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FORORD

Et av hovedformålene med Terskelprosjektet er undersøkelse av fiskebestandens
utvikling i regulerte vassdrag hvor det er bygget terskler. En videreføring av
undersøkelser i noen av disse vassdragene skjer i regi av NVEs Biotopjusterings-
prosjekt.

Disse undersøkelsene er en videreføring av tidligere undersøkelser i Nea
(Langeland og Haukebø 1979, Langeland 1981), og omhandler fiskebestandens
utvikling og egenskaper og ørretens vandringer på grunnlag av undersøkelser i
1985 og 1986.

Ansvarlig for undersøkelsen og rapporteringen er amanuensis Jo Vegar Arnekleiv.
Feltarbeidet er utført av Johan Nydal, Arne Haug, Terje Bongard og Jo Vegar
Arnekleiv. Rapporten er skrevet på tekstbehandling av Randi Krogh og Klara
Øye og trykket i NVE-Vassdragsdirektoratet.

Utgiftene til undersøkelsene i 1985/86 er dekket av Biotopjusteringsprosjektet,
NVE og Trondheim Elektrisitetsverk.

Jon Arne Eie
Prosjektleder
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INNLEDNING

Formålet med denne undersøkelsen har vært å videreføre undersøkelser over
fiskebestandens utvikling i Nea etter bygging av terskler.

Nea b1e regulert i 1962 og har på den aktuelle strekning hatt sterkt redusert
vannføring. Det ble bygd tre terskler i den øvre delen (Flora) i 1962 og 24 nye
terskler i 1978.

Det ble foretatt fiskeundersøkelser i gamle terskelbassenger og kulper og på.
strykstrekninger i 1977/78 (Langeland og Haukebø 1979). Seinere er det foretatt
et prøvefiske i juni 1979 og mai, juni 1980 etter bygging av nye terskler
(Langeland 1981). Terskelbyggingen er avsluttet og Nea har nå et nær sammen-
hengende vannspeil fra Heggsetfoss til Flora.

Det er på bakgrunn av tidligere undersøkelser antatt at Nea på den aktuelle
strekning har vesentlig betydning som gyte- og oppvekstområde for ørret fra
Selbusjøen og at det foregår en betydelig ørretvandring (Langeland 1981a, b).

Undersøkelsen i 1985 ble lagt opp med et merke-gjenfangstforsøk på ørret i
gamle og nye terskelbassenger for å kunne få et bestandsestimat og data om
vandring. Gjenfangst ble foretatt en måned etter merking med bunngarnserier.

UNDERSØKELSESOMRÅDET

Det undersøkte området i Nea ligger i Selbu kommune, Sør-Trøndelag. En kort
topografisk beskrivelse av området er gitt i Langeland og Haukebø (1979).

Figur 1 gir en oversikt over undersøkelsesområdet (kalt Terskelområdet) med
angivelse av tersklene og prøvetakingsstasjonene for bunndyr og elfiske. På
grunn av endringene i Nea etter terskelbyggingen var bare et fåtall av stasjonene
som ble undersøkt i 1977, egnet for samme type innsamling i 1985. Stasjonene
for bunndyr og elfiske ble imidlertid lagt nært opp til stasjonene fra 1977.

Stas jonene T 2, T 3, T 4 er terskelkrone med grov stein og blokk i terskelen
og noe finere steinsubstrat innover mot terskelbassenget og rett nedstrøms
terskelkrone. Bunndyrprøver ble samlet fra terskelkrona og innover, mens elfiske
ble gjort på selve terskelkrona og 5-10 m nedstrøms denne.

Stas jonene T 12-13, innløp T 18-19 og T 19 er strykstrekninger med varierende
strømforhold. Bunnen er steinsubstrat av diameter 5-20 cm. Elveløpet på. T 12-
13 er bredt, med liten vanndybde og stein stikkende opp i hele tverrsnittet.

Merking-gjenfangstforsøkene og prøvefisket ble utført i de dypeste terskelbas-
sengene. Dette er de gamle terskelbassengene T 3, T 4 og T 5, nyere terskler
T 18 og T 19 og T 21, T 22. Dette er de samme terskelbasseng som ble undersøkt
i 1977/78 og 1979/80. Tidligere undersøkte (1977) naturlige kulper lå i T 18-19.
Alle de undersøkte terskelbassengene er dominert av steinbunn og med varierende
antall større blokk. I de gamle terskler T4 og T5 forekommer noe bløtbunn med
strandvegetasjon (starrbelte).
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Figur 1. Oversikt over undersøkelsesområdet i Nea med prøvetakingsstasjoner
og områdene for gamle og nye terskler.

TERSKELPROSJEKT NEA

T27

T24

T
T21

T22

T20

T19

Merkeshølen

Stiordalselva

T26

Hegsetfoss
1 T kraftstasjon

'53\

o('‘'‘e4‘TrondheiM

Nidelva
Selbusjøen

1

T16

, T15
T1

T14

T13 •

T12

T11

Nye terskler
New weirs

1 2 km
Gamle terskler
Old weirs

y Prøvetakingsstasjoner
Sampling stations

rq7

C/7

T10

T18

T1

T3 T2 -„_

The investigated area with sampling stations. T 1 - T 27 refer to
old and new weirs.



8

METODER OG MATERIALE

Bunndyr

Prøver av bunnfaunaen i strykpartier og på terskelkronene ble tatt med sparke-
metoden (Frost et al. 1971, Brittain 1978). Bunndyrene ble virvlet opp i vannet
ved å rote i bunnsubstratet med foten. Dyrene og oppvirvlet materiale føres så
inn i en håv. Håven som ble benyttet hadde kvadratisk åpning, med sider 25 cm,
og maskevidden i duken var 500 p. Innsamlingene ble tatt på tid å 1 min. Prøvene
ble reinplukket i felt, mens sortering/artsbestemmelse ble foretatt under lupe/mik-
roskop på laboratoriet. Innsamlingen foregikk i periodene 20-22. august og 16-
19. september 1985. På grunn av endringene i Nea etter terskelbyggingen var
bare et fåtall av stasjonene undersøkt i 1977 egnet for innsamlinger i 1985.

Ungfisk

Innsamling av ungfisk ble foretatt med et bærbart elektrisk fiskeapparat (kon-
struksjon: ing. S. Paulsen). Maksimal spenning er 1600 V og pulsfrekvensen er
80 Hz. Hver stas jon ble i september 1985 og september 1986 avfisket tre omganger
med 15-20 min, opphold mellom hver omgang. Beregning av fisketetthet ble
utført som beskrevet av Bohlin (1984). Alt innsamlet fiskemateriale ble bearbeidet
med hensyn til lengde og alder. Totalt ble det fanget 239 ørret med elektrisk
fiskeapparat på ca. 2700 m2 avfisket areal.

Eldre fisk

For å undersøke eventuelle vandringer mellom terskelområder og få et bestands-
estimat på eldre fisk, ble det gjennomført et merke-gjenfangstforsøk i terskel-
bassenger i tre utvalgte områder (terskelbasseng 3-5, terskelbasseng 18-19,
terskelbasseng 21-22, fig. 1) i 1985.

Fisken ble fanget og merket i periodene 11-13.6., 24-28.6. og 23-25.7. og gjen-
fangst med garn ble foretatt i perioden 21-23.8. og 17-19.9.

Fangst av ørret til merking foregikk mest med bunngarn som ble satt enkeltvis
i terskelbassengene og fisken jaget. Garna ble tatt opp etter kort tid og fisken
overført i store plastkar før merking. En del fisk døde under fangst eller ble
så, sterkt skadet at den ikke ble sluppet ut. Særlig gjaldt dette i perioden i
juli med vanntemperatur opp mot 20 °C.

Fangst med strandnot i terskelbassengene viste seg lite hensiktsmessig i Nea.

Fiskene ble merket med Floy-merker (Dell 1968) etter en fargekoding. All fisk
ble sluppet i samme terskelbasseng som de ble fanget. Totalt ble det merket
217 ørret.

Gjenfangst i terskelbassengene ble utført med garnserier bestående av 7 garn:
14(45), 16(39), 18(35), 22(29), 24(26), ett garn av hver maskevidde og 2 garn av
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30(21) omfar (mm). Garnene ble satt enkeltvis i terskelbassengene og stod fra
kveld til neste morgen. Totalt ble det fanget 240 ørret, 1 røye og 72 lake.

Sportsfiskere ble spesielt oppfordret til å melde fra om fangst av merket fisk.

På grunn av vannføringsendringer (lav vannstand - regnflom) ble fangsteffek-
tiviteten noe ujevn under g jenfangstforsøket. Spesielt var det lav fangsteffek-
tivitet under fisket i T 21-22 i august, med sterk tilslamming av garna fra
organisk driv.

På grunn1ag av merking-gjenfangstforsøket ble fiskens vandringsmønster vurdert,
og det er forsøkt beregnet bestandstetthet. Til dette ble brukt en umodifisert
Petersen beregningsformel:

der fsl er bestanden, m antall fisk merket, c antall fisk fanget og r antall fisk
gjenfanget.

Samme beregningsmåte ble utført i terskelområdet i Eksingedalselva (Andersen
1983) og for vurdering av forutsetninger ved tetthetsberegning henvises til
kapitlet "Diskus jon".

