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Varsel om opphevelse av pålegg om utsetting av aure i Moksa 

Konklusjon 
Fylkesmannen i Innlandet vurderer å oppheve gjeldende pålegg om at Gudbrandsdal Energi 
årlig skal sette ut 1 000 to-somrige aure i Moksas utløpsområde i Lågen. 
 
Bakgrunn 
Gudbrandsdal Energi er i brev av 12.03.04 pålagt årlige utsettinger av 1 000 to-somrige aure av 
stedegen stamme i Moksas utløpsområde. Pålegget er knyttet til Moksa kraftverk. Pålegget 
effektueres med settefisk av hunderstammen. Settefisken er 1-generasjons avkom av vill aure fanget 
i fisketrappa i Hunderfossen.  
 
I tillegg til Gudbrandsdal Energis pålegg om utsetting av hunderaure, setter Opplandskraft ut 15 000 
to-årige hunderaure som er pålagt på bakgrunn av Hunderfossen kraftverk, og Glommens og 
Laagens Brukseierforening setter ut 10 000 to-årige aure knyttet til reguleringen av Mjøsa. All utsatt 
fisk merkes med fettfinneklipping. 
 
Bestanden av hunderaure har i mange år vært overvåket gjennom registrering av oppgangen av 
gytevandrende hunderaure i fisketrappa i Hunderfossen (vedlegg). De senere år har oppgangen økt 
kraftig. I 2018 var oppgangen på 1098 fisk større enn 45 cm. Andelen av fisken som er naturlig 
rekruttert har også økt betydelig. De senere årene har denne ligget på ca. 65 %, mens den tidligere 
har ligget rundt 50 %. Dette viser tydelig at den naturlige rekrutteringen av hunderaure nå er 
betydelig styrket. Nylige endringer i manøvreringen av Hunderfossen kraftverk med bla. økte 
minstevannføringer og lokkevannslipp, forventes å kunne øke den naturlige rekrutteringen 
ytterligere. 
 
Det har også vært gjennomført fangstregistreringer blant fiskere på Mjøsa (vedlegg). Oppslutningen 
blant fiskerne om fangstregistreringene har variert betydelig, men i 2018 var det igjen en 
innrapportering som gir god informasjon om sammensetningen av fisken i fangstene. 
Fangstrapportene i 2018 viser at utsatt fisk utgjør 34 % av fisk over minstemålet på 50 cm ved 
dreggefiske i Mjøsa. Dette tilsvarer settefiskandelen blant gytevandrende aure som går opp trappa i 
Hunderfossen. Settefiskandelen er størst i Furnesfjorden og minst i nordre del av Mjøsa. 
Settefiskandelen i fiskernes fangster består med stor sannsynlighet både av hunderaure og 
brummundaaure, men på bakgrunn av mengde fisk som settes ut av de ulike stammene dominerer 
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trolig hunderaure. Mange fiskere setter ut igjen en betydelig del av fangsten, og det settes ut igjen 
en større andel av villfisk enn det som blir gjenutsatt av utsatt fisk. 
 
Moksa kraftverk har sitt utløp i Moksa relativt kort strekning ovenfor Moksas utløp i Lågen. Det er 
ikke pålagt minstevannføring på strekningen forbi Moksa kraftverk. Det er derfor kun strekningen fra 
kraftverksutløpet og ned til Lågen som har kontinuerlig vannføring og som kan fungere som gyte- og 
oppvekstområde for aure fra Lågen og Mjøsa. Kraftverkets omløpsventil fungerer ikke, slik at ved 
driftstans blir det kortvarig opphør i vannføringen også på strekningen fra kraftverket og ned til 
Lågen. Moksa kraftverk har følgelig store konsekvenser på Moksas funksjon som gyte- og 
oppvekstelv for storaure fra Lågen og Mjøsa. Denne strekningen er i tillegg kanalisert av 
flomsikringshensyn. 
 
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 
Fylkesmannen i Innlandet har vurdert saken sammen med Fylkesmannen i Oslo og Viken. 
 
