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Resultatene fra prøvefisket i 1999 viser at alle maga-
sinene er dominert av småfallen røye av dårlig kvali-
tet. Sammenlignet med tidligere undersøkelser hadde
røya i 1999 lavere vekst og tidligere kjønnsmodning.
De tetteste røyebestandene ble funnet i Muorahis- og
Måkkejavri. Mardasjavri, Stuora Såbmir og Gabbatjav-
ri (i prioritert rekkefølge) hadde røye av best kvalitet.
Det er trolig to røyeformer i Stuora Såbmir; dvergrøye
med lav vekst og tidlig kjønnsmodning og normalrøye
med tilsvarende vekst som røya i de andre magasine-
ne.

Røya fanget i 1999 hadde i vesentlig større grad enn
tidligere beitet på skjoldkreps og linsekreps. Skjold-
kreps (og linsekreps) tåler både innfrysing og tørrleg-
ging (av strandsonen) og kan derfor være et svært
viktig næringsdyr for fisk i regulerte vassdrag. Det er
sannsynlig at skjoldkreps til en viss grad har kompen-
sert for tapet av andre viktige næringsdyr som følge
av reguleringen.

Ørret var nesten helt fraværende, selv om den ble
fanget i fire av de seks magasinene. Dette skyldes
trolig at tidligere gyteområder er blitt borte, samt at
mye av næringsgrunnlaget er forsvunnet.

For å forhindre ytterligere forringelse av kvaliteten til
røya i vassdraget anbefaler vi at største tillatte garn-
maskevidde settes til 19 mm.

Et eventuelt framtidig forvaltningstiltak kan være ut-
setting av fiskespisende ørret (4-500 g). Utsatte fiske-
etere vil ha en betydelig rekreativ egenverdi gjennom
fiske, samt trolig ha en gunstig beiteeffekt på den
nåværende småvokste røyebestanden. Det økono-
miske fundamentet ved utsetting av fiskeetere vil væ-
re vesentlig bedre enn ved et tradisjonelt uttynnings-
fiske med teiner.

Emneord: Regulering - røyebestand — utsetting av
fiskespisende ørret

Audun H. Rikardsen, Morten Johansen & Martin-A.
Svenning, Norsk institutt for naturforskning, Polarmil-
jøsenteret, 9296.Tromsø, Norge.

Abstract
Rikardsen, A.H., Johansen, M. & Svenning, M.-A.
2000. Status of the fish populations in the Adamsfjord
watercourse 1999. NINA oppdragsmelding 639: 1- 34.

All the regulated lakes were dominated by stunted
charr of poor quality. In comparison with results of
earlier investigations, the charr sampled in 1999 dis-
played lower growth rates and earlier maturation. The
most dense populations were found in lakes Muora-
hisjavri and Måkkejavri. Charr in lakes Mardasjavri,
Stuora Såbmir and Gabbatjavri (in descending order)
had best quality. There are probably two forms of
charr in Stuora Såbmir; dwarf charr with very slow
growth and early maturation, and a normal charr
similar to the charr found in the other lakes.

Charr caught in 1999 had consumed greater propor-
tions of the benthic phyllopod, Lepidurus arcticus, and
chydorids than those sampled earlier. L. arcticus (and
chyroids) tolerate freezing and drought, and are often
common in regulated lakes. The presence of L. arcti-
cus may partially compensate for the loss of prey
species resulting from lake regulation.

Trout were captured in very limited numbers in four of
the six lakes. The decline in the trout populations is
probably the result of loss of suitable spawning areas
and limited number of prey items.

To prevent further reduction in the quality of the fish,
we suggest a maximum allowed gillnet mesh size of
19 mm.

We recommend stocking of piscivorous trout as a
management tool. The released trout would contribute
to recreational fisheries. It is also likely that they would
feed on small charr, reducing numbers and increasing
the growth of the remaining charr.

Keywords: Regulation - Charr population release of
piscivorous trout

Audun H. Rikardsen, Morten Johansen & Martin-A.

Svenning. Norwegian Institute of Nature Research,

Polar Environmental Centre, N-9296 Tromsø, Norway.
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Forord
Lebesby kommune skal utarbeide en flerbruksplan for
Laksefjordvidda, og har etterlyst nye fiskebiologiske
undersøkelser i Adamsfjordreguleringen. På bakgrunn
av dette påla Direktoratet for naturforvaltning (DN)
Finnmark Energiverk å bekoste nye undersøkelser i
vassdraget.

Sommeren 1999 ble derfor Norsk institutt for natur-
forskning (N1NA-Tromsø) engasjert av Finnmark
Energiverk for å gjennomføre fiskebiologiske under-
søkelser i Adamsfjord-magasinene. Hovedhensikten
med undersøkelsen var å fremskaffe en ny fiskebiolo-
gisk status for fiskesamfunnet i magasinene, vurdere
langtidsvirkningene av vassdragsreguleringene, samt
foreslå eventuelle nye forvaltningstiltak.

Feltarbeidet ble utført i begynnelsen av september
1999 av Audun Rikardsen og Morten Johansen. Be-
arbeiding av materialet ble utført av Marianne Fyhn,
Rune Muladal, Audun Rikardsen og Morten Johansen.
Rapporteringen er utført av Audun Rikardsen, Morten
Johansen og Martin-A. Svenning.

Vi takker de ansatte ved Adamselv kraftstasjon
(Finnmark Energiverk) for lån av hus og tilrettelegging
av feltarbeidet. En spesiell takk til Alf-Magnar Kristen-
sen for praktisk hjelp under feltarbeidet.

Undersøkelsen er bekostet av Finnmark Energiverk
og vi takker herved for oppdraget.

N1NA-Tromsø,mars 00

Martin-A. Svenning

(prosjektleder)
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1 Innledning
I de fleste regulerte vassdrag er det store vekslinger i
vannstanden, med periodevis tørrlegging av strand-
sonen (litoralsonen) gjennom året. Dette fører til en
utvasking av arealet mellom høyeste og laveste re-
gulerte vannstand. På sikt vil dette forandre hele næ-
ringskjeden i innsjøen fra planteplankton til fisk.

Adamselvreguleringen omfatter overføring og regule-
ring av Adamselv og Friarfjordelv og ble gjennomført i
perioden 1970-74. Reguleringen førte til at fem inn-
sjøer; Mardasjavri, Måkkejavri, Muorahisjavri, Gab-
batjavri og Sieidejavri ble et sammenhengende maga-
sin med reguleringshøyder fra 3,4 til 4,7 m. I tillegg ble
Stuora Såbmir (Store Måsevatn) regulert med en re-
guleringshøyde på hele 32 m. Reguleringen førte til
en kraftig redusering av vannføringen i Adamselva.

Det foreligger en undersøkelse fra vassdraget fra
1985 som beskriver bestandsstatus om lag 10 år etter
sluttføringen av reguleringen (Solbakken & Kristoffer-
sen 1986). Ifølge denne undersøkelsen var samtlige
vatn dominert av røye (ørret ble kun fanget i Mar-
dasjavri), og sitat: "I alle vannene er produksjonen av
viktige næringsdyr for fisk forringet pga. reguleringe-
ne, og røyebestandene er for store i forhold til næ-
ringsgrunnlaget." Undersøkelsen viste også at ande-
len ørret var sterk redusert i forhold til før regulerin-
gen. I samme undersøkelse ble det funnet svært lave
tettheter av ørret og røye i elvelokalitetene.

Det foreligger også en begrenset undersøkelse fra
vassdraget før reguleringen (Hanssen 1969), samt en
fra Mardasjavri i perioden 1971-75, det vil si tre år før
og to år etter inngrepet (Bjerkenes & Pedersen 1975).
Denne viser at ørret var den dominerende fiskearten
frem til 1974, men at andelen røye økte like etter re-
guleringen.

Lebesby kommune skal utarbeide en flerbruksplan for
Laksefjordvidda, og har etterlyst nye fiskebiologiske
undersøkelser i de innsjøene som er berørt av nevnte
regulering. På bakgrunn av dette påla Direktoratet for
naturforvaltning (DN) Finnmark Energiverk å bekoste
nye undersøkelser i vassdraget. Sommeren 1999 ble
derfor Norsk institutt for naturforskning (NINA-
Tromsø) engasjert av Finnmark Energiverk for å gjen-
nomføre fiskebiologiske undersøkelser i Adamsfjord-
magasinene.

Fra oppdragsgivers side har det vært lagt vekt på at
undersøkelsen skal gjennomføres i henhold til "... mal
gitt av undersøkelse av samme forhold i 1986 ...."
(brev av 26.3.99 fra oppdragsgiver), med henvisning
til den fiskebiologiske undersøkelsen som ble foretatt i
1985 (Solbakken & Kristoffersen 1986). Her blir blant
annet ulike forvaltnings-/kultiveringstiltak som teinefis-
ke, garnfiske med småmaska garn, samt utsetting av
ørret diskutert. Vi har derfor funnet det naturlig å
drøfte de samme kultiveringstiltakene, men relatert til
magasinets nåværende bestandssituasjon.

Med bakgrunn i det ovennevnte har vi satt opp føl-
gende hovedmålsetting med undersøkelsen:

Fremskaffe data om nåværende status for fiske-
bestandene.
Vurdere langtidsvirkningene av vassdrags-
reguleringene.
Vurdere virkningene av nåværende beskatnings-
former og eventuelt foreslå nye forvaltningstiltak.
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2 Områdebeskrivelse
Adamsfjordmagasinene ligger fra 207 (Stuora Såbmir)
til 213 moh (Mardasjavri, Måkkejavri, Muorahisjavri,
Gabbatjavri og Sieidejavri) i Lebesby kommune, og
dekkes av kartbladet 2135 I i M711-serien (figur 1).
Nedslagsfeltet er på 611 km2.

Før reguleringen i 1971 drenerte Mardas-, Måkke- og
Muorahisjavri til Adamselva (Addanjohka). Ved regu-
leringen ble det bygd en demning over Adamselva og
ved nordenden av Sieidejavri, samt at det ble gravd
en kanal mellom Muorahisjavri og Gabbatjavri. Dette
førte til at Mardas-, Måkke-, Muorahis-, Gabbat- og
Sieidejavri ble til et stort basseng. Reguleringshøyden
i dette bassenget er relativt liten (tabell 1). I tillegg ble
Stuora Såbmir (Store Måsvatn) regulert med to dem-
ninger. Apningen til tunnellen som fører vann til selve
kraftverket er like ved demningen øverst i Ladnja-
dalen.

Ved sørenden av reguleringsområdet er Vazzejohka
og Gaisavuolesjohka (kartblad 2135 II), som tidligere
drenerte til Adamselva, ført i tunell over til Dærdnojav-
ri. Fra demningen i Dærdnojavri blir vannet nå ført til
Måkkejavri. Disse overføringene førte til en sterk re-
dusering av vannmengden i Adamselva. Nedenfor
demningen til Måkkejavri er den tidligere utløpselva
nå nesten tørrlagt.

Temperatur og siktedyp ble målt i Måkkejavri 5/9/99,
og var henholdsvis 10,5 °C (0-12 m) og 5 m. Fiske-
samfunnet i Adamsfjordmagasinene er dominert av
røye, men ørret fantes også opprinnelig i alle vannene
(Solbakken og Kristoffersen 1986).

I september 1999 var alle bassengene i Adamsfjord-
reguleringen fulle, slik at de maksimal-dypene som
oppgis i denne rapporten er målt ut fra høyeste mulig
vannstand.

Mardasjavri
Magasinet er generelt meget grunt (<5 m) med mye
stor stein og flere små øyer. Magasinet hadde et be-
grenset dypere område hvor maksimalt dyp ble målt til
16 meter. Bunnvegetasjonen så ut til å være god. To
små og en stor innløpselv (Lavnjusjohka), fører trolig
noe organisk materiale fra omgivelsene.

