
Oppsummering kartlegging av kulverter 
i Karasjok kommune 
15.-17. september

• Befaring av grusveien i Anárjohka opp til Helligskogen 15. og 17 september.

• Befaring av veiene i øvre del av Kárášjohka 16. september.

• Det var relativt stor vannføring for årstiden og en del av de minste bekkene fremsto nok 
som mer attraktiv for ungfisk enn de vil være under sommervannføring.

• Vedlagt følger registreringsskjema for en del av bekkene

• Kulverter på riks og fylkesveier ligger i veivesenets database NVDB: 
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:79,filter:(~),farge:'
0_0))/@922644,7735095,12. 

• Kulverter under private og kommunale veier, som Anárjohkaveien og veiene øverst i 
Kárášjohka, ligger ikke i NVDB. 

• Bekkene som ble vurdert under kartleggingen er mulige oppvekstbekker for lakse- og 
ørretyngel. De største bekkene er trolig også gytebekker for sjøørret. 

• Det ble ikke gjort ungfiskundersøkelser i noen av bekkeneunderveis. Det burde blitt 
prioritert i bekkene som ble vurdert som potensielle utbedringsobjekter. Den nederste 
bekken i Anárjohka ble el-fisket med hodelykt en uke etter registreringen.

• Bakerst i denne oppsummeringen er sammendrag fra rapportene «Vandringshindre for 
fisk i Tanaevas sideelver og – bekker, konsekvenser av veibygging»

• NVE rapport 2001-03 Bevaring av Tana som en lakseelv i naturtilstand

• Nordnorske ferskvannsbiologer rapport 2004-01 Bevaring av Tana som en lakseelv i 
naturtilstand II

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/kartlag:geodata/hva:(~(id:79,filter:(~),farge:'0_0))/@922644,7735095,12


Bekk Fisk
Bredde 

løp 
Kulvert antall, 

diameter
Kulvertbarriere, 

høyde Merknad
Vurdert 

2001
A1 Čáhppesjohka *** L 3-10 B1. 3 m, kvadrat 0,2 m. Betongbunn Bratt, hinder for de yngste fisker *
A2 - P1. 1,1 m Bratt, hinder på nedsiden
A3 Solccar lilleelv + P2. 1 m og 0,4 m Sementbru *   
A4 - P Flomløp, vann rent gjennomveifylling
A5 + P1. 1,5 m Naturlig bunn, minimalt poteniale

A6
Vuolit

Ruovttujohka + Bru *

A7
Bajit

Ruovttujohka + Bru *
A8 + P1. Inn til myrdam, rør godt nede i vann
A9 Vealeája - P1 Stort fall på nedsida

A10 - P1. Stort fall på nedsida
A11 Iškorasjohka + Bru *
A12 Mohkkeras + P1. 0,9 m Ikke vurdert 2016 *
A13 + P2. 0,5 m B1. 0,2 m Løpet oppdelt Ikke vurdert 2016 *
A14 Máreveadji + Bru *
A15 - S1. Hinder nedsida
A16 + Trestokker Delvis hinder nedsida, vei ikke hinder
A17 + P1. Rett i myra på oversida *
A18 Njáhasjohka + S1. 1,8 m Naturlig bunn *
A19 Goššjohka + Bru *
A20 Gálláj + Tømmerkulvert? Liten *
A21 Dierpmasája - 1 S1. 1,4 m 0,2 m Bratt på nedsiden, liten *
A22 Ruvvašjohka * 1-3 S1. 1,4 m Sterk strøm i kulvert
A23 + S1. 0,6 m God gjennomstrømning 
A24 + Bru Foss på nedsida
A25 ** 0,5 B1. 0,6 m Hindring lavt potensiale
A26 Ássuorgi + Bru Stor vannføring (Sjøørret??)
A27 - P1. Oppsplitting på nedsiden
A28 Ráitejohka *** 2 B2. 1,0 m Sterk gjennomstrømning 
A29 + Tømmerrenne
A30 - P1. 0,43 m Rett i myra på oversida
A31 + P1. Trolig hinder på nedsida
A32 + Tømmerkulver
A33 - S1. Veiskjæring hinder, ikke potensial
A34 +
A35 Geassesaiája + S1. 1,0 m? Mulig hinder på lav vannstand??
A36 Guorrasjohka + Bru Stor bekk (Sjøørret??)
A37 Allavuohčojohka + S1. 1 m P1. 0,4?
A38 Cáskibjohka + Bru

Vurdering av kulverter i Anárjohka 
Oppsummert for Anárjohka: 
• Det ble ikke registrert noen bekker med stort potensiale for ungfiskproduksjon hvor 

oppgangen blir fullstendig hindret av kulverter. Det er ført 4 skjemaer for bekker hvor 
kulvertene trolig er til hinder for noen størrelsesklasser av fisk, eventuelt ved enten 
høy eller lav vannføring.

