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Innledning   

Den første driftsplanen for Frafjordelva ble presentert i 1995. Arbeidet ble satt i gang som en 

følge av lovpålagt styrking av det lokale fiskeforvaltningsarbeidet i vassdragene. Det var 

Helge Nøttestad i SRJF som sammen med elveeigarlaget laget planen. Forvaltningsplanen har 

ikke vært oppdatert og er etter hvert blitt lite relevant for forvaltningsarbeidet.  

Ved lovendring i Laks- og innlandsfiskelova i 2015 ble de fleste vassdrag med laks og sjøaure 

pålagt å lage en driftsplan. For elveeigarlaget i Frafjord var det da naturlig å starte arbeidet 

med en ny driftsplan.  

Grunnlaget for denne nye driftsplanen har vært godt. I 2008 foretok Uni Research Miljø en 

fullbonitering av vassdraget (rapport nr. 161). Dette har vært et viktig utgangspunkt for 

arbeidet. Ut over det er det gjort mye arbeid og undersøkelser i elva gjennom de siste 

tiårene, bl.a. knyttet til kalkingen av elva. Det finnes gode serier med yngel- og 

gytefisketellinger samt en antatt god fangsstatistikk helt fra 1980-tallet.  

Siden Uni Research Miljø (Ulrich Pulg og Espen Espedal Olsen) hadde god kunnskap om elva, 

ble de forespurt om å lage driftsplanen sammen med elveeigarlaget og SRJF (Jon Haaland).  

Foreliggende plan er et resultat av et godt samarbeid mellom disse tre partene.  

Arbeidet med driftsplanen er finansiert med støtte fra Gjesdal kommune, Fylkesmannen i 

Rogaland og Norges Jeger- og Fiskerforbund. I tillegg har elveeigarlaget ytt betydelig 

egeninnsats.  

Dette er en dynamisk plan som må kunne endres etter behov. Arbeidsgruppen ser det som 

naturlig med en hovedrevisjon hvert 5. år. Vi håper og tror at planen vil være med på å 

styrke lakse- og sjøaurebestandene i elva og på den måten være til glede både for 

grunneiere og fiskere som besøker elva. I et lengre perspektiv har elveeierne nå et enda 

større ansvar for at også fremtidige generasjoner får glede av laksen og sjøauren i 

Frafjordelva.  

Utkast til driftsplan har vært sendt på høring til alle grunneiere og rettighetshavere, SRJF, 

Gjesdal kommune og fylkesmannen.  

Driftsplanen er behandlet og vedtatt i årsmøte i Frafjord elveeigarlag  22. mars 2018.  

 

Styret i Frafjord elveeigarlag 

Kjetil Frafjord 

Halvard Kommedal 

Anne Beate Løland Gilje 

Per Gunnar Frafjord 

Trond Frafjord 

Per Terje Haaland 
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Del 1  
 

Målsetting  
 Sikre at naturlige bestander av anadrom laksefisk forvaltes slik at naturens mangfold 

og produktivitet bevares 

 Frafjordelva skal være en sykdomsfri elv med en god fiskebestand  

 Sikre (og restaurere) gode gyte- og oppveksthabitater for anadrom fisk, og verne mot 

inngrep i elven og sidebekker 

 Ivareta fri vandring for fisk i vassdraget 

Frafjordelva skal gi: 

 En høy produksjon av fisk gjennom en planmessig og langsiktig forvaltning av 

vassdraget  

 Et økonomisk utbytte til grunneiere som en del av eiendommens ressursgrunnlag 

 Et positivt bidrag til verdiskapingen i bygda 

 Gode og varierte fritidstilbud til lokalbefolkningen og besøkende 
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Historikk 
 

I 1745 skrev amtmann Bendix Christian de Fine i Stavanger Amptes udførlige Beskrivelse om 

flere lakseelver i Ryfylke, bl.a. om Frafjord, Dirdal og Mæle (Espedalselva). Han skriver: «Af 

disse Laxefiskerier har de Beneficerede Eiere eller andre tilhørende, aarlige ansseeelige 

afgifter, og fordeele, dog falder derved og nogen bekostning med at holde Vaader, Baader 

og eendel Folk….udi disse Elver som mest alle har deres Navne af Gaardene, fiskes aarlig 

skiønne Laxe naar den søger opløp af Søen, deels med Vaad og med Garn, dels og med nogle 

smaa i Elvene indrettede aabne Træ-Kar, som ere nedsatte udi Elvene hvor Laxen har sin 

opgang, og derudi selv indløber og saaledes fanges, men den Lax som bliver fanget sildig om 

Høsten er ganske udmagret og haver changeret sin  Fedme og indvendige røde Coleur, og 

kaldes da Lugg….Af samme Laxer, som udi ovenermeldte Elver fanges, bliver een del saltet, 

og den største Deel røget og udskibet…» 

Godt og vel hundre år tidligere (1608) skriver presten Peder Claussøn Friis også om fisket i 

Frafjord og Dirdal: «Fogden i Ryfylke, Holger Bagge, bemægtigede sig Gaarden Fragefjord og 

blev bekræftet i Besiddelsen, uagtet Kongen først havde givet den til Otte Stigsønn (1559), 

derpaa til Mauritz von Berlin (1562); i 1565 blev den overladt til Jens Pedersen Bru, som først 

i 1571 gav den tilbake til Bispestolen. Digredal gav Kongen i 1568 til Lagmanden Christoffer 

Grøn, som først i 1572 maatte give den tilbage».  

Det er ingen tvil om at laksefisket i Frafjordelva har vært en viktig matkilde og inntektskilde 

også i førhistorisk tid, kanskje helt fra de første mennesker slo seg ned i bygda. Det finnes 

dog ingen kjente skriftlige kilder fra middelalderen som kan kaste lys over laksefisket før år 

1500. Men ut fra sitatene ovenfor forstår vi at Frafjordgarden med laksefisket var svært 

ettertraktet, ja, så ettertraktet at det oppstod strid mellom konge og kirke hvem som 

egentlig hadde rettighetene til Frafjordelva. Dette var nok et resultat av en viss usikkerhet 

som fulgte etter reformasjonen i 1536. Da ble nemlig alt kirkegods tilhørende den katolske 

kirke lagt inn under kronen som kongens eiendom. Ved slutten av middelalderen (omkring år 

1500) ser det ut til at det i hvert fall ikke er de to oppsitterne (leilendingene) på garden som 

rår over verken jord eller elv. Etter 1571 er det utvetydig kirken (dvs. bispestolen) som rår 

over fisket i Frafjord. Ikke så rart da kirken også fikk råderett over de fleste gardene i 

Frafjord. Fisket i Frafjord var så viktig at bispestolen fikk skyldsatt Høllen Laksefiskeri, og  

laksefisket ble på denne måten skilt fra garden. Høllen (Hølen) henspeiler på fiskeplassen 

Berghølen, en av de beste fiskeplassene i elva.  I forarbeidet til matrikkelen i 1723 fremgår 

det at verdien av dette fiskeriet (landsskylden) var satt til 15 pund laks tilsvarende 1 løb smør 

= 72 merker smør. Dette tilsvarte om lag 1/7 av hele Frafjordgardens verdi. I matrikkelen fra 

1723 går det også fram at det år om annet er et godt laksefiske i Ousen (Osen), den nederste 

strekningen av elva mot fjorden. Det er vanskelig å anslå den samlede verdi av laksefisket i 

Frafjord, men den var utvilsomt betydelig – dog noe varierende fra år til år. Således opplyses 

det i nevnte matrikkel at elva omkring 1720 forandret løpet nær elvemunningen på en slik 

måte at store stein-, grus- og sandbanker hindret laksen i å komme oppi elva. Elva gjorde 

også stor skade på inn- og utmark helt opp mot Molaugvatnet. 7. oktober 1726 ble retten 

satt ”paa Gaarden Frafjord i Hølle Schibbrede” etter krav fra oppsitterne. Hendelsen ble 
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vurdert som så alvorlig at oppsitterne på brukene fikk redusert den avtalte bygslingsavgift til 

bispestolen. På Molaug ødela flommen mesteparten av jordene, slik at også her ble jordleien 

redusert noen år. Omkring 1650 blir begge de opprinnelige brukene på Frafjordagarden delt 

slik at det blir fire bruk. I 1723 er det Gunder Tostensen, Kristoffer Iversen, Rasmus Torsen 

og Bjørn Tormodsen som er oppsittere på denne garden.  

I pantebøkene ser vi at Høllen Laxefiskeri fortsatt var et eget og omsettelig bruk også etter at 

Frafjordgardene fikk kongelige skjøter mellom 1833 og 1837 (brukerne ble selveiere).  Det er 

uklart hvor lenge det forble slik, men vi må gå ut fra at fiskeretten på Frafjordgarden etter 

hvert ble fordelt på de enkelte brukene etter skyld. Den første vi kjenner til som leide 

fiskeretten i Frafjordelva, var overrettssakfører Carl Ludvig Platou Gjør i Stavanger i 1885. 

Han betalte kr. 560 årlig for fiskeretten fra sjøen til Molaugvatnet.  I 1888 inngår politimester 

Henrik Finne i Stavanger en leieavtale med de ti grunneierne på Frafjordgarden. Men ikke 

nok med det: Han sikret seg også fiskerett ovenfor Molugvatnet ved avtaler på Molaug, 

Kommedal, Håland og Brådland. Alle avtalene ble tinglyst. Avtalen sikrer rett til laks- og 

sjøaurefiske fra fjorden til Svarthøl og Brådlandsfossen.  Leiesummen er kr. 420 pr. år. Fem 

år senere overføres fiskeretten til engelskmannen Charles Cunningham Church for £ 400. 

Kontrakten er tinglyst 4. mars 1893. Dagboknotater viser at Charles og fru Renée Julia 

allerede sommeren 1891 var på rekognosering i Frafjord, høyst sannsynlig etter råd fra han 

som på dette tidspunkt disponerte fisket i Frafjord, politimester Finne i Stavanger. Church og 

hans familie beholdt fiskeretten i 15 år. De første årene tok de engelske fiskerne inn hos 

Knud O. Moluf på Molaug, sannsynligvis fordi det ikke var passende losji nedi dalen. Men 

allerede to år etter overtakelsen av fisket startet byggingen av et staselig toetasjers 

”fiskeslott”, Engelskhuset (se bildet)  Church  hadde da kjøpt ca tre dekar jord av Nils J. 

Frafjord, Kornelius A. Frafjord, Gunhild Torsdatter Frafjord og Tomas A. Frafjord. 

Kjøpesummen var kr. 220,- og eiendommen fikk navnet Kjærbakken. Kjøpet ble senere 

samme år godkjent av Indredepartementet. I denne prosessen fungerte Knud O. Moluf som 

mellommann og fullmektig for Church. Det er vel ikke helt klart hvorfor Church i 1907 solgte 

både fiskeretten i elva og sitt lakseslott, men kanskje det hadde noe med hans 

familiesituasjon å gjøre. Det er grunn til å tro at det viktigste fisket skjedde nedenfor 

Molaugvatnet, men også lenger oppe i elva kunne det gjøres gode fangster. Blant annet 

finnes det foto tatt ved Hålandslonå som viser Church sammen med de to grunneierne på 

garden. Det fortelles at på bestemte vannstander var Hålandslonå den gang en av de aller 

beste flueplassene i elva. Historien vil også ha det til at engelskmannen en gang fikk så mye 

laks her at han fylte opp ei langkjerre med fisk. Church satte navn på de fleste fiskeplassene 

(hølene) i elva, fra fjorden og helt opp til Svarthøl (”Pool impossible”). 