Måkkejavri
Store deler av magasinet er forholdsvis grunt (<10 m).
Maksimalt dyp ble målt til 23 m. Som følge av at ma-
gasinet er hevet hele 15 m er en del busker og kratt
neddemt, særlig i den sørlige delen av magasinet.
Flere små elver drenerer til dette magasinet, samt at
magasinet får tilført vann i kanal fra Dærdnojav-
riNazze- og Gaisavulesjohka.

Muorahisjavri
Store deler av dette magasinet er også forholdsvis
grunt (<10m), med et maksimalt dyp målt til 18 m.
Magasinet er hevet 11 m, og har derfor også en del
busker og kratt på bunnen. Felles norsk navn på Muo-
rahisjavri og Måkkejavri er Krokvatn.

Tabell 1 Høyde over havet (m) for Adamsfjord-
magasinene før og etter reguleringene. Reguleringshøy-
de vil si største forskjell mellom fullt og nedtappet maga-
sin. —Height above sea (m) for the different magasines in
the Adamsfjord watercourse before and after the regula-
tion.




Før re . Etter re . Re . hø de
Mardasjavri 210 210-213 3,4
Måkkejavri 198 210-213 3,4
Muorahisjavri 202 210-213 3,4
Gabbatjavri 210 208-213 4,4
Sieidejavri 208 208-213 4,7
Stuora Såbmir 196 175-207 32,0

Gabbatjavri
Før reguleringen var det her to vann med en 6-7 m
bred, men grunn terskel mellom. Mesteparten av ma-
gasinet er forholdsvis grunt (<8 m) med flere viker og
holmer. Maksimaldypet ble målt til 17,5 m. Bunnve-
getasjonen så ut til å være relativt god. I enkelte viker
var det mye busker som var blitt neddemt under re-
guleringen.

Sieidejavri
Magasinet er forholdsvis dypt (maksimalt dyp på 46
m), med bratte og steinete strandsoner. Det ble ob-
servert lite kvist og vegetasjon på bunnen. Norsk navn
på magasinet er Offervatn.

Stuora Såbmir
Magasinet er dypt (maksimalt målte dyp var 66 m) og
bunnen i reguleringssonen består av mye stein, sand
og moreneavsetninger. Det var lite vegetasjon og
organisk materiale på bunnen. I og med at magasinet
har en reguleringshøyde på hele 32 m er store deler
av strandsonen blitt utvasket og må anses som næ-
ringsfattig. Norsk navn på magasinet er Store Mås-
vatn.
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Stuora Såbmir

(1'
(Store Måsvatn)

fin appatjavri

Addanjohka
(Adamselva)3

„Sieidejavri
.(Offervatn)

7
- 2 Dabmutjoh

2 km

(Krokvatn)

Måkke-
javri

Mieddenluot; al

Addanjoh' a

Muorahis-

j. '

Daardnujav ,W; t„

ardasjavri

Gieggejohka

Figur 1 Kart med over de forskjellige magasinene i Adamsfjordreguleringen. —Map of the Adamsfjord watercourse.

7

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 



nina oppdragsmelding 639

3 Metode og materiale
3.1 Garnfiske
I undersøkelsen fra 1985 ble det fisket med en
"utvidet" Jensen-serie. Det innebærer at det ble be-
nyttet en garnserie med maskevidder fra 21 til 52 mm,
samt at bunngarnserien i tillegg ble "utvidet" med garn
med 16 mm maskevidde. Fangbarheten for fisk min-
dre enn 14-15 cm ble da marginal, og garnfangstene
ga følgelig et lite representativt bilde av mengde og
størrelsessammensetningen av fisk under 15 cm i de
seks magasinene. For å fremskaffe et bedre bilde av
bestandssammensetningen for fisk mindre enn 15 cm
benyttet vi oversiktsgarn. Disse garna er 40 m lange,
1.5 m dype og sammensatt av 5 meter seksjoner av
maskevidder fra 10 til 45 mm (10, 12.5, 15, 18.5, 22,
26, 35 og 45 mm). Flytegarnene hadde samme mas-
kevidder, men var fra 3-6 m dype. Oversiktsgarn vil
vanligvis fange fisk >10 cm. Ved sammenligning av
fisk fanget på "utvidet" Jensen-serie og oversiktsgarn,
bør en se bort fra fisk <15 cm.

Ved undersøkelsen i 1985 ble det ikke fisket i innsjø-
enes profundalsoner (dypområder). Store deler av en
røyebestand utnytter profundalsonen, spesielt i tette
bestander (Klemetsen m.fl. 1989). For å fremskaffe et
representativt bilde av bestandssammensetningen i
innsjøene, ble undersøkelsen utvidet til også å om-
fatte garnfiske i profundalsonen. Totalt ble det i perio-
den 2-7. september 1999 fisket 30 garnnetter litoralt,
23 garnnetter profundalt og 32 garnnetter pelagialt
fordelt på de seks lokalitetene (tabell 3).

Tabell 3 Oversikt over fangstinnsats (100 m garn/12
timer) satt i ulike habitat i hver av de seks Adamsfiord-
magasinene i september 1999. —Catching effort (100 m2
gillnet/12 hours) in different habitats in each of the six
Adamsf ord ma asines in Se tember 1999.




Litoral Profundal Pela ial
Mardasjavri 2,6 2,6 4,0
Måkkejavri 4,3 4,1 5,9
Muorahisjavri 2,4 3,0 3,3
Gabbatjavri 5,8 4,7 11,1
Sieidejavri 4,5 3,8 3,0
Stuora Såbmir 10,2 5,1 4,8
Totalt 29,8 23,3 32,1

Med unntak av atuora Såbmir ble litoralsonen definert
fra 0-10 m, og litoralgarna ble derfor satt innenfor
denne grensen (tabell 2). Profundalsonen ble definert
som det enkelte magasinets dypeste område, og
profundalgarnene ble satt i dette området. Selv om
maksimaldypet varierte mellom de ulike magasinene,
ble profundalgarnene alltid satt dypere enn 14 m
(tabell 2). Pelagialgarnene (flytegarn) ble satt i over-
flaten i området over de profundale garnene. I Stuora
Såbmir ble 10 av totalt 12 litorale garn satt fra 0-10 m.
De siste to garnene bIe satt fra 10-29 m, for eventuelt
å fange opp forskjeller mellom fisk som levde innenfor
reguleringssonen (0-32m) og på de dypere profundale

områdene (>32m). Disse to siste garnene er derfor
definert inn under litorale garn.

Tabell 2 Dybdeintervall hvor garnene ble satt i de ulike
sonene i Adamsfjordmagasinene (m). Pelagiale garn
(flytegarn) ble satt i overflaten over det angitte dyp. —
Depth interval (m) for gillnets in different habitats in each
of the six Adamsf ord ma asines.




Litoral Profundal Pela ial
Mardasjavri 0-6 14-16 8-16
Måkkejavri 0-7 14-21 18-21
Muorahisjavri 0-7 16-18 17-18
Gabbatjavri 0-7 14-18 16-17
Sieidejavri 0-10 30-45 30-35
Stuora Såbmir 1-10 29 30-62 20-30

3.2 Elektrisk fiske og bonitering
Vi fisket med elektrisk fiskeapparat (produsert av
Geomega NS) i de samme områdene i de fire eIvene
som ble fisket i 1985 (se figur 1 i Solbakken og Kris-
toffersen 1986). Hver elvelokalitet ble avfisket én
gang, og all fisk lengdemålt. Hver enkelt lokalitet i de
undersøkte elvene ble klassifisert etter 1) bunnsub-
strat, 2) strømhastighet, 3) dybde og 4) grad av be-
groing. På bakgrunn av disse fire parametrene ble
lokaliteten klassifisert (subjektivt) etter hvor godt egnet
den synes å være til gyting hos ørret og for oppvekst
av ørretunger.

Substrat, vannhastighet, vanndybde og begroing ble
bestemt i henhold til følgende skala:

Substrat
(Dynn)
(Sand) finpartikler diameter < 1 cm
(Grus) stein diameter 1-5 cm
(Grov grus) stein diameter 6-10 cm
(Stein) stein diameter 11-50 cm, domine-




rende størrelse (fra - til) oppgis
(Blokk) stein diameter > 50 cm
(Berg) fast fjell

Som regel vil substratet på en lokalitet bestå av mer
enn én kategori (for eksempel stein og blokk). Katego-
riene oppføres da etter avtagende betydning.

Strøm (vannhastighet)
(Lav) vannhastighet 0-0,2 m/s
(Middels) vannhastighet 0,3-0,5 m/s
(Sterk) vannhastighet 0,6-1,0 m/s
(Stri) vannhastighet > 1,0 m/s

Vanndybde
Minste og største dyp (dominerende) angitt i centi-
meter.

Begroing
0 = ingen, 1= lite, 2= middels og 3= kraftig

Egnethet for oppvekst
0= uegnet, 1= dårlig, 2= god og 3= meget god

8
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Et meget godt område for oppvekst vil som regel ha
middels til sterk strøm og substratet vil være grov
grus/stein fra 5-30 cm, gjerne med innslag av blokk.
Dette gir mye skjul for yngel (Heggenes 1990). Be-
groing indikerer høy produksjon og gir i tillegg godt
skjul for ungfisk, og bidrar derfor til økt egnethet for
oppvekst. Områder uegnet til oppvekst kan være om-
råder med lav vannhastighet og finpartikulært sub-
strat, eller strie, golde områder med mye blokk.

Egnethet for gyting
0= uegnet, 1= dårlig, 2= god og 3= meget god

Gyteområder som vurderes som meget gode har som
regel middels til sterk strøm, samt substrat av grov
grus. Uegnede områder domineres enten av lav eller
stri vannhastighet, samt svært finpartikulært eller
svært grovt substrat.

3.3 Bearbeiding
Fiskematerialet ble bearbeidet på laboratorium i etter-
kant av feltarbeidet. Fisken ble lengdemålt fra snute til
halefinnens midtstråle (gaffellengde) til nærmeste
mm, og veid på elektronisk vekt med nøyaktighet på 1
gram. Kjønn og stadium ble bestemt etter Sømme's
skala (Sømme 1941), og otolitter (øresteiner) ble dis-
sekert ut og lagret på 96 % etanol. Otolittene ble se-
nere lagt i glycerol og aldersbestemt som beskrevet i
Kristoffersen & Klemetsen (1991). Antall cyster av
måsemakk og fiskeandmakk (Diphyllobotrium dentriti-
cum og D. ditremum) ble registrert i fire kategorier -
ingen parasitter, liten infeksjon (1-5), middels infek-
sjon (6-20) og høy infeksjon (>20) - for hver fisk, mens
kjøttfarge ble karakterisert i tre kategorier; hvit, lyse-
rød og rød.

Kondisjonsfaktor (k), som er et uttrykk for forholdet
mellom kroppslengde og vekt, ble beregnet etter Ful-
ton's formel (Fulton 1902):

k = — .100 (1)

der W = vekt i gram og L = lengde i cm. Fiskens leng-
de ble korrigert for krymping etter frysing, ved å legge
til 3 % av fiskens lengde etter frysing.

I tidligere undersøkelser (for eksempel Solbakken og

Kristoffersen 1986) ble fiskens lengde oppgitt som

totallengde (fra snute til halens ytterste finnestråler)
mens nyere undersøkelser (inkludert denne) vanligvis
bruker gaffellengde (fra snute til halens midtre finne-
stråle).

For å kunne påvise eventuelle variasjoner i k-faktor
over tid må lengden fra tidligere undersøkelser korri-
geres. Ved å måle lengden på begge måter fant
Svenning og Christensen (1996) følgende korrelasjon
mellom totallengde (Le)og gaffellengde (Lg) i mm:

L, =14,04 +1,009 ..Lg (2)

Denne formelen er derfor benyttet for å standardisere
kondisjonsfaktoren mellom årene 1985 og 1999.

