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Emne:
Dato:
Til:

Jonathan Edward Colman jonathan.colman@nmbu.no
SV: Olderdalselva
31. mai 2018 kl. 18:16
Øyvind Rundberg oyvind.rundberg@gmail.com Cecilie Bjørklid Levinsen cecilie.bjorklid.levinsen@nmbu.no Jan Lindvall
jape-li@online.no Hoseth Knut Ivar Aune knh@nve.no Kjell-Magne Johnsen fmtrkmj@fylkesmannen.no
kare.pedersen@kafjord.kommune.no Svein Arild Soleng svesole@gmail.com

Takk for referatet, og tusen takk for at dere tar vel i mot Cecilie. Det høres ut som om
hun har få; en veldig god start.
Jeg håper å ha muligheten >l å besøke dere i sommer/høst, men det er ikke sikkert jeg
får det >l. Det vik>gste er at Cecilie får gjennomført sine undersøkelser og sampler i
sommer og igjen med elﬁskeapparat på seinsommeren med hjelp fra hennes onkel.
Jeg ser fylkesmannen er på epostlisten her, og jeg kan opplyse at vi sender snart en
søknad om >llatelse >l el-ﬁsking i elven.
JC
Fra: Øyvind Rundberg <oyvind.rundberg@gmail.com>
Sendt: 31. mai 2018 07:20
Til: Cecilie Bjørklid Levinsen; Jan Lindvall; Hoseth Knut Ivar Aune; Kjell-Magne Johnsen;
kare.pedersen@kaYord.kommune.no; Jonathan Edward Colman; Svein Arild Soleng
Emne: Olderdalselva

Hei dokker!
Ei orientering om Olderdalselva.
Referat fra møte og befaring 30.5.2018. En forskningsoppgave gjennomføres i
sommer av stud. Cecilie B. Levinsen knyttet til Fakultetet for miljøvitenskap og
naturforvaltning på Ås.
Takk til alle som har bidratt til å få dette til.
For Olderdalen Jeger - og Fiskerforening
Øyvind Rundberg
(sekretær)

Notat fra møte mellom student Cecilie B. Levinsen ( NMBU på Ås) og OJFF v/leder Jan
Lindvall og sekretær Øyvind Rundberg.
Tid: onsdag, 30.05.2018.
Sted: Jans hytte samt befaringsrunde.
Møtet tok til kl 10.00.
Cecilie orienterte om målsettingen med oppgaven hun skal levere i september og hensikten med to opphold
i sommer:
- Å finne mulige årsaker til at den anadrome delen av Olderdalselva nærmest er fisketom, at sjørøye
og sjøørret ikke går opp i elva lenger for å gyte.
- Om mulig finne årsaker som andre kan gripe fatt i.
I juni vil hun befare elva i den hensikt i første omgang å få oversikt over representive strekninger og samle
data om habitatet. Hun ønsket lov til å markere aktuelle stasjoner med spray/fargebånd e.l. noe som blei gitt
på stedet. Dette for at hun senere kan finne tilbake til de samme områder. Hun ønsker å finne 8 - 10
stasjoner for nærmere undersøkelser.
Ellers ønsket hun 8 - 10 stk !/2 liters beholdere for vannprøver, noe Øyvind lovte å skaffe fra Kåfjord
kommune. Vannprøvene bør tas til forskjellige tider da eventuell skadelig giftavrenning kan forekomme i
perioder, ved snøsmelting, ekstremt med regn mv.
I august vil hun foreta nye undersøkelser bl.a. el - fiske.

I august vil hun foreta nye undersøkelser bl.a. el - fiske.
Hun var selvsagt interessert i så mye informasjon om elva og dens historie som mulig.
Jan tok en gjennomgang av elvas historie og tidligere tiltak for å få den lakseførende, fra 1974 og utover.
Protokollene viser hva man har tenkt å gjøre, men lite dokumentasjon på hva som blei gjort. Men foreninga
har noe kunnskaper om dette ved «manns minne.»
Jan nevnte også det forhold at elva ikke fryser til om vinteren, selv i vinter med ekstrem kulde i lang periode.
Kan det forhold at elva fra Olderdalsvannet renner gjennom ei ur være årsak til oppvarming av elva?
Jan fortalte også om barndommens fisketurer i elva der man fikk både sjø - og elverøye. Jan kan ikke
minnes at han fikk ørret.
Samtalen kom og inn på minkfangst eller mangel på sådan, om oter - og ørnbestand Om dette kunne ha
noen betydning for fiskemangelen.
Vi nevnte også mulighet for å bruke dragenot i munningen i juli måned/etter flommen for om mulig å finne ut
om det står fisk der som ikke går opp i elva. Fisken som blir fanget, vil selvsagt slippes ut igjen. Vi regner
med at tillatelse må gis av Fylkesmannens fiskerikonsulent. Øyvind sjekker dette.
Etter møtet tok vi ei befaring av elva fra Kirkegården og opp veien på østsiden av elva, forbi Kommunalt
vanninntak og deler av «Olderdalen Rundt» løypa. Vi stoppet på aktuelle steder for anadrome fiskeslag, så
på snøskredmerker, og på en plass, leireavrenning ut i elva. (Ikke store mengder lenger)
Fra vanninntaket fulgte vi så vannledningen og stoppet på nordsidan av Savvan. Prøvde å finne de fysiske
grep som var gjort for å få til ei laksetrapp på -70/80 tallet. Så på kulpen der de anadrome fiskeslag hadde
hvileplass før sin vandring videre innover elva.
Det var selvsagt enighet om at en eller flere representanter fra OJFF må være tilgjengelig for bistand når
Cecilie trenger det. OJFF ser og fram til å møte veileder Jonatan Colman i sommer.
Turen avsluttet kl 15.00 og Cecilie tok Lyngenferga over til sitt sommerbosted på Lyngseidet.
Øyvind
(sekretær)

