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Abstract
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FORORD

har nå pågått i en del år, og det synes å være
Biotopjusteringsprosjektet
på tide med en liten appsummeringav arbeidet.
Denne oversikteninneholderutdrag fra statusrapporterutarbeidethøsten 1987 av
de ansvarligefor de ulike del-prosjekter.Dels er rapportenegjengitt noen1unde
ubeskåret,dels er de redigertog amskrevet for å danne en naturlig helhet. En
del stoff er også plukket fra tidligererapporter,befarings-og møtereferater,
samt personligemeddelelser.Det engelske sammendrageter cversatt av Susan
Norbom.
Det er viktig å merke seg at de fleste prosjektenepå langt nær er ferdige.
Derfor er det ikke meningen i denne rapportenå presentere fullstendige
resultaterog sikre kcnklusjcner.Hensiktener imidlertidå gi en aversiktaver
igangværendedelprosjekterog klargjøregrunnlagetfor det videre arbeid.
Allerede nå vil det være mulig å danne seg et bilde av en del amråder som bør
prioriteresfremover.

' Jon Arne Eie
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INNLEDNI
Menneskenehar i lang tid drevet mange ulike former for biotopjustering.
Jordbruk er f.eks. en svært ekstrem form for biotopjusteringder naturen blir
styrt i retning av å gi maksimale livsbetingelserfor en enkelt eller noen få
arter. For jordbruketskaper naturensmangfold problemer.Problemstillingenfor
dette prosjektetkan vi nesten si er motsatt. Inngrep i og ved vasssdrag
resulterersvært ofte i reduksjonav variasjonog biologiskmangfold.Med
biotopjusteringmenes i denne sammenhengmålrettedetiltak sam tar sikte på å
legge forholdenetil rette for de organismervi ønsker å begunstige,og sam skal
redusere skadevirkningeneav ulike tekniske inngrep.Man ønsker å legge
forholdenetil rette for en variert og livskraftignatur ikke minst av hensyn
til menneskeligaktiviteti og amkring vassdragene.
Det første som ble gjort for å redusere skadevirkningeneav kraftutbyggingi
Norge, var å sette ut fisk i vann der gyteforholdenep.g.a. reguleringvar blitt
helt eller delvis ødelagt. Det ble brukt både villfisk fra andre amråder og fisk
fra klekkerier.Ved de fleste reguleringerforeliggerpålegg til regulantenom
utsetting av fisk.
Det neste man begynte å interessereseg for, var elver med redusert eller manglende vannføring.Siden midten av 1960-årenehar det vært vanlig å bygge terskler
på tvers av disse elvene for på den måten å ta vare på restvannføringen,og i de
senere år har det blitt vanlig å gi pålegg am en viss minstevannføring.
Parallelthar det skjedd store endringeri behandlingenav amrådene cmkring et
regulert vassdrag.Massetak, steintipper,riggamråderog veier blir behandlet
cmhyggeligmed tanke på hurtigst mulig å kunne lege de sår som ble pAført
landskapet,og reetablerenoe av den biologiskebelanse som ble forstyrret.
Etterhverthar mange ulike tiltak vært fremme i diskusjonen.Noe har vært prøvd,
andre ting er bare på idestadiet.
I 1975 ble Terskelprosjektetstartet.Dets fulle navn er:
"Undersøkelseav tersklenesinnvirkningpå biologiske forhold i regulertevassdrag". Prosjektetvar et samarbeidmellam Norges vassdrags og elektrisitetsverk
- Vassdragsdirektoratet,
Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk,Uhiversitetet
i Oslo og Uhiversiteti Bergen. En oppsummeringav Terskelprosjekteter gitt av
Mallguist (1985).Målsettingenfor prosjektetvar:
å klarleggeøkologiskeendringersam finner sted i rennende vann ved reguleringer og terskelbygging.
på grunnlag av de observasjonersam ble gjort kanme med synspunktertil hvorledes fremtidigetiltak bør være for å styre utviklingeni de regulertevassdrag
i en ønsket retning.
Biotopjusteringsprosjektet
er en naturlig oppfølgingav Terskelprosjektet.
Foruten å anvende den økologiskeviten an de biologiskeforhold i rennendevann
93U ble ervervet gjennom Terskelprosjektet
og andre relevanteundersøkelser,er
hensiktengjennam praktiske forsøk å utprøve nye tiltak sam kan redusere skader
og ulemper ved inngrep i og ved vassdrag.
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Med eller uten vannkraftutbming vil det i overskueligframtid bli foretatt
betydelige inngrep i norske vassdrag.Ofte vil det være såvidt amfattendelandskapsmessigeamveltningerat det lokalt vil bli helt "nye" segmenterav en elv
eller "nye" landskapsram.I slike situasjonerønsker man å utnytte de muligheter
som bruk av mcderne maskiner gir til å bygge inn tiltak av økologiskkarakter
innen akseptableøkonomiskerammer. Målet må være å finne frem til så enkle,
rimelige og vedlikeholdsfrietiltak sam mulig og fortrinnsvisslike som begunstiger naturlige prosesser i økosystemet.Det vil altså svært ofte være snakk am
naturforhold.Der
å gjennskape forhold som ligger nær opp til de cloprinnelige
skape"nye"naturforhold
å
aktuelt
være
også
det
vil
dette ikke lar seg gjøre,
av inngrepet.
dersom dette totalt kan være med på å redusere skadev-i]d~
er:
Aktuelle undersøkelsestemaerfor Biotopjusteringsprosjektet
i lys av den senere tids
Videreutviklingav terskelkonstruksjoner
erfaringerpå amrådet. Her har man Terskelprosjektetog
Lakseterskelutvalgetsarbeid å bygge på (Mellquist1985, Beheim
et. al. 1977), samt senere års erfaring.
Følge opp de langsiktigebiologiskevirkninger av terskelbygging.
De biologiskevirkningerav endrede bunnforholdi elver.
Produksjonsendringerved tilførselav alloktontmateriale.Det er
mest aktuelt med vegetasjcnsetableringlangs elver og i
reguleringssoneni innsjøer.Næringstilførselved gjødsling er
foreløpigholdt utenom.
Etableringav loner eller tjern i tilknytningtil elver ved
massetak, steinbrudd
Metodeutvikling for biologiske tiltak.