I august 1890 besøkte fiskeriinspektøren for ferskvannfiske Frafjord. Han var på en rundreise 

og skulle kartlegge elvenes tilstand og muligheter for sportsfiskere. I hans rapport finnes 

mange interessante opplysninger. Blant annet noterer han at vanlig størrelse på laksen er 6-

8 kg, men at det også tas laks opptil 15-18 kg. Vanlig størrelse på sjøaure er 4-5 kg! I 

rapporten angis alle de viktigste fiskeplassene fra sjøen og opp til Svarthøl. De fleste av 

hølene finner vi igjen ved dagens navn, men ikke alle, noe som nok skyldes at elveløpet på 

enkelte strekninger har endret seg ganske mye i løpet av 125 år. I rapporten nevnes også at 

det finnes perlemusling i elva. Eldre folk i Frafjord bekrefter at det var perlemusling i elva før,  



8 
 

 

 

bl.a. i Berghølen. Fiskeriinspektør Johannes Simmonnæs antyder også at et fiskeoppsyn er en 

nødvendighet i den nærmeste fremtid – dog uten å begrunne dette nærmere. En annen 

interessant detalj er at politimester Henrik Finne leide grunneiere til notfiske etter laks når 

det ikke foregikk stangfiske i elva. I 1890 ga 6 kast med not i Molaugvatnet til sammen 28 

laks på mellom 4 og 15 kg.   

Helt siden middelalderen hadde folk vært klar over faren for overfiske etter laks. I 

Gulatingslova står det for eksempel om laksen: «Ganga skal Guds gåva til fjells som til fjøre 

om ganga ho vil». Det var derfor alt på den tid forbudt å stenge for oppgangen av fisk i 

 

Thomas J. Frafjord 
og Charles C. 
Church poserer 
med flott 
Frafjordlaks 
utenfor 
«Engelskhuset».  
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lakseelver. Omtrent det samme finner vi i Christians V’s lov fra 1687. Men noen regulering av 

fiskemetodene og fisketidene kom ikke før i 1848, senere ytterligere skjerpet ved 

fredningsloven av 1863. Det er denne loven grunneiere i Frafjord og Espedal i 1871 viser til i 

et brev til kommunen der de ber om at det blir oppnevnt oppsynsmenn for elvene. I Frafjord 

var det Knut O. Moluf som fikk jobben med å se til at elvefisket foregikk på rett måte. Dette 

var nok ikke noen enkel oppgave. Og i april 1881 behandlet formannskapet i Forsand saken 

på nytt. Her heter det blant annet: 

«Sak 3 Skrivelse fra fogden i Ryfylke om årsakene til reduserte fangster av laks og sjøaure 

.. Skal man hertil bemærke. For det første med hensyn  til bemeldte    Fiskeriers   Aftagen er 

man tilbøielig til at antage at en ikke   liden Aarsag er at Loven om nevnte Fisk ikke bliver 

overholdt da man mangler et kraftigt Opsyn og saaledes Fisken ikke bliver fredet hværken i 

Elv, Elvemunning og Søen som i Lovgivningen bestemt, men optagis til dels baade af ulovlige 

Redskaber og ulovlig Stengsel i Elvene og til dels optagis i Elv, Elvemunning og i Søen  i 

Fredningstiden og naar Fisken  gyder og derved forminsker Fisken ikke lidet og derved hindrer 

formeringen. Flere Videnskapsmænd paastaar at den ikke kan formeres i Søen men kun i 

Elvene.  … Tror da at der for det første trengs et kraftig Opsyn … og for det andet en 

Indskrænkning af Lagse Fiskeredskaber baade i Søen, Elvemunding og Elvedrag…» 

Men formannskapet gjør ikke noe aktivt vedtak i sakens anledning. Et tiår senere, som nevnt 

ovenfor, etterlyser fiskeriinspektøren på nytt et bedre oppsyn i Frafjordelva.   

Fiskemetodene etter laks fra gammelt av var helt andre enn dem vi i dag benytter. Fiske med 

krok og snøre var nok i bruk, men mye viktigere var not (vad, vaad), garn og kjerr (kjærr, 

laksekjerr), et slags stengsel som ble bygget i elva slik at laksen, når den ble ledet inn, ikke 

kom seg ut igjen. I Frafjordelva har vi kjennskap til to steder der det ble brukt kjerr for å 

fange laks. Det var på Håland (ved Heggholmen nedenfor Neshøl, nå er holmen gravd vekk). 

Frafjordgardene (gnr. 55) hadde sitt kjerr like nedenfor utløpsosen fra Molaugvatnet.  

Allerede på 1600-tallet var kastenot (landnot)  i bruk og kunne gi gode fangster både i 

elveosen, i større høler og  i Molaugvatnet. Kastenot var i bruk i Molaugvatnet til langt ut på 

1900-tallet. Både Frafjord, Kommedal og Molaug hadde egne nøter  til dette bruk. Omtrent 

midt i Molaugvatnet ligger Bonkene, to menneskeskapte steinrøyser på svært grunt vann. 

Like vest for Bonkene var det imidlertid ganske dypt vann. Når kastenota skulle ut, festet 

fiskerne fra Molaug og Kommedal da den ene enden i steinrøysa og dro nota rundt i en bue. 

Frafjordgarden hadde sin faste kasteplass mellom Falkanaustet og Hønsabergvika på sørsida 

av vatnet.  

15/11 1907 overførte Church fiskerettighetene til Frafjordelvens laksefiske, et konsortium 

bestående av velkjente borgere i Stavanger. Det var direktør i DSD Simon Simonsen, konsul 

Hans L. Falck, fabrikkeier Endre Grønnestad og fabrikkeier Bernhard Sandstøl. De betalte kr. 

3600 for fiskerettighetene, inkludert lakseslottet Charles Church hadde bygd. Dette var 

imidlertid meget opptatte herrer som reiste til Frafjord og laksefisket mer sporadisk. De 

forsøkte derfor helt fra starten av med fremleie av hus og laksefiske og henvendte seg 

primært til rike engelske laksefiskere. Hvor godt de lyktes, er usikkert, men i 1909 var det i 

hvert fall tre engelskmenn og en belgier som leide seg inn i engelskhuset og fisket i elva.  
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Som omtalt andre steder i dette dokumentet ble sørvestlandet rammet av forsuring allerede 

på slutten av 1800-tallet. I Frafjordelva ble det registrert massedød av laks i bl.a. i 1890, 

1920, 1921 og 1948. Zoologen Hartvig Huitfeldt-Kaas som dro til Frafjord i 1920 og 

undersøkte fiskedøden, antydet allerede da at høyt innhold av svovelholdige komponenter i 

vannet var en sannsynlig årsak. Vannanalyser i 1948 ga klare indikasjoner på det samme.  

Omkring 1930 var fangstresultatet dårlig, og tannlege Einar Årstad tok da initiativet til et 

laks- og aureklekkeri på Håland. Dette ble drevet fra 1932 til 1950 av grunneierne på Håland. 

Allerede i 1934 ble det satt ut 36 000 lakseyngel og 70 000 aureyngel. En del sjøaureynge ble 

også båret til fjells og satt ut i vann der. En del sjøaureyngel ble også solgt ut av bygda, bl.a. 

til grunneiere i Suldal.  På Håland brukte de kastenot i de største hølene for å fange stamfisk 

til klekkeriet.  

Mot slutten av 1930-tallet var alle eierne av Frafjordelvens laksefiske døde. Engelskhuset og 

fiskerettighetene ble nå overført til nye og velkjente borgere i Stavanger. Det var tannlege 

Einar Årstad, konsul Jacob Falck, apoteker Wilhelm Siira og barnelege Ivar Høynes. Prisen var 

kr. 2600,- Skjøtet ble tinglyst 16. november 1938. Naustet i vestenden av Molaugvatnet som 

Hans Falck hadde satt opp, fulgte også med i handelen. Men det leide fiske omfattet nå bare 

strekningen fra sjøen til Molaugvatnet. Dvs. at fiskeretten på gardene lenger opp ble 

tilbakeført til grunneierne. Den nye ”lakseadelen” fra Stavanger leide fisket fram til 1971. Da 

ble engelskhuset solgt samtidig som fiskeretten ble tilbakeført til grunneierne. Her bør 

nevnes at nevnte tannlege Årstad også var formann i Stavanger- og Rogaland Jeger- og 

fiskeforening i mange år og svært aktiv i arbeidet for å fremme et skrantende fiske etter laks 

og sjøaure.   

Engelskhuset er i dag eid av Daniel T. Øvstebø fra Gilja. Han har satt huset skikkelig i stand 

både utvendig og innvendig, og bygningen er et staselig minnesmerke over den tiden da den 

engelske overklassen kom til Norge med fluestengene sine.  

Etter at fiskeretten på Frafjordgarden kom tilbake til grunneierne i 1971, leide Svanedal 

ullvarefabrikk på Oltedal elvefisket (1971-1976).  Dette var i en periode da laksefangstene på 

ny sank sterkt, og Svanedal bygde derfor et lakseklekkeri på Molaug for å få opp  

 

 

 

 

 

Storfangst fra 
Frafjordelva 
fra 1908 
(Foto: Endre 
Grønnestad). 
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fiskebestanden. Dette klekkeriet ble drevet av Jakob og Åsmund Moluf. I denne perioden var 

det imidlertid svært lite brukbar gytelaks på elva, og det var derfor stort sett sjøaure som ble 

klekket ut på Molaug.  

Gjennom prøvefiske sommer og høst 1980 ble det ikke funnet laksunger i elva. Direktoratet 

for jakt, viltstell og ferskvannsfiske (nå: Miljødirektoratet) konkluderte da med at den 

opprinnelige laksestammen i elva sannsynligvis var utdødd som følge av sur nedbør.  SRJF på 

sin side uttrykte tvil om den gamle laksestammen var helt utdødd. I 1993 ble det satt i gang 

omfattende kalking av vassdraget. Det første anlegget stod like nedenfor Brådland bru. Fra 

og med 1997 ble elva fullkalket med én kalkdoserer på Brådland og én på Eikeskog. Dette har 

ført til bedre forhold for laksen, og rekrutteringen de siste årene har vært god. Som følge av 

at det er blitt mindre sur nedbør, har også tilførte kalkmengder blitt mindre de siste årene.  

Fra begynnelsen av 1980-årene overtok SRJF laksefisket fra Molaugvatnet og ned til sjøen. 

Den første avtalen mellom SRJF og grunneierne på Frafjordgarden ble underskrevet 15. 

januar 1981. De første årene var Frafjordelva best kjent som en spesielt god sjøaureelv. 

Allerede i 1979 satte foreningen ut de første 35 000 plommesekkyngel av laks. Det neste 

tiåret ble det årlig satt ut mellom 10 og 20 000 lakseyngel, fra og med 1988 med stamfisk fra 

Frafjord. Foreningen har således gjort mye for å bygge opp igjen en lokal laksebestand i elva, 

bl.a. ved å bygge og drifte et klekkeri i Neset, like øst for Lakshølen. Klekkeriet var i drift fra 

1992 til 2015. Her ble årlig klekket ut opptil 90 000 plommesekkyngel. De siste seks årene ble 

en del av rogna også satt ut i rognkasser.  Fra og med 2018 er fisket på Frafjordgarden 

tilbakeført til grunneierne. Fisket ovenfor Molaugvatnet (Kommedal, Brådland, Molaug og 

Håland) har de siste tiårene vært benyttet av grunneierne selv eller utleid gjennom private 

avtaler.  