Fiskematerialet ble analysert med hensyn på utbytte, alder, lengdefordeling,
kondis jon, vekst, gytefisk, kjøttfarge og ernæring.

Til aldersbestemmelse av ørret ble det tatt skjell som ble presset i celluloid og
avlest ved hjelp av prosjektor. Veksten for eldre fisk ble tilbakeberegnet på
grunnlag av skjell, mens veksten for ungfisk er framstilt som empirisk vekst,
dvs, som gjennomsnittsiengden for de respektive aldersgrupper.

Ernæring. Mengden av hver næringsdyrgruppe i fiskens spiserør og mager ble
angitt som relativ volumprosent i den enkelte mageprøve etter følgende beregning.

+ V2 + Vna
Volumprosent P =

der na = antall fisk med næringsdyrgrupper a i magen
N = totalt antall fisk med mageinnhold

	

V1, V2, Vna de enkelte prosentvise volumdeler næringsdyrgruppen a
utg jorde i hver av de na fiskemagene

Fiskens lengde er målt fra snutespiss til enden på sammenklemt halefinne (1)
og fiskens kondisjonsfaktor (k) er beregnet ut fra formelen

V • 100
K = 	 13

der v er vekt i gram og 1 er lengden i cm.

Fisken ble k iønnsbestemt, og gonadenes utvikling ble vurdert etter beskrivelsen
hos Dahl (1917).
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K iøttfargen ble klassifisert til hvit, lyserød eller rød.

For å undersøke eventuell vandring av ørret ut og inn av terskelbassengene på
høsten/vinteren, ble 6 ørret merket med ultralydsendere i 1986. Senderne ble
laget av forsker B. Holand, SINTEF. Metoden er nærmere beskrevet av Mohus
og Holand (1983). De merkede fiskene ble peilet og lokalisert med jevne mellom-
rom utover høsten og forjulsvinteren.

Brukerundersøkelse

En brukerundersøkelse ble foretatt blant grunneierne på hele strekningen fra
Flora til Selbu. Utmarkskontoret i Selbu kommune stod for den praktiske gjenn-
omføring av undersøkelsen.

RESULTATER

Bunndyr

Bunndyr ble ikke innsamlet systematisk ved denne undersøkelsen, men det er
tatt stikkprøver fra 5 stas joner. Resultater fra enkeltprøver er gitt i tabell 1.

Tabell 1. Gjennomsnittlig antall bunndyr (pr. 1 min. sparkeprøve) i terskelom-
rådet i Nea, august (A) og september (S) 1985

Mean number of individuals of bottom animals (pr. 1 min. sample)
in the river Nea, august (A) and september (S) 1985

Utløp Innløp
T 2 T 18 T 18 T 19 T 12-13

A S S S A S A

Fåbørstemark 3 1 4 10 3 11 2
Døgnfluer 191 544 347 287 250 405 401
Steinfluer 10 30 16 6 14 16 9
Vårfluer 75 44 13 14 20 28 14
Tovingelarver uident.






1
Knott 1




2 23




4
Sviknott





1





Fjærmygg 53 144 13 7 3 3 50
Stankelbein







Damsnegl 14 1






Skivesnegl 31 2






Vannmidd 54 12 6




5




14

Totalt 432 778 399 327 ' 318 463 495
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Larver av døgnfluer, steinfluer og vårfluer var antallsmessig de dominerende på
strykstrekningene. Knott og fjærmygg forekom sporadisk i større antall. I
terskelbasseng T 2 forekom de samme tre grupper i større antall, men her var
også. fjærmygg, damsnegl, skivesnegl og vannmidd godt representert. Snegl forekom
kun på denne stasjonen, men antas å. være vanlig også i de andre terskelbasseng-
ene (cfr. "Vekst og ernæring"). Totalt hadde denne stas jonen flest dyr pr. prøve
og flest grupper representert. Prøven ble tatt fra terskelkrona og innover i
bassenget.

Sammenlignet med prøver fra andre midtnorske elver (Arnekleiv og Koksvik
1983, Arnekleiv og Nøst 1987, Nøst 1985, Nøst et al. 1986) har Nea i terskelom-
rådet en rikt sammensatt bunnfauna.

Av bunndyr ble døgnfluer, steinfluer og snegl bestemt til art (tabell 2). Døgn-
fluefaunaen bestod i august/september av 7 påviste arter. På strykstrekningene
dominerte  Baetis rhodani,  mens  Heptagenia dalecarlica  og  Ephemerella aurivillii
også var vanlige. 3 arter ble bare påvist i de mer stilleflytende deler, i terskel-
basseng T 2:  Centroptilum luteolum, Heptagenia joernensis  og  Leptophlebia
marginata.

Av steinfluer ble det påvist 7 arter i august/september. Gjennomgående ble
Diura nanseni  funnet i størst antall. Øvrige arter fordelte seg jevnt med et
fåttall individer i hver prøve. Bare på stasjon T 2 forekom et større antall små
Capnidae  i september.  Protonernura meyeri  ble bare påvist på stasjon T 19 i
september.

Sneglene var representert med to arter, vanlig damsnegl,  Lymnea peregra,  og
vanlig skivesnegl,  Gyraulus acronicus.  Artene var tallrike i terskelbasseng T 2
i august, og synes å ha stor betydning som føde for ørret og lake i august og
september i alle terskelbassengene (cfr. "Vekst og ernæring").

Ungfiskundersøkelser

Tetthet 


Tetthetsberegningene av ungfisk av ørret viste stor forskjell mellom stasjonene.
Beregnet tetthet av ungfisk på stas jonene er gitt i tabell 3.

For ørret eldre enn 0+ varierte tetthetene mellom 6,0 og 24,5 fisk pr. 100 m2.
Gjennomsnittlig tetthet av ørret > 1+ var 10,8 pr. 100 m2 på terskelkronene og
umiddelbart nedstrøms, mens tettheten i strykstrekningene var 17,6 pr. 100 m2.
Størst tetthet ble registrert i strykpartiene mellom terskel 12 og 13 og i stryket
mellom terskel 18 og 19.

Effektiviteten av det elektriske fisket vil variere under ulike forhold. Spesielt
vil varierende vannstand påvirke effektiviteten (Jensen og Saksgård 1987). Under
elfisket i 1985 og 1986 var vannføringen i terskelområdet forholdsvis lik. I alle
prøveperiodene i 1985 var det lite vatn i elva og vannføringsmålinger viser en
minstevannføring på 1,5 m3/s ved Flora og ca. 2,0 m3/s etter samløp Usma før
Heggsetfoss kraftverk. Lav og nokså lik vannføring under elfisket gjør at verdiene
er sammenlignbare på dette grunnlag.
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Tabell 2. Arter av døgnfluer, steinfluer og snegler (pr. 1 min. sparkeprøve) i terskler og
strykpartier i terskelområdet i Nea, august (A) og september (S) 1985

Species of mayflies, stoneflies and freshwater snails (pr. I min. sample) in
weirs and riffles in the river Nea, august (A) and september (S) 1985

DØGNFLUER

A

	

UtløpInnløp

T 2T 18T 18

SSS

T 19

A S

T 12-13

A

Baetis rhodani 115 157 320 264 207 337 348

Baetis muticus 2 1




1




Centroptilum luteolum 38 371





Heptagenia dalecarlica




2 16 17 39 60 21

Heptagenia joernensis 8






Leptophlebiidae 7






Leptophlebia marginata




1






Ephemerella aurivillii 21 12 11 5 4 4 23

Totalt 191 544 347 287 250 405 401

STEINFLUER







Diura nanseni 2 1 11 4 6 11 8

Isoperla sp.




7 1





Taeniopteryx nebulosa 2 1 2




1




Protonemura meyeri






2




Capniidae 1 20 2 1 3 4




Leuctra fusca 4 1




2




1

Leuctra nigra 1




1




1




Totalt 10 30 16 6 14 16 9

SNEGLER







Lymnaea peregra 14 1






Gyraulus acronicus 31 2






Totalt 45 3
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Tabell 3. Beregnet tetthet av ørretunger pr. 100 m2 (N/100 m2) på ulike
lokaliteter i Nea, september 1985 og 1986. P = fangbarhet, SE(N) =
standardfeil for N, * = lite, ikke beregnet

Calculated densities of young trout pr. 100  m2  (N/100  m2)  on different
localities in the river Nea, September 1985 and 1986




0+




Eldre




Lokalitet N/100 m2 SE(N) P N/100 m2 SE(N)




terskelkrone 18,5 0,8 0,7 6,0 0,1 0,8

terskelkrone




- 14,5 2,3 0,5

terskelkrone




- 12,0 0,1 0,9

T 12-13 stryk




- 24,6 7,0 0,4

T 18 innl. stryk 8,5 1,7 0,3 7,4 0,9 0,6

T 18-19 stryk 28,8 5,3 0,5 20,9 5,1 0,4

T 19 utl. stryk 25,0 4,8 0,5 * - -

Middelverdi, terskelkrone: 10,8/100 m2 (0 + utelatt)

Middelverdi, strykstrekninger: 17,6/100 m2 (0 + og T 19 utelatt)

Aldersfordelin o vekst

Utenom T 2 ble det funnet lite årsyngel (0+) på terskelkronene og nedstrøms.
Årsyngel var dominerende på stas jon T 18, T 18-19 og T 19, mens eldre fisk
dominerte på stasjon T 3, T 4 og T 12-13.