har en mye videre ramme enn Terskelprosjektethadde
Biotopjusteringsprosjektet
Foruten å behandle forhold i vann, vil også terrestriskeproblemstillinger
sam har nær tilknytningtil vann, belyses. De mest aktuelle undersøkelserpå
land er i forbindelsemed tipper, massetak og kraftledninger.
er vist i
Lokaliseringenav de forskjelligedeler av Biotopjusteringsprosjektet
fig. 1.
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IGANUMENDE DELPROSJEKTER.
BESTANDSFORHOLD
FOR LAKSEFISKI SYVDEIERSKLER
CG KULPER - TOAA
Todalsvassdraget
ble regulerti 1974.Delerav det øvre nedbørfeltble averført
til Drivai Sunndalen,
og Toåa fikkmed detteredusertsittnedbørfeltmed 17%.
Vannføringen
ble redusertmed 28% av midlereårsavløpved Talgøyfoss,
7 km fra
utløpet.Talgøyfossdannernaturlighinderfor videreoppgangav laks.
For å kompenserefor noen av reguleringens
skadevirkninger,
ble det i alt bygget
10 terskleri vassdraget.
Disseer byggetsom syvdetersk1er
i steinpå den øvre
del av den lakseførende
strekningen.
I motsetningtil tradisjohnelle
terskler,
redusererikke syvdeterskelen
vannhastigheten.
Vannstrømmen
konsentreres,
og
vannhastigheten
øker samtidigsom en viss terskelvirkning
beho1des.(Beheimet.
al. 1972)
I tidsrcrnmet
1978-82ble det gjennomTerskelprosjektet
gjortundersøkelser
i
Toåa for å finneut hvordanterskelbyggingen
virketinn på fiskepwoduksjonen
i
vassdragetog i hvilkengrad de ulikedelerav terskelbiotopene
bair utnyttetav
laksog aure.Resultatene
dengangvisteat det prosentvise
innslaget,
og sannsynligvisogså tetthetenav aure,haddeøkt. Byggingenav tersklersynteså
representere
en forbedringav overvintringsforholdene
både for laksog aure.
Produksjanen
lot seg i størregrad enn tidligerecmsettei fisk av smoltstørrelse. (Korsen1984)
For 1987ble det gjennomBiotopjusteringsprosjektet
gitt støttetil nye undersøkelseri Toåa
Hensiktener å sammenligne
bestandsforhold
hos ungfiskav laksog aure i kulp
underSyvdeterskel
med forholdene
ellersi sammeelv. Den undersøktekulpener
amlag40 m lang fra underkantav fall (terskelfat)
til stryknedenforkulpen.
Størstedyp er 4 m, og arealeter ca 600 rri.De klimatiskeforholdsommeren1987
med en kald forsommerog forsinketsnøsme1ting
kamplisertefelterbeidet
betydeligog kan ha hatt en viss betydningfor resultatene.
Prosjektetstartetmed en metodiskdel der følgendefiskemetoder
ble prøvd:
Stangfiske,
linefiske,rusefiske,notfiske,fiskemed aktivitetsfeller,
med håv
og dykke-observasjaner.
Brukberefangsterble oppnåddved hjelpav kastenot,130 amfar,20x4metermed
opptil70 fiskpr. kast.Notfangstene
ble daminertav fiskmed alder2+ og 3+,
mens fangsteffektiviteten
på 1+ nok var noe lavere.Dykkingmed spesiallaget
håv
ga også brukbarefangster,opptil75 fiskpr time - men fangsteneble her
dominertav 1+.
Spesieltbør nevnesat på grunnav oversiktlige
forholdvar dykkingegnetfor
direktecbservasjanav fisken.Det lct seg gjøreå kommesværtnær yngelen,og
studieri fiskensnaturligeadferdkunneutføresuten synligeforstyrrelser.
Tetthetenav laksefiski kulpenble bestemtved repetertemerke-gjenfangst
forsøk(Petersen-estimat).
I strykområdene
ble fisketettheten
bestemtved
elektriskfiskeog Zippins"estimat.
Fisketettheten
i kulpenbae i beggemerkefore*beregnettil 120 fisk/100
mens tetthetenellersi elvahar gjennomsnittsverdier
på amlag40 fisk/100
(Korsen1984).Egne resultaterfra str~rekningene er ennå ikkebearbeidet,
men syneså ha noe høyereverdierenn de sanher er referert.
Artsfordelingen
i kulpenvistedet klassiskebildefra grunnereområder:Auren
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forekomi størstantallpå grunt vann,laksendominertepå dyperevann.
Imidlertidmådet nevnesat det underdykkingble observertat 1+ av laksog
aureholdtseg sværtnær bunn,2+ sto jevnthøyereover tunnenmens 3+ gikk
relativtfritti vannmassene.
Uhderfangsterav 1+ virketdet som am 1+ av aure
tidligerehevet seg noe aver bunnenenn laks,og endretatferdsmønster.
Eldre
ungfiskvirketi regelenmer pelagiski levesettet.
Det ble også observertunder
dykkingat det i bakevjeneav kulpenvar et størreantallfiskenn andresteder
i kulpen,noe som ogsåble gjenspeilet
i notfangstene.
I kulpenfordelteungfisk
størreenn 0+ seg i 56 % laksog 44 % aure.Tall fra tidligereundersøkelser
av
hele den lakseførende
elvestrekningen
ga en fordelingi 21 % laksog 79 % aure
(Korsen1984).Egne tall fra strykstrekningene
er ikke bearbeidet,
men syneså
gi en noe høyereandel laks.
Det framtidigearbeidvil bli kcnsentrert
am følgendepunkter:
Analyseav scumerensfangster
Viderestudierav arts-og størrelselsfordeling
ved dykkingi cmrådet
Utprøvingav linerog ruserunderoptimaleforhold.
Ansvarligfor delprosjektet
er Ole KristianBerg, Zoologisk
Uhiversitetet
i Trondheim.