 
Garnfangst ved 
Klovsteinen i 
Molaugvatnet. 
Største laks 
21,5 kg. Fra v: 
Ivar Frafjord, 
Reidun og Olav 
Frafjord, 
Godtfred 
Frafjord, Reidar 
og Racin 
Frafjord. Juli 
1946. Bildet er 
tatt av Gerda 
Frafjord. 
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For Frafjordelva finnes det fangststatistikk tilbake til 1884. Det er imidlertid vanskelig å vite 

hvor god denne statistikken er, og vi kjenner heller ikke grunnlaget for og opprinnelsen til de 

tall som er oppgitt. Vi må regne med at tallene i statistikken er minimumstall. Fram til 

omkring 1970 skiller heller ikke statistikken mellom laks og sjøaure. Men tallene gir nok noe 

informasjon om utviklingen av laksebestanden og laksefangstene de siste 133 år. På slutten 

av 1800-tallet ser det ut til at fangstene var bra, mellom 300 og 600 kg pr. år. Så kommer en 

svak periode helt fram til midt på 1930-tallet. På 1960- og 1970-tallet var igjen fangstene 

svært lave. I 1958 er det bare rapportert 9 kg! Et annet interessant fenomen er at på 1980-

tallet var ofte sjøaurefangstene større enn laksefangstene. Toppåret for fangst av laks i 

Frafjordelva var år 2015 da det ble innrapportert fangst av 503 laks med samlet vekt på 1440 

kg. Hvor store fangstene var for 3-400 år siden kan vi bare spekulere om, men ut fra hvor 

attraktiv elva var, er det grunn til å tro at fangstene den gang langt overskrider dagens 

resultater. Etter hvert som laksebestanden tok seg opp på 1990-tallet, gikk det derimot raskt 

nedover med det rike sjøaurefisket i elva. Fra og med 2010 har det ikke vært tillat med fiske 

etter sjøaure i Frafjordelva.  

Frafjord elveeigarlag ble stiftet høsten 1993, og vedtekter ble vedtatt 6. desember samme 

år.  Våren 2015 ble laget reorganisert som følge av lovendringer om organisering av 

forvaltningen av anadrome vassdrag. Stiftelsesmøte ble avholdt på Frafjord ungdomshus 13. 

mai 2015. Laget består nå av samtlige rettighetshavere, dvs. laget har 19 medlemmer.  

I 1938 og 1949 ble deler av nedbørfeltet på opprinnelig 179 km2 overført til kraftverket i 

Flørli i Lysefjorden.  

Frafjordvassdraget ble i 1993 (Verneplan IV) vernet av Stortinget mot kraftutbygging.  
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Del 2  Vassdraget 

Generell beskrivelse av vassdraget 
Frafjordelva ligger i Gjesdal kommune i Rogaland fylke, og har utløp i Frafjorden som er en 

arm av Høgsfjorden. Vassdraget er 34,3 km langt har et totalt nedbørsfelt på 179,9 km2, 

hvorav 17,6 km2 er fraført til til kraftproduksjon i Flørli kraftverk i Lysefjord området.  

Nedslagsfeltet består i hovedsak av snaufjell og området har en årsnedbør på 2564 mm 

(data fra www.atlas.nve.no).    

 

Figur 1: Oversiktskart over Frafjordelvas nedbørsfelt 

Lakseførende strekning  
Den lakseførende strekningen i elven er i dag omtrent 7,4 km lang (data fra 

www.lakseregisteret.no) og har et anadromt areal på ca. 173.000 km2 (Vitenskapelig råd for 

lakseforvaltning, 2016). Ved Håland møtes elvene fra Brådlandsdalen og øvre Frafjorddalen i 

Neshøl og former hoveddelen av den anadrome strekningen. I øvre Frafjorddalen finnes 

naturlig vandringshinder ved fossen i Svarthøl, ca. 430 meter oppstrøms Neshøl der elvene 

møtes. I Brådlandsåna kan laksen vandre om lag 1,15 km før den møter et uforserbart og 

naturlig fossefall i Brådlandsfossen (Fig. 2). I tillegg finnes den lakseførende sidebekken 

Norddalsåna som er anadrom ca. 0,3 – 0,4 km.  Rett ovenfor Molaugvatnet har elven igjen 

noe lavere gradient og strekningen er dominert av lengre stryk og høler opp til skillet mellom 

elven fra øvre Frafjorddalen og Brådlandsåna ca. 50 moh. Like nedenfor Molaugvatnet finnes 

et brattere parti på ca. 300 meter som er dominert av kvitstryk med små høler innimellom 

(kaskader). De nedre 3 kilometrene av elven har relativt lite fall, og er særlig dominert av 

kulp-stryk sekvenser og sakteflytende renner, og i tillegg to større høler (Lakshølen og 

Berghølen). 
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Figur 2: Oversiktskart som viser de kjente vandringshindrene (markert med rød strek) i 
henholdsvis Norddalsåna, Brådlandsåna og Frafjorddalen/Måna. 

 

Vannføringsforhold og reguleringer 
Foruten at ca. 10 % av det totale nedbørsfeltarealet på 179,9 km2 overføres til Flørli 

kraftverk, ble vassdraget varig vernet mot kraftutbygging i 1993 (Verneplan IV). Vassdraget 

har en naturlig middelvannføring før regulering på 14,3 m3/s. Overføringene fra Hogganvatn 

og Rundevatn medfører en gjennomsnittlig reduksjon i middelvannføring ved Molaug bru 

med ca. 14,6 %.  

 

Vannkvalitet og forsuring 
Vassdraget har vært påvirket av forsuring og laksestammen har vært nær utdødd. I 1993 ble 

det iverksatt forsøkskalking i Brådlandsåna, og i ettertid ordinær kalking av hele vassdraget 

siden 1995 med hoveddoserer på Eikeskog og doserer på Brådland. Brådlandsgreina og 

sideelva Norddalsåna har vært innsjøkalket siden 1998. I 2001 ble det benyttet 959 tonn 

kalk, hvilket er det høyeste rapporterte årsforbruket i vassdraget. Siden 2001 har det blitt 

benyttet reduserte kalkdoser (data hentet fra Miljødirektoratet, 2015. Se full kalkingsrapport 

for nærmere informasjon). Før kalkingen ble iverksatt lå pH i Frafjordelven mellom 5,0 og 

5,5. Siden økte pH gradvis og lå rundt 6,5 i 1995 – 1996. I årene 1996 – 200 var pH svært 

variabel, dette også etter 2008 hvor pH periodevis har ligget under 6 (Saksgård og Schartau, 
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2002 gjengitt i Miljødirektoratet, 2016).  I 2015 var vannkvaliteten i den anadrome delen av 

elven ikke tilfredsstillende i forhold til kravene satt med hensyn på pH. 

 

 

Fysiske inngrep 
Nederste 3 km er delvis kanalisert og homogenisert med bred, grunn og delvis rettet 

elveseng. Elvebredder er erosjons-/flomsikret ved de fleste lokasjoner i de nederste 

partiene, og også i enkelte strekninger ovenfor Molaugvatnet (Fig. 3 og Fig. 4). Et sideløp til 

elva (Kvitlå) fra Øygjagardslona ned til Molaugvatnet har i lang tid vært sperret av en 

forbygningsmur, men god vanngjennomstrømning er nå sikret via et rør gjennom 

forbygningen. Et stort sideløp med godt potensiale for sjøaure er frakoblet nedenfor 

Molaugsvatnet ved Engelskhuset og tørker periodevis nesten ut. Øynabekken nedenfor 

midtre bro er kanalisert og det fraføres vann, også her forekommer tørrfalling.  

 

Figur 3: Skisse over kantvegetasjon, steinsetting og beiteområder i områdene nedstrøms 
Molaugvatnet fra bonitering i 2008 av Lehmann m.fl. Denne oversikten er ikke fullstendig 
og ikke oppdatert pr. juli 2017.  
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Figur 4: Skisse over kantvegetasjon, steinsetting og beiteområder i områdene oppstrøms 
Molaugvatnet fra bonitering i 2008 av Lehmann, m.fl. Denne oversikten er ikke fullstendig 
og ikke oppdatert pr. juli 2017.  

 

Del 3 – Biologiske forhold 

 

Artsmangfold 
Fiskearter som lever i Frafjordelva er laks, sjøaure, ål og stingsild. I tillegg til den anadrome 

sjøaurebestanden er det som vanlig også resident brunaure i vassdraget. I 2017 ble for første 

gang registrert pukkellaks i vassdraget (2 stk).  

Noen av fugleartene som lever ved og av vassdraget er fossekall, stokkand, laksand, hegre, 

skarv, vandrefalk og havørn. 

Av bunndyr ble det i 2015 registrert to døgnfluearter, 10 steinfluearter og 10 arter/slekter av 

vårfluer i vassdraget (Miljødirektoratet, 2016). 

Av øvrige dyr finnes det både kobbe og mink i vassdraget. Sammen med fiskespisende fugler 

slik som laksand, hegre og skarv regnes disse som predatorer på fiskeyngel og småfisk.  
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Fangst og bestandsutvikling 

Laks 
Historisk sett har fangsttallene i elven har vært svært lave i flere perioder som følge av 

forsuring (Fig. 5). På slutten av 90-tallet økte fangstene da bestanden begynte å ta seg opp 

som følge av kalkingsprosjektet som ble iverksatt i 1993. I perioden 1999 – 2016 er det i 

gjennomsnitt fanget og avlivet 785 kilo laks årlig. Den høyeste fangsten var i 2015, da det ble 

rapportert fanget og avlivet 274 laks med samlet vekt på 1346 kilo (Fig. 7).  Det har historisk 

vært lite gjenutsetting av laks i vassdraget, men i 2014 ble 3 individer gjenutsatt, i 2015 ble 

22 individer (7,4 %) gjenutsatt og i 2016 ble 8 individer gjenutsatt (Fig. 8). 

Størrelsesfordelingen på laksen i elven kan synes å ha utviklet seg fra å være dominert av 

smålaks i reetableringsfasen, til å bli gradvis mer dominert av mellomlaks siden år 2005 

(Fig.9). Gjennom de siste 10 årene har gjennomsnittsstørrelsen på laksen ligget på omtrent 4 

kg. 

 

Figur 5: Historiske fangster i kilo fisk av alle arter (laks og sjøaure) i Frafjordelva 1884-2016. 

 

Figur 6: Historiske fangster av sjøaure og laks fra Frafjordelva (Foto: Svein Øverland). 
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Figur 7: Laksefangster i kilo avlivet laks i Frafjordelva i perioden 1969 – 2016 (data fra 
Lakseregisteret - Miljødirektoratet). 

 

 

Figur 8: Laksefangster i antall individer avlivet og gjenutsatt i perioden 1969 – 2016 (data 
fra Lakseregisteret – Miljødirektoratet). 
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Figur 9: Størrelsesfordeling i laksefangstene i Frafjordelva fra 1993 – 2016. 
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Sjøaure 
På det meste har det vært innrapportert fangst av 367 kilo sjøaure, i 1983 (Fig. 10). 

Sjøaurefangstene har imidlertid generelt sett vært relativt lave, og en generelt nedadgående 

trend i fangsten kan synes siden rundt år 2000. Sjøauren i vassdraget ble fredet fra 2010 

sesongen av, så det har ikke blitt rapportert sjøaure i de påfølgende sesongene. 

 

 

 

Figur 10: Fangst av sjøaure i kilo avlivet fisk i Frafjordelva i perioden 1969 – 2016 (data fra 
Lakseregisteret - Miljødirektoratet). 