• Hele strekningen inn til Helligskogen er vurdert, men skogsbilveien opp lang Goššjohka 
er ikke vurdert.

• Bekker så små at de vurderes som myrsig og flombekker er typisk ikke ført opp i 
skjemaet under. Noen flomløp som ville blitt utelatt dersom kartleggingen hadde 
foregått på lav sommervannføring, er tatt med.

*** Utbedringsobjekt med stort potensiale.
** Utbedringsobjekt med lite potensiale 
* Utbedringsobjekt med usikkert potensiale

+ Objekt uten utbedringsbehov

- Ikke utbedringsobjekt pga andre naturlige 
hindre, for lite vann, for bratt eller for dårlig
strekning tilgjengelig ovenfor veien 

S = Kulvert av stålrør
B = Kulvert av betongrør
SB = Kulvert av stålrør innstøpt i betong
P = Kulvert av plastrør

L = lakseunger er påvist ved elektrisk fiske 
ok = elvemunningen (utløp til hovedelva) ok



Ánárjohka: Dorvonjárga-Helligskogen

A1
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Vurdert 2001

Vurdert 2001

A2

A3

A4

A5



A1 - Čáhppesjohka

Vurdering: Čáhppesjohka kan være til hindring for de yngste størrelsesklassene. Det ble 
fisket en runde med el-fiske ovenfor brua 22.09.16 og registrert 5 laks (92-123 mm) og to 
ørreter (80-87 mm). 
Utlegg av naturlig stein under brua ville gjort brua enklere å passere for ungfisk
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Ánárjohka: Dorvonjárga-Helligskogen

Vurdert 2001

Vurdert 2001

A6

A7

A8

flomløpA9
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Ánárjohka: Dorvonjárga-Helligskogen

Vurdert 2001

Vurdert 2001

Vurdert 2001

Vurdert 2001 flomløp

A10

A11

A12

A13

Eller ligger A12 og 13 på 
traktorvei ved elva??

A14

A15

myrsig

A16
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Ánárjohka: Dorvonjárga-Helligskogen

Vurdert 2001

Vurdert 2001

Vurdert 2001

Vurdert 2001

Skogsbilvei oppover langs 
Goššjohka er ikke vurdert

A17Vurdert 2001

A18

A19

A20

A21

A22



Ruvvušjohka

Dierpmasája

oppstrøms Nedstrøms gjennom kulvert

Nedstrøms gjennom kulvert

Oppstrøms gjennom kulvert

nedstrøms

Kulverten i Diermasája er en hindring, men bekken har 
ikke potensiale for fiskeproduksjon.

Vannhastighet i kulverten i Ruvvušjohka er trolig for høy 
for de yngste aldersklasser av laks/ørret. 
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Ánárjohka: Dorvonjárga-Helligskogen

A23

A24
myrsig

A25

myrsig

A26

A27

myrsig

myrsig

A28

A29



A 25

A 27

A 25 ble vurdert å ha lavt 
potensiale i og med at det er 
naturlig vandringshinder 50 m 
på oversida av kulvert (se eget 
skjema).

A 27 er ikke vurdert å være 
utbedringsobjekt siden den 
splittes på nedsida, og at det 
ikke er sannsynlig at ungfisk kan 
vandre opp til kulverten



Ráitejohka

Vurdering: bekken har relativt stort potensiale. Kulvertene utgjør ikke 
absolutte hindringer, men kan hindre de yngste årsklasser av laks /ørret 
til å passere. Dette kan trolig ganske enkelt utbedres ved å heve 
vannspeilet på nedsida av kulverten ved hjelp av en terskel.  
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Ánárjohka: Dorvonjárga-Helligskogen

A30

A31

myrsig

myrsig
A32

A33

flomløp

A34

A35

A36

myrsig

myrsig

myrsig



A 36 Guorrasjohka

A 35 Geassesaiája

A 36 Guorrasjohka

A 31A 31

A 33

Kommentar:



