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Sammendrag 
 
Foldvik, A., Bremset, G. & Dokk, J.G. 2016. Elektrisk båtfiske i Tanaelva. Kartlegging av fiske-
samfunn i september 2014. - NINA Rapport 1162, 21 s. 
 
 

I september 2014 ble det ved hjelp elektrisk båtfiske gjennomført fiskebiologiske undersø-
kelser i hovedstrengen av Tanavassdraget. Elvestrekningen fra samløp Anarjohka-Kara-
sjohka til et stykke nedstrøms Tana bru ble undersøkt ved elektrisk fiske på i alt 81 langs-
gående stasjoner (longisekter). En hovedkonklusjon etter undersøkelsene er at bruk av elek-
trisk fiskebåt er en egnet og kostnadseffektiv metode for å kartlegge fiskesamfunnet i Tana-
elva. Av i alt 16 fiskearter med kjente forekomster i Tanavassdraget ble det påvist 13 arter, 
hvorav 12 arter ble fanget og analysert. I de undersøkte longisektene dominerte laksunger i 
antall med om lag 61 % av samlet fangst, fulgt av ørekyte (23 %), skrubbe (6 %), trepigget 
stingsild (4 %) og harr (3 %). I tillegg ble det observert én røye som ikke var mulig å fange i 
det midterste vassdragsavsnittet. 
 
Ved å benytte en båt av Cataraft-type var det mulig å gjennomføre kostnadseffektive under-
søkelser i områder med et vidt spenn av habitattyper, vannhastigheter og vanndybder (10-
200 cm). Grunnet båtens flate utforming var det mulig å passere også svært grunne sand-
områder (< 10 cm) med bruk av manuell kraft. Det var også mulig å fiske i mesteparten av 
elvetverrsnittet fra elvebredden og ut mot midtpartiet inntil om lag to meters vanndybde. I 
stilleflytende områder med sandbunn eller andre finsubstrater var fangbarheten svært lav, 
noe som trolig skyldtes at fisk ble skremt og svømte bort som følge av synsinntrykk og lyd-
inntrykk fra båten. Cataraft-båten har et aggregat med svært høyt støynivå, og et mer stille-
gående aggregat hadde trolig gitt høyere fangsteffektivitet. 

 
Det ble fanget laksunger på 58 av de 81 undersøkte stasjonene, derav 37 stasjoner med 
fangst av både årsyngel og parr av laks. På tre stasjoner ble det bare fanget årsyngel av 
laks, mens det på 18 stasjoner ble fanget lakseparr og ikke laksyngel. Det ble fanget laks-
unger i de fleste områdetyper; områder med steinsubstrat, områder med sandsubstrat og 
områder med blandet substrat. Eneste områdetype uten fangst av laksunger var vegeta-
sjonsrike områder, noe som kan skyldes tilfeldigheter knyttet til få stasjoner (to). Generelt 
sett ble det fanget vesentlig flere laksunger i longisekter langs land enn i longisekter i midtre 
deler av elvetverrsnittet. 