3.4 Adskillelse av ulike røye-morfer
Solbakken og Kristoffersen (1986) antydet at det i
Stuora Såbmir fantes to ulike morfer (bestander) av
røye, normalrøye og dvergrøye. Vår undersøkelse
bekrefter denne teorien. Fem år og eldre fisk i materi-
alet var klart segregert i to størrelsesgrupper (se figur
5 under punkt 4.5), og vi har derfor valgt å definere
disse to gruppene av fisk for henholdsvis dvergrøye
og normalrøye. Dvergrøya skilte seg fra normalrøya
ved klart dårligere vekst og tidligere kjønnsmodning.
For bedre å kunne sammenligne veksten til disse to
morfene med røya i de andre magasinene, ble dver-
grøyene skilt fra normalrøya ved å sammenligne
lengde ved alder og lengde ved kjønnsmodning for
den enkelte fisk (se punkt 4.5).

3.5 Materiale
Det ble fanget totalt 2083 røye (tabell 4) og 9 ørret
(tabell 5) under garnfiske i Adamsfjordmagasinene fra
2-7 september 1999. Av dette ble totalt 1095 røyer og
8 ørret aldersbestemt, samt at mageinnholdet ble
analysert hos 590 røyer og 9 ørret.

Det totale materialet av ørret (9) og pelagisk (frie
vannmasser, flytegarn) røye (24) er for lite til å kunne
si noe om ørreten og pelagial røye i de individuelle
magasinene. Det totale materialet for disse to gruppe-
ne er derfor slått sammen i hver sine respektive figu-
rer.

Tabell 4 Oversikt over total garnfangst av røye, med antall aldersbestemte fisk og antall undersøkte mager. —Number of
charr caught on gillnet in the different habitats of the lakes in the Adamsfjord watercourse with number of aged and stomach
anal sed fish.




Antall
Litoral
Alder Ma e

Profundal

Antall Alder Ma e Antall

Pelagial

Alder Ma e Totalt

Mardasjavri 67 66 66 30 30 30 9 9 8 106
Måkkejavri 146 96 41 578 112 30 2




726
Muorahisjavri 251 101 69 102 100 30 2 2 2 355
Gabbatjavri 141 95 49 81 78 30 4 3 4 226
Sieidejavri 191 106 55 81 81 25 2 -




274
Stuora Såbmir 261 116 89 130 97 58 5 3 5 396
Totalt 1057 580 369 1002 498 203 24 17 19 2083
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Tabell 5 Oversiktover total garnfangstav ørret, hvilket
habitatde er fanget i, samt antall fisk som er aldersbe-
stemtog hvor mageinnholdeter undersøkt.—Numberof
troutcaught in the Adamsfiordwatercoursewith number
of a ed and stomachanal sed fish.




Antall Habitat Alder Ma e
Mardasjavri 1 Profundal 1 1
Måkkejavri 0 0 0
Muorahisjavri 0 0 0
Gabbatjavri 4 Litoral 3 4
Sieidejavri 1 Litoral 1 1
Stuora Såbmir 3 Litoral 3 3
Totalt 9 Litoral 8 9

10
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4 ResuItater
4.1 Fangst av røye
Det ble fanget tilsammen 2083 røyer (tabell 4) under
garnfiske i Adamsfjordmagasinene. Nesten all fisk ble
fanget litoralt (51 %) og profundalt (48 %), mens kun 1
% av totalmaterialet ble fanget på flytegarnene pela-
gialt. Minste og yngste røye var 6,9 cm og 1 år (fanget
i Sieidejavri), mens største og eldste røye var 34,3 cm
og 11 år (fanget i Stuora Såbmir).

Omregnet til fangst per garnnatt (antall fisk per 100 m2
garn i 12 timer) tilsvarte den totale fangsten (litoralt og
profundalt) i snitt 39 røyer/garnnatt. Måkkejavri og
Muorahisjavri hadde klart høyest fangst per garnnatt
med henholdsvis 34 og 105 fisk i litoralsonen og 141
og 34 fisk i profundalsonen (tabell 6). Mardasjavri
hadde lavest fangst per garnnatt, med en fangst i
litoral- og profundalsonen på henholdsvis 26 og 12
fisk. For de andre vannene lå fangst per garnnatt
mellom 17 og 26 fisk, med unntak av litoralsonen i
Sieidejavri hvor det ble fanget 42 fisk per garnnatt
(tabell 6). Pelagialt ble det kun fanget i snitt 0,7 fisk
per garnnatt.

4.2 Størrelse på røya
Det var liten eller ingen variasjon i størrelse mellom
fisk fanget i litoral- og profundalsonen i alle magasi-
nene (figur 2). Fiskestørrelsen varierte imidlertid noe
mellom de ulike vannene. Mardasjavri og Gabbatjavri
hadde de signifikant største gjennomsnittsstørrelsene
med henholdsvis 18,1 cm (87 g) og 16,9 cm (66 g).
Gjennomsnittsstørrelsen i Måkkejavri, Muorahisjavri,
Sieidejavri og Stuora Såbmir var lavere men relativt lik
mellom magasinene, henholdsvis 14,9 cm (46 g), 14,7
cm (46 g), 14,4 cm (44 g) og 14,5 cm (51 g).

Med unntak av Stuora Såbmir, hadde alle maga-
sinene normalfordelte lengdefordelinger størrel-
sesgruppe, figur 2). Over halvparten av fangsten i alle
disse magasinene lå mellom 11 og 19 cm. Lengdefor-
delingen i Stuora Såbmir var derimot bimodal (to stør-
relsesgrupper). Den klart dominerende størrelses-
gruppen i dette magasinet lå mellom 10-15 cm, men
det ble også fanget en del større fisk litoralt mellom 20
og 34 cm.

Tabell 6 Fangst per garnnatt (antall røye / 100 m garn /
12 t) i ulike habitat i hver av Adamsfjord magasinene. —
Catch per gillnet night (number of charr / 12 hours) in
different habitats in the Adamsford watercourse.




Litoral Profundal Pela ial
Mardasjavri 25,8 11,5 2,3
Måkkejavri 33,9 141,0 0,3
Muorahisjavri 104,6 34,0 0,6
Gabbatjavri 24,3 17,2 0,4
Sieidejavri 42,4 21,3 0,7
Stuora Såbmir 25,6 25,5 1,0
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Figur 2 Lengdefordeling av røye fanget litoralt og profundalt i de ulike magasinene i Adamsfjordvassdraget september 1999.
Andelen av kjønnsmoden hannfisk er skravert grått og hunnfisk sort. —Length distribution of litoral and profundal charr from
the Adamsfjord watercourse in September 1999. Proportions of mature males are shaded grey, mature females are black.
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4.3 Alder hos røya
Røya fanget i Adamsfjordmagasinene var fra 1 til 11
år gammel. Det var liten forskjell mellom aldersforde-
lingene i litoral- og profundalsonen. Imidlertid ble det i
Mourahis-, Gabbat- og Seiedejavri fanget andelsmes-
sig eldre fisk i profundalsonen enn i litoralsonen. Med
unntak av Stuora Såbmir, var totalfangsten i de ulike
magasinene dominert av røye mellom 2 og 4/5 år. I
Stuora Såbmir var fangsten klart dominert av 7 åringer
(42 %), mens det i tillegg ble fanget en del 3-åringer
litoralt (22 %). Med unntak av Stuora Såbmir ble det
ikke fanget røye eldre enn 9 år i noen av magasinene.

4.4 Pelagial røye
Til tross for høy fangstinnsats (tabell 3), ble det totalt
kun fanget 24 røyer på flytegarnene (pelagialsonen)
(tabell 4). Dette er et for lite materiale til å kunne si
noe om den pelagiske røya i de individuelle magasi-
nene. Gjennomsnittsstørrelsen og -alderen i totalma-
terialet (alle magasinene) var henholdsvis 21,5 cm og
4,6 år (figur 3). Den pelagiske røya var fra 12 til 28 cm
lang og var fra 2 til 7 år gammel. De fleste (5) pelagis-
ke røyene større enn 25 cm ble fanget i Stuora
Såbmir.

4.4 Kjønn og modning hos røya
I det totale røye-materialet (umoden og moden fisk)
var 52 % hunner. I Mardas-, Gabbat- og Sieidejavri
var kjønnsforholdet tilnærmet 1:1. I Måkkejavri og
Muorahisjavri var det signifikant færre hunner (42 %,
chi-square p<0,005) enn hanner, mens det i Stuora

5


4

Tabell 7 Prosent kjønnsmodne hunn- og hannrøyer,
samt alder ved 50 kjønnsmodning. —Percentage ma-
ture female and male charr in addition to age at 50 %
maturit .

% kjønnsmod. Alder / 50 % mod.
Hunn Hann Hunn Hann

Mardasjavri 7 40 8 5
Måkkejavri 30 86 5/6 2/3
Muorahisjavri 20 87 5 2
Gabbatjavri 15 79 6 3
Sieidejavri 12 52 5 3/4
Stuora Såbmir 60 58 6 3/4
Snitt 32 74 5/6 3

Såbmir var klart flere hunner (73 %, chi-square
p<0,001) enn hanner.

Totalt var 32 % av hunnene og 74 % av hannene
kjønnsmodne (tabell 7). Generelt kjønnsmodnet hun-
nene 2-3 år senere enn hannene. Mardasjavri hadde
klart færrest kjønnsmodne fisk (totalt 23 %) og høyest
alder hvor 50 % av fisken var kjønnsmoden (hunn = 8
år, hann = 5 år, tabell 7). Måkkejavri og Muorahisjavri
hadde klart flest kjønnsmodne fisk (totalt 63 %), og
den lavest alder hvor 50 % av fisken var kjønnsmodne
(hunn = 5 år, hann = 2 år). I motsetning til de andre
magasinene var hele 60 % av hunnene kjønnsmodne
i Stuora Såbmir. I dette magasinet var det også an-
delsmessig noe flere kjønnsmodne hunner enn han-
ner (tabell 7). Det var andelsmessig flere kjønnsmod-
ne fisk i profundalsonen i forhold til litoralsonen i Måk-
ke-, Muorahis-, Gabbat- og Sieidejavri (figur 4, chi-
square p<0,05). I de andre magasinene var det ingen
signifikant forskjell.

5

4

1 1

0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 0 2 4 6 8 10

Lengde(cm) PJder

Figur 3 Lengde- og aldersfordeling hos røye fanget pelagialt i Adamsfjordvassdraget september 1999. Andelen kjønnsmoden
hannfisk er skravert grått, andelen hunnfisk er farget sort. —Length and age distribution of pelagic charr from the Adamsfjord
watercourse in September 1999. Proportions of mature males are shaded grey, mature females are black.
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4.5 Tilvekst hos røya
Totalt sett var det relativt liten forskjell i veksten til
røya i alle magasinene fram tilog med 3-års alderen (i
snitt 4,7-5,5 cm / år, figur 5). Det var liten eller ingen
forskjell i lengde for alle aldersgrupper i Måkkejavri,
Muorahisjavriog Sieidejavri (eksempelvis 7 år = 21,5-
22,5 cm). Gabbatjavri hadde en noe høyere ungfisk-
vekst (0-4 år) i forhold til disse tre magasinene, men
for eldre fisk (>4 år) så lengde ved alder ut til å være
lik. Normalrøya i Stuora Såbmir hadde en tilsvarende
ungfisk-vekst som de tre førstnevnte magasinene. For
normalrøye eldre enn 4 år i dette magasinet, så deri-
mot veksten ut til å være bedre enn i alle de tidligere
nevnte magasinene (7 år = 24 cm).

Dvergrøya (>4 år) i Stuora Såbmir hadde klart lavest
vekst. Ved en alder av 9 år hadde den oppnådd en
lengde på kun 15 cm.

