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FORORD

En viktig oppgave i biotiojusteringsprosjektet er å følge opp de lang-

siktige virkningene av terskelbygging i regulerte elver. Gjennom Ters-

kelprosjektet ble det gjort omfattende undersøkelser for å klarlegge

de biologiske endringer som finner sted etter regulering og terskel-

bygging. Eksingedalen var et av hovedområdene for undersøkelsene. I

1987 utkom rapport nr. 27 i serien fra Terskelprosjektet/Biotopjuste-

ringsprosjektet. Der ble bunndyrfaunaen sammenlignet fra 1976 til

1984. Den foreliggende rapport ser på forandringer i ørretbestanden

fra 1976 til 1983 og kan dermed sies å være en slags oppsummering av

virkningene på fiskebestanden fram til 1983. Etter denne tid har det

ved Universitetet i Bergen blitt utført nye undersøkelser av fiskebe-

standen på Ekse. Den neste rapporten i denne serien (BJP/TP nr. 30)

vil omhandle deler av disse undersøkelsene. Vi henviser også til An-

dersen et.al. (1986) og rapport fra fiskesymposiet i Tromsø, februar

1988, utgitt av vassdragsregulantenes forening.

Det som slår en er hvor lang tid det ser ut til å ta før et biologisk

system som har vært utsatt for omfattende endringer, stabiliserer seg.

Dette understreker betydningen av å fortsette undersøkelsene med jevne

mellomrom for å kunne kartlegge de ulike trinn på vei mot en eventuell

likevekt. Derfor vil Eksingedalen være et hovedsatsingsområdet for

Biotopjusteringsprosjektet.

Utgiftene til undersøkelsen og rapporten er dekket av Terskelprosjek-

tet/Biotopjusteringsprosjektet. Rolf Jenssen og Erik Nordstrand deltok

i feltarbeidet på Ekse. Rapporten er skrevet på tekstbehandling av

Marit Fleischmann, NVE-Vassdragsdirektoratet, og det engelske sammen-

draget er oversatt av Linda Sivesind.

Jon Arne Eie

LI Prosjektleder



SAMMENDRAG

Bestandstetthet, vekst, kondisjon, biomasse og ernæring hos ørret er

undersøkt i den regulerte Eksingedalselva nordvest for Bergen. Under-

søkelsen ble foretatt i terskelområdet på Ekse og i en større naturlig

høl, Øynahølen, i august 1983. Terskelområdet er inndelt i soner.

Terskelbassenget, sone 5, har strykpartiene 4B ovenfor og 6A og 6B ne-

denfor seg.

Fiskematerialet ble delt inn i aldergruppene3+, 4+ og > 5+ fisk i

sin 4., 5. og > 6. vekstsesong).

Sammenlignet med 1976-77 er bestanden av fisk eldre enn aldersgruppe

2+ i terskelområdet økt med rundt 160%, fra ca 2400 til ca 6300 fisk.

Sonene 4B og 6B har hatt størst økning i tetthet med rundt 200%. I

sonene 5 og 6A var økningen omlag 100%. Øynahølen hadde til sammen-

ligning en tetthetsøkning på ca. 30%. Sammenlignet med situasjonen i

1968, før regulering og terskelbygging, har bestanden av større fisk

blitt ca 6 ganger så stor.

Det var stor forskjell i tetthet ovenfor og nedenfor terskelkrona, med

ca. 8-9 fisk eldre enn aldersgruppe 2+ pr. 100 m2 i sonene 6A-6B ne-

denfor og ca. 21-22 fisk i sonene 5-4B ovenfor.

Årsklassene 1977og 1978 dominerte bestanden av eldre fisk i 1983 med

rundt 70% (gruppene6+ og 5+). Sesongene1977og 1978 var gode år for

småfisken på Ekse. Innslaget av småfisk (0+, 1+ og 2+) i notfangstene

i 1983 var meget lite sammenlignet med notfangster i samme måned og

tilnærmet samme vannføring i 1976 og 1977.Rekrutteringen de siste 3

åra må ha vært meget dårlig. Konkurransen mellom stor og liten fisk

har økt betydelig fra 1976-77 til 1983.

Veksten viser begynnende utflating fra tre års alder, og stagnasjon

inntrer fra fem års alder. Gjennomsnittlig tilvekst for fisken er re-

dusert de siste åra.

Det var skjev kjønnsfordeling, med 43 % hanner og 57 % hunner. Ca 25%

av hannfisken ble kjønnsmoden som 2+. I aldersgruppen5+ var 54% av

hannene og 48% av hunnene kjønnsmodne. Tilsvarende i gruppe 6+ var 61%

og 64%.

5
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Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for fisken i 1983 var 0,93 mot 1,04 i

1976. Fisk over 20 cm hadde dårligst kondisjon. Gjennomsnittlig kondi-

sjonsfaktor avtok fra sone 4B mot 6A.

Bestandens biomasse var tilsammen ca 170 kg i terskelområdet i 1976. I

1983 var biomassen ca 313 kg, en økning på 84%.

Tilsammen 7 Carlin- og Floy-merket fisk fra 1976-77 ble fanget i 1983

med merke i behold. Videre ble 8 fisk med merkearr etter Carlin- og

Floy-merker fanget og 71 fisker finneklipt 1976-77. De fleste ble

gjenfanget i samme sone som de var merket.

Larver og pupper av fjærmygg var dominerende føde i 1983. Både på

strykstrekninger og i terskelbassenget utgjorde de ca. 70% av antall

dyr i mageprøvene. Landinsekter og andre smågrupper utgjorde ca. 8-9%

av antallet. Døgnfluenymfer utgjorde og ca 2,5%, steinfluenymfer ca

0,5-1%. Tre av 132 mageprøver inneholdt fisk.

Forfatternes adresser: Torfinn F. Andersen Einar Kleiven

Titanvn. 38 Direktoratet for

3942 Skjelsvik naturforvaltning

Fylkeshuset

4800 Arendal



"SUMMARY"

A study was made of the population density, growth, condition, biomass

and diet of trout inhabiting the regulated Eksingedal River northwest

of Bergen on the west coast of Norway. The investigation was performed

in August 1983 in the weir area at Ekse, zones 4B-6B, and in the

fairly large Øynahølen Pool.

The sample of fish was divided into age groups:3+, 4+ and > 5+ (fish

in their 4th, 5th and > 6th growth seasons).

Compared with 1976-77, the population of fish older than 2+ in the

weir area had increased by a total of 160%, from 2400 to 6300 fish.

Zones 4B and 6B had seen the most pronounced increase in density,

nearly 200%. The increase in zones 5A and 6A was roughly 100%. By way

of comparison, the trout population density in the Øynahølen Pool only

increased by about 30%. Compared to the situation in 1968 prior to

regulation and weir construction, the population of mature fish had

multiplied by a factor of 6.

There was quite a difference in the density above and below the weir,

as zones 6A-6B below the weir contained 8-9 fish per 100 m2 that  were

older than 2+, whereas there were 21-22 fish of the same age group per

100 m2 in zones 5-4B above the structure.

Fish hatched in 1977 and 1978 dominated the stock of older fish in

1983, accounting for some 70% of the sample (groups6+ and 5+). The

1977 and 1978 seasons must have been extremely good ones for small

fish at Ekse. The proportion of small fish (0+, 1+ and 2+) caught in

nets in 1983 was extremely small, compared with the catches taken in

nets during the same month and at approximately the same water flow

level in 1976 and 1977.Recruitment must have been very poor during

the three preceding years. The competition between large fish and

small fish appears to have increased considerably from 1976-77 to

1983.

The fish's growth declines from the age of three years and stagnates

from the age of five. Average growth has been reduced in recent years.

43% of the population was of male and 57% female. About 25% of the

males matured at age 2+. In year class 5+ 54%of the males and 48% of

the females were mature, and 61% and 64% recpestively in year class

7
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The average K-factor (based on FUlton's formula: K = 100.w/13, where

w = weight in grams and 1 = length in cm) of the fish was 0.93 in

1983, compared with 1.04 in 1976. Fish that were more than 20 cm long

had the poorest K-factors. The average K-factor declined from zone 4B

to zone 6A.

The biomass of the stock totalled 170 kg in the weir area in 1976. In

1983 the biomass amounted to 313 kg, an increase of 84%.

7 fish tagged by Carlin and Floy in 1976-77 were caught in 1983 with

their tags intact. Furthermore,8 fish bearing scars from Carlin and

Floy's tags were caught, as were 71 of the fish released in 1976-77

after having their fins clipped. Most of them were recaptured in the

zone in which they were initially tagged.