 
De 1110 laksungene som ble fanget i Tanaelva fordelte seg i 270 årsyngel (24 %) og 840 
eldre ungfisk (76 %). Det er ikke foretatt aldersanalyser som gir grunnlag for inndeling av 
eldre ungfisk i aldersgrupper. Spennet i gaffellengder var mellom 27 og 142 mm, noe som 
tilsier at alle aktuelle aldersgrupper av laks ble registrert. De største relative forekomstene 
av laksunger ble funnet i det midtre undersøkelsesområdet i Tanavassdraget, mens de 
minste relative forekomstene ble funnet i det nederste undersøkelsesområdet. Disse for-
skjellene kunne for en stor del forklares ut fra forskjeller i bunnsubstrat og vannhastighet, 
med stort innslag av sand og lave vannhastigheter i de nederste delene av hovedstrengen. 
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Det var lite samsvar mellom fangstene av laksunger under elektrisk båtfiske og fangstene 
under parallelt strandnært elektrisk fiske i 2014. Dette illustrerer at ulike metoder kan gi ve-
sentlig forskjellig inntrykk av status for ungfiskbestand, selv om undersøkelser gjennomføres 
innenfor samme tidsrom og innenfor samme vassdragsavsnitt. Disse erfaringene illustrerer 
at resultater fra fiskebiologiske undersøkelser kan være sterkt metodeavhengige, og at en-
sidig bruk av én metode kan gi lite representative data fra en ungfiskbestand i et større, 
komplekst vassdrag som Tanavassdraget. Som følge av metodiske begrensninger vil det 
trolig være hensiktsmessig å anvende en kombinasjon av flere metoder med ulike styrker 
og svakheter. Undersøkelsene med bruk av elektrisk fiskebåt i september 2014 viser at store 
områder som tidligere har vært betraktet som uproduktive, utgjør en del av det samlete le-
veområdet for laksunger. Ut fra at samlet areal av slike områder er betydelig, må bidraget 
fra disse medregnes i vurderinger av samlet lakseproduksjon i Tanavassdraget.  
 
 
Gunnbjørn Bremset & Anders Foldvik, Norsk institutt for naturforskning, Postboks 5685 Sluppen, 
7485 Trondheim. Epost: Anders.Foldvik@nina.no 
 
John Gunnar Dokk, Norsk institutt for naturforskning, Fakkelgården, 2624 Lillehammer 
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Forord 
 

Bakgrunnen for denne undersøkelsen var et ønske fra Miljødirektoratet om økt kunnskap om 
produksjon av laksunger i de store stilleflytende områdene i Tanaelva. Disse områdene ut-
gjør mesteparten av vanndekt areal i hovedstrengen, og selv en minimal produksjon av laks 
per arealenhet vil derfor kunne utgjøre et betydelig antall fisk. Parallelt med denne undersø-
kelsen har norske og finske forskningsmiljøer samarbeidet om en habitatkartlegging i ho-
vedelva. Disse undersøkelsene vil sammen kunne danne et grunnlag for en mer presis fast-
settelse av gytebestandsmålet for laksebestandene i Tanavassdraget. 
 
Det elektriske båtfisket ble gjennomført av Narve S. Johansen, Jorma Kuusela, Gunnbjørn 
Bremset, John Gunnar Dokk, Tuomas Metsäniemi og Anders Foldvik. I samme periode ble 
det gjennomført et strandnært elektrisk fiske i regi av Jaakko Erkinaro og Eero Niemelä i det 
finske Naturresursinstituttet (LUKE), som også bidro med overnattingsmuligheter på forsk-
ningsanlegget ved Utsjoki. Alle bidragsytere takkes herved. 
 
 
Trondheim, september 2016 
 
Anders Foldvik,  
prosjektleder 
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1 Innledning 

1.1 Områdebeskrivelse 

Tanaelva (Deatnu på nordsamisk og Teno på finsk) er hovedelva i Tanavassdraget, som 
har et samlet nedbørsfelt på 16 377 km2 som fordeler seg på begge sider av landegrensen 
mellom Norge og Finland. Samlet lengde fra de innerste kildeområdene på norsk side til 
utløp i sjø er 366 km, og estimert middelvannføring ved elvemunningen er 197 m3/s 
(www.nve.no). Hovedelva strekker seg langs en 213 kilometer lang elvestrekning mellom 
Kárásjohka og Anárjohka til utløpet i Tanafjorden, og har en rekke større og mindre lakse-
førende sidevassdrag på norsk og finsk side av landegrensen (figur 1). Tanaelva har en lav 
gradient og er jevnt over bred og stilleflytende (bilde 1). Elvegradienten er spesielt lav i de 
øvre og nedre delene av elva, og der er bunnsubstratet dominert av finsedimenter som silt 
og sand (bilde 2). I de midtre delene av hovedelva er gradienten noe høyere, og bunnsub-
stratet består i stor grad av grovere elvemasser som grus, småstein og elveør (bilde 3). 
 