 

 

Figur 11: Fangst av sjøaure i antall individer fanget og avlivet i Frafjordelva i perioden 1969 
– 2016 (data fra Lakseregisteret – Miljødirektoratet). 
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Gytebestandsmål, bestandsstatus og fangstandel 
 

Ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (Anon, 2016a) har Frafjordelva et produktivt 

elveareal på 173 000 m2, og gytebestandsmålet for vassdraget er oppgitt å være 2 stykk egg 

per m2 eller tilsvarende 239 kg hunnlaks. Uni Research har gjennomført årlige 

gytefisktellinger i Frafjordelva i perioden 2008 – 2016. Data fra gytefisktellingene og 

fangstrapportering fra sportsfiskere tilsier at innsiget av laks i denne perioden har variert 

mellom 470 – 978 individer. Fangstandelen i samme perioden har ligget mellom 21,6 % - 

43,1 %. For mer informasjon om gytefisktellingene se Skoglund m.fl., 2016.   

Ved å benytte data fra gytefisktellinger kan man få et forsiktig estimat på hvordan det ligger 

an med oppnåelsen av gytebestandsmålet i form av antall kilo hunnfisk i gytebestanden. I 

dette tilfellet er antall kilo hunnfisk utregnet med assumpsjoner i form av at snittvekt for 

smålaks er 2 kg, for mellomlaks 5 kg og for storlaks 8 kg, og at kjønnsfordelingen er 20 % 

hunner blant smålaks, 70 % hunner blant mellomlaks og 55 % hunner blant storlaks. 

Gytebestandsmålet fungerer som en kritisk nedre grense for hvor stor bestanden bør være 

for å kunne sikre forsvarlig rekruttering og er fastsatt av en forskergruppe (Hindar m.fl., 

2007). Dette målet bør nåes med god margin i en sunn og oppegående laksebestand.  I 

Frafjordelva har gytebestandsmålet vært oppnådd med god margin samtlige år mellom 2008 

– 2016 (Tabell 1). 

 

 

Tabell 1. Samlete resultater fra fangst, gytefisktelling, beregnet innsig antall kg hunnfisk og 

fangstandel i årene 2008-2015.   

År Fangst laks Gytebestand laks Innsig laks Antall kg 

hunnlaks 

Fangstandel Gytebestand 

sjøaure* 

2016 239 705 944 1929 25,3 % 190 

2015 274 704 978 1684 28,0 % 230 

2014 223 719 942 2241 23,7 % 364 

2013 156 534 690 1487 22,6 % 195 

2012 232 306 538 925 43,1 % 249 

2011 175 635 810 1872 21,6 % 251 

2010 180 362 542 702 33,2 % 25 

2009 120 306 426 1000 28,2 % 41 

2008 121 349 470 1170 25,7 % 69 

*Usikre tellinger som følge av sent tidspunkt for telling i forhold til sjøaurens gyteperiode.  
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Ungfisk 
Ut ifra resultatene fra ungfiskundersøkelser i elven økte laksebestanden markant noen få år 

etter kalkingen av vassdraget ble iverksatt (Fig. 12). Ungfiskproduksjonen av aure har ikke 

økt særlig, og har vært svært lav i hele perioden 1993 – 2015 sett bort ifra år 1994 – 1995 da 

det var noe mer årsyngel aure.  

 

Figur 12: Beregnet tetthet av laks- og ørretunger i Frafjordelva i perioden 1996 – 2015 
(Miljødirektoratet, 2016). Pil angir tidspunkt for oppstart av kalking. 

 

Kultiveringsvirksomhet 
Det drives ikke kultivering i vassdraget i dag, men kultiveringsvirksomhet har forekommet i 

vassdraget tidligere. Det første klekkeriet ble startet ved Håland og ble driftet i perioden 

mellom 1932 til 1950 på initiativ av grunneierne. I dette klekkeriet ble det produsert både 

laks- og sjøauresmolt. På 70-tallet ble det igjen oppstartet et klekkeri, men denne gangen på 

Molaug. I klekkeriet på Molaug ble det særlig produsert sjøaure, da det var vanskelig å få tak 

i stamfisk av laks. I 1979 ble satt ut 35000 plommesekkyngel i elven. På 80-tallet ble 

laksestammen i Frafjordelva erklært død som følge av sur nedbør. Det ble i 1980 satt ut 

30.000 plommesekkyngel i vassdraget. Fra 1981 - 1989 ble utsettingene av 

plommesekkyngel stanset, og det ble isteden satt ut smolt og ettårige settefisk. Omtrent 

115.500 settefisk ble satt ut i dette tidsrommet. I 1989/1990 ble det utsatt 17.000 

plommesekkyngel. På begynnelsen av 90-tallet ble det bygget klekkeri på Neset. Dette 

klekkeriet stod ferdig i 1992 og ble driftet frem til 2015 for å reetablere laksestammen i 

elven. Det var SRJF som sto for oppbygging og drift av dette klekkeriet.  
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Innslag av rømt oppdrettslaks 
Rømt oppdrettslaks kan skade den genetiske integriteten villaksbestander, og ansees som 

den mest alvorlige trusselen mot norske villaksbestander (Anon, 2016a). Dersom innslaget 

av rømt oppdrettslaks er større enn 10 % av gytebestanden ansees risikoen for genetisk 

påvirkning som høy, ved 4 – 10 % som moderat og ved lavere innslag enn 4 % er risikoen lav 

(Svåsand m.fl., 2015). Under gytefisktellingene gjennomført av Uni Research i 2008 – 2016 

har innslaget av oppdrettslaks i gytebestanden variert mellom 0,6 % – 6,3 % (visuell 

vurdering). Foruten i år 2008 og 2009 har innslaget rømt oppdrettslaks vært lavere enn 4 %. 

Dette indikerer at risikoen for genetisk påvirkning på villaksen er lav i de siste årene, men 

utelukker ikke at oppdrettslaks kan ha vært kraftigere representert i etableringsfasen da 

villaksbestanden var lav. Genetiske analyser i vitenskapelig råd for villaksforvaltnings 

risikovurdering viser «moderat» tilstand under effekter av oppdrettslaks (Fig. 13), dvs. at 

kvalitetsnormen og med dette målsettingen ikke er nådd. 

 

Figur 13: Utsnitt fra påvirkningsanalyse for 104 laksebestander klassifisert etter 
kvalitetsnorm for villaks (Anon, 2016a). Frafjordelva sees som nummer tre fra toppen og 
har «moderat» tilstand under delnorm genetisk integritet. 

 

Effekter av lakselus 
Lakselus er vurdert som den nest største bestandstrusselen for villaksen på nasjonal basis 

(Anon, 2016a). Det ligger en rekke oppdrettsanlegg i utvandringsruten til laksesmolten fra 

Frafjordelven. Dette kan potensielt påvirke sjøoverlevelsen hos utvandrende laksesmolt. I 

tillegg til å være en bestandsregulerende faktor (Vollset m.fl., 2016) kan også infeksjoner av 

lakselus øke alderen ved kjønnsmodning hos laks (Vollset m.fl., 2014). Infeksjonspresset fra 

lakselus blir normalt sett høyere utover sommeren, og sannsynligvis er infeksjonspresset 

høyest etter at laksesmolten allerede har vandret ut fra fjordsystemet. Dette samsvarer med 

Vitenskapelig råd for villaksforvaltnings vurdering som setter påvirkning fra lakselus som 

«Ingen».  Dette avhenger imidlertid av utvandringstidspunkt for smolten og forhold som 

temperatur og salinitet i fjorden samt biomasse og luseinfeksjon i oppdrettsanleggene. 

Lakselus utgjør en større risiko for sjøauren enn for laksen, da sjøauren oppholder seg mer 

kystnært enn laksen og benytter fjordsystemet som beiteområde hele vekstsesongen. Dette 

medfører at sjøauren også er i fjorden når infeksjonspresset øker utover sommeren. Det har 

periodevis vært observert til dels kraftige infeksjoner av lakselus på sjøaure i fjordsystemet. 

Sommeren 2010 ble det observert mye tilbakevandret sjøauresmolt i munningen av 
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Frafjordelven, som viste seg å være kraftig infisert av lakselus (Fig. 14). Det samme 

fenomenet ble observert i munningen av Dirdalselven i denne perioden. Sjøauresmolten 

vandret sannsynligvis tilbake fra fjorden til elvemunningen grunnet problemer med 

osmoregulering som følge av lakselusinfeksjonen (se: Birkeland og Jakobsen, 1997; 

Birkeland, 1996). Infeksjonsepidemier som dette bidrar trolig til reduksjon av 

sjøaurebestanden i Frafjordelva.  

 

 

Figur 14: Sjøauresmolt fra elvemunningen av Frafjordelva infisert av lakselus (juni 2010). 
(Foto: Uni Research Miljø LFI) 

 

Koeksistens og konkurranse mellom laks og sjøaure 
Ut ifra eksempler i andre vassdrag later sjøauren til å være mer robust i forhold til forsuring. 

Når sure vassdrag så kalkes er det observert at laksen blir langt mer dominerende og 

sjøaurebestanden går tilbake. Dette skyldes sannsynligvis i langt større grad forskjellen i 

gytetidspunkt mellom de artene, fremfor direkte interspesifikk konkurranse mellom dem 

(Uni Miljø LFI, egne upubliserte data). Gjennom forsøk i Audna (Vest-Agder) og Daleelva 

(Vaksdal) har det vist seg at gyteplassene først fylles opp av gytegroper med sjøaurerogn, 

hvilket senere blir erstattet av lakserogn fordi laksen graver i samme områder men på et 

senere tidspunkt.  Dette er sannsynligvis en av årsakene til at man tidvis ser en invers 

korrelasjon i bestandsutviklingen av laks og sjøaure. 

Fiskesykdommer 
Det har ikke vært påvist noen fiskesykdommer i vassdraget i senere tid. Ifølge lokale fiskere 

var det imidlertid mye syk fisk på elven en gang på 70-tallet (pers. komm.: Per Terje Haaland, 

15.02.2017), men årsaken til sykdommen er ikke kjent. Det er i dag påbudt at alt fiskeutstyr 

desinfiseres før bruk i Frafjordelva. Desinfeksjon skjer på parkeringsplassen ved teltplassen 

nedenfor Molaugsvatnet, og gjelder alle som fisker for første gang i Frafjordelva eller dersom 

utstyret er benyttet i et annet vassdrag mellom fiskeøkter i Frafjordelva.   
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Gyte- og oppvekstforhold 
Det har ikke vært gjennomført noen total kartlegging av hele vassdraget med tanke på skjul 

og ungfiskhabitat. Gyteområder og substrat har imidlertid vært kartlagt i 2008 (Lehmann 

m.fl., 2009). Resultatene fra denne kartleggingen er gjengitt i Fig. 15 og Fig. 16. Det som her 

karakteriseres som gyteområder er et resultat av den fysiske kartleggingen og observasjoner 

fra gytefisktellinger. I forbindelse gytefisktellingen i 2008 ble det oppdaget at det var adskillig 

mer fisk i strekningene ovenfor Molaugvatnet enn nedenfor, hvilket indikerer at de viktigste 

gyteområdene finnes i de øvre delene av vassdraget (Lehmann m.fl., 2009).  Dette har 

gjenspeilet seg også i senere gytefisktellinger, og inntrykket av observasjoner fra 

gytefisktellinger er at det i de øvre delene ovenfor Molaugsvatnet er bra med skjul og godt 

fordelte gyteplasser. 

