


Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen fase II er knytt til manøvreringsreglementet for Suldalslågen som blei
vedteke av Kronprinsregenten i Statsråd 22. juni 1990. Reglementet er eit prøvereglement som opphavleg
hadde ei funksjonstid på 5 år, men som er forlenga.

Grunnen til at det blei søkt om endra manøvreringsreglement for Suldalslågen var at den tidlegare manøvreringa
førte til ulemper for laksen i Suldalslågen, og til ustabile driftsforhold for regulanten. Det var dessutan mykje som
peika i retning av at ulempene for laksen kunne reduserast utan at dette trong gå ut over kraftproduksjonen.

I den forlenga prøveperioden er målet å utvikle tiltak som kan kompensere for ulempene reguleringa har påført
laksestamma. Utgangspunktet er a gjera tiltak i elva framfor a arbeide med laks i oppdrett, og at tiltaka om
mogleg skal vera økologisk og økonomisk betre enn tiltaka som blei bruka før prøveperioden starta.

Arbeidsoppgavene er utvida i forhold til fase I ved at arbeidet med forsuringsproblematikken i Suldalsvassdraget
er tatt med i fase II. Problemstillingane synes! å ha interesse ut over a loyse oppgavene i Suldalslågen, og
resultata får tru leg overføringsverdi til andre vassdrag. Samarbeidspartane er Norges vassdrags- og enerigiverk
(NVE), Direktoratet for naturforvaltning (DN), Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFO), Glommens og
Laagens Brukseierforening (GLB), Statkraft Engineering og Noregs forskingsråd gjennom programmet EFFEN.
Suldal kommune og Suldal elveigarlag har observatør i styret.
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Hovudmalsetjingane for prosjektet er a:

selje søkelys på problemstillingar og utarbeide tilråding om miljøfaglege moment som bør leggast til
grunn ved utarbeidinga av nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen

skaffe generell kunnskap om laksebiologi, forsuring og andre miljøeffektar av vassdragsreguleringar

utvikle metodar for a styrkje laksestamma gjennom tiltak i elva som både er økologisk og økonomisk
betre enn tidlegare, og a gjera framlegg om korleis produksjonen av Suldalslågens naturlege
laksestamme kan optimaliserast, slik at det blir eit attraktivt fiske med ein fangst som minst svarar til
gjennomsnittet dei siste 30 åra

publisere resultata frå prosjektet i eigen rapportserie og samanstille relevant kunnskap i eiga bok
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FORORD

I denne rapporten summerer styret for Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen opp
sju ars FoU-aktivitet. Det er utarbeidd til saman 48 fagrapportar i serien, og det er
sjølvsagt uråd å få med alle faglege konklusjonar frå <lesse rapportane. Styret har valt å
konsentrere seg om hovudelementa i arbeidet sett i relasjon til målsetjingane med
prosjektet. Det er derfor mykje fagstoff ein må inn i fagrapportane for å få tilgang til.
Bakarst i denne rapporten er det ei liste som gjev oversyn over alle fagrapportane som
er trykt i LFS-serien. Resultat frå arbeidet er også publisert i internasjonale vitskaplege
tidsskrift, gjennom foredrag på nasjonale og internasjonale fagsymposium, på
hogskular og universitet, og hos mange verksemder med interesse for fagfeltet.

Prosjektkostnadene er i heile prosjektperioden dekt av fleire samarbeidspartar.
Hovudbidragsytaren har vore Statkraft SF. Øvrige bidragsytarar har vore:
Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFO), Direktoratet for naturforvaltning
(DN), Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB), Norges forskningsråd, Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens forurensingstilsyn (SFT), Suldal
elveigarlag, Suldal kommune og Universitetet i Oslo.

Arbeidet på dei mange fagfelta er gjennomført av godt kvalifiserte fagfolk frå fleire
forskingsinstitusjonar og konsulentverksemder i landet. Styret har også hatt bistand frå
og kontakt med framståande fagfolk i Skottland, Island, Canada og USA som arbeider
med problemstillingar tilsvarande dei utfordringane styret har stått overfor i
Suldalslågen. Ein har såleis hausta viktige impulsar og fått nyttig kunnskap frå eit
norsk og internasjonalt fagmiljø. Dette har vore til uvurderleg hjelp i arbeidet med
opplegg og gjennomføring av prosjektet.
Eg vil rette ein takk til det norske fagmiljøet for kreativt og produktivt samarbeid i heile
prosjektperioden. Dei norske verksemdene som har deltatt i arbeidet er:
Universitetet i Oslo (Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) og
Zoologisk museum), Norges landbrukshogskole (NLH), Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for
vannforskning (NIVA). P A Ellingsen NS, Rådgivende Biologer, Bergen, SINTEF
Bygg og miljøteknikk. Statkraft Region Sør-Norge. Universitetet i Bergen (Stiftelsen
Industrilaboratoriet og Institutt for fiskeri- og marin biologi), Suldal elveigarlag og
Statkraft Engineering.

I det internasjonale nettverket er det grunn til a nemne Universitetet i Idaho, USA, som
har bidrege med sin ekspertise og som har lagt til rette for utveksling av kunnskap med
norske fagfolk, og a skaffa oss kontakt med fleire forskarmiljø i USA og Canada.

Arbeidet som er gjennomført i Suldal i Rogaland har hatt viktige lokale medspelarar
både når det gjeld praktisk tilrettelegging og gjennomføring av dei ulike aktivitetane.
Suldal elveigarlag. Suldal kommune og Statkraft SF si lokale avdeling i Prestvika har
medverka på ein framifrå måte. Ein særleg takk til Øyvind Vårvik i Suldal elveigarlag
for innsatsen i intense feltperiodar og til Kåre Paulsen og Hallvard Steinbru i Statkraft
SF for god praktisk støtte og for innsamling av vassprøver.



Miljøavdelinga i Statkraft Engineering AS har vore sekretariat for styret, og den
faglege og praktiske tilrettelegginga av arbeidsoppgavene er organisert og koordinert
derifra. Sigurd K. Bjortuft, som i ei arrekkje har vore sekretær for styret, har spela ei
viktig rolle i arbeidet med å få fagrapportane og denne sluttrapporten trykkjeklare.
Andre sentrale fagfolk har vore Finn R. Gravem og Erik Holmqvist.

Forutan dei personane og institusjonane som er nemnde, har prosjektet hatt mange
medhjelparar som har gjeve sitt viktige og verdfulle bidrag til gjennomføringa av
prosjektet. Det gjeld både praktisk og administrativ støtte og faglege innspel. Takk for
alle positive bidrag.

Det er noverande styre for prosjektet som er ansvarleg for rapporten.
Det er også grunn til nemne tidlegare styremedlemer som har deltatt i arbeidet enten
med askaffe fram kunnskap om vasskvalitet eller om økologiske forhold i vassdraget.
Albert Lillehammer, som gjekk bort i oktober 1992, var ein av initiativtakarne til
prosjektet og det tverrfaglege samarbeidet som vart etablert. Han sat i styret frå 1990
som representant for Universitetet i Oslo. Jan Emil Raastad, Zoologisk Museum,
overtok Lillehammer sin plass og sat i styret til 1995 da fase ein av prosjektet var over.
Viggo Kismul frå Statens forurensingstilsyn var medlem av styret for FUS-prosjektet
( 1992 -1994) som arbeidde med vasskvalitetsutviklinga i vassdraget. I 1995 vart
denne aktiviteten integrert i LFS-prosjektet og øvrige styremedlemer gjekk inn i LFS-
styret.
Både noverande og tidlegare medlemer av ulike prosjektstyre har gjort ein langvarig
og framifrå innsats og har lagt for dagen vilje og evne til astyre prosjektet i det
vanskelege spenningsfeltet mellom rein fagkunnskap, interessegruppepolitikk og
forvaltningspraksis. Representantane frå forvaltninga har i så måte deltatt i arbeidet i
kraft av sin fagkompetanse og utan bindingar til vidare sakshandsaming i ulike
forvaltningsorgan.
Samla har prosjektet vore ein spennande og lærerik prosess. Takk til alle
styremedlemer og observatorar for godt samarbeid.

Høvik, september 1998

Halvard Kaasa
styreformann

Styret for Lakseforsterkingsprosjektet har <lesse medlemene:

Halvard Kaasa (styreformann), Statkraft Engineering
Jon Arne Eie, Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB)
Arne H. Erlandsen, Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFO)
Per Einar Faugli. Norges forskningsråd
Jan Henning L' Abee-Lund, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Steinar Sandøy, Direktoratet for naturforvaltning (DN)
Bjørn Moe (observator), Suldal elveigarlag
John Jastrey (observator), Suldal kommune
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SAMMENDRAG
Grunnide
I sin vurdering av tiltak har Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen lagt vekt på en
økologisk tilnærming. Det er fokusert på tiltak som kan stimulere naturlige prosesser, og på
a legge miljøforholdene til rette slik at suldalslaksen kan styrkes uten å gjøre inngrep i
laksens livssyklus. Et av de viktigste arbeidsfeltene har derfor vart a identifisere
begrensende faktorer og trusler for lakseproduksjonen i Suldalslågen.

Bakgrunn
Det opprinnelige manøvreringsreglementet for Suldalslågen etter Ulla-Førre-utbyggingen
førte til ulemper for laksen. For å høste erfaring med ulike vannføringsregimer ble det i
I 990 gitt et prøvereglement. Forutsetningen var at en gjennom driftserfaring, forsøk og
utredninger skulle utvikle metoder som kunne bøte på ulempene for laksen uten å
redusere kraftproduksjonen.

Problemstillingene i Suldalslågen er møtt med stor interesse både fra vassdragsregulanter,
forvaltning og forskningsinstitusjoner. Det ble etablert et samarbeid mellom disse gruppene
for a fa en best mulig faglig belysning av problemene. og å skaffe kunnskap med
overføringsverdi til andre vassdrag.

Organisering
Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen ble startet i 1990. I prosjektets fase II fra 1995
ble de biologiske undersøkelsene samordnet med undersøkelsene av vannkvalitet.
Organisasjonskart er vist på første innside i omslaget til denne rapporten.

Prosjektstyret definerte følgende mål:

belyse problemstillinger og utarbeide tilråding om miljofaglige moment som bor legges
til grunn ved utarbeidelsen av nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen

*  bidra til å øke generell kunnskap om !aksebiologi, forsuring og andre miljøeffekter av
vassdragsreguleringer

utvikle metoder for å styrke laksestammen gjennom tiltak i elva som både er økologisk og
økonomisk bedre enn tidligere, og foreslå hvordan produksjonen av Suldalslågens
naturlige laksestamme kan optimaliseres, slik at den gir et attraktivt fiske med en fangst
som minst tilsvarer gjennomsnittet de siste 30 åra

publisere resultatene fra prosjektet i egen rapportserie og sammenstille relevant
kunnskap i egen bok

Prosjektstyret onsket aregistrere og beskrive de menneskelige og naturgitte pavirkninger
Suldalslågen er utsatt for, og akartlegge effekten av inngrepene. Det ble lagt stor vekt pa a
komme lenger enn bare beskrive tilstanden. En ønsket praktisk anvendbare resultater. og
det ble gjennomført omfattende undersøkelser i Suldalslågen og parallelle eksperimentelle
studier ved forsøksstasjonen på Førland.
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Reguleringer/hydrologi
Suldalsvassdraget er det mest vannrike vassdraget på Vestlandet. Vannføringen ved utløp av
Suldalsvatn var i uregulert tilstand 91 m?/s i årsmiddel, men kunne variere fra 3 m3/s ved
kalde stabile vintre til opp mot 700 m3/s under vår- og høstflommer.

Norsk Hydro gjennomførte den første store reguleringen av vassdraget ved byggingen av
Roldal-Suldal-kraftverkene  (RSK)  i årene 1965-67. Noen tilleggsreguleringer ble gjort fram
mot 1976. Virkningen på Suldalslågen var en halvering av vårflommen og en betydelig økt
vintervannføring. denne var som regel omkring 40 - 60 m3/s.

Ulla-Førre er det største vannkraftprosjektet i Norge og omfatter blant annet kraftstasjonene
Kvilldal og Hylen som henholdsvis har utløp og inntak i Suldalsvatn. Hovedmagasinet
Blåsjø dekker ved HRV et areal på 82 km 2 og har et volum på 3105 mill m3. Det tar normalt
tre år å fylle magasinet med eget tilsig hvis det er tomt. Hylen kraftstasjon ble satt i drift i
1980 og Blåsjø ble første gang fylt i 1989. Ulla-Førre-utbyggingen har ført til at
årsmiddelvann-føringen ut av Suldalsvatn er redusert til ca. 50 m3/s. Vintervannføringen er
redusert til 12 m?/s. Høst- og vinterflommene ut av Suldalsvatn er også kraftig redusert.

Analyser viser at Suldalslågens restfelt har fått større betydning for vannkvaliteten i
Suldalslågen. Spesielt gjelder dette ved flom vinterstid. I slike situasjoner kunne det før
reguleringene være årlige maksimalverdier (i løpet av noen timer) på opp mot 80 %
restfeltvann i Suldalslågen. Etter RSK ble andelen redusert til ca. 65 % som følge av høyere
vintervannføring ut av Suldalsvatn. Etter Ulla-Førre-utbyggingen har en hatt årlige
maksimalverdier på drøyt 90 %, i enkelte tilfelle har en vært oppe i 95 •

Vannkvalitet
Vannkvaliteten har vært undersøkt siden 1978. Fra 1990 til 1997 ble det jevnlig tatt prøver
fra 50 lokaliteter, fordelt på ulike deler av hovedvassdraget og sidefeltene til Suldalslågen
og Suldalsvatn, og med ukentlig prøvetaking i en del av lokalitetene.

Storparten av nedbørfeltet til Suldalslågen og Blåsjømagasinet består av tungt forvitrbar
gneis og granitt, og før Ulla-Førre-utbyggingen ble vannkvaliteten beskrevet som relativt
sur og med lav alkalinitet. I 1986 pågikk dambygningen fortsatt, og alkaliniteten ble målt til
55 ekv/l, sannsynligvis en effekt av anleggsarbeidet. I 1992 var alkaliniteten i tappevannet
fra Blåsjø sunket til 0 µekv/1.

Under kraftig nedbør og flom endrer ofte vannkvaliteten seg i restfeltet til Suldalslågen,
pH synker og mengden totalt aluminium i vannet øker. Når dette feltet bidrar med en stor
del av vannføringen i hovedvassdraget. kan dette tenkes å ha negative effekter på fisken.
Spesielt gjelder dette i forbindelse med sjøsaltepisoder hvor også mengden av enkle
uorganiske Al-forbindelser (Al, ), som er giftige for fisk og andre organismer, oker. Under
slike episoder kan det teoretisk dannes giftige blandsoner i hovedelva.
I det vannkjemiske programmet i LFS-prosjektet har det ikke blitt skilt mellom de ulike
aluminiumfraksjonene. I 1996. 1997 og 1998 er det imidlertid gjort analyser i felt som blant
annet viser at den giftige aluminiumfraksjonen. Al, stort sett er lav i Suldalslagen. Under
flomepisoder øker den totale mengden aluminium i de fleste sidebekkene til Suldalslågen,
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og under episoder på vinteren og våren kan også konsentrasjonen av Al, øke noe. Om høsten
er det ingen malbare endringer i Al-konsentrasjonen selv under kraftige flommer hvor den
totale Al-konsentrasjonen øker relativt mye. Ulike undersøkelser med lakseparr og -smolt
eksponert for flomepisoder i Suldal har ikke gitt entydige resultater. Noen viser effekter,
mens andre konkluderer med liten eller ingen effekt på hverken parr eller smolt under
flomepisoder. Eventuelle effekter av forsuring på laksepopulasjonen i Suldalslågen kan
derfor foreløpig ikke kvantifiseres. En forsuringsindeks basert på sammensetning av
bunndyr indikerer moderate forsuringseffekter i nedre del av Suldalslågen. Den
forsuringsfolsomme dgnfluearten Baetis rhodani er imidlertid den dominerende arten. Fra
januar 1998 er Suldalslågen fullkalket.

Vanntemperatur
Etter RSK-reguleringen steg vanntemperaturen i Suldalslågen om vinteren, men etter Ulla-
Førre-utbyggingen er den omtrent som under uregulerte forhold. En lav vanntemperatur
reduserer sannsynligvis fiskens energibruk om vinteren, og er således en fordel for
laksungene. I vekstsesongen (1/5-31/10) er vannesummen blitt omkring 100 døgngrader
lavere etter Ulla-Førre-utbyggingen i forhold til perioden 1962-77. Reduksjonen skyldes
dels reguleringen og dels klimatiske forhold. Redusert vanntemperatur i vekstperioden fører
til redusert vekst hos fisken. Forsøk med redusert vannføring våren og forsommeren 1994
og 1995 ga en varmegevinst på 80-90 døgngrader nederst i Suldalslågen. virkningen øverst
er mindre. Høyere vanntemperatur i vekstperioden fører til økt fiskevekst og er således en
fordel.

Sedimenter
Suldalslågen tilføres sedimenter. blant annet på grunn av menneskelig aktivitet. Omtrent 70
% av tilførslene kommer fra erosjon i tilknytning til jordbruk. Resten skyldes ravineerosjon
som dels er forårsaket av skogsdrift, men også naturlige prosesser i nedbørfeltet. Elvas evne
til å transportere ut sedimentene er redusert etter reguleringene. I de siste årene har det vært
en tiltagende begroing av teppedannende levermoser.
Kombinasjonen av mosebegroing og sedimentering er et problem hvis oppvekstområdene
for ungfisk blir dårligere. Om dette er situasjonen, er foreløpig ikke registrert.

Organisk materiale og begroing
Organisk materiale er drivkrafta i elveokosystemet. Lov og gras kan lett brytes ned, og er
spesielt verdifullt som grunnlag for produksjon av bunndyr. Laks- og ørretunger beiter på
disse dyregruppene. Suldalslågen er næringsfattig, og tilgangen på lett nedbrytbart organisk
materiale er en produksjonsbegrensende faktor, som sammen med temperaturforholdene er
avgjørende for hvor mye næringsdyr og ungfisk det er grunnlag for a produsere i
elvesystemet.
Under vårflommen rives organisk materiale løs fra bunnen og spyles ut av elva. Mengden er
beregnet til mellom 3 og 9 tonn på tørrstoffbasis for årene 1992-1994. Utspylingen av
organisk materiale er langt mindre dersom det renner under 80-100 m3/s enn ved høyere
vannføringer. Høy vannføring virker negativt for a holde på ønskede fraksjoner av organisk
materiale. Lav vannføring vil på den annen side stimulere vekst og begrense utspylingen av
grønnalger. Det kan være ugunstig hvis det blir for mye av disse algene, men grønnalger har
vanligvis en positiv effekt på produksjonen av bunndyr.
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Områder begrodd med elvemose har ofte store tettheter av bunndyr. Forsøk har vist at
lakseunger foretrekker elvemose framfor område uten mose. I Suldalslågen har det de siste
årene vært en tendens til at levermoser erstatter elvemose og områder med levermoser ser ut
til vere lite gunstig habitat for lakseunger.

Bunndyr
Sammensetningen av bunndyr er endret etter reguleringene. Mengden av bunndyr sank rett
etter Ulla-Førre. men har siden økt igjen. Bunnfaunaen er dominert av fjærmygglarver.
døgnfluer, steinfluer, vårfluer og faborstemark. Forsok har vist at stabil vannføring og
tilgang på næring øker produksjonen av bunndyr.

Ungfisk
Det er gjennomført regelmessige undersøkelser av ungfiskbestanden i Suldalslågen i over
20 år. Tettheten av ungfisk er generelt lav. Den beregnede tettheten var svært stabil i
perioden 1977-1979 (de siste årene med bare RSK-utbyggingen), da det i snitt var 21
årsunger og 10 eldre laksunger per 100m 2• De første årene etter Ulla-Førre-utbyggingen ble
det observert store svingninger i tetthet, spesielt for årsunger. Eldre laksunger hadde i
perioden 1980-1984 et snitt på 8 individer per IO00m?. og med en synkende tendens.

For eldre laksunger steg tettheten fram til 1994, og var høyere enn årene før 1980. For
perioden 1986-1994 var det i snitt 30 årsunger og 12 eldre laksunger per 100m2•

For perioden 1995-1997 var det i snitt 8 årsunger og 4 eldre laksunger per 100m 2•

Bæreevnen i elva synes å ligge i nærheten av 10-12 eldre laksunger per 100 m2• Denne
tettheten er i liten grad bestemt av størrelsen på bestanden av årsunger årene før, dersom
antall årsunger ikke er under et visst nivå. anslått til ca. 15 årsunger per 100 m2. Vurdert ut
fra dette har tettheten av årsunger i Suldalslågen vært for lav de siste årene. Dette skyldes
flere år med dårlig rekruttering på grunn av for lite gytelaks.

Fra 1986 til tidlig på 1990-tallet var tettheten for årsunger av ørret høyere enn den siste
tiden før utbyggingen. Forholdet mellom antall laks- og ørretunger i registreringene har
variert i løpet av de siste 20 arene. I perioden 1977-1993 var det gjennomgående like mange
laks- og ørretunger. men med noe variasjon. Siden 1994 har ørretunger dominert. Tettheten
av ørretunger har vært stabil, men tettheten av laksunger har sunket de siste årene.

Stranding av laksunger, som var et problem i årene etter 1980, synes eliminert med endret
manøvrering. Reduksjonen i vannføring har ikke vært større enn 3% i timen siden 1985.
Målestedet for vannføring for å oppfylle kravene i reglementet ble i 1990 flyttet fra nedre til
øvre del av elva. Dette har stabilisert slippingen ut av Suldalsvatn.
Laksungene vokser langsomt, men det er registrert markert bedre vekst når sommeren er
varm enn når den er kjølig. Årsungene var i gjennomsnitt under 38 mm lange etter avsluttet
vekstsesong i 1993, mens de var nær 48 mm i 1995. som var et spesielt varmt år.
Årsyngel av laks var både lengre og tyngre på felt tilsatt organisk materiale i form av korn.
og produksjonen av laksunger er beregnet a vaere 1.5-2 ganger større enn for områder uten
slik næringstilførsel. For ørret var det ingen entydig forskjell.
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Smoltutvandring
Hovedtyngden av villsmolt, med gjennomsnittsalder på 3½ år, har gått ut i løpet av første
halvdel av mai. Smolten fra utsatt fisk, med gjennomsnittsalder på 1½ år, har gått ut en til
to uker senere enn villsmolten. Den viktigste utløsende faktoren for smoltutvandring i
Suldalslågen synes å være vannføringsøkninger. Men økning av vanntemperaturen kan ha
utløst utvandringen i slutten av april 1995 og i 1997. Som i andre vassdrag er nok
fotoperiode en viktig overstyrende faktor. Sen smoltutvandring blir vurdert som lite gunstig
av hensyn til overlevelse i fjorden og havet.

Fysisk beskrivende vassdragsmodell
Konsekvenser for laksunger av ulike vannføringer ved vanntemperaturer under og over 8 °C
er modellert. Resultatene viser at kombinasjonen av lav vanntemperatur og høy vannføring,
slik situasjonen har vært om våren, er særlig uheldig. Det vanndekte arealet øker med
stigende vannføring. Men det egnede arealet for laksunger endrer seg lite når vannføringen
blir større enn 10 m?/s under vinterforhold. Om sommeren gir vannføring på 20-25 m3/s
maksimalt gunstig oppvekstareal. Vannføring på 200-250 m3/s vil mer enn halvere gunstig
areal, definert som grunnere enn 1 m og med vannhastigheter under 75 emfs.

Vandring iforhold til drift av Hylen kraftstasjon
Konsesjonsvilkårene for Ulla-Førre-utbyggingen inneholder en bestemmelse om at Hylen
kraftstasjon ikke skal være i drift i juni og juli. Bakgrunnen for dette er at det er stilt
spørsmål om laksen vil søke inn mot Hylsfjorden i stedet for mot Suldalslågen når
kraftstasjonen går. Hydroakustiske sendere og automatiske loggestasjoner er brukt for å
kartlegge om drift av Hylen kraftstasjon påvirker tilbakevandring av laks til Suldalslågen.
Med bakgrunn i de undersøkelsene som er gjort synes ikke laksens tilbakevandring å være
påvirket av drift av kraftstasjonen.

Algeoppblomstring i Sandsfjordsystemet
Oppblomstring av algen  Prymnesium  spp. har vært et årlig fenomen siden 1989. Dette er
vurdert i forbindelse med kjøringen av Hylen kraftstasjon, men det synes ikke å være noen
sammenheng mellom ferskvannstilførsel via kraftstasjonen og algeoppblomstringen. Algene
kan imidlertid føre til dødelighet hos fisk og hindre eller utsette innvandringen av laksen til
Suldalslågen

Bestand og fangst av voksen laks
Det foreligger fangstdata for Suldalslågen fra 1876. Gjennomsnitt for perioden 1965-1994 lå
på 3.150 kg. Oppgavene viser at det har vært store svingninger og at fangstene har vært lave
de siste årene, spesielt i 1996. Suldalslågen har vist en utvikling etter 1990 som i store trekk
samsvarer med flere uregulerte vestlandselver, men nedgangen i Suldalslågen har vært
større enn i de fleste andre elver. Nedgangen kan skyldes flere faktorer. Den omfattende
negative utviklinga over store deler av Vestlandet er en indikasjon på viktige negative
faktorer utenfor vassdraget, som høye tettheter av lakselus i fjord- og kystområdene eller
ugunstige temperaturer i havet. Mulige faktorer i vassdraget er endrede vannførings- og
temperaturforhold som følge av reguleringene og økt hyppighet av episoder med forsuring
på grunn av lav vintervannføring. Noe av den registrerte temperaturnedgangen skyldes
klimaforhold i regionen, med økte snømengder i fjellet. Økt hyppighet av klimatisk
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betingede sjøsaltepisoder har ført til flere restfeltflommer med dårlig vannkvalitet. Etter
uttak av stamfisk er det årlig færre enn 100 hunnlaks som har gytt naturlig i Suldalslågen
siden 1993. Dette er for lite til autnytte elvas produksjonspotensiale.