 

 
 
Figur 1. Oversikt over Tanavassdraget med angivelse av sentrale områder som Tana bru, 
Polmak, Utsjoki og samløpet mellom Kárásjohka og Anárjohka. 
 
  

http://www.nve.no/
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Bilde 1. Store deler av Tanaelva er bred og relativt stilleflytende. Foto: Gunnbjørn Bremset. 
 
 

 

Bilde 2. I store deler av Tanaelva består elvebunnen av fin sand. Foto: Anders Foldvik. 
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Bilde 3. I midtre deler av Tanaelva er det områder med relativt høy vannhastighet og grovt 
bunnsubstrat. Foto: Gunnbjørn Bremset. 

 

1.2 Fiskesamfunn  

I Tanavassdraget finnes det naturlige forekomster av laks, aure, røye, gjedde, sik, harr, 
skrubbe, trepigget stingsild, nipigget stingsild, ål, lake, havniøye, ørekyt og abbor. Hvitfinnet 
steinulke ble i 1979 oppdaget i sideelva Utsjoki, og har siden spredt seg nedover sidevass-
draget og til Tanaelva (Pihlaja med flere 1998). Voksne individer av pukkellaks er regelmes-
sig påvist i Tanavassdraget, men det ikke dokumentert at vassdraget har en selvreproduse-
rende bestand av pukkellaks. Dette kan muligens skyldes at de arktiske miljøforholdene i 
Tanavassdraget er vesentlig forskjellig fra forholdene i det naturlige utbredelsesområdet for 
pukkellaks, som er vassdrag på østkysten av Asia og vassdrag på vestkysten av Nord- 
Amerika). 
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2 Metode 

I perioden 1. til 5. september 2014 ble det foretatt undersøkelser i Tanaelva ved hjelp an en 
spesialkonstruert båt for elektrisk fiske. Den elektriske fiskebåten som ble benyttet er av 
typen Cataraft (www.smithroot.com), som er en spesialtilpasset og forsterket gummibåt for 
bruk i grunne elver (bilde 4). Båten er utstyrt med en generator som når strømmen slås på 
genererer et spenningsfelt via to anoder som er montert baugen på båten på justerbare 
svingarmer. Katodene er montert under plattformen i baugen. Fiske ble foretatt med pulse-
rende likestrøm (DC) med 120 hertz og 1000 volt med en utgangseffekt som varierte mellom 
2,7 og 5,3 ampere (i snitt 3,76). Pulserende likestrøm ble benyttet siden denne strømtypen 
er vurdert å være mer skånsom for fisk enn vekselstrøm (Ainslie med flere 1998, Museth 
med flere 2013).  
 
 

 
 

Bilde 4. Cataraft-båten som ble benyttet under det elektriske båtfisket flyter høyt i vannet og 
kan operere i vanndybder ned mot 15-20 cm. Noen steder var det likevel nødvendig med 
håndkraft for å dra båten forbi spesielt grunne elveparti. Foto: Anders Foldvik. 
 

 
Fisket ble foretatt ved at båten ble ført nedstrøms litt raskere enn vannhastigheten, og de 
overfiskede områdene beskrevet i denne rapporten er stasjoner i elvas lengderetning (long-
isekt). Undersøkte longisekt ble stedfestet med GPS og fangstinnsats i form av fisketid og 
lengde på longisekt ble registrert. Svimeslått fisk ble fanget med langskaftete håver av tre 
personer. Fanget fisk ble oppbevart i store kar om bord i båten. Observerte voksne lakser 
ble ikke forsøkt fanget, og strømmen ble kuttet så snart voksenlaks nærmet seg spennings-
feltet. All fisk ble artsbestemt og lengdemålt til nærmeste millimeter; gaffellengde ble målt 
på laksunger (bilde 5) mens det ble målt totallengde i naturlig utstrakt stilling på andre fis-
kearter. Med unntak av tre sik ble all fisk satt tilbake etter registrering. Forholdene i perioden 
undersøkelsene pågikk var gode, med gode siktforhold og lave vannføringer (111-127 m3).  
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Bilde 5. Det ble målt gaffellengde på alle laksunger, det vil si avstand fra snutespiss til kløft i 
halefinne. Gaffellengden på denne 141 mm, mens totallengde er om lag 149 mm. Foto: Øyvind 