For hele materialet var fordelingen av de respektive aldersgrupper: 0+ 57 %, 1+
26 %, 2+ 16 % og 3+ 1 %.

Gjennomsnittslengder for ørretunger fanget på de ulike stasjoner er gitt i tabell
4, mens figur 2 viser gjennomsnittslengden hos de ulike aldersgrupper for samlet
materiale i 1985 og 1986, samt materiale innsamlet i november 1977.

Veksten hos ørretunger som ble fanget ved terskelkronene var bedre enn for fisk
fra strykpartiene for de to yngste aldersgruppene. Her var størrelsesforskjellen
i august/september 0,8 og 1,3 cm. Statistiske analyser viser en signifikant forskjell

lengde for aldersgruppen 0+ og 1+ (P < 0,05).

Resultatene viser generelt middels god vekst for ørretunger fram til 3 år og
vesentlig bedre enn for materialet fra 1977. Årlig tilvekst har vært ca. 43 mm
fra 0+ til 1+ og ca. 34 mm fra 1+ til 2+ basert på middellengdene i 1985 og
1986. Varias jonen i lengde (max, min-verdier) innen de enkelte aldersgrupper
ligger innenfor rammen av det normale. Middellengden for 0+ var større i 1986
enn i 1985. Veksten vil variere mellom ulike år og bl.a. være avhengig av
vanntemperaturen det enkelte år (Jensen og Saksgård 1987).
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Tabell 4. Empirisk lengde (cm) for ørret fanget på ulike stasjoner i Nea ved
elfisket i august/september 1985 og 1986. Antall fisk er angitt i
parentes.

Empirical length (cm) of trout in different localities in Nea based on
electrofishing in august/september 1985 and 1986. Number of fishes
are given in bracets.

Alder (Age)
Stasjon
Localit

T 1
T 2
T 4
T 12-13
T 18-19
Innl. T 18




0+ 1+




2+




3+

5.9 (7) 10.0 
 13.6 (2)




6.4 (32) 11.05 (8) 12,7 




6.7 (7) 11.6 
 14.2 (1)




5.6 (43) 10.2 (10) 13.5 (9)




5.6 (16) 9.3 (10) 12.9 (4) 14.8 (1)
5.7 (12) 9.6 (15) 12.0 (7) 16.3 (1)

140
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Figur 2. Empirisk lengde (mm) ±SE for samlet ørretmateriale ved elfisket i
Nea september 1985 og 1986, og november 1977.
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Empirical length for the total material of trout caught with electro-
fishing in Nea in september 1985 and 1986 and november 1977.
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Eldre fisk

Vandring 


Vandringsresultatene er basert på gjenfangster både ved garnfangst (august,
september), sportsfiske (juli, august), og kontroll av tidligere merket fisk under
merkingsperioder seinere i juni og juli. Gjenfangster innen samme tidsperiode
under merkeforsøket er utelatt for å unngå korttidsvirkninger på fiskens atferd
som følge av påkjenningen ved fangst og merking.

Oversikt over antall merket og gjenfanget ørret i perioden juni-september 1985
og totale gjenfangster t.o.m. juni 1987 er gitt i tabell 5 og 6.

Fordelingen av gjenfangstene viser at en stor del av fiskene var stasjonære i
terskelbassengene. Av totalt 51 gjenfangster ble bare 8 gjort utenfor det terskel-
området fisken var merket. Ser en på resultatet etter gjenfangster bare i 1985
(sommervandring) ble bare 4 av 44 gjenfangster gjort utenfor det området fiskene
var merket. Figur 2 viser at alle disse 4 fiskene var merket i terskel T 21-22
og hadde vandret motstrøms til terskelbasseng T 18-19, en strekning på ca.
1,5-2 km. Terskelområdet T 21-22 skilte seg ut ved at bare 2 fisk eller 33 %
av all gjenfanget merkefisk herfra var stas jonær, mens for de to andre terskel-
områdene var 90-92 % av all gjenfanget merkefisk stas jonær.

Fiskene ble ikke merket individuelt. Enkelte fisker ble likevel gjenkjent på mål
og fargetegninger. En gytemoden hann på 2030 g ble merket 12.06.85 i T 4 og
ble fanget og kontrollert ved nøyaktig samme sted i T 4 den 23.07.85. Fisken
ble da satt ut igjen i terskelen ovenfor (i T 3), men ble den 21.08.85 gjenfanget
ved sin faste skjulplass i T 4.

Det ble også ved sportsfiske tatt 3 fisker i 1986 som var merket året før i
samme terskel som de ble fanget (figur 3).

Rapporterte gjenfangster ved sportsfiske i 1986 og 1987 viser at fisk også har
vandret langt (figur 3). 3 fisker merket i det øverste terskelområdet har vandret
fra Flora til Selbusjøen, en strekning på ca. 34 km. Fire gjenfangster i Selbusjøen
er oppsiktsvekkende sett på bakgrunn av fisketetthet i sjøen og det lille antallet
merket fisk i terskelområdet i Nea.

Materialet er for lite til å se på eventuelle forsk jeller i vandring for ulike
lengdegrupper fisk. Det ble ikke gjort gjenfangster av merket fisk < 20 cm
(tabell 6). Antallet merket i denne gruppen var imidlertid under halvparten av
merkeantallet i de to andre lengdegrupper.

Av gjenfanget merket fisk (23 stk.) var 9 stk. (4 hanner, 5 hunner) gytefisk
(stadium 4-6), og 14 stk. (5 hanner, 9 hunner) var gjellfisk (stadium 1-2).

Liten fangst under prøvefiske om våren og resultatene i 1985 som viste en
overveiende stas jonær ørretbestand om sommeren, tydet på at ørret har vandret
ut av terskelområdet på seinhøsten. Det ble derfor merket i alt 6 ørret med
ultralydsendere på høsten 1986. Fiskene var i lengdegruppen 25 til 62 cm, og
de fleste ble antatt å være gytere. Fiskene ble sluppet i samme terskelbasseng
som de ble fanget og peilet i alt 11 ganger i perioden 19. august til 17. desember.
Fiskene kunne skilles fra hverandre ved hjelp av forskjellige frekvenser på
senderne. I løpet av forsøket viste imidlertid frekvensen på senderne å forskyve
seg ganske mye mot høyere frekvens. Dette hadde dels sammenheng med lavere
vanntemperatur utover høsten (B. Holand pers.medd.).



16

Tabell 5. Gjenfangst t.o.m. juni 1987 av fisk merket og sluppet i juni- juli 1985

Recapture by june 1987 of fish marked and released in june-july 1985




Gjenfangst i
merkeområdet

Gjenfangst utenfor
merkeområdet

Merkeområde Antall
merket

Antall % av
ant. merket

Antall % av all
gjenfangst

T 3 - T 5 106 26 25 3 10
T 18 - T 19 64 12 19 1 8
T 21 - T 22 47 2 4 4 67

Tabell 6.

Terskel

Oversikt over antall merket og gjenfanget ørret fra Nea  i 1985

Number of marked trout and recaptures of trout in river Nea in 1985

Merke-Lengde- .AntallAntall gjenfangetTotal
fargegruppemerketv/merkingGarnSports-gjenfangst

fiske%

T 3 - T 5 Gul > 25 cm 56 5 5 6 29




Brun 20-25 cm 35 3 4 3 29




Rød < 20 cm 15 0 0 0 0

T 18 - T 19 Lys lilla > 25 cm 46 2 8 1 24




Hvit 20-25 cm 11 0 1 0 9




Rosa < 20 cm 7 0 0 0 0

T 21 - T 22 Lyseblå > 25 cm 19 1 1 0 11




Blå 20-25 cm 19 0 4 0 21




Grønn < 20 cm 9 0 0 0 0

Totalt




217 11 23 10 20
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OMRÅDE
T 3 - T 5 T 18 T 19 T 21 - T 22 Selbusjøen

Antall merket: 106 Antall merket: 64 Antall merket: 47

Antall gjenf angst: 31 Antall gjenf angst: 14 Antall gjenfangst: 6

	 6.86
	 • 7.86

6.87

..      •

.•••• •• •

 • ••• •

5.86
-• 6.87

	 • 6.86
6.86

Figur 3. Gjenfangst av fisk i lengdegruppe > 25 cm og 20-25 cm
i terskelområdet i perioden juni til oktober 1985. Gjenfangster seinere
år er angitt med måned og årstall. Hver strek/delstrek mellom to
punkter ( , . ) angir én fisk. Start på streken ( ) angir utsetting,
og hvert punkt angir gjenfangst.

