret planlegges utskiftet ved
oppgraderingen. Dimensjonen på nytt rør som følge av økt slukeevne er ikke endelig avklart ved

levering av denne sØknaden.

Bilde 3i RØr sett fra dam Bilde 4: Nærbilde av trerøret
Svingetårn i bakgrunnen. Elvestrekning med
noe overløp

3.3 Kraftstasion med installasioner.

3.3.1 Bygningen:

Bygningen er i betong og planlegges beholdt ved oppgraderingen. Noe generell opprusting og noe
ombygging for å kunne ta imot ny maskin og utstyr for øvrig.
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3.3.2 Turbinen:

Bildene nedenfor er dagens turbin.

Bilde 7: Turbinen Bilde 8 Turbinregulator

3.3.3 Generator

o Ytelse 1,8 MVA
e Generatoren vil bli byttet ut med en ny på ?? MVA ved oppgraderingen.

Dagens Oppgradert
Horisontal Francis med dobbelt løpehiul Horisontal Francis med enkelt løpehiul
Maksimal slukeevne ca. 8 m3/sek Maksimal slukeevne ca. L0 m3/sek
1,62 MW ved 7 m3/s 2,2MW ved 10 m3/s

Bilde 7: Turbinen

Bilde 9 Dagens generator

/:

ffi!



3.4 Veeer

Adkomstveg fra E6 til kraftverket er ca. 0,9 km. Videre til magasinet er det ca. 0,6 km. Vegen er
godt vedlikeholdt, og brukes som adkomst til flere hytter ved Gaggavatn

4. Hensikten med søknaden - «hva søkes det om».

Kraftverkets opprinnelige konsesjon hadde som nevnt ingen krav om minstevannføring. Dette ble

Innført ved konsesjonsfornyelsen i 2008. Manøvreringsreglementet idenne sier:

Det skal til enhver tid slippes en minstevannføring på 0,8 m3/s. Hvis tilsiget er mindre enn

minstevannføringskravet skal hele tilsiget slippes. Minstevannføringskravet kan tas opp til ny

vurdering etter at vannslippets virkning på produksjon av laks er tilstrekkelig dokumentert,
begrenset oppod til en periode på 10 år.

Naturtjenester i Nord har drevet fiskeundersØkelser i perioden 2014 - 2016. (Rapport av l" mars

2017 er vedlagt).

Rapportens hovedkonklusjon er at
eller bidrar minimalt til produksion av laksefisk i vassdraaet».

Med bakgrunn idette sØkes det nå om å fravike kravet om slipp av minstevannføring.

5. Konsekvenser av et fritak fra minstevannføringskravet.

Kraftverkets Økonomi idag er marginal, samtidig som den rehabiliteringen som planlegges nå er
helt nødvendig for «et videre liv». Et fritak fra kravet om minstevannføring vilvære positiv ved:

r @kning av kraftverkets produksjon av grønn energi med ca. L,2GWhlår. ProduksjonsØkningen
fra dagens t0 til 1-4,2 GWh er sammensatt som følger:

o Dagens produksjon 10,0 GWh

o Nytt aggregat med dagens tapping 0,7 GWh

o Økt maks tapping fra 7 til 1"0 m3/s 2,3 GWh

o Fritak minstevannførine 1,2 GWh

Produksion med nvtt asgreeat os fritak minstevannføring l-4,2 GWh

o Positiv effekt på kraftverkets driftskostnader ved at man slipper kostnader til
fiskeu nde rsøke lse r og til ved I ikeho ld av m insteva n nføringsa nord n inger.

Negative konsekvenser iforhold til dagens, vil bliat Lailafossen blir helt tØrrlagt, (bortsett fra et
lite uregulert resttilsig på strekningen), iforhold tildagens minstevannføring på 0,8 m3/s.
Minstevannføringen vises ikke nevneverdig idet brede og stelnete elveleiet. (Se bilder iavsnitt
3.1). Det antas derfor at minstevannføringen ikke har betydning for naturverdier.

Det er ikke gjort noen nye hydrologiske vurderinger etter søknaden om ny konsesjon fra 2002.1

vurderingene for denne sØknaden er normalperioden 1960 til 1990 brukt. En rapport fra NVE

tilsier en økning i avløp ved Skoganvarre på 7% iforhold til perioden 1930 - L960. Med dagens

klimautvikling må det forventes at dette har økt ytterligere. Forutsetningene fra sØknaden er

derfor brukt her', Kurve som viser simuleringer av vannføringen i Lailafossen er vedlagt sØknaden.



lsøknaden om fornyelse av konsesjon fra 2002er tiden med kun minstevannføring iLailafossen
beregnet til minst L50 dØen. For 50 percentilet er antall dager med kun minstevannføring
beregnet til ca.270.

Ved søknad om å øke maks slukeevne fra 7 til 10 m3/s ble det konkludert med en økning på 10 -
15 døgn. Det planlegges ikke økt slukeevne for det tilfelle at minstevannføringskravet frafalles.
Antall døgn med tørrlagt elvesterkning vil derfor isnitt blisamme som planlagt antalldøgn med

minstevannføring.ltørre år noen flere og ivåte år noen færre.

Dette er forsøkt illustrert på vedlagt kurve for simulering av vannføring i Lailafossen. Simuleringen
finnes som vedlegg 1".

Vi håper at denne sØknaden med vedlegg er tilstrekkelig for at NVE skal kunne vurdere om kravet
tilslipp av minstevannføring kan frafalles.

Kontakter i Luostejok Kraftlag:

Adm.dir Ole G Thomassen. Telefon 98204 61,4 epost oles(alksa,no
Sivilingeniør Tor Emaus. Telefon 9L3 27 568 epost tor.ema us@trollnet.no

Med hilsen
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Norges vassdrags- og energidirektorat kunngjør 

Søknad om å slippe krav om minstevannføring forbi Luostejok 

kraftverk, Porsanger kommune, Finnmark 

NVE har mottatt søknad fra Luostejok Kraftlag SA om å slippe krav om minstevannføring fra Gaggavatn 

og forbi Luostejok kraftverk pålagt i konsesjon av 15.02.2008. Luostejok Kraftlag SA viser til 

fiskeundersøkelser som konkluderer med at Luostejokka bidrar minimalt til produksjon av laksefisk i 

vassdraget. Kraftlaget søker derfor om å stoppe slippet av minstevannføring elva. Se søknad for nærmere 

beskrivelse.  

Søknaden skal behandles etter reglene i vassdragsreguleringsloven § 10. 

Søknaden er tilgjengelig på NVE sin internettside: www.nve.no/konsesjoner og er lagt ut til offentlig 

gjennomsyn på rådhuset i Porsanger kommune. 

Høringsuttalelser sendes via internett www.nve.no/konsesjoner, til nve@nve.no eller i brev til NVE – 

Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091, Majorstua, 0301 OSLO senest innen 28. februar 2018.  
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