Effekt av fiskeutsettinger
Fram til og med 1996 har det vært satt ut mye ensomrig laks. Etter den tid er det satt ut
smolt.
Grovt sett stammet halvparten av laksesmolten fra Suldalslågen i perioden 1993-1997 fra
utsatt materiale, men under tiendeparten av laksefangsten har vært fra utsatt fisk.
Laksesmolt fra utsatt materiale har vært mindre enn villsmolten. Virkningen av a sette ut
smolt direkte de siste årene er ikke kjent.

*  Mulige begrensende faktorerfor suldalslaksen
Bestanden av gytefisk anses na a vere for liten til å kunne gi full rekruttering.
* Vannføringsøkning om våren spyler ut bunndyr og yngel. men kan gi en impuls for

smoltutgang og påvirke overlevelsen av smolt i havet.
Lav vanntemperatur i vekstperioden, fra mai til september, er en begrensende faktor for

vekst hos ungfisk.
* Den store dødeligheten av årsunger i Suldalslågen begrenser tettheten i aldersgruppen 1+

og eldre laks.
Manovrering som fører til utspyling av lett nedbrytbart organisk materiale og bunndyr

begrenser næringstilgangen til unglaksen.
Sedimenter som tilføres fra jord- og skogbruksdrift og naturlige raviner kan virke uheldig

på fiskeproduksjonen i elva. Bortfall av flommer kan forsterke denne effekten.
Tiltagende begroing av teppemose forringer laksungenes oppvekstareal
Kombinasjonen av mosebegroing og sedimentering av finpartikulært materiale er et

problem hvis det reduserer oppvekstområdene for ungfisk
Paslag av lakselus er en trussel når smolten kommer ut i Sandsfjordsystemet.
* Fiske etter laks i sjøen og tidvis lave havtemperaturer reduserer antallet gytefisk som

kommer tilbake til Suldalslågen.
kt hyppighet av forsuringsepisoder på grunn av stabilt lav vintervannføring.

Suldalslågen blir kalket fra 1998.

Forsterkingstiltak for suldalslaksen
Prosjektstyret anbefaler:
A redusere vannføringen i Suldalslågen vår og sommer for a heve vanntemperaturen og a

begrense utspyling av organisk materiale, bynndyr og ungfisk
Sikre vannføringsøkning i utvandringsperioden for laksesmolt. Lakseforsterkings-

prosjektet har ikke hatt anledning til å eksperimentere for å finne nedre terskelverdi, men
det er observert sterk utvandringsrespons ved økning i vannføring fra 12 til 50 m?/s.
Effekt av vannføringen på overlevelsen av smolt er ikke spesielt undersøkt i LFS-
prosjektet

Tilforsel av organisk materiale. ved for eksempel å styrke kantvegetasjonen, for aoke
produksjonen av bunndyr og fisk
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Redusere sedimenttilførselen til vassdraget ved aetablere vegetasjonssoner langs elva og
sidebekkene og unngå bakkeplanering nær vassdraget. Etablere sedimentasjons- og
fangdammer, plante til ustabile skråninger. redusere beitepress samt utvise forsiktighet
ved avvirkning av skog i bratte skraninger og ved valg av veitras€er

Redusere tapping av kaldt vann fra Blåsjø vår og forsommer for å heve temperaturen i
Suldalslågen

kjore Hy len og Kvilldal kraftstasjoner slik at minst mulig kaldt vann går ut i Suldalslågen
Prove spyleflom om høsten for å fjerne uønsket begroing og sedimenter
Bygge videre på erfaringen med oppvekstkanalen på Førland for a oke produksjonen av

lakseyngel
Leie eller kjøp av kilenotrettigheter i fjordsystemet som laksen passerer inn mot Suldal

for a redusere fangsttrykket i Sandsfjorden og dermed sikre mer gytefisk
Begrense uttaket av stamfisk for a sikre at villaksens naturlige produksjonspotensiale i

elva blir fullt utnyttet
Ta ut oppdrettslaks i trapper, og beholde Sandsfossen som vandringshinder for

oppdrettslaks

Miljofaglige moment til manovreringsreglement
Prosjektstyret anbefaler å:

Begrense vannføring om våren og forsommeren for å heve vanntemperaturen og redusere
utspyling av organisk materiale, bunndyr og yngel.

Samtidig ivareta vannføringsbehovet for at smolten går ut til rett tid
Kjore Hylen kraftstasjon i juni og juli for å holde ønsket vannføring i Suldalslågen
* Opprettholde vintervannføring på dagens nivå, som sikrer gyteområder og vinterhabitat

for bunndyr og fisk
* Redusere tapping av kaldt vann fra Blåsjø vår og forsommer for a heve temperaturen i

Suldalslågen
Opprettholde dagens krav om at reduksjonen i vannføring ikke overstiger 3% per time for

a unnga stranding
Se nærmere på muligheten for bruk av flommer for a spyle ut eventuell uheldig begroing

og sedimenter, og for å sikre smolten under utvandring i fjordsystemet

Det er gitt nytt prøvereglement for Suldalslågen til ut 2003, som gir anledning til teste to
vannføringsregimer. Det er naturlig at resultatene fra Lakseforsterkingsprosjektet danner
grunnlag for de kommende undersøkelsene, og at en i denne sammenhengen blant annet
fokuserer pa vannforings- og temperaturforholdene som grunnlag for fiskeproduksjonen i
elva. Likedan bør det legges opp til en oppfølging av tiltak som blir satt i gang.

Til slutt i rapporten er det en nytte-kostnadsvurdering av aktuelle forsterkingstiltak.
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BAKGRUNN OG ORGANISERING

Grunnide

Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen har lagt vekt på en økologisk tilnærming til
problemløsning. Det er fokusert på tiltak som kan stimulere naturlige prosesser og legge
miljøforholdene til rette slik at suldalslaksen kan styrkes uten agjore inngrep i laksens
livssyklus (figur I). Et av de viktigste arbeidsfeltene har derfor vart aidentifisere
begrensende faktorer og trusler for lakseproduksjonen i Suldalslågen.

Figur I

Laksens livssyklus.  Etter Kaasa'
Etter en oppholdstid i havet fra I
til 4 år vandrer laksen tilbake til
vassdraget som den har vokst opp
i. Utseendet og egenskapene til
laksen varierer mye fra vassdrag til
vassdrag. Dette henger sammen
med at laksen har tilpasset seg de
lokale forholdene i sin egen elv og
utviklet egenskaper som er
spesifikke for bestanden.
Tilpasningene skjer gjennom
naturlig utvalg, og fører til at for
eksempel suldalslaksen er ulik
andre laksestammer.
Ferskvannsfasen til laksungene og
elveoppholdet til den kjønnsmodne
gytelaksene er avgjørende for
utvikling av lokale laksestammer.
Det er derfor viktig alegge vekt på
at laksen får utvikle seg i sitt
naturlige miljø. Bare på denne
måten kan vi holde på de lokale
laksebestandene.

'e,
?

#
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Fisketegningene er gjort av Finn R. Gravem og Jan Henrik Simonsen

Organisk materiale er drivkrafta i elveokosystemet (figur 2). Løv, gras og alger blir brutt
ned og omsatt til næring for ulike dyregrupper. Laks- og ørretunger beiter på disse
dyregruppene. Mengden av organisk materiale er sammen med temperaturforholdene og
andre fysisk/kjemiske forhold avgjørende for mengde av næringsdyr og hvor mye ungfisk
det er grunnlag for i elvesystemet. Tilgang på organisk materiale kan på denne måten være
begrensende for produksjon av fisk.

Undersøkelser

I Suldalsvassdraget har det snart pågått undersøkelser i 40 år. Først ble undersøkelsene satt i
gang for å dokumentere tilstanden i vassdraget før Røldal-Suldal-utbyggingen (RSK) som
Norsk Hydro gjennomførte. I 1970-arene ble det gjort undersøkelser etter denne reguleringen
og videre forundersøkelser til Ulla-Førre-utbyggingen. Fra 1980 er det gjort undersøkelser for
å dokumentere effekter av Ulla-Førre-reguleringen. De siste 20 årene er det også foretatt
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Figur 2 Prinsippet for et elveokosystem. Modifisert etter Lille hammer

undersøkelser av vannkvaliteten i vassdraget. Selv i internasjonal sammenheng er det sjelden
med så omfattende undersøkelser i forbindelse med vassdragsreguleringer som de som er
gjennomfort i Suldalsvassdraget.

Suldalsvassdragets lange dataserier både om biologiske. fysiske og vannkjemiske forhold
har vært et viktig positivt bidrag til prosjektets faglige grunnlag, og har styrket mulighetene
for a na prosjektmålsettingene. Mye av den skriftlige dokumentasjonen om forholdene i
Suldalslågen og annen relevant faglitteratur er brukt som grunnlag for rapporten.
Litteraturreferansene er vist med små tall i teksten, og gir mulighet til aga nærmere inn i
detaljene av det som ligger til grunn for vurderingene.

Det opprinnelige manøvreringsreglementet for Ulla-Førre førte til ulemper for laksen i
Suldalslågen. Mye tydet på at ulempene kunne reduseres uten redusere kraftproduk-
sjonen. For å høste erfaring med ulike vannføringsregimer søkte Statkraft om et prøve-
reglement for fem ar.'Hensikten var aidentifisere begrensende faktorer for lakse-
produksjonen i vassdraget, foreslå mulige kompensasjonstiltak og gi innspill til et varig
manøvreringsreglement for elva. Den 22. juni 1990 ble det gitt et nytt manovrerings-
reglement for Suldalslågen for perioden 1990-1995.

Det var stor interesse knyttet til problemstillingene i Suldalslågen både fra vassdrags-
regulanter. forvaltning og forskningsinstitusjoner. For å få en best mulig faglig belysning av
problemstillingene og å imøtekomme ønsket om å skaffe kunnskap med overføringsverdi til
andre vassdrag. ble det etablert samarbeid mellom disse interessegruppene.

Fase I 1990-1995

Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen ble opprettet i 1990. Det ble organisert som et
samarbeidsprosjekt mellom Statkraft. Universitetet i Oslo og Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE). Senere ble også Norges forskningsråd (NFR) og
Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFO) med i prosjektet. Prosjektet har hatt et godt
samarbeid med Suldal elveigarlag og Suldal kommune.
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Hovedmålsettingene var:

klarlegge virkningene av manovreringsreglementet pd laksestammen
utvikle metoder for a styrke laksestammen gjennom tiltak i elva som er bade
okologisk og okonomisk bedre enn kompensasjonsmetodene som ble brukt for
prosjektet startet
utarbeide tilråding omfiskefaglige momenter som bor legges til grunnfor et varig
manovreringsreglement for Suldalslagen

Status for prosjektet per 1994 er oppsummert i egen rapport.

Det var også satt fokus på vannkvalitetsspørsmål i forbindelse med Ulla-Førre-utbyggingen.
og prosjektet Forsuringsutviklingen i Suldalsvassdraget (FUS) ble satt i gang for å kartlegge
vannkvaliteten i hele vassdraget under ett. Direktoratet for naturforvaltning (DN). EnFO.
NVE, Statens forurensningstilsyn (SIT) og Statkraft var deltagere i styringsgruppen i dette
prosjektet, der hovedmålsettingene var å:

-  kartlegge vannkvaliteten i Blasjo og Suldalsvassdraget
-  kartlegge innvirkning fra regulerte og uregulerte felt
-  vurwdere forurensningskilder og årsakssammenhenger
-  utarbeide eventuelleforslag til tiltak.

Prosjektet ble formelt avsluttet i 1994. Forsuringssituasjonen var ikke kritisk, men
vannkvaliteten var dårligere enn tidligere og det ble reist spørsmål om dette kunne få
uheldige konsekvenser for lakseproduksjonen i Suldalslågen. Det var fortsatt uklart hvordan
vannkvaliteten i Suldalsvassdraget ville utvikle seg framover, og de deltakende
institusjonene tok derfor initiativ til at arbeidet måtte videreføres.

Fase II 1995-1997

De biologiske undersøkelsene ble samordnet med undersøkelsene av vannkvalitet i
Suldalsvassdraget, og videreført i Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen fase II.
Samarbeidspartene har vært NVE, ON, EnFO, NFR, Glommens og Laagens
Brukseierforening (GLB) og Statkraft Engineering. Suldal kommune og Suldal elveigarlag
har hatt en felles observatør i styret. Organisasjonskartet er vist på første innside i omslaget
til denne rapporten.

Prosjektaktivitetene er knyttet til begrensende faktorer for laksestammen, og det er sokt a
finne tiltak som kan styrke suldalslaksen.

De deltagende institusjonene ble enige om følgende mandat:

etablere og organisere prosjektet som et samarbeid mellom interesserte parter,
herunder avgjore hvilke samarbeidsparter som skal delta og hvilke samarbeidsformer
som skal folges

utarbeide prosjektmal og strategi med utgangspunkt i forvaltningens og regulantens
behov for miljokunnskap om Suldalsvassdraget
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* på naturfaglig grunnlag bestemme hvilke problemstillinger som skal belyses og hvilke
undersøkelser som skal gjennomføres

ha ansvarfor å utarbeide et sluttdokument med konklusjoner og oppsummering av
resultater, samt å gjøre dette kjent

Med utgangspunkt i mandatet gjennomførte styret en drøfting av prosjektmål med
interesserte parter 6, og definerte deretter følgende mål:

belyse problemstillinger og utarbeide tilråding om miljøfaglige moment som bør legges
til grunn ved utarbeidelsen av nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen

bidra til å øke generell kunnskap om laksebiologi, forsuring og andre miljøeffekter av
vassdragsreguleringer

•  utvikle metoder for å styrke laksestammen gjennom tiltak i elva som både er økologisk og
økonomisk bedre enn tidligere. og foreslå hvordan produksjonen av Suldalslågens
naturlige laksestamme kan optimaliseres, slik at den gir et attraktivt fiske med en fangst
som minst tilsvarer gjennomsnittet de siste 30 åra

publisere resultatene fra prosjektet i egen rapportserie og sammenstille relevant
kunnskap i egen bok

Prosjektkostnader
Kostnader i prosjektperioden 1990-1997, inkludert en betydelig administrativ innsats fra
samarbeidspartene, beløper seg til ca. 55 millioner kroner.

Delprosjekter
For å kunne oppfylle hovedmålsettingene ble det lagt opp til et omfattende
undersøkelsesprogram i Suldalsvassdraget (figur 3).

I begynnelsen av prosjektperioden ble det lagt vekt på å registrere og beskrive de
menneskelige påvirkninger Suldalslågen er utsatt for, og akartlegge effekten av inngrepene.
Prosjektstyret la videre stor vekt på å komme lenger ennå beskrive tilstanden. En ønsket
praktisk anvendbare resultater, og la opp til omfattende undersøkelser i Suldalslågen og
parallelle eksperimentelle studier som ble gjennomført ved forsøksstasjonen på Førland
(figur 4 ). Denne stasjonen, som er den eneste i sitt slag i Norge, ble bygd opp av prosjektet i
samarbeid med Statkraft.

Stasjonen på Førland ligger i en del av et gammelt flomløp, og er konstruert for å oppnå
mest mulig stabile forsøksbetingelser. En del av anlegget ble bygget for å imøtekomme et
pålegg til regulanten om abygge 500 m2 oppvekstkanal for laksunger. Små og store renner
og en kanal med både kulper og strykstrekninger gir muligheter for å gjennomføre studier
som er vanskelige å få til i fullskala i ei elv.
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+ Tegnforklaring

Røldal-Suldal, NorskHydro

Suldalslågen, naturlig felt

Ulla-Førre, Statkraft
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Figur 3 Oversikt over Suldalsvassdraget.
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Figur 4 Suldalslågen med forsøksstasjonen på Førland.

REGULERINGER I SULDALSV ASSDRAGET

Sand kraftverk, som eies av Suldal Elverk, er det eldste kraftverket i vassdraget. Det ble satt
i drift i 1916 (tabell 1). Kraftverket utnytter et fall på ca. 330 m fra Hiimsvatn til
Suldalslågen. Maksimal driftsvannføring gjennom kraftverket er ca. 0.5 m?/s. Kapasiteten
vurderes nå økt ved en eventuell ombygging av kraftverket.

Røldal-Suldal-utbyggingen

Norsk Hydro gjennomførte den første store reguleringen av vassdraget ved byggingen av
Roldal-Suldal-kraftverkene (RSK) i årene 1965-67 (figur 5). Noen tilleggsreguleringer ble
gjort fram mot 1977.

Reguleringen omfatter 795 km 2 av Suldalsvassdragets ostligste områder. Midlere årlig tilsig
er 1750 mill m3• Vannet utnyttes i totalt 7 kraftstasjoner (tabell 2). De to nederste kraft-
stasjonene, Suldal I og II, har utløp innerst i Suldalsvatn. Det ble bygd i alt 16 magasiner
med et samlet volum på 834 mill m3• Valldalsmagasinet. som er det største (290 mill m?), er
demmet opp 80 meter. Det ble ikke overført vann til eller fra andre vassdrag ved denne
utbyggingen.
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Tabell 1 Historisk oversikt over kraftutby ggingene i Suldalsvassdraget

Ar

1916
1965
1966
1967
1971

1972-77
1979-88
1980
1981

1981-86
1985-86

1986

1989
1996

Hendelse

Sand kraftstas· on
Suldal I, forste aoereoat i drift
Forste gangs o f 1lino av Valldalsmaoasinet

Suldal I o9 II, tre ao revater i drift
Suldal I o9 II. fire aggregater i drift

Mindre tillegosreoulerinoer i RSK-omradet
Bvgging av dammene ved Blas'o
H len kraftstas on. forste aooreoat i drift
H len kraftstas on. andre aogre@at i drift
Kvilldal kraftstas on (fire a reeater)
Saurdal kraftstasjon og pumpe (2x 2
a ore ater)
Stolsdal kraftstasjon og pumpe. Hjorteland

urn e
Blas'o fvlt forste gang.
Blas o brukt forste gang som torr@rssikrino

Tabell 2 Maksimal driftsvannføring og installert effekt for
kraftstasjonene i Suldalsvassdraget

Kraftstasjon Installert effekt Maksimal
Driftsvannføring.

MW m3/s
Sand 1.3 0,5
Røldal-Suldal
Midd r 1.3 2.5
Svandalsflona 20 11
Novle 40 16
Røldal 160 56
Suldal I 160 60
Kvanndal 40 15
Suldal II 150 32
Ulla-Førre
Stølsdal 17 18
Stolsdal um e -5.8 10
Hjorteland -6.3 10

urn e
Saurdal 640 170
Saurdal um e -320 -90
Kvilldal 1240 268
H len 160 273
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Figur 5 Skjematisk framstilling av Røldal-Suldal-utbyggingen. Etter Storakre'

Hensikten med utbyggingen var først og fremstå sikre stabil kraftproduksjon ved Norsk
Hydros aluminiumsfabrikk på Karmøy. Dette medfører at driftsvannføringene gjennom
Røldal-Suldal-kraftverkene varierer lite gjennom året.

I manøvreringsreglementet for Røldal-Suldal-vassdragene heter det at Roldalsvatn om våren
skal fylles til kote 378 (2 m under HRV, total reguleringshøyde er 17 m) og holdes på det
nivået eller høyere fram til 1. oktober. Det betyr at det er et relativt lite
flomdempningsvolum i Roldalsvatn i denne perioden, noe som bidrar til at det ved intens
nedbør eller snøsmelting går en del vann i elva mellom Roldalsvatn og Suldalsvatn. Også
fra andre deler av reguleringssystemet er det periodevis betydelige flomoverløp.

Etter at RSKs magasiner er fylt opp, plikter Norsk Hydro å slippe 42 m3/s videre til
Suldalsvatn. Fyllingstidspunktet er når summen av tilsig til RSKs magasiner utgjør minst
55,16 m?/s og forblir større enn dette. Vanligvis skjer det omkring midten av mai. Plikten til
å tappe minst 42 m/s bortfaller etter 1. august. Men i fyllingstiden er konsesjonæren
forpliktet til å holde en minimumsvassføring fra Suldal I og Suldal II på til sammen opp til
42 m3/s også etter dette tidspunkt, dersom det kreves av en representant som
rettighetshaverne har utpekt på forhånd. Videre kan tappingen reduseres til 30 m3/s hvis
naturlig tilsig er så lite at en har måttet nytte minst 7 mill m3 magasinvann for å opprettholde
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det forannevnte vannslippet. Utenom fyllingstiden kan tappingen skje etter behovet i
kraftstasjonene. (Se pkt. 2i Vedlegg 2. Manøvreringsreglementet for Røldal-Suldal-
vassdragene ).

Ulla-Førre-utbyggingen

Ulla-Førre er det største vannkraftprosjektet i Norge (figur 6). Det er bygd to kraftstasjoner
(Hylen og Kvilldal). to kombinerte pumpe- og kraftstasjoner (Stølsdal og Saurdal) og en ren
pumpestasjon (Hjorteland). Tabell 1 og 2 gir flere detaljer. I tillegg er det bygd flere store
og små magasiner med et samlet volum på ca. 3447 mill m3 (tabell 3) og en rekke
bekkeinntak. Utbyggingen ble i hovedsak gjennomført i årene 1979-86.
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Figur 6 Skjematisk framstilling av Ulla-Førre-utbyggingen. Etter Anon.

Blåsjø er hovedmagasin i Ulla-Førre-utbyggingen. Ved HRV dekker Blåsjø et areal på
82 km?. og har et magasinvolum på 3105 mill m3. Det tar normalt tre år å fylle magasinet
med eget tilsig hvis det er tomt. Vannet fra Blåsjø utnyttes gjennom Saurdal og Kvilldal
kraftstasjoner før det når Suldalsvatn. Vannet i Blåsjø rant ikke naturlig til
Suldalsvassdraget men til nabovassdragene Otra. Storåna i Årdal. Ulla og Førreåni.

På 600 meters nivå er det bygd flere mindre magasiner med samlet volum på 298 mill m3.

Det største av disse er Sandsavatn (230 mill rn3). Lauvastølsvatn (8 mill m3) tjener som
korttidsmagasin for å utjevne lastvariasjoner. Vannet fra 600 meters nivå kan enten utnyttes
i Kvilldal kraftstasjon eller pumpes til Blåsjø ved hjelp av Saurdal pumpe. Også store deler
av vannet på 600 meters nivå er overført fra Årdalsvassdraget. Ulla og Førreåni. Ulla-Førre-
utbyggingen medførte at vanntilførselen til Suldalsvatn økte med 64 o/c.
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Tabell 3 Magasinoversikt for Røldal-Suldal og Ulla-Førre-utbyggingene.

Røldal- Suldal mill m3 Ulla-Førre mill m3

Nu st onn 10 Blas o 3105
Ø. Midd rvatn 22 Stovedalsvatn 55
V. Midd rvatn 8 Sandsa vatn 230
Kaldevatn 37 Mos vatnet 3
Du t'onn 8 Vassbotnvatn
Indre Grubbedalst'. 6 Borndalsvatn 1
Mid. Grubbedalst'. 3 Lauvastolsvatn 8
Votna 119Suldals vatn 44
Valldalen 290 Sum Ulla-Førre 3447
Finnabu 26
Vasstolvatn 11
Røldals vatn 115Suldal Elverk
Isvatn 16 Hiimsvatn 0,5
Holmevatn 96
Sandvatn 66
Kvanndalsfoss 1,6
SumRSK 834

Driftsvannføringen gjennom Ulla-Førre-kraftstasjonene har en nokså klar sesongmessig
variasjon. med høyest produksjon i november - april og lavest i juni og juli. Bruk av Saurdal
pumpe forekommer hyppigst i juni og juli. Dette skyldes blant annet at Hy len kraftstasjon.
som utnytter fallet fra Suldalsvatn til Hylsfjorden, i henhold til manøvreringsreglementet
skal stå disse månedene.

Hylen kraftstasjon har en maksimal driftsvannføring på 273 m3/s. For å begrense
flomvannføringene i Suldalslågen, kan det i tillegg tappes ca. 330 m?/s til Hylsfjorden ved
hjelp av en omlopstunnel.

PRØVEREGLEMENTET A V 1990
I Kronprinsregentens resolusjon av 22. juni 1990 ble det gitt et nytt manovrerings-
reglement for Suldalslågen for perioden I990-1995 (figur 5, full tekst i vedlegg 1 ).

Hovedhensikten med reglementet av 1990 var å åpne for fleksibilitet og utprøving av
vannføringer og tiltak i Suldalslågen. Fleksibiliteten skulle ivaretas av Driftsutvalget for
Suldalslågen.