institutt,

UrFISKINGOG UTSEITIX\U
AV VILLFISK - EKSINGEDALEN
I 1971ble de øvre delerav Eksingedalsvassdragets
nedbørfeltoverførtved
reguleringtil Evangerkraftstasjon
ved Evangervatn.
Reguleringen
omfattetca
1/3 av vassdragets
nedbørfelt.
I 1967-69foretokZoologisk museum ved
Uhiversitetet
i Bergenundersøkelser
i den uregulerteelva,delvisfinansiert
av
Bergenshalvøens
kommunalekraftselskap
som en forberedelse
til
konsesjonssøknaden.
Ved Ekse,som inngikki undersøkelsesamrådet,
ble det i 1973
byggeten løsmasseterskel.
Dennedemmeropp for et 400m langtterskelbasseng.
Områdetliggerforholdsvis
høyt oppe i vassdragetslik at storedelerav
vannføringen
(ca 3/4) er borte.
I forbindelse
med TerskelprcGjektet
ble det i 1975-80gjennomført
en
systemøkologisk
undersøkelse
av terskelbassenget
med tilliggende
elvestrekninger.
Det ble settpå både fuglog fisk,evertebrater
og vegetasjon.
Eksingedalen
var et hovedområde
for undersøkelsene
i Terskelprosjektet.
(Inf.
fra Terskelprcejektet
nr. 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 27, se
cversiktbak i rapporten.)
' ing av auren.Tetthetenav fiski
I 1983ble det utførten ny
terskeltessenget
utvikletseg på følgendemåte:
Før terskelbygging:
Etterterskelbygging:1976
1983
1984

1-2 ind.pr. lear
tils.1200 ind.
10 ind.pr. 100n
23 ind.pr. 100ft? tils.2461 ind.
tils.1768 ind.