Totalt sett hadde røya i Mardasjavri best vekst. Røya i
dette magasinet hadde størst lengde ved alder både
som ung (fram til3 år: 5,5 cm / år) og gammel fisk (7
år = 25 cm), selv om veksten så ut til å flate noe ut
etter oppnådde 5 år. Det ble imidlertidkun fanget én
fiskeldre enn 7 år i dette magasinet.

16



nina oppdragsmelding 639

0 2 4 6 8 10

Alder

0

0 2 4 6 8 10

Alder





35


30

t‘
2,20

15


—1 10


5


0




25

.




0 2 4 6 8 10 0 2 4 6




8 10




Alder





Alder







35









30









t
25




•

2 ,,







920




o 3







I 15









1•1110 i









5









0






0 2 4 6 8 10 0 2 4 6




8 10




Alder






Alder








35









30






tj) 15


:-3 10


5

0

0

35


30

2 4 6
Alder

8 10

20






-/) 15






3 10






5






0






4 6 8 10




2




Alder





35






30






35

30

25

20

1)15


1'D10


5

Stuora

Såbmfr

35

30

t‘
25

t-
25

:-..)202.- 20


-1) 15
E
-' 1o

5

8 10

2,20
"8

15

10

5

0

0

35

30

t•
25

a

2

35


30


25

Muorahisjavri

Gabbatjavri

35


30

>
(15 t-

25

. I:17
:.%20

0

2 4 6 8 10


Alder

35


30

t-
25

t-
25

20

p 15

io

5

0

0 2 4 6 8 10

Alder

2 4 6

Alder

4 6 8 10

Alder

35


30

25
ts

Mardasjavri0
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4.6 Kvaliteten på røya
Totalt sett var hele 99 % av røya under 15 cm hvit i
kjøttet, mens 64 % av røya over 15 cm hadde hvit
kjøttfarge (figur 6). Røya over 15 cm i Mardas-, Måk-
ke- og Muorahisjavri hadde størst andel med hvit
kjøttfarge (henholdsvis 72, 78 og 76 %), mens Gab-
batjavri, Sieidejavri og Stuora Såbmir hadde færrest
tilsvarende fisk med hvit kjøttfarge (henholdsvis 48, 58
og 42 %). I Stuora Såbmir var 35 og 23 % av røya
over 15 cm henholdsvis lys rød og rød i kjøttet, mens
tilsvarende verdier for røya i for eksempel Muora-
hisjavri var 19 og 3 %.

Totalt sett var over halvparten av den garnfangede

røya infisert med bendelmark (Diphyllobotrium spp.)

(figur 7). Andelen fisk infisert med parasitter økte med

Røye<15 cm

fiskens størrelse (30 % for fisk under 15 cm og 62 %
for fisk over 15 cm). Andelen infisert fisk over 15 cm
økte gradvis fra de øverste til de nederste magasine-
ne. Den var lavest i Mardasjavri (33 %) og høyest i
Sieidejavri og Stuora Såbmir (henholdsvis 89 og 85
%). I Stuora Såbmir var hele 52 % av røya over 15 cm
sterkt infisert (>20 parasitter/fisk), mens kun 4 % av
den tilsvarende fisken i Mardasjavri var sterkt infisert.

I snitt lå kondisjonsfaktoren (k-faktor) på 1,09 (figur 8).
Det var liten eller ingen variasjon mellom de ulike
årsklassene og mellom litoral og profundal røye.
Fangstene fra litoral- og profundalsonene er derfor
slått sammen i figur 8. Selv om røya i Mardasjavri og
Gabbatjavri hadde høyest k-faktor (henholdsvis 1,12
og 1,10) var det totalt sett liten variasjon mellom de
ulike magasinene (1,08-1,12; figur 8).

Røye>15 cm

Mardasjavri
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CIHvit
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El Lys rød

	

Gabbatjavri • Rød

Sieidejavri

Stuora Såbmir

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Figur 6 Kjøttfarge hos totalmaterialet av røye over og under 15 cm fanget i Adamsfjordvassdraget september 1999. —Colour
of fish meat for charr larger and smaller than 15 cm caught in the Adamsfjord watercourse in September 1999.

Røye<15 cm Røye>15 cm
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o
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(26-20

	

Gabbatjavri • >20
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Stuora Såbmir
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Figur 7 Parasittinfeksjon hos totalmaterialet av røye over og under 15 cm fanget i Adamsfjordvassdraget september 1999. —
Parasite infection of charr larger and smaller than 15 cm caught in the Adamsfjord watercourse in September 1999.
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Figur 8 Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor ved alder (med standardfeil) og spredningsplott over kondisjonsfaktor ved alder for
røye fanget litoralt og profundalt i de ulike magasinene i Adamsfjordvassdraget september 1999. - Mean condition factor at
age (with standard error) and scatterplot of condition factor at age for litoral and profundal charr caught on gillnet in the
Adamsfjord watercourse in September 1999.
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4.7 Røyas diett
Totalt 353 (62 %) av de 571 undersøkte røyene hadde
mat i magen. Generelt var det flere litorale røyer med
mat i magen (65 %) enn profundale (56 %, tabeH 8).
Tilsvarende fyllningsgrad for litoral og profundal røye
var på henholdsvis 30 og 25 %.

I diettbeskrivelsen (figur 10) er byttedyrene Holopedi-
um (gelekreps), Bosmina og hoppekreps definert som
dyreplankton. Alle andre byttedyr er bunnlevende.

Mardasjavri hadde den største andelen røye med mat
i magen (74 %) og den høyeste fyllningsgraden av
alle magasinene (henholdsvis 41 og 30 % for litoral og
profundal røye). Dietten til røya i dette magasinet
bestod nesten utelukkende av bunndyr (figur 10). Det
var liten forskjell i diettvalget til litoral- og profundal
røye. Viktigste næringsdyr i habitatene var linsekreps
(henholdsvis 44 og 23 %), vårfluepupper (henholdsvis
33 og 30 %) og marflo (henholdsvis 11 og 24 %). Det
ble ikke funnet skjoldkreps i magene til røya i dette
magasinet.

I Måkkejavri hadde 61 % av den litorale og 40 % av
den profundale røya mat i magen. Fyllningsgraden til
røya i de to habitatene var henholdsvis 32 og 24 %.
Røya spiste utelukkende bunndyr også i dette maga-
sinet. Den litorale røya hadde spist flere arter byttedyr
(8) enn den profundale røya (3), men de dominerende
byttedyrene var likevel skjoldkreps (henholdsvis 39 og
74 %) og linsekreps (henholdsvis 49 og 19 %) i begge
habitatene. Marflo ble registrert i noen få mager, men
utgjorde totalt kun 1 % av dietten.

Av alle magasinene hadde Muorahisjavri lavest andel
røye med mat i magen både litoralt (42 %) og profun-
dalt (31 %). Fyllningsgraden var kun henholdsvis 14
og 21 %. I dette magasinet hadde røya spist noe dy-
replankton (totalt 12 %), men bunndyr utgjorde ho-
veddietten også her. Linsekreps og skjoldkreps var
mest spist i litoralsonen (henholdsvis 57 og 16 %),
mens røya i profundalsonen spiste klart mest skjold-
kreps (75 %). Det ble ikke registrert marflo i magen til
røya i dette magasinet.

I Gabbatjavri hadde 78 % av den litorale røya og 53 %
av den profundale røya mat i magen, mens fyllnings-
graden var henholdsvis 35 og 21 %. Røya spiste ute-
lukkende bunndyr, og det var liten forskjell i dietten til
den litorale og profundale røya. I begge habitatene var
dietten dominert av skjoldkreps (henholdsvis 38 og 46
%) og linsekreps (henholdsvis 30 og 27 %). I dette
magasinet hadde den litorale røya spist 9 % og den
profundale røya 15 % marflo.

I Sieidejavri hadde 60 % av den litorale røya og 32 %
av den profundale røya mat i magen. Fyllningsgraden
var kun henholdsvis 30 og 13 %. I dette magasinet
hadde hele 39 % av litoral-røya og 56 % av profundal-
røya spist ulike dyreplankton. Selv om linsekreps
hadde den høyeste volumprosenten (23 %) av de
ulike byttedyrene i røyemagene fra litoralen, var det
ingen klart dominerende byttedyrsgruppe litoralt. Pro-

Tabell 8 Prosent mager med mat og gjennomsnittlig
fyllningsgrad (inklusiv tomme mager) i de ulike habitatene
og magasinene. — Percentage of stomachs containing
food and mean filling (empty stomachs included) of litoral
and rofundal charr from the Adamsf ord watercourse.

% mager m/mat Fyllningsgrad
Litoral Profundal Litoral Profundal

Mardasjavri 74,2 73,5 41,3 29,9
Måkkejavri 61,0 40,0 32,3 24,0
Muorahisjavri 42,0 31,0 14,1 20,7
Gabbatjavri 77,6 53,3 35,1 20,7
Sieidejavri 60,0 32,0 29,5 13,2
Stuora Såbmir 56,2 79,3 25,6 40,9
Snitt 65,0 55,9 29,7 24,9

fundal røye beitet hovedsakelig på Bosmina (42 %) og
skjoldkreps (39 %).

I Stuora Såbmir var andelen røye med mat i magen
56 % litoralt og 79 % profundalt, mens fyllningsgraden
var henholdsvis 26 og 41 %. Den litorale røya i dette
magasinet hadde også spist mye dyreplankton (hop-
pekreps, 47 %). Bunndyrene skjoldkreps og linse-
kreps utgjorde henholdsvis 22 og 16 % av dietten i
dette habitatet. I profundalsonen hadde røya spist
hovedsakelig fjærmygglarver (66 %), men også noe
hoppekreps (26 %). Det ble ikke funnet marflo i diet-
ten til røya i dette magasinet.

Det ble totalt undersøkt 19 mager fra pelagisk fange-
de røyer. Av disse var det 3 tomme mager. Gjennom-
snittlig fyllingsgrad var 40 %. Dominerende byttedyr
var hoppekreps (31 %), marflo (16 %) og skjoldkreps
(16 %) (figur 9).
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Vårflue


Fjærmygglarve

Snegl / skjell

Skjoldkreps


Marflo

Linsekreps


Hoppekreps

Bosmina

0 10 20 30 40 50

Volumprosent

Figur 9 Diett hos pelagisk røye fanget i Adamsfjordvassdra-
get september 1999. Food composition of pelagic charr
caught on gillnet in the Adamsfjord watercourse in Septem-
ber 1999.
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Figur 10 Diett hos litoral og profundal røye fanget i de ulike magasinene i Adamsfjordvassdraget september 1999. —Food
composition of litoral and profundal charr caught on gillnet in the Adamsfjord watercourse in September 1999.
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4.8 Sammenligning av røyefangsten
i 1985 og 1999
Lengdefordeling
Det er vanskelig å sammenligne lengdefordelingene
fra 1985 (Solbakken og Kristoffersen 1986) og 1999
direkte på grunn av at det ble benyttet ulike garntyper
i disse undersøkelsene (se punkt 3.1). Dersom kun
fisk over 15 cm sammenlignes (fangbar for begge
typer garn), var lengdefordelingene i 1999 generelt
forskjøvet mot mindre fisk i forhold til i 1985 (figur 11).
Dominerende lengdegruppe (over 15 cm) i 1999 lå
mellom 15 og 17 cm i alle vann, mens den i 1985 lå 5-
7 cm høyere (større fisk). 1nnslagetav stor fisk (større
enn 20 cm) var betydelig høyere i 1985 enn i 1999.

Aldersfordeling og kjønnsmodning
Med unntak av Stuora Såbmir var aldersfordelingene i
1985 og 1999 relativt like, til tross for at det ble be-
nyttet ulike garntyper. I Stuora Såbmir i 1985 var det
ingen klart dominerende årsklasser, slik det var i 1999
(7-åringer). I forhold til i 1985 var imidlertid aldersfor-
delingene forskjøvet noe mot yngre fisk i 1999 (figur
12). Med unntak av Gabbatjavri, så andelen kjønns-
moden fisk på 4 år og eldre ut til å ha økt noe fra 1985
til 1999 (figur 12).