For å unngå stranding av ungfisk skulle nedtrappingen av vannføring ikke være raskere
enn 3% per time. For asikre mer kontrollert og stabil vannføring skulle målingene gjøres
nær utslippsstedet ved Suldalsosen.
I perioden fra 1. mai til 14. oktober ble de fiskeberettigete gitt rett til å disponere inntil
50 millioner m? vann fra Suldalsvatn for askape lokkeflom i forbindelse med laksens
oppgang i Suldalslågen.
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Figur 7 Manøvreringsreglementet for Suldalslågen for perioden 1990-1995. I tillegg har representanter for
de fiskeberettigete rett til adisponere 50 millioner m? i perioden I. mai- 14. oktober.

Driftsutvalget bestod av representanter fra Suldal kommune, Suldal elveigarlag, Fylkes-
mannen i Rogaland og Statkraft. Hensikten med aopprette driftsutvalget var åta hensyn til
ulike brukerinteresser, gjennom agi en positiv mulighet for innspill, påvirkning og
samarbeid om drift av vassdraget. Dette var første gang en slik modell ble utprøvd i Norge.
Utvalget skulle vurdere behovet for avariere vannføringen innenfor gitte rammer, og ut i fra
brukerinteressenes behov. Et av målene med prøveperioden var å prøve ut ulike
manøvreringsmåter i Suldalslågen.

Det daværende Nærings- og energidepartementet presiserte at Statkraft etter reglementet var
ansvarlig for reguleringene, og skulle ha beslutningsmyndigheten over manøvreringen.

Partene har gitt uttrykk for at arbeidet i driftsutvalget ikke fungerte som forventet. LFS-
prosjektet foreslo ved flere anledninger agjore forsøk med lavere vårvannføringer enn det
regulære prøvereglementet av 1990 angir, men det var vanskelig å få enighet i driftsutvalget
om slike vannføringer. Store uenigheter i utvalget førte også til lang behandlingstid og
beslutningene ble i flere tilfeller tatt svært seint med hensyn til gjennomføringen av forsøk.
Ved en anledning, i 1994, søkte regulanten NVE om redusert vårflom i forsøksøyemed.
Forslaget fikk ikke tilstrekkelig støtte i høringsrunden. Forsøket ble derfor ikke
gjennomført, og det ble manøvrert etter manøvreringsreglementet av 1990.
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Hensikten med forsøkene med liten vannføring om våren og sommeren var å heve
temperaturen i en viktig del av vekstsesongen. Motforestillingene kom særlig fra
miljøforvaltninga som var redd for konsekvensene dette ville ha for utgang og overlevelse
av smolt.

De ulike syn på hvordan vannføringen skulle være om våren resulterte i at LFS-prosjektet
ikke fikk gjennomført de forsøkene med lave vannføringer som var planlagt og medførte at
prosjektet heller ikke ble ferdig etter planene i 1995. Disse problemene ledet også til at
prøveperioden for Suldalslågen ble forlenget t.o.m. 2003. Regulanten har sammen med
NVE og ON blitt enig om et opplegg for denne prøveperioden med "stor" varflom (ca.
150 m?/s) de tre første årene og liten vårflom (ca. 50 m?/s) de tre siste årene.

SULDALSVASSDRAGET
Suldalsvassdraget (figur 3) er det mest vannrike vassdraget på Vestlandet. Vannføringen
ved utløp av Suldalsvatn var i uregulert tilstand 91 m3/s i årsmiddel, men med store
variasjoner gjennom året.

Navnet Suldal kommer trolig av det norrone sla som betyr soyle og stolpe eller sule som
betyr kløft. Det siktes nok til den trange Suldalsporten med sine stupbratte sider.

Suldalslågen er 22 km lang og renner fra Suldalsvatn (68 m 0.h., 28 km langt og 28,7 km2)

til Sandsfjorden, den nordøstre armen av Boknafjorden. Det naturlige nedbørfeltet ved
utløp av Suldalsvatn er 1307 km 2. Av markerte fallstrekninger kan nevnes Skotifossen og
Juvet omtrent midt på elvestrekningen, og Sandsfossen ved utløpet i fjorden.

Storparten av nedbørfeltet til Blåsjømagasinet består av gneis og granitt, som ikke forvitrer
lett (figur 8). Dette gjelder også de sørlige deler av nedbørfeltet til Sandsafeltet. Området
mellom Blåsjø og Suldalsvatn inneholder større innslag av pelittiske bergarter, mest svart
og grå fylitt som forvitrer relativt lett.9 Marin grense ligger på ca 80 m.o.h. mens
skoggrensa ligger pa 600-700 m.0.h."

Laks og ørret er de viktigste fiskeartene i Suldalslågen, men det er også funnet ål, trepigget
stingsild og røye. I Suldalslågen er det laks på hele elvestrekningen. Før Røldal-Suldal-
utbyggingen gytte laks i Roaldkvamsana, og nederst i Brattlandsana. Begge rant ut i
Suldalsvatn.

Laksefisket i Suldalsl%gen er kjent langt tilbake i tiden, allerede fra 11. arhundre.'' I
Fiskeriinspektørens meldinger er Suldalslågen omtalt i 1865, da det ble anlagt et klekkeri på
Sand. Strekningen ved Suldalslågens utløp rett nedenfor Sandsfossen har alltid vært en
ettertraktet fiskeplass. Denne representerer en eldgammel matrikulert fiskerett, som kan
følges fra biskop Arnes gavebrev til Stavanger Domkapitel i 1283.' Strekningen er omtalt
som "Et schoint Laxefiskende". og dette gav i middelalderen opphav til strid mellom
suldolene og prestene pa Sand.'+

Suldalslågen er kjent for sin storvokste laksestamme. Det blir årlig tatt laks på rundt 20 kg,
og i 1913 fikk en sportsfisker en laks på 34kg.' Laksefisket foregikk opprinnelig i to faste
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fangstinnretninger på begge sider av Sandsfossen. Slike laksekar var det eneste effektive
fangstredskap helt til en i 1590-årene begynte med notkast i elvemunningen. Av
rettsprotokoller fra 1774-1824 gar det fram at det i snitt ble fanget 456 laks årlig ved utløpet
av Suldalslågen. Det var først i nyere tid, etter 1884, at sportsfiske med stang begynte.''
Engelskmannen Walter Archer leide da de fleste fiskerettighetene for 40 år, og organiserte
både utleie- og kultivering. Senere begynte elveeierne å fange laksen selv med garn, nøter
og kjerr. Dette fisket tok slutt i 1957, da AS Sands Laksefiske leide elva og forbød alt annet
enn stangfiske." Denne såkalte "Bergesen-perioden" varte til 1979. Siden tidlig pa 80-tallet
har elveeierne selv stått for tilrettelegging og salg av laksefiske. Suldal elveigarlag har spilt
en vesentlig rolle i arbeidet med å etablere en felles lokal forvaltning av fisket i
Suldalslågen. DN påla i 1988 Statkraft a skyte inn 50%, eller 2 millioner kroner, i et
klekkeri og stamfiskanlegg. Suldal elveigarlag bygde anlegget i 1991 på Ritland, og har
siden drevet dette.

HYDROLOGISKE FORHOLD I SULDALSV ASSDRAGET

Det har vært hydrologiske målestasjoner i Suldalsvassdraget siden århundreskiftet. Første
stasjon ble opprettet ved utløp av Suldalsvatn i 1904. Nederst i Suldalslågen ble
målestasjonen Larvika opprettet i 1962. I tillegg registreres vannstand og vannføring i to
sidebekker til Suldalslågen, i Prestabekken fra 1984 og i Fossåna fra 1992.
Uregulert kan vassdraget kort beskrives som folger:''

* Uregulert var det svært store variasjoner i vannføring. I utløpet av Suldalsvatn er det
registrert flommer opp mot 700 m3/s både om sommeren og høsten. Om vinteren og
våren kunne vannføringen gå ned mot 3-5 m?/s.

Arsmiddelvannforingen ut av Suldalsvatn var 91 m?/s, mens den nederst i vassdraget var
106 m?/s.

Midlere vårflom ut av Suldalsvatn var 400 m3/s.
Ogsa høst og vinter var det betydelige flommer i vassdraget. Midlere høstflom ut av

Suldals vatn var ca. 350 m?/s.
Nesten alle år var vannføringen periodevis lavere enn 12 m3/s. I gjennomsnitt hvert

tredje år var vannføringen mindre enn eller lik 6 m3/s.

Røldal-Suldal-utbyggingen medførte store endringer i vannføringsforholdene i vassdraget.
De viktigste var:

Kraftig reduksjon av vannføringen i smeltesesongen grunnet magasinering av vann.
Vårflommen ble omtrent halvert.

kt vintervannføring. Etter utbyggingen var vannføringen om vinteren aldri lavere enn
25 m?/s, som regel var den omkring 40-60 m?/ s.

Roaldkvamsana og Brattlandsåna, som begge var lakseførende, fikk sterkt redusert
vannforing.
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Også Ulla-Førre reguleringen medførte store endringer av vannføringsforholdene i
vassdraget. De viktigste er:

Midlere årlig tilsig til Suldalsvatn er økt fra 91 til 150 m?/s, mens avløpet fra Suldalsvatn
til Suldalslågen er redusert på grunn av Hylen kraftstasjon. For perioden 1989-96 var
midlere avløp fra Suldalsvatn til Suldalslågen ca. 50 m?/s.

Vannforingen i Suldalslågen ved utløpet av Suldalsvatn er nå i stor grad bestemt av krav i
manøvreringsreglementet.

Vintervannforingen i Suldalslågen er redusert i forhold til situasjonen etter Røldal-
Suldal-utbyggingen. Minstevannføring ved utløp av Suldalsvatn er nå 12 m3/s.

Normale høst- og vinterflommer ut av Suldalsvatn er fjernet gjennom bruk av Hylen
kraftstasjon og omløpstunnelen. Periodevis store tilsig fra Suldalslågens uregulerte
restfelt (over 100 m?/s) medforer imidlertid at det fremdeles kan være høy vannføring
lenger ned i vassdraget også høst og vinter.

Forholdet mellom vann fra Suldalsvatn og restfeltet til Suldalslågen er endret. Restfeltet
bidrar nå med relativt større andel av vannet i hovedelva.

For å illustrere de hydrologiske endringene vassdraget har vært gjennom, er data fra to sett
med tre relativt like klimatiske år presentert. I årene 1927, 1974 og 1997 var det omtrent
"normal" nedbør og temperatur på Vestlandet. Fra figur 9a ser en hvordan reguleringene i
vassdraget medførte at vannføringsforholdene i Suldalslågen disse årene ble klart
forskjellige.
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Figur 9a Vannforing i tre normalar 1927. 1974 0g 1997. 1 1927 var vassdraget uregulert, i 1974 var
vassdraget pavirket av RSK-utbyggingen og i 1997 av bade RSK-0g Ulla-Forre-utbyggingene.

Arene 1940, 1977 og 1996 var alle preget av kalde vintre med lite nedbør. Høstperiodene
hadde innslag av flere kraftige regnvær. I uregulerte vassdrag medførte dette lav
vinteravrenning, beskjeden vårflom, men flere kraftige høstflommer. Disse årene er
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spesielle, men egner seg godt til å illustrere de endringene som reguleringene i vassdraget
har medført ( figur 9b ).
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Figur 9b Vannforing i tre ar med kalde vintre og kraftig hostnedbor, 1940. 1977 og 1996. I 1940 var
vassdraget uregulert. i 1977 var vassdraget pavirket av RSK-utbyggingen og i 1996 av bade RSK-

og Ulla-Forre-utbyggingene. Fra Holmqvist''
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Figur IO Vannforing (dognmiddel) overst (Strapa) og nederst (Larvika) i Suldals lagen i 1989-90. Omradet
mellom kurvene angir tilsiget fra Suldalslagens uregulerte restfelt mellom Suldalsvatn og utlopet i

Sandsfjorden Fra Holmqvist''
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Reguleringenes dempende virkning på ekstremsituasjonene i vassdraget illustreres godt av
folgende to eksempler:

* En uke i august 1989 ble det tappet omkring 400 til 600 m3/s fra Suldalsvatn til
Hylsfjorden. Uten denne tappingen er det sannsynlig at vannføringen nederst i
Suldalslågen ville blitt over 800 m3/s. I denne perioden stod Saurdal kraftstasjon.
Driftsvannføringen i Kvilldal kraftstasjon var omkring 100 m3/s. Det er av samme
størrelse som det tilsig en ville hatt fra de feltene som naturlig drenerte til Suldalsvatn,
men som nå inngår i Ulla-Førre-reguleringen. Vannføringen nederst i Suldalslågen ble
drøyt 150 m3/s. Tidligere på sommeren, i juli, var vannføringen oppe i ca. 300 m?/s
(figur 10), men dette var i den perioden da Hylen kraftstasjon skal stå.

Vinteren 1996, som var kald og nedbørfattig, illustrerer godt den motsatte ytterlighet.
Uten reguleringer i vassdraget er det sannsynlig at vannføringen i Suldalslågen ville blitt
omkring 5 m3/s (jfr. figur 9b). Vannføringen ble 12 m?/s pa grunn av
manøvreringsreglementet.

Registreringene av vannføring i Fossåna illustrerer godt hvor raskt vannføringen i bekkene i
området fluktuerer. Data fra Fossana viser at når avrenningen fra hele Suldalslågens restfelt
har et døgnmiddel på 100 m3/s, har det sannsynligvis vært timesverdier på 150-200 m3/s.
Dette fører til at Suldalslågens restfelt periodevis dominerer vannføringen i Suldalslågen,
spesielt gjelder dette vinter og vår med minstevannføring ( 12 m3/ s) fra Suldalsvatn.

Variasjonen i grunnvannstand langs Suldalslågen er undersøkt gjennom to vårsesonger (mai-
juni 1994 og 1995) på Kvestad. Målingene viser at det er en klar sammenheng mellom
grunnvannstand og vannforing/vannstand i Suldalslågen. En vannføring på ca. 150 m3/s vil
sannsynligvis redusere risikoen for tørkeskader på lavtliggende areal langs Suldalslågen. Men
jordfuktigheten i området er først og fremst bestemt av nedbørforholdene.

Blåsjø var fylt første gang i 1989 (figur 11 ). Magasinvannstanden var høy i hele perioden
1989-92, men høst og vinter 1993-94 og 1995-96 ble det tappet drøyt 2100 mill. m3 av et
totalvolum på 3105 mill. m3. I 1996 fungerte Blåsjø for første gang som tørrårssikring.

De største vannmengdene som hittil er pumpet fra 600 meters nivå til Blåsjø er omkring
350 mill. m3 i 1994, 550 mill. m3 i 1995 og 570 mill. m3 i 1997.
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Figur 11 Vannvolum i Blåsjø i perioden 1986- 1997.

VANNKVALITET
Siden 1978 er det gjennomført undersøkelser av vannkvalitet i Ulla-Førre og Røldal-Suldal-
områdene i regi av ulike institusjoner. Fra 1990 til 1997 har undersøkelsene av vannkvalitet
omfattet ukentlig prøvetaking i de to hovedtilførslene til Suldals vatn (Suldal og K villdal
kraftstasjon) og fra det regulerte Ulla-Førreområdet ved Lauvastolsvatn, Holmlia
(Sandsaområdet) og Saurdal (Blasj0). Prover er også tatt i Suldalsvatn, Blåsjø og utløpet av
Hylen kraftstasjon i tillegg til flere lokaliteter i Suldalslagen. Resultatene fra undersøkelsene

. 1' kk is-3er utgitt og omtat1enre e rapporter.

Før utbyggingen ble vannkvaliteten i Blåsjø-området, basert på middelverdier, beskrevet
som relativt surt (pH=5,0-5,5) og uten alkalinitet. Alkaliniteten gir informasjon om
bufferevnen i vannet, men har ingen direkte betydning for fisken. Vannet fra Sandsa og
Lauvastol var svakt bufret med en pH på 6,3 og Ca-konsentrasjon på 1,7 mg/I. 19

I tappevannet fra Blåsjø sank pH fra 6,5 til 5,3, kalsium fra 1,4 til 0,4 mg Ca/I og alkalinitet
fra 55 µekv/1 til Oµekv/1 i perioden fra 1986 til 1992 (figur 12). I 1986 pågikk dam-
byggingen fortsatt, og den høye alkaliniteten og pH er sannsynligvis en effekt av
anleggsarbeidet. Høsten 1988 viste NIVA at Blåsjømagasinet allerede ved første oppfylling
hadde en dårlig vannkvalitet.

Fra 1992 til 1995 steg alkaliniteten til rundt 5 µekv/1. I denne perioden har det imidlertid
blitt pumpet opp betydelige mengder vann med en bedre vannkvalitet fra 600 meters nivå til
Blasj0. Omregnet fra m'/ar til m'/s utgjor denne tilforselen en vannforing gjennom aret pa
11 m'/s i 1994 0g 17 m'/s i 1995 (figur 13). I 1996 ble det bare pumpet opp 1 m'/s fra 600
meters nivå, og alkaliniteten i Blåsjø sank til 2 µekv/1.32
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Tilførslene via Suldal kraftstasjon fra Røldal-Suldal har hatt brukbar vannkvalitet i
perioden. Middelverdiene for alkalinitet har variert fra 22 til 26 ekv/l. mens pH har
variert fra 6.2 til 6.3. -
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I 6.0
o_ 5 5

5.0

v
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0 0
B6 B7 BB B9 90 91 92 93 94 95 9EJ

Figur 12 pH, alkalinitet og kalsium i Blasjo. Minimum-, maksimum-, middelverdi og standardavvik er

angitt. Data fra Saurdal og tre stasjoner i Blåsjø. Fra Blakar 
32

Suldalsvatn er en næringsfattig klarvannssjø. Etter Ulla-Førre-reguleringen ble den
teoretiske oppholdstiden for vannet i Suldalsvatn redusert fra ca 1½ til 1 år på grunn av økt
tilførsel. Basert på årsmidler er alkaliniteten i Suldalsvatn redusert fra ca 25 µekv/1 til ca
14 µekv/1 fra 1986 fram til i dag, mens det har vært en liten nedgang i pH i samme

dper1o e.

Den generelle strømningsmodellen FIDAP har vært benyttet for å studere innlagring og
spredning av vann fra K villdal kraftstasjon og hvordan dette transporteres mot Hy len
kraftstasjon og mot Suldalslågen (figur 24 ). Modellarbeidet viser at vann fra  K villdal
blandes fullstendig med vannet i Suldalsvatn både i perioder med og uten lagdeling i
Suldalsvatn. Analyser av vannkvalitet fra flere dyp i Suldalsvatn gir heller ikke
holdepunkter for at vann fra Blåsjø og K villdal lagres på et spesielt dyp.

Suldalslågens restfelt har sannsynligvis fått større betydning for vannkvaliteten i
hovedvassdraget etter Ulla-Førre-reguleringen. Spesielt gjelder dette ved flom vinterstid. I
slike situasjoner kunne det før reguleringene være årlige maksimalverdier (i løpet av noen
timer) på opp mot 80 vann fra restfeltet i Suldalslågen. Etter RSK ble andelen redusert til
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ca. 65% som følge av høyere vintervannforing ut av Suldalsvatn. Etter Ulla-Førre-
utbyggingen har en hatt årlige maksimalverdier på droyt 90%, i enkelte tilfeller helt opp i
95%. Under uregulerte forhold ville bidraget fra restfeltet være over 40% i 6-11 døgn per
vintersesong, mens etter Ulla-Førre utbyggingen overskrides 80% i 3-4 døgn per
vintersesong og 90 % i et halvt dogn

µekv/1 35
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I - i

I
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-20-
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Figur 13 Alkalinitet (arsmiddel +/- standardavvik) i middel av Suldalsvatn som alle stasjonene Omarbeidet
etter Blakar' Nederst er ist tapping fra og pumping til Blasjo

Reduksjonen i vannføring ut fra Suldalsvatn har ført til at avrenning fra restfeltet til den
nedre delen av Suldalsvatn (nedenfor Suldalsporten) og Suldalslågen kan ha fått økt
betydning for vannkvaliteten i hovedvassdraget. Nedre del av Suldalsvatn består av et
relativt grunt og smalt basseng. I perioder med lav vannforing ut i Suldalslågen blir dette
bassenget relativt sterkt påvirket av sure tilførsler fra restfeltet til nedre del av Suldalsvatn.
Perioder med høyere alkalinitet i utløpet enn i selve Suldalsvatn viser også at effekten fra
restfeltet kan være positiv.

Det har vært hevdet at surt flomvann fra restfeltet til nedre del av Suldalsvatn kunne legge
seg oppå vannmassene og renne direkte ut i Suldalslågen uten å blandes med resten av
vannet i denne nedre delen. Modellforsok (FIDAP), observerte temperatursjiktninger og
forsøk med fargestoffet rhodamin har imidlertid vist at vannmassene i nedre del av
Suldalsvatn stort sett er godt blandet. Dette gjør det lite sannsynlig at vann fra sure
sidebekker kan legge seg på toppen av innsjøen og nå Suldalslågen raskt og konsentrert."
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Figur I4 Horisontal fordeling av Kvilldalsvann etter 36 døgn. Det er forutsatt driftsvannforinger i Kvilldal
og Hylen kraftstasjon pa200 og 240 m'/s i simuleringene. Vannstrømmen ved INN og UT er

henholdsvis 140 og 100 m'/s. Fra Ellingsen og Holmqvist'

30



Under kraftig nedbør og flom synker pH og mengden aluminium øker i restfeltet til
Suldalslagen. 1.32-° pet er i dag generell enighet om at aluminium er den viktigste

k. . k " d . ld "f kl fi k d d · 36 37 38 39 pvann jemus e parameteren nar et gje era or are is e 0o 1surt vann. ';·- · ersom
pH er svert lav (under 4.5). kan H'-konsentrasjonen i seg selv virke giftig pa fisk. ? Sa
lave pH-verdier har imidlertid ikke vært målt i Suldalsvassdraget, og regnes derfor ikke som
noe problem i dette området. Når det gjelder fiskens følsomhet for forsuring, er det flere
studier som viser at laks er blant de mest følsomme artene vi kjenner. 40

.4
1 Videre er

plommesekk- og smoltstadiene de mest sensitive livshistoriestadiene hos laks, og disse er
betydelig mer sensitive for aluminium enn de ovrige stadiene.-13

Det er først og fremst enkle uorganiske Al-forbindelser (Ali ) som er giftige for fisk." og
giftigheten ser ut til å øke når disse Al-forbindelsene polymeriserer, det vil si slår seg
sammen til storre partikler. En slik polymeriseringsprosess kan skje når pH øker. for
eksempel når surt. Al-rikt vann fra et sidevassdrag blander seg med mer nøytralt vann i
hovedvassdraget.-16.-17. 48 I slike tilfeller får vi sakalte blandsoner; omrader med ustabile
k• 'k f hld k "f" f f'k d • 46-1849SOS] Nojemis e or o som an vere svart gr tuge or 1s og an re organ1smer. · · ar
Al-partiklene slår seg sammen, blir de etterhvert større, og giftigheten avtar.
Giftvirkningen er altså forbigående. Hvor raskt de enkle Al-forbindelsene slår seg sammen
til større partikler er dessuten avhengig av temperaturen.52·53 Ved lav temperatur går
prosessen senere enn ved høy temperatur. Dette kan føre til at blandsonenes areal blir større
når det er kaldt i vannet, men samtidig at den akutte giftigheten blir lavere. Det er i denne
sammenhengen vist at aluminium er mindre giftig for laks ved lave enn ved høye
temperaturer. 354

Det er uklart om blandsoner er et problem i Suldal. 3 u:2. 35 De vannkjemiske undersøkelsene
viser at det vanligvis er så lave konsentrasjoner av Ali at det ikke gir grunnlag for at
aluminium skal polymerisere og virke giftig for fisken. Under flommer kan det imidlertid
forekomme Ali-konsentrasjoner på rundt 40 gl i flere av sidebekkene om vinteren og
høsten.

Såkalte sjøsaltepisoder kan forekomme i kystnære områder under værforhold med
betydelige nedbørmengder og kraftig pålandsvind. Under slike episoder inneholder
nedbøren mer salter enn normalt. Sjøsaltepisoder er et naturlig fenomen, og ikke noe
problem dersom jordsmonnet ikke er forsuret. Er jordsmonnet derimot påvirket av
forsuring. kan sjøsaltepisoder føre til omfattende utvasking av giftig aluminium. Dette
skyldes at saltene. hovedsakelig Na'. i nedboren bytter ut H' og AI'som er bundet i jorda.
Konsentrasjonen av aluminium i vann er vist a kunne bli meget høy under slike episoder. 55 I
et upåvirket system vil andre positivt ladde ioner (f.eks. Ca++ og Mg') bli byttet ut fremfor
H og Al+++. Vi sier da at jorda har god bufferevne. ofte uttrykt som positiv ANC (acid
neutralizing capacity). Den geografiske beliggenheten har gjort at sjøsaltepisoder er trukket
inn i diskusjonen omkring de sure sidefeltene til Suldalslågen.