Fisketettheten
i øynahølen,sam er en naturlighøl ovenforterskeltessenget
økte
i 1976-83med 14 %.
Resultatetav den høye fisketettheten
i tessengetvar småfallenfiskmed dårlig
kondisjan,d.v.sen utpregetoverbefolket
bestand.For å forsøkeå bedrefiskens
kvalitet,tae det i 1985tattut 1500individer.
Målsettingen
er å finneut am
det er nulig å tedrekvalitetenpå fiskenved hard beskatningog etterhvert
kcemeframtil cptimalhøstingav testanden.
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Den andre delen av prosjektetgår på utsettingav fisk fra terskelbassengettil
reguleringsmagasiner.
MagasineneAskjelldalsvatnog Store Vblavatn har sterkt
redusertegyteforhold.Det er gitt pålegg am utsetting av fisk, i Askjelldalsvatn 1000 settefiskog i Store Volavatn 500. Tidligereble 1-somrigordinær
settefisk fra oppdrettsanleggsatt ut. Prøvefiskehar vist at fiskens kvalitet
er brukbar i begge magasiner.Fisk ble ikke påvist i potensiellegytebekker.I
1984 og 1985 ble det averført villfisk fra Eksingedalen.I 1984 ble 1000 og 500
merkede fisk fra Nesheimvatnsatt ut. I 1985 ble det samme antall tatt fra
terskelbassengetpå Ekse. Fiskestørrelsenvar ca 19 am. I tillegg ble el-fisket
småfisk og gytefisk satt ut på pctensiellegytebekker.Må1settingenmed denne
delen av prosjekteter å bedre fisket i et magasin som har for lite fisk ved å
flytte fisk fra amrå~ som er overbefolket.Delmå1 er å studere gyteforhold,
innsjøbeitningenseffekt og fiskens innblandingog vandring.
Etter det store uttaket av fisk fra terskelbassengeti aktober 1985 har
tettheten der vært lav. Ved utgangen av 1986 har individantalletøkt fra ca 460
til 700. I mal og junl 1987 ble individantalletestimert til 780 og 800. Senere
i sesongen ble det en næringsvandringog deretter en gytevandringut av
bassenget.Juli- og oktobermålingeneviste derfor henholdsvis650 og 388 fisk i
bassenget.Bestanden bestod i oktober 1987 havedsakeligav ungfisk, 2- og
3-somrige individer,siden eldre fisk var på gytevandring.
Ebndisjonenhos fisken har økt markert etter utfiskingen.I mal 1987 var kendisjonsfaktoren0,99 mot 0,82 i tilsvarendeperiode året før. Koondisjonsfaktoren
var stabil amkring 1 gjennom sesongen 1987, men grunnet stort innslag av ungfisk
og ferdiggyttehunnfisk i oktober, sank den til 0,92. Resultateneviser at en
stagnerendefiskepopulasjonav eldre fisk er byttet ut med en livskraftig
bestand av ungfisk.
I Vblavatn har fisken vokst 37 mm i gjennomsnittfra 1986 til 1987. Kondlsjonen
på denne fisken er større enn 1, og vekten er i flere tilfellerdoblet.
Tettheten av fisk er beregnet til ca 2000. Denne bestandenhar foreløpiggode
forhold i vannet. Dødelighetenutenom fiske vurderes som meget lav.
