
!! Gratulerer med reetableringsprosjektet 

for laks i Modalselva!! 
 



Helse 
Miljø 

Klima 
Samfunn 

Energi 

Modellering 
Marin molekylærbiologi 

• Nesten 500 ansatte 
Uni Research er et selskap eid av Universitetet i Bergen 



Foto: Helge Haukeland 

BT bilde 

Foto: Bergens tidende 

Uni Research Miljø:  
Gruppe LFI (laboratorium for 
ferskvannsøkologi og innlandsfiske), 
opprettet i 1969 for å undersøke effekter av 
vassdragsreguleringer. 

 Fokus på feltundersøkelser som råmateriale for forskning 
 Både forvaltningsstøtteforskning, og forskning og oppdrag for industri 

(vassdragsregulanter, oppdrett, vegvesenet…) 
 Gruppe med 17 ansatte 



Godkjente lokaliteter for laks og regnbueaure oppdrett 

Ekso 

Vosso 

Loneelva 

Arnaelva 

Daleelva 

Modalselva 

Indre 
fjorder 

Ytre 
fjorder 

Osterfjordsystemet som modellområde for vår 
strategiske instituttsatsing (SIS): interaksjoner havbruk - miljø 
- 6 lakseelver, indre og ytre fjorder  

Osterøy 



Etablert betydelig infrastruktur i pågående prosjekt som benyttes i 
modellområdet for vår SiS.  Stort nettverk og samarbeid med 
forvaltning, oppdrett, kraftselskap og andre forskningsinstitutt 
- Smoltfeller i elver og ytre fjord 
- Kilenøter  for registrering av laks, sjøaure og rømt fisk (3-4) 
- Merking av smolt og voksen laks og sjøaure (PIT , CWT & Floy) 
- PIT- anlegg i fem elver og i sjø 
Generelt solid grunnlag og stort potensial for forskning som kan 
fremme bærekraftig utnyttelse av vassdrag- og fjorder  og livskraftige 
bestander av laks og sjøaure. 



Vårt mål:  
høstbare selvreproduserende  produktive bestander – glade folk  



Høsten 2014 



Bakgrunnen for reetableringsplanen 
Modalselva har vært og er fremdeles forsuringsskadet 
 
Laksen døde trolig ut på 70-tallet 
 
Ønske om en styrt reetablering med kjent genetisk 
materiale 



Uni Research har hatt pågående 
undersøkelser siden 1993  

• Ungfiskundersøkelser (1993-) 
• Gytefisktellinger (1997-) 
• LIV (2006-) 

 



LIV - elvene 
Haugsdalselva 



Tilstanden til sjøaure i Modalselva 

Ikke med i Vitenskapelig råd 

Status: 
LFI: Bekymret over 
utvikling 
Ikke høstbart overskudd 
Fredet (FM) 



Tilstanden til laks i Modalselva 

Ikke med i Vitenskapelig råd 

Status: 
Ikke høstbart overskudd 
Utfisking av laks i 2014 
og 2015 (FM) 



Økologisk status 
- forsuring 

Gjelleprøvene viser at det er for surt vannmiljø for 
god sjøoverlevelse for smolten. 



• Temperaturforhold og vekst 
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2012 

Tormod Haraldstad 
Åse Åtland 
Atle Hindar 
Richard F. Wright 



De viktigste anbefalinger gitt i vår reetableringsplan: 
 
 
 
• Reetableringen bør være styrt med kjent genetisk opphav (Vossostammen) 
 
 
 
En styrt reetablering vil motvirke at en ny laksebestand i Modalselva etableres  
og domineres av rømt oppdrettslaks, eller av andre feilvandrere, som de  
siste årene har vært registrert ved gytefisktellingene i Modalselva.  
Kalking vil føre til at avkommet etter både rømt oppdrettslaks og villaks får  
bedre levekår, og ved å plante rogn av villaks gir man denne et forsprang  
i bestandsetableringen. 
 



De viktigste anbefalinger gitt i vår reetableringsplan: 
 
Anbefalt metode:  
 
Reetableringen bør være basert på en kombinasjon av  
rognplanting og slep av smolt 
 
Strategi basert på Reetableringsprosjektet på Sørlandet: 
 
Plantingen bør pågå i en 10-års periode. 
 
Slep av smolt bør pågå i en 3-5-års periode.  



Rognplanting: 
 
Vel etablert metode med gode resultater i mange vassdrag. 
Fisken blir bedre tilpasset naturgitte forhold enn tradisjonell settefisk – best fit 
(Naturlig seleksjon fra dag 1 av). 
Reetableringsprosjektet på Sørlandet var bl.a. basert på rognplanting. 

  

  
 



Plan for utplanting av rogn i 2013 
 



2014: 
110 000 rogn 

2015: 
55 000 rogn 

2016: 
800 000 rogn 



Smoltslep: 
 

Få fortgang på reetableringen 
 

Erfaringer fra redningsaksjonen for Vossolaksen 
siden 2003  



2004 
2008 

2013 Vossoprosjektet - 
utredninger 2000-2013 



Foto: Helge Haukeland 

Slep av smolt for å 
bygge opp 
gytebestanden 
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Utsettinger av settesmolt i elv og 
ulike slippsteder etter slep 2000-
2015 

2014 

2014 

2014 

2014 
2015 

2015 

2015 

2015 



2. mai 

8000 smolt slepes 
i dag -  
preget i 8 dager 



 
Figur 1. Foreslått rute for slep av smolt fra Modalselva, gjennom Osterfjorden og ut Radfjorden til 
slippunktet på sørsiden av Toska ved Manger. 

!! Eirik Normann og Rune Gullbrå er på vei nå !!  



De viktigste anbefalinger gitt i vår reetableringsplan: 
 

!! Viktig med oppfølging og evaluering !! 
 
 
Tiltakene bør evalueres og justeres underveis basert på mengden av tilbakevandra 
 laks, og av den genetiske sammensetningen av ungfisk og av gytebestanden.  
 
I tillegg bør evalueringen omfatte kontroll av biologiske forhold som eggoverlevelse,  
ungfisk, gytefisk, bunndyr og fysisk/kjemiske forhold inkludert temperatur, vannføring 
og vannkjemi.  
 
Dette vil sikre at Modalselva blir fulgt opp på lik linje med andre kalka lakseelver 
som inngår i den nasjonale overvåkingen av kalka vassdrag i Norge.  
 
 



Fisketrappene med kalkingen har åpnet opp et betydelig 
produksjonsområde: 
 
 
Tidligere var produksjonsarealet 324 000 m2 (Hellandsfossen). 
 
I dag er dette 1 201 000 m2 (en økning på 877 000 m2). 
 
Til sammenligning er: 
 
Vossovassdraget:   1 530 110 m2 
 

Ekso:   209 340 m2 
 

Arnaelva:  60 419 m2 
 

 
 
I tillegg kommer Steinslandsvannet med et overflateareal på 2,3 km2  



Nye tiltak i LIV-elvene 

2013 2015 2014 2016 2018 2017 



LIV i praksis: Fiskepassasjer i 
Modalselva, 
Justert utløp 
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Modalseva  
   Gassovermetning påvist i utløp Hellandsfoss kraftverk 
 Ofte 110-125 %, peak opptil 168% 
 
 



Modalseva  
   Ungfisktettheter sterkt redusert på stasjon 5 ved 

kraftutløpet etter peak (168%) 
 
 



Modalseva  
   Ungfisktetthet og –vekst  kan være  påvirket  

 
 



Modalseva  
   Håndmåling tyder på effekter for hele elven nedenfor 

(5,6 km) 
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