Larvae and pupae of Chironomidae (midges) were the major source of

food for the fish in 1983. They amounted to roughly 75% of the number

of insects in the stomach contents of fish caught in the basin as well

as of those caught in whitewater rapids. Mayfly larvae amounted to

about 3-4% of the number, stoneflies to about 1%. Terrestrial insects

and other minor groups accounted for nearly 10% of the number, they

accounted for a large part of the total food intake due to the large

size of each individual specimen. 4 of 132 stomachs tested (3%)

contained fish, compared with an average of roughly 1% in 1976-78.

AUTHORS' ADRESSES: Torfinn F. Andersen

Titanvn. 38

3942 Skjelsvik

Norway

Einar Kleiven

Directorate for

Nature Management

Fylkeshuset

4800 Arendal

Norway



INNLEDNING

Omfattende undersøkelser i Eksingedalen i perioden 1976-78 har bidratt

til å klarlegge hvordan en bestand av ørret kan påvirkes av regule-

ringsinngrep og terskelbygging (Mellquist 1976, 1985, Evensen 1981,

Andersen 1983, Hagala 1983). Øvre del av Eksingedalen ble regulert i

1972, og terskelen innen undersøkelsesområdet ble bygget i 1973.

I 1976-77 ble vandring, bestandstetthet og dødelighet hos eldre fisk

undersøkt (Evensen 1978, 1981, Andersen 1979, 1983),og i 1977-78

tetthet, dødelighet og vekst hos yngre fisk (Hagala 1982, 1983). Ør-

retbestanden på Ekse ble også undersøkt i 1968, før selve reguleringen

(Larsen 1977).

Det ble i 1968 beregnet en ørretbestand på ca. 1000 fisk over 8 cm i

nedre del av Ekseområdet (Larsen 1977), det som fra og med 1976 beteg-

nes terskelområdet, sone 4B-6B. Terskelbassenget ligger midt i dette

området.

Høsten 1976 ble bestanden av eldre fisk (eldre enn aldersgruppe 2+) i

terskelområdet beregnet til ca. 2400. Ørretbestanden i denne delen av

elva hadde blitt 2-3 ganger så stor fra 1968 til 1976, med regulering

og terskelbygging midt i perioden.

I tidsrommet 8.-12. au st 1 8 ble det foretatt en ny ørretunder-

søkelse på Ekse, med hovedvekt på terskelområdet. Bestandstetthet,

vekst, kondisjon og ernæring ble undersøkt.

I denne rapporten gis resultatene av kontrollundersøkelsen fra august

1983. For mer detaljerte beskrivelser av metoder, stasjonsvalg etc.

henvises til tidligere undersøkelser, spesielt Informasjon nr. 21 fra

Terskelprosjektet (Andersen 1983).

OMRÅDEBESKRIVELSE

Eksingedalen ligger i Nord-Hordaland, nordøst for Bergen (figur 1). En

mer utførlig beskrivelse av hele vassdraget er gitt i Informasjons-

rapport nr. 1 fra Terskelprosjektet (Mellquist 1976)

9
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En kort topografisk beskrivelse av undersøkelsesområdet på Ekse er

gitt hos Evensen (1981). Se videre figur 2 og figur 3-8.

Vannføringen i elva i august 1983 var liten, ca. 0,5 - 1,0 m3/s. Om

lag 70-80 % av elveleiet var dekket med vann. Vanntemperaturen lå

rundt 11°C i hele perioden.
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Sone 2A
Stor stein, blokk og fast fjell. Mindre stein

nederst i sonen.

Boulders, blocks of stone and solid rock.

Smaller stones at the lower'end of the zone.

11

Holmateigholen -

-- Sone 2B
7

Stor og liten sten.

Large and small stones.

//

`Budåls-

, groa

Sone 3A

Sone 4A

" Sone 4B

M 1:l0000,

Oynahol
_ Sone 3B

=

Sone 5

Terske -

basseng
WEIR BASIN

Bronnagroa

Stor stein og fast fjell.

Boulders and solid rock.

Stor liten stein, enkelte steder grov grus.

øynahølen og Båtshølen: Sand, noe stor stein.

Mye organisk materiale.

Large and small stones, scre places coarse

gravel. øynahølen and Båtshølen : Sand, some

boulders, much organic material

Stor og liten stein. En del fast fjell (skifer)

nederst i sonen.

Large and small stones. Some solid rock

at the lower end.

Liten stein og grov grus.

Small stones and coarse gravel.

øverst: Liten stein og grov grus.

Enkelte større stein.

Nederst: Grus,:sand og organisk mate-

riale.

1.7pper part Small stones and coarse

gravel, som larger stones

Lower part: GraVel, sand .and organic
material.

Stor og liten stein på nedsiden av,terske'le

ellers liten stein og,srov grus.

Large and small stones just below the weir,,

otherwise small stones and coarse gravel.

Grov og fin grus, noe sand. Fast fjell nederst i

sonen.

Coarse and fine gravel, some sand. Solid rock at

the lower end of the zone.

Figur 2: Soneinndeling og bunnsubstrat ved lokaliteten på Ekse.

The study aerea at Ekse: division into zones and substrate
types.



View of the weir basin, zone 5. Zone 4B is located to the
left

•
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Figur 4: Oversikt over sone 6A - 6B. Terskelen til venstre på bildet.

View o,f zones 6A - 6B. Weir to the left of the picture.
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Figur 3: Oversikt over terskelbassenget,
oppsida av brua, sone 4B.

sone 5. Til venstre, på
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Figur 5: Terskelbassenget, sone 5.

The weir basin, zone 5.

Zone 6B and 6A.
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Figur 7: Resultatet av et godt notdrag i sone 6B.

The results of successful net seining in zone 6B.

Figur 8: Fangsten overføres til flytemerd før måling og merking.

The cath is transferred to a floating pen prior to measuring
and tagging.

Foto 3 - 8: Torfinn F. Andersen

>aikhw



METODER OG MATERIALE

All fangst foregikk med strandnot (5 mm maskevidde). Fangstområdet er

vist på figur 2. Det totale fangstmaterialet er  vist i tabell 1.

All fisk ble lengdemålt til nærmeste mm. 1169 fisker ble veid på elek-

tronisk vekt til nærmeste gram. Et mindre antall fisk ble merket med

Floy merker (Dell 1968), og resten ble finneklippet.

205 tilfeldige fisker ble avlivet til prøver. Av disse ble 176 alders-

bestemt. Aldersavlesing på skjell kan underestimere alderen på eldre,

seintvoksende fisk betraktelig. Av den grunn er aldersavlesinga gjort

både på skjell og otolitter. Tilbakeberegnet vekst er gjort på skjel-

la. De ble lagt mellom objektglass og unders(ikt på mikrofilmskjerm.

Otolittene ble brent og knekt og undersøkt under stereolupe. Videre

ble mageprøver fra 132 fisker konservert i sprit og antall dyr i ho-

vedgrupper av næringsdyr er telt opp under stereolupe.

Ved bearbeidelsen av materialet ble fiskene fordelt i aldersgruppene

3+, 4+,  og >  5+  (tabell 2). Bestandstetthet for hver av de tre gruppe-

ne er beregnet.

Aldersdata fra skjell og otolitter ble brukt som grunnlag for denne

inndelingen i aldersgrupper. Under forutsetning av normalfordeling

innen hver av aldersgruppene, er lengdeområde for aldersgruppe 3+ og

4+ fastslått ved hjelp av i ± 2s (se vedlegg 1). Overlappingsområdene

er fordelt etter den prosentvise fordeling av analysert fisk fra de to

aldersgruppene som falt innenfor disse områdene.

Med bakgrunn i lengdefordelingen hos de enkelte aldersgrupper, ble det

ikke funnet forsvarlig å fastslå lengdeområder for fisk eldre enn al-

dersgruppe > 5+ (jfr. Andersen 1979).

Ved beregning av bestandstetthet ble det brukt en umodifisert Petersen

beregningsformel :

er beregnet antall fisk i bestanden, m antall fisk

merket, c antall fisk fanget og r antall fisk gjen-

fanget.

15
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Tabell 1. Fangst av ørret på Ekse 1983.

Trout caught at Ekse 1983.

Dato Sone Ant. not- Tot. Merking 83 Ant. gjenfangster av: Fisk til
drag fangst Marking 83 No. recaptures of: prøver

Date Zone No. of Total Fish to
net casts caught Floy Klipp Floy Klipp Klipp Floy/Carl-analyses

Cut 1983 1983 76-77lin 76-77

8/8 6B 4 393 50 296 o o 6 o 46

9/8 6A 3 197 30 147 o 3 18 c-4846 15

9/8 5 3 1067 219 736 o 1 12 c-2396 126
F-04934

10/8 4B444950

10/8 6B 25600

10/8 6A 4219o

11/8 54 12010

	

377373 o

23 14315 c-4o4

11 556 o

108 3589 F-0502
c-2717

18

11/8 4B 4 573 0 o 18 123 0 o

11/8 3B11 2 96 0 96 0 0 0 0

12/8 3B11 1 148 0 o o 30 2 C-2994

8-12/8 4B-
6B 31 4903 349 1556 163 720 71 7
+3B11

205

Tabell 2. Beregnede lengdeområder for aldersgruppe3+, 4+ og > 5+ på
Ekse i august 1983.