Recaptures of fish in length group > 25 cm ) and 20-25 cm
(1— in the weirs in the period june-october 1985. Recaptures
later years are marked. Each line between two points (1 , • ) represents
one fish. Start line (1—) represent releasing points, end point ( • )
means one recapture.
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En oversikt over de lydmerkede fiskene og siste gang de ble gjenfunnet er gitt
nedenfor

Merke- Sted Frekvens Siste an eilet Lengde Antatt
dato kHz Dato Sted cm status

19.08.86
I t

tt

11

22.10.86

T 18
T 18
T 4
T 19
T 19
T 19

570
580
543
550
750
620

18.09.86
17.12.86
20.08.86
20.08.86
30.10.86
30.10.86

nederst i T 18 34,5 Gytemoden hann
øverst i T 18 38,5 Gytemoden hunn
nederst i T 4 24,8 Gjellfisk (?)
nederst i T 19 32,8 usikker
øverst i T 19 42,0 Utgytt hann
nederst i T 19 62,0 Utgytt hann

En fisk i T 18 ble gjenfunnet på samme sted øverst i terskelbassenget de fleste
kontrollrundene, noe som kan tyde på at senderen var falt av fisken. De andre
fiskene ble registert bare i samme terskelbasseng som de b1e merket og forsvant
etter kort tid. En ørret i T 18 ble peilet ca. 1 mnd. etter merking, for øvrig
ble fiskene borte etter få dager. Det ble lyttet i de fleste terskelbassengene
hver gang, men peilingen ga ingen indikasjoner på hvor fiskene hadde vandret.

Utb tte av arnfiske

Resultatene fra garnfiske i terskelbassengene i august og september 1985 er
gitt i tabell 8 og 9, og i vedlegg 1. Ørret og lake er de vanligste fiskearter i
det undersøkte området i Nea, mens røye er påvist. Bare 1 røye ble fanget i
august 1985 i T 4.

Utbytte av ørret for garnfisket i hele terskelområdet var i august 271 g og
1,11 fisk pr. garnnatt og i september 305 g og 1,75 fisk pr. garnnatt. Dette er
lavere utbytte enn for prøvefiske om sommeren og høsten i 1977, 1978 (Langeland
og Haukebø 1979) og 1979, 1980 (Langeland 1981).

Utbytte av lake var lavt, med 24 g og 73 g pr. garnnatt i henholdsvis august
og september (vedlegg 1).

Ser en på utbyttet i de enkelte områdene (tabell 8, vedlegg 1) var dette størst
i begge perioder i terskelbasseng 18 og 19 med g jennomsnittlig 409 g pr. garnnatt.
Dette skyldes først og fremst en større gjennomsnittsvekt på fisken herfra.

Utbytte på garn av maskevidde 26-35 mm (18-24 omfar) som oftest benyttes til
matfiske, var for ørret 297 g og 364 g pr. garnnatt i henholdsvis august og
september.

Ørretens gjennomsnittsvekt var 246 g i august og 174 g i september (tabell 9).
For lake var tilsvarende gjennomsnittsvekter 114 g og 128 g. 23 ørret (9,6 %)
var over 500 g. De fleste av disse ble fanget i T 18-19 (15 stk.), og færrest i
T 21-22 (2 stk.). Største fisk veide 2460 g.
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Tabell 7. Utbytte av prøvefiske i gram pr. garnnatt på 18-24 omfar bunngarn
i de ulike terskelområder i Nea i 1985

Catch/effort results on gillnets with mesh size 35, 29 and 26 mm in
the different weirs in river Nea in 1985

Terskel
Weir

Dato
Date

Ørret
Trout

Lake
Burbot

Totalt
Total

T 2-3 21.-23-8. 210 23 233

T 2-3 17.-19.9. 249 0 249

T 18-19 21.-23.8. 512 28 540

T 18-19 17.-19.9. 497 67 564

T 21-22 21.-23.8. 23 35 58

T 21-22 17.-19-9. 229 180 409

Gj. snitt hele 21.-23.8. 297 31 328

terskelområdet 17.-19.9. 364 110 474

Tabell 8. Fiskens gjennomsnittsvekt (k) i gram for bunngarnserie 14-30 omfar
i Nea i 1985

Mean weight (5c, gram) of trout caught in gill-nets with mesh size
21, 26, 29, 35, 39 and 45 mm, respectively in river Nea in 1985

Terskel N

ØRRET
Trout

X (Variasjons-
bredde i g)

N

LAKE
Burbot

x Variasjons-



bredde i g)

T 2-3aug. 47 213 (18-2030) 9 106 (76-186)

T 2-3sept. 56 133 (57-781) 9 83 (67-157)

T 18- 19 aug. 42 293 (17-2460) 6 113 (63-185)

T 18-19 sept. 42 252 (73-1013) 7 142 (89-192)

T 21-22 aug. 4 144 (38-486) 3 136 (82-161)

T 21-22 sept. 49 155 (28-1437) 33 136 (68-245)

Sum aug. 93 246 (17-2460) 18 114 (63-186)

Sum sept. 147 174 (28-1437) 48 128 (67-245)
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Tetthet

På grunnlag av merking-gjenfangstforsøket ble det g jort et bestandsestimat for
de undersøkte terskelbassengene samlet. Av ørret større enn 18 cm ble det
beregnet en tetthet på 2160. Arealet av de undersøkte terskelbassengene er
beregnet til 970 m2 på grunnlag av økonomisk kartverk i målestokk 1 : 10 000.
Dette gir en tetthet av ørret over 18 cm på 2,2 or. 100 


Basert på dette tetthetsestimatet og en gjennomsnittsvekt på 200 g pr. fisk
(jfr. prøvefiskeresultatet) vil biomasse av ørret over 18 cm bli 44 kg pr. hektar.

Estimatet er beheftet med feilkilder (jfr. Diskus jon). Materialet var for lite til
å beregne tettheten i de enkelte terskelbassengene.

Len de- o aldersfordelin

Ørretfangstens aldersfordeling i 1985 er sammenlignet med fangstenes fordeling
tidligere år i figur 4. Lengdefordelingen er vist i figur 5 og en samlet oversikt
over fordelingen er gitt i vedlegg 2.

Ørretens alderssammensetning viste dominans av 2 og 3 år gammel fisk. Andelen
av 4 og 5 år gammel fisk var lavere enn for undersøkelsene i tidligere år. Andelen
av ørret 6 år og eldre var i august 12 % og september 5 %, noe som er på
samme nivå som ved tidligere undersøkelser. Sammenholdt med aldersfordelingen
i tidligere år, synes bestanden i 1985 å ha en noe yngre sammensetning (fig. 4).

I både august og september var det overvekt av ørret i lengdegruppen 20-25
cm, og omtrent lik andel av fisk i lengdegruppen under 20 cm og 25-30 cm.
Laken var overveiende 20-25 cm (46 %) og i lengdegruppen 25-30 cm (35 %).

Terskelbasseng 18 og 19 synes å ha en bestand av noe eldre og større fisk enn
de to andre undersøkte lokalitetene.

Vekst o ernærin

Tilbakeberegnet lengde og årlig tilvekst for samlet ørretmateriale og skilt på
de enkelte terskelbassengene er vist i figur 6 og 7.

Ørret i terskelbassengene har god vekst, med en gjennomsnittlig årlig tilvekst
på over 6 cm fram til 6 år. Under forhold med middels til dårlig næringstilbud
vil årlig tilvekst bli sterkt redusert når fisken kjønnsmodnes. I Nea var det
ingen tegn til slik vekststagnasjon og god vekst etter kjønnsmodning tyder på
at fisken har gode næringsforhold.
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Gjennomsnittlig tilvekst siste år for 3, 4, 5 og 6 år gammel ørret fanget i terskel-
bassengene i årene 1977, 1979, 1980 og 1985 var følgende:

Alder i år 3 4 5 6 Kilde

1977 5,7 5,5 5,5 5,8 Langeland og Haukebø 1979
1979 5,4 5,1 5,3 5,2 Langeland 1981
1980 5,8 5,6 5,4 5,5 Langeland 1981
1985 6,2 6,6 6,1 5,9




Tilveksten var i alle aldersgrupper klart bedre i 1985 sammenlignet med de
tidligere år.

Dersom en skiller vekstanalysene på ørret fanget i de ulike terskelområder (figur
5) viser det forskjell i tilbakeberegnet vekst for ørret fra delområdene. Septem-
bermaterialet viser at ørret fra de øverste, gamle terskelbassengene har vokst
best. Samme tendens ble også funnet for ørret fanget i august.

Mageanalysene (tabell 9) viste at damsnegl og luftinsekter var viktigste nærings-
objekt for ørret både i august og september. Dernest hadde døgnfluelarver,
vårfluelarver og skivesnegl betydning som næring. Større fisker i terskelbasseng
18 og 19 hadde i august spist en del smågnagere, antagelig markmus. Størst
variasjon i næringsvalg ble funnet hos ørret i terskelbasseng 4 og 5.

For lake var materialet lite, men viste klart at damsnegl var viktigste nærings-
objekt i august og september og utgjorde 45-94 % av mageinnholdets volum.
Laken synes videre å ha spist en del døgnfluer (2-23 %), stankelbeinlarver,
fåbørstemark og fiskyngel.

Kondis'on o k'øttfar e

Ørretens kvalitet blir vanligvis vurdert ut fra kondisjonsfaktor og kjøttfarge.
Kjøttfargen varierer med kostholdet og rødfargen betinges av innholdet av
karotenoider i næringsdyrene.

Fiskens kondisjonsfaktor i august og september og kjøttfargen basert på hele
ørret-materialet er vist i figur 8. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,93 i
begge perioder. Dette er på samme nivå som ved prøvefisket i august 1977, men
lavere enn i juni/juli 1980. Kondisjonsfaktoren var høyest for fisk under 20 cm
og over 40 cm og viste en fallende tendens med økende lengde fra 15 til 30 cm.
Materialet i lengdegruppen 30-35 cm og 35-40 cm var lite. Kondisjonsfaktoren
betegnes som middels god.