Vekst
I forhold til 1985 var lengde ved alder (vekst) redusert
i alle magasinene og i alle aldersgruppene i 1999
(figur 13). Størst reduksjon hadde det vært i Mardas-,
Måkke- og Muorahisjavri (4-åringer: 4-6 cm), mens
røya i de andre magasinene hadde noe lavere reduk-
sjon (4-åringer: 2-3 cm). Dverg- og normalrøye ble
ikke adskilt i Stuora Såbmir i 1985. Veksten til normal-
røya eldre enn 4 år i 1999 i Stuora Såbmir kan derfor
ikke sammenlignes med undersøkelsen fra 1985.

Kvalitet
I 1985 ble fiskens totallengde målt, mens vi i 1999
benyttet gaffellengde (se punkt 3.6). For å kunne
sammenligne k-faktor-verdiene direkte mellom de to
undresøkelsene, måtte vi korrigere totallengden fra
1985 til gaffellengde. De korrigerte k-faktorverdiene er
oppgitt i tabell 9.

Ved å korrigere k-faktoren fra 1985, viser det seg at
denne var noe lavere i 1999 enn i 1985, med unntak
av Stuora Såbmir hvor k-faktoren var klart lavere i
1985 enn i 1999. ,

Tabell 9 Sammenligningav k-faktor i totalmaterialetfra
1985 (korrigert,se p. 3.6) og 1999 i de ulikemagasinene.
—Comparisonof the conditionfactor of charr caught in
the Adamsfjordwatercoursein 1985 (corrected,see ch.
3.6 and 1999.





1985 korr. 1999
Mardasjavri 1,16 1,10
Måkkejavri 1,13 1,08
Muorahisjavri 1,17 1,09
Gabbatjavri 1,17 1,12
Sieidejavri 1,09 1,08
Stuora Såbmir 0,86 1,08

Fangstene fra 1985 bestod hovedsakelig av fisk >15
cm, og det er derfor naturligst å sammenligne para-
sittinfeksjon og kjøttfarge fra 1985 med fisk >15 cm i
1999. Totalt sett ble det i snitt registrert noe færre
infiserte fisk i 1999 (62 %) enn i 1985 (80 %). Ten-
densen mellom de ulike vannene var derimot den
samme i 1985 og 1999, hvor røya i de øverste maga-
sinene i vassdraget hadde lavest infeksjon (andel
ikke-infisert fisk i 1985: 68-80 %; 1999: 33- 65 %),
mens Sieidejavri og Stuora Såbmir hadde høyest
infeksjon (andel ikke-infisert fisk i 1985: 9 og 3 %;
1999: 11 og 15 %).

Andelen fisk med hvit kjøttfarge var tilnærmet lik i
1985 (65 %) og 1999 (64 %, >15 cm). Imidlertid var
det færre fisk med hvit kjøttfarge i de øverste tre ma-
gasinene i 1985 (53-63 %) enn i 1999 (72-78 %),
mens situasjonen var motsatt i de tre nederste maga-
sinene i vassdraget (henholdsvis 70-73 og 42-58 %).

Diett
Totalt sett var andelen røye med mat i magen redu-
sert fra 1985 (79 %) til 1999 (62 %). Fyllningsgraden
for røya i de ulike magasinene er ikke oppgitt i rap-
porten fra 1985, og det var derfor ikke mulig å sam-
menligne denne med resultatene fra 1999. I 1985
bestod dietten til røya totalt sett av hele 63 % dyre-
plankton, og da i hovedsak vannlopper (Daphnia sp.,
54 %), og i noe mindre grad hoppekreps (9 %). Dette
er helt forskjellig fra 1999, hvor det totalt sett var en
lavere andel dyreplankton i dietten (16 %). I 1999
bestod dyreplanktondietten av hoppekreps, Bosmina
og Holopedium. Det ble ikke funnet Daphnia i magene
til røya i 1999. I 1985 ble skjoldkreps ikke registrert i
magene fra Mardasjavri og Stuora Såbmir, men ut-
gjorde 2-13 % av dietten i de andre magasinene.
Dette byttedyret ble heller ikke registrert i magene til
røya fra Mardasjavri i 1999, men utgjorde i snitt fra 14
til 56 % av dietten i de andre magasinene. I 1985 ble
marflo kun registrert i magene til røya fra Måkkejavri
(3 %) og Gabbatjavri (3 %). 11999 ble det ikke regist-
rert marflo i Muorahisjavri og Stuora Såbmir, mens
dette byttedyret utgjorde fra 2-18 % av dietten i de
andre magasinene. Det ble ikke registrert linsekreps i
mageprøvene i 1985, mens dette byttedyret ble funnet
i røye fra alle magsinene i 1999 og utgjorde da totalt
24 % av dietten.
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Figur 11 Sammenligning av lengdefordeling hos røye fanget på multigarn i 1999 og Jensen-serie i 1985 i de ulike magasinene
i Adamsfjordvassdraget. —Comparison of the length distribution of charr caught on gillnet in the Adamsfjord watercourse in
1985 and 1999.
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Figur 13 Gjennomsnittlig lengde ved alder for røye fanget i
Adamsfjordvassdraget i 1985 (stiplet linje) og 1999 (heltruk-
ket linje). - Mean length at age for charr caught in the
Adamsfjord watercourse in 1985 (stippled line) and 1999
(solid line).
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4.9 Ørret
Garnfiske
Det ble ikke fanget ørret i Måkkejavri og Muorahisjav-
ri. De få ørretene som ble fanget i de andre magasi-
nene (totalt 9) er slått sammen til et totalmateriale for
alle disse magasinene (figur 14). I dette materialet
hadde ørreten lengder fra 18 til 28 cm og var fra 4 til 7
år gammel. Gjennomsnittlig lengde var 22,1 cm, alder
var 5,6 år og kondisjonsfaktor var 1,2. Totalt var 78 %

30


(7 av 9) hunner, og kun 11 % (1 hunn) var kjønns-
modne. Lengde ved alder for 6 år gammel ørret (5
fisk) var i snitt 21,9 cm, som antyder en vekst som
tilsvarer røya i Adamsfjordmagasinene.

Det ble totalt undersøkt 9 ørretmager, hvorav én ma-
ge var tom. Gjennomsnittlig fyllingsgrad var 61 %.
Dominerende byttedyr var skjoldkreps (31 %), vårflu-
elarver (26 %) og fisk (18 %) (figur 15).
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Figur 14 Gjennomsnittlig lengde ved alder og spredningsplott over lengde ved alder for ørret fanget i Adamsfjordvassdraget
september 1999. —Mean length at age and scatter plot of length at age for trout caught in the Adamsfjord watercourse in
September 1999.
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Figur 15 Diett hos ørret fanget på garn i de ulike magasine-
ne i Adamsfjordvassdraget september 1999. —Food com-
position of trout caught on gillnet in the Adamsfjord water-
course in September 1999.
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4.10 El-fiske
Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat i tilløpselvene
Lavnjusjohka, Gieggejohka og Dabmutjohka samt i
selve Adamselva (markert på figur 1). Høy vannstand
gjorde fisket vanskelig og førte antagelig til unde-
restimering av fisketetthetene.

Fangsten i tilløpselvene besto kun av røye, ingen
ørret (tabell 10). Det ble el-fisket tre stasjoner i
Lavnjusjohka, men det ble fanget røye på kun én av
disse (stasjon 1). Substrat med mye grunnfjell gjorde
de to øverste stasjonene dårlig egnet både som opp-
vekst- og gyteområder (tabell 11). En foss drøyt 200
m oppstrøms for elvas utløp i Mardasjavri hindrer
trolig gytevandring.

6.1 stasjon ble el-fisket i nedre del av Gieggejohka.
Elva renner her dyp med stille til middels strøm gjen-
nom tett vierkratt (tabell 11). Tettheten av yngel var
svært lav, kun 4 røyer per 100 m2(tabell 10).

Dabmutjohka er en grunn og rasktrennende liten elv
med utløp i Gabbatjavri. Av de to el-fiskede stasjone-
ne ble det kun fanget røyeyngel på den øverste (sta-
sjon 2). Estimert tetthet her var 4,8 røyer per 100 m2
(tabell 10). Elva har et variert substrat med gode opp-
vekstmuligheter for yngel (tabell 11).

Totalt ble det el-fisket åtte stasjoner i Adamselva. Av
disse var fem lokalisert nede i elva og tre øverst (figur
1). Yngel av ørret ble fanget på samtlige stasjoner,
med en tetthet for fisk >0+ fra 4 til 18,7 ørret per 100
m2(tabell 10). Det ble fanget 0+ på stasjonene 1, 4 og
5. Store deler av elva er dominert av mellomstor stein
og grov grus (tabell 11). Den nedre delen av elva har

Tabell 10 Estimert tetthet av ørret- og røyeunger per 100
2m pa de el-fiskede lokalitetene i Adamsfjordvassdraget

september 1999. —The estimated density of juvenile trout
and charr per 100 m2 in the electrofished localities in the
Adamsf ord watercourse.
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svak til middels strøm, resten er relativt rasktrennen-
de. Oppvekstforholdene for yngel er generelt gode.

Tabell 11 Oversikt over boniteringsparametre for de ulike stasjonene i Adamsfjordvassdraget. Se metodekapittel for gjen-
nom an av boniterin smetodikk. Site classification in different electrofished localitieS in the Adamsf ord watercourse.

Lavnjusjohka
1
2
3

Gieggejohka

Substrat

4 (5-30)/5 /6
4 (5-20) / 7
4 (5-20) / 7

Strøm

3 /2

2

2

D bde

10-60

20-40

20-30

Be roin 0

0


0

vekst

2
1
1

G tin

1 3 /4 (5-20)/2 1/2 50-100 1




Dabmutjohka






1 4 (5-30)/3/ 5 2 10-30 0 2 1
2 4 (5-30)/ 5/3 2 / 3 10-30 0 2




Adamselva






1 3 / 4 (5-30) 1 15-50




1 2
2 3 / 4 (5-30) 2 / 1 10-20




1 1
3 4 (5-40)/ 3/5 2 10-40




3 2
4 4 (5-40)/ 3 /5 2 10-30




3 2
5 5 / 4 (5-40) 2 / 3 10-50




2 1
6 4 (5-50)/ 5/ 3 2 10-50




3 2
7 5 / 4 (5-30) 2 / 1 30-60




2 1
8 5 / 4 (5-30) / 7 2 / 3 10-20




2 0
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5 Diskusjon
5.1 Bestandsstatus til røya i Adams-
fjordmagasinene
Resultatenefra garnfisketi 1999 visteat fiskesamfun-
net i alle seks magasinenevar dominertav småvokst
røye av relativt dårlig kvalitet. ørret utgjordemindre
enn 0.5 % av garnfangstene.Av mer enn 2 000 garn-
fanga røye, veide bare 53 (2,6 %) mer enn 200 g og
kun8 fisk (0,4 %) var tyngreenn 300 g. Veksten stag-
nerte vanligvisi 5-6 årsalderen. Da er røya stortsett
mellom15 og 20 cm. Kun i to av magasinene,Stuora
Såbmirog Mardasjavri,ble det fanget en fisk over 25

I snitt(for alle magasinene)var mer enn 60 % av all
røya større enn 15 cm infisertmed bendelmakk,og
over 20 % av fiskene var infisertmed flere enn 20
cysterper fisk.Totalt hadde kun 15 % av de garnfan-
ga røyene rødlig kjøttfarge(lys rød eller rød), mens
denne andelen utgjordei overkant av 35 % hos fisk
større enn 15 cm. Gjennomsnittligkondisjonsfaktor
var 1,19 (beregnet etter gaffellengde)eller 1,09 (be-
regnetetter naturliglengde), noe som er relativthøyt
sammenlignet med typiske saktevoksende røyebe-
stander.