Calculated tength ranges for fish in agegroups 3+, 4+ and
> 5+ at Ekse in August 1983.

Gruppe Beregnet lengdeområde (X .1 2s)
Group Calcutated length range

	

34- 11.1 - 13.2cm (10.7 - 13.9 cm)

	

13.3 - 15.4cm (12.3 - 18.3 cm)

	

>54- > 15.5cm (15.1 --> cm)



Formel for standardfeil er gitt etter Robson & Regier (1971). 95% kon-

fidensintervall for N  er  gitt ved beregnet bestand (N) + 2S.E.

Ved utregning av antall fisk i de enkelte sonene innen terskelområdet,

er det korrigert for innvandring fra andre soner i tiden mellom

merking og gjenfangst.

Kondisjonsfaktor er beregnet etter Fultons formel K = 100.w/13 der w

er vekt i gram og 1 er lengde i cm.

Kondisjonsfaktoren ble utregnet sonevis (sone 4B, 5 og 6A) for fire

ulike lengdegrupper; I 11,0-13,9, II 14,0-16,9, III 17,0-19,9 og IV

20,0-22,9 cm (vedlegg V).

I denne rapporten er det brukt gruppebetegnelser som 3+, 4+ osv. Dette

er gjort fordi fisken i august ikke har avsluttet vekstsesongen. En 3+

fisk er inne i sin I.vekstsesong,4+ i sin 5. osv. Til sammenligning

ble det hos Andersen (1979, 1983) ikke brukt "+" bak gruppebetegnel-

sen.

Biomassen av fisk i terskelområdet i 1976 og 1983 er beregnet på

grunnlag av veiing av et antall fisk. I hver av sonene sammenholdt med

antall fisk beregnet.

Grunnlaget for sammenligning av kondisjonsfaktoren i 1976 og 1983 er

henholdsvis 329 og 336 fisker. Kondisjonen mellom de to årene er

testet med Student t-test.

Der det ikke er referanse på sammenligningene med 1976 eller 1977 er

grunnlagsmateriale fra Terskelprosjektet i Eksingedalen brukt.

17
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RESULTATER

Len de o aldersfordelin

Figur 9-13 viser lengdefordeling av fisken fra august 1983 for hver av

sonene  6B, 6A, 5 og 4B og sonene 4B-6B samlet (3786 fisk). Figur 14

viser en tilsvarende fordeling for fangsten i øynahølen, sone 3811.

I terskelområdet (sone 4B-6B) utgjør fisk fra 16 - 19,5 cm hele 71%

(figur 13). Fisk < 16 cm utgjør 17% og fisk > 19,5 cm 12%. I sone 3B11

viser lengdefordelingen det samme mønsteret med henholdsvis 70, 24 og

(figur 14). I 1976 var 31,5% av fisken < 16 cm, 36,5% mellom

16-19,5 cm og 32% > 19.5 cm (vedlegg II). De tilsvarende tallene i

1977 var 45, 22 og 33% (vedlegg II).

Figur 15 viser alderssammensetningen av den skjell- og otolittanaly-

serte fisken fra Ekse 1983. Aldersgruppene5+ og 6+ (årsklassene 1978

og 1977) dominerer. Fisk i aldersgruppe 5+ har en gjennomsnittlig

lengde på 17,3 cm i august 1983 og aldersgruppe6+ 18,8 cm (jfr. figur

13).

Med grunnlag i figur 13, tabell 2 og vedlegg I kan følgende "grove"

fordeling settes opp for all fanget ørret eldre enn aldersgruppe 1+ i

terskelområdet på Ekse 1983:

	

Gruppe 2+ og 3+ fisk : ca. 5%

	

4+ fisk : ca. 10%

" 5+ og 6+ fisk : ca. 70%

	

>7+ fisk : ca. 15%
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N-786 1983 SONE 6B
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FISKELENGDE,cm

Figur 9: Prosentvis lengdefordeling for fisk i sone 6B 08.08 og 10.08,
1983.

Percentage distribution by length of fish in zone 6B on 8
and 10 August 1983.

N- 34 7 1983 SONE 6A
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<9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FISKELENGDE,cm
Figur 10: Prosentvis lengdefordeling for fisk i sone 6A 9.08

og 10.08.1983.

Percentage distribution by length of fish in zone 6A on
9-10 August 1983.
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N-1783 1983 SONE 5
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<9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FISKELENGDE,cm

Figur 11: Prosentvis lengdefordeling for fisk i sone 5 (terskel-
bassenget) 09.08 og 11.08.1983.

Percentage distribution by length of fish in zone 5 (the
weir basin) on 9 and 11 August 1983.

N-870 1983 SONE 4B
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FISKELENGDE,cm

Figur 12: Prosentvis lengdefordeling for fisk i sone 4B 10.08.og 11.08
1983.

Percentage distribution by length of fish in zone 4B on
10-11 August 1983.
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N-3786 1983 SONE 4B-6B

10

5

<9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FISK ELENGDE,cm

Figur 13: Prosentvis lengdefordeling for fisk i terskelområdet, sone
4B-6B, 08.-11.08.1983.

Percentage distribution by length of fish in the weir area,
zones 4B-6B, on 8-11 August 1983.

N-2 16 1983 SONE 3BII
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<9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FISK ELENGDE,cm

Figur 14: Prosentvis lengdefordeling for fisk i sone 3B11 (øynahølen)
11.08 og 12.08,1983.

Percentage distribution by length of fish in zone 3B11  (øy-
nahølen Pool) on 11-12 August 1983.
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75 N - 176
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25

0+ 2+ 4+ 6+ 8+ 10+ 12+ 14+

ALDERSGRUPPE

Figur 15: Alderssammensetning av fisk fra terskelområdet på Ekse i
august 1983 (basert på skjell- og otolittanalyser). Den
skraverte delen av søylene viser andelen hannfisk.

Age composition of fish from the weir area at Ekse in August
1983 (based on scale and otolith analyses). The
hatched parts shows the proportion of males.



K'ønnsfordelin o leønnsmodnin

Tabell 3 viser kjønnsfordeling og kjønnsmodning av fisk i terskel-

området i august 1983. Av 174 tilfeldig utvalgte fisk var 75 hanner

(43%) og 99 hunner (57%).

I de yngste aldersgruppene 2+ til 4+, er materialet lite, men det

synes som ca. 25% av hannfisken ble kjønnsmoden som 2+. Ingen av hunn-

fiskene var kjønnsmodne i de samme aldersgruppene. I aldersgruppe5+

var 54% av hannene og 48% av hunnene kjønnsmodne. Tilsvarende i gruppe

6+ var 61% og 64%. For fisk eldre enn aldersgruppe7+ er materialet

svært lite, men det forekom umodne individer av begge kjønn.

Vekst

ørreten på Ekse viser liten, men jevn, vekst de første tre åra (figur

16). I det 4. og 5. året er det tendens til utflating i veksten, men

det er først i det 6. leveåret at tydelig stagnasjon inntrer.

Veksten for de yngre årsklassene er mindre enn for de eldre (omvendt

Lees fenomen). For årsklassene1977og 1980 er lengda ved 3. vinter

henholdsvis 13,0 og 11,2 cm (vedlegg IV).
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Tabell 3: Fordeling av umoden og kjønnsmoden fisk i terskelområdet på
Ekse i august 1983.

Distribution of immature and sexuaZly mature fish in the
weir area at Ekse in August 1983.

Alders- Hannfisk Prosent Hunnfisk Prosent
gruppe UmodenKjønns- kjønns- UmodenKjønns- kjønns-



moden moden moden moden

Age group Males % sexu- Females % sexu-



Imature Mature caly

mature
Imature Mature caly

mature

2+ 3 1 25,0 5 0 0
3+ 4 3 42,9 5 0 0
4+ 4 2 33,3 7 0 0
5+ 17 20 54,1 26 24 48,0
6+ 5 8 61,5 9 16 64,0

	

7+ 1 1 1

	

8+ 1 2 1

	

9+ 2 1

	

10+ 1  1

	

11+ 1  2

37 38 54 45
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Figur 16. Tilbakeregnet vekst for ulike aldersgrupper av fisk på Ekse
i august 1983 (fra vedlegg IV). Tallene ved vekstkurvene
angir antall fisk i de ulike aldersgruppene.

Scale back-calculations for the various age groups of fish
at Ekse in August 1983 (from Appendix IV). The figures indi-
cate the number of fish in the different age groups.
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Bestandstetthet 1 8

Bestandsberegninger for terskelområdet (sone 4B-6B) og Øynahølen (sone

31311) er gitt i vedlegg III. Beregningene for terskelområdet er sam-

menfattet i tabell 4.