SolemDet ble totalt fisket 81 longisekter (figur 1-3), med samlet lenge på 25,8 kilometer og 
total fisketid på 550 minutter. Longisektene ble valgt ut for å få en best mulig dekning av 
habitatvariasjonen innenfor alle deler av elva. Habitat innenfor hvert longisekt ble notert og 
fiske ble avsluttet ved tydelig skifte i habitatkarakter. Habitatkarakterer som ble registrert 
var; vannhastighet, vanndybde, dominerende substrat samt eventuell kantvegetasjon og 
vannvegetasjon. I tillegg ble det notert i hvilken del av elvetverrsnittet fisket ble gjennomført 
(landnært eller midtstrøms). Det finske instituttet for fisk og viltforskning (LUKE) har en lang 
tidsserie der det jevnlig er foretatt strandnært elektrisk fiske på 32 stasjoner i Tanaelva. 
Longisekter ble fisket i tilknytning til 14 av disse stasjonene (for detaljer se figur 1-3). 
 

 

Figur 1. Oversikt over longisekter undersøkt ved elektrisk båtfiske (lilla linjer) og stasjoner 
undersøkt ved strandnært elektrisk (gule punkt) i nedre deler av Tanaelva. Kartutsnitt er 
markert med rødt rektangel i oversiktskart. 
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Figur 2. Oversikt over longisekter undersøkt ved elektrisk båtfiske (lilla linjer) og stasjoner 
undersøkt ved strandnært elektrisk (gule punkt) i midtre (a) og øvre (b) deler av Tanaelva. 
Kartutsnitt er markert med rødt rektangel i oversiktskart. 

b) 

a) 
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3 Resultater 

Under det elektriske båtfisket ble det totalt fanget 1830 fisk individer av tolv arter langs de 
81 undersøkte longisektene (figur 4). Laksunger dominerte tallmessig med om lag 61 % av 
samlet fangst, fulgt av ørekyt (23 %), skrubbe (6 %), trepigget stingsild (4 %) og harr (3 %). 
Det ble ikke fanget noen individer av artene røye, ål, havniøye og pukkellaks. I det midtre 
undersøkelsesområdet ble det observert én røye som det ikke lot seg gjøre å fange. Det ble 
også observert en god del voksen laks, spesielt i de elveavsnittene som hadde høy gradient 
og grovt bunnsubstrat. Av praktiske og dyrevelferdsmessige grunner ble voksen laks ikke 
forsøkt fanget, og strømmen ble kuttet for å unngå eventuelle skader. 
 

 

Figur 4. Fordeling av tolv fiskearter som ble fanget under elektrisk båtfiske i Tanaelva i 
september 2014. Av laks og skrubbe ble det bare fanget unge individer (ungfisk). 
 
 
Av de 1110 laksungene som ble fanget var det 270 årsyngel og 840 eldre ungfisk (ettåringer 
og eldre). Lengdespennet målt i form av gaffellengde varierte mellom 27 og 142 mm (figur 
5). Ut fra lengdefordeling synes størrelsen på årsyngel å ha variert mellom 27 og 52 mm. I 
og med at det ikke ble foretatt aldersanalyser av fangete ungfisk er det ikke grunnlag for å 
dele inn eldre laksunger (ettåringer og eldre) i størrelsesgrupper. Ut fra lengdefordelingen 
synes det imidlertid å ha vært en viss størrelsesoverlapp for de ulike aldersgruppene av 
laksunger i lengdegruppen 70-140 mm.  
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Figur 5. Lengdefordeling av laksunger (gaffellengde i millimeter) som ble fanget under 
elektrisk båtfiske langs 81 longsikter i Tanaelva i september 2014. 
 