I Askjelldalsvatnavtok vEksten og kondisjonenhos fisken i 1987 sammenlignet
med året før. Fra høsten 1986 til høsten 1987 økte fiskens lengde i gjennamsnitt
med 13,5 mm. Den samme lengdeøkninghadde fisk sam ble satt ut i juli 1987.
Dette viser en lav tilvekst samt at veksten skjer sent i sesongen.Kendisjonen
til fisken sank i perioden 1986 til 1987 fra 1,05 til 0,96. Utsettingeni juli
viste også at fisken raskt sprer seg aver hele innsjøen.Foreløpigeberegninger
antyder at dødeligheteni Askjelldalsvatnvar betydeligved utsettingen.En
havedårsaktil dette synes å være kannibalismeda en økende del av aurenhadde
spist annen fisk. En fisk hadde hele 8 mindre fisk i magen. Utsettingeni
Askjelldalsvatnethar sannsynligvisført til for stor fisketettheti forhold
til ressursene.Fisken viser stor aktivitet,næringssøk,og noen større fisk
blir kannlbaler.Basert på resultatenefra prcvefisketbae utsettingsmengden
redusert til 555 villfisk i 1987.
Ansvarlig for delprosjekteter Gunnar Raddum, ZoologiskMuseum, Universiteteti
Bergen.
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HABITATFORBEDRENDETILTAK FOR AURE I TILLMBEKKER
TESSEMAGASINEr

TIL

IN

Et av havedproblemene
for ørretenved en reguleringer ødelagtegytefcwhold.
I
tilleggtil at tidligerebruktegyteplasser
i innløpsbekker
og elverofte
forringes,
v11 gytemulighetene
i utløpetnestenalltidspoleres.Eet vanligehar
vært å kampenserefor detteved utsettinger
av fisk.Man har imidlertid
etterhvertblittklar over ulempeneved slikeutsettinger.
Aktuelleprcblemerkan
være manglendetilslag,sykdcm,parasitter
og det en kallergenetiskfcrurensing,dvs. innblanding
av fremmedegeneri populasjonen.
En annenløsningpå rekrutteringsproblemene
er å bedrede naturligegyteforhold
og eventueltskapenye gyteplasser,
samtå sørgefor brukbareoppvekstområder.
Detteprosjektetgjennomføres
i flerebekkertil Tesse-magasinet
i Oppland.
Hensiktener å øke den naturligerekruttering
ved å anleggekulperog skape
skjulplasser
sam et alternativ
ellersupplement
til utsettingav fisk.Arbeidet
ble starteti 1986.
Undersøkelsen
gjenncmføres
i Krokåtbekken,en tilløpsbekk
til Tessemagasinet
(Cppland).
Fangstav gytefiskmed ruseunderoppvandring
har vært foretattsiden
1980og viserat rekrutteringspotensialet
har vært lavt.Elfiskeregistreringer
i bekkeni 1986og 1987viserogså at un7fisktettheten
er lav (Tabell1).
Undersøkelsen
amfatteret arealpå 395 m i nedredel av bekken.
Tabell1. Bereknatetthet(N + 95 % konfidensintervall)
og antallpr 100 m2 av
ettårigog eldreaureungeri nedredel av Krokåtebekken
ved Tessei 1986og
1987.
= antallmerka,C = antallgjenfanga,R = antallmerka fiskgjenfanga).