Det var en viss variasjon i både tetthet (fangst per
innsatsenhet)og kvalitet på fisken mellom de ulike
magasinene. Måkkejavri og Muorahisjavrihadde de
klart tetteste bestandeneav småfallenog saktevok-
sende røye, hvor over 50% av hannene var kjønns-
modne allerede ved 2-årsalderen. Alder ved 50 %
kjønnsmodningfor hannfisk i de andre magasinene
variertemellom3-4 år, med unntakav hannenei Mar-
dasjavrisom kjønnsmodnetved oppnådde5 år. Hun-
nene kjønnsmodnetgenerelt 2-3 år senere enn han-
nenei alle magasinene.

I StuoraSåbmirvar røye eldre enn 4 år segregerti to
atskilte størrelsesgrupper.De mest saktevoksende
individenekan oppfattes som en dvergform. Dver-
grøyavar alleredekjønnsmodenved 10 cm lengdeog
hadde en klart dårligerevekst enn "normalrøya".Vi
fant ingentilsvarendebestandssplittinghos røye i de
andre magasinene. Totalt sett hadde normalrøya i
StuoraSåbmir (eldre enn 4 år) og røya i Mardasjavri
(alle årsklasser) den beste veksten. Røya i Mar-
dasjavrihadde i tillegghøyest kondisjonsfaktorog var
lavestinfisertav parasitter.Røya i StoreSåbmirog de
to andre nederste magasinene i vassdraget,Sieide-
javri og Gabbatjavri, var mest infisert av parasitter
(over 78 % for fisk større enn 15 cm). Største andel
fisk med rød kjøttfargeble også funnet i disse maga-
sinene(over 42 % for fisk større enn 15 cm). Ved en
innbyrdes rangering av røyebestandene i de ulike
magasinene i 1999, må derfor røya i Mardasjavri,
StuoraSåbmir og Gabbatjavri(i prioritertrekkefølge),
totaltsett kunnesieså være av bestkvalitet.

Røyebestandenei Adamsfjordmagasinenevar sam-




mensatt av relativt ung fisk. Med unntak av Sturoa

Såbmir, var alderssammensetningenlik i de andre
fem magasinene. Totalt bestod nærmere 90 % av
fangstenei dissefem magasineneav fiskyngreenn 6
år, og mindre enn 1 % var eldre enn 7 år. I Stuora
Såbmirvar imidlertidbare 36 % av fiskenyngreenn 6
år, mens 7-åringenealene stodfor nærmere42 % av
fangsten. Den generelt lave gjennomsnittsalderenfor
røya i de fem øverste magasinenekan skyldesgarn-
fiskemed relativtstoremaskevidder.

5.2 Endringer i fiskesamfunnet åre-
ne etter reguleringen (1974-99)
I den første tiden etter en oppdemmingvil fisken
"fråtse"i druknedeorganismerfra oversvømmetland.
I tillegg vil reguleringenav vannstandenføre til en
utvaskingav strandsonenog en kortsiktigøkning i
tilførselen av næringsstoffer.Disse næringsstoffene
blir hurtigassimilertav planteplanktonsamfunnet,og
den totale mengdenav fiskenæringøker. Dette fører
ofte til mer føde for den enkelte fisk, og opphav til
vekstøkningrettetter oppdemningav en innsjø(Aass
1991). Effekten er imidlertid kortvarig ("korttids-
effekten")og vil normaltavta etter noenår med utvas-
king av strandsonen(Aass 1991). De langsiktigeef-
fektene av vassdragsreguleringerpå fiskebestander
vil derfor oftest være lavere vekst og redusert be-
standsstørrelse(Borgstrømm.fl. 1992). Reduksjonen
av bynndyr,som følge av tørrleggingog utvaskingav
reguleringssonen,vil på sikt ofte føre til at dyreplank-
ton blirden viktigstebyttedyrgruppenfor fisk (Elgmork
1972; Aass 1991). I og med at bunndyrdiettvanligvis
er et mer effektivtnæringsinntakenn planktondiettkan
detteføre til redusertvekstforfisken.Endringeri gyte-
og oppvekstforholdvil også prege fiskebestandene
etter reguleringer.Man kan derforanta at man om lag
25 år etter reguleringen av Adamsfjordmagasinene
klart vil kunne se eventuelle negativeeffekter på fis-
kebestandenesom følgeav reguleringen.

Ved sammenligningenmed tidligere undersøkelseri
Adamsfjordmagasineneer det viktigå være klar over
at fiskemetodikkbenyttet i vår undersøkelseskiller
seg på en del punkter både fra undersøkelsenei
1971-75 (Bjerknes & Pedersen 1975) og 1985 (Sol-
bakkenog Kristoffersen1986). I perioden1971-75 ble
det fisketmed garnkun i Mardasjavri,mensdet i 1985
ble fisket i alle magasinene.Videre benyttetBjerknes
& Pedersen(1975) bare garn med maskevidderfra 20
mm og større,mensde minstemaskeviddenesom ble
bruktav Solbakken& Kristoffersen(1986) var 16 mm.
I vår undersøkelsebruktevi oversiktsgarnsom inne-
holdermaskeviddene10, 12.5 og 15 mm, samt at vi
også fisket i de dypeste områdene av magasinene.
Den vesentlig større dominansenav små og yngre
fisk i garnfangstenei 1999 sammenlignetmed tidlige-
re undersøkelser,skyldesderfor i vesentliggrad ulik
fangstmetodikk.Det er likevelingentvilom at flere av
forskjellene i resultat mellom disse undersøkelsene
skyldesreelleendringeri bestandsstrukturenhosrøya
og ørreten som har skjedd i løpet av de siste 15-25
årene.
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I perioden1971-74 (magasinene ble første gang fylt
opp sommeren 1974) utgjorde ørret 60-65 % av
garnfangstene i Mardasjavri (Bjerknes & Pedersen
1975). Elleveår senere (se Solbakken& Kristoffersen
1986) utgjordeørret bare 5 % av garnfangstene(ble
kun fanget i Mardasjavri),mens innslagetav ørret i
1999 (denne undersøkelsen)var mindreenn 0,5 %.
Det er derfor liten tvil om at ørretbestandeni Mar-
dasjavrier blittmer eller mindre utryddeti tiden etter
reguleringenog at røya nå totaltdominereri fangste-
ne. Det samme må antaså gjeldefor de andre maga-
sinene,siden det før reguleringeneble fanget ørret i
alle vannene (Hanssen 1969). Bestanden var for-
holdsvisliten i Stuora Såbmir, men stor i de andre
vannene.De størsteørretene ble fanget i Måkkejavri,
hvor det var vanlig med fisk mellom0,7 og 1,5 kg i
fangstene.

Arsaken til nedgangeni ørretbestandenmå troligtil-
skrives reguleringen.En viktig årsak er at tidligere
gyteområderi inn- og utløpselverer blitt neddemt,
samtidigsom lav vannstandi magasinenekan gjøre
detvanskeligfor ørretenå vandre opp i innløpselvene
for å gyte. Dette bekreftesav at det i 1999 ikke ble
fangetørret i noenav de undersøktetilløpsbekkene.I
1985 bledet fangetørret i alle dissetilløpselvene,selv
om tetthetenevar lave (0,6-5 fisk / 100 m2). Det må
nevnesat det i 1999 var høy vannføringi elvene, noe
som gjordeel-fisketvanskelig.Tetthetsestimatenefra
detteåret kanderforvære noe underestimerte.

En annenårsaktil reduksjonenav ørretbestandenkan
være at mye av næringsgrunnlageter blittbortesom
følge av tørrleggingog utvaskingav strandsonen.Det
er her ørreten vanligvisfinner det meste av føden
(Nilsson1963; Langelandm.fl. 1991). Ørretungersom
vandrer inn i magasinenefra oppvekstbekkenevil i
tilleggoppleve en sterk næringskonkurransefra den
tette røyebestanden.En rekrutteringav stor ørret til
magasinenekan derforvanskeligopprettholdesuten
ved direkteutsetting.

I garnfangstenei perioden 1971-75 (Bjerknes & Pe-
dersen1975) var det et betydeliginnslagav stor røye
i Mardasjavri.For eksempel var mer enn 50 % av
røyene i fangstenfra 1975 lengre enn 30 cm (300 til
700 g). I 1985 utgjorderøye over 30 cm bare 2 % av
totalfangsten(Solbakken & Kristoffersen1986). Til-
svarendeutgjordeandelenrøye over5 år nærmere60
% i 1975 mot bare 2 % i 1985. Selv om det ble brukt
en del garn med mindre maskeviddeenn i 1975, er
det åpenbart at andelen av røye over 30 cm, eller
eldre enn 5 år, var blittkraftig reduserti Mardasjavri
fra 1975 til 1985. Det er rimelig å anta tilsvarende
endringeri bestandsstruktureni de andre magasine-
ne. Dersom aldersbestemmelsener korrektog sam-
svarende i de to undersøkelsene,hadde veksten til
røya i Mardasjavriøkt i samme periode(for eksempel
haddegjennomsnittslengdenfor 5-åringerøkt fra 26 til
28,5 cm). Dette tyder på at endringenei størrelseog
alder hos røya i Mardasjavrifra 1975 til 1985, kan
skyldeshard beskatningav de størsteog eldstefiske-
ne i bestanden.Den økte årlige tilvekstenkan derfor

skyldesbåde oppdemmingseffekten,samtat tettheten
av røye ble redusert som følge av hardt garnfiske.
Dermed ble det mer næring tilgjengeligfor den en-
keltefisk.

I periodenfra 1985 til 1999 var vekstentil røya redu-
sert i alle magasinene.Størst reduksjoni lengdeved
alder hadde røya i Mardas-, Måkke- og Muorahisjavri
(4 år gammel fisk: 4,5-6 cm). Det er imidlertidsann-
synlig at veksten til den yngste fisken (2-3 år) var
overestimerti undersøkelsenfra 1985, i og med at fisk
mindreenn 15 cm var litefangbarpå garnenesom ble
benyttet.Dette medførtetroligat det kunvar de fiske-
ne med hurtigstvekst innenforde yngsteårsklassene
som oppnåddeen størrelse hvor de lot seg fange i
garn, slik at veksten totalt for disse aldersgruppene
ble overestimert.For 4 år og eldre fisk spillerdette
troligmindrerolle,i og med at det er sannsynligat de
fleste fiskeneved denne alderen hadde oppnådden
størrelse på over 15 cm både i 1985 og 1999, og
dermed var fangbar i begge undersøkelsene.Unnta-
ket er dvergrøya i Stuora Såbmir. Bortsettfra Gab-
batjavriog Stuora Såbmir, kjønnsmodnetrøya tidlige-
re i 1999 enn i 1985. Andelen kjønnsmodenfisk (>4
år) så i tilleggut til å ha økt i samme periode.I perio-
den fra 1985-1999 ser det derfor ut til at røya i alle
magasineneer blittmindrei størrelse,har hattdårlige-
re vekstog er blittkjønnsmodenved en laverealder.

Basert på en spørreundersøkelsei sesongen 1977
beregnetBjerknes& Johansen(1977) at det ble fan-
get 13 tonnfisk i Adamselvmagasineti løpet av som-
merenog høsten1977. Nestenall fiskenblefangetpå
garn satt i strandsonen.En mindreandel ble tatt på
stang. Selv om røye etter hvertdominertefangstene,
ble likevel ørretbestandensvært hardt beskattet.Det
ble stortsett benyttetgarn med 35 og 40 mm maske-
vidde. Det totale uttakettilsvartenærmere11 kg/ha/år
og er i størrelsesordentre ganger høyere enn hva vi
vurderer som et "forsvarlig"uttak i et slikt regule-
ringsmagasin.Siden det ble benyttet garn med så-
pass store maskevidder,ble nesten utelukkendede
største fiskene beskattet. Den høye og selektivebe-
skatningenpå relativtstor fisk både utover 1970-og
1980-tallet, har derfor etter vår meningforsterketde
langvarigeog generelt negative effektene av regule-
ringen.Dette underbyggesav at undersøkelseni 1999
viste at fiskesamfunneti magasinetvar dominertav
en relativttett og saktevoksenderøyebestandmed få
eldrefisk,samtat ørretbestandenvar nestenborte.