 
Totalt ble 989 laksunger fanget i områder med stein, 14 i rene sandområder og 107 i områ-
der med blandet substrat med sand og stein. Landnære longisekt med substrat dominert av 
stein var klart mest produktive med tanke på laks (tabell 1), men også longisekter plassert 
midtstrøms med stein hadde relativt høye fangster pr meter. Fangst per elvemeter i longi-
sekter på sandbunn var derimot bare 0,1% - 5 % av tilsvarende longisekter med substrat 
bestående av stein. I områdene med blandingssubstrat av stein og sand varierte fangstene 
mellom 11 og 35 % av nivået i områder med stein. Ingen laksunger ble fanget eller observert 
i de to longisektene som var dominert av siv og annen akvatisk vegetasjon.   
 

 

Tabell 1. Fangst per innsatsenhet (antall laksunger per 100 elvemeter) i ulike habitattyper 
og plassering i elvetverrsnittet.  

    Plassering  Habitattype Antall undersøkte 
longisekt 

Fangst per innsatsenhet 
(laksunger per 100 meter) 

    

Midtstrøms (n=39) 
 
 
 

Steinsubstrat 11 5,77 

Sandsubstrat 16 < 0,01 

Blandet substrat 11 2,04 

Vegetasjonsrikt 1 0,00 

    

Landnært (n=42) 
 
 
 

Steinsubstrat 33 10,81 

Sandsubstrat 6 0,59 

Blandet substrat 2 1,23 

Vegetasjonsrikt 1 0,00 

    
I den øvre delen av elva flyter elva stort sett bredt og langsomt og substratet består i store 
områder av sand. I disse områdene består substratet inn mot en eller begge elvebanker av 



NINA Rapport 1162 

15 

stein. Fangstene i den øvre delen var størst i de få rasktflytende områdene med steinbunn, 
men også steinstripene langs land i sandområdene huset fisk (figur 6). I longisekter med 
sand ble det ikke fanget fisk i de dypeste områdene, og det ble fanget få individer i grunnere 
områder langs land. I snitt ble det i øvre undersøkelsesområde fanget 4,83 laksunger per 
100 elvemeter. 
 

I den midtre delen av Tanavassdaget er elva mer rasktflytende og bunnsubstratet består i 
all hovedsak av stein av varierende størrelse. Av de 23 longisektene i midtre deler av elva 
var det bare ett longisekt som lå innenfor et område med sandsubstrat. Fangstene i områ-
dene med steinsubstrat var de høyeste som ble registrert i løpet av undersøkelsen (figur 
6), og det var også her høyere fangster langs land enn midtstrøms. I snitt ble det i den midtre 
delen av elva fanget 10,21 laksunger per 100 elvemeter. 
 
I nedre undersøkelsesområde er det blandingshabitat i vassdragsavsnittet ved Nuorgam før 
et lengre sandområde ved Skippagurra-strykene. Nedstrøms Skippagurra var bunnsubstra-
tet dominert av stein med unntak av de to nederste longisektene. Områdene med stein 
hadde de høyeste tetthetene av laksunger, mens det i områder med blandet substrat var 
jevne forekomster men på et betraktelig lavere nivå (figur 6). I denne delen av elva ble det 
også fanget laksunger i rene sandområder. I snitt ble det fanget 2,07 laksunger per 100 
elvemeter i nedre undersøkelsesområde. 
 