Bestanden av ørret eldre enn aldersgruppe 2+ i terskelområdet var ca.

6100 fisk i august 1983 (tabell 4). Dette gir en tetthet på ca. 15,0

fisk pr. 100 m2. 205 fisk ble tatt ut av bestanden til prøver (tabell

1). Bestanden av fisk eldre enn aldersgruppe 2+ var derfor ca. 6300

i det undersøkelsen i 1983 begynte.

Størst tetthet var det i terskelbassenget (sone 5) med ca 22,7 fisk

pr. 100 m2, eller ca 2500 fisk (tabell 4). Lavest tetthet ble funnet i

sone 6A med ca 5,6 fisk pr. 100 m2, eller ca 560 fisk.

Størst tetthet av fisk i aldersgruppene 3+ og 4+ hadde sone 4B med ca

2,8 og 3,2 fisk pr. 100 m2. Totalt utgjorde disse gruppene ca 1000

fisk i terskelområdet. Dette er 17% av totalbestanden av fisk eldre

enn 2+. I aldersgruppe > 5+ hadde sone 5 mest fisk med ca 20,7 fisk

pr. 100 m2.

Øynahølen (sone 3BII) hadde totalt ca. 480 fisk eldre enn aldersgruppe

2+. Dette gir en tetthet på ca. 39 fisk pr. 100 m2. Her var andelen av

fisk i gruppe 3+ og 4+ ca. 80, eller 17% av bestanden eldre enn al-

dersgruppe 2+ (jfr. terskelområdet).



Tabell 4: Bestandstetthet i terskelområdet, sone 4B-6B, på Ekse i
august 1983 (Fra vedlegg III).

Population density in the weir area, zone 4B-6B, at Ekse in
August 1983 (From appendix III).

Sone Gruppe 3+ Gruppe 4+ Gruppe >5+ Gruppe >3+

Zone Group 3+ Group 4+ Group >5+ Group >3+

i N/100 m2 N N/100 m2 i k/100 m2 k k/100 m2

6B 24 0,3 63 0,6 1075 11,0 1162 11,8

6A 12 0,1 51 0,5 494 4,9 557 5,6

5 136 1,3 191 1,8 2190 20,7 2517 22,7

4B 225 2,8 296 3,2 1321 14,4 1872 18,9

	

          •  

	

4B-6B 427 1,0 601 1,5 5080 12,4 6108* 15,0

* I tillegg kommer 205 fisker til prøver.

Fiskens kondis'on 1 6 o 1 8

Gjennomsnittlig kondisjon for de 329 fiskene fra 1976 var 1,04. Kondi-

sjonen innen de ulike lengdegrupper og soner viser liten variasjon.

K-faktor synker svakt med økende lengde, fra 1,06 til 1,03 (figur 17,

vedlegg V).

Gjennomsnittlig kondisjon for de 336 fiskene fra Ekse i 1983 var 0,93.

Det var relativ lik gjennomsnittlig kondisjon i de tre minste lengde-

gruppene, men store variasjoner m.h.t. sone. Fisk i lengdegruppe IV

(20,0-22,9 cm) skilte seg derimot ut med en K-verdi på 0,88 (fig. 17,

vedlegg V).
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K-FAKTOR

1,06

1,04 1976 N-336

1100

0196 1983 N-329

0,92

0,88

IV

LENGDEGRUPPE

Figur 17, Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for fire ulike lengdegrup-
per (I-IV) i sonene 413, 5 og 6A i 1976 (øverst) og 1983 (ne-
derst). Inndelingen i lengdegrupper og antall fisk i hver
lengdegruppe, framgår av vedlegg V.

Average K-factor for four different length groups (I-IV) in
zones 4B, 5 and 6A in 1976 (above) and 1983 (below). Appen-
dix IV shows the division into length groups and number of
fish in each length group.



Bestandens biomasse

Terskelområdet, sone 4B til 6B, hadde i 1983 en samlet biomasse på ca

313 kg for fisk eldre enn aldersgruppe 2+. I 1976 var biomassen bare

ca 170 kg (tabell 5). Den totale biomassen av fisk eldre enn alders-

gruppe 2+ hadde økt med hele 84% fra 1976 til 1983. Biomasse av fisk i

hver av sonene i terskelområdet i 1976 og 1983 er vist i tabell 5.

Figur 18 sammenstiller utviklingen i bestand, biomasse og kondisjon

fra 1976 til

29

Ekse (sone
fra 1976

Tabell 5. Biomassen av fisk eldre enn aldersgruppe 2+ på
4B-6B) i august 1976 og august 1983. Bestandstall
er hentet fra Andersen (1983).

Biomass of the ‘rish belonging to age groups 2+
Ekse in August  19ft  42nd August 1983. The figures
from Andersen (1983).

or more at
are taken

Sone Antall fisk kg Antall fisk kg totalt
veid i sona

Zone Number of Number of kg total
fish weight fish in zone





215 12,7 590 34,9
122 9,1 1180 88,0
82 5,3 285 18,4
142 10,8 380 28,9

170,2

1976 4B
5
6A
6B

4B-6B

Sone Antall fisk kg Antall fisk kg totalt
veid i sona

Zone Number of Number of kg total
fish weight fish zone





3,8 1872 86,8
26,4 2517 130,3
9,6 557 28,0
22,5 1162 67,7




312,8

1983 4B 82
5 510
6A 191
6B 386

4B-6B
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1,04 400

1,00 300

0,96 200
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1968 1976 1983

Figur 18. Forholdet mellom bestand, biomasse og kondisjon for fisk
eldre enn 2+ i terskelområdet (sone 4B-6B i 1968 (bare be-
stand), 1976 og 1983 Bestand (N), biomasse (kg)
og kondisjonsfaktor (K).

Relationship between population, biomass and condition of
fish older than 2+ in the weir area from 1968 to 1983 (1968
figures only indicate population).

Wenfan st av fisk merket 1 6-

Totalt 86 fisk merket i 1976-77 ble gjenfanget i 1983. Av disse hadde

7 fisk fortsatt Carlin- eller Floymerket i behold, mens 8 fisk hadde

tydelig arr etter merke. 71 fisk hadde "merke" etter finneklipping fra

1976 eller 1977.Finnene var delvis regenerert, men slik at en tydelig

kunne se at de tidligere var klipt. Fisken var klipt som 0+ eller 1+.

Av de 7 Carlin/Floymerkafiskene var 4 merket i 1976 og resten i 1977.

Lengdeog vekt er gitt i tabell 6. 4 av fiskene ble gjenfanget i samme

sone som de var merket. 2 fisk hadde forflyttet seg en sone og 1 fisk

to soner. Alder ved gjenfangst i 1983 er vist i tabell 6.



Tabell 6. Gjenfangst 1983 av Carlin- og Floymerket fisk fra 1976-77.

Recapture 1983 of fish marked Carlin- and Floy in 1976-77.

	

Ved merking 1976-77 Gjenfangst 1983 Alder
ved av-

At time of tagging 1976-77 ReCapture 1983 lesing
Merke- 1983
nummer Sone Dato Lengde Vekt Sone Dato Lengde Vekt

	

cm gram cm gram

Zone Date Length Weight Zone Date Length Weight Age in

	

cm cm gram 1983

31

C-404 5 12/5-76 15 32 6B
C-2396 5 21/9-76 22.3 111 5
c-2717 4B 27/9-76 16.2 44 5
C-2994 3B1 28/9-76 14.6 32 3B11
C-4846 6A 22/8-77 14.7 38 6A
F-4934 5 23/8-77 21.7 94 5
F-5002 4A 24/8-77 15.1 42 5

10/8 24.4 134
9/8 31.0 414
11/8 20.6




12/8 21.1




9/8 21.7 96
9/8 23.5 84
9/8 22.3




10+ F
14+ m
11+M
10+ F
8+ M
11+F

F=hunnfisk, M=hannfisk

Fiskensernærin å Ekse 1 8

Av mageprøvene fra Ekse i august 1983 er strykstrekningene 6A og 4B

slått sammen og holdt atskilt fra prøvene fra det mer stilleflytende

terskelbassenget, sone 5 (figur 19 og 20).

Den helt dominerende føden på Ekse i 1983 var larver og pupper av

fjærmygg. På strykstrekningene forekom larver i 88% og pupper i 91% av

prøvene. De utgjorde 71% og 13% av antall dyr. I terskelbassenget

forekom larver i 95%og pupper i 91% av prøvene. Her utgjorde larvene

69% og puppene 19% av antall dyr.

Døgnfluenymfer var langt hyppigere på strykstrekningene enn i bassen-

get. På strykstrekningene forekom de i 85% av prøvene, mot 51% i bas-

senget. I antall utgjorde de en liten del av dyrene, med 2,5%.