Flere undersøkelser viser som nevnt at pH synker og den totale mengden aluminium øker
under flom i flere av bekkene i det uregulerte restfeltet til Suldalslågen. Variable forhold i
Suldalsvassdraget både i tid og rom gjør det imidlertid vanskelig a gi en god karakteristikk
av vassdragets vannkvalitet og dynamikk. "I det vannkjemiske programmet i LFS-
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prosjektet har det ikke blitt skilt mellom de ulike aluminiumfraksjonene. I 1996. 1997 og
1998 er det gjort analyser i felt som blant annet viser at den giftige aluminiumfraksjonen.
Al. stort sett er lav i Suldalslagen. Under flomepisoder oker den totale mengden aluminium
i de fleste sidebekkene til Suldalslågen. og under episoder på vinteren og våren kan også
konsentrasjonen av Al; oke noe. Om hosten er det ingen malbare endringer i denne
konsentrasjonen. selv under kraftige flommer hvor den totale Al-konsentrasjonen øker
relativt mye. Dette skyldes mest sannsynlig høyere mengder løst organisk stoff i vannet om
høsten enn om våren.

Det er gjennomført flere fiskeundersøkelser i Suldalslågen. hvor fisk har blitt eksponert for
ulike vanntyper. Feltforsøk med både lakseparr og -smolt, som har blitt eksponert for
naturlige variasjoner i vannkvalitet. viser at surt vann fra sidebekker i Suldal har liten eller
ingen effekt på fisken. Eksperimenter med kunstige vanntyper som simulerer naturlige
vanntyper viser imidlertid ganske tydelige negative effekter på laks. Resultatene viser altså
helt forskjellige ting, og det finnes flere mulige forklaringer på dette. Ikke uventet ser det
imidlertid ut til at Al, er den faktoren som best forklarer variasjonen i resultater mellom
ulike undersokelser. I eksperimentene med kunstige vanntyper har Al,-konsentrasjonen vert
noe høyere. og mer stabil. enn i feltforsøkene med vann fra sidebekk.

Forekomst og sammensetning av følsomme og tolerante arter av bunndyr kan brukes til a
uttrykke graden av forsuring. Basert på dette er det utarbeidet en indeks for
forsuringsskader.' Denne indeksen indikerer moderate til ingen forsuringsskader for
Suldalslågen. sett under ett fra 1978 til 1994. Øverst i vassdraget viser indeksen ingen
forsuringsskader, mens det i den nedre delen indikeres moderate forsuringsskader. Dette kan
ha sammenheng med at påvirkningen fra restfeltet øker nedover i vassdraget. Det er
imidlertid mulig at både forekomsten og fordelingen av ulike bunndyrarter også kan
påvirkes av andre faktorer enn forsuring. Den dominerende dognfluearten i Suldalslågen er
Baetis rhodani som er regnet som ømfintlig for surt vann. Steinfluene i Suldalslågen er
dessuten dominert av Amphinemura borealis og Diura nanseni, som begge regnes som
moderat følsomme for forsuring. Diura nanseni er imidlertid vist a vere spesielt følsom for
aluminium.' Begge steinflueartene er funnet pa samtlige stasjoner der det er tatt prover i
Suldalslågen, i alle undersøkelsene som er foretatt. Forekomsten av bunndyr indikerer at
Suldalslågen ikke har alvorlige forsuringsskader, og samsvarer godt med de vannkjemiske
målingene som viser god vannkvalitet store deler av året.

En konklusjon som kan trekkes både fra undersøkelsene av vannkvalitet og forsøkene med
fisk er at når det ikke er flom, vil vannkvaliteten ikke ha negative effekter på laksen i
Suldalslågen. I flomsituasjoner. særlig i perioden med lav vintervannføring. kan det
imidlertid ikke utelukkes at vannkvaliteten i Suldalslågen kan ha negative konsekvenser for
laks. For eksempel dersom flomepisodene opptrer nær tidspunktet for utvandringen av
laksesmolten.

Effekten av vannkvalitet pa laksepopulasjonen i Suldalslågen kan ingen fastslå sikkert med
dagens kunnskap. Vår kunnskap er fortsatt begrenset om hva laksen kan tåle. hvor fort den
restitueres og hvilke konsekvenser sure episoder kan ha når den kommer ut i saltvann. Det
vil derfor bli arbeidet videre med disse spørsmålene.
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VANNTEMPERATUR
Ved Suldalsosen/ Stråpa foreligger det temperaturmålinger fra 1962, bortsett fra for årene
1978, 1979 og 1991 ( figur 15). Malehyppighet og datakvalitet var vesentlig lavere før 1973.
Ved Tjelmane er det gjort temperaturmålinger siden 1973. I tillegg er det gjort
temperaturmålinger i Suldals vatn fra 1979, i utløpsvannet fra K villdal og Hy len kraftstasjon
fra 1985 og i Steinsåna og oppvekstkanalen på Førland siden 1989.
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Figur l 5 Dogngradsummene for perioden l. mai-3 l. oktober for stasjonene Strapa og Tjelmane i
Suldalslagen og for Etneelva ved utlop Stordalsvatn for de år hvor en har tilfredsstillende

61datagrunnlag Etter Tvede og K vambckk

Temperaturen i Suldalslågen gikk opp om vinteren etter Røldal-Suldal-utbyggingen.
Grunnen var økt vintervannføring 58. Også om sommeren gikk temperaturen noe opp i
Suldalslågen etter denne utbyggingen (se figur 16), men dette skyldes sannsynligvis
klimatiske effekter og ikkereguleringen. 59

Det har vært en temperaturnedgang i Suldalslågen om vinteren etter Ulla-Førre-
utbyggingen. Vinterstid er temperaturforholdene nå omtrent som de var før Røldal-Suldal-
utbyggingen," det vil si omtrent som i uregulert tilstand.

I perioden 1/5-31/10, regnet som vekstsesongen for ungfisk, er døgngradsummen ved
Suldalsosen redusert fra 1570 døgngrader for perioden 1962-77 (for Ulla-Førre) til 1530
døgngrader i perioden 1980-85 og ytterligere til 1434 for perioden 1986-97. I middel for
hele perioden etter Ulla-Førre (1980-97) er dogngradsummen 1468, eller ca. 100 døgngrader
lavere enn før utbyggingen.

Ved Tjelmane er døgngradsummen for vekstperioden redusert fra 1672 døgngrader for
perioden 1973 - 79 ( før Ulla-Førre) til 1611 døgngrader i perioden 1980-85 og ytterligere til
1551 for perioden 1986-97 (figur 17). I middel for hele perioden etter Ulla-Førre (1980-97)
er dogngradsummen 1571, eller ca. 100 døgngrader lavere enn før utbyggingen.
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Selv om døgngradsummen i Suldalslågen har blitt lavere etter Ulla-Førre-reguleringen, har
maksimal- og minimumsverdiene ikke endret seg.
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Figur 16 Midlere døgngradsum 1. mai -- 31. oktober for stasjonen Strapa overst i Suldalslågen for ulike
perioder. Målingene startet i 1962. Figuren er avledet av data fra 59 og 60
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Figur 17 Midlere døgngradsum I. mai -31. oktober for stasjonen Tjelmane nederst i Suldalslågen for ulike
perioder. Målingene startet i 1973. Figuren er avledet av data fra 59 og 60

Etter Ulla-Førre-utbyggingen har det vært en temperaturnedgang i Suldalslågen i alle
sommer-månedene. Nedgangen har vært størst i juni." Reduksjonene fram til 1985 kan
tillegges Ulla-Førre-reguleringen. Endringene etter 1985 skyldes dels klima og dels
reguleringen. 60 Etter 1985 har det vært en rekke snørike vintre, samtidig er det først på
1990-tallet at det har vært større ned tappinger av Blåsjø (jfr. figur 11 ). Gjennomsnitts-
temperaturene i Suldalslågen var høyere midt på 1970-tallet enn de har vært etter 1980
(figur 18).
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Figur 18 Gjennomsnittstemperaturer i Suldalslågen i periodene 1973-1977 og 1980-1997.

Temperaturdata fra utløpsvannet i kraftstasjonene Kvilldal og Hylen viser at om vinteren og
våren er vannet fra Kviltdal kraftstasjon 1-2 °C kaldere enn vannet som tappes til Hylen
kraftstasjon. Ved tapping av vann fra 600 meters nivå kan det sommerstid være motsatt. 59

Naturlig nok er det lite temperaturdata fra Hy len kraftstasjon i juni og juli, fordi den normalt
ikke er i drift da. På høsten er temperaturforskjellene mellom vannet gjennom K villdal og
Hylen kraftstasjoner mindre.

Somrene 1994 og 1995 ble det gjort forsøk med redusert vår- og sommervannføring i
Suldalslågen i forhold til manøvreringsreglementets krav. Det ga temperaturøkning på
anslagsvis 90 og 80 døgngrader nederst i Suldalslågen. 61 Dette skyldes både økt
oppvarming/lengre oppholdstid i Suldalsvatn mellom Suldalsporten og Suldalsosen, og
raskere oppvarming grunnet et mindre vannvolum i selve Suldalslågen. Endringene skyldes
forsøk med lavere vannføring og er ikke klimatisk betinget.

Våren og sommeren 1996 ble det gjort forsøk med økt vannføring i Suldalslågen i forhold
til manøvreringsreglementets krav. Dette ga en temperaturreduksjon på ca. 60 døgngrader
nederst i Suldalslgen." I april/mai stiger temperaturen inntil vannføringen begynner å
øke. Da synker den eller flater ut (figur 19).

Temperaturen i Suldalslågen var svært lav sommeren 1996. Dette skyldes sannsynligvis
kraftig nedtapping av Bl&sjo gjennom vinteren og varen, som ga uvanlig lav temperatur i
Suldalsvatn. 9 Det ble også tappet noe fra Blåsjø sommeren 1996. Dette året ble Blåsjø for
forste gang benyttet som 'torrarssikring'.'' Sammen med forsoket med okt vannforing i
Suldalslågen, medførte dette at 1996 ga den laveste døgngradsummen for vekstperioden
siden 1967 (figur 15 ).

I 1997 førte liten tapping fra Blåsjø og en rekordvarm sommer til høye vanntemperaturer i
vassdraget. 62 I Suldalslågen var det den varmeste sommeren siden 1988. For Stordalsvatn,
referansestasjonen i Etnevassdraget, var sommeren den varmeste siden målingene startet i
1969.
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Figur 19 Døgnmiddeltemperaturen ved Tjelmane og Stråpa og døgnmiddel vannforingen ved Strå.pa i 1996
Når vannføringen øker i overgangen april/ mai, går temperaturen ned. Etter Tvede og Kvambekk

59

Temperaturmålinger i 1995 og 1997 på tvers av elva ved Førland viser at det på dagtid kan
være opptil 3,5 °C i forskjell fra elvebredden til midt i elveleiet. For perioden mai-oktober
ga grunnområdet 70 døgngrader høyere verdi enn hovedløpet. 59

Vanntemperaturens betydning for unglaks er beskrevet i kapitlet "Laksens livssyklus,
mulige begrensende faktorer".

SEDIMENTER
Det er utført en kartlegging av sedimentkilder og erosjonsprosesser langs Suldalslågen i
1996. I Prestabekken ble det opprettet en målestasjon for materiale som svever i vannet
( suspendert materiale). Denne var i drift fra april til november 1996. I tillegg er det analysert
en rekke bunnprøver fra elva, og det er målt opp tverrprofiler i elvas hovedløp.

Med bakgrunn i målinger og erfaringstall fra andre vassdrag er det utarbeidet et
sedimentbudsjett "" for Suldalslågen (figur 20). Det viser at:

* 60-80 % av materialet som tilføres Suldalslågen fra arealene nedstrøms Suldalsosen
kommer fra erosjon i tilknytning til jordbruksvirksomhet. Målinger fra referansevassdrag
danner grunnlag for å estimere jordtapet i Suldalslågens nedbørfelt. Dette er beregnet til
100-500 tonn i året.

* 20 - 40 % av materialet som tilføres Suldalslågen kommer fra ravineerosjon.
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Videre er det observert at:

* I områder der bakkeplanering pågikk. var det en betydelig sedimenttilforsel og
nedslamming av nærliggende elvestrekninger. Det antas at en heving av elveløpet ved
Tjelmane er forårsaket av bakkeplanering langs en sidebekk i nærheten.

* I Prestabekkenfeltet er det en forvitringsravine (figur  21y.  Tilførselen fra denne bekken til
Suldalslågen er estimert til 30-40 tonn i året.

I Fossånafeltet er det en losmasseravine. sannsynligvis initiert av skogsdrift. Tilførselen
fra Fossana er estimert til 25-100 tonn i året.

Figur  21  Ravine i Prestabekken. Fra Bogen m. fl."
Det er også utført beregninger av endringer i elvas kapasitet til atransportere bunnmateriale.
Dette viser at:

» Roldal-Suldal-reguleringen medforte en reduksjon av elvas kapasitet til atransportere
bunnmateriale, grunnet reduksjon av de storste flommene (varflommen).

Ulla-Forre-reguleringen førte til en ytterligere redusert kapasitet fordi flommene ogsa til
andre årstider ble redusert.

* Dette kan i sum føre til en permanent akkumulasjon av bunnsedimenter og heving av
elveløpet. Fra 1991 til 1996 er det på ulike lokaliteter registrert både heving og senkning
av elveløpet (figur 22).
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Figur 22 Tverrprofiler i Suldalslågen i 1991 og 1996. Det øverste profilet ligger 300 meter nedstrøms
Steinsholmen. Det nederste profilet er fra stasjonen Tjelmane, ca. 200 meter nedstrøms riks veibrua
over Suldalslågen nederst i vassdraget. Fra Halset"

På de undersøkte habitatene er kritisk vannføring for bunntransport beregnet fra 150 til
240 m?/s for områder med en median "korndiameter" større enn 25 mm og helninger større
enn 15 cm per 100 m. For områder med en korndiameter mindre enn 20 mm og helninger
fra 9 til 15 cm per 100 mer kritisk vannføring beregnet til 15 - 90 m3/s. 64

Reduksjonen av elvas transportkapasitet kan føre til en permanent akkumulasjon av masser

og heving av elveløpet. I andre vassdrag er det påvist at dette over tid har ført til en økning
av lokale oversvømmelser og endringer av elveløp.

I et område er det påvist at sand- og siltfraksjoner, som er vasket ut fra jordbruksarealer, har
tettet igjen hulrommene mellom steinene. Bygging av skogsbilveier, bakkeplanering og
industriutbygging bidrar til å føre sedimenter ut i vassdraget.

Samtidig som elvas evne til å transportere ut sedimentene er redusert etter reguleringene,
har det i de siste årene vært en tiltagende begroing av teppedannende levermoser.
Kombinasjonen av mosebegroing og sedimentering kan bli et problem hvis oppvekst-
områdene for ungfisk blir dårligere. Denne situasjonen er foreløpig ikke registrert.
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BEGROING A V ALGER OG MOSER - DRIV A V ORGANISK
MATERIALE
Begroingen av moser og alger er undersøkt fordi den har stor betydning for leveområdene til
ungfisk og bunndyr.

Det har skjedd en fortetting av mosevegetasjonen på permanent vanndekket areal i perioden
1990-1996. Det er spesielt levermosesamfunnet som har okt i omfang. Disse mosene
danner tette, ensartede matter. og omtales ofte som teppemoser". Bladmosesamfunnet,
representert ved elvemosen Fontinalis, har gått noe tilbake. Et forsøk med maskinell
rensking av mose i 1992 viste etter en forsøksperiode på 4 ½ år ulik utvikling av
mosedekket på periodisk vanndekte og permanent oversvømmede arealer. Resultatene av
mosebegroingen er oppsummert i tabell 4.

Tabell 4 Utvikling av mosebegroing i Suldalslågen i 1990-årene. Data fra Johansen

Areal Mose Generell utvikling i Utvikling på arealer rensket
Suldalslågen i 1992 (målt i 1996)

Permanent "Teppemose" Økt dekning 61 % dekning
vanndekket Liten dekning,

Elvemose redusert begroing 4 % dekning

Periodisk "Teppemose" Små endringer 15-35% dekning

vanndekket
Elvemose Små endringer Problemer med nyetablering

Forsøkene med utsatt eller redusert sommervannføring har ikke medført økt algebegroing
om våren og forsommeren. Det er imidlertid kjørt flommer om våren for a gi laksesmolten
impulser for a ga ut, og det er antatt at disse flommene har holdt grønnalgebiomassen nede i
denne perioden." Det var storre gronnalgebiomasse tidlig pa hosten i 1995 enn i 1996.
Vår- og sommervannføringen var langt lavere i 1995, og vanntemperaturen dermed høyere.
Utsatt og redusert sommervannføring ventes å gi gunstigere vilkår for vekst av flerårige
begroingssamfunn i Suldalslagen.""

Mengden av krypsiv i elva er generelt lav. Det var en viss økning i 1995 og 1996 i forhold
lf " d 6st1 oregaen e ar.

Under vårflommen rives store mengder organisk materiale løs fra bunnen og spyles ut av
elva. Mengden er beregnet til mellom 3 og 9 tonn på tørrstoffbasis for årene 1992-1994. Av
dette utgjorde dødt organisk materiale i form av lett nedbrytbart løv og gras mellom 8 og
14%.66 Denne fraksjonen er viktig for produksjonen av bunndyr. Utspylingen av slikt lett
nedbrytbart organisk materiale er minst ved vannføringer opp mot 80-100 m3/s, men øker
ved større vannføringer. Alger i rimelige mengder, som i Suldalslågen, kan også virke

.. · b f d kb d 6768post1vt som neringssu strat or pro u sjonav unn yr.
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Kantvegetasjonen har betydning, da den tilfører elva lett nedbrytbart organisk materiale. Fra
1975 til 1990 var det en reduksjon av vegetasjonen pa 2% av total elvebredd, i forbindelse
med veiutbygging og nydyrking.""

Prøvereglementet for manøvrering av Suldalslågen fra 1990 synes a gi bedre vilkår for
begroing enn før regulering, i og med at det ikke skjer bevegelser i grovsubstratet over store
deler av elva." I løpet av perioden 1990-1996 har det bare vært en episode (ekstrem
nedbørsflom vinteren 1991/92) som har ført til bevegelse i substratet av betydning øverst i
elva. Følgelig må en forvente ei elv fortsatt dominert av store arealer med mose og
periodevis store forekomster av spesielt trådformede grønnalger. Ulike forsøk med
manøvrering innenfor reglementet har vist at en kan spyle ut større mengder algebegroing
ved relativt små flommer, men at den flerårige mosebegroingen ikke lar seg redusere mer
enn den arlige tilveksten.

Begrodde områder i rennende vann har ofte en betydelig større tetthet av bunndyr enn
mosefritt substrat."" Bunndyrtetthetene i Suldalslågen var også vanligvis høyere på
mosedekket substrat enn der mosen var blitt fjernet under forsok." Men forskjellene var
mindre enn rapportert fra andre norske vassdrag. Dette kan skyldes at mye av mosen i de
undersøkte områdene var levermoser, som danner tette, ensartede matter og gir liten
variasjon i overflaten sammenlignet med elvemosesamfunn og mosefrie områder.

Tettheten av bunndyr er avhengig av hvilke arter som dominerer, og varierer i løpet av
sesongen. I perioder med mye knottlarver var tettheten høyest på de mosefrie områdene.
Steinfluelarver var det også mest av på de renskede områdene. Derimot var det mest
vårfluelarver, fjærmygglarver og fåbørstemark på områder med mosedekke. Der det er
velutviklede samfunn av elvemose, kunne bunndyrtettheten være høyere enn på rensket
substrat. Våren 1993 ble det funnet ca 7000 individer per m2 i elvemose, mens det ble funnet
ferre enn 2000 individer per m? pa omr&der der mosen var tatt bort."

I eksperimentelle undersøkelser på Førland er det vist at laksunger ikke bare spiser drivende
næringsdyr, men også beiter bunndyr som sitter direkte på elvemose og pa steiner." Et
annet forsøk viste at laksunger foretrekker områder med elvemose framfor områder uten
mose, mens områder uten mose ble foretrukket fremfor arealer dekket av levermoser.''
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BUNNDYR
I Suldalslågen. som i de fleste andre laksevassdrag. har tilbudet av bunndyr avgjørende
betydning for produksjonen av ungfisk. Sammensetning og tetthet av bunndyr påvirkes av
endringer i vannføring. vanntemperatur. sedimenttransport, substrat, begroing. tilgjengelig
organisk næring og vannkvalitet. Kunnskap om tetthet av bunndyr og sammensetning av
arter er derfor økologiske grunnlagsfaktorer av stor betydning for å kunne vurdere og forstå
effektene på fiskebestander av for eksempel manøvreringsreglement og aktuelle
fiskeforsterkingstiltak.

Undersøkelser i Suldalslågen i 1961 og 1962 påviste at det er variasjon i sammensetningen
av bunnfaunaen i løpet av sommeren' (figur 23). Bunndyr er senere undersøkt på fem
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Figur 23 Sammensetning av bunndyr på ulike dyp i Suldalslågen i perioden I 96 I - I 962. Etter
Lillehammer'i

lokaliteter i Suldalslågen både før og flere ganger etter Ulla-Førre-reguleringen.n Bunn-
faunaen er dominert av fjærmygglarver, døgnfluer, steinfluer, vårfluer og fåbørstemark. De
første årene etter reguleringen sank antall bunndyr på samtlige lokaliteter. Etter 1983-84 har
det gjennomsnittlige antall bunndyr igjen økt, bortsett fra øverst i elva. der antall
nettspinnende vårfluer er redusert i årene rett etter 1980. En del slam ble tilført
Suldalslågen i 1983 på grunn av ras i Sandsavatn. Nedgangen i vårfluer i den øvre delen av
elva skyldtes trolig at fangstnettene ble ødelagt, men årsaken kan også være næringsmangel
på grunn av redusert driv av byttedyr ut fra Suldalsvatn.

I arbeidet med å kartlegge begrensende faktorer for fiskeproduksjonen i elva ble det
gjennomført en rekke forsøk med tilførsel av organisk materiale i form av hvetekorn.
Forsøkene ble gjennomført under kontrollerte betingelser ved forsøksstasjonen på Førland.
og på store arealer i selve Suldalslågen. Forsøkene viste positivt tilslag på alle nivåer av
næringskjeden. Effekten av tilsatt organisk materiale under et eksperiment illustreres godt
ved utviklingen av beregnet biomasse av fjærmygg (figur 24). 7

-1 Drivmengdene har også økt
fra disse arealene, og dermed har næringstilbudet til ungfisken blitt bedre.
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Det ble registrert markerte økninger i driv av bunndyr ved vannforingsokninger om
våren 75, og at drivet av bunndyr ble raskt redusert når vannføringene stabiliserte seg. Når
Hylen kraftstasjon har måttet stå tidlig i juni, har det vert vannforingsokninger i
Suldalslågen, men disse har bare hatt mindre effekt på driv av bunndyr.

Basert på studier i 1978 og 1979 ble dyreplankton vurdert som viktig føde for unglaks i
Suldalslågen, særlig på ettersommeren da planktondrivet i elva var størst og tilgjengelig
bunndyrmengde minst." Dette bekreftes i en utredning i 1994 til DN. Der ble det også
konkludert med at driv av plankton ut av Suldalsvatn så langt ikke syntes å ha endret seg
vesentlig siden 1978-79. 29

I Førlandskanalen ble det funnet at hovedkomponenten i laksungenes diett var insekter og
småkreps på bunnen. Sammensetningen av næringsdyr i mageinnholdet gjenspeilte i liten
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Figur 24 Beregnet gjennomsnittlig biomasse (i mg tørrvekt) av fjærmygg i stålrenna på Førland fra
november 1990 til august 1991. Fra Lillehammer m.1.
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UNGFISK
Siden 1976 er det gjennomført regelmessige undersøkelser av ungfiskbestanden i
Suldalslågen. Tettheten av ungfisk er generelt lav. 80 Den beregnede tettheten (figur 25) var
svært stabil i årene rett før 1980, med gjennomsnittlig litt over 30 laksunger og nær 20
ørretunger (totalt) per 100 m2" De første årene etter Ulla-Førre-utbyggingen ble det
observert store svingninger i tetthet, spesielt for årsunger. Den beregnede tettheten av
laksunger var da lavere enn før 1980, mens tilfellet var motsatt for orretunger."

Manøvreringen av Suldalslågen rett etter 1980 forte til brå reduksjoner i vannføring, som
igjen førte til stranding (tørrlegging) av ungfisk. 82 Dette var mest fremtredende øverst i
vassdraget. Der var det også en betydelig reduksjon i tetthet av laksunger de første årene
etter 1980 i forhold til de foregående år. Det ble registrert en gradvis økning i tetthet
nedover i Suldalslågen. På flere av lokalitetene lengst nede var det ingen signifikant
endring i tetthet av ungfisk før og etter regulering. 81
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Figur 25 Tetthet av ungfisk i Suldalslagen. Etter Saltveit 0.86
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Fra 1985 innførte Statkraft en ny tappestrategi i Suldalslågen, med restriksjoner på ned-
trappingshastigheten. Reduksjonen i vannføring ut av Suldalsvatn skulle aldri være over 3%
i timen. Det førte til at problemet med stranding ble redusert. I prøvereglementet av 1990
ble også målepunktet for vannføring flyttet fra Tjelmane nederst i elva til Suldalsosen øverst
i elva. Dette førte til langt færre brå reduksjoner av vannføringen, og problemet med
stranding synes etter dette a vere borte. Samtidig fikk elva en vannføring som svingte mer i
takt med variasjonene i nedbøren.