 

 

Figur 6. Kart med oversikt over fangst av årsyngel (røde søyler)  og parr av laks (gule søyler) 
per meter undersøkt område. Tall ved søylene er samlet fangst av årsyngel og parr pr meter. 
Longisekter uten fangst av laksunger er markert med lilla symboler. 
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I Tanaelva ble det i 2014 gjennomført parallelle undersøkelser med bruk av strandnært elek-
trisk fiske og elektrisk båtfiske, noe som gir muligheter for komparative analyser av data 
samlet inn med ulik metodikk. Strandnært elektrisk fiske gi både kvalitative og kvantitative 
data fra ungfisksamfunn, mens elektrisk båtfiske i første rekke gir kvalitative data. Ved å 
benytte fangst per tidsenhet vil man i tillegg få semikvantitative data. Av de 32 stasjonene 
som LUKE undersøkte i 2014 var 14 i umiddelbar nærhet av longisekter undersøkt ved elek-
trisk båtfiske. Det var ingen klare sammenhenger mellom fangstene av eldre laksunger un-
der strandnært elektrisk fiske og elektrisk båtfiske (figur 7). For årsyngel samsvarte fangs-
tene i noe større grad. Manglende samsvar mellom metodene skyldes trolig for en stor del 
at longisektene i hovedsak var lengre fra land enn LUKE-stasjonene, slik at det ikke var 
identiske områder som ble undersøkt ved hjelp av de to metodene.  
 

 
 
 
 
 

Figur 7. Sammenligning av fangster av årsyngel (blå punkt) og eldre laksunger (røde punkt) 
under elektrisk båtfiske (vertikal akse, antall pr meter) og strandnært elektrisk fiske 
(horisontal akse, antall pr 100 m2) i Tanaelva i september 2014. 
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4 Diskusjon 

Elektrisk båtfiske har i en årrekke vært benyttet som overvåkingsmetode i vassdrag i USA 
(Meador 2005, Maret med flere 2007). Erfaringene viser at bruk av elektrisk fiskebåt kan 
være en effektiv og skånsom metode for å overvåke fiskebestander i elver og innsjøer 
(Ainslie med flere 1998, Bayley & Austen 2002, Korman med flere 2009, Bajer & Sorensen 
2012), og at metoden er anvendelig også i vannforekomster med komplekse fiskesamfunn. 
Metoden har i de senere årene også vært benyttet i skandinaviske vassdrag, deriblant større 
elver som Umeälven (Carlsson med flere 1996), Vindelälven (Perä & Carlström 1996), Gud-
brandsdalslågen (Museth med flere 2011), Glomma (Museth & Dokk 2013), Namsen (Brem-
set med flere 2012a, 2012 b), Vefsna (Marius Berg, personlig meddelelse), Drammenselva 
(Tormodsgard 2014) og Surna (Ugedal med flere 2016).  
 
Ved strandnært elektrisk fiske med bærbart elektrisk fiskeapparat benyttes fangst per areal-
enhet som tetthetsmål, og kan ved gjentatte overfisking av områder også kunne gi estimat 
av fangbarhet. Fangbarheten kan i sin tur brukes til å estimere mengden fisk innenfor det 
undersøkte området. Tilsvarende beregninger kan ikke gjøres ved elektrisk båtfiske, og det 
er ikke opplagt hvilke analysemetoder som gir mest relevant informasjon. I denne rapporten 
brukes fangst per elvemeter som et mål for fangst per innsatsenhet (catch per unit of effort 
– CPUE). Alternativt kunne man i stedet ha benyttet fangst per tidsenhet som et CPUE-mål. 
Dette ville trolig ha redusert skjevheten som følge av erfart lavere fangbarhet i rasktflytende 
elveparti enn i mer sentflytende elveparti.  
 