For vårfluene var forekomsten størst i terskelbassenget. Larvene

forekom her i 18% av magene og utgjorde 0,3% av antallet. Puppene

forekom i 51% av magene, men utgjorde bare 1,2% av antallet. På stryk-

strekningene var det bare 3% larver. Puppene utgjorde bare 0,4% av an-

tallet.
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51% av prøvene på strykstrekningene inneholdt knottlarver og 21%

pupper. De utgjorde imidlertid bare 1,5% og 0,9% av antallet. I ters-

kelbassenget var larver og pupper representert i 17% og 16% av magene,

men utgjorde bare 0,2% og 0,3% av antallet.

Under samlegruppa "annet" skjuler det seg hovedsakelig landinsekter,

men gruppene midd, stankelbeinslarver, svimygg etc. er også represen-

tert. I vel 90% av mageprøvene fra terskelbassenget var det dyr fra en

eller flere av disse gruppene. De utgjode 8% av antall dyr. For stryk-

strekningene var frekvensen 94% og 9%av antall dyr.

Totalt ble 132 fiskemager analysert. I 3 av disse ble det funnet fisk.

En fisk på 31,5 cm hadde en ca. 13 cm lang fisk i magen.

F%
100

50

Fjærmygglarver

Flærmyggpupper

Annet

Døgnfluenymfer

Steinfluenymfer

Knottlarver

Vårfluepupper

Fjærmygg imago

Knottpupper

50 loo A%

Figur 19. Fiskens ernæring i sone 4B og 6A (strykområder) i august
1983. F% er frekvensprosent og A% er antallsprosent.

Diet of the fish in zones 4B and 6A (rapids area) in Au-
gust.
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F%

	

100 Fjærmyggiarver

Fjærmyggpupper

Annet

	

50 Døgnfluenymfer

Vårfluepupper

Steinfluenymfer

Knottlarver

Knottpupper

50 100 A%
Figur 20. Fiskens ernæring i sone 5 (terskelbassenget) i august 1983.

F % er frekvensprosent og A % er antallsprosent.

Diet of the fish in zone 5 (weir basin) in August 1983.
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DISKUSJON

Metodikk

For diskusjon av skjell, otolitter og fiskens lengde som grunnlag for

inndeling av fiskematerialet i aldersgrupper, samt metodikk ved bereg-

ning av bestandstetthet, henvises til Andersen (1979og 1983).

Etter merking ble fisken sluppet tilnærmet samme sted som den var

fanget. Den merka fisken har hatt 1-2 døgn på å fordele seg tilfeldig

i den umerka delen av bestanden før gjenfangst. Notdragene, både under

merkerunde og gjenfangstrunde, ble jevnt fordelt innen den avfiska

sona og foretatt etter erfaringer høstet under fisket på Ekse i 1976-

77.Det er videre korrigert for innvandring av fisk fra andre soner.

Stort merke- og gjenfangstmateriale, godt kjennskap til bestandens

adferd og tidligere erfaring med notfiske i elva, skulle tilsi et godt

utgangspunkt for sikre bestandtall på Ekse i august 1983.

Resultater

Lengde- og aldersfordeling.

Fangstene i terskelområdet i 1983 viste en mer konsentrert lengdefor-

deling enn i 1976 og 1977.Særlig var innslaget av småfisk markert

forskjellig. Småfisk under 9 cm manglet helt i 1983. Den konsentrerte

toppen rundt 16-18 cm i 1983 tilsvarer den store 1978-årsklassen.

Med not vil de minste fiskene ha lettere for å unnslippe sammenlignet

med større fisk. Dette vil i særlig grad gjøre seg gjeldende med

økende vannføring. Forholdene i 1976-77 og 1983 var ganske like med

hensyn til vannføring, og vi kan således gå ut fra at notselektivite-

ten tilnærmelsesvis var den samme. De store forskjellene i mengde

småfisk < 9 cm skyldes derfor at denne gruppa ikke eller nesten ikke

forekom i 1983.



Kjønnsfordeling og kjønnsmodning.

Kjønnsfordeling hos ørret varierer med tid og sted. Den skjeve kjønns-

fordelingen på Ekse i august 1983 kan skyldes større dødelighet på

hannfisken under gyting. For gytende hannfisk i sitt 5. år fant Ander-

sen (1979) en høyere vinterdødelighet (iberegnet gyteperioden om

høsten) enn for andre grupper fisk, bl.a. eldre gytefisk. Det ble da

konkludert med at det var en stor belastning for denne fisken å gyte,

de fleste for første gang. Med den økningen i bestanden som hadde

skjedd på Ekse fra 1976 til 1983, er dette forhold enda mere relevant

i åra før 1983.

Vekst.

ørreten på Ekse er seintvoksende og tilveksten første året kan synes å

være liten. I følge Jonsson (1977)danner ikke ørret under 40 mm

skjell. Imidlertid fant Larsen (1977)et gjennomsnitt på 36 mm for

første års tilvekst på Ekse i 1967-1969, og Borgstrøm (1976) fant i

underkant av 35 mm tilvekst for ørret i Mørkedøla før terskelbygging.

Både i Nea (Langeland og Haukebø 1979) og i Hemsil (Ass 1981) var det

fisk med tilbakebergende lengder under 40 mm første året.

Ved aldersavlesing på dette materialet ble skjellalder kontrollert mot

otolittalder. Alderen skulle således være riktig. Avstanden mellom

sonene i otolittene vil til en viss grad også gi en pekepinn på den

tilsvarende avstanden i skjellet for de første årene. Dette forhindrer

ikke at første årssone systematisk kan være satt for langt inne på

skjellet. Hagala (1983) fant yngel på Ekse på 32-66,43-69 og 40-69 mm

henholdsvis i slutten av september, i oktober og i midten av november

1977. 1977antas å være et middels år for veksten hos ørreten på Ekse

(Hagala 1983).

Den videre veksten kan sammenlignes med Mørkedøla før terskelbygging

(Borgstrøm 1976), men er dårligere enn det Langeland og Haukebø (1979)

og Aass (1981) fant i Nea og Hemsil. Veksten var imidlertid vesentlig

bedre på fisken fra 1983 sammenlignet med de tidligere undersøkelsene

på Ekse i 1967-1969 (Larsen1977).

Tilbakeberegnede lengder vil normalt vise lavere vekst for eldre fisk

sammenlignet med yngre, det såkalte Lees fenomen (Lee 1912). I
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bestanden på Ekse var det et omvendt forhold, noe som sannsynligvis

har sammenheng med svært liten størrelsesselektiv dødelighet fra

beskatning.

Den gradvise utflatingen av veksten har sammenheng med forholdsvis

sein kjønnsmodning og at ikke all fisken gyter hvert år. Utflatingen i

veksten var mindre markert i 1967-1969 (Larsen1977)enn i 1983.

Bestandstetthet og bestandsvekst

ørretbestanden på Ekse ble første gang undersøkt sommeren 1968 (Larsen

1977).Merkegrunnlaget var den gang lite, og beregninger angående

tetthet må vurderes som usikre sett i forhold til de bestandsberegnin-

ger som foreligger fra 1976 og 1983.

Grovt regnet var det ca. 2000 fisk over 8 cm i hele Ekseområdet i 1968

(sone 2A-6B, figur 2)(Larsen 1977). Dette gir en tetthet på ca. 2 fisk

pr. 100 m2. Ca. halvparten (1000 fisk eller ca. 2,5 fisk pr. 100 m2)

befant seg i nedre del av området, det som nå betegnes som terskelom-

rådet, sone 4B-6B.

I 1976 var bestanden av fisk større enn 11-12 cm 5500-6000 innen hele

undersøkelsesområdet, sone 2A-6B (Andersen1979 og 1983). Bestanden

hadde blitt ca. 3 ganger større i løpet av 8 år, med en elveregulering

og terskelbygging midt i perioden.

Ser en på selve terskelområdet ved Ekse skole, var det strykstreknin-

ger der terskelbassenget nå ligger(Larsen 1977). Bestanden av fisk

større enn ca. 11-12 cm hadde økt fra ca. 1000 i 1968 til ca. 2400

fisk i 1976 (Larsen1977,Andersen1979 og 1983). Fisketettheten i

terskelbassenget, sone 5,hadde blitt 5-6 ganger så stor. Hos Andersen

(1983) er det satt opp noen hovedforklaringer på denne relativt kraf-

tige økningen av bestanden av eldre fisk:

- Bedre atskillelse av stor og liten fisk etter terskelbygging

(med basseng) og dermed mindre konkurranse.

- Gode småfiskår omkring 1970, bl.a. 1972, som har resultert i

økt bestand av større fisk omkring 1976.



- Bedre overlevelse for større fisk etter terskelbygging, med

gode overvintringsplasser i bassenget.