Fra slutten av 1980-arene var tettheten av årsunger av laks hoyere igjen,men den gikk ned
i 1989." Fra 1986 til tidlig pa 1990-tallet var tettheten for arsunger av orret hoyere enn den
siste tiden før utbyggingen. For eldre ungfisk holdt den seg omtrent på samme lave nivå. 85

Deretter steg tettheten av årsunger av både laks og ørret noen ar." Eldre unglaks viste økt
tetthet fram til 1994. Deretter er det beregnet lave tettheter, spesielt i 1996, som var et
unormalt kaldt år. For eldre ørretunger har det ikke funnet sted en tilsvarende reduksjon i
tetthet som hos laksunger. Nedgangen hos laks skyldes trolig forhold som har påvirket laks
og orret ulikt," som for eksempel redusert naturlig reproduksjon som følge av få gytelaks,
elvetemperatur, vannkvalitet, havtemperatur og lakselus.

Ørret kommer stort sett opp av grusen før 1. mai, og laksen normalt ca. en måned senere. Da
er vannføringen blitt stor, og årsungene blir lett ført med strømmen når de kommer opp av
grusen. 75 I 1992 og 1993 ble det beregnet at driv av årsunger av laks stod for 6-11 % av
dodeligheten forste levear. [1994 og 1995 ble det tatt en tilsvarende andel av
utgangsbestanden av laksunger i fellene, og da var vannføringen lav. I 1996 ble det tatt få
laksunger i fellene, men det ble tatt noen jevnt i hele juli. 1 1996 var vannforingen hoy og
forsommeren spesielt kald. Det er her svært vanskelig å skille flomdriv av yngel ut fra
vassdraget fra naturlig spredning og svak yngel som uansett driver med strømmen.
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Veksten til fisk i Suldalslågen er langsom. Årsunger av laks og ørret målte for eksempel i
1992 henholdsvis 41 og 49 mm. 85 Det er en klar sammenheng mellom gjennom-
snittslengde hos årsunger etter første vekstsesong og vanntemperatur, både for laks og
ørret (figur 26 ).

Forholdet mellom antall laks- og ørretunger i registreringene har variert i løpet av de siste
20 årene (figur 27). I perioden 1977-1993 var det gjennomgående like mange laks- og
ørretunger, men med noe variasjon. Siden 1994 har ørretunger dominert. Tettheten av
ørretunger har vært stabil, men tettheten av laksunger har sunket de siste årene.

For å kunne vurdere betydningen av lave temperaturer for overlevelse og vekst av
lakseyngel fra Suldalslågen ble det gjennomført en studie i laboratorium med lakseyngel fra
Suldalslågen, Stryneelva og Storåna i Årdal i Ryfylke." Veksten var påvirket av
temperaturen, med en reduksjon i vekstrate ved 5,5 og 4 °C sammenlignet med 7 °C, men
det var lengdevekst både for parr og smolt selv ved 4 °C.89 Suldalslaksen synes å være
bedre tilpasset temperaturbetingelsene i Suldalslågen enn laks fra de to andre stammene. 89

I det kontrollerte kanalsystemet på Førland er oppvekstvilkår for laksunger undersøkt i
perioden 1989-1994." Det ble ikke funnet noe klart skille i om kulp- eller
strykstrekningene blir foretrukket av laksungene, men begge kan være gode
oppvekstområder. Utlegging av trær på områder i kanalen der det var lite skjul førte til økt
tetthet av laksunger. Dette viser at på områder med god tilgang på organisk materiale, som i
Førlandskanalen, kan mangel på skjulesteder være en begrensende faktor.
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Figur 27 Forholdet mellom laks- og orretunger i Suldalslagen fra 1977 til 1997. Etter Saltvei"

Overlevelsen hos årsunger av laks ble undersøkt i Førlandskanalen sommeren 1990. I
kulpene overlevde 91 % og på strykstrekningene 23% (figur 28).
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Figur 29 Tetthet av laksunger på felt i Suldalslågen med og uten tilsetning av organisk materiale i form av
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96

Under eksperimentelle forsøk på Førland, ble fødeopptak hos laksunger observert både
visuelt og med video gjennom plexiglassvinduer langs siden av plastrennene. Forsøkene
viste at laksungene beiter på drivende bunndyr når det er relativt mye av dem, og at de tar
mer fra elvebunnen og mosen når tilbudet av byttedyr i drivet er lite. Sammensetning av
bunnsubstratet påvirker også næringsopptaket, som var høyest der det var 80% mosedekke
og der det var småstein i forhold til andre dekningsgrader av mose og annet bunnsubstrat?
Et eksperiment med simulerte tettheter av algetråder viste mindre beiteaktivitet hos
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laksunger enn kontrollen uten slike algetråder, og at beiteaktiviteten økte med stigende
vanntemperatur. 93

Studier av næringsvalg i Førlandskanalen i 1994 viste at 13 av 33 stasjonære ørreter over
20 cm hadde laksunger i magen. Den største ørreten på 43 cm hadde 5 laksunger i magen."
Undersøkelser i Suldalslågen i 1996 viste at 16% av sjøørret og 50% av stasjonær ørret
hadde spist laksunger. Sjøørret med laksunger i magen var enten utgytt eller gjeldfisk. 95

I perioden 1991-1994 er det i Suldalslågen blitt sammenlignet tetthet av laksunger på
2-3 daa store felt tilsatt kom, og områder uten tilsetning av kom (figur 29). Det første året
var det liten forskjell, men deretter er det en statistisk høyere tetthet av laksunger på felt
tilsatt komn." Undersokelser i 1995 og 1996 viste at årsyngel av laks var både lengre og
tyngre på felt tilsatt korn, og produksjonsøkningen for laksungene er anslått til å være 1,5-2
ganger større enn for områder uten slik naringstilforsel." For ørret var det ingen entydig
forskjeiI.°

SMOL TUTV AND RING
Utvandring av laksesmolt er registrert i Suldalslågen og Førlandskanalen siden 1993 for å
kartlegge start- og sluttidspunkt samt når hovedtyngden av villfisk og utsatt fisk går ut.
Betydningen av vannføring og vanntemperatur, eventuelt månefase og andre faktorer som
kan påvirke utvandringstid og -mengde, er også vurdert.
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Figur 30 Kumulativ utvandring av laksesmolt og vannforing i Suldalslagen. Villsmolt er vist med gront og
smolt fra settefisk med rodt. Vannforing øverst i elva bla heltrukne linjer. nederst i elva: stiplede.
Etter Pethon og Lillehammer9 7 og Saltven?"
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Resultatene viser at smolten går ut over en periode på opp til to måneder (figur 30).
Hovedtyngden (ca. 75) vandrer imidlertid ut av Suldalsl@gen fra 25. april til 15. mai?".98
Nesten all smolt vandrer om natten, og dette mønsteret blir ikke overstyrt av økning i
vannforing." Det ble stort sett fanget like mye smolt fra utsatt laks som villsmolt i fella i
perioden 1993-1997.

Det er påvist store forskjeller mellom smolt av utsatt fisk og villsmolt med hensyn til
størrelse og alder. Smolt av villfisk var lengre, veide mer. og hadde bedre kondisjon enn
smolt fra utsatt fisk."99 Utsetting gir smolt med lavere alder enn villfisk. Resultatene for
1993 og 1994 viser at smolt fra utsatt laks i snitt var 1 ar, mens villsmolten var 3 ar?"
Undersøkelsene viser også at villsmolt i gjennomsnitt vandrer 1-2 uker tidligere ut i sjøen
enn smolt av utsatt fisk_97-98.99

Den viktigste utløsende faktoren for smoltutvandring i Suldalslågen synes å være økninger i
vannføring. For alle år er det en sammenheng mellom smoltutvandring og en økning i
vannforing." Basert på resultatene så langt synes det bare å være behov for relativt
beskjedne vannforingsokninger (12-50 m'/s) for ainitiere selve smoltutvandringen. kning
av vanntemperaturen kan ha initiert utvandringen i slutten av april 1995 og i 1997,98 men
blir normalt overstyrt av vannføringen som utløsende faktor siden det sjelden blir varmt nok
i den aktuelle perioden.98 Månefase synes ikke å ha noen betydning for når utvandringen
skjer. Det er imidlertid interessant å legge merke til at tiden for når 50% av smolten har
vandret ut varierer lite mellom år, og at det inntrer i første uke i mai. Dette tyder på at
fotoperiode er en viktig overstyrende faktor for utvandringstidspunktet.

FYSISK BESKRIVENDE V ASSDRAGSMODELL
Den viktigste enkeltfaktoren som virker på fysiske forhold i elver er vannføring. Endringer
av vannføringen fører også til endringer i vanndekket areal, vannhastighet,
vanntemperatur, bunn- og strømningsforhold. Alt dette er av betydning for laks- og
ørretungenes valg av oppholdssted i elva. For å bedre forståelsen av hvilke virkninger de
ulike vannføringer har på habitatforholdene for laks og ørret, er det laget en modell som
beskriver situasjonen. En slik modell kan være til hjelp for a vurdere hvilke vannføringer
som er gunstige for laks- og ørretunger til ulike årstider. For å studere dette i Suldalslågen
ble det valgt ut seks stasjoner for å gi et representativt bilde av hele elva. I arbeidet med
den fysiske delen ble det gjennomført målinger ved ulike vannføringer. Det ble registrert
flere tverrprofiler på hver stasjon, og det er beskrevet hvordan fysiske faktorer endrer seg
ved ulike vannforinger.'0.101.102

Modellsimuleringer viste at endringer i vannføring førte til relativt små forandringer i
substratforholdene. men betydde til dels mye for dyp og vannhastigheter."" Om sommeren
fører høye vannføringer (over 120 m?/s) generelt til darligere habitatforhold, men det
varierer mellom stasjonene. Det var også forskjell mellom laks- og ørretunger, særlig for
habitatforholdene ved lav vanntemperatur, som var klart bedre for laks enn for ørret. Når
vanntemperaturen er lavere enn 8 °C, uansett årstid, holder ungfisken seg skjult i grovt
substrat om dagen. mens den er aktiv om natta.4- 105
Det er foretatt en skjønnsmessig vurdering av habitatforholdene for laks- og ørretunger i
deler av elva. basert på modellsimuleringer av forholdene for vannføringer mellom 10 og 30
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m?/s ved vanntemperatur under 8g ' Det er generelt sma endringer i egnet og middels
egnet habitat. Endringene skjer jevnt, og det vanndekte arealet øker med ca. 20% nar
vannføringen stiger fra 10 til 30 m3/s. Men det egnede arealet for laksunger endrer seg lite
(figur 31). Hvordan habitatforholdene endres i hele elva er imidlertid ikkekjent.

Konklusjonen på modellstudiene er at en kombinasjonen av lav temperatur (under 8"C) og
høy vannføring om våren når fisken er i dårlig kondisjon, er særlig uheldig. Lav vannføring
lenger utover våren vil være gunstig med hensyn til leveforholdene, særlig hvis det fører til
raskere temperaturheving.' Habitatforholdene er imidlertid ikke alene vesentlig for
overlevelse under forhold med lav vannføring. Habitatet må ses i sammenheng med andre
viktige abiotiske faktorer, først og fremst vanntemperatur, og biotiske faktorer som
næringstilgang og konkurranse.

Substrat med teppemose, i kombinasjon med tilførsel av finpartikulære sedimenter, gir et
lite gunstig habitat for ungfisk.""
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Figur 31 Simulering av habitat (under 8 °C) for laksunger ved ulike vannforinger, for dybde og hastighet.
Y-verdiene angir areal i m? per lopemeter elv. Etter Heggenes og Harb''

LAKSENS VANDRINGER  I  SULDALSLÅGEN
I 1995 ble 33 laks merket med radiosendere for å kartlegge vandringer hos laks i Suldals-
l#gen. Sandsfossen utgjor det forste betydelige vandringshinder for laks, og fisken ma ha
oppfylt bestemte krav til vanntemperatur og vannføring før den vandrer opp. I 1995 stod
radiomerkede laks i gjennomsnitt 26,7 dager under fossen før de vandret opp. Det gikk ikke
fisk i laksetrappa før vanntemperaturen nadde 10C (verken radiomerkede eller annen fisk).
Hovedmengden av fisk gikk opp i fossen i en periode da vanntemperaturen varierte mellom
11,0 og 13,5°C. Vannføringen i samme periode varierte mellom ca. 50 og 70 m'/s.
Erfaringsmessig passerer ikke laks Sandsfossen med mindre vannføringen er under 140 m'/s
og temperaturen over 8-9cg" Skotifossen synes ogs2 a vere et vandringshinder, og
vannføringen bør være under 75 m3 /s, målt ved Larvika, før laksen passerer.
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V AND RING I FORHOLD TIL DRIFT A V HYLEN KRAFTSTASJON.
Konsesjonsvilkårene for Ulla-Førre-utbyggingen inneholder en bestemmelse om at Hylen
kraftstasjon ikke skal være i drift i perioden 1. juni 30. juli. Bakgrunnen for dette var en
uttalelse fra konsulenten for ferskvannsfiske i Vest-Norge, hvor det ble stilt spørsmål om
laksen vil søke inn mot Hylsfjorden i stedet for mot Suldalslågen når Hylen kraftstasjon går.
Undersøkelser med drivgarnfiske i Hylsfjorden i 1989 gav ikke noe klart svar på hvor reell
problemstillingen med feilvandring er.' Det ble likevel konkludert med at en ikke kan se
bort fra at kjøring av Hylen kraftstasjon kan virke forstyrrende på laksens vandring til
Suldalslågen.

Teoretiske og praktiske tilnærmingsmåter er siden brukt for å kartlegge om drift av Hylen
kraftstasjon påvirker tilbakevandring av laks til Suldalslågen. Basert på dokumentert
kunnskap om hva som er avgjørende for tilbakevandring hos laks, ble det i en teoretisk
vurdering utført i 1995 konkludert med at drift av Hylen i sommermånedene ikke fører til
feilvandring hos Suldalslaksen. 111 Et viktig argument for denne konklusjonen var at
oppgangen av laks i Suldalslågen ikke synes å ha endret seg etter Ulla-Førre-utbyggingen.
Flest laks går opp i elva i august-september, når Hylen kraftstasjon er i drift. Et annet
argument som bygger opp under denne konklusjonen er knyttet til forskjellene i
saltholdighet i vannstrømmene fra Hylsfjorden og Suldalslågen (henholdsvis mer enn 14
og mindre enn 5%c).Disse saltholdighetene gjelder for vannføringer i Hylen opp mot
230 m3/s, og saltholdigheten øker i overflaten når denne vannføringen slippes ut fra
kraftstasjonen etter en periode uten drift. 112 Ved enda høyere vannføringer, noe som
forekommer sjelden og da i forbindelse med bruk av overløpet, vil vannet fra Hylen
kraftstasjon blandes kraftig med "fjordvann", noe som resulterer i en situasjon med tre lag i
Hylsfjorden.'? Det blir en inng@ende strim de verste 2-3 m og under ca 7-10 m, og en
transport utover av "blandingsvannet" i det mellomliggende laget (figur 32).

Sand Hylen

II
 

d

-------------------

Figur 32 Prinsippet for sirkulasjon i Hy Isfjorden ved utslipp fra overløpet og eventuelt av driftsvann fra
Hylen kraftstasjon. Fra Aure og Svendsen''

Hylen kraftstasjon går vanligvis når smolten vandrer ut i april og mai og når hovedinnsiget
av laks foregår i august og september. I juni og juli kan det være noen smolt som går ut og
noen få voksne laks som går opp i elva. Ifølge lokale fiskere har det vandret laks inn i
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Hyls(jorden før Hylen kraftverk ble satt i drift. At laks vandrer inn i Hylsfjorden kan
skyldes naturlig faktorer knyttet til laksens tilbakevandring.

I 1995, 1996 og 1997 ble det gjennomfort vandringsforsok. Laks ble fanget i kilenøter og i
1996 også på stang. Den fangede laksen ble merket med radiosendere i 1995 og
hydroakustiske sendere i 1996 og 1997, og deretter sluppet ut i Sandsfjorden 2.4 km fra
munningen av Suldalslågen . Målsettingen var a kartlegge betydningen av drift av Hylen
kraftstasjon på tilbakevandring av laks til Suldalslågen. En vesentlig faktor i dette bildet er
strømningsforholdene i Sandsfjorden. Målinger gjort i 1996 viser at det tar mellom ett og to
døgn ved 90 m?/s fra Hylen kraftstasjon starter til overflatestrømmen blir påvirket ved
Nevoy ytterst i Sandsfjorden. 115

Sammenligning av gjennomsnittlig tid fra merking til første registrering på laggeren under
Sandsfossen når Hylen kraftstasjon stod og gikk i 1995, ga ingen statistisk holdbare
forskjeller. Gjennomsnittlig tid fra merking til registrering ved drift og stans var henholdsvis
39 timer og 54 minutter og 38 timer og 30 minutter, men materialet var for lite til a kunne
trekke klare konklusjoner.

I 1996 ble det merket 35 laks med hydroakustiske sendere. Laksens bevegelse i fjord-
systemet ble hovedsakelig fulgt ved hjelp av automatiske loggestasjoner plassert ved
munningen av Suldalslågen og inne i Hylsfjorden. Materialet for 1996 var også lite, men
resultatene tyder på at innvirkningen av Hylen kraftstasjon på laksens vandring til
Suldalslågen er liten.

I 1997 ble det merket 72 laks, hvorav 16 var rømt oppdrettslaks. Av 56 villaks vandret 20
opp i Suldalslågen i løpet av registrerings perioden ( 1. juni-17. desember). En
sammenligning av perioder med og uten kjøring av Hylen kraftstasjon avslørte heller ikke
dette året noen statistiske forskjeller i laksens totale oppholdstid i eller antall turer til
Hylsfjorden. Andelen laks som vandret opp i Suldalslågen var ikke statistisk forskjellig
mellom laks merket når kraftstasjonen var i drift eller når den stod. 116 Det ble vist statistiske
forskjeller fra under en halvtime til litt over en time lengre opphold for laks i den indre
delen av Hylsfjorden når kraftstasjonen var i drift i forhold til når den sto. Sett i lys av at
laksens tilbakevandring strekker seg over flere måneder, synes slike forskjeller å være små.
Konklusjonen fra forsøket i 1997 var at drift av Hylen kraftstasjon ikke påvirket
tilbakevandringen av laks til Suldalslågen i stor grad." Denne konklusjonen er gitt for
forhold slik de var under undersøkelsen, dvs en vannføring gjennom Hylen kraftstasjon fra
70 til 93 m'/s og en vannforing i Suldalslagen fra 60 til 91 m'/s.

Samlet sett. etter alle resultater og vurderinger. synes ikke laksens tilbakevandring til
Suldalslågen å være påvirket av drift av kraftstasjonen.
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ALGEOPPBLOMSTRING I FJORDSYSTEMET
Oppblomstring av algen  Prymnesium  spp. har vært et årlig fenomen i Sandsfjordsystemet
fra den første gang ble registrert i 1989, med unntak av 1997 da det ikke ble påvist
oppblomstring. Normalt blomstrer algen opp i månedsskiftet juli-august, men
starttidspunktet kan variere fra siste halvdel av juni til slutten av august. Kraftig blomstring
har medført store tap av oppdrettsfisk både i Sandsfjordsystemet og i fjordområdene
utenfor. Død villfisk og fisk med uvanlig atferd har vært observert under slike episoder med
oppblomstringer.

Det har vært hevdet at utslipp av vann fra Hylen kraftstasjon gjennom hele sommersesongen
vil kunne eliminere  Prymnesium-oppblomstringen.  En sammenstilling av data for perioder
med oppblomstringer i årene 1989-1995 og perioder med driftsstans ved Hylen kraftstasjon
gir imidlertid ingen klar sammenheng mellom oppblomstring og stans i kjøringen av
kraftstasjonen.''  Prymnesium  ser ut til ha en oppblomstring uavhengig av
ferskvannsutslippene i Hylen. I en rapport fra 1990 er det antatt at stor ferskvannstilførsel til
fjordsystemet kan øke omfang og tempo på spredningen av  Prymnesium  utover i fjorden når
1 f . k . 11sa gen orst opptrer 1 store onsentrasjoner.

BEST AND OG FANGST A V VOKSEN LAKS
Norges offentlige statistikk (NOS) viser fangstdata for Suldalslågen fra 1876. Disse er
regnet avere for lave i perioder, og det er derfor presentert justerte fangstoppgaver.P?
Disse viser imidlertid laks og sjøørret samlet, det samme gjør NOS til 1966. For
Suldalslågen viser NOS fangst av sjøørret først i 1977. med 4 kg. I 1983 var denne fangsten
steget til 37 kg og i 1984 til hele 1041 kg. Dette tyder på mangelfull registrering av sjøørret
fram til 1984. NS Sands Laksefiske registrerte fangster i perioden 1957-1979 og Suldal
elveigarlag har registrert siden 1984. Figur 33 viser fangst av laks siden 1876 basert på
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Figur 33 Årlig fangst av laks, inkludert smalaks (svidde), i Suldalslågen siden 1876. Basert på Vasshaugs
justerte fangstoppgaver, korrigert for sjorret'", .o.m. 1989 med data fra Suldal elveigarlag.
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justerte fangstoppgaver. og figur 34 fangst av laks i Suldalslågen siden 1957 basert på
lokale oppgaver i hovedsak.

Tidligere var det en gytestrekning for laks pa 6-7 km i Roaldkvamsana.' som etter RSK-
reguleringen er totalskadd som lakseelv. 121 Det gytte også laks nederst i Brattlandsana.
Etter Norsk Hydros regulering er også denne strekningen uproduktiv for laks. Disse skadene
er holdt utenfor i skjønnet etter RSK-reguleringen. men frafall av disse laksestrekningene
har ført til redusert smoltproduksjon og tilsvarende reduksjon i oppvandring av gytemoden
laks i Suldalslågen.

En av målsettingene for Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen fase II var aarbeide for a
få fangsten av laks opp på nivå med gjennomsnittet for de siste 30 årene. Gjennomsnitt for
perioden 1965-1994 lå pa 3.150 kg. Oppgavene viser at det har vært svingninger og at
fangstene har vært lave de siste årene. spesielt i 1996. Samtidig har innslaget av rømt
oppdrettslaks vært okende. '  Det har derfor vært viktig afinne ut hvor mange gytelaks som
er igjen i elva etter fiskesesongen for akunne vurdere omfanget av naturlig rekruttering,
bestandssituasjonen i et genetisk perspektiv og innblanding av rømt oppdrettslaks.
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Figur 34 Årlig fangst av laks i Suldalslågen siden 1957 og gjennomsnitt for perioden 1965-1994. Smålaks
(svidder) er inkludert.'

Ulike hendinger kan også ha påvirket fangsten i Suldalslågen:

1967 Røldal-Suldal-reguleringen

1971 Innskrenkning av laksefisket i internasjonalt farvann

1979 Forbud mot kastenot og settegarn

1980 Ulla-Førre-reguleringen
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1985 Reduksjon i vannføring i Suldalslågen maksimum 3% per time

1987 Laksetrappa ved Sandsfossen

1989 Forbud mot drivgarnfiske

1990 Nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen, vannføringen målt øverst i elva
Oppdrett av laks i Rogaland passerte 10 000 tonn (Hele landet passerte 10 000
tonn i 1982)

For å få mer kunnskap om bestanden og omfanget av gyting, er det ved hvert årsskifte siden
1995/1996 gjennomført registreringer av gytelaks og gyteområder i Suldalslågen.
Resultatene er vist i tabell 5.

I 1995/1996 ble det registrert gyting på 30 ulike områder i elva fra Sandsfossen til
Suldalsosen, og på 15 av disse var det mye gyting (figur 34). 122 I nedre halvdel av elva var
det flest områder med mye gyting. Det hadde vært omfattende gyting på noen områder
tidligere år hvor det i 1995 var lite eller ingen gyting. Konklusjonen var at det er mange,
store potensielle gyteområder med gunstig gytesubstrat i Suldalslågen, og at tilgang på
gyteområder ikke kan være begrensende for produksjon av ungfisk. Estimert minimum
totalinnsig av laks til Suldalslågen i 1995 var 735 laks fordelt på 428 villaks og 307 rømt
oppdrettslaks. Ovenfor Sandsfossen ble i 1995 totalt fanget 14 7 laks, og av disse ble 26
klassifisert som oppdrettslaks. 58 % av estimert totalinnsig av villaks ble fanget i elva i
løpet av fiskesesongen.

Tabell 5 Telling av gytefisk i Suldalslagen ved hjelp av dykking. Kilde.'-2.124.125

1995/1996 1996/1997 1997/1998
Smålaks 38 18 61
Mellomlaks 87 56 131

Storlaks 31 16 44

Laks, totalt 156 90 236
S'oorret 146 115 198

I 1996 ble det registrert gyting på 24 ulike områder i elva, og på ni av lokalitetene var det
mye gyting (figur 33) ' Omradet mellom Kvestad og Hiim synes a vare et svrt viktig
gyteområde. 78% av laksen ble observert på denne 7,5 km lange strekningen.

Estimert minimum totalinnsig av laks til Suldalslågen i 1996 var 235 laks. 60% av estimert
l. · Ilk bl f . l . l f. k P6 P7tota mnnsigavvu a s e angetie va1 opetav Is esesongen.'