Fangbarheten ved elektrisk båtfiske er trolig vesentlig lavere enn ved landnært elektrisk 
fiske, der det ideelt sett skal være en fangbarhet på 30-50 % i en gitt fiskeomgang (Bohlin 
1984, Bohlin med flere 1989, Forseth & Forsgren 2009). Noen områder pekte seg ut med 
tanke på dårlig fangbarhet, subjektivt vurdert som mengden observert fisk som ikke ble 
fanget. I strykpartier var observert fangbarhet lav som en konsekvens av høy vannhastighet, 
turbulens og høy fisketetthet. Lavere fangbarhet ble også opplevd i grunne områder med lav 
vannhastighet, hvor svimeslått fisk kunne synke ned i substratet før den kunne fanges. Leng-
defordelingen viser et lavere antall 0+ relativt til de eldre årsklassene enn forventet. Dette 
tyder på at fangbarhet av årsyngel er vesentlig lavere enn eldre årsklasser, dette samsvarer 
med resultatene fra Namsen og Surna (Bremset med flere 2012, Ugedal med flere 2016).  
 
Fangsten av laksunger på områder med ren sandbunn var det mest interessante funnet. I 
områder med ren sandbunn kan det tenkes at støy fra aggregatet og visuell forstyrrelser fra 
båten vil få fisk til å flykte unna, da det ikke finnes skjulmuligheter. Dette vil føre til redusert 
fangbarhet via en annen mekanisme enn i strykpartier. Bruk av elektrisk båtfiske kan også 
foretas om natten med sterke lyskastere. Denne metoden kan fange opp døgnvandringer 
mellom ulike habitater og kan også redusere fluktresponser (Janáč & Jurajda 2013). Ved 
eventuelle fremtidige undersøkelser bør nattfiske med lys også foretas. Alternativt kan un-
dersøkelser med garn eller faststående videokamera brukes til å vurdere i hvor stor grad de 
rene sandområdene faktisk benyttes.  
 
Undersøkelsene tyder på at det meste av elva brukes som oppvekstområder for laks, men 
at det er store variasjoner i forekomst av laksunger i de ulike områdetypene. Som forventet 
ble det funnet størst forekomst av laksunger i de midtre delene av elva med høyest gradient 
og grovest bunnsubstrat, men også i dette vassdragsavsnittet var det enkelte områder med 
lav eller ingen fangst av laksunger. De stilleflytende områdene i de øvre og nedre delene av 
elva hadde betydelige variasjoner i forekomst av laksunger. I områder langs land med en 
del stein i elvebunnen var det til dels høye tettheter av laksunger, selv om resten av elve-
tverrsnittet og de omkringliggende områdene var dominert av sand. Påvisning av en viss 
lakseproduksjon i vassdragsavsnitt dominert av sand er noe overraskende, og viser at pro-
duksjonspotensialet for laks er større i hovedelva enn tidligere antatt. Det er knyttet noe 
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usikkerhet til hvor representativt fangst av laksunger i sanddominerte områder er for faktisk 
forekomst. Teoretisk sett kan laksunger fanget i slike områder på fangsttidspunkt være un-
der forflytning fra andre områder med både høyere skjultilgang og habitatkvalitet. Mer sann-
synlig er det likevel at forekomsten underestimeres som følge av at laksungene er mindre 
fangbare i eksponerte områder (skremselseffekt) enn i områder med god tilgang på skjul. 
 
Undersøkelser innenfor et kort tidsrom trenger ikke å gi representativ informasjon om et 
fiskesamfunn, selv om undesøkelsene skulle være relativt omfattende i geografisk måle-
stokk. Resultatene fra Tanaelva må derfor ses i lys av at påvist forekomst i første rekke 
gjenspeiler habitatbruk hos laksunger tidlig på høsten, og at det utvilsomt foregår både 
mindre forflytninger og lengre vandringer i løpet av ungfiskperioden til laks i Tanavassdraget. 
Tidligere studier har vist at laksunger i Tanavassdraget vandrer mellom hovedelva og side-
elver gjennom året (Johansen 2005) og benytter dype områder som leveområde 
(Linnansaari med flere 2010). Utstrakt bruk av dype elveområder som leveområde er tidli-
gere funnet i flere laksevassdrag (Bremset 1999). Selv om undersøkelsene i september 
2014 gir et øyeblikksbilde, viser de at store områder som tidligere har vært antatt å være 
uproduktive utgjør en del av leveområdet for laksunger. Ut fra at samlet areal av slike om-
råder er betydelig, må det tas hensyn til disse produksjonsområdene i de generelle vurde-
ringene av produksjonspotensial og produksjonsforhold i Tanavassdraget.  
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5 Oppsummering og konklusjoner 

