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Innhold

 Vilkår

 Bakgrunn for pålegg

 Gjeldende pålegg

Pålegg = krav til regulant (konsesjonær)



Konsesjonsvilkår

 Vilkår i «alle» gitte konsesjoner for vannkraft

 Naturforvaltningsvilkårene = 

miljøforvaltningens mulighetsrom 

for å gi pålegg

- Fylkesmannen ansvar i innlandsvassdrag

- Miljødirektoratet ansvar i anadrome vassdrag
Foto: J. Koksvik



Naturforvaltningsvilkårene Røssåga

 Konsesjon: 19.juni 1954 

 Hjemmel til:

- undersøkelser for å vurdere behov for 

fiskeutsettinger

- pålegge utsettinger

- evaluere effekt av utsettinger

- sperregitter foran tappeluker



Aktivitet og pålegg tom 2015

 Opprinnelig pålegg om utsetting av 18 000 laksesmolt

 Gyro i 1980

 Fra 1996 - utsettingspålegget endret til drift av 

genbank Bjerka

 Rotenonbehandling 2003-2004

 Omfattende reetablering igangsatt fra 2005

 Friskmelding 2009

 Pålegg om oppfølging (2005-2015)

 2015: Reetableringa mot slutten??

Laksesmolt                                                        Foto:  J. Koksvik



Bakgrunn videre oppfølging 

Røssågavassdraget er/har:

 Fortsatt påvirket av vassdragsregulering…

 Nytt kraftverk/utløp i drift 2016

 Nytt tiltaksområde under Sjøforsen

 Sterkt påvirket av rømt oppdrettslaks

(jf. rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning)

 Fortsatt behov for pålegg
J. KoksvikUtløp Nye Nedre Røssåga kr.verk og oppdrettslaks fra 

Nidelva, Tr.lag



Pålegg 2016-2020

Utsetting:

 14.000 smolt/år

 200.000 ufôret yngel og 15.000 1-somrig 

settefisk/år (2016-2018). 

 Leirelva skal vurderes som primære 

utsettingslokalitet for yngel/1-somrig fisk
Yngel av laks (0+) Foto: Jarl Koksvik



Pålegg 2016-2020 forts.

Evaluering av utsettingene:

Ungfisk:

 Tilslag av utsetting evalueres 

(tetthet av fiskeunger og andel merka)

 Utprøving av alternativ innsamlingsmetodikk

for oversikt over ungfiskproduksjonen 
Elfiskebåt, Røssåga    Foto: J.Koksvik



Pålegg 2016-2020 forts.

Evaluering av utsettingene:

Voksen fisk:

 Gytefiskregistrering

 Analyse skjellprøver (all avlivet laks)

 Registrering av fettfinnemerking all laks

 Otolitter (for tilslag av utsetting av ungfisk)
Lakseskjell   Foto: Jarl Koksvik



Pålegg 2016-2020 forts.

Tiltaksområdene (Sjøforsen):

 Sjekke effekten av tiltakene ved:

- Ungfiskundersøkelser 

- Voksenfisk (gytefisk, gyteaktivitet (gytegroper)

- Beregne smoltproduksjonen på tiltaksområdene 

 Behovet for framtidige utsettinger skal vurderes (jf. 
utsettingspålegget på 18.000 smolt)

 Fleksibelt pålegg



Bidrag lokalt

 Data voksenfisk viktig!

 Lokalt bidrag svært viktig:

- innsamling av skjellprøver

og otolitter!

- rapportere fettfinneklipt fisk

- god fangststatistikk
Skjellprøvekonvolutter                                                               Foto: ukjent
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