 

Figur 15: Skisse over resultater fra bonitering av elvestrekningene oppstrøms 
Molaugvatnet i 2008. 

Situasjonen har imidlertid vært noe annerledes i de nederste tre kilometerne av elven. Her 

har elva vært preget av kanalisering som følge av jordbruksvirksomhet og bosetting, hvilket 

medførte at strekningene hadde lite morfologisk variasjon, lite oppveksthabitat for ungfisk 

og mangel på gyteområder. Oppvekstområder for ungfisk var begrenset av tilgang på skjul 

som følge av stillestående vann og mangel på substratdynamikk. Uten naturlig dynamikk i 

substratet har hulrom tettes igjen av gradvis sedimentering, slik at ungfisken har mindre 

anledning til å skjule seg mellom steinene. Gyteområder og standplasser var tilnærmet 

fraværende da det ikke fantes gytebrekk og høler med gode standplasser på strekningen. 

Dette reflekterte seg i gytefisktellingene (lavt antall gytefisk), el-fiske (lav til moderat 
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ungfisktetthet til tross for rognplanting), men også lave sportsfiskefangster da laksen 

benyttet området hovedsakelig som transportstrekning på vei mot gyteplassene i øvre deler 

av elven. Årsaken var at avløpstverrsnittet var homogenisert med bred og grunn elveseng og 

erosjonssikrete elvebredder.  

 

Figur 16: Skisse over resultater fra bonitering av elvestrekningen nedenfor Molaugvatnet i 
2008. 

 

I perioden 2013 - 2016 ble det iverksatt steinutlegg i form av oppløste buner for å øke 

hydromorfologisk variasjon, lokal substratdynamikk, skjul og gytehabitat i områder nedenfor 

Molaugvatnet. Videre ble det gjort steinutlegg i form av storstein (skjul og standplasser) og 

etablering av dypål i hydrologisk egnede områder for å skape standplasser for voksen fisk. I 

forbindelse med disse tiltakene ble også substratet i nedre deler harvet for å skape mer 

hulrom og skjul for ungfisk. Tiltakene har i ettertid blitt overvåket med transekt-elektrofiske, 

skjulmåling og gytefisktelling. Arbeidet ble planlagt av Uni Research Miljø LFI, og utført med 

gravemaskiner og fiskebiologisk veiledning på stedet. Initiativtaker til prosjektet var Jon 

Haaland v/Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening i godt samarbeid med 

elveeierlaget i Frafjord. Prosjektet ble finansiert med midler fra Fylkesmannen i Rogaland, 

Gjesdal kommune, Lyse Energi A/S og Miljødirektoratet. En flom i desember 2015 (ca. 50-års 

flom) førte til massetransport i hele elven, men habitattiltakene tålte flommen relativt godt. 

Det trengtes bare mindre justeringer og reparasjoner i etterkant - i mindre omfang enn i 

naboelver og andre deler av vassdraget. 
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Figur 17: Bygging av oppløste buner i nedre deler av elven i 2013. I motsetning til terskler 
stuer de hverken opp vannet eller låser elvebunnen, men sørger likevel for morfologisk 
variasjon, standplasser og skjul. 

Etter kalkingen økte ungfisktetthet for laks fra nærmest null til moderate tettheter (samlet 

40-80 ungfisk /100 m2, Miljødirektoratet, 2014). I strekningen der tiltakene ble iverksatt 

(2014, ca. 1 km), har ungfisktetthet økt frem til 2016 (Fig. 18). I 2013 var gjennomsnittlig 

tetthet av ungfisk av laks 74,4 laks/100m2 i den strekningen mens den i 2016 var 123,7 

laks/100m2. Tetthet av ørret var lav med henholdsvis 7 ørret/100m2 i 2013 og 2 ørret/100m2 

i 2016. Lave tettheter av aure og lav antall gytefisk sjøaure finnes generelt i vassdraget og 

regionen.  Dette henger sannsynligvis sammen med at sjøauren er mer utsatt for 

konkurranse med laksen etter kalkingen, sidebekker har blitt redusert og at det periodevis 

har vært påvist kraftige infeksjoner av lakselus på sjøauren i fjorden.    

 

Figur 18: Gjennomsnittlige ungfisktettheter fra første gangs overfiske på NINAs stasjon 8, 9 
og 10 i 2013 (rapportert i Miljødirektoratet, 2014) og egne data fra transektelektrofiske i 
samme områder i 2016. I 2013 og årene før ble det plantet rogn i området, men ikke i 
2016. Yngel stammer utelukkende fra naturlig gyting. 

Substratet ble renset som følge av harving (Fig. 19) og vektet skjul har økt betraktelig i 

området. Nye gytebrekk ble etablert i forbindelse steinutleggene, og disse ble det registrert 

fisk på under gytefisktellingene i ettertid.  
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Figur 19: Eksempelbilder av substrat før- (venstre) og etter (høyre) tiltakene i nedre deler 
av elven i hhv. år 2008 og 2014. Legg merke til ungfiskene som står over nyharvet substrat 
på bildet til høyre. (Foto: Uni Research Miljø LFI) 

 

Gytefisktellinger viser videre en økning i antall gytelaks på restaureringsområdet etter 

arbeidet ble iverksatt i 2013 (Fig. 20). Dessuten har det blitt observert mye gyteaktivitet her i 

motsetning til i årene før tiltakene ble iverksatt. Videre er det ifølge lokale sportsfiskere 

fanget mer laks i nedre delene av vassdraget.  

Tiltakene viser så langt antydning til å være en suksess både for ungfiskproduksjonen og 

sportsfisket i området. Datagrunnlaget er imidlertid begrenset på få år og vi anbefaler å 

overvåke videre for å kunne vurdere utviklingen fremover.   

 

Figur 20: Data fra gytefisktellinger i tiltaksområdet i nedre deler av Frafjordelva mellom år 
2012 – 2016, utført av Uni Research Miljø LFI. 
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Figur 21: Villaksho hviler i skjul av en stor stein i tiltaksområdet etter gyting. 

Sidebekker 
Det finnes fire sidebekker  med potensiale for sjøaure. Norddalsåna, Kvitlå ved bedehuset, et 

frakoblet sideløp ved Engelskhuset og Øynabekken nedenfor midtre bro.  

 

Norddalsåna er dominert av kaskader og kulp stryk sekvenser og er lakseførende ca. 300 – 

400 meter basert på Uni Research Miljø LFIs egne oppmålinger og erfaringer. Substratet er i 

hovedsak dominert av store blokker og rullestein, men det er ikke utenkelig at det 

forekommer gyting i enkelte områder. Sjøaurebekken ved Engelskhuset  er i dag sperret av, 

men det planlegges nå å koble denne til elven igjen. Bekken er ikke kartlagt, men har trolig 

potensiale som gytebekk for sjøaure. Kvitlå har vært frakoblet fra elveløpet, men er nå 

tilkoblet elven gjennom et rør.  Øynabekken nedenfor midtre bro er kanalisert og det 

fraføres vann, og bekken tørrfaller periodevis. 

 

Krypsiv 
Krypsiv er en plante i sivfamilien som er vidt utbredt i kystnære og næringsfattige vassdrag i 

Norge. Det finnes i dag krypsiv (Juncus bulbosus) over store deler av de grunnere partiene av 

Molaugsvatnet i Frafjord. Særlig kalking av sure vassdrag har vist seg å øke mengden krypsiv. 

Krypsivpopulasjoner har tidligere vist seg å øke midlertidig i forbindelse kalking av vassdrag, 

men for så senere (etter flere år) å avta igjen (Brandrud, 2002). Begroing i form av krypsiv 
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kan ha både positive og negative effekter på gyte- og oppvekstforholdene til laks og aure. 

Negative konsekvenser kan være i form av at begroingen danner en barriere som hindrer 

ungfisk å komme seg ned i hulrom (skjul) mellom steiner, eller at gytesubstratet dekkes helt 

til av begroingen. Positive effekter kan være i form av at fisken kan benytte krypsivet som 

skjul. Resultater fra Velle m.fl. (2014) viser vesentlig høyere tettheter av ungfisk i områder 

med mye krypsiv, hvilket indikerer at ungfisken benytter selve krypsivet som skjul. Velle m.fl. 

viser også i samme rapport at fisken ser ut til å dra nytte av krypsivet i form av fødetilgang, 

da produksjonen av bunndyr er større i områder med krypsiv. Det finnes imidlertid et fåtall 

eksempler i rapporten på at krypsiv dekker til gyteområder, og at krypsiv fører til 

akkumulering av finsedimenter som også forringer gyte- og oppveksthabitat. Hvilken effekt 

krypsivet i Molaugsvatnet har på laks og sjøaure er ikke kvantifisert, men ut ifra Uni Research 

Miljø LFI sine erfaringer har det neppe negative konsekvenser i dette området; Krypsivet ser 

ikke ut til å dekke til gytegrusen som finnes på brekket av vannet og fisken ser ut til å benytte 

sivet som skjul i for- og etterkant av gyting. 

 

Del 4 – Næring og rekreasjon 
 

Målsetting for næring og rekreasjon 
 Tilpasse fisketrykk og beskatning forsvarlig i forhold til innsig og gytebestandsmål 

 Skape et best mulig fisketilbud for allmennheten 

 Øke avkastningen av fisket til grunneiere 

 Stimulere barn og unge til fritidsfiske 

 Iverksette tiltak for å øke bestanden av sjøaure 

 Justere fiskeregler etter behov 

 Gjennomføre effektivt oppsyn langs elva 

 Sørge for gode sykdomsforebyggende rutiner og tiltak 

 Sette opp nødvendige informasjonsskilt langs elven 

 Tilrettelegge for fiskere og turgåere 

Organisering 
Frafjord elveeigarlag er et forvaltningslag og et sameie mellom fiskerettshaverne i 

Frafjordelva og har som formål felles utnytting av fiskeretten og ivaretakelse fiskeressursene 

i samsvar med forskrift om felles forvaltning. 

Det er 19 grunneiere/rettighetshavere på anadrom strekning i Frafjordelva, og alle er med i 

Frafjord elveeigarlag. Laget ble stiftet i 1993 og reorganisert etter nytt lovverk i 2015. Laget 

er opprettet i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av 

vassdrag med anadrom laksefisk og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i 

Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. Laget skal forvalte fiskeressursene i 

vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammen av en bærekraftig ressursforvaltning.  

 

Grunneiere og rettighetshavere er ført opp i vedlegg til denne planen, se vedlegg 1.  
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Fiskerettene i elva består i et geografisk fellesskap der det ikke er rettslig begrunnet sambruk 

mellom eiendommene. Fiskerettene utgjør imidlertid et geografisk fellesskap der alle 

grunneierne mer eller mindre er avhengige av hverandres disposisjoner. Den enkelte 

grunneier har derved interesser og ansvar utover sitt eget fiskeområde. Det som er eid i 

fellesskap er fiskeressursene i vassdraget.  

Laget er grunneiernes bindeledd mellom medlemmene og offentlige myndigheter.  

Laget ble omorganisert med nye vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 12. mai 2015. 

Vedtektene finner du på lagets nettside https://www.frafjordelva.no. Styret i laget har 5 

medlemmer. 

 

 

 

Soner og fisketrykk 
Fisket i Frafjordelva er delt inn i 5 soner (vald).  Se også kart på neste side. Samlet 

lakseførende strekning i hovedvassdraget er omkring 6 km målt fra Øyren til Svarthøl på 

Håland. Ytterligere omkring 1,6 km er lakseførende i Nordalsåna og Brådlandsåna. 