Det ble konkludert med at bestanden i 1976 var i fortsatt vekst, og og

bestanden i 1983-84 ville komme til å ligge godt over 1976-77 bestan-

den på bakgrunn av ekstra gode småfiskår i 1977og 1978. Det ble for-

utsatt at dødeligheten for større fisk ikke måtte forandre  seg  dras-

tisk i forhold til dødelighet funnet vinteren 1976/77 (Andersen1979

og 1983). Konklusjonen hos Andersen (1983) ble forfattet minst ett år

før den nye fiskeundersøkelsen i august 1983.

Resultatene fra 1983 viser at bestanden av fisk eldre enn aldersgruppe

2+ lå betydelig over 1976/77 bestanden. Totalt 3786 individuelle

fisker over 9 cm ble fanget i terskelområdet i løpet av en uke. Dette

i seg selv tilsier en bestand større enn bestanden i 1976-77. Den

totale bestanden av fisk eldre enn aldersgruppe 2+ i terskelbassenget

ble beregnet til ca 6000. Dette gir en bestandsvekst fra 1976 til 1983

på rundt 150%. (Ca 6300 fisk og 160% før uttak av fisk til prøver,

tabell 1.)

Bestandsveksten fra 1976 til 1983 kan summeres slik:

Sone N/100 m2 1976 N/100 m2 1983 økning i %

37

6,4 18,9 195

11,1 22,7 105

2,8 5,6 100

3,9 11,8 203

6,1 15,0 146

4B

5
6A

6B

4B-6B

Borgstrøm (1976) oppgir tettheter på ca. 4 ind. pr. 100 m2 for Mørke-

døla i lengdegruppe 11-24 cm. For ørret større enn 8 cm i Nea oppgir

Langeland og Haukabø (1979)tettheter på 21-61 ind. pr. 100 m2 i

terskelområder og 5-16 ind. pr. 100 m2 for strykområder.

I 1976 kunne en tydelig skille mellom en tetthet på strykområdene

(sone 4B, 6A og 6B) med gjennomsnittlig 4-5 fisk pr. 100 m2 og en

tetthet i terskelbassenget med ca. 11 fisk pr. 100 m2. Dette gir en

tetthetsforskjell mellom områdene på 1:2,5.
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For 1983 er det rettere å snakke om en tetthet for området ovenfor

terskelen (sone5 og 4B) og en tetthet nedenfor (sone 6A og 6B). 6A og

6B har en middeltetthet på 8-9 fisk pr. 100 m2 og 5-4B en middeltett-

het på 21-22 fisk pr. 100 m2. Også her blir tetthetsforskjellen mellom

områdene 1:2,5. Det er derfor ikke lenger korrekt å snakke om en

tetthet på strykområder og en i bassenget slik det er gjort hos Ander-

sen (1979 og 1983).

Fisketettheten har tydelig vokst mest i "yttersonene" av terskelområd-

et, med ca. 200% i både 4B og 6B. Disse to sonene har trolig ikke vært

"mettet" av fisk på samme måte som 6A og 5 rundt 1976. En annen mulig-

het er at fisk er presset ut fra terskelbassenget og okkupert "ledige"

plasser i 6B og 4B.

Ser en på utviklingen av ørretbestanden i terskelområdet på Ekse fra

1968 til 1983, har den økt til det 6-dobbelte. Dette gjelder fisk

større enn aldersgruppe 2+ i 1983 og større enn 8 cm i 1968 (Larsen

1977). Den sterke økningen i bestandstetthet må ha ført til mindre mat

pr. fisk, noe en lett kan "lese" ut fra kondisjonsfaktoren. Men næ-

ringsknapphet har til en viss grad blitt motvirket av en økende pro-

duksjon av bunndyr etter 1976, Fjellheim et.al. 1987).

Variasjoner fra år til år i bestandstetthet av større fisk skyldes

ofte variasjoner i overlevelse som yngel eller ettåringer. Et godt

rekrutteringsår kan danne grunnlaget for stor voksenbestand noen år

senere. Ofte kan en eller et par årsklasser dominere bestanden. Varia-

sjoner i tetthet kan vanskeligere forklares ut i fra variasjoner i

dødelighet på den større fisken (Hile 1954, Le Cren 1965). Burnet

(1959) viste for to ørretelver at antall 2- og 3-åringer var avhengig

av antall yngel i de samme årsklasser.

I 1983 utgjorde 1977- og 1978-årsklassene ca. 70% av den fangbare

bestanden. Disse to årene var meget gode småfisk- og yngelår, med

tettheter på ca. 70 ind. pr. 100 m2 i sone 4B og ca. 35 ind. pr. 100

m2 i sone 6A (Hagala 1982).

Innslaget av fisk mindre enn 9 cm i notdragene var ca. 6,5% i juli-

august 1976 og hele 14,5% i august 1977 (vedlegg II). Til sammenlign-

ing ble det i august 1983 ikke fanget en eneste fisk mindre enn 9 cm i

nota til tross for meget store fangster (figur 13). Vannføringen i



august 1976, 1977og 1983 var tilnærmet den samme.

Dette viser at 1977(og i tillegg 1978) var meget gode yngel- og små-

fiskår på Ekse, med gunstig vannføring i kritiske perioder for yngel

og småfisk. Det er årsklassene1977og 1978 som er hovedårsaken til at

fiskebestanden på Ekse nådde opp i rundt 6000 fisk eldre enn alders-

gruppe 2+ i 1983.

Kondisjon og biomasse

Fisken på Ekse i 1983 hadde en betydelig lavere kondisjon enn i 1976.

I 1976 lå gjennomsnittlig kondisjonsfaktor på 1,04, en brukbar kondi-

sjon biotopen tatt i betraktning. I 1983 var den gjennomsnittlige kon-

disjonsfaktoren sunket til 0,93. Nedgangen i kondisjon gjelder for

alle oppsatte lengdegrupper. Dårligst kondisjon i 1983 hadde fisk over

20 cm. Enkeltfisker hadde her en kondisjon på under 0,8. Det må være

betydelig næringsknapphet innen terskelområdet, og konkurransen om den

næringen som finnes, gjør at fisken forbruker ekstra mye energi.

Bestandens biomasse i terskelområdet økte med ca 84% fra 1976 til

1983, mens antall fisk økte med ca 150%. Økning i biomasse er derfor

ikke proporsjonal med økningen i antall.

Ernæring

Ørretens ernæring gjennom året kan vise store endringer i en bestemt

lokalitet. Ernæringsmønsteret skifter også mellom rennende og mer

stilleflytende elvepartier. Ernæringa på Ekse i august 1983 var domi-

nert av fjærmygglarver både på strykstrekningene og i terskelbassen-

get. Også de følgende gruppene, fjærmyggpupper, " annet" og døgn-

fluenymfer, var ganske likt fordelt i prøvene mellom de to ulike elve-

partiene. Fjærmygg, landinsekter og døgnfluenymfer synes å være blant

de dominerende næringsemnene for ørret også i andre vassdrag (Hegg-

berget 1977, 1982, Langeland og Haukebø 1979,Aass 1983). Larsen

(1977) fant at landinsekter dominerte på Ekse i 1967 og 1969; etter-

fulgt av like mengder steinfluer og fjærmygg. Tilsvarende dominans av

landinsekter fant Heggeberget (1977, 1982) i Skjoma både før og etter

regulering.
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KONKLUSJON

Bestanden av ørret eldre enn aldersgruppe 2+ i terskelområdet på

Ekse, sone 4B-6B, er blitt ca. 2,5 ganger så stor fra 1976 til

1983. Sammenlignet med bestanden i 1968, før regulering og terskel-

bygging, er den blitt ca. 6 ganger større.

Bestanden domineres av aldersgruppene 5+ (årsklasse 1978) og 6+

(årsklasse 1977) med rundt 70%. 1977 og 1978 må ha vært svært gode

småfiskår for ørreten på Ekse.

Sone 4B og 6B har hatt størst økning i tetthet med rundt 200%, mot

100% i sone 5 og 6A. Det er en markant forskjell i tetthet ovenfor

og nedenfor terskelkrona i 1983, med ca. 2,5 ganger større tetthet

i sonene 4B-5 enn i sonene 6A-6B. I 1976 var det markante for-

skjeller i fisketetthet mellom strykområdene (sone 4B, 6A og 68) og

terskelbassenget (sone 5).

Den sterke økningen i fisketetthet i terskelområdet har trolig ført

til at et sosialt system basert på mange og små territorier, har

blitt avløst av et løst hierarkisystem som kan "tolerere" en

midlere større tetthet.

Den sterke bestandsøkningen fra 1976 til 1983 har gått på bekostn-

ing av fiskens kvalitet. Gjennomsnittlig kondisjon i 1976 var 1,04,

mot 0,93 i 1983. Enkelte fisker hadde en kondisjonsfaktor under

0,8.