Siden gytebestanden i Suldalslågen i 1995 og 1996 var for liten til å utnytte tilgjengelige
oppvekstområder i elva, ble følgende tiltak satt i verk i sesongen 1997 for om mulig å øke
gytebestanden:

Leie av kilenotrettigheter i Suldal og Tysvær kommuner
* Utsetting av all laks større enn 75 cm
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Resultater fra 1997-sesongen viser at totalinnsiget og gytebestanden av laks økte for alle
størrelser i forhold til de foregående år. Dette kan skyldes naturlig variasjon, men også være
en direkte effekt av tiltakene. I tillegg til regulering er Suldalslågen påvirket av andre
faktorer i løpet av de siste tiårene.

Desember 1995 - Januar 1996

A
N

Suldalsose

Sand

e Myegyting
o En del gyting
o Litt gyting

uvet 1 0
Førland

2 Kilometer

Januar 1997

Suldalsosen

Sand

uvet
Førland

F. ,., .: R . d S Id I I O E s fl 122· 125
1gur >» egistrerte gyteomra er1 u a s agen. tter egrov m. .
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Figur 36 Indekser av fangst av laks for Suldalslagen, og Oldenelva og Stryneelva. Indeksene er beregnet slik
at maksimumsfangsten (antall laks) er satt lik I, og fangstene de andre arene er gitt som andel av

128dette. Etter Sægrov

For å få fram summen av disse effektene kan fangstutviklingen sammenlignes med andre
vassdrag. Oldenelva og Stryneelva er valgt ut til sammenligning, siden de er uregulerte
vassdrag med god vannkvalitet og lav vanntemperatur på forsommeren. 128 De er også elver
med storlaksstammer, og det er ikke satt ut fisk fra klekkeri. Siden elvene ikke er like lange,
kan ikke total lakseproduksjon sammenlignes direkte. Derfor er det beregnet indekser, der
maksimumsfangsten (antall laks) er satt lik 1, og fangstene de andre årene er gitt som andel
av dette. 128 Figur 36 viser at indekser av fangst for Suldalslågen, Oldenelva og Stryneelva i
stor utstrekning følger hverandre før 1980. Mellom 1980 og 1990 var det ulike svingninger i
indeksene, og etter 1990 har det vært en nedgang for alle tre elvene, og særlig Suldalslågen.

EVALUERING A V FISKE UTSETTINGER
Statkraft ble pålagt utsetting av laks i Suldalslågen for a kompensere for redusert smolt-
produksjon på begynnelsen av 1980-tallet etter Ulla-Førre-utbyggingen. Utsettingene
begynte i 1982, først som smolt, senere som startforet og ensomrig settefisk. Sistnevnte
gruppe dominerte i utsettingsmaterialet fram til 1996. I 1997 har utsettingsmaterialet vært
dominert av smolt. For 1992 ble mye av fisken satt ut i Suldalsvatn og tilløpsbekkene til
Suldalslågen, men etter 1992 er over 50% av laksungene satt ut i Suldalslågen.

Arbeidet med å studere mulige effekter av utsetting startet høsten 1993. Bestanden av
utsatte laksunger ble undersøkt i 1993 og 1994 og sammenliknet med naturlig reprodusert
fisk. Utsettingene synes ikke a pavirke tettheten av naturlig reprodusert laks som var tilstede
på utsettingslokalitetene. Eksperimentelle undersøkelser på predasjon og næringsanalyser
indikerer heller ikke at den utsatte laksen, som var større enn villfisken, beitet pa0+ av laks
og ørret som var født i elva. 129 Laksungene som ble satt ut om høsten hadde god kondisjon,
men om våren var kondisjonen hos denne utsatte laksen langt dårligere enn for villfisk av
samme lengde.
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Hovedhensikten med utsettingene i Suldalslågen har primært vert a oke gytebestanden, og
derigjennom avkastningen av voksen laks. Utsettingene av sommerforet laks har ført til at
ca 50 av smolten som vandret ut om våren i perioden 1993-1997 stammet fra utsatt fisk.
Imidlertid utgjorde utsatt laks mindre enn 10 % av fangstene i Suldalslågen i perioden 1993-
1997.'?? jrsaken til dette er ulik overlevelse i fjorden og havet hos utsatt laks og villaks.
Foreløpig ser det ut som om utsatt fisk står like lenge i havet som villfisk. Gjenfangstdata og
skjellprøver fra fangstene i Suldalslågen viser at utsetting gir svært liten økt avkastning i
form av voksen gytefisk.' Oppdrettsfiskens svake overlevelse i saltvann kan henge
sammen med flere faktorer. Kval i teten på den utsatte fisken er svært avhengig av de fysiske
oppdrettsbetingelsene de har hatt i klekkeriet, som lys, temperaturforhold' og
vannkvalitet. ' Det er indikasjoner pa at vannet i klekkeriet periodevis har hatt darlig
kvalitet. Vi kan også nevne de menneskeskapte betingelsene for utvalg av stamfisk, som kan
påvirke de arvelige egenskapene til yngelen i en annen retning enn ved naturlig
reproduksjon i elva. Den utsatte fisken har også lavere smoltalder enn villfisken, og er ikke
tilpasset konkurranse om plass og næring slik villfisken er. Problemet med utsetting av store
mengder settefisk i elver med selvreproduserende bestand, slik det ble gjort i Suldalslågen i
perioden 1992-1995, kan være at elvas bæreevne overskrides. Dermed kan det bli økt
konkurranse om plass og næring. Den utsatte fisken har normalt langt høyere fettreserver
enn villfisk av samme lengde. Dette gir settefisken et fortrinn i starten som kan forstyrre de
naturlige utvelgingsprosessene og dermed ha konsekvenser for hele bestanden. Uttak av
stamfisk har imidlertid negative konsekvenser for naturlig produksjon av ungfisk dersom
stamfisk tas fra en liten gytebestand.

Da all utsatt fisk er merket på samme måte uavhengig av utsettingssted, det være seg i
Suldalsvatn, sidebekker, Førlandskanalen eller i Suldalslågen, har man ingen informasjon
om noen utsettingssteder skulle gi bedre tilslag enn de andre i form av voksen laks.

De siste årene er det satt ut smolt i Suldalslågen. Dette er gjort for a redusere konkurransen
i ferskvannsfasen. Smolt kan i tillegg merkes med individuelle merker som lett kan
identifiseres. Dette gir større muligheter for a evaluere bruken av ulike utsettingsstrategier.
Det foreligger foreløpig ikke tilstrekkelig med data til a si noe om virkningen av a sette ut
smolt. Det ble ingen gjenfangst i 1997 av smolt som ble satt ut i elva året før. Noen få av
smolten satt ut i elveosen ble gjenfanget. Resultater fra 1998 er vist i vedlegg 3.
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LAKSENS LIVSSYKLUS OG MULIGE BEGRENSENDE FAKTORER
For å kunne vurdere mulige forsterkingstiltak er det naturlig å ta utgangspunkt i de
begrensende faktorene suldalslaksen har i forhold til de ulike stadiene i sin livssyklus som
vist i figur 37.

sjøtemperatur p

lakselus p

predasjon -tilgjengelig :::
næring •

fangst p

r
angstigytingavoppdrettsfisk

 •-- vannføring/temperatur
forsuring/vannkvalitet

4 bunndyrproduksjon
produksjonsareal

j predasjon

ti
"s' j utsatt laks

j konkurranse

Figur 37 Mulige begrensende faktorer for suldalslaksen i forhold til livssyklusen.

Gyting

Laksen i Suldalslågen gyter i desember og januar, noe som er sent sammenlignet med andre
norske laksestammer (figur 38).

Gytingen foregår ofte på områder med grov grus og små stein. En del av disse arealene er
sterkt begrodd med mose, men tilgjengelig gyteareal er vurdert ikke avere noen
begrensning for dagens gytebestand i Suldalslågen. 125 Selve gytingen fører normalt til at
nesten alle rogn blir befruktet, og utviklingen av rogn fram til klekking går vanligvis like
greit i naturlig tilstand som i et klekkeri.

Gjennomsnittlig eggtetthet i Suldalslågen i 1995/ 1996 og 1996/ 1997 ble beregnet til
henholdsvis 1,35 0g 0,51 laksegg/m. Sammenliknet med resultater fra andre elver er dette
for liten tetthet til å sikre en tilstrekkelig mengde årsyngel. Grense for eggtetthet som må til
for asikre full rekruttering er antatt aligge fra 1-3125 til 6-10 egg/m 2. 132

Bestanden av gytefisk i årene 1995-1997 må de,for anses som for liten til å kunne gi full
rekruttering. Liten gytebestand vurderes som en begrensende faktorfor utviklingen av
laksebestanden i Suldalslågen.
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Figur 38 Gytetid hos noen norske laksestammer. Tynne linjer viser hele perioden i hver elv. fra
begynnelse til avslutning. Tykke linjer angir variasjonen i gytetoppen. Fra Heggberget'"

Klekking

Klekkingen er definert som overgangen fra øyerogn til plommesekk.yngel. Gytegroper til
laks ble undersøkt i øvre og midtre del av Suldalslågen i slutten av april 1992 og 1993. og
det ble da funnet både øyerogn og plommesekkyngel.' Klekketidspunktet for laksen
avhenger av gytetidspunkt og temperaturen gjennom vinteren. Laks i Norge er vurdert å
trenge mellom 300 og 500 dogngrader fra gyting fram til klekking.'+.13° Variasjonene
skyldes at det er behov for færre døgngrader ved lave temperaturer.' Etter en formel, som
ofte blir benyttet for å beregne antall dager fra gyting til klekking." vil denne perioden for
eksempel bli 210 dager ved IC, 140 dager ved 3°C og 72 dager ved 7°C. For Suldalslågen
er behovet oppgitt til 450 døgngrader.

Tørrlegging av gytegroper, som følge av redusert vannføring og sedimentering av
finpartikler som hemmer den naturlige gjennomstrømningen av vann i bunnsubstratet, kan
redusere klekkesuksessen. Dette er neppe noe problem i Suldalslågen, da gytingen foregår
på lav vannføring og det er lite sedimentering om vinteren.

Klekkingen kan ikke sies å være kritisk i Suldalslågen, siden vannforingen ikke blir redusert
og det er lite sedimentering i tiden fram til klekking.

Plommesekkyngel

Betegnelsen plommesekk.yngel kommer av at yngelen i tiden etter klekking har en del av
opplagsnæringen fra rogna (eggeplomma) samlet i en pose eller sekk under buken. Først når
næringen i plommesekken er brukt opp. kommer yngelen opp av grusen for ata til seg
næring. Mens plommesekkyngelen er nede i grusen er den godt beskyttet. og dødeligheten
er lav. Tiden fra klekking til yngelen kommer opp av grusen er avhengig av temperaturen.
For Suldalslågen er det ikke full overensstemmelse mellom beregnet og observert tidspunkt
for når yngelen kommer opp av grusen. Det er teoretisk beregnet at yngelen kommer opp av
grusen og begynner åta til seg næring rundt 1. ju." De første observasjonene av slik
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yngel i 1962 ble gjort i slutten av mai og i 1964 i begynnelsen av juni. Det ble funnet rester
av plommesekk hos yngel fanget 1. juni 1964. Yngelen var da fra 25 til 27 mm lang.'" Ved
registrering (fangst) i feller i Suldalslågen i 1991-93 er det funnet nyklekket drivende yngel
fra begynnelsen av juni.' Men vanntemperaturen har de siste arene variert en del i den
aktuelle perioden fra slutten av april til juni-juli. Ved å benytte en formel for a beregne
lengden av perioden fra klekking til yngelen er oppe av grusen" kommer en fram til en
periode på 40 dager ved 7°C, 50 dager ved 5,9°C og 70 dager ved 4,5°C. Dersom en
forutsetter at klekking normalt skjer i slutten av april, er det mulig at hovedtyngden av
yngelen først kom opp av grusen i midten av juli på grunn av den kalde forsommeren 1996.
Det ble ikke foretatt registreringer av yngeldriv i juli. men det ble altså funnet noen få yngel
ved målingene i løpet av hele juni 1996.

Hver enkelt laksebestand er tilpasset miljøforholdene i hjemmeelva si slik at hovedtyngden
av yngelen kommer opp for å ta til seg næring på en tid da vannføring og vanntemperatur
gir optimal overlevelse, med seleksjonene rettet mot gytetid. 141 I norske elver er laksens
gytetid tilpasset utviklingen av yngel slik at den er ferdig utviklet og kan ta til seg næring
når vanntemperaturen er blitt 8 °C om våren eller forsommeren, og slik at den unngar a
komme opp nar varflommen er pa det hoyeste.' Det er rimelig a anta at suldalslaksen kan
begynne næringsopptak ved litt lavere temperaturer.

Plommesekkyngelen er godt beskyttet nede i grusen. Vanntemperaturen er avgjorende for
når den kommer opp for å ra til seg næring, og dermed for lengden på den forste
vekstsesongen.

Yngel

Yngelen er ca 30 mm når den kommer opp av grusen. og går en svært kritisk periode i møte.
Overgangen fra plommesekknæring til fast føde er tøff. Dødeligheten den første måneden
pa naturlig elv er antatt a vre 95' ? Yngelen skal na finne seg et oppholdssted med
gunstig habitat når det gjelder vannhastighet og substrattype. Yngelen møter faren for å bli
bytte for større fisk, og den må lere a ta til seg nok næring. Av næring er det hovedsakelig
småkreps, fjærmygg- og døgnfluelarver den beiter på. I42 Etter hvert går laksungene over på
stadig større byttedyr. Både svømmedyktighet, næringsopptak og videre vekst er avhengig
av vanntemperaturen, og svekkes når det er kaldt i elva.

Siden gytingen foregår i den delen av elva som er vanndekt ved lav vintervannføring, vil
yngelen ved en vannføringsøkning i mai komme opp av grusen langt ute i elva der det er
sterk strøm. Dersom vannføringen er kraftig. kan 5-10 % drive ut av vassdraget. Det samme
skjedde trolig før reguleringen av Suldalslågen, men det kan likevel være en begrensende
faktor siden tettheten av unglaks i Suldalslågen er lav. I en vurdering av undersøkelsene
levert ON i 1994 hevdes det at effekten av drift av årsunger av laks er av mindre betydning.
da tettheten av årsunger var høy på høsten. 29 Siden den gang er tettheten av årsunger gått
tilbake, og i en uttalelse til skjønnet i 1996 er tiltak for a kunne redusere antallet årsunger i
drivet vurdert som verdifullt.' Basert på resultatene fra 1994-1996 er det konkludert med
at størrelsen på vannføringen er av mindre betydning for omfanget av drivet av yngel enn
tidligere antatt." For Gaula er det dokumentert at en naturlig, men stor flom i 1995 har
fort til rekrutteringssvikt i laksebestanden.'' En tilsvarende flom i 1997, som kom tre uker
senere. forte ikke til en slik rekrutteringssvikt.'
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Når laksen kommer opp av grusen, begynner den a forsvare territorier. Dette fører til en
tetthetsavhengig dødelighet, da det er begrenset hvor mange yngel det er grunnlag for
innenfor et gitt areal. Det er trolig i denne fasen at det er størst forskjell i overlevelse
mellom oppvekst i et klekkeri og under naturlige forhold i elva, der bare de sterkeste
overlever.

Lengden i gjennomsnitt etter avsluttet vekstsesong hos årsunger av suldalslaks varierer
mellom 37 og 48 mm, men det er registrert enkelte årsunger av laks mindre enn 30 mm og
enkelte større enn 50 mm i september." Fram til avsluttet vekstsesong må yngelen ta til seg
nok næring til a klare seg gjennom første vinter og vår, som er kritisk. Fiskens vekst er
temperaturavhengig og hoy vanntemperatur var og sommer forer til storre vekst. Hoyere
vanntemperatur enn normalt om vinteren er uheldig. Det fører til større aktivitet og økt
metabolisme, og opplagsnæringen blir brukt opp raskere. Lakseyngelens kondisjon kan
derfor bli dårlig mot slutten av vinteren og om våren, før vanntemperaturen igjen stiger og
laksungene er i stand til å utnytte næringstilbudet.

Om vinteren ved temperaturer lavere enn 8 °C, holder laksungene seg skjult i grovt substrat
om dagen, mens den er aktiv om natta.' Denne atferden forklares med tilpasning til ikke
a bli tatt av rovdyr om dagen og for å unngå innefrysing om natta. Samtidig blir
energibehovet mindre.' Vinterhabitatet er vurdert som begrensende faktor i
Suldalslagen. Om natta, nar laksen er aktiv, foretrekker den lavere vannhastigheter. Om
dagen trenger laksungene skjul, og da er det behov for et grovt substrat.

Det er spesielt påpekt at lav temperatur i kombinasjon med høy vannføring er særlig
uheldig, og at dette gjelder spesielt om våren når fisken har dårlig kondisjon etter

. 103vmteren.

Tilgjengelig habitat er neppe noen begrensende faktor med dagens lave tetthet. Men økt
begroing av "teppemose" kan begrense gode habitater, og dermed bæreevnen for fisk. Den
store dodeligheten fra arsunger til eldre laksunger i Suldalslågen er en begrensendefaktor.

Parr

Laksungene står på elva i 2-6 ar før de vandrer ut i havet som smolt. Veksten hos unglaks i
Suldalslågen er langsom, på grunn av de lave sommertemperaturene. 85 I første eller andre
leveår utvikles det 10-12 grå eller blygrå "fingermerker" langs sidene. Dette er kamuflasje-
drakt tilpasset liv i rennende vann. Laksungene kalles nå parr, en benevnelse som er vanlig a
bruke fram til smoltstadiet. Årlig dødelighet hos lakseparr er estimert til 40-60%. 146

I elva må laksungene ta til seg nok næring for avokse og a sikre seg et opplag av fett for a
kunne greie seg gjennom neste vinter. Ved lave vanntemperaturer er veksten dårlig, særlig
gjør dette utslag tidlig i vekstsesongen." Under slike forhold blir parrstadiet forlenget,
smoltalderen øker og dødelighet hos de ulike årsklassene øker. Samlet fører dette til en
lavere smoltproduksjon i elva.

Ungfisken går inn i en kritisk periode om våren, når kondisjonen er dårlig og den enda ikke
er i stand til å oppnå energibalanse siden vannet er kaldt. Men overlevelsen er langt større
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den andre vinteren enn den første. Atferden ved lave vanntemperaturer med nattaktivitet er

den samme som hos yngel så lenge unglaksen oppholder seg i Suldalslågen.

Tettheten hos laksunger eldre enn ett år har variert mellom 13,0 0g 2.,7individer per 100 m2,

og det er lavt i norsk målestokk. Figur 39 viser tettheten i en del norske elver.
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Figur 39 Tettheten av laksunger eldre enn ett år i en del norske elver, basert på rapporter fra perioden 1985-
1994. Etter Gravem et al. 148

Tetheten av eldre laksunger er i liten grad bestemt av størrelsen på bestanden av årsunger
året før dersom denne ikke er under et visst nivå, se figur 40. Nivået er anslått til 10-
15 årsunger per 100 m2. Vurdert ut fra dette har tettheten av laksunger i Suldalslågen vært

lav de siste årene.
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Figur 40 Tenkt forhold mellom årsunger av laks og eldre laksunger, fra Saltveir
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Det er kjent at hannlaks kan bli kjønnsmoden som parr uten a ha vært gjennom noen sjøfase.
Men det kreves god vekst for a gi en hoy andel gyteparr.'" I Suldalslagen vokser
laksungene sent. og det er derfor trolig lite gyteparr i bestanden.

En manovrering som forer til utspyling av fett nedbrytbart organisk materiale og bunndyr
vil begrense næringstilgangen til unglaksen. Tiltagende begroing av teppemose, i
kombinasjon med sedimentering, kan redusere tilgjengelige oppvekstarealer. Redusert
vanntemperatur og dermed dårlig vekst forer til hoyere smoltalder og lavere
smoltproduksjon enn ved hoyere vanntemperatur. Lav vanntemperatur i vekstsesongen er
derfor en begrensendefaktor.

Smolt

En liten del av de naturlig produserte laksungene går ut som smolt alt etter to år i
Suldalslågen. Det vanligste er likevel tre og fire år. og noen få venter ytterligere ett eller to
ar. Lav smoltalder forer til storre smoltproduksjon.' Fram til smolten gar ut har det vert
høy naturlig dødelighet på alle trinn. Det finnes ingen nøyaktig beregning for laksen i
Suldalslågen. men det er vanlig å anta 1% overlevelse i gjennomsnitt fra rogn til
smoltstadiet. basert pa smoltutvandring som 24.

Gjennomgripende forandringer i kroppsform. atferd og fysiologi blir synkronisert i den
prosessen som kalles smoltifiseringen. Fisken blir lengre og tynnere.' og den blir tydelig
sølvblank. Under smoltifiseringen skjer det også en fysiologisk tilpasning til et liv i
saltvann.' Fotoperioden om varen regnes som den viktigste miljofaktoren som
kontrollerer forvandlingen fra ungfisk til smolt.' Under smoltutviklingen regnes laksen
generelt for a vere svært sårbar mot forandringer i miljøet. og utsatt for stress.
Laksesmolten er for eksempel beregnet å være 15 ganger mer sensitiv enn lakseparr overfor
dårlig vannkvalitet i forbindelse med forsuring.' Sjovannstester i laboratorium har vist at
forsuringseksponert smolt får store problemer med ioneregulering når den kommer i
sjøvann. Det er sannsynlig at følsomheten øker mot tidspunktet for utvandring av smolten.
Men forsøk har også vist at smolt kan bli bra igjen etter skader fra kort tids eksponering.
Hvilke populasjonsbiologiske effekter forsuring har på den enkelte laksebestand er det også
vanskelig å si noe om med dagens kunnskap, og det er vanskelig a pavise noen klar
sammenheng mellom størrelsen på årsklasser av laksesmolt i Suldalslågen og
vannkvaliteten det enkelte år. Det er de siste åra satt ut individmerka smolt i Suldalslågen og
i elveosen for a fa data på effekten av vannkvalitet på overlevelse av smolt.

Hovedutvandring av laksesmolt fra Suldalslågen finner sted tidlig i mai. Dette stemmer godt
overens med data fra andre vassdrag i samme fylke. som elva Imsa noe lenger syd. 15:'i Høy
vannføring ved utvandring av smolt kan gi økt overlevelse i sjøen. slik dette er observert for
smolt i Surna og Orkla."

Registrering av smoltutgang i Suldalslågen har vist at smolt av utsatt materiale har seinere
utvandring enn smolt av villfisk. Det er ikke kjent hva som er årsaken til dette, men
fenomenet er observert også i andre vassdrag. Eksperimenter i Imsa. der merket laksesmolt
er satt ut med jevne mellomrom gjennom året, har vist at en kort periode i mai gav flere
tilbakevandrende laks enn nar smolten ble satt ut tre uker senere.'
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Ved overgangen til livet i havet møter smolten nye farer. Spesielt har mengden lakselus økt
kraftig i smoltens vandringsvei ut av fjordsystemet de siste årene. Påslag av for store
mengder lakselus under utvandring kan være en av de største truslene suldalslaksen utsettes
for. 158 Et tokt i flere Vestlandsfjorder i 1997 viste at svært få undersøkte villsmolt var uten
lakselus. En smolt hadde et påslag av over 300 lakselus, og gjennomsnittet lå rundt 15.159 Et
påslag av 20 lakselus på en laksesmolt er antatt å være dødelig. Laksesmolt fra elver som
munner ut i sjøområder med mye oppdrettsaktivitet er utsatt for luseinfeksjon. Under
utvandringen fra elva er smolten, i likhet med yngel og parr, utsatt for a bli et bytte for
rovdyr som mink, hegre, måker og laksender. Under sin vandring mot oppvekstområdene i
havet er smolten også utsatt for rovfisk og -fugl. Det er trolig en fordel a vandre ut i stim for
a kunne begrense denne faren." Den okte overlevelsen er sett i sammenheng med at hoy
vannføring beskytter smolt mot å bli bytte for saltvannsfisk. Dersom det er en slik
sammenheng, betyr det at en må se på samlet vannføring fra Suldalslågen, Hylen kraft-
stasjon og omlopsventil nar spørsmålet om vannføring og overlevelse av smolt vurderes.

Det er stor usikkerhet om og eventuelt hvilke effekter forsuringsepisoder har hatt på
laksebestanden i Suldalslågen. Vassdraget kalkes fra januar 1998. Dersom en lykkes med d
redusere effekten av episoder med giftvirkningen av aluminium i hovedvassdraget, vil
forsuring ikke være noe problem for smoltstadiet i årene framover. Dersom en impuls i
form av tilstrekkelig vannforingsokning ikke kommer i rett periode, kan det vere en
begrensende faktor for utvandringen. Påslag av lakselus er en trussel når smolten kommer
ut i fjordsystemet.