I sone 1 selges døgnkort på internett. I sone 2-5 selges inntil videre sesongkort av 

grunneierne selv.   

Sone 1: Frafjordgarden, gnr. 55. 

Fra sjøen opp til Molaugvatnet, ca 3,2 km. Fiske på begge sider av elva. 16 stenger. 

Sone 2: Molaug, gnr. 57. 

Nordre del av Molaugvatnet og elvestrekningen på nordsiden av elva opp til grensen    

mot Håland, ca. 1,8 km. Anadrom strekning i Norddalsånå hører også med til Molaugfisket.  

4 stenger.    

Sone 3: Kommedal, gnr. 56. 

Sørøstre del av Molaugvatnet og elvestrekningen på sørsiden av elva opp til grensen 

til Brådland, ca. 2,3 km. Strekningen på sørsiden av Brådlandselva opp til 

Brådlandsfossen hører også med til Kommedalsfisket. 4 stenger.  

Sone 4: Håland, gnr. 58. 

Elvestrekningen på nordsiden av elva fra grense mot Molaug opp til grensen mot Eikeskog, 

ca. 1,3 km. 2 stenger. 

Sone 5: Brådland, gnr. 59.  

Elvestrekningen på østsiden av elva fra grensen mot Kommedal og opp til grensen mot 

Eikeskog, ca. 0,5 km. Strekningen på nordsiden av Brådlandselva opp til Brådlandsfossen 

hører også med til Brådlandsfisket. 2 stenger.  

https://www.frafjordelva.no/
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I tillegg har hver grunneier rett til å fiske med én stang. Grunneiers stang kan ikke selges eller 

leies bort til andre fiskere. Grunneiers fiskerett er vikende i forhold til fiskere som har kjøpt 

fiskekort.  

Det er ikke noen øvre grense for antall laks en enkelt fiske kan fange hver sesong, men dette 

vil bli vurdert fortløpende.  

Det ikke noen forbudssoner i elva, men dette vil også bli vurdert fortløpende.  

 

Lakseførende strekning – fiskesoner  
 

 

Et skalerbart kart med flere detaljer finnes på www.frafjordelva.no.   

 

Salg av fiskekort 
  

Fiskekort i sone 1 selges på internett via Scanatura. 

  

Fiskekortene selges av Frafjord fellesdrift SA som representerer alle grunneierne på gnr. 55 

med fiskerett i elva.  

Fiskekort i sone 2-5 blir inntil videre solgt som sesongkort av grunneierne.  

 

Allmennhetens tilgang til fiske i Frafjordelva 
Før 1981 var Frafjordelva ikke tilgjengelig for allmennheten, jf. historikk tidligere i denne 

planen. Fra og med 1981 leide SRJF fisket på Frafjordgarden nedenfor Molaugvatnet. Fra 

dette tidspunktet og fram til 2017, har allmenheten hatt anledning til å kjøpe fiskekort fra 

sjøen og opp til vatnet, i noen år også ovenfor vatnet.  Fisket ovenfor vatnet (Kommedal, 

Molaug, Håland og Brådland) har i samme periode i hovedsak vært benyttet av grunneierne 

selv eller vært leid bort ved private avtaler som sesongkort.  

http://www.frafjordelva.no/
https://www.scanatura.no/MinSide/?lang=1
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Fra 1995 har Frafjordelva vært kalket. Det er staten som finansierer dette tiltaket. Det har 

derfor vært et krav at i kalka vassdrag skal minimum 50 % av fisket være tilgjengelig for 

allmennheten. 

 I Frafjord har tilgjengeligheten til fisket vært noenlunde den samme i hele perioden 1981-

2017. Mellom 2/3 og 3/4 av fangsten antas å ha blitt fanget i den delen av elva som har vært 

utleid til SRJF, dvs. også tilgjengelig for allmenheten. Tilgjengelig fiskbar strekning i SRJF-

sonen har vært ca. 3,2 km av en samlet strekning på 6 km. Prisnivået på fiskekort har vært 

moderat med en pris pr. døgn de siste årene på 350 kr. Kjøp av fiskekort er ikke knyttet til 

kjøp av tilleggstjenester. Ca. 12 % av fiskekortene i SRJF-sonen har de siste årene vært solgt 

til medlemmer av foreningen før ordinært salg av kort har begynt. Samlet sett mener 

elveigarlaget at det statlige kravet om minst 50 % av fisket i elva tilgjengelig for allmenheten 

har vært innfridd.  

Fra og med sesongen 2018 skjer det en endring av fiskekortsalget i sone 1: Samtlige kort vil 

nå bli solgt på internett via Scantura (iNatur) sin løsning. Informasjon og markedsføring vil 

skje på elveeigarlagets egen nettside som lanseres i løpet av mars 2018, via SRJF kanaler og 

på iNatur sine nettsider. Forhåpentligvis vil denne ordningen føre til enda bedre adgang for 

folk flest å få anledning til å fiske i Frafjordelva. Samtidig arbeides det med å også gjøre fisket 

ovenfor vatnet tilgjengelig på internett.  

 

Oppsyn 
Frafjord elveeigarlag og SRJF har ansvar for oppsyn med fisket.  Oppsynet skal først og fremst 

kontrollere at fiskereglene overholdes. Oppsynet skal virke preventivt og informativt og på 

den måten bidra til at alle som fisker i elva følger gjeldende fiskeregler. Fiskere som fisker 

ulovlig, vil automatisk bli bortvist fra elva. Grove brudd på fiskereglene kan føre til 

utestenging fra fisket i én eller flere sesonger, evt. også politianmeldelse. Oppsynet skal også 

yte service til fiskerne gjennom informasjon og veiledning.  

Det er et prioritert tiltak i driftsplanen å få på plass en oppsynsordning med skriftlig instruks 

der bl.a. ansvar, frekvens og rapporteringsrutiner blir fastsatt.  

Uavhengig av en kommende oppsynsordning har hver enkelt grunneier rett til å vise bort 

fiskere som fisker ulovlig, jf. § 3 i vedtektene. 

 Hver enkelt fisker anmodes om å varsle elveeigarlaget dersom uregelmessigheter blir 

oppdaget.  

 

 

Markedsføring 

Den viktigste markedsføringen skjer gjennom nettstedet  www.Frafjordelva.no,  gjennom 

nettverket til SRJF og på iNatur sine hjemmesider.  

http://www.frafjordelva.no/
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På nettsidene er det samlet informasjon om bl.a. fiskeregler, salg av fiskekort, lagets 

vedtekter, rapportering av fangst, fisketider, oppsyn, desinfeksjon av utstyr, lenker til 

relevante nettsider, kontaktpersoner, viktige meldinger til fiskere etc.  Nettstedet har en 

nyhetsside.  

I tillegg kan nettsidene utvikles med mer stoff om elva, gode fiskehistorier, bilder og video, 

meldinger og kommentarer fra brukerne osv.  

Nettsstedet har en passordbeskyttet modul der alle grunneierne har tilgang. Her publiseres 

grunneierspesifikk informasjon, f. eks. referater fra årsmøter og styremøter, regnskap og 

økonomi, oversikt over grunneiernes andeler i fisket, interne dokumenter knyttet til 

driftsplanarbeidet, søknader, prosjektplaner + korrespondanse til/fra styret. 

 

Fiskeregler for Frafjordelva 
 

Fiskesesongen i Frafjord varer fra 1. juni til 31. august. Fiskedøgnet varer fra midnatt til 
midnatt påfølgende døgn.  
  
Dersom midtsesong-evalueringen tilsier det (15. juli) , kan Frafjord elveeigarlag innføre 
ytterligere begrensninger i fisket med ett døgns varsel dersom innsiget av laks blir vurdert så 
lavt at det er fare for at gytebestandsmålet ikke blir nådd. 

 Ved svært lav vannstand kan deler av elven bli stengt for alt fiske. 

Fiskekort 
Ved oppsyn skal forevises gyldig fiskekort. Fiskekortet er personlig og kan ikke deles med en 
annen fisker.  

Unntak fra regel om personlig fiskekort: Ungdom under 16 år kan fiske sammen med 
ledsager på dennes døgnkort. Kortinnehaver er ansvarlig for fangstrapportering. Samlet 
døgnkvote på kortet er 2 laks. Merk at personer under 18 år ikke trenger å betale fiskeravgift 
til staten.  

Frafjord elveeigarlag og SRJF vil med mellomrom gjennom sesongen foreta oppsyn.  

Desinfeksjon 
Desinfeksjon av utstyr er påbudt og skjer på parkeringsplassen ved Engelskhuset. Dette 
gjelder alle som fisker i Frafjord for første gang eller dersom utstyr/redskap er brukt i et 
annet vassdrag. Utenlandske fiskere skal alltid desinfisere alt utstyr/redskap.  
 

Kvoter 
Det er en døgnkvote på 2 laks pr. døgn/fisker. Når kvoten er nådd, skal fisket opphøre straks.  

På grunn av svak bestand er sjøaure (sjøørret) inntil videre fredet i Ryfylkeelvene, også i 
Frafjord.  

Sikker oppdrettsfisk eller pukkellaks inngår ikke i kvoten. Slik fisk skal straks avlives.  
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Minstemål og vinterstøing 
Det er bare tillatt å avlive laks som er minst 35 cm. 

Det er ikke tillatt å fange vinterstøing av laks eller sjøaure. Ved ev. fangst av slike skal de 
straks settes ut igjen så uskadd som mulig.  

Agn/redskap 
Lovlig fiskeredskap er flue, mark, sluk, wobbler og spinner. 
  
Det er kun tillatt med ett krokoppheng pr. redskap. Levende agn er ikke tillattt. Det er 
forbudt å bruke stang eller håndsnøre på en slik måte at fisken med stor sannsynlighet vil 
krøkes. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen kan ikke være større enn 13 mm, 
for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Rykkfiske er strengt forbudt.  

Fisket skal være bevegelig med maks. 30 minutter på hver plass. Ikke still deg opp rett 
nedenfor eller ovenfor en annen fisker. Hvis du har fisket på samme plass en stund, og en ny 
fisker kommer til fiskeplassen, skal fiskeplassen overlates til den nyankomne.  

Stang eller håndsnøre skal ikke forlates under fiske.  

NB: Aktiv Catch-and-Release-fiske er ikke tillatt.  

Fangstrapportering/oppgaveplikt ved kjøp av fiskekort på internett 
Rapportering av fangst er obligatorisk og skjer fortløpende via internett og seinest 1 døgn 
etter at fisken er fanget. Dersom fiskeresultatet ble 0 fisk, skal dette også rapporteres. 
Fiskere som ikke rapporterer fangst, ev. 0-fangst, blir automatisk sperret for videre kjøp av 
kort.  

Fangst av sjøaure, pukkellaks, regnbueaure eller andre fremmede anadrome arter skal også 
rapporteres.  

Fangstrapportering/oppgaveplikt ved kjøp av sesongkort ovenfor Molaugvatnet 
Rapportering av fangst skal skje 15. juli og ved sesongslutt 31. august. Rapportering gjøres 
på internett i Scanatura sin database. Ved rapportering må det opplyses om vekt på hver 
fisk fordelt på ukenummer og størrelses-klasse. Bruk dette skjemaet til notering underveis!  
0-fangst skal også rapporteres. Manglende rapportering kan føre til at en fiskestrekning blir 
stengt for fiske året etter.  
 
Fangst av sjøaure, pukkellaks, regnbueaure eller andre fremmede anadrome arter skal også 
rapporteres. 
 
NB: Det er grunneier som er ansvarlig for rapporteringen.  
 