Ørret under 25 cm var hvit i k jøttet, mens vel halvparten av fisken i lengde-
gruppen 25-30 cm var lyserød. Nesten all fisk over 30 cm var enten lyserød
eller rød i kjøttet.
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Tabell 9. Forekomst av ulike næringsdyrgrupper (volumprosent) i mageprøver hos ørret
og lake fanget i terskelbassenger i Nea i 1985

Stornach content of trout (Ø) and burbot( L) (vol.pst.), caught in Weirs in the
river Nea 1985

August -85

T 1-3
ØL

T 18-19
ØL

T 21-22

Plankton (Zooplankton) <1 0 0 0




Linsekreps (Eurycercus) 1 4 0 0




Fåbørstemark (Oligochaeta) 0 0 0 30




Døgnfluelarver (Ephemeroptera) 9 23 8 11




Steinfluer (Plecoptera) 5 1 1 5




Vannbiller (Coleoptera) 4 1 <1 5




Vårfluelarver (Trichoptera) 15 4 8 4




Fjærmygg (Chironomidae) 1 1 0 0




Sviknott (Ceratopogonidae) 1 1 0 0




Stankelbein (Tipulidae) 0 12 0 0




Diptera larver (Diptera larvae indet.) <1 0 0 0




Damsnegl (Lymnaeidae) 10 54 25 45




Skivesnegl (Planorbidae) 3 0 11 0




Fiskyngel (Pisces) 2 0





Luftinsekter 47 0 34 0




Smågnagere 3 0 12 0




Ubestemt 0 0





Antall fisk undersøkt (N) 34 8 25 4




September - 85






Plankton (Zooplankton) 0 0 0 0 0 0
Linsekreps (Eurycercus) 1 0 1 1 1 <I
Fåbørstemark (Oligochaeta) 0 0 0 0 0 8
Døgnfluelarver (Ephemeroptera) 21 2 10 13 5 3
Steinfluelarver (Plecoptera) 1 0 0 0 <1 1
Vannbiller (Coleoptera) 0 0 0 0 0 0
Vårfluelarver (Trichoptera) 7 2 6 7 4 2
Fjærmygg (Chironomidae) 0 1 0 0 0 0
Sviknott (Ceratopogonidae) 0 0 0 0 0 <1
Stankelbeir (Tipulidae) 4 1 0 0 0 2
Diptera larver (Diptera larvae indet.) 0 0 <1 0 0 3
Damsnegl (Lymnaeidae) 10 94 45 60 35 75
Skivesnegl (Planorbidae) 6 1 0 0 2 0
Fiskyngel (Pisces) 0 0 0 19 0 <1
Luftinsekter 51 0 35 0 48 <1
Smågnagere 0 0 5 0 5 0
Ubestemt 0 0




0 4

Antall fisk undersøkt (N) 17 7 20 5 21 24
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Figur 8. Kondisjonsfaktor (august • — • , september •- - - • ) og kjøttfarge (hele
materialet) for ulike lengdegrupper hos ørret i Nea 1985.

Trout condition (august •— •, september • - - -.) and distribution of fish
with light and red flesh on lengthgroups in river Nea in 1985
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K iennsmodning

Tabell 12 viser at andelen gytefisk i ørretmaterialet var 20 °/o i august og 11 %
i september. Færrest gytefisk ble fanget i T 21-22 og flest i T 18-19. Gytefiskens
fordeling på de enkelte lengdegrupper framgår i vedlegg 2. Av totalt 35 ørret
som skulle gyte samme høst, var 16 hunner. Alle gytemodne hunnfisk var over
35 cm, mens en del gytemodne hannfisk ble funnet i alle lengdegrupper fra
under 20 cm til 40 cm. Det er vanlig at hannfisk kjønnsmodnes tidligere enn
hunnfisk. Materialet tyder på at hunnfisken blir kjønnsmoden fra ca. 35 cm
lengde eller ved en alder på fra 5 år og oppover.

Tabell 12. Andel (%) av gytefisk av ørret i de tre terskelområdene i august og
september 1985. Hanner i parentes.

Percent number of spawner (rnales in brackets) of trout in the weirs
in Nea, august and september 1985




T 4-5
% n

T 18-19
% n

T 21-22
%n

Totalt
% n

August 178 (6) 26 11 (6) 0 0 (0) 20 19 (12)
September 116 (5) 17 7 (1) 6 3 (1) 11 16 (7)

Parasitter









Ørreten var svært lite befengt med innvollsparasitter. I 86 % av fisken ble det
ikke funnet innvollsparasitter, og bare 3 % av ørreten kan karakteriseres som
sterkt infisert. Det ble sett etter merker av angrep og påsittende børsteigle
(Acanthobdella peledinia), men denne ble ikke registrert hverken på. garnfanget
eller elfisket ørret.

BRUKERUNDERSØKELSE

Det ble i 1985 gjennomført en brukerundersøkelse blant grunneiere og sports-
fiskere i Nea. Utmarkskontoret i Selbu kommune har stått for den praktiske
gjennomføringen av undersøkelsen. Totalt ble  43  grunneiere kontaktet. Disse
fordelte seg på hele Nea fra Heggsetdammen til Mebonden - Selbu. 16 av grunn-
eierne hadde eiendom i Terskelområdet. 26 av grunneierne har oppgitt at de
ikke fisker eller ikke har opplysninger om fisket, mens 17 grunneiere har svart
på spørsmålene. Til sportsfiskere ble spørreskjemaer utdelt mer sporadisk og
det har kommet inn bare tre svar.
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Organisering og fiskemuligheter

På strekningen Heggsetdammen-Rollset bru organiseres fisket gjennom Nea
Fiskelag hvor alle grunneiere er med. Rollset bru ligger ca. 3,5 km nedafor
Heggsetfoss Kraftverk.

Nea Fiskelag selger kort for stangfiske fra land. Det selges sesongkort og
døgnkort. Kortprisen var i 1985 kr 100,- og kr 50,- for sesongkort for henholdsvis
utenbygd- og innenbygdsboende og for døgnkort kr 10,- og kr 5,-. Årlig selges
anslagsvis 100-150 kort, vesentlig døgnkort.

Grunneiere har rett til å fiske med faststående redskap og bruke båt.

Nedenfor Rollseth bru til Selbusjøen er fisket ikke organisert. Eventuelt kortsalg
og utleie av fiskerett er opp til hver grunneier og blir praktisert ulikt.

På strekningen med terskler er mulighetene for sportsfiske blitt bedre etter
bygging av tersklene. Det fiskbare areal er anslått å ha økt 10 ganger fra ca.
5 ha til ca. 50 ha (Langeland 1981).

Resultater av spørreundersøkelsen

I vedlegg 3 er vist svarresultatene basert på totalt 20 svar. Enkelte spørsmål
kan være besvart av noen færre-eller flere personer.

Fiskeredska utb tte fiskens størrelse

Stang er mest brukte fiskeredskap i Nea, mens oter og isfiske synes å være
lite brukt. Det fiskes både med flue, mark og sluk. 3 grunneiere i terskelområdet
(Flora) oppgir garnfiske. Utbyttet synes å være variabelt, men best på garn. De
fleste grunneiere som har svart oppgir totalfangster under 10 kg ørret pr. år.
Enkelte tar 30-40 kg pr. år.

Gjennomsnittsstørrelsen på ørret oppgis til 250-350 g i terskelområdet og noe
lavere nedenfor tersklene (230 g). Flere har angitt at det ofte tas fisk på mellom
0,5 og 1,5 kg.

Beste fiske erif)de

Sommeren regnes som den beste fiskeperiode i terskelområdet (82 %), mens
det er lik andel som mener at vår (50 %) og sommer (50 %) er beste periode
nedenfor Heggsetfoss kraftstasjon.
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Fisket før o etter terskelb in

Fiskemulighetene i terskelområdet blir vurdert som bedre etter at terskler ble
bygd (50 %), mens flertallet av de spurte mente at utbyttet og verdien av fiske.t
var omtrent som før (43 %).

Både ørretens og lakens kvalitet og størrelse oppgis å ha blitt bedre etter 1980
i terskelområdet, mens et flertall mener at fiskens kvalitet og størrelse nedenfor
kraftverket er uendret.

50-60 % av de spurte mener at fisket i Nea generelt sett er dårlig, mens ca.
30 % mener at det er svært ujevnt fra år til år. 14-17 % vurderer fisket som
godt.

Grunneiernes bruk av elva

Av 41 grunneiere oppgir 17 at de eller husstandsmedlemmene benytter fiskeretten,
mens 23 har svart at det ikke drives fiske fra eiendommen. En ser da bort fra
kortsalg i terskelområdet gjennom Nea Fiskelag. En grunneier oppgir å drive
utleie av fiskeretten.

Av de 17 grunneiere som benyttet fiskeretten oppgir samtlige at formålet med
fisket har vært fritidsfiske/rekreasjon. Ingen oppgir behovsfiske (matauk) eller
binæringsfiske som formål.

Av 17 grunneiere har 3 båt i elva (Flora).