ÅR

1986
1987

N + K.I.
75 + 24
83 + 42

N/100
19.0
21.0

33
29

30
21

13
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slik:
Arbeidet90M er foretatti bekkenkan cppeummeres
Nedleggingav ny stikkrenne
underveg somicrysærbekkenfor å sikrefri
passasjefor oppvandrende
fisk.
Nedleggingav rør fra nabobekkfor kontrollog overføringav vann for å sikre
tilstrekkelig
vannføringbåde i tørreperiodercm sctrmeren
samt sikringav
vannførirygen
vinterstid.
Senkingav bekkefareti øvre delerav bekkenfor å hindrekjøving am vinteren.
Observasjaner
har vist at det tidligereforekankjøvingi bekkenmed
påfølgendereduksjoni vannføringen
nedstrøms.
Tilføringav bunnsubstrat
for å øke tilgangenpå skjulfor ungfisken.Det er
lagtut prøveflater
med varierendekornstørrelse
(ca 5 og 10 cm i diameter)for
å testefiskenshabitatvalg.
Den
Etablerekantskjul ved å anleggestørrestein langs sidene av bekkefaret.
eksisterende
torvkantenhar i betydeliggrad rastned, og tiltaketvil hindreen
ytterligere
utrasing.Slikkantskjuler av storbetydningbåde for ungfiskog
for gytefisk.
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av ungfisk/gytefiskDet viderearbeideti bekkenvil beståav en videreføring
hos ungfiskog gyteog studieav habitatvalg
biotopjusteringer
registreringene,
og skjuleplasser.
gyteplasser
heasyntil
bådemed
kategori
sistnevnte
fisk,for
for NaturforvaltnIng
Direktoratet
Ansvarligfor prosjekteter TrygveHesthagen,
(DN).

OG SØYA
TILTAKI HAREIDSELVA
BIOTOPJUSTERENDE
amråder,kan det
og sikre flamutsatte
For å innvinnelandtil jordbruksformål
byggesflamverksamtidigmed at elveløpetsenkes.Dettehar også vært gjorti de
i Møre og Ramsdal.For å reduserede biologiske
to elveneSøyaog Hareidselva
tiltak.Hensiktenmed
pågår forsøkmed ulikebiotapjusterende
skadevirkningene,
detteprosjekteter å måle effektenav ulikefysisketiltaki elvenepå fiskeog oppvekst.Dettefor å kommefrem
forholdeks. rekruttering,
ernæringsforhold
av laksog ørreti
til de best egnedetiltakenefor å fremmeungfiskproduksjonen
sarmenheng
i ornitologisk
disseog andrevassdrag.Elveneer også interessante
inngåri undersøkelsene.
og tiltakfor å redusereskadenepå fuglefaunaen
HAREIDELVA
Elva

i Hareid
til tettbebyggelsen
ble kanaliserti amrådetfra Grimstadvatn

vinteren

1984.

Inngrepenehar begrenset

mulighetenefor utøvelse av fiske

som er redusert,men dreneringen
sterkt.Det er ikkebare antallfiskeplasser
slik at en normalflomsom varteover mangedager,
har endretavrenningsforløpet
nå har et kortereforløp.Samtidighar det vist seg at sutetratetpå den kanalifor gytingog til å gi skjulmulighar for fin kornstørrelse
sertestrekningen
leire,med
bestårav fin sandmed underliggende
heterfor ungfisk.Sutetratet
unntakav et per stederhvor det er innslagav morenanasse.
De tiltaken ønsketå settei gang i elva,var tilsåingav kanalbreddene,
med busker,utleggingav steini kanalbunnen og
av kanalbreddene
tilplanting
av
og suksesjoner
For å følgeetableringen
gytesubstrat.
som
utleggingav grus
planterog dyr, ble det helt fra startensatt igangmed bunndyr-og fiskeundersøkelser.
bae høsten1984gjødsletog tilsåddmed gressfrø.Våren1985ble
Kanalbreddene
det paantetut ca 1500stiklingerav selje,CT og rogn.De paanlagtesubstrathar foreløpigmåttetstilti bero
i form av grus og steinutlegging
forbedringene
og
p.g.a.ustabileforholdi elva.Detteskyldesikkeminstmassetransport
myltuiråder.
som følgeav nydyrkingog grøftingav tilliggende
okerutfelling
Elva ble
1984-87 i Hareidelva.
vinteren 1984. Det er ialt valgt 6 auråder for
undersøkt etter kanalisering
er beskrevet av Hvidsten (1985).
Resultatene
i vassdraget.
tetthetsundersøke1ser