Skjellprøver 
Det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk. Konvolutter for skjellprøve finnes i fryserommet i 
fjøsen nedenfor teltplassen. Skjellprøver kan leveres i samleboks i fjøsen. 

Parkering, telting etc. 
Parkering må skje på merkede plasser eller ved avtale med aktuell grunnier.  
Telting skal kun foregå på teltplassen nedenfor Engelskhuset (ved Lakshølen).  
Ta alltid med deg alt søppel når du forlater fiskeplassen, rasteplassen eller teltplassen! 

https://www.inatur.no/fangstrapportering
https://docs.wixstatic.com/ugd/7ab959_6f6b994465ad496eb7c4e42aa03a8c8b.pdf
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Vis respekt for dyr på beite. Lukk grinder og gjerder etter deg.  

 

Mer informasjon om  kjøp av fiskekort på nett: https://www.inatur.no/ 

(En kortversjon av fiskereglene finnes på alle fiskekort som blir solgt via Scanatura). 

 

Sist revidert 02.04. 2018 

 

 

 

Del 5 – Biologisk handlingsplan 
 

Fiskebiologiske undersøkelser 
Gytefisktellinger har blitt gjennomført hver høst siden år 2008 av Uni Research Miljø LFI, og 

er et viktig verktøy for å estimere størrelsen på gytebestanden og hvorvidt 

gytebestandsmålet blir oppnådd i Frafjordelva. Uni Research Miljø LFI vil forsøke å 

fremskaffe midler fra forvaltning og nasjonale programmer for å finansiere årlige tellinger 

også i årene som kommer. 

Ungfiskundersøkelser i vassdraget har blitt gjennomført av NINA frem til år 2015. Nå har 

Rådgivende biologer overtatt ansvaret for ungfiskundersøkelsene i Rogaland. 

Ungfiskundersøkelser utføres ved elektrofiske og gir viktig informasjon om rekrutteringen til 

laks- og sjøaurebestanden i vassdraget. I tillegg har Uni Research Miljø LFI gjennomført 

elektrofiske i tiltaksområdene i nedre deler av vassdraget i 2016. Sistnevnte undersøkelse 

finnes det per dags dato ikke finansiering til å fortsette, men anbefales å følges opp videre 

for å undersøke effekten av de gjennomførte tiltakene. 

Vannkjemisk overvåking 
Miljødirektoratet utgir årlig rapporten «Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør» hvor 

pH-situasjonen i bl.a. Frafjordelva blir publisert. NINA gjennomfører årlig overvåking av 

vannkjemien i vassdraget. Vannkvaliteten ble kategorisert som «ikke tilfredsstillende» i 2015 

i forhold til kravene som er satt med hensyn til pH (Miljødirektoratet, 2016). 

Kontrollert beskatning 
Beskatningen de siste årene har ligget mellom 21,6 % og 43 %. Gjennomsnittlig har 

beskatningen de siste 8 årene ligget på ca. 28 %. Dette er en langt lavere beskatning av 

laksebestanden enn hva man ser i naboelven Dirdal. Gytebestandsmålet på 239 kilo 

hunnlaks er oppnådd med god margin i samtlige i år man har gjennomført gytefisktellinger. 

Det må her igjen påpekes at dette er slik det bør være i en sunn og høstbar laksepopulasjon. 

https://www.inatur.no/
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Man bør ha en god buffer i forhold til gytebestandsmålet, da innsiget potensielt kan endres 

drastisk av f.eks. redusert sjøoverlevelse eller inngrep i elven. 

I dag benyttes fangstrapportene per 15. juli som basis for midtsesongsevaluering. Plan for 

tiltak i forhold til midtsesongsevaluering er utarbeidet og står også på tiltakslisten. 

Elveeigarlaget har registrert at fangsten i Frafjordelva de siste årene er svært liten 

sammenlignet med fangstene i Espedalselva og Dirdalselva, dette til tross for god 

gytebestand og gode yngeltellinger. Laget ønsker å få undersøkt nærmere hva grunnen til 

dette er.  

Fangstrapportering og skjellinnsamling 
Fangstrapportering gir viktig informasjon om bestandsstatus og det er viktig å legge til rette 

for at rapportene blir så fullstendige som mulig, og at rapportering foregår fortløpende slik 

at for eksempel dårlig innsig av fisk kan oppdages tidlig nok til å innføre 

tiltak/innstramminger i fisket. Innrapportering av fangst til offentlige myndigheter skal skje 

pr. 15. juli og ved fiskets slutt 31. august. Ved kjøp av fiskekort på internett, og påfølgende 

rapportering, skjer rapportering automatisk.  

Ved kjøp av fiskekort/leie av fiske utenfor internett, har utleier/grunneier ansvar for 

rapportering pr. 15. juli og 31. august. Manglende rapportering kan føre til det aktuelle 

valdet ikke blir åpnet for fiske påfølgende år.  

Selv om fangst av sjøaure er forbudt i Frafjordelva, skal ev. tilfeldig slik fangst rapporteres. 

Gytefisktellingene gjennomføres med hensyn på laks og på et tidspunkt der sjøauren 

allerede kan ha gytt, og gått tilbake til sjøen eller til Molaugvatnet for overvintring. 

Fangstrapportering av gjenutsatt sjøaure ville derfor gitt verdifull informasjon hva angår 

bestandsstørrelsen av sjøaure. 

Skjellprøver analysers av Rådgivende biologer AS og gir viktig informasjon om innslaget av 

rømt oppdrettslaks i bestanden.  

Forebygge spredning av fiskesykdommer 
Det stilles krav til desinfisering av alt utstyr før førstegangsbruk i Frafjordelva, eller dersom 

utstyret har vært benyttet i et annet vassdrag siden forrige fiskeøkt. Desinfeksjon skjer på 

parkeringsplassen ved teltplassen nedenfor Molaugvatnet.  

Utenlandske statsborgere skal alltid desinfisere sitt utstyr.   

Håndtering av rømt oppdrettslaks 
For å oppdage innsig av røm toppdrettslaks etter endt fiskesesong må det etableres et 

system for overvåking, dernest må det søkes tillatelse fra Fylkesmannen om uttaksfiske av 

oppdrettslaks. Rømt oppdrettslaks blir observert under gytefisktellinger, og per 2016 mottok 

Uni Research miljø LFI midler fra Fiskeridirektoratet for å kunne skyte ut oppdrettslaks i bl.a. 

Frafjordelva. Sannsynligvis vil Fiskeridirektoratet finansiere uttaksfiske også i årene 

fremover. 
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Kultivering 
Rettslig grunnlag for kultivering av anadrom fisk i vassdrag: 
I formålsparagrafen til lakse- og innlandsfiskeloven1 heter det at “Lovens formål er å sikre at 
naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt at andre 
ferskvannsorganismer forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Innenfor 
disse rammer skal loven gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, 
til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere”. For å drive med kultivering må det foreligge 
en godkjent kultiveringsplan.  
 

Bedre oppvandringsmuligheter og leveområder i sidebekkene 
Sidebekken Kvitlå har vært frakoblet elven, men er nå sikret vanntilførsel gjennom et rør. For 

2017 planlegges det også å koble sidebekken ved Engelskhuset til hovedelven igjen, for å 

reetablere denne som et potensielt godt sjøaurehabitat. 

Beskytte kantvegetasjon 
Kantvegetasjon er viktig for fisken både gjennom at den gir skjul langs bredden, skygge og 

næringstilgang i form av evertebrater som er assosiert med vegetasjonen. Vegetasjon langs 

elvebredden er også viktig for annet plante- og dyreliv, og hindrer også erosjon av 

elvebredder. Den kan også motvirke forurensing fra jorder ved at næringssalter og erodert 

materiale filtreres gjennom vegetasjonssonen. 

Nydyrkingsforskriften av 2. mai 1997 § 6, med hjemmel i jordloven § 11 annet ledd, har 

regler om bevaring av kantvegetasjon. Uten godkjent plan fra kommunen kan ikke jordeier 

iverksette nydyrking. Forskriften innebærer bl.a. at kommunen ikke kan godkjenne nydyrking 

som ikke opprettholder minst 6 meter med kantvegetasjon langs vassdrag med årssikker 

vannføring, og minst 2 meter langs vassdrag uten årssikker vannføring.  

Selv om det er viktig å beskytte kantvegetasjonen langs elva, kan det oppstå situasjoner hvor 

dette er nødvendig, for eksempel for å hindre ødeleggende rotvelter med påfølgende 

erosjon.   

Unngå nye inngrep i og langs vassdraget 
Frafjordelva er fraført ca 10 % av nedbørfeltet tilsvarende ca 14,6 % av vannføringen ved 

Molaug bru. Det er et mål å sikre at ikke mer vann reguleres bort fra elva. Det er likeens et 

mål å forhindre at tidligere planer om kraftverk på Øyren blir tatt opp igjen.  Det er også 

viktig å forhindre nye inngrep i og langs elvestrengen som kan ha negative følger for 

fiskeproduksjonen i vassdraget, som for eksempel flomforbygning, utfylling /graving og 

utslipp m.m. 

 

Vannressursloven : https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82 

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-15-

1468 

Rikspolitiskeretningslinjer for verna vassdrag:  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-15-1468
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-15-1468
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-11-10-1001?q=rikspolitiske 

 

Fastsette grense elv/sjø 

Gjesdal kommune har ikke fastsatt grensen mellom elv/sjø i Frafjord. For å redusere antallet 

fiskere som tar seg til rette i elveosen med henvisning til allemannsrettene, er det viktig at 

dette blir gjort. Det er ikke god vassdragsforvaltning når alle og enhver kan fiske så mye de 

vil på lakseinnsig i elveosen, sogar uten å oppgi fangsten. Få meter lenger oppe er 

døgnkvoten pr. fisker 2 laks – med rapporteringsplikt. 

 

Lov om laksefisk og innlandsfisk § 31. 

Retningslinjer for fastsettelse av grense mellom elv og sjø, brev av 15.05.2000 (pdf).  

 

Forby fiske etter brisling og makrell utenfor elveosen 

For å unngå unødig bifangst av laksefisk i Høgsfjorden, innførte Fylkesmannen i Rogaland i 
2006 forbud mot å fiske med not i fredningssonene utenfor Høleåna, Fossandåna, 
Espedalselva, Dirdalselva og Frafjordelva. Forbudet skulle gjelde fra 27. Juni 2006. 
Notfiskarlaget klaget på vedtaket om forbud og fikk medhold, og en snau måned etter at 
forbudet ble innført fikk notfiskerene dispensasjon til å fortsette fisket utenfor 
elvemunningene. Det er rimelig å anta at dette notfiske fanger betydelige mengder laks og 
sjøaure som bifangst. Bifangst av anadrom fisk skal settes ut i sjøen igjen enten død eller 
levende, men det er ingen kontroll med hvor mye som blir tatt og om fisken blir satt ut. På 
vegne av elvene med utspring i Høgsfjorden sendte NJFF-Rogaland den 7.08.2006 en klage 
på vedtaket om dispensajon til DN og Fylkesmannen. Klagen ble ikke tatt til følge. 
Problemstillingen er like aktuell i dag som den var i 2006 og elveeigarlaget vil sammen med  
NJFF forsøke å få saken tatt opp på ny. 

http://lovdata.no/lov/1992-05-15-47/%C2%A731
http://www.miljokommune.no/Global/Jakt%20og%20fiske/Momenter%20grense%20elv%20sj%c3%b8,%2015.05.2000.pdf
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Tiltakslister 

 

Forkortelser som er brukt: Kontinuerlig=Kont, Frafjord elveeigarlag=FE, Gjesdal 

kommune=Kom, Fylkesmannen=FM, Miljødirektoratet=MDIR, Driftsplanperiode=DPP, 

Stavanger og Rogaland jeger- for fiskeforening= SRJF, Uni Research Miljø=URM, Rådgivende 

biologer=RB.  