Grunneiernes s n å or anisert kortsal

Av 29 grunneiere var 15 (52 %) positive til organisert kortsalg fra egen eiendom
og 14 (48 %) positive til organisert kortsalg for hele Nea. Det var flere som
var negativt innstilt eller svarte vet ikke til organisert kortsalg blant grunneiere
nedenfor Heggsetfoss kraftverk enn ovafor (terskelområdet).

21 av 29 grunneiere svarte ja på spørsmålet om utmarkskonsulenten burde ta
initiativ til et organisert kortsalg for hele Nea, men under forutsetning at det
ble holdt et orienteringsmøte.
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DISKUSJON

Middelverdien av tetthet for ungfisk av ørret eldre enn 1 år var 10,8 ørret pr.
100 m2 på terskelkronene og 17,6 ørret pr. 100 m2 på. strykstrekninger. Langeland
og Haukebø (1979) fant et omvendt forhold med størst tetthet i terskelområdet
i forhold til elvestrekningene i 1977/78, og generelt høyere tetthet på terskel-
kronene (20,8-64,8 ørret pr. 100 m2). Stas jonene og strekningene det er fisket
er imidlertid ikke identiske ved de to undersøkelser og tetthetene kan derfor
ikke direkte sammenlignes. Terskel T 4 hadde i 1978 en tetthet på 64,8 ørret
pr, 100 m2. Denne terskelkrona ble bygd om og fikk en brattere utforming i
1979. Tetthetsestimatet i 1985 ga bare 12 ørret pr. 100 m2. Dette tyder på en
reell nedgang i tetthet av ungfisk etter ombyggingen. I andre elver hvor det er
bygd terskler har tettheten av 1-3 år gammel ørret som regel økt etter bygging
av terskler (Melquist 1985).

Det ble funnet signifikant forsk jell på middellengder hos 0+ og 1+ ørret fanget
på terskelkrone og strykstrekninger.

Ørretens adferd er betinget av plass, næring og strømhastighet, og i rennende
vann viser ørret kraftig territorialatferd (Kalleberg 1958). En lavere tetthet på
terskelkronene enn i strykstrekningene vil medføre at færre fisk vil måtte ta i
bruk de minst gunstige plassene. Mindre strømhastighet og bedre skjulmuligheter
kan gjøre at ørret bruker mindre energi på næringssøk og territoriehevdelse
her enn i strykpartier og derfor vokser bedre. Det er kjent at territoriehevdelsen
avtar i stillere partier med mer skjul (Kalleberg 1958).

Midlere lengder for 0+ og 1+ ørret fanget i august/september for hele materialet
ligger godt over verdiene funnet for fisk fanget i november 1977. Siden veksten
neppe er avsluttet ved fangst i august/september indikerer det en betydelig
bedre vekst i 1985 og 1986.

Det har knyttet seg interesse omkring lakens utvikling i terskelbassengene.
Utbyttet både i antall og gram viser ingen markert økning i 1985 i forhold til
tidligere år, men synes å være avhengig av når på året det fiskes. Det er tatt
mest lake på høsten i september/oktober 1977 og 1985.

Resultatet av merkingsforsøket viste at ørretbestanden i stor grad er stasjonær
i terskelbassengene om sommeren. Dette samsvarer med resultater fra andre
elver, bl.a. Eksingedalselva (Evensen 1981). Undersøkelser over ørretens vand-
ringer i terskelområdet i Eksingedalselva, viste at bare få fisker hadde vandret
mer enn 1 km i løpet av ett år. Omlag halvparten av den kjønnsmodne ørreten
oppholdt seg stas jonært i terskelbassenget gjennom året, mens en del fisk vandret
kortere strekninger ut av bassenget på forsommer og under gyting, og inn i
bassenget for overvintring på høsten (Evensen 1981). Tilsvarende vandring over
kortere avstander kunne ikke måles med det opplegget som ble brukt i Nea.
Resultatene indikerer likevel at terskelbassengene ikke fungerer som overvint-
ringsområder i den grad det synes å skje i Eksingedalselva. Gjenfangst av 4
fisk i Selbus jøen, opp til 34 km fra merkestedet året etter, indikerer en ned-
vandring av fisk. Lydmerking av fisk på høsten (telemetri) viste også at fiskene
ble borte fra terskelbassengene før og under islegging uten at en kunne følge
vandringen. Dette, sammen med dårlig utbytte ved prøvefiske om våren (Langeland
1981), tyder på utvandring av fisk fra terskelområdet om høsten.

Langeland (1981a, b) antyder at det foregår en nedvandring av fisk til de mer
vannrike områder i Nea/Selbus jøen om høsten, ernæringsvandring oppover elva
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i mai/juni og gytevandring oppover elva om høsten. Våre resultater støtter opp
om dette når det gjelder nedvandring på høsten. Resultatene er uklare når det
gjelder eventuell oppvandring, men det er lokalt godt kjent at større ørret fra
Selbusjøen har gytevandring oppover Nea.

Flertallet av merket fisk fra det nederste terskelområdet (T 21-22) ble gjenfanget
i terskelområdet ovenfor (T 18-19), noe som viser at motstrøms vandring skjedde
på sommeren. Antallet gjenfangster var imidlertid lite.

Andelen av gytefisk var lavest i nederste terskelområdet, noe som kan tyde på
gytevandring til de øvre deler av terskelområdet. Imidlertid var den totale andel
gytefisk i september lav, og lavere enn ved undersøkelsene i 1977/78 før bygging
av terskler. Andelen var lavere i september enn i august 1985, noe som kan ha
sammenheng med begynnende vandring til strykpartier for gyting.

Tettheten av eldre fisk er beregnet ut fra Petersen beregningsformel. En god
beregning forutsetter godt kjennskap til fiskens atferd og vandring, utvalgets
størrelse og redskapsselektivitet. Nea er et åpent system og de største feilkilder
vil ventelig ligge i inn- og utvandring av fisk i systemet. Innvandring av fisk
til undersøkelsesområdet kan ha skjedd og vil gi for høyt estimat. Reguleringen
og den korte elvestrekning ovenfor øverste terskelområdet gjør at innvandring
av fisk ovenfra vurderes å være minimal. Det gikk ca. 1 mnd. fra merking til
gjenfangst. Utvandring av merket fisk vil også gi for høyt estimat, men forutsatt
at umerket og merket fisk vandrer ut i samme forhold får dette ingen innvirkning.
Det er ikke foretatt forsøk med redskapsselektivitet på merket og umerket
fisk, men antatt at merket fisk kan ha noe større sjanse for å sitte fast i garna.

Med disse usikkerhetene ble tettheten av ørret over ca. 18 cm estimert til 2,2
pr. 100 m2. Dette er langt lavere enn tettheten av ørret i terskelbasseng og
høler i Eksingedalselva (Andersen 1983), men i disse beregningene inngår mindre
fisk under 18 cm.

Merking/gjenfangst i Nea viser at ørreten med de garn det ble fisket med hadde
en gjennomsnittsvekt på ca. 200 g. Dette gir en ørret-biomasse på 44 kg pr.
hektar av ørret over 18 cm i terskelbassengene. Dette er et høyt tall og i samme
størrelsesorden som beregnet avkastning av ørret og harr i Glåma ved Tolga
(Borgstrøm et. al 1975). Utover dette har undersøkelser i den regulerte innlands-
fiskedelen av Nidelva, Trondheim (Koksvik & Arnekleiv 1984), vist en mulig
avkastning på ca. 20 kg ørret pr. ha, mens det i Fasleelv, Nord-Aurdal, er vist
til en usedvanlig høy avkastning med 400-600 kg ørret pr. ha elveareal (Jensen
1976).

Beregnet ut fra utbytte pr. garnnatt for hele serien var imidlertid dette lavere
(ca. 300 g pr. garnnatt) enn ved tidligere undersøkelser som har gitt et utbytte
på omlag 0,5 kg pr. garnnatt i Nea. Det var lite innvollsparasitter i fisken, og
angrep av børsteigler ble ikke konstatert. I august og oktober 1977 var hen-
holdsvis 20 % og 30 % av ørreten infisert av børsteigle. I mai 1980 var 14 %
infisert mens børsteigle ikke ble påvist i juni 197 og juli 1980 (Langeland 1981a,
b). Infeksjoner av børsteigle synes å tilta utover høsten (Anderson 1965,
Arnekleiv upubl. data). Resultatene tyder på en avtagende infeks jon av børsteigle
i terskelområdet fra 1977 til 1985, men årsakene er ikke klarlagt.

ørreten i Nea er av god kvalitet, med god vekst. Gytemodning som hos hunnfisk
skjer først fra 35 cm, eller ca. 5 år, samt ørretens vekst indikerer en bestand
i god balanse med næringsgrunnlaget. Kontroll og gjenfangst av større fisk ved
samme skjulplass samt fangst av flere ørret på mellom 0,5 og 2,5 kg viser at
terskelbassengene har gitt skjul og oppholdsplasser også for større fisk.



32

SAMMENDRAG

Fiskebestanden i Nea på en strekning med sterkt redusert vannføring er undersøkt
etter bygging av terskler. Undersøkelsen er en videreføring av tidligere under-
søkelser før bygging av terskler (Langeland og Haukebø 1979) og et prøvefiske
rett etter bygging av nye terskler (Langeland 1981). Rapporten omhandler resul-
tater av elfiske og bunndyrprøver på strykstrekninger og garnfiske i terskel-
bassengene. Et merke-gjenfangstforsøk og merking med lydsendere har gitt data
om vandringer.