Sjøfase

Oppholdet i havet er den fasen av livssyklusen til suldalslaksen vi har minst kunnskap om.
Men en vet at overlevelsen i havet avhenger sterkt av sjøtemperatur og tilgjengelig næring,
som ogs2 virker inn pa vekst og kjonnsmodning hos laks.". Veksten til laksen er i stor grad
genetisk bestemt. Forskningsresultater fra de siste årene indikerer at det er en sammenheng
mellom havtemperaturene og overlevelsen til laks i havet. Lave temperaturer i
oppvekstområdene i Atlanterhavet kan ha bidratt til de reduserte fangstene av villaks de
siste 25 årene. Oppvekstvilkårene de to første månedene etter at laksesmolt har vandret ut i
sjøen ser ut til a vere avgjørende for hvor mye fisk av denne årsklassen som vender tilbake
til elvene.°

Fiske på oppvekstområdene kan også påføre norske laksestammer betydelig dødelighet.
Denne påvirkningen øker med oppholdstid. Følgelig er storlaksen mest utsatt for denne
beskatningen. Oppholdet i havet kan vare fra ett til flere år. Etter ett år i sjøen kommer
smålaksen, i Suldal kalt svidde, tilbake til elva. Mellomlaks oppholder seg to år i havet og
storlaksen tre eller flere år. Det er flest hanner som kommer tilbake etter ett år. mens
hunnene gjerne dominerer blant litt eldre laks, men de aller største er hanner.

Fiske etter laks i sjoen, lakselus og lave havtemperaturer er begrensende faktorer som
reduserer antallet gytefisk som kommer tilbake til Suldalslågen.

Tilbakevand ring

Fiske i kystfarvann og i fjordene kan redusere gytebestanden som vandrer tilbake til
Suldalslågen. Selv om bruk av drivgarn er forbudt. foregår det trolig fortsatt ulovlig fiske
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med garn. Laks kan utgjøre bifangster der det offisielt blir fisket etter andre arter. Det er
grunn til a anta at kilenot- og krokgarnfiske reduserer antallet gytelaks som går tilbake til
elvene.

Kilenotfangster og opplysninger fra lokale fiskere tyder på at en del suldalslaks alltid har
vandret inn i Hylsfjorden på vei tilbake til Suldalslågen. I forbindelse med overføring av
vann til Hylen kraftstasjon er det stilt spørsmål om drift av denne kraftstasjonen kan "narre"
laksen til a ga i retning av utlopstunnelen innerst i Hylsfjorden i stedet for a ga opp i
Suldalslågen. 163 Resultater og vurderinger tyder ikke på at drift av kraftstasjonen har noen
vesentlig effekt på laksens tilbakevandring mot Suldalslågen.

Oppblomstring av den giftige algen Prymnesium i Sandsfjordsystemet kan føre til
dødelighet og hindre eller utsette oppvandringen for laksen i Suldalslågen, men anses ikke
for a vere en vesentlig begrensende faktor.

Resultater og vurderinger tyder ikke pa at drift av Hylen kraftstasjon har noen vesentlig
effekt pa laksens tilbakevandring mot Suldalslagen.

Oppvandring og gytebestand

Oppvandringen avhenger av vanntemperatur og vannføring. Laksen skal passere
Sandsfossen og noen også Skotifossen. Siden det er laksetrapp nederst i elva og gytingen
normalt ikke foregår før årsskiftet, er oppvandring neppe noen begrensende faktor. Det
samme gjelder fordelingen av laks på elva. Oppvandringshindringer som fosser og stryk
virker likevel selekterende, og har sammen med store vannføringer trolig vært en av
grunnene til at Suldalslågen har sin karakteristiske storlaksstamme. Vandringsforsok i
Suldalslågen har vist at storlaksen i stor grad forserer Sandsfossen under oppvandringa,
mens smålaks og sjøørret passerer gjennom trappa.

Gytebestanden har vært svak de siste årene. Uttak av gytefisk gjennom sportsfiske og
stamfiske er derfor en trussel. Gyting av rømt oppdrettslaks kan være en trussel, da den
gjerne har større suksess når den stedegne villaksstammen er liten. Men i Suldalslågen er
denne faren trolig begrenset siden det tas ut rømt oppdrettslaks i laksetrappa, og fordi
oppdrettslaksen har større problemer enn villaksen med a passere Sandsfossen. Uttak av
oppdrettslaks i fisketrappa er et viktig tiltak i forvaltningen av suldalslaksen.

Fangstutviklingen i Suldalslågen fra 1969 er vurdert i forhold til 77 andre vest- og
midtnorske elver. Altaelva og vassdrag pa Kolahalvoya og Island.' De siste arene har
fangstene i Suldalslågen og andre sør- og midtnorske storlakselver nådd et foreløpig
minimum, med under 20% av maksimum antall fanget laks i perioden 1969-1996 '
Fangstene har vært fra middels til høye på Island og i Altaelva i 1990-arene. En slik
nedgang på Vestlandet tyder på regionspesifikke årsaksforhold, og er en klar indikasjon på
at faktorer utenfor elvesystemene kan være årsak til nedgangen for laksebestanden i
Suldalsl%gen.

En felles faktor for Suldalslågen og en del andre vestlandselver er at smolten må vandre
gjennom fjordområder med stor produksjon av oppdrettslaks på sin vei ut til oppvekst-
områdene i havet. For Hordaland er det beregnet at produksjonen av lakselus er blitt
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mangedoblet fra 1975 til 1995 på grunn av oppdrettsaktiviteten. Påslag av lakseluslarver er
derfor påpekt som en trussel. siden det kan ha ført til Økt dødelighet på den utvandrende
smolten og en nedgang i mange av de ville laksebestandene på Vestlandet.'

Økt tilbakevandring til Suldalslågen i 1997 i forhold til 1995 og 1996 indikerer en positiv
utvikling på tiltaket med leie av notfiskerettigheter. I Oldenelva i Nordfjord økte også
fangsten av laks omtrent 2,5 ganger i 1997 i forhold til 1995 og 1996 som følge av et slikt
tiltak. 164 Felles for disse elvene var at notfiske i fjorden var redusert kraftig ved leie eller
oppkjop av notretter i 1997.' Det er beregnet at mellom 37 og 75% av innsiget av laks
blir fanget i fjordene på Vestlandet, og at antallet av større laksehunner ville øke med ca
200% i Ryfylke og Hordaland dersom fangsten i sjøen ble halvert.'8

FORSTERKINGSTIL TAK FOR SULDALS LAKSEN

De foreslåtte tiltakene for a oke produksjonen er i denne sammenhengen ikke vurdert som
kompensasjonstiltak for en skade, men som tiltak for å styrke laksebestanden uten hensyn til
årsaker og ansvarsforhold.

Direktoratet for naturforvaltning har besluttet at Suldalslågen skal kalkes, og kalkingsanlegg
er i drift øverst i Suldalslågen, i tre sidebekker og i fire innsjøer i nedbørfeltet. Andre tiltak
for bedre vannkvalitet blir derfor ikke nærmere vurdert i denne rapporten.

Det er en fordel for produksjonen av laks i Suldalslågen om vanntemperaturen i
vekstperioden mai-september kan økes. Tapping av vann fra Blåsjø gjennom Kvilldal
kraftverk påvirker temperaturen i Suldalsvatn, og vil periodevis føre til redusert temperatur i
Suldalslågen sammenligna med uregulert tilstand. Det er enighet om at dette kan ha
negative effekter på laksebestanden i Suldalslågen. Det har vært kontakt mellom regulanten
og de fiskeberettigete for afinne fram til tekniske løsninger for om mulig a oke
vanntemperaturen ut av Suldalsvatn i vekstsesongen. Lakseforsterkingsprosjektet i
Suldalslågen ser positivt på dette, men forslag til tekniske løsninger faller utenfor prosjektet.
Tiltak som kan øke temperaturen i Suldalslågen i vekstsesongen er å:

* redusere vannføring i Suldalslågen vår og sommer
* redusere tapping av kaldt vann fra Blåsjø vår og forsommer
kjore Hylen og Kvilldal kraftstasjoner slik at minst mulig kaldt vann går ut i Suldalslågen

For a fa til dette. forutsettes det at Hylen kraftstasjon kan kjøres om sommeren. Vannføring
blir nærmere diskutert i neste kapittel.

For flere forhold som gjelder ungfiskstadiet og utspyling av bunndyr vil mulige tiltak også
gjelde vannføring, se også neste kapittel. Det er konstatert at Suldalslågen er næringsfattig.
For å bedre næringssituasjonen kan en:
unnga vannføringer over 100 m3/s i vekstsesongen for laks, og unngå raske

vannforingsokninger utenom pulser for smoltutvandring
tilfore organisk materiale. for eksempel gjennom å styrke kantvegetasjonen med treslag

som or og selje
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Virkningen av sedimenttilførsel på fiskeproduksjonen er ikke analysert for Suldalslågen.
Men det skjer en betydelig tilførsel av sedimenter hvert år. Det er derfor rimelig å anta at det
kan ha en negativ effekt på fiskeproduksjonen. og det er ønskelig å redusere tilførselen av
sedimenter til elva. En rekke mulige tiltak er diskutert. som a:
etablere vegetasjonssoner og unngå bakkeplanering langs hovedelv og sideelver.
etablere sedimentasjonsdammer for suspensjonsmateriale, slike dammer kan gi en

reduksjon i tilførselen av finere sedimenter på 50-70 %.
etablere fangdammer nedenfor ravinene i hekkeløpene for å begrense transporten av sand

og grovere materiale ut i Suldalslågen.
plante til ustabile skråninger og redusere beitepress.
utvise forsiktighet ved avvirkning av skog i bratte skråninger.
utvise forsiktighet ved valg av veitras€er

Det er påpekt problemer med substratet i forbindelse med begroing og sedimentering. For a
bedre substratet anbefales det a:
vurdere spyleflom om høsten

Opprettholde naturlige seleksjonsmekanismer for den storvokste suldalslaksen ved a:
bevare naturlige vandringshindringer
stenge laksetrappa når bestanden er oppe igjen på et forsvarlig nivå

Smoltutvandring til riktig tid er av vesentlig betydning for suldalslaksen. For å sikre denne
anbefales det a:
sikre en vannføringsøkning i perioden 1. mai til 15. mai. Lakseforsterkingsprosjektet har

ikke hatt anledning til å eksperimentere for afinne nedre terskelverdi, men det er
observert sterk utvandringsrespons ved økning i vannføring fra 12 til 50 m3/s

Smoltproduksjonen bør styrkes. Det anbefales a:
bygge videre på erfaringen med oppvekstkanal på Førland

Gytebestanden er nå bekymringsfullt lav. For å øke gytebestanden anbefales det a:
leie eller kjøp av kilenotrettigheter i fjordsystemet som laksen passerer inn mot Suldal
* redusere uttaket av stamfisk og å utøve rettet fiske
treffe tiltak for abegrense havfisket

Innslaget av oppdrettslaks har steget sterkt de siste årene. For å begrense gyting av
oppdrettslaksen anbefales det a:
ta ut oppdrettslaks i trapper
beholde Sandsfossen som vandringshinder for oppdrettslaks
oke fiske i fjorden etter rømt oppdrettslaks
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MILJØFAGLIGE MOMENT TIL MANØVRERINGSREGLEMENT

Suldalslågen er fra naturens side et næringsfattig vassdrag der sein snøsmelting i
høyereliggende områder av nedbørfeltet medfører lave vanntemperaturer store deler av
sommeren. Laksen i Suldalslågen ser ut til å ha tilpasset seg disse forholdene i vassdraget.
Den viser for eksempel bedre vekst ved lavere temperaturer enn stammer fra vassdrag med
høyere temperaturer. Temperaturen vil likevel kunne være en kritisk faktor for visse
livsstadier, som når yngelen kommer opp av grusen for åta til seg føde, og dette bestemmer
igjen hvor lang vekstsesongen blir. Veksten videre om sommeren påvirkes også sterkt av
temperaturen.
Varmere elvevann gir bedre vekst og i neste omgang lavere smoltalder. Den første delen av
sommeren er viktigst for veksten. Siden laksungene er vekselvarme. blir de mer aktive når
det er over 7-8 °C, de tar til seg mer næring. utnytter den bedre og kan motstå høyere
vannhastigheter enn når vannet er kaldt. Det blir derfor vurdert som uheldig for laksungene
om vannhastigheten øker kraftig før det er varmt nok i vannet på forsommeren. Laksungene
har dessuten brukt mesteparten av opplagsenergien sin i løpet av vinteren. og mange kan
være dårlig rustet til å tåle fysiske anstrengelser i denne perioden.

Etter Ulla-Førre-utbyggingen har målinger vist redusert temperatur i Suldalslågen. Dette
henger trolig sammen med tapping av kaldt vann fra Blåsjø og at det har vært flere år med
mye snø i fjellet. Når temperaturen i utgangspunktet er lav er det sannsynlig at dette kan ha
effekter på utviklingen av lakseyngelen. Dette kan kompenseres for ved a redusere tapping
av vann frå Blåsjø i kritiske perioder. Et annet tiltak er økt bruk av Hylen kraftstasjon og
dermed redusert vannføring ut av Suldalsvatn. Vannet vil da ha større muligheter til a
varmes opp når det renner gjennom nedre del av Suldalsvatn og Suldalslågen. Det blir mest
oppvarming nar innstralingen er høy. og størst effekt får en i nedre del av Suldalslågen.
Redusert vannføring vil i tillegg føre mindre organisk stoff ut av vassdraget. og det kan gi
større produksjon av ungfisk.

Vannføring. flom og temperatur har vært en viktig seleksjonsfaktor for laksebestandene i
norske vassdrag. Vårflommen ser i de fleste vassdrag ut til a vere en av de styrende faktorer
for smoltutgang. Enkelte undersøkelser tyder på at det kan være en positiv sammenheng
mellom vannføring under smoltutvandring og overlevelse for smolten. Temperatur og
vannføring har også stor betydning for oppgangsforhold for voksen laks. Både for stor og
for liten vannføring kan føre til problemer med å forsere et vandringshinder. Økt temperatur
vil øke veksten hos lakseyngel, føre til redusert smoltalder og gi større fiskeproduksjon.
men vi veit lite om langtidseffekten av slike endringer. Mye tyder også på at det er en
positiv sammenheng mellom vannføring og individstørrelsen hos laksen. Store flommer kan
ha både positive og negative effekter for laksens reproduksjon. avhengig av tid og sted. De
kan i enkelte tilfeller slamme til gyteområder, i andre tilfeller kan de ha en positiv effekt på
gytesubstratet ved at de rensker bort finpartikulært materiale og uønska begroing. Disse
forholdene er det også viktig a ta hensyn til når en skal fastsette et manøvreringsreglement
for Suldalslågen.

Reguleringene i Suldalsvassdraget har medført en del varige endringer i vannføringsforhold
som alle parter må forholde seg til. Vi vet at laksestammene i stor grad tilpasser seg de
eksisterende forholdene i et vassdrag. Om en ønsker å ta vare på den storvokste
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laksestammen i Suldalslågen er det derfor viktig at aktuelle seleksjonsmekanismer i
vassdraget blir bevart i størst mulig grad.

Smolutgang
Det er viktig at smolten går ut til rett tid. Vannføring og vannføringsøkning synes a vere
dominerende faktorer for utvandring. men smoltresultatene tyder ogsa pa at vanntemperatur
spiller en rolle. Det bør stimuleres til smoltutgang tidlig i mai. Prosjektet er ikke gitt
mulighet til a kvantifisere eventuelle forskjeller mellom ulike vannføringsregimer i mai.

Eventuell forsinkelse pa vei mot Suldalslagen
Ut fra forsøk i 1989. teoretiske studier og vandringsforsok i 1996 og 1997 synes ikke
feilvandring på grunn av drift av Hylen kraftstasjon å være et problem.

Vannforing i fiskesesongen
Dersom restriksjonene på drift av Hylen kraftstasjon blir opphevet. er det mulig å tilpasse
vannføring slik at oppgang av laks og utøvelsen av fisket sikres.

Vintervannforing
Dette var omdiskutert før Ulla-Førre-utbyggingen fant sted. men det synes ikke nå å være
grunn til å endre dagens nivå. da dette gir stabile forhold og bedre tilgang på vinterhabitat
enn under naturlige vannføringsforhold i vassdraget.

Vannforingsreduksjon
Det er viktig aholde på en gradvis og forsiktig reduksjon av vannføringen. og dagens krav
om at reduksjonen ikke overstiger 3 per time bør opprettholdes.

Tilpasning av vannforing
Regulerte elver får lett en svært jevn vannføring gjennom hele året. mens det naturlige til
tider er betydelige variasjoner. Både laks, ørret og bunndyr er tilpasset store svingninger.
Den naturlige og til tider meget lave vannføringen i Suldalslågen om vinteren anbefales
ikke. da dette vil begrense en allerede svak fiskeproduksjon.

Spyleflommer
Med utgangspunkt i hva som gagner livet i elva, er det grunn til ase nærmere på muligheten
for bruk av flommer for å spyle ut kraftig begroing og for å begrense sedimentering. Det
anbefales at slike spyleflommer i så fall prøves ut om høsten etter avsluttet vekstsesong, av
hensynet til produksjon av fisk og bunndyr i elva.

Videre undersokelser
Det er gitt nytt prøvereglement for Suldalslågen til ut 2003. som gir anledning til a teste to
vannforingsregimer. Det er naturlig at resultatene fra Lakseforsterkingsprosjektet danner
grunnlag for de kommende undersøkelsene. og at en i denne sammenhengen blant annet
fokuserer pa vannforings- og temperaturforholdene som grunnlag for fiskeproduksjonen i
elva. Det er behov for aavklare hva som er optimal vannføring under smoltutvandring og a
få bedre kunnskap om hvordan fisken reagerer på forsuring. Likedan bør det legges opp til
en oppfølging av tiltak som blir satt i gang.
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NYTTE-KOSTNADSVURDERING A V AKTUELLE
FORSTERKINGSTIL TAK

Godt naturmiljø er et fellesgode som ikke kan selges og kjøpes. Ren luft, pen utsikt eller en
livskraftig laksebestand har ingen markedspris. Den samfunnsøkonomiske verdien av slike
miljøgoder må derfor bestemmes på annet vis, og det finnes ulike metoder.166·167 Dette kan
være direkte metoder basert på markedspriser, men ofte er det behov for en betinget
verdsetting. Undersøkelser basert på den enkeltes villighet til å betale for et miljøgode blir
derfor ofte benyttet. Ulike tiltak i Norge er funnet samfunnsøkonomisk lønnsomme, som
kalking for 2 sikre fiskestammer'8.169.17 bekjempelse av lakseparasitten  Gyrodactylus
salaris 171 og å bygge terskler i regulerte vassdrag, både for sportsfiske'"" og av landskaps-

h 17mess1ge ensyn.

For Suldalslågen er det ikke gjort noen egen undersøkelse for å finne fram til nytteverdien,
eller summen av laksefisket, inkludert ringvirkningene. Summen av de lokale ring-
virkningene er imidlertid anslått til ca. 12 millioner kroner da fangstene var gode tidlig på
1990-tallet, og til ca. millioner kroner i dag.' Undersokelser fra andre elver, vist nedenfor.
gir en pekepinn på hva laksefisket representerer:

Elv Ar Sum lokale Omregnet Ref. Fangst Lakseforende
ringvirkninger til mill av laks strekning

NOK i 1998 1986-95
Namsen 1989 9,3 mill NOK 11,6 175 19,3 t 50km
Lærdal 1995 11,2 mill. NOK 11,9 176 4,4 t 25-41 km *

Brufoss, 5,5 mill. NOK 5,6 177 kk

1997 2.5t 12 km
Numedalslågen
Morrum, Sverige 1989 18,5 mill. SEK 21,3 } 178
#lvkarleby, 1983 4.7 mill SEK 12,6
Sverige
Gaula 1979 7.5 mill. NOK 20,7 179 20,2t 95 km
Stordalselv 1987 0.5-0,8 mill. NOK 0,7-1,1 180 7,7 t 15 km

Særlig undersøkelsen av Namsen er grundig. Tallene over viser at det er en betydelig
nytteverdi av laksevassdrag, og at dette også kan fastslås for Suldalslågen, uten å antyde noe
konkret beløp.

I en fullstendig nytte-kostnadsanalyse verdsettes alle effekter i kroner. og et tiltak er vurdert
som samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom summen blir positiv. Hovedprinsippet for
verdsetting som vanligvis brukes i nytte-kostnadsanalyser er at kroneverdien av en positiv
konsekvens skal settes lik det befolkningen er villig til betale for å oppnå den. At noe er
«samfunnsøkonomisk lønnsomt» vil derfor her bety at befolkningen til sammen er villig til
abetale minst så mye som tiltaket faktisk koster.

Strekningen var ca 25 km for 1970-arene da det ble bygd fisketrapper, lite laks er fanget ovenfor disse.

Gjelder 1993-1998.
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For en del tiltak som ikke uten videre verdsettes i penger er det ofte mindre hensiktsmessig
a gjennomfore en fullstendig nytte-kostnadsanalyse. Måleproblemene er i visse situasjoner
begrenset til nyttesiden, mens det er lettere å sette en kroneverdi på kostnadene ved tiltaket.
I slike tilfeller kan det i stedet benyttes en kostnadseffektivitetsanalyse. Formålet med denne
typen analyser er komme fram til det tiltaket som minimerer kostnadene ved a oppna et
gitt mål. En kostnadseffektivitetsanalyse bidrar på samme måte som en nytte-
kostnadsanalyse til a klarlegge og synliggjøre konsekvensene av ulike tiltak. selv om målet
med de aktuelle tiltakene altså er gitt.

Mandatet og målsettingene prosjektstyret har hatt å arbeide innenfor åpner ikke for å
gjennomføre omfattende analyser av dette slaget. Det ligger likevel i mandatet a skaffe fram
data om økonomiske forhold ved a gjennomfore ulike tiltak. Styret har valgt a gjore dette
ved å anslå kostnader i forhold til målet om a fa mer gytelaks til Suldalslågen. Konkret er
det, for de tiltak det er mulig. angitt kostnadsnivå på tilbakevendt gytelaks.

Utsetting av unglaks eller smolt
Kostnadene med utsetting er sammensatt av flere elementer, deriblant noen som det er
vanskelig a ansla verdien av. Vi har derfor valgt a bruke et forsiktig kostnadsestimat.
Kostnadene består av følgende komponenter:

Regulantens kjopekostnader/pris
Regulantens investering i settefiskanlegg
* Offentlige tilskudd/investeringer
Administrative kostnader
Evaluering av tiltaket

Prisen på settefisken sammen med avskrivninger og renter på investert kapital, som ikke
reflekteres i settefiskprisen, beløper seg til minst 1, I millioner kroner per år. Om en tar med
administrative kostnader og oppfølgingsundersøkelser, øker trolig kostnaden med over 50%.

Utsettingene av sommerforet laks har ført til at ca 50 av smolten som vandret ut om våren
i perioden 1993-97 stammet fra utsatt fisk. Imidlertid stammer bare 5-10 av fangstene i
Suldalslågen i samme periode fra utsatt fisk. Dersom en forutsetter at totalt 400 laks vandrer
tilbake til Suldalslågen for agyte, og en antar at 5% av disse er settefisk, blir dette 20 laks.

Dette samsvarer med gjenfangsten i 1994 og 1995, da 10 merkede laks ble gjenfanget i elva.
Dette er den beste gjenfangsten som er registrert. En kan regne med at minst 50% av
gytefisken blei fanga på elva. særlig høy fangstprosent er det for smålaks. Det er derfor
rimelig a anta at innsiget av merket laks ikke utgjorde mer enn 20 laks.

Med en årlig kostnad på ca 1,I millioner kroner og gjenfangst av 20 laks gir det en kostnad
per tilbakevendt laks på 55 000 kroner. Sett i forhold til forutsetningene er dette trolig et lavt
estimat. Dersom tilbakevandringen øker, går prisen ned.
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Tilforsel av organisk materiale
Organisk materiale i form av korn har vært tilført forsøksfelt i Suldalslågen. En tilførsel av
115 kg korn per daa tre ganger i løpet av året har anslagsvis gitt økning i produksjonen av
årsunger av laks på 1,5 -2 ganger. Det tar ca en time afordele kornet på 1 daa. Totalt vil det
koste ca. 3 000 kroner per daa per år inkludert kostnadene til korn. Det blir rimeligere
dersom et stort areal blir tilført korn, og tilsvarende dyrere dersom kostnadene med askaffe
alt til veie og organisere tiltaket skal fordeles på et lite område.

Siden laksunger fra områder med tilført korn har bedre kondisjon enn annen ungfisk, er det
en forsiktig antagelse aregne med samme forhold fram til smoltutgangen. I den videre
beregningen er det forutsatt en økning på 1,5 ganger.

Dersom en forutsetter en produksjon på 1,8 smolt per 100 m2 uten tilførsel av korn, vil en
ved tilførsel øke produksjon fra 18 til 27 smolt per daa.

Forutsatt at 5% av smolten som vandrer ut kommer tilbake, vil det koste ca. 6 700 kroner
per gytelaks, eller det halve dersom 10 kommer tilbake.

Tilførsel av organisk materiale kan skje på ulike måter. Tilplanting av selje og or er nyttig,
og vil ved at blad faller ut i elva, fungere tilsvarende kornutlegging. For å få godt tilslag bør
tiltaket organiseres i større målestokk.

Redusere tapping av kaldt vannfra Blåsjo vår og sommer
Med dette tiltaket kan en få høyere vanntemperatur i Suldalslågen. noe som er en klar
fordel. En høyere vanntemperatur vil føre til økt vekst og overlevelse, men det er ikke mulig
atallfeste dette nøyaktig med resultatene til nå. Kostnadene er imidlertid svært store da
Blåsjø er ment som en tørrårssikring for norsk kraftforsyning, og strømprisen gjerne vil
stige under slike forhold. For eksempel i 1996, da tappingen av Blåsjø i perioden 15. april -

31. august ga en energiproduksjon på droyt 1,5 TWh. Dette tilsvarer en verdi på flere
hundre millioner kroner.