De pålagte utsettingene av fisk i Moksa/Lågen/Mjøsa er et tiltak for å kompensere for redusert fiske i 
Mjøsa/Lågen/Vorma som følge av utbyggingen Hunderfossen, Moksa og reguleringen av Mjøsa. Det 
har ikke vært realistisk å produsere settefisk av den lille restbestanden av aure som gyter i Moksa. 
Tiltaket har derfor ikke hatt betydning for bevaring av fiskestammen i Moksa. Det er et mål å først og 
fremst legge til rette for naturlig rekruttering, mens utsetting av fisk benyttes når en ikke ser det som 
mulig å kompensere for skadene ved kraftutbyggingen med tiltak for naturlig rekruttering. 
Settefiskproduksjonen foregår med stamfisk som er naturlig rekruttert, men gytevandrerne i Lågen 
fordeler seg på flere adskilte gyteområder i hovedelva og i sideelvene. Genetiske studier har påvist 
forskjeller mellom bla. hunderaure og aure som gyter i sideelva Våla. Det er ingen kontroll med om 
fisk som krysses tilhører ulike gytebestander i Lågen. Antall stamfisk har dessuten vært holdt på et 
lavt nivå for å unngå at stamfisket skal redusere antall fisk som får gyte naturlig. Det kan derfor ikke 
utelukkes at fiskeutsettingen medfører uønsket genetisk effekt på aurestammen. På bakgrunn av 
den meget positive utviklingen når det gjelder økt oppgang av hunderaure de senere årene, mener 
vi derfor det nå vil være riktig å avslutte settefiskproduksjon og utsetting av hunderaure i Mjøsa og 
Lågen. Opphøret i utsetting av settefisk må forventes å medføre noe nedgang i fisket i innsjøen, men 
slik utviklingen har vært vil fisket likevel være vesentlig bedre enn hva det var når utsettingene ble 
igangsatt. Det er samtidig forventet at den naturlige rekrutteringen vil øke ytterligere som følge av 
endringer i minstevannføringen forbi Hunderfossen. Det vil også bli utredet mulighet for ytterligere 
rekrutteringsfremmende tiltak i Lågen. Ev tiltak for å styrke gytebestanden av storaure i Moksa, må 
skje gjennom tiltak i Moksa/Moksa kraftverk, som f.eks. utbedring av omløpsventilen. 
 
Det har årlig vært gjennomført stamfiske i Hunderfossen og lagt inn rogn for settefiskproduksjon i 
Opplandskraft sitt settefiskanlegg ved Hunderfossen. Rogn som ble tatt inn høsten 2018 vil være 
utsettingsklar to-somrig settefisk i 2020. Vi mener det er riktig at den igangsatte 
settefiskproduksjonen fullføres og at settefisken settes ut i Mjøsa og Lågen som forutsatt, og at 
utsettingspålegget først oppheves med virkning fra og med 2021. Stamfisket avsluttes fra og med 
2019.  
 
Overvåkingen av bestandsutviklingen til hunderauren vil fortsette. Særlig viktig vil overvåkingen av 
oppgangen av gytefisk i fisketrappa i Hunderfossen være. Også fangstregistreringene i Mjøsa vil bli 
videreført for å følge med i utviklingen i fisket. Dersom utviklingen i bestanden/fisket skulle tilsi det 
vil utsettingspålegg kunne bli vurdert på nytt. 
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Varsel om pålegg 
Med hjemmel i kgl. res. av 27.05.88 vurderer Fylkesmannen å oppheve pålegget om at Gudbrandsdal 
Energi årlig skal sette ut 1 000 to-somrige aure i Moksas utløpsområde i Lågen.  
 
Dersom begrunnede innvendinger til varselet ikke er mottatt innen fire uker etter at dette brevet er 
mottatt, vil opphevelsen av pålegget bli utformet i samsvar med dette varselet.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Pedersen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Ola Hegge 
seniorrådgiver 
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Vedlegg:   Gudbrandsdalslågen, overvåking 2018 
  Fangstrapportering i Mjøsa 
 
 
Kopi til: 
FNF Oppland    
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS 
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER 
Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 
LÅGEN FISKEELV SA Postboks 40 2648 SØR-FRON 
Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE 
Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 
Ringsaker kommune Pb 13 2381 BRUMUNDDAL 
EIDSVOLL KOMMUNE Rådhusgata 1 2080 EIDSVOLL 
MJØSA STRANDEIERFORENING Storgata 57 2609 LILLEHAMMER 
Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 
Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 
FNF-Hedmark    
Hedmark fylkeskommune Pb 4404 Bedriftssenteret 2325 HAMAR 
Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 
Ringebu kommune Hanstadgate 4 2630 RINGEBU 
Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 
FNF-Akershus    
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO 
Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 
MJØSA FELLES FISKERFORENING c/o Kim Vegard Bakke Sunde Lorentz 

Nitters veg 14 
2817 GJØVIK 

 