På bakgrunn av erfaringene fra bruk av elektrisk fiskebåt i Tanaelva i september 2014 kan 
det trekkes følgende konklusjoner: 
 

 Bruk av elektrisk fiskebåt er en egnet og kosteffektiv metode for å kartlegge fiskesam-
funnet i Tanaelva. Av i alt 16 fiskearter med kjente forekomster i Tanavassdraget ble 13 
arter fanget (12 arter) eller observert (én art). 

 

 Ved å benytte en mindre båt av Cataraft-type var det mulig å gjennomføre kostnadsef-
fektive undersøkelser i områder med et vidt spenn av habitattyper, vannhastigheter og 
vanndybder (10-200 cm). Grunnet båtens flate utforming var det mulig å passere også 
svært grunne sandområder (< 10 cm) med bruk av manuell kraft. 

 

 På de 81 stasjonene som ble undersøkt dominerte laksunger med om lag 61 % av 
samlet fangst, fulgt av ørekyt (23 %), skrubbe (6 %), trepigget stingsild (4 %) og harr (3 
%). I tillegg ble det observert én røye som ikke var mulig å fange i det midterste vass-
dragsavsnittet. 

 

 Det ble fanget laksunger på 58 av de 81 undersøkte stasjonene, derav 37 stasjoner 
med fangst av både årsyngel og parr av laks. På tre stasjoner ble det bare fanget år-
syngel av laks, mens det på 18 stasjoner ble fanget lakseparr og ikke laksyngel. 

 

 Det ble fanget laksunger i de fleste områdetyper; områder med steinsubstrat, områder 
med sandsubstrat og områder med blandet substrat. Eneste områdetype uten fangst 
av laksunger var vegetasjonsrike områder, noe som kan skyldes tilfeldigheter knyttet til 
få stasjoner (to). Generelt sett ble det fanget vesentlig flere laksunger i longisekter langs 
land enn i longisekter i midtre deler av elvetverrsnittet. 

 

 De 1110 laksungene som ble fanget i Tanaelva fordelte seg i 270 årsyngel (24 %) og 
840 eldre ungfisk (76 %). Det er ikke foretatt aldersanalyser som gir grunnlag for innde-
ling av eldre ungfisk i aldersgrupper. Spennet i gaffellengder var mellom 27 og 142 mm, 
noe som tilsier at alle aktuelle aldersgrupper av laks ble registrert under det elektriske 
båtfisket. 

 

 De største relative forekomstene av laksunger ble funnet i det midtre undersøkelses-
området i Tanavassdraget, mens de minste relative forekomstene ble funnet i det ne-
derste undersøkelsesområdet. Disse forskjellene kunne i stor grad forklares ut fra for-
skjeller i bunnsubstrat og vannhastighet, med stort innslag av sand og lave vannhastig-
heter i de nederste delene av hovedstrengen. 

 

 Det var lite samsvar mellom fangstene av laksunger under elektrisk båtfiske og fangs-
tene under parallelt strandnært elektrisk fiske i 2014. Dette illustrerer at ulike metoder 
kan gi vesentlig forskjellig inntrykk av status for ungfiskbestand, selv om undersøkelser 
gjennomføres innenfor samme tidsrom og innenfor samme vassdragsavsnitt.  

 

 Undersøkelsene i september 2014 viser at store områder som har vært betraktet som 
uproduktive, utgjør en del av det samlete leveområdet for laksunger. Ut fra at samlet 
areal av slike områder er betydelig, må bidraget fra disse medregnes i vurderinger av 
samlet lakseproduksjon i Tanavassdraget.  
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