5.3 Endringer i dietten til røya de
siste 25 årene etter reguleringene
Som tidligerenevntvil bunndyrsamfunnetoppleveden
største forandringensom følge av en vannstand-
regulering.Den totale omformingenav innsjøbunnen
og primærproduksjoneninnen reguleringssonenfører
til et helt nytt livsmiljøfor bunndyrene.Samfunnetvil
også preges av tørrleggingog innfrysing.Sluttresul-
tatet blir et artsfattigbunndyrsamfunnmed lav bio-
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masse i forholdtil før reguleringen.Bare enkeltespe-
sialisterinnen de ulikebunndyrgruppenekan tolerere
størrereguleringshøyder.En av disseer skjoldkreps.

Undersøkelsenesom ble foretattførst på 1970-tallet i
Mardasjavriviser at marflo og "plankton"var hyppig
forekommendebåde hos røya og ørreten. Innslaget
av plankton kan imidlertidvære noe overestimert,
grunnettidspunktetfor enkelte av undersøkelsene(se
Bjerknes& Pedersen1975). Skjoldkrepsble ikke fun-
net i magen hos fisk i denne perioden. I 1985 fant
Solbakken & Kristoffersen(1986) at Daphnia spp.
dominertei alle magasinene.Marflohaddesvært liten
betydning,og ble kun påvist hos fisk fra Mardas- og
Gabbatjarvi.Skjoldkrepsble funnet i fire av magasi-
nene, med en prosentvisbetydningfra 2 til 13 %.
Bjerknes& Pedersen (1975) oppgir ikke hvilketyper
av planktonde fant i fiskemagene.

I 1985 bestoddiettentil røya totaltsettav 63 dyre-
plankton,hvor Daphnia sp. var oppgittsom viktigste
byttedyr.1 et såpass tett fiskesamfunnmed røye er
det imidlertidsannsynligat relativtstoreDaphnia-arter
ville være kraftigdesimert mens mindrevannlopper,
somfor eksempelBosmina spp., var mer vanlige.Det
kan derfor ikke utelukkesat "dyreplanktonet"som ble
funneti røyemagenei 1985 kan ha værtBosmina spp.
og/eller linsekreps,og i mindre grad Daphnia spp.
Uansett art, ser andelen dyreplanktonut til å være
reduserti magene til røya i 1999, noe som stemmer
overensmed at det ble fanget sværtfå røyer på flyte-
garn (pelagialsonen)dette året. Det må imidlertid
nevnesat det underfisketi 1999 var sværtdårligvær,
samt at fisket i både 1985 og 1999 ble gjennomført
over noen få dager i hvert magasin.Mageinnholdeti
røya gir derfor i verste fall bare et "øyeblikksbilde"av
diettentil røye i løpetav sesongen.

Det er imidlertidlitentvilom at røya i størregrad enn
tidligerebeiter på skjoldkreps,samt også linsekreps.
Skjoldkrepsener sværtviktig i mange reguleringsma-
gasin. Den tåler både tørrleggingog innfrysing,som
reguleringenav vannivåeti regulerteinnsjøermedfø-
rer (Borgstrømog Hansen 1987). Linsekrepsble ikke
funnet i magene til røya i 1985, mens den i 1999 ut-
gjordefra 16-58 % av dietten i de ulike magasinene.
Med unntakav Mardasjavri,så betydningenav skjold-
kreps ut til å ha økt fram til 1999, og var på lik linje
med linsekrepsen sværtdominerendebyttedyrgruppe
i magasinene(14-56 %). Voksen skjoldkrepshar en
kroppsstørrelsepå omtrent 2-3 cm og er derfor et
svært attraktivt næringsdyrfor fisk. I Sør-Norge er
skjoldkrepsenofte knyttettil regulerteinnsjøer.Det er
til og med antatt at ekstra nedkjøling(og/eller uttør-
king)kan øke rekrutteringen(Borgstrøm1997). Dette
kan være forklaringenpå at den i mangetilfellerførst
dukkeropp i en del innsjøeren tid etter reguleringen,
samt at den i mange reguleringsmagasinopptrer i
særlig store mengder. Skjoldkrepsen klekkes når
vannstandennormaltøker om våren/forsommeren,og
i perioderav sommerenog høsten kan derforskjold-
kreps utgjøre store deler av føden til for eksempel
røye og ørret. Det er sannsynligat den antatt økte

mengdenav skjoldkrepsi Adamsfjordmagasinene,til
en viss grad har kompensertfor "tap"av andre næ-
ringsdyr (som for eksempel marflo). Skjoldkrepsen
kan derfor i en periode på sensommerenog høsten
bidra til høy vekst for fisken. 1enkelte tette fiskebe-
standerkanskjoldkrepsenblitotaltnedbeiteti løpetav
høsten.

5.4 Framtidig garnfiske i Adams-
fjordmagasinene
Frem til 1978 var det ingen begrensingeri garnfiskei
Stuora Såbmirog Sieidejavri.Det kunnederforfiskes
med alle maskevidderog med ubegrensetantallgarn
per fisker ("friområde").1 de øvrige magasinenevar
det kun tillattmed inntiltre garn per fisker ("3-garns
område").Fra og med 1978 kunnedet fiskes med et
fritt antall garn i alle magasinene,men størstetillatte
maskeviddeble satt til 29 mm. Denne maskeviddebe-
grensningenble anbefalt av Bjerknes og Johansen
(1977) for å kunnefange på en størreandelav fisken.
Det var ønskelig å oppnå en uttynnendeeffekt på
fiskebestandeneslik at dette på lengresikt villevirke
positivtpå fiskensvekstog kvalitet.På bakgrunnav at
fisken i alle magasineneper 1999 ser ut til å være av
mindre størrelse, har lavere vekst og kjønnsmodner
ved en lavere alder enn tidligere, ser det imidlertid
ikke ut til at de nye fiskereglenefra'1978 har hattden
ønskedeeffektenpå fiskebestandene.

Den fiskelengdensom har høyestfangbarhetved fiske
med en gittmaskestørrelsebetegnesgjernesom mo-
dallengden.Dette medførerat en gittmaskeviddebare
vil fange fisk effektivtinnen et relativtsnevertstørrel-
sesintervall(selektivitetskurve).En selektivitetskurveer
imidlertidsjelden symmetrisk,men som regel "høy-
reskeiv",særligfor større maskevidder.Dette skyldes
at deter størresannsynlighetforå fangeen fisksomer
littfor storfor maskeviddenenn en som er littfor liten,
og som kan gå gjennommaskene.En storfisksvøm-
mer normaltogså en større distanseog treffergarnet
med størrekraftenn en litenfisk,og blirderfornormalt
lettest fanget på garn (Borgstrømog Plahte 1992).
Forutenstørrelse,vil også fangbarhetenavhenge av
fiskenskondisjonog aktivitet.Det viktigeher er imidler-
tid at dersomet garnfiskeskal opprettholdesi Adams-
fjordmagasinene,kan en ved maskeviddebestemmel-
senetilpassehvilkestørrelsesgrupperav fisken ønsker
å beskatte,eller sagt på en annen måte; hvilkefiske-
størrelseren ikkeønskerå ta utav bestanden.

Størstetillattemaskeviddepå garnsom kan benyttesi
magasinenenå er 29 mm (22 omfar).Dettevilføre tilat
fisk i lengdegruppen23 til 29 cm vil fangesrelativtef-
fektivt.I fangstenefra undersøkelseni 1999, var imid-
lertidmindreenn5 % av totalfangstenstørreenn23 cm,
og de flesteav disse"store"fiskeneblefangeti Stuora
Såbmir.Et fortsattgarnfiskei magasinenemedgjelden-
de maskeviddebestemmelsevil føre til at sværtfå indi-
vidervilblistørreenn22-23 cm. Dersomdenfremtidige
målsettingener å opprettholdeet garnfiske,samtidig
somønskerå etablereen størreandelmed røyei leng-
degruppen25-30 cm (2-300 g), må størstetillattemas-
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kevidde reduseres betydelig. Selv om det optimale ville
være å beskatte fisk i størrelsesgruppen 15-20 cm, vil
garnfangsterav såpasssmå røye neppestimulere til økt
garnfiske. Største tillatte maskevidde bør uansett ikke
settes høyereenn 19 mm (33 omfar). Da vil modalleng-
den være i underkant av 17 cm og fisk i lengdegruppen
16 til 19 cm vil bli beskattet relativt høyt.

5.5 Framtidig kultivering av fiske-
bestandene i Adamsfjord-
magasinene
Røyebestanden i Adamsfjordmagasinet er småvokst
og av relativt dårlig kvalitet, og bestanden er lite at-
traktiv for sportsfiskere. Sammenlignet med forholde-
ne tidlig på 1970-tallet, er fiskesamfunnet i magasinet
vesentlig endret. Da bestod fangstene av både stor-
vokst røye og ørret, og fisken var av bra kvalitet. Der-
som en ønsker å bedre vekst og kvalitet hos de nåvæ-
rende bestandene, må en trolig enten foreta et uttyn-
ningsfiske med teiner og/eller sette ut fiskeetere.

Forsøksfisket med teiner i Altevatn, Troms, viste at
teiner er det eneste rasjonelle fangstredskapet som
kan benyttes for å ta ut betydelige mengder røye i
overtallige bestander (Svenning 1990). Dette ble yt-
terligere demonstrert i Takvatn (Troms), der uttyn-
ningsfisket med teiner førte til en kraftig bedring i
vekst og kvalitet hos røya (Grotnes og Klemetsen
1989). Takvatn-prosjektet førte til at det kvantitativt ble
mer mat til hver enkelt gjenværende fisk, samt at tidli-
gere nedbeitede næringsdyr fikk sjansen til å vokse
opp igjen og gi kvalitativt bedre matforhold (Amund-
sen 1989; Klemetsen m.fl. 1989). Totalt ble det i peri-
oden 1984 til 1991 fisket omlag 800 000 røye eller i
overkant av 33 tonn. I det omlag 15 km2store Takvat-
net tilsvarte dette et gjennomsnittlig uttak på 3-4
kg/ha/år. Lignende prosjekter har også vært gjen-
nomført i andre innsjøer i Troms. I det sterkt regulerte
Guolasjavri ble det tatt ut gjennomsnittlig 5 kg/ha/år i
tre år, uten at det hadde synlig positiv effekt på den
gjenværende bestanden (Svenning & Klemetsen
2000). Det er derfor fortsatt usikkert hvorvidt et hardt
utynningsfiske er det beste botemiddelet i overtallige
røyebestander. I Altevatn, som er 80 km2(ved oppfylt
magasin) har en sammensatt ekspertgruppe konklu-
dert med at utfisking med teiner, i den hensikt å bedre
røyebestanden i innsjøen, blir svært kostbart, samt at
effekten på røyebestanden er tvilsom (Heimdal 1997).
Dette ble begrunnet i at næringsgrunnlaget i Altevatn
er forringet som følge av reguleringen (17 m), og selv
etter en eventuell bestandsredukjson vil krepsdyr-
plankton fortsatt være det viktigste fødetilbudet til
røya. I Altevatn har det imidlertid aldri vært funnet
skjoldkreps eller marflo i røyemagene (Svenning
1990).