Kart 7 av 7 

Ánárjohka: Dorvonjárga-Helligskogen

A37

A38



A 38 Cáskinjohka

A 37 Allavuohčojohka



Vurdering av kulverter i Kárášjohka 

*** Utbedringsobjekt med stort potensiale.
** Utbedringsobjekt med lite potensiale 
* Utbedringsobjekt med usikkert potensiale

+ Objekt uten utbedringsbehov

- Ikke utbedringsobjekt pga andre naturlige 
hindre, for lite vann, for bratt eller for dårlig
strekning tilgjengelig ovenfor veien 

S = Kulvert av stålrør
B = Kulvert av betongrør
SB = Kulvert av stålrør innstøpt i betong
P = Kulvert av plastrør

L = lakseunger er påvist ved elektrisk fiske 
ok = elvemunningen (utløp til hovedelva) ok

Bekk Fisk
Bredde 

løp 
Kulvert antall, 

diameter
Kulvertbarriere, 

høyde Merknad
K1 Sámmálčhoka ** B1. 1,0 m Bratt over –uttørket ved kartlegging 2004
K2 Nilitomohkkejohka - S2. 1 m Bratt over og på en strekning mot elva
K3 Ápmemohkkejohka + S1. Naturlig bunn, jordbruksvei ok!
K4 Ápmemohkkijogaš ** B1. 1,0 m 0,05 m bekkeløp stadig brattere
K5 Goržejohka + Bru
K6 Heargejogaš - B1. Fall/hinder ned mot elva
K7 Námmajohka + Bru Øvre skogsbilvei ikke sjekket
K8 Gákkohkjogaš - S2. Stålkulvert med naturlig bunn
K9 Gumpejohka - S1. Fall og hinder mot elva

K10 Roavvejogaš - S1. Delvis hinder, bratt på oversida
K11 Čohkejogaš - Trolig hinder, bekk splittes ovenfor

K12
Gorvvájohka + S1. Bygdevei, ok gjennomstrømning
Gorvvájohka + S1. Privatvai, ok gjennomstrømning

Strekningen mellom Karasjok og Gorvva var kartlagt tidligere kartlagt av Nordnorske 
ferskvannsbiologer (rapp 2004-01). Under årets registrering ble to av de samme kulvertene 
kontrollert; Sámmáljohka (K1) & Niitomohkkejoga (K2). 

Følgende ble skrevet i 2004 om de to:
K1: Det var uttørket ved undersøkelsen
K2: Det er lagt to kulverter under veien hvor elva passerer, men det ene er stengt i overkant. 
Elva ovenfor røret er bratt og har ikke potensiale for fiskeproduksjon. Ikke utbedringsobjekt. 

Det var høy vannføring ved befaringen i 2016, og særlig inntrykket av Sámmáljohka var et 
annet enn tidligere rapportert. Under årets registrering ble dessuten flere av kulvertene på vei 
opp til Gorvva registrert. Disse ble ikke ført opp under forrige rapport. Konklusjonen var for 
øvrig at det ikke var utbedringspotensiale i noen av de vurderte bekkene. 

Strekningen på østsida av Kárášjohka, fra Bieskkenjárga til Myrskog ble vurdert for første gang. 
Det er fylt ut skjema på en av bekkene har, men det er ikke vurdert å være et 
utbedringsobjekt å gå videre med.

En bekkekryssing ble ikke undersøkt. Den øvre kryssingen av Námmajohka.  



Kárášjohka 

Kart 1 av 2 

K1

K2

Under årets registrering var det god vannføring, og 
bekken virket å ha noe potensiale for ungfisk, til tross 
for at den er bratt. Under undersøkelsene rapportert i 
2004 var bekken uttørket. Helhetlig konklusjon er at det 
ikke er en bekk som er verd å følge opp. 
Det skal likevel nevnes at de nedre leddene i kulverten 
er i ferd med å gli fra hverandre.