Bunndyrprøvene viste at Nea i terskelområdet har en rikt sammensatt fauna
som gir gode næringsforhold for fisk. Syv arter døgnfluer og syv arter steinfluer
ble påvist, alle vanlige i landsdelen. To arter snegl  (Lyrnnaea peregra, Gyraulus
acronicus)  forekom i terskelbassenger, men manglet på strykstrekninger.

Tetthet av 1-3 år gammel ørret varierte fra 6 til 24,5 fisk pr. 100 m2, med
større tetthet på strykstrekninger (17,8 ørret pr. 100 m2) enn terskelkroner
(10,8 ørret pr. 100 m2). Vekst hos ungfisk var god og bedre for ørret fra terskel-
krone enn strykstrekninger.

Nea har i terskelbassengene en god bestand  av ørret over  18 cm. Gjennomsnittlig
fangstutbytte i august og september 1985 var ca. 300 g pr. garnnatt, noe som
er lavere enn utbyttet tidligere år. Lakebestanden er liten og lake utgjorde
16 % og 25 % av totalfangsten i henholdsvis august og september. Lakens andel
i fangstene synes å være på samme nivå som tidligere år. Ørretens gjennom-
snittsvekt for materialet varierte fra 174 g (sept.) til 246 g (aug.). 23 ørret var
over 500 g og største fisk 2460 g. Dette viser at terskelbassengene har gitt
skjul og oppholdsplasser også for større fisk.

Ørretbestanden er av god kvalitet med god vekst. Tilveksten for 3 til 6 år
gammel fisk har økt siden 1980 og var på ca. 6,5 cm pr. år. Dette, samt sein
kjønnsmodning hos hunn-fisk (ca. 5 år) indikerer en bestand i god balanse med
næringsgrunnlaget. Infeksjon av børsteigle ble ikke påvist og synes å ha gått
tilbake fra 1977.

Tetthet av eldre fisk i terskelbassengene er på grunnlag av merkeforsøk beregnet
til 2,2 pr. 100 m2. Med gjennomsnittsvekt 200 g gir dette en ørretbiomasse på
44 kg pr. hektar, noe som er høyt.

Resultatene viser at en stor del av ørretbestanden er stas jonær i terskelbasseng-
ene g jennom sommeren. Gjenfangster i Selbusjøen året etter samt resultatet av
lydmerking av fisk på høsten indikerer at en del ørret vandrer ut av terskelom-
rådet på seinhøsten, sannsynligvis for vinteropphold i de mer vannrike nedre
deler av Nea og i Selbus jøen.

Mulighetene for sportsfiske og antall garnplasser har økt betydelig etter bygging
av terskler. En brukerundersøkelse blant grunneiere har vist at garnfiske foregår
i de øverste tersklene ved Flora, men at stang er vanligste fiskeredskap. Flertallet
av grunneiere synes i liten grad å utnytte sin fiskerett sjøl, men alle grunneiere
i terskelområdet er medlem av Nea Fiskelag som organiserer fiskekortsalg.

Forfatterens adresse: amanuensis Jo Vegar Arnekleiv
Universitetet i Trondheim
LFI - Vitenskapsmuseet, Zoologisk avdeling
Erling Skakkes gt. 47
7004 Trondheim
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SUMMARY

A study has been conducted on the fish stock in the Nea River following the
construction of weirs in the watercourse. The investigation is a follow-up of
studies made prior to the construction of the weirs (Langeland and Haukebø,
1979) and of a fish population sample taken immediately after building new
weirs (Langeland 1981a). The report discusses the results of electrofishing tests
in and benthic fauna samples taken from whitewater areas as well as the results
of net fishing in the weirs basin. A test to re-catch tagged fish and tagging
with sound transmitters have provided data on migratory habits.

The samples of benthic species showed that the Nea has richly diversified fauna
in the weirs area, providing a satisfactory food base for the fish. Seven species
of mayflies and seven species of stoneflies were observed, all common to the
area. Two species of snails  (Lymnaea peregra  and  Gyraulus acronicus)  were
found in the weir basins, but not in the whitewater areas.

The population density of 1-3 year old trout varied from 6 to 24.5 fish per
100 m2, with higher densities observed in the whitewater areas (17.8 trout per
100 m2) than in the weir crowns (10.8 trout per 100 2). The young fish were
developing well, especially in the weir crown areas.

The Nea boasts a strong stock of trout larger than 18 cm in the weir basins.
The average catch in August and September 1985 was approximately 300 g per
net night, which is somewhat less than the catch in previous years. The burbot
stock is small and this species comprised 16 % and 25 % of the total catch in
August and September, respectively. The proportion of burbot in the catch appears
to have remained at about the same level as in earlier years. The average weight
of the trout in the sample varied from 174 g (September) to 246 g (August). 23
trout weighed more than 500 g and the largest fish weighed 2460 g. This shows
that the weir basins provide shelter and living space for larger specimens as well.

The trout stock is high quality and well-developed. The growth rate for 3 to 6
year old fish has increased since 1980 and averaged 6.5 cm per year at the
time of the study. This, combined with the relatively slow sexual maturation of
the female (approx. 5 years) indicates that the stock is in balance with the
food base. No infestation of fish leech  (Acanthobdella peledinia)  was in evidence,
so it seems to have been reduced since 1977.

The density of older fish in the weir basins, measured on the basis of tagging,
was calculated to be 2.2 per 100 m2. Based on an average weight of 200 g this
implies a trout biomass of 44 kg per hectare, a figure which is quite high.

The results of the study show that a large part of the trout stock remains
stationary in the weir basin in the summer. Recatches in Lake Selbus jøen the
following year and results from sound tagging tests in the autumn show that
some of the trout migrate out of the weir area in the late autumn, probably to
spend the winter in the deeper water found in the lower reaches of the Nea
and in Lake Selbus jøen.

Opportunities for angling and the number of sited suitable for net fishing in-
creased considerably after the weirs were built. A user survey among the land-
owners in the area has shown that net fishing is popular in the upper weirs
near Flora, but the fishing rod is the most common fishing gear used. It appears
that the majority of the landowners do not personally take full advantage of
their fishing rights, but all the landowners in the weir area belong to the Nea
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Fishing Association which organizes the sale of fishing licences.

Author's address: Senior Lecturer Jo Vegar Arnekleiv
University of Trondheim
LFI - Museum of Science - Zoology Department
Erling Skakkes gt. 47
7004 Trondheim
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Vedlegg 1. utbytte av prøvefiske (antall og vekt) i Nea i august og september 1985.

Ø = ørret, R = Røye, L = Lake, T = Total

Catch/effort results on gill - nets in river Nea in August and September 1985

	

Antall Total fangst Antall Antall

	

garn- Antall fisk vekt (g) fisk/garnnatt gram/garnnatt

	

Omfar mm netter ØRLT ø R L T Ø R L T Ø R L T

Nea, 21-23.08. Bele terskelområdet

Bunn- 14 45 12 3 0 0 3 3313 0 0 3313 0,25 0 0 0,25 276 0 0 276

qarn 16 39 12 1 0 0 1 486 0 0 486 0,08 0 0 0,08 41 0 0 41

18 35 12 6 0 0 6 2162 0 0 2162 0,50 0 0 0,50 180 0 0 180

22 29 12 9 0 1 10 4619 0 158 4777 0,75 0 0,08 0,83 385 0 13 398

24 26 12 9 0 5 14 2728 0 847 3575 0,75 0 0,42 1,17 227 0 71 298

30 21 24 65 1 12 78 9568 76 1039 10683 2,71 0,04 0,50 3,25 399 3 43 445

Sum 93 1 18 112 22876 76 2044 24996

Nea, 17-19.09. Hele terskelområdet

Bunn- 14 45 12 6 0 0 6 3900 0 0 3900 0,50 0 0 0,50 325 0 0 325

garn 16 39 12 2 0 0 2 1131 0 0 1131 0,17 0. 0 0,17 94 0 0 94

18 35 12 6 0 0 6 1676 0 0 1676 0,50 0 0 0,50 140 0 0 140

22 29 12 14 0 6 20 4643 0 1208 5851 1,17 0 0,50 1,67 387 0 101 488

24 26 12 25 0 15 40 5329 0 2300 7629 2,08 0 1,25 3,33 444 0 192 636

30 21 24 94 0 27 121 8962 0 2612 11574 3,92 0 1,13 5,04 373 0 109 482

Sum 147 0 48 195 25641 6120 31761

vedlegg 1 forts.