Redusert vannforing i Suldalslågen i mai og juni
Det må forutsettes at det slippes nok vann til å sikre smoltutgang. Men en reduksjon i
vannføringen vil gi høyere vanntemperatur i Suldalslågen. med økt vekst hos ungfisken som
følge av dette. I tillegg vil energiproduksjonen i Hylen kraftstasjon kunne økes. Dette
tiltaket vil altså gi økonomisk gevinst og økt vekt hos fisken. Langsiktige økologiske
konsekvenser av lav sommervannføring er likevel ikke klarlagt. Siden en moderat
vannføring gir maksimalt gunstig oppvekstareal om sommeren, er ikke vanndekt areal en
begrensning for tiltaket. Kostnad er Okroner per tilbakevendt laks.

Oppvekstkanaler
Disse vil kunne gi 10-20 ganger hoyere smoltproduksjon enn i elva.''
Etableringskostnaden er avhengig av tilgang på egnet areal. Om en tar Førlandskanalen som
eksempel, er driftskostnadene. inkludert investeringene, ca. 6 000 kroner per daa per år.
Oppvekstkanaler krever utsetting av befrukta rogn. øyerogn eller yngel. Om en tar
utgangspunkt i l Oganger høyere smoltproduksjon enn i elva. betyr det en økning fra 18 til
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I80 smolt per daa. Med 5 tilbakevandring til elva betyr det 8 laks per år per daa og en
kostnad per laks på 800 kroner.

Tiltaket kan være et supplement til den naturlige produksjonen i elva, og omfanget er
avhengig av og begrenset til tilgjengelige arealer. Dette tiltaket vil også kunne føre til
raskere vekst av ungfisk. tidligere smoltifisering og mer smalaks (en vinter i sj0en) enn
ellers i Suldalslågen.

Ror mellom Kvilldal til Hylen kraftstasjoner
Et slikt rør vil kunne føre vann fra Blåsjø via K villdal kraftstasjon direkte ut i Hylsfjorden
uten a pavirke vanntemperatur og vannkvalitet i Suldalsvatn og Suldalslågen. Selve røret er
kostnadsberegnet til ca. 1 milliard kroner. I tillegg vil det bli et trykktap dersom utløpet fra
Kvilldal kraftstasjon kobles direkte til Hylen kraftstasjon, med behov for en ombygging som
en mulig konsekvens.

Leie av notrettigheter
Det er påvist at flere gytelaks går opp i elvene når notfisket i fjorden blir begrenset. For
Ryfylke er dette beregnet til en økning på 200% i elvene ved å redusere sjøfisket med 50%.
Tiltaket er derfor lønnsomt. siden det tas utgangspunkt i slaktevekt når notrettigheter skal
kompenseres. Sportsfiskeverdien på laks ligger langt høyere. og ringvirkningene kommer i
tillegg. I 1997 ble det leid I 1 notrettigheter for 48 000 kroner. I tillegg ble det brukt 20 000
på utvidet fiskeoppsyn i sjøen. I 1998 ble det brukt 124 000 kroner på leie av 20
notrettigheter, samt 20 000 til utvidet oppsyn.

Fra 1996 til 1997 0kte tilbakevandringen av gytefisk fra 90 ti1 236.' Det er en okning pa
162, og skyldes trolig også at sommeren 1997 generelt var tørr og Suldalslågen som
regulert elv kunne tiltrekke seg mer gytelaks enn elver med liten vannføring. Dersom en
forutsetter at tredjeparten av økningen fra 1996 til I997 skyldes redusert notfiske. har en fått
49 tilbakevendte laks til en kostnad av kr. 68.000. inkludert oppsyn. Prisen per laks blir da
ca. 1400 kroner. Hvis halvparten av økningen skyldes redusert notfiske, blir prisen per laks
ca. 900 kroner. Leie av notrettigheter er ikke noe forsterkingstiltak. men ment som et
kortsiktig virkemiddel i en kritisk situasjon.
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POSTADRESSE POSTBOKS 8148 DE'SiAi R AFT
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Statskraftverkene
Postboks5124 Maj.

0302 OSLO 3

L

e s  ,/BEH.AV. s%7a
KAN ARKIVERES:]«""v. say

Deres ref.

Ref.
Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

OED 89/2628 EV WL
"b-SUL-St-k"

Dato

2 8 JUNI 1990

STATKRAFT
NYTT MANØVRERINGSREGLEMENT FOR SULDALSLAGEN

Ved kronprinsregentens resolus70n av 22. un1 '99@ er be-
stemt:

"Manøvreringsreglementet for statsreguierir.ger. av Ulla-
Førreverkene, fastsatt ved kongelig resoiusJon13. september
1974 endret ved kongelig resoluson av 4. november1983 end-
res i samsvar med forslag inntatt i Olje- og energidepar-
tementets foredrag av 22. juni 1990."

Det nye manøvreringsreglementet er fastsatt ved en endring i
reglementets post 2. Etter endringen har post 2. fått folg-
ende ordlyd;

I FLOMVASSFORINGER

I samtiige vassdrag med unnak av orre&na skal det ved
manøvreringen has for øye at de naturlige fiomvassforinger
s5 vidt mulig ikke skes.

II OVERLØP FRA BLASJØ

AJt overlap fra Bl%s10 kan s)ippes t1l Forreina.

III SULDALSLAGEN

Det skal slippes vann til Suldalslågen i overensstemmelse
med følgende bestemmelser:

al Normalt opprettholdes følgende minstevanntøringspålegg
ved slippstedet Suldalsosen:

1. mai - 31. juli skal det slippes 9 m3/s t1l Suldals-
lågen som kompensasjon for Ulla-Førrereguleringen,
sammen med tilløpet fra det lokale uregulerte restfelt



')

t1] Suldalsvatn midlet over de 5 foreg&ende dogn. I
tillegg slippes tilløpet til Suldalsvatn fra de
nedbørfelter som er regulert for Roldal - Suldal Kraft
A/S (RSK) begrenset til 42 m?/s, men minst 42 m?/snr
fyllingstidspunktet for RSKs kraftverker er inntrådt.

1. august - 30. september 62 m?/s
1. oktober - 14.oktober 50 m?/s
15.oktober - 14. november 35 m?/s
15.november- 14. desember 19 m?/s
15.desember- 30. april 1 2 m?/s

Alle reduksjoneri vannfør ing vedslippstedetskal
foregå med gradvise overganger,helst over en 3-dogns
periodeog  ikke raskere enn gjennomsnittlig 3 8 pr.
t1me.

b) I tiden 1. ma1 til 14. oktober kan en av de f1skeberet-
tigede utpekt representant pålegge slippingav
ytterligere 50 mill. m? pr. 5r for situasjonstilpassede
manøvreringsformål.

cl Et driftsutvalg skal kunne gi råd til Statskraftverkene
om å fravike dette manøvreringsreglement, men likevel
slik at representanten for de fiskeberettigede har
råderett over de 50 mi11.m, fr. pkt. III b.

Avvikets storrelse kan driftsutvalget vurderei hvert
tilfelle, men aldri slik at vannføringen i Suldalslågen
på noe tidspunkt i løpet av året underskrider 12 m?/s
målt ved Suldalsosen.

Driftsutvalget skal ha folgende 4 medlemmer:

- en representant for de fiskeberettigede
- en representant for Statskraftverkene
- en representant for Suldal kommune
- en representant for Dir. for nat. forvl./fylkesm.1

Rogaland

Alle medlemmer i driftsutvalget kan komme med forslag
til fleksibel manøvrering. Foruten å behandle innkomne
forslag skal driftsutvalget utarbeide planer for
fleksibel manøvrering og ha anledning til legge fram
forslag til varig manøvreringsreglement for
Suldalslågen.

Driftsutvalget skal til enhver tid og på kort varsel
kunne gi råd om situasjonstilpassede manøvreringer
overfor Statskraftverkene. Utvalgets innstilling skal
bygge på faglig grunnlag.

IV HYLEN KRAF'TVERK

Fra 1. Juni til 31. juli skal det normalt ikke overføres
vann til Hylsforden. Ved flom skal en ta sikte på å holde
vannføringen ved Larvika under 350 m3/s. Ved regulering av
en slik flomsituasjon kan overskytende vann overføres til
Hylsfjorden når Suldalsvatn har nådd HRV.
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I tråd med driftsutvalgets innstilling kan Statskraftverk-
ene kjore Hylen kraftverk i kortere tidsrom i denne peri-
oden ved vannstand lavere enn HRV i Suldalsvatn, for deri-
gjennomå øke tilgjengelig slippvolum tor situasjonstilpas-
sede manøvreringstormål.

V KVILLDALSANA

I Kvilldals5na skal det slippes vann slik at vannforingen1
tiden fra 1. mai til 1. oktober ved utløpet i Suldalsvatn
ikke underskrider0,5 m?/s.

VI MOSVATN

Mosvatn tappes ned tidligst mulig før jul. Deretter kan
vannstanden varierers fram til lavvannsperiodens slutt
mellom 516,2 og 517,2.I vårflomperioden mellom 516,2 0g
518,2. I tiden etter og fram til 1. september mellom 517,2
og 518,2.

VII SANDSAVATN

Sandsavatn skal fylles snarest mulig etter
lavvannsperiodens slutt til kote 600 og kan ikke tappes
under denne kote før 20. august.

Forøvrig kan vannslippingen foregå etter behovet i Saurdal,
Kvilldal og Hylen kraftstasjoner."

./. Det vises forøvrig til vedlagte kopi av departementets bemerk-
ninger i det foredrag som ligger til grunn for resolusjonen.

Departementet forutsetter at det nye reglementet iverksettes
omgående.

Etter fullmakt

hale·v. • ssT

thgee-
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[Hanoverinygsrglement

for IRoldul-Suldl-ssdrgene.
(Faststt ved ongellg resolusjon av 3. ml 1974.)

Regulerlngsgrenser: Ovre
lrnlc

Nedre
kole

Vnlldnlcn
Volnnvntn
neinsvntn
nci11sholcn . _ .
Gauthellervtn ................
Stavsvn.ln _ .
Grunnvtn
Roldnlsvtn
Vasstolvatn:
Finnbuvtn
S1111dvat11 .
Ilolnvtn ...................
ls valn .
lnntnksbnsseng I Kvnnn<lnlcn ..
Nupstjorn .
Østre Middyrvnln .
Vestre Mid<lyrvntn .
Kaldevatn .
Rvanndalstjorn .
Djupcljorn .
Indre Grubledalstjorn.........
Midtre Grubbedalstjorn........
Inntn.k Bleslcesln<lelv .
Salttjorn .

745,00
1 020,00
l 020,UU
1  020,0U
1 020,UU
l 020,00
1 020,00

380,00
7!:i3,UU
908,00
950,00

I 058,0lJ

1 295,00
030,U0

1 302,00
1 230,50
1 217,50
1 205,00
1 21G,80
l 1G7,20
1 078,80
l 070,00

G-10,00
967,50

665,00
071J,UU

363,00
732,50
893,00
112 I.Oil

I lllH,llO
1 285,UU

G20,00
1 285.00
1 190,00
1 1!J0,00
1183,00
1 215,80
1116,40
1 015,00
1 015,0U

635,00
9G7,50

ppd.
I Ill

80,0U
40,00

-1-1,00
41,00
12,00
12,0U
13,U0

20,50
10,00
21 ,(HJ

1,!"iU

10,00
0
1,50
1,50
9,50

0
0
()

0
5,00
3,50

Sen Im.
I Ill

17,UU

5,00
{5,00

5,50
10,UU

20,00
3\l,00
23,00
12,50

1,00
20,80
33,80
25,U0
u
0

Regh.
I Ill

l•'Jom-
at1gn.

til kote

80,00
1fl,0U

41,UU
44,00
12,0ll
12,00
13,00
17,00
20,50
15,00
2(i,(III

10,tJll
10,UU
10,00
20,00
40,50
27,50
22,00

1,00
20,80
33,80
25,00

5,0U
0

71G,U0
1 020,70

1 020,75
1 020,75
1 020,75
1 020,7G
l U2U,7!i

753,50
008,50
llfi I ,00

1 08,50

1 205,50

Hoydcne refererer seg til NVE'!:! fnslmerlcer i vnssdrng8-nivelle111enl I. nr. 110, 111, 112, 11:J
og 111.

Ovcr[oringcr:

Avlopet fr Kvesso-elvs nedslagsfelt Lil ut-
lopsosen for Nupsljorn, i alt lG,3 lu•1\ over-
fores til Middyrvalna.

Det snmletle nvlop, lnldusive llel overforte
nvlop frn. !Cvesso, I IUsbuelvn frn Vcslre Mid-
dyrvutn med naturlig vasslantl lcotc 1213,UU,
i alt 15,3 km? 4-12,2 km? = 27,5 Ian, overfoves
til Votna. PA over[1ingstunnclen mellom Mid-
dyrvalna og Volna las inn en bekle med ned-
slagsfelt 2,4 1?.

Avløpet fra Ris\Juelvas nedslagsfelt mellom
kotene 1213,U0 og 75G,00, i nit 10,1 lun 2, fores
inn  på  driftstunnelen for Roldal l{raftverk.

Avlopet fra Kvanndalstjorns nedslagsfelt

lcole 1210,80, 1,7  lun 1, overfores Lil Grn\Jl.Je-
dulen.

Vel samlede avlop fm Grubbednlselvn. ne<l
til utlapsosen nv Midtre Grubbedalstjcrn kote
1071,00, dvs. frn 1 nlt 1,74-13,6= 15,3 1an",
over[ares il Votnn.

Avlopet frn Bl;\berg<lnlcn og Au!.!lmu1111e-
belckc11, I all 21,G lun 2, fores Inn pu ovcrfo-
ringstunnelen mcllom Grubbedlen og Votnn.
Intaket I Bl±bergdalen blir beliggende pi ca.
lcolc 1015,00.

Avlopet fra Stols:\nas felt mellom Midtre
Grnbbednlstjorn og Vasslolvaln, 15,4 km 2, og
avlopet fru Øynoelv, 9 km 2, ned lll lrnte 75G,U0
overfores lil driftstunnelen til llol<lal Krnfl-
verlt.



Avlupet frv Stolinnn1 felt edenfor Vnntol-
vatn og ncd til bekkeinntak I Stolsna kote
381,00, i nil 10 1cm·1, fores i1111p:'t driflslunnc-
len for Suill:11 I Kvaftverk.

Avlopet fr en mindre belk, Ballibekken,
ned Lil kole 1027,00, 1,5 lun'2, overfores lil
Vatna.

Avløpet fra Gryløyrclvas fell, redusert med
Blåbergdalens felt ovenfor ca. kole 1045,00
samt Austmannebelcke11, ned til kole 75G,00,

i alt 31,1 km'\ fores inn på. cJriflsluHnelen Lil
H.olda\ l(rnfl verk.

Avlopcl fra Gjertrbeklen ned il kote
811,50, 0,5 lun:t, føres inn på fordelings-
bassengel Jloldal Kraflverk.

Avløpet fr Kvennabekken ned til kole
641,00, 4 1m?, fores inn pt dritstunnelen til
Suldfll II.

Avlopct fra Tverr:\na i Juvstoldalen ned til
kote G50,00, G km 2, føres inn p1 drlflslunne-
len Lil Suldal Il.

Avlopet fr Kvanndlselva ved kote G30,00,

G9 lem\ fores inn p:\ driflslu1111ele11 Lil Sul-
dal II.

Avlopet fra Bleskestadna mellom kolellc
950,00 og G40,00, i alt 38,8 km, overfores
til llavrc;"111a og vidcr·e I il dl'iflsl1111nclen for
Suldal IL På ovcrføringstunncic11 fores inn en
minudre belk, 0,8 km".

Avlopet fr Hvrein ned til kote G36,50,

5,4 km 1, overføres sammen med avløpet fra
Bleskesladåna og driftsvatnet fra Kva1wdal
Kraftverk til driftstunnelen for Suldal II. På
overforingstunnelen fores inn en mindre belk
i Kvelvane med nedslagsfelt O,!J 1c111·2•

Avlopet frn Sæbyggedalen kote 975,00,

0,4 km, overfores til Sandvtn.
Avlopet fr Isvatn, vis felt er ,0la?,

overfores  li!  Lilln.vnln.

2.
Under flom tappes det fra Eoldn.lsvaln slik

at vasstanden i dette ikke blir høyere enn den
ville hn vwrt ved unmte tllal; for regulein-
gen og ved manøvreringen for ovrig has for
oye al vassdragets tidligere flomvass[oring
ikke forøkes og ut isforholdene i Suldalslgen
ikke forverres.

I fyllingstiden tappes magasinene slik al av-
løpet fra Suldal I og Suldal II til sammen
utgjor minst 42 m:1/sek. uavhengig av tilsigs-
forholdene, men alt uregulert lillop til Jlol-
dalsvatn i denne periode bru kC's LiI å fyl! e
delle valn opp til kote 378,00. Roldalsvatn m
ikke tappes under denne grense for· 1. olto-
ber.

F'ornnevnte plilt til Lappe minust 42 1/

el, unvhen;I; v lllfoholdene, bort fller
etter 1. ugust hvert r, dog nllk nl lconneBJo-
nuren i fylling-sliden er forpliktet til og etter
dette tidspunkt holde en minimumsvagsfo-
ring fm. Suhlal I og Suldal II p tilsnmmen
optil 42/sel. dersom en av retighetshaverne
pa forhnd utpekt represenlant, lcrever delte.
Kravet om en slik minimumsvassføring på
opptil 42 m/sek. m være fremsatt innen fre-
uag kl. 10.00 for den derp folgende uke.

Dersom tilskudd nv magasinvntn har utgjort
minst 7 mill. m? for i\ oppret.Lholde en drifts-
vassforing forlangt I hcnhold il foregende
ledd knn driftsvn.ssføringen i Suldal I og II
reduseres Lil 30 m:1/sek. Den kan først forlan-
ges hevet opp il 42 mlsck. igjen nir det nu-
Lurlige tilsig tilsvarer denne vassføring.

For øvrig kan tappingen skje elter behovet
i krnftstasjonene.

3.
Fra ostr·e vassdrg vgis det til den almin-

nelige floting i Suldnlslgen nadvendige vatn
overensstemmende med de ved overet1slw111st
eller skjonn fastsatte regler.

1.

Del skal pftses nl flomløp og tappeløp iklle
hindres v is eller lignende snmt ut regulc-
ingsanleggene til e11hver tid er i god stand.
Del føres protokoll over manøvreringen og
avleste vn.sslander samt observeres og note-
res om det forlauges, ncdbnrmengder, tempe-
ratur, snødybcler m. v. Ilovedslyrel for Norges
vassdrags- og eleklrisilctsvcsen kan forlunge
å  flt tilsendt ut.skrift av protokollen som regu-
lnnten plikter oppbevare så lenge regulerin-
gen IJeslftr.

lovedstyret knn bestemmc hvor dnmvol-
lcren skal bo, og ut han skul ha telefon i sin
bolig.

•
Viser del seg ul slipping etler <lette regle-

ment medfører slrndelige virkninger uv omfang
for allmenne interesser, kan Kongen uten er-
slatning til konsesjonæren, men med plikt for
denne til erstatte mulige slrndcvirlmingcr for
lrecljemann, fastselte de endringer i regle-
mentet som finnes nødvendige.

Til  å  foreslå manovreringen antas en norsk
slalsborger som godtas uv vedkommende de-
partement.

F'onwdringer i dclle reglernenl kan ba.re
fo1·elas av l(ongcn elter at de interesserte
har hntt nledning tu1 uttule seg.
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UTSETTING AV MERKA SMOLT FRÅ SULDALSLÅGEN

GJENFANGST AR INNMELDT PR. OKT. 1998

UTSETTING 1996

Utsettin sstad Utsettin Tot. enfan t G · enfan st S.lå en I

Prestvika 5000 1 (1 SV)
1 2 S 1

Munnin 5000 6 1 S 5

Sandsfj. slep 5000 10(1 SV) 2
72 S 4

UTSETTING 1997

Utsettin sstad Utsettin Tot. 'enfan st G'enfan st S.l2 en
Prestvika 5000 0 0

Munning u/lusefr 5000
m/lusefr S000 2 1 S 2

Sandsf. sle 5000 1 0

B. Finstad, Kroglund, F., Da verdin, R.H., Teien, H.C., Rosscland, B.O. og Salbu, B. 1998.
Suldalslågen, fisk og vannkjemisk status våren 1997. TVA-rapp. In press.



Rapportar utgjeve av
Lakseforsterki ngs-
prosjektetet i
Suldalslågen fase I:

1. Effekt av mose- og algebegroing på bunndyr og
fisk: Et litteraturstudium.

2. Overvåking av ungfiskbestanden i
Suldalslågen. Tetthetsutvikling og vekst hos
laks- og ørretunger i perioden 1977 til 1992.

3. Effekten av tilført organisk materiale på bunn-
dyr, driv og fisk.

4. Landbruksvirksomhet langs Suldalslågen.

5. Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen
1990-95. Undersokelser og status pr. 1.1. 1994.

6. Vanntemperaturen i Suldalslågen. Forholdet
mellom vanntemperatur, vannføring og værfor-
hold i perioden 15. april - 15. juni.

7. Målsetting med forvaltningen av laksestammen
i Suldalslågen.

8. Studier av bunn- og drivfaunaen i et manipulert
kanalsystem.

9. Habitatvalg til laks- og ørretunger i
Suldalslågen. Modellerte konsekvenser av ulike
vannføringer.

10. Førlandskanalen: Oppvekstvilkår for laksunger
i et kontrollert kanalsystem.

11. Laksungers atferdsrespons ved forandring av
habitatforhold.

12. Smoltutvandring og smoltproduksjon hos laks i
Førlandskanlalen og Suldalsvassdraget;
preliminære resultater.

13. Næringsvalg hos laksunger utsatt i en oppvekst-
kanal.

14. Innvirkning av mose på bunndyr og laksunger;
et eksperimentelt studie.

15. Mose og algebegroing. Flompåvirkning og gjen-
groing etter rensking.

16. Overvaking av ungfiskbestanden i
Suldalslågen. Tetthet og vekst hos laks- og ør-
retunger.

17. Effekt av økning i vannføring på fisk og bunn-
dyr.

18. Tetthet, bestandsutvikling, kondisjon og overle-
velse hos utsatt laks i Suldalslågen.

19. Fysisk beskrivende vassdragsmodell anvendt i
Suldalslågen.

20. Ei teoretisk vurdering av verknadene av utslep-
pa frå Hylen kraftverk på tilbakevandringa av
laks til Suldalslågen.

Rapportar fase II:
21. Vannkvaliteten i Ulla/Førre og Suldalsomradet i

perioden 1990--93.

22. Skjønnsmessig vurdering av habitatforhold for
laksunger og ørret i hele Suldalslågen.

23. Vanntemperaturen i Suldalsvassdraget
1962--95.

24. Blandingsforholdet i Suldalslågen mellom surt
og nøytralt vann.

25. Gytelaks og gyting i Suldalslågen i 1995/1996.

26. Blomstringene av  Prymesium  i Ryfylke
i perioden 1989-95. Sammenstilling av data.

27. Effekt av regulering på tetthet og sammensetning
av bunndyr i Suldalslågen.

28. Undersøkelser av laksens vandringer i
Sandsfjordsystemet og i Suldalslågen i 1995
ved hjelp av radiotelemetri.

29. Vekst hos lakseunger ved lave temperaturer.

30. Effekt av mose på bunndyr i Suldalslågen.

31. Hydrologiske forhold i Suldalsvassdraget,
med hovedvekt på forholdene etter
Ulla-Førre utbyggingen.

32. Gytelaks og gyting i Suldalslågen i 1996/1997.

33. Vanntemperaturen i Suldalsvassdraget 1996
Med noen sammenlikninger mot tidligere år.

34. Utvikling i laksebestandane på Vestlandet.

35. Suldalslågen, sedimentkilder og
sedimenttransport

36. Transport av surt bekkevann og vann fra Kvilldal
Kraftverk gjennom Suldalsvatn.

37. Begroingsundersøkelser i Suldalslågen,
tidsutvikling, effekter av tiltak og utspyling av
organisk materiale.

38. Næringsanrikelse i et elveøkosystem

39. Effekt av mose på fisk i Suldalslågen

40. Tetthet og vekst av ungfisk i Suldalslågen
i 1995, 1996 0g 1997

41. Efekt av vannføringsøkning på fisk.

42. Effekt av utsetting av laks i Suldalslågen

43. Effekter av Ulla-Førre reguleringen på
vannkvaliteten i Suldalsomradet

44. Smoltutvandring hos laks i Suldalslågen

45. Påvirker drift av Hylen kraftstasjon tilbake-
vandringen av laks til Suldalslågen?
Undersøkelser av laksens vandringer i
Sandsfjordsystemet ved hjelp av hydroakustikk.

46. Smoltutvandring i Førlandskanalen

47. Gytebestand av laks i Suldalslågen i 1996,
1997 og 1998.

48. Predasjon fra stasjonær og sjøgående ørret
på laksunger.

49. Sluttrapport 1990--1997
Resultater og konklusjoner



Suldalslågen
Frå dammen i Suldalsvatn til
Sandsfjorden er det 22 km.
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