Bestandens biomasse hadde bare økt med ca. 84% fra 1976 til 1983,

fra ca 170 kg til ca 313 kg.

Bestanden av ørret eldre enn aldersgruppe 2+ i krnahølen hadde bare

økt med ca. 27% fra 1976 til 1983. Denne hølen må sees på som et

"eldre system" sammenlignet med terskelområdet. På grunn av et

trolig sterkt revirsystem eller dominansehierarki, har en ikke her

fått så sterk økning i tetthet. En annen forklaring er at bestand-

tilveksten har vært mindre ovenfor sone 48 etter 1976.



Det ble ikke fanget ørret mindre enn 9 cm i nota under fisket i

august 1983, mot 6,5% i 1976 og 14,5% i 1977.Vannføringen var til-

nærmet den samme de tre åra. Mye kan derfor tyde på at konkurransen

mellom stor og liten fisk i terskelområdet har blitt større fra

1976 mot 1983, med økt dødelighet for den mindre fisken.

Bestanden i 1983 har skjev kjønnsfordeling, med rundt 43% hanner og

57%hunner.

10.Fiskens ernæring var dominert av larver og pupper av fjærmygg. I

tre av mageprøvene ble det funnet fisk.

11.Den begrensede næringsmengden i elve-økosystemet på Ekse, sammen

med kort sommersesong og stort energiforbruk ved å leve hele livet

i elv, tilsier en "øvre grense" for ørretbestanden i terskelområdet

på ca. 3500 fisker eldre enn aldersgruppe 2+ (eller en biomasse på

ca. 250 kg) dersom fisken skal ha middels bra kondisjon, rundt 1,0.
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Vedlegg I. Lengder for fisk i gruppene 2+, 3+, 4+, 5+ og 6+ fra
Ekse 1983.

Lenghts for fish in the groups 2+, 3+, 4+, 5+ and 6+ from
Ekse 1983.

Gruppe 2+ Gruppe 3+ Gruppe4+ Gruppe 5+ Gruppe 6+

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
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10,9
9,7
10,0
10,3
10,0
10,1
10,6
9,8
10,7

n= 9
10,2

s= 0,42

14,2 12,5 18,3 17,4 17,1
12,5 17,8 19,1 17,2 18,0
11,3 14,7 18,4 17,3 16,6
11,9 15,7 17,2 18,6 17,3
13,3 16,5 21,1 17,6 21,2
12,4 16,5 18,9 17,1 16,1
12,3 16,4 17,8 18,2 19,0
11,6 14,5 18,3 17,6 19,1
12,2 13,6 18,5 16,7 18,2
12,3 15,1 17,4 15,3 21,2
11,6 16,8 19,3 17,2 18,7
12,2 15,5 20,3 18,5 21,2




13,7 17,0 16,4 21,3




17,3 16,0 19,5




15,7 16,9 17,8
n= 12 n= 13 16,8 16,8 20,0
k= 12,32 3Z= 15,53 19,4 17,5 20,3
s= 0,79 s= 1,50 15,8 17,0 18,1




17,0 18,3 20,1




18,1 17,5 22,7




16,3 16,8 20,2




16,3 16,7 19,3




14,5 17,6 18,0




17,6 15,5 19,5




17,1 17,5 15,0




18,4 16,2 18,6




17,3 17,0 18,5




16,7 18,6 16,3




18,5 17,6 17,8




16,4 16,5 17,7




17,0 15,4 18,3




17,4 16,4





16,5 17,4 20,9




17,4 17,2 16,4




17,4 17,2 19,3




16,5 16,4 19,0




16,0 16,3 19,2




17,7 17,6 17,5




17,5 15,8 19,3




17,5




n= 79 n= 38
R= 17,3 Yc= 18,8
s= 1,10 s= 1,67
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Vedlegg II. Prosentvis lengdefordeling for fisk i terskelområdet,
sone 4B-6B, i 1976 og 1977.

N - 575 1976 SONE 4B-6B

<9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FISKELENGDE,cm

N-738 1977 SONE 4B-6B

<9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FISKELENGDE,cm



Vedlegg III. Bestandsberegninger innen sone 4B-6B på Ekse og øyna-
hølen, sone 3B11, i august 1983. Tabellen gjelder for
fisk eldre enn aldersgruppe 2 +.

Appendix III. Population estimates within sone 4B-68 at Ekse and øyna-
hølen, sone 3B11, in August 1983. The table is for fish
older than age group 2 +.
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3+ 6 4

	

4+ 19 20
6B >5+ 316 534

	

>3+ 341 558

	

3+ 6 2

	

4+ 15 17
6A >5+ 156 190

	

>3+ 177 209

	

34- 24 34 6

	

4+ 47 57 14
5 >5+ 872 987 393

	

>3+ 943 1078 413

	

34. 29 44 5

	

4+ 60 79 16
4B >5+ 325 439 108

	

>3+ 414 562 129

	

34- 6 11

	

4+ 8 15
3B11 >5+ 81 123
øyna-

	

hølen >3+ 95 149

10- 67
27- 99
973-1175

1049-1271

8- 28
19- 83
411- 577

470- 652

136 48- 224
5 191 117-265
42 2190 2063-2317

2517
47 2461 2318-2604

255 59- 451
296 183- 409

5 1321 1141-1501
1872

5 1804 1573-2035

455 235- 675
595 458- 732
4998 4768-5228
6048
5850 5584-6116

95% c.i.
R/100 m2

	

0,3 0,1- 0,8

	

0,6 0,3- 1,0

	

11,0 9,9-12,0

	

11,9 10,8-13,0

	

0,1 0,1- 0,3

	

0,5 0,2- 0,8

	

4,9 4,1- 5,7

	

5,6 4,7- 6,5

	

1,3 0,5-2,1

	

1,8 1,1- 2,5

	

20,7 19,5-21,9

	

23,2 21,9-24,6

	

2,8 0,6- 4,9

	

3,2 2,0- 4,4

	

14,4 12,4-16,3

	

19,6 17,1-22,1

	

1,1 0,6- 1,7

	

1,5 1,2- 1,8

	

12,6 12,0-13,2

	

14,7 14,1-15,4

	

1,8 1,2- 3,2

	

5,0 1,8-10,8

	

33,2 23,3-43,0

	

39,3 28,6-50,0

Sone Gruppe m c r korr. ^ 95% c.i.
Zone Group va.

1 0 24
6 0 63

157 1 1075




1162
164 1 1160

1 0 12
5 0 51
60 2 494




557
66 2 561

	

34- 65 84 12 0

	

4+ 141 173 41 5

	

4B-6B >5+ 1669 2150 718 50

	

>3+ 1875 2407 771 55

3 0 22 14- 38
2 0 60 21- 129
25 0 398 280-516




480




30 0 472 344-600



Vedlegg IV. Tilbakeberegnet vekst for fisk fanget i august 1983.

Appendix IV.  Backcalculated growth for fish caught in Augst 1983.

AlokirAntall 11 12 13 14 15 16 17 16 19 110 111 112 113 114

2+ 9 3,5 8,6








3+ 12 3,2 7,2 11,2








4+ 13 3,7 7,8 11,4 13,9








5+ 87 3,9 7,9 12,3 15,0 16,7








6+ 38 3,8 9,0 13,0 16,0 17,7 18,4







7+ 3 4,0 8,6 13,8 16,8 18,8 19,4 19,5







8+ 4 3,8 8,2 14,8 17,8 19,7 20,4 20,8 21,1






9+ 3 3,9 9,4 15,9 19,3 21,9 23,1 23,7 24,0, 24,1






10+ 3 4,2 8,1 12,8 15,9 18,8 21,1 22,2 22,4 22,5 22,7





11+ 3 4,2 7,8 11,8 16,1 18,8 20,8 21,4 21,9 22,3 22,4 22,5





14+ 1 3,3 8,9 14,0 17,5 21,0 24,5 26,6 27,3 28,0 28,9 29,4 29,9 30,5 30,8




176












Vedlegg V. Fiskens kondisjon på Ekse i  1976  og  1983.

Appendix V. The  condition of the fishes at Ekse in 1976 and 1983.

1976 


Lengde-I
gruppe  11,0-13,9

Length-
group

II
14,0-16,9

III
17,0-19,9

IV
20,0-22,9

I-IV
11,0-22,9

Sone 4B N=39 N.42 N=42 N=32 N=155
Zone 1,06 1,04 1,04 1,02 1,04

Sone 5 N=14 N=15 N=42 N=30 N=101
Zone 1,05 1,03 1,03 1,05 1,04

Sone 6A N=  7 N=19 N=36 N=18 N=80
Zone 1,05 1,07 1,05 1,02 1,05




N=60 N=76 N=120 N=80 N=336




1,06 1,05 1,04 1,03 1,04





1983




Lengde-I II III IV I-IV
gruppe 11,0-13,9 14,0-16,9 17,0-19,9 20,0-22,9 11,0-22,9

Length
group






Sone 4B N= 9 N=37 N=32 N= 4 N=82
Zone 0,97 0,98 0,94 0,85 0,96

Sone  5 N=22 N=42 N=42 N=28 N=134
Zone 0,91 0,95 0,94 0,87 0,92

Sone  6A N=10 N=42 N=42 N=19 N=113
Zone 0,93 0,90 0,91 0,90 0,91




N=41 N=121 N=116 N=51 N=329




0,93 0,94 0,93 0,88 0,93
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building of weirs.) 42 s.