Antall Total fangst Antall Antall

garn- Antall fisk Vekt (g) fisk/garnnatt gram/garnnatt
Omfar mm netter ØRLT Ø R L T 0 R L T ØRLT

Terskel 2-3, 21-23.08

Bunn- 14 45 5 1 0 0 1 1158 0 0 1158 0,20 0 0 0,20 232 0 0 232

garn 16 39 5 1 0 0 1 486 0 0 486 0,20 0 0 0,20 97 0 0 97

18 35 5 4 0 0 4 762 0 0 762 0,80 0 0 0,80 152 0 0 152

22 29 5 4 0 0 4 1881 0 0 1881 0,80 0 0 , 0,80 376 0 C 376
24 26 5 3 0 2 5 509 0 345 854 0,60 0 0,40 1,00 102 0 (. 171

30 21 	 10 34 1 7 42 5202 76 612 5890 3,40 0,10 0,70 4,20 520 8 	 61 ,..89

Sum 47 1 9 57 9998 76 957 11031

Terskel 18-19, 21-23.08

Bunn- 14 45 4 2 0 0 2 2155 0 0 2155 0,50 0 0 0,50 539 0 0 539

garn 16 39 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 35 4 2 0 0 2 1400 0 0 1400 0,50 0 0 0,50 350 0 0 350

22 29 4 5 0 0 5 2738 0 0 2738 1,25 0 0 1,25 685 0 0 685

24 26 4 5 0 2 7 2009 .0 341 2350 1,25 0 0,50 1,75 502 0 85 588

30 21 	 8 28 0 4 32 4002 0 337 4339 3,50 0 0,50 4,00 500 0 42 542

Sum 42 0 6 48 12304 0 678 12982

Terskel 21-22, 21-23.08

	

Bunn- 14 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

garn 16 39 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	

18 35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	

22 29 3 0 0 1 1 0 0 158 158 0 0 0,33 0,33 0 0 26 26

	

24 26 3 1 0 1 2 210 0 161 371 0,33 0 0,33 0,66 70 0 54 124

	

30 21 	 6 3 0 1 4 364 0 90 454 0,50 0 0,17 0,67 61 	 0 15

Sum 4 0 3 7 574 0 409 983



vedlegg 1 forts.

vekt (9)
AntallAntall

fis)Acf::lrillnatt

	

garn- Antall fisk gram/garnnatt

	

Omfar mmnetter ØRLT  0  R L T  0  R L TØRL

Terskel 2-3, 17-10.9

Bunn- 14 45 3 2 0 0 2 1030 0 0 1030 0,67 0 0 0,67 343 0 0 343

garn 16 39 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 35 3 1 0 0 1 300 0 0 300 0,33 0 0 0,33 100 0 0 100

22 29 3 2 0 0 2 396 0 0 396 0,67 0 0 0,67 132 0 0 132

24 26 3 8 0 0 8 1548 0 0 1548 2,67 0 0 2,67 516 0 0 516

30 21 6 43 0 9 52 4147 0 745 4892 7,17 0 1,50 8,67 691 0 124 815

Sum 56 0 9 65 7421 0 745 8166

Terskel 18-19, 17-19.9

Bunn- 14 45 4 3 0 0 3 1990 0 0 1990 0,75 0 0 0,75 498 0 0 498

garn 16 39 4 2 0 0 2 1131 0 0 1131 0,50 0 0 0,50 283 0 0 283

18 35 4 4 0 0 4 1184 0 0 1184 1,00 0 0 1,00 296 0 0 296

22 29 4 7 0 1 8 2145 0 158 2303 1,75 0 0,25 2,00 536 0 40 576

24 26 4 12 0 4 16 2633 0 650 3283 3,00 0 1,00 4,00 658 0 163 821

30 21 8 14 0 2 16 1521 0 186 1707 1,75 O 0,25 2,00 190 0 23 213 


Sum 42 0 7 49 10604 0 994 11598

Terskel 21-22, 17-19.9

Bunn- 14 45 5 1 0 1 2 880 0 120 1000 0,20 0 0,20 0,40 176 0 24 200

garn 16 39 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 35 5 1 0 0 1 192 0 0 192 0,20 0 0 0,20 38 0 0 38

22 29 5 5 0 5 10 2102 0 1050 3152 1,00 0 1,00 2,00 420 0 210 630

24 26 5 5 0 11 16 1147 0 1650 2797 1,00 0 2,20 3,20 229 0 330 559

30 21 10 37 0 16 53 3294 0 1681 4975 3,70 0 1,60 5,30 329 0 168 498

Sum 49 0 33 82 7615 0 4501 12116



Vedlegg 2. Lengdefordeling, kondisjon, antall gytefisk (hanner i parentes) og antall fisk
med lyserød og rød kjøttfarge (rød i parentes) av garnfanget ørret, røye og
lake i Nea i 1985

Length distribution, condition, number of spawners (males in brackets) and
number of fish with light red and red flesh (red in brackets) of trout, char
and burbot caught on nets in river Nea in 1985

Lengde i cm
Length, cm




<20.1 20.1-25.0 25.1-30.030.1-35.0

21.-23.08.1985

35.1-40.0 >40 Sum

Antall Ørret 21 38 16 2 3 13 93




Røye 1 0 0 0 0 0 1




Lake 0 , 7 7 4 0 0 18

Kondisjon Ørret 0,94 0,93 0,90 0,86 0,94 0,97 0,93




Røye 0,98 - - - - - 0,98




Lake - 0,62 0,62 0,58 - - 0,61
Gytefisk Ørret 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 3(1) 12(7) 19(12)




Røye 1(1) - - - - - 1(1)
Kjøttfarge Ørret 0 2(0) 7(0) 2(1) 3(2) 11(3) 25(6)




Røye 0 - - - - - 0(0)





17.-19.09.1985





Antall Ørret 33 66 30 4 6 8 147




Lake 0 26 18 10 0 0 54
Kondisjon Ørret 0,97 0,92 0,92 0,88 0,83 0,98 0,93




Lake - 0,63 0,61 0,62 - - 0,62
Gytefisk Ørret 0 2(2) 3(3) 0 5(1) 6(1) 16(7)
Kjøttfarge Ørret 1(0) 5(0) 20(0) 4(1) 5(2) 8(6) 41,(9)



Vedlegg 3. Resultater av spørreundersøkelsen basert på 20 svar. Enkelte spørsmål kan

være besvart av noen færre, eller flere.

Spørsmål 1.

Oppgave over brukte redskaper, antall dager fisket pr. år og ca. mengde fisk på de

ulike redskaper.

	

Garn Stang Oter Isfiske

Terskelområdet

Antall fiskere 3 8 1 1

Antall dager fisket pr. fisker/år >5 5-10 -

Gj.sn. fangst i kg (ca.) pr. år 10-20 <10 <5

Nedenfor kraftstasjonen

Antall fiskere 0 9 0

Antall dager fisket pr. fisker/år <10

Gj.sn. fangst i kg (ca.)

Spørsmål 2.

Hvilken tid på året regnes som den beste fiskeperiode?

Vår Sommer Høst

Terskelområdet 9 % 82 % 9 %

Nedenfor kraftstasjonen 50 % 50 %

Spørsmål 3.

Hvilken gjennomsnittsstørrelse (ca. gram) hadde fisken siste sesong?

Ørret Lake

Terskelområdet 250-350 g 280 g

Nedenfor kraftstas jonen 230 g



Spørsmål 4.

Hvordan vurderer du fisket i Nea etter at tersklene ble bygd i 1978?

Utøvelsen av fisket Verdien av fisket

Fiskemulighetene Utbyttet

Bedre Som før Dårligere Bedre Som før Dårligere

Terskelområdet 59 % 33 % 17 % 29 % 43 % 29 %

Nedenfor kraftstasjonen Ingen opplysninger

Spørsmål 5.

Har fiskens kvalitet og størrelse forandret seg etter 1980?

Terskelområdet:

Bedre Som før Dårligere

Ørret 57 % 14 % 29 %

Lake 50 % 25 % 25 %

Nedenfor kraftstasjon:






Ørret 22 % 78 %




Lake






Spørsmål 6.

Hva er ditt generelle inntrykk av fisket i Nea?

Godt Dårlig Ujevnt

Terskelområdet 14 % 57 % 29 %

Nedenfor kraftverket 17 % 50 % 33 %

Spørsmål 7. Bare grunneiere (41 svar)

Hvordan blir eiendommens fiskerett benyttet?

Terskelområdet Nedenfor kraftstasjon

Antall grunneiere som:

solgte kort utenom Nea Fiskelag 2

drev fiskeutleie 1 0

husstanden benyttet fiaskeretten 8 9

ble ikke drevet fiske utenom

kortsalg gjennom Nea Fiskelag 9 14



Spørsmål 8. Grunneiere som benytter fiskeretten (17 svar).

Hvis det ble fisket, hvilket formål hadde fisket?

Terskelområdet Nedenfor kraftstasjon

Fritidsfiske/rekreasjon 8 9

Behovsfiske (matauk) 0 0

Binæringsfiske 0 0

Spørsmål 9. Har grunneier båt i elva? (17 svar)

Terskelområdet Nedenfor kraftsatas jon

Ja 3 0

Nei 5 9

Spørsmål 10. Er du interessert i organisert fiskekortsalg for din egen eiendom/hele Nea?

(29 svar)

Terskelområdet Nedenfor kraftstasjon

ja nei vet ikke ja nei vet ikke

egen eiendom 7 1 2 8 6 4

hele Nea 6 2 3 8 7 4

Spørsmål 11.

Bør utmarkskonsulenten ta initiativ for å få til salg av kort for hele Nea?

(29 svar)

ja nei vet ikke

Antall svar 21 5 3

De fleste positive svar ble gitt under forutsetning at det først holdes et

orienterende møte.
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