 

Tiltaksliste biologisk del 
 

Tiltak Periode Ansvar Kostnad Finansiering 

OVERVÅKNING:  

 

Kont 

 

 

 

FE/SRJF/MDIR/URM 

 

 

? 

 

 

Miljødirektoratet 

 

Gytefisktellinger 

Tetthetsregistreringer 

ungfisk 

 

Kont 

 

FE/MDIR 

 

? 

 

Miljødirektoratet 

 

Skjellprøveanalyser 

 

Kont 

 

FE/MDIR/RB 

  

Miljødirektoratet 

Lage plan  

midtsesongevaluering 

 

Årlig 

 

FE 

 

 

 

Følge opp 

midtsesonevaluering, 

vurdere fisketrykk 

 

Årlig 

 

FE 

  

Overvåking vannkjemi Kont Kom/FM  Miljødirektoratet 

Fangstrapportering Årlig FE   

KULTIVERING ELV:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ikke aktuelt nå.  

     

     

KULTIVERING  

BEKKER OG SIDELØP 
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Åpne opp bekk  ved 

«Engelskhuset» 

 

2017-

2018 

 

FE/ SRJF 

 

130 000 

 

FM, Lyse, Kom, FE 

Øynabekken DPP    

     

     

VERNETILTAK  

 

 

 

 

 

  

Fastsette grense  

Elv / sjø 

 

2018 

 

2018 

 

Kom 

 

FE/FM 

 

  0 

    

  0 

 

    Kom 

Regulering av lysfiske 

etter brisling nær 

elvemunning 

Beskytte kantvegetasjon 

så langt det er mulig 

 

Kont  

 

Grunneiere 

  

Vern mot skadelige 

inngrep og forurensing 

 

Kont 

FE/ 

rettighetshavere 

  

Rydde søppel og skrot 

langs elvebredden 

 

 

Kont 

FE/ 

rettighetshavere 

  

BESKATNING  

 

 

 

 

 

  

Vurdere fisketrykk Årlig FE/ FM   0  

Midtsesongevaluering - 

plan og oppfølging 

Årlig FE   0  

Undersøke årsaker til 

små fangster i elva 

2018 FE/FM   
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Tiltaksliste næring og rekreasjon 
 

Tiltak Periode Ansvar Kostnad Finansiering 

INFORMASJON  

 

2017-2018 

 

 

FE 

 

 

20 000 

 

 

FE 

 

Utvikle nettsiden 

www.frafjordelva.no 

Samle inn og lage kart 

med navn på fiske-

plasser. Plassere to-tre 

større kart langs elven. 

 

 

2018 

 

 

FE 

 

 

? 

 

 

FE 

OPPSYN  

 

2018 

 

 

FE/SRJF 

  

Organisere oppsyn og 

lage felles 

oppsynsinstruks 

Lage felles 

identifikasjonskort for 

grunneiere/oppsyn 

(grunneierkort) 

 

 

2018 

 

 

FE 

  

 

 

    

REKRUTTERING   

 

  

 

TILRETTELEGGING  

DPP 

 

 

 

  

Sette opp toalett ? 

Fiskeplass for 

funksjonshemmende 

DPP 

 

 

 

  

Vurdere behovet for 

parkeringsplasser 

DPP 

 

FE   

DIVERSE  

 

 

 

  

Lage bedre rutiner for 

www.frafjordelva.no
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desinfeksjon av utstyr 2018 FE, SRJF 

Tilstrebe økt 

skjellinnsamling 

KONT 

 

FE, SRJF   

Registrere elveeigarlaget 

i Brønnøysundregistrene 

2018 

 

FE 0  
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Vedlegg 
 

 

Vedlegg 1 

Grunneiere og rettighetshavere i Frafjordelva  pr. 22.05.2017. 

 

   Navn                                      Gnr                     Bnr.        

Glenn Ove Gilja m.fl. 55 1 

Nils Kristian Frafjord 55 2 

Bjørn Kjetil Frafjord 55 3 

Trond Frafjord 55 5 

Eirik Frafjord 55 6 

Einar Frafjord 55 7 

Arne Frafjord 55 8 

Ruth Marit og Terje Brattebø 55 9 

Per Gunnar Frafjord 55 13 

Kjetil Frafjord 55 16 

Arnleif Frafjord 55 18 

Lyse AS 55  - 

Anne Beate og Anbjørn Gilje 56 1 

Anders Kommedal 56 2 

Åsmund Moluf 57 1 

Stein Ove Molaug 57 2 

Per Kåre Haaland 58 1 

Per Terje Haaland m.fl.  58 2 

Per Kåre Haaland 59 1 

Roy Kenneth Dirdal 59 10 

Anne Beate og Anbjørn Gilje 59 9 
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Vedlegg 2 

 

 

Jon Haaland  
Stavanger og Rogaland  
Jeger- og fiskerforening (SRJF) 

Bergen, 17.06. 2016 

 

 

 

 

 

 

Habitattiltak i Frafjordelva (Rogaland) - arbeid  2016 

 

2013-2015 ble det gjennomført habitatforbedrende tiltak i en homogen og kanalisert 

elvestrekning med dårlige fysiske habitatforhold i nedre delen av Frafjordelva. Det ble lagt ut 

stein for å skape større morfologisk mangfold og bedre skjulmuligheter.  I tillegg ble kompakt 

sediment harvet for å skape mer skjul for ungfisk og gytemuligheter. Tiltaket har bidratt til en 

bedre fordeling av gyting og ungfiskproduksjon i vassdraget, og med dette til en bedre 

utnyttelse av elvens samlete produksjonspotensial.     

Arbeidet ble i etterkant vurdert som en suksess av både fiskere og grunneiere. En biologisk 

vurdering er under arbeid (leveres i løpet av 2016), el fiskedata fra høst 2016 tyder på en 

vesentlig økning av antall ungfisk i forhold til i 2013. Også våre gytefisktellinger og 

gyteobservasjoner (sterk økning av antall gytefisk i denne strekningen) tyder på at den 

ønskete effekten ble oppnådd.  

 

Ved storflommen i desember 2015 (ca. 50-årsflom) har tiltakene stort sett holdt stand. Det 

oppstod dessuten langt mindre erosjonsskader langs bredden enn i naboelven Dirdalselva. 

Frafjordelva ble kartlagt under vann per snorkeldykking 14.3. 2016 fra Fosshølen til nedre 

bro. Også under vann bekreftes dette inntrykket. Steinutleggene har tålt flommen veldig bra 

og ligger stort sett slik de lå før flommen. I øvre del har det ikke blitt observert erosjonsskader 

i elvebredden – til tross for at det her var  størst krefter under flommen. Fra Brohølen og ned 

finnes det enkelte mindre områder med erosjon langs bredden, delvis også ved steinutleggene. 

Omfanget er imidlertid ikke større enn det som man må forvente ved en 50-årsflom, det er 

heller mindre. Erosjonsskader i naboelven Dirdalselva (uten steinutlegg) var langt større. 

Steinutleggene kan ha ført til lokal erosjon men de har også bidratt til lokal beskyttelse av 

elvebredden. Nedenfor Berghølen blir elvens gradient mindre og det overveier avsetning av 

Ulrich Pulg, Dr. sc.  

telefon dir.: +47 55584795 

mobil: +47 9227 8828 

ulrich.pulg@uni.no  
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masser, hovedsakelig rullestein og grus. Elven har blitt grunnere her.  Det er i utgangspunktet 

et velegnet substrat for ungfisk og til gyting. Men den morfologiske variasjonen har blitt 

mindre. Dypålene som ble skapt med steinutleggene ble delvis fylt av disse massene og 

standplasser for voksne fisk ble redusert. Årsak til dette er at elven er flatere i nedre del (har 

naturlig lavere gradient) og det er naturlig at mobiliserte løsmasser blir liggende her.      

Målet med steinutleggene var å skape mer hydromorfologisk variasjon. Tiltaket er 

dimensjonert for årsflom til ca. 10 årsflom. Denne dimenjsoneringen ble valgt for å unngå 

store skader i arealbruk og bosetting langs elven, for eksempel at elven graver seg et nytt løp. 

Større dimensjonering som virker ved 50-års flom og mer ville ha bidratt til økt morfologisk 

variasjon i den siste flommen – men ville samtidig vært en risiko for stor erosjon inkludert 

endring av elveløp - noe som ikke var ønsket.  Så lenge dagens arealbruk skal bestå og 

elvebreddene skal være stabile, må vi holde steinutleggene så små at de bare virker ved 

småflommer. Ved storflommer (ca. > 10 årsflom) er steinene oppstuet og under vann, og da 

vil hele dal- og terrengformen virke hydraulisk.  

Derfor kan vi ikke unngå løsmasseavsetninger i nedre del ved store flommer som i fjor høst. 

Heldigvis kom rett type masser, rullestein og grus – lite sand. Dette er gunstig for ungfisk og 

gyting. Standplasser for voksne gytefisk kan tilrettelegges med enkelt vedlikeholdsarbeid (ca 

2 -3 dager med gravemaskin om sommeren). Dette tiltaket vil igjen kunne virke til neste 

storflom – altså flere år til tiår.  

  

Vedlikeholdet består i all hovedsak av to typer arbeid som bør gjennomføres ved lav 

vannføring i august eller september.   

 Reparere små erosjonsskader direkte ved steinutleggene med stedegne masser og 

naturstein, slik at ytterlige graving unngås 

 Gjenopprettelse av den morfologiske variasjonen med dypål, brekk, gyteplasser, høl, 
stryk, evjer og med mange vel fordelte gyteplasser og oppvekstområder. Etterpå skal 

elven se ut igjen som før flommen, som vist i figurene nedenfor.  

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

                 

Dr. sc. Ulrich Pulg            
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Fig. 1  Nedre Frafjordelva – elva skal igjen få stor morfologisk variasjon og skjul som vist i 

planskissen. Steinene ligger fortsatt på samme sted som før flommen, men løsmasser må varieres litt 

slik at dyåpålene blir ca 0,5-1 m dypere og at det ligger grus på gytebrekkene og rullestein på 

oppvekstområder.     
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Fig. 2  Nedre Frafjordelva ovenfor Giljabekken – elva skal igjen få stor morfologisk variasjon og 

skjul som vist i planskissen. Steinene ligger fortsatt på samme sted som før flommen, men løsmasser 

må varieres litt slik at dyåpålene blir ca 0,5-1 m dypere og at det ligger grus på gytebrekkene og 

rullestein på oppvekstområder.     
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Fig. 3  Nedre Frafjordelva – elva skal igjen få stor morfologisk variasjon og skjul som vist i 

planskissen. Steinene ligger fortsatt på samme sted som før flommen, men løsmasser må varieres litt 

slik at dyåpålene blir ca 0,5-1 m dypere og at det ligger grus på gytebrekkene og rullestein på 

oppvekstområder.     
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Fig. 4  Nedre Frafjordelva nedenfor brohølen – elva skal igjen få stor morfologisk variasjon og skjul 

som vist i planskissen. Steinene ligger fortsatt på samme sted som før flommen, men løsmasser må 

varieres litt slik at dyåpålene blir ca 0,5-1 m dypere og at det ligger grus på gytebrekkene og rullestein 

på oppvekstområder.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