LARSEN, ROALD 1977: ØRRETENS VANDRINGER, BESTANDSSTØRRELSE, VEKST OG FØDE I
ØVRE DEL AV EKSINGEDALSELVEN FØR REGULERINGEN.
(Migration, population size, growth and nutriment of Brown Trout (Salmo
Trutta L.) in the river Eksingedalselven, western Norway, before
regulation of the river.) 31 s.

AASS, PER 1978: ØRRET OG ØRRETFISKE I HALLINGDALSELVA VED GOL.
(Age, growth, stocking and yield of Brown Trout in river Hallingdalselv
at Gol, east Norway.) 42 s.

RAASTAD, JAN E. 1979: BUNNDYRUNDERSØKELSER I REGULERTE ELVER MED HOVEDVEKT
PÅ INSEKTGRUPPEN KNOTT (DIPTERA, SIMULIIDAE).
(Investigations of the bottom fauna of regulated rivers, with special
emphasis on Black-flies, (Diptera, Simuliidae).) 62 s.

LANGELAND, ARNFINN OG TROND HAUKEBØ 1979: ØRRET, LAKE OG BUNNDYR I NEA FØR
BYGGING AV TERSKLER.
(Trout, Burbot and bottom invertebrates in the river Nea, central Norway,
before building of weirs.) 56 s.

BÆKKEN, TORLEIF, ARNE FJELLHEIM, ROALD LARSEN OG CHRISTIAN OTTO 1979: INN-
OG UTFØRSEL AV ORGANISK MATERIALE TIL TERSKELBASSENGET VED EKSE,
EKSINGEDALEN.
(Inpui an output of organic materials to the weir basin at Ekse,
Eksingedalen.) 38 s.



FREDRIKSEN, KAREN SKAUGE 1980: VEGETASJONSUNDERSØKELSE I ØVRE DEI AV
EKSINGEDALSVASSDRAGET.
(A survey of vegetation in the upper catchment area of the river
Eksingedalselven, western Norway.) 28 s.

EVENSEN, TOR HENNING 1981: ØRRETVANDRING I ØVRE DEL AV EKSINGEDALSELVA.
(Migration of Brown Trout (Salmo trutta L.) in the upper part of the
river Eksingedalselva.) 37 s.

BÆKKEN, TORLEIF, ARNE FJELLHEIM OG ROALD LARSEN 1981: BUNNDYRSTUDIER I
EKSINGEDALSELVA VED EKSE ETTER REGULERING OG TERSKELBYGGING.
(Benthic animal studies in the Eksingedalen River at Ekse after
regulation and weir-building.) 47 s.

BÆKKEN, TORLEIF, ARNE FJELLHEIM OG ROALD LARSEN 1981: DRIV AV BUNNDYR INN I
OG UT AV TERSKELBASSENGET VED EKSE.
(Drift of benthic animals into and out of the weir basin at Ekse,
Eksingedalen river.) 37 s.

BÆKKEN, TORLEIF, ARNE FJELLHEIM OG ROALD LARSEN 1981: BUNNDYRPRODUKSJON I
EKSINGEDALSELVA VED EKSE ETTER REGULERING OG TERSKELBYGGING.
(Benthic animal production in the Eksingedalen River at Ekse after
regulation and weir-building.) 32 s.

BÆKKEN, TORLEIF, ARNE FJELLHEIM OG ROALO LARSEN 1981: FYSISKE OG KJEMISKE
PARAMETRE VED INN OG UTLØP AV TERSKELBASSENGET VED EKSE, EKSINGEDALEN.
(Physical and chemi.cal parameters at the inlet and outlet of the weir
basin at Ekse, Eksingedalen.) 33 s.

BORGSTRØM, REIDAR 1981: ØRRETBESTANDEN I MØRKEDØLA ETTER BYGGING AV
TERSKLER.
(The population of Brown Trout (Salmo Trutta I.) in the river Mørkedøla
during and after construction of weirs.) 25 s.

AASS, PER 1981: FISK OG FISKERE I HEMSIL 1979.
(The Brown Trout fishery of river Hemsil, east Norway 1979.) 50 s.

HEGGBERGET, TOR G. 1982: OM LAKS OG ØRRET I SKJOMA ETTER REGULERING OG
TERSKELBYGGING.
(Presmolt Atlantic Salmon (Salmo Salar L.) and Brown Trout (Salmo Trutta
L.) after hydro-electric development and building of weirs in the river
Skjoma, north Norway.) 70 s.

HAGALA, YNGVAR 1983: EGGPRODUKSJON, YNGELTETTHET, DØDELIGHET OG VEKST HOS
ØRRET (SALMO TRUTTA L.) YNGRE ENN 3 ÅR I ØVRE DEL AV EKSINGEDALSELVA.
(Egg production, density, mortality and growth of Brown Trout younger
than 3 years (Salmo Trutta L.) at Ekse, Eksingedalselva river.) 47 s.



ANDERSEN, TORFINN FREDIN 1983: BESTANDSTETTHET OG DØDELIGHET HOS ØRRET
(SALMO TRUTTA L.) ELDRE ENN 2 ÅR I ØVRE DEL AV EKSINGEDALSELVA.
(Density and mortality of Brown Trout (Salmo Trutta L.) older than 2
years, at Ekse, Eksingedalselva River.) 54 s.

AASS, PER 1983: ØRRETEN I HALLINGDALSEIVA OG HEMSIL.
(The Brown Trout of the rivers Hallingdalselv and Hemsil eastern Norway,
age, growth, food and migration.) 48 s.

RAASTAD, JAN E. 1983: TERSKLERS VIRKNING PÅ BUNNDYR I REGULERTE VASSDRAG,
MED HOVEDVEKT PÅ INSEKTGRUPPEN KNOTT (DIPTERA, SIMULIIDAE).
(The effekt of weirs on macrobenthos in regulated rivers, with special
emphasis on Black—flies (Diptera, Simuliidae).) 98 s.

KORSEN, INGVAR 1984: LAKS OG AURE I TODALSELVA (TOÅA) PÅ NORDMØRE ETTER
REGULERING OG BYGGING AV TERSKIER.
(Salmon (Salmo Salar L.) and Brown Trout (Salmo Trutta L.) in the river
Todalselva (Toåa), west Norway, after hydro-electric development and
building of weirs.) 38 s.

LID, GUNNAR OG TOM SCHANDY 1984: LAKSANDAS FOREKOMST OG NÆRINGSVALG I
HALLINGDALSELVA VED GOL.
(The occurence of Goosander (Mergus Merganser) and its choise of food in
the river Hallingdalselva near Gol.) 30 s.

NAVRUD, STÅLE 1987: ØKONOMISK VERDSETTING AV FRITIDSFISKET ETTER ØRRET
(SALMO TRUTTA L.) I HALLINGOALSELVA I GOL KOMMUNE.
(Economic evaluation of recreational fishing in the river Hallingdals-
elv.) 121s.

FJELLHEIM, ARNE, LEIF R. KARLSEN OG GUNNAR G. RADDUM 1987: BUNNDYRFAUNAEN I
EKSINGEDALSELVA VED EKSE. EN SAMMENLIGNING AV FORHOLDENE 3 OG 11 ÅR ETTER
TERSKELBYGGING.
(The bottom fauna in the river Eksingedalselva at Ekse. A comparison of
the conditions 3 and 11 years after building of weirs.) 46 s.

ARNEKLEIV, JO VEGAR 1988: FISKEBESTAND OG BUNNDYR I NEA ETTER BYGGING AV
TERSKLER
(Fish populations and benthos in the river Nea after construction of
weirs.) 35 s.

ANDERSEN, TORFINN F. OG EINAR KLEIVEN 1988: FORANDRINGER I ØRRETBESTANDEN
VED EKSE FRA 1976 TIL 1983.
(Changes in the trout population at Ekse from 1976 to 1983.) 48 s.

KARLSEN, LEIF R. 1988: NÆRINGSOPPTAK HOS ØRRET (Salmo trutta L.) I RELASJON
TIL NÆRINGSTILBUDET I DEN REGULERTE EKSINGEDALSELVA.
(Food consumption by brown trout (Salmo trutta L.) in relation to the
available food in the regulated river Eksingedalselva.) 51 s.