K1: Sámmáljohka
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K3

K11

K12

K8

K7

K6

K5

K4

myrsig

myrsig

myrsig

K10 myrsig

K9

Skogsbilvei oppover 
langs Námmájohka er 
ikke vurdert



K4: Ápmemohkkijogaš

Kulvert fra oversida

Kulvert fra nedsida

ovenfor

nedstrøms

Vandringsstopp
150-200 m 
ovenfor



K6:Heargejogaš
Splittes opp i skjæringa ned mot elva, uten potensiale 

K9:Gumpejohka
Bratt og med små fossefall ned mot Kárášjohka, uten potensiale 



Fisk Kulvert antall, diameter Kulvertbarriere, høyde Utløp Merknad

55 Gámehisjohka + L Bru

56 Čáhppesjohka + L B1. 3 m, kvadrat 0,2 m. Betongbunn ok Bratt

57 Solccar lilleelv + P2. 1 m og 0,4 m Blokk Bratt, liten

58 Vuolit Ruovttujohka + Bru

59 Bajit Ruovttujohka + Bru

60 Iškorasjohka + Bru ok

61 Mohkkeras + P1. 0,9 m

62 Flomløp 2 + P2. 0,5 m B1. 0,2 m Løpet oppdelt Liten

63 Máreveadji + Bru

64 Flomløp 3 + S1. 1 m Bratt, blokk Liten

65 Njáhasjohka + S1. 1,8 m Bra kulvert

66 Goššjohka + Bru ok

67 Gálláj + Liten

68 Dierpmasája + Liten

*** Utbedringsobjekt med stort potensiale.
** Utbedringsobjekt med lite potensiale 
* Utbedringsobjekt med usikkert potensiale

+ Obkekt uten utbedringsbehov

- Ikke utbedringsobjekt pga andre naturlige 
hindre, for lite vann, for bratt eller for dårlig
strekning tilgjengelig ovenfor veien 

S = Kulvert av stålrør
B = Kulvert av betongrør
SB = Kulvert av stålrør innstøpt i betong
P = Kulvert av plastrør

L = lakseunger er påvist ved elektrisk fiske 
ok = elvemunningen (utløp til hovedelva) ok 

Utdrag fra NVE-rapport 2001-3
Vandringshindre for fisk i Tanaevas sideelver og –
bekker, konsekvenser av veibygging
Bevaring av Tana som en lakseelv i naturtilstand



Utdrag fra NVE-rapport 2001-3
Vandringshindre for fisk i Tanaevas sideelver og –
bekker, konsekvenser av veibygging
Bevaring av Tana som en lakseelv i naturtilstand



Bekk Fisk
Bredde 

løp 

Kulvert 
antall, 

diameter

Kulvert-
barriere, 

høyde UTM Merknad

28 Vuolit Siffarjohka - 0,5 m S1. 2 m 0,8 m
7703138 -
35450174 Kraftig helning på røret

29 Bajit Siffarjohka - 1-2 m Bru 2 m
7703531 -
35448565

Meget bratt, bekken intet 
potensiale

30 Ájogaš Tørrlagt

31 Dilijohka + L 3-4 m Bru
7705030 -
35447565

32 Nitošjohka (1. gren) - 0,5 m S1. 1,5 m
7706044 -
35440964 Delvis tørrlagt

33 Nitošjohka (2. gren) 0,5 m S1. 1 m Tørrlagt

34
Giemajogaš 
(Sahájogaš) Tørrlagt

35 Dáhktejohka + 1,0 m Bru
7705139 -
35437950 Svært bratt ovenfor bru

36 Bákkiljohka + 10 m Bru
7704905 -
354337460

37 Sámmálčhoka Tørrlagt

38 Niitomohkkejohka - 2-5 m S2. 1 m
7703593 -
35431348

Utdrag fra Nordnorske ferskvannsbiologer 2004-1
Vandringshindre for fisk i Tanaevas sideelver og –
bekker, konsekvenser av veibygging
Bevaring av Tana som en lakseelv i naturtilstand II

*** Utbedringsobjekt med stort potensiale.
** Utbedringsobjekt med lite potensiale 
* Utbedringsobjekt med usikkert potensiale

+ Obkekt uten utbedringsbehov

- Ikke utbedringsobjekt pga andre naturlige 
hindre, for lite vann, for bratt eller for dårlig
strekning tilgjengelig ovenfor veien 

S = Kulvert av stålrør
B = Kulvert av betongrør
SB = Kulvert av stålrør innstøpt i betong
P = Kulvert av plastrør

L = lakseunger er påvist ved elektrisk fiske 
ok = elvemunningen (utløp til hovedelva) ok 



2829

30

32

3133

38

37

36
35

34

Bekker kartlagt og beskrevet i:

Utdrag fra Nordnorske ferskvannsbiologer 2004-1
Vandringshindre for fisk i Tanaevas sideelver og – bekker, 
konsekvenser av veibygging
Bevaring av Tana som en lakseelv i naturtilstand II