I Adamsfjordmagasinene er skjoldkreps hyppig fore-
kommende og utgjorde en vesentlig andel av dietten
hos røya. Vi vet at i store perioder både om somme-
ren og høsten utgjør skjoldkreps en svært viktig del av
dietten til røye og ørret i mange høyfjells- og regule-

ringsmagasin i Norge (Borgstrøm 1997). Dette gir
indikasjoner om at vekstpotensialet antas å være
rimelig bra i Adamsfjordmagasinene, forutsatt at det er
mulig å redusere tettheten av røye. På den annen
side førte ikke utfiskingsprosjektet i Guolasjarvi til
signifikant vekstendring hos røya, til tross for at
skjoldkrepsbestanden var relativt tallrik.

Erfaringene fra flere prosjekter i Troms tilsier at teine-
fisket bør foregå i 5-6 år, før en kan forvente synlige
positive effekter av fisket (Svenning & Klemetsen
2000). Adamsfjordmagasinene er om lag 25 km2 og
dersom vi legger til grunn et uttak på 3-5 kg/ha/år i en
5 årsperiode, innebærer det at det må tas ut i størrel-
sesorden 40-60 tonn røye, eller en million individer.
Dette vil kreve en stor innsats og de totale utgifter vil
beløpe seg på i størrelsesorden én million kr. Dessu-
ten er det usikkert hvor stor effekt et intensivt teinefis-
ke vil ha i et reguleringsmagasin. På bakgrunn av vår
nåværende kunnskap kan vi ikke anbefale at det
startes opp et intensivt teinefiske i Adamsfjord. Et
alternativ kan imidlertid være å først foreta et intensivt,
men begrenset teinefiske i deler av magsainet, for
eksempel i Mardasjarvi.

Et annet alternativ for å skape et kvalitetsmessig bed-
re fiske i Adasmfjordmagasinene, samt bedre kvalite-
ten på den gjenværende røyebestanden, er å sette ut
fiskeeetere, det vil si fisk som er store nok til å beite
på røya i magasinet. Utsetting av fiskeetere vil kreve
en svært liten arbeidsinnsats, og vil være vesentlig
mer kostnadseffektivt enn et uttynningsfiske med tei-
ner (se Svenning & Kanstad Hansen 1997). Både felt-
og laboratoriestudier har vist at fiskeetende ørret kan
være storkonsumenter av små byttefisk (Damsgård &
Mortensen 1995, Sandlund & Forseth 1995).

Hovedmålet med en eventuell utsetting av fiskespi-
sende ørret i Adamsfjordmagasinene, vil være å få et
mer attraktivt fiske basert på store fiskeetere, samt på
resten av fiskesamfunnet. Ved utsetting av fiskeetere
må en imidlertid unngå at det oppstår næringsmangel
for fiskeeterne ved at den tilgjengelige del av fiske-
samfunnet for disse, det vil si byttefisken, blir spist
opp. Antall fiskeetere som settes ut per arealenhet må
derfor være relativt lav. Gjennom både felt- og labo-
ratorieeksperimenter er det vist at for eksempel en
ørret på ett kilo som bare spiste fisk, kan konsumere
2-2,5 kg byttefisk i året. Overført til Adamsfjord betyr
dette at 2 500 ørret på &I kilo vil spise om lag 6 tonn
smårøye i året, eller ca 2,5 kg smårøye/ha/år.

Dersom fiskeeterne er 400-500 g ved utsetting vil det
neppe være næringsgrunnlag (byttefisk) for mer enn
1-2 fiskeetere per ha innsjøareal. Antall ørret som bør
settes ut vil da være direkte avhengig av fangst og
naturlig dødelighet. Fangstdødeligheten vil være di-
rekte avhengig av fiskeinnsats og redskapsbruk, og
begge deler kan reguleres. Siden hovedmålet er å få
et mer attraktivt fiske må en akseptere en relativt høy
fangstdødelighet. Dersom det settes ut 1 500 ørret på
ca 500 g hvert år, samt at fangstdødeligheten (som-
merfiske) er 40 % og naturlig "vinterdødelighet" er 10
%, vil mengden utsatt fisk til en hver tid tilstede i ma-
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gasinene etterhvert stabilisere seg på i overkant av 2
500 individer. Med andre ord, dersom vi aksepterer en
total dødelighet på om lag 50 %, vil fiskesamfunnet
etter noen års utsetting ha stabilisert seg på omlag én
fiskeeter per ha, selv om det årlig bare settes ut om
lag 0,7 ørret per ha. Kiloprisen ved produksjon av
settefisk av ørret på 500 g utgjør i størrelsesorden kr
60 per kg, eller kr 30 per fisk. Totale kostnader for
produksjon av 1 500 ørret blir da ca. kr 45 000. I til-
legg kommer omlag 10 % påslag til transport, kontroll,
utsettinger og så videre, slik at totale årlige utgifter blir
omlag kr 50 000.

Selv om utsettingen av oppdrettet predatorfisk koster
et visst beløp, har et slikt tiltak også en inntektsside.
For det første vil utsetting av ørret føre til at flere vil
fiske i Adamsfjordmagasinene, deriblant også uten-
bygds fiskere. Dette gir muligheter for å selge et
økende antall fiskekort, dersom det er ønskelig og
forenlig med grunneiernes ønsker. For eksempel i
Hallingsdalselva i Gol ble det solgt fiskekort for kr 20
000, mens den lokale inntektskomponenten ble be-
regnet til kr 230 000. I denne elva ble det beregnet at
ørretbestanden hadde en samfunnsøkonomisk verdi
på ca kr 900 000 per år. Førstehåndsverdien av fang-
sten var i dette tilfelle kr 32 000, mens fiskernes totale
utgifter i Gol kommune var på anslagsvis kr 600 000,
eksklusive fiskekortutgifter. Totalutgiftene var med
andre ord 20 ganger større enn førstehåndsverdien av
fangsten. Overført til Adamsfjord vil fangsten trolig
falle på færre hender, og dermed vil samfunnsøkono-
misk verdi og fiskernes totalutgifter bli mindre per kg
fanget fisk enn i Gol. Dersom vi setter den så lavt som
5 ganger forhåndsverdien blir dette likevel nærmere
200 000 kr. Dersom det er et stort innslag av tilreisen-
de fiskere blir beløpet lagt igjen i kommunen enda
større. Verdien av et eventuelt ørretfiske i Adamsfjord
bør inkludere fangsten av såvel utsatte fiskeetere som
fangsten av villfisk (røye). Vi har anbefalt en fangst-
dødelighet på over 40 %, det vil si at det årlig vil fan-
ges i overkant av 1 tonn fiskeetere å kr 30 per kilo
som gir en førstehåndsverdi på kr 32 000. I tillegg
setter vi fangsten av røye til 0,6 kg/ha/år (1,5 tonn) å
kr 15 per kilo, det vil si i overkant av kr 20 000. Med
disse forutsetningene vil førstehåndsverdien av fiske-
etere og villrøye utgjøre omlag kr 50 000, det vil si at
førstehåndsverdien av fangsten vil balansere kostna-
dene ved utsetting av fiskeetere.

Tidligere utsettirigsforsøk med potensiell fiskespisen-
de ørret har vist at relativt få av de utsatte fiskene slår
over på fiskediett. Felles for disse forsøkene er imid-
lertid at det har vært satt ut altfor mange fiskespisere.
I Store Rennen ble det satt ut 35 ørret per ha, mens
bare 3-4 % av ørretene slo over på fiskeføde. Likevel
viste forsøkene i Store Rennen at de få fiskene som
slo over på fiskeføde (2-3 fisk/ha) hadde en kraftig
nedbeitingseffekt på røyebestanden i innsjøen. Det er
derfor svært viktig at det settes ut såpass få fisk at det
ikke oppstår næringsmangel for fiskeeterne. Effekten
av utsettingene bør også evalueres, dvs, først og
fremst estimere hvor stor andel av de utsatte fiskene
som slår over på fiskediett, samt å kvantifisere en

eventuell effekt på den røyebestanden. Det vil derfor
gå med en del ekstra kostnader i startfasen, men
dette vil trolig likevel være en god investering på sikt.
Det viktige er at en eventuelt setter ut stor ørret (4-500
g) og at det ikke settes ut mer enn 1-2 potensielle
fiskespisere per ha innsjøareal.
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6 Oppsummering
Adamselvreguleringen omfatter overføring og regule-
ring av Adamselv og Friarfjordelv og ble gjennomført i
perioden 1970-74. Reguleringen førte til at fem inn-
sjøer; Mardasjavri, Måkkejavri, Muorahisjavri, Gab-
batjavri og Sieidejavri, ble et sammenhengende ma-
gasin med reguleringshøyder fra 3,4 til 4,7 m. I tillegg
ble Store Måsevatn regulert med en reguleringshøyde
på hele 32 m. Reguleringen førte til en kraftig reduse-
ring av vannføringen i Adamselva.

Det foreligger en svært begrenset fiskebiologisk un-
dersøkelse fra vassdraget før reguleringen (Hansen
1969), en fra Mardasjavri i perioden 1971-1975 under
og like etter reguleringen (Bjerknes & Pedersen
1975), og en grundigere undersøkelse fra 1985 i alle
magasinene (Solbakken & Kristoffersen 1986). Som-
meren 1999 ble NINA engasjert for å gjennomføre nye
undersøkelser i Adamsfjordmagasinene for å frem-
skaffe status for fiskebestandene per 1999, vurdere
langtidsvirkningene av reguleringen og beskatningen
på disse bestandene, samt foreslå eventuelt nye for-
valtningstiltak.

Generelt viste resultatene fra prøvefisket i 1999 at alle
magasinene var dominert av småfallen røye av relativt
dårlig kvalitet. Ørreten var nesten fraværende, og kun
registrert i et svært begrenset antall i fire av de seks
magasinene. Røya hadde klart lavere vekst i 1999 i
forhold til tidligere undersøkelser og ble kjønnsmoden
allerede ved 2-3 års alderen. Måkkejavri og Muora-
hisjavri hadde de klart tetteste bestandene med små-
fallen fisk, mens magasinene Mardasjavri, Stuora
Såbmir og Gabbatjavri (i prioritert rekkefølge) totalt
sett hadde røye av best kvalitet. Stuora Såbmir har
trolig to former av røye; dvergrøye (med lav vekst og
tidlig kjønnsmodning) og normalrøye (tilsvarende
vekst som røya i de andre magasinene). Diettunder-
søkelsene viste at røya i 1999 i vesentlig større grad
enn tidligere beitet på byttedyr (skjoldkreps og linse-
kreps) som tåler frysing og tørrlegging av strandsonen
og som ofte er typiske for regulerte vassdrag. Det er
sannsynlig at skjoldkreps kompenserer noe for tapet
av andre viktige byttedyr (for eksempel marflo). Ørret-
bestanden er dramatisk redusert etter reguleringen,
trolig som følge av at tidligere gyteområder er blitt
borte, samt at næringsgrunnlaget (bunndyr) er kraftig
redusert.

De nåværende fiskereglene ser ikke ut til å ha hatt
den ønskede effekten med å oppveie de forventede
negative effektene av reguleringen. Ved å benytte en
maskevidde på 29 mm, slik fiskereglene tillater i dag,
vil man kun fange de største fiskene i magasinene.
For å forhindre ytterligere forringelse av kvaliteten til
røya i vassdraget anbefaler vi at største tillatte garn-
maskevidde settes til 19 mm.

Et eventuelt framtidig forvaltningstiltak kan være ut-
setting av fiskespisende ørret (4-500 g). Utsatte fiske-
etere vil ha en betydelig rekreativ egenverdi gjennom
fiske, samt trolig ha en gunstig beiteeffekt på den

nåværende småvokste røyebestanden. Det økono-
miske fundamentet ved utsetting av fiskeetere vil væ-
re vesentlig bedre enn ved et tradisjonelt uttynnings-
fiske med teiner. Det bør eventuelt ikke settes ut mer
enn ca 1 500 fisk (1 fisk/ha) i hele vassdraget per år.
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