i perioden
Det er foretattungfiskundersøkelser

på st.1 i RiseelvaSovenfor
har vist at fisketetthetene
De videreundersøkelsene
kanalisertsane)er megetgod, opptil254 t 25 laksog aureungerpr 100m . På de
øvrigecmrådeneer det fortsattmeget lavetettheterav fisk.Det ble registrert
sanen, men disseutgjøret megetlite
ungfiski tersklenepå den kanaliserte
sonen.
av ungfiskpå den kanaliserte
arealog er uten betydningfor produksjonen
Det bae registrertårsyngelpå kanalisertsone,men egnedeskjulmuligheter
mangler.
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Ungfiskundersøkelsene
har vist at elvaer nawmestupwcduktivpå strekningen
Grimstadvatn
til sjøen.Det syneså ta sværtlangtid før det skapesnye skju1plasserfor ungfiskved at groveresubstratog steinblir avdekketad naturlig
veg.
På amrådetnedenforkanalisertsoneer det ogsågravdi elvapå en lengre
strekning,
og det er påvistmindreenn 10 fiskpr 100 m2 ved undersøkelsene
i
1985,86 og 87. Det ble samletinn skjellprøver
og foretattbrukerundersøkelser
i 1985.
For å forsøkean steinsetting1 elvebotnenkan vIrke positivt på ungfisktettheten,er det tatt initiativtil å få bygd et pwøvefelt.Dersanprøvefeltet
blir
bygd i vinter,forventesdet at utviklingen
urbdersøkes
i feltettil sommeren.
SØYA

Ved kanaliseringen
av Søyable det lageten ca 5 km rett kanalgjennomde store
myr og jordbruksanrådene.
Kanalensutforminger med tankepå biologiskproduksjanog variasjonfor rettog steril.Følgendetiltakav bictcpdusterende
karaktergjennomføres:
Dctbeltprofil
på nedredel av den kanaliserte
strekningen.
-Terskler.
-Anleggingav fuglebiotop
i gammelmeanderved Fossåa.
-Utleggingav steinpå kanalbunnen
for å bedreforholdenefor fisk.
Bedringav gyte og oppvekstmulighetene
for fisk i nedredel av
Bjønnåa.
Anleggsarbeidene
har pågåttsiden1984og vil vawe ferdigei løpetav vinteren
1987/88.
I tabell2 er vist resultaterfra tetthetsundersøkelser
av laksog aureungeri
perioden1984-1987.
Resultatene
fra undersøkelsene
i 1984er teskrevetav
Hvidsten(1985).anrådenest. 4A, B, CogDer nye foreøksfelt
på den
kanaliserte
elvestrekningen
i 1987.St. 4A og 4D liggerhenholdsvis
nedenforog
avenforfeltetmed steinsattelvebunn.Flatterskelen
st. 4B og 4C er 60 m lang
og bestårav sprengstein
med diameterhenholdsvis
0-40 cm og 0-20 cm.
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Tabell2. Tetthetav laksog aureungerstørreenn årsyngel(>0+)i
Antallfiskpr. 100m2.
Søya før og underkanalisering.
St

nov. 84

1

13 ± 1

2

41 ± 11

3

10 ± 3

juli 85

33 ± 21

sept.85

7± 1

juli 86

aug. 86

sept.87

26 ± 6

41 ± 14

47 ± 40

64 ± 7

21 ± 3

44 ± 15

31 ± 43

4A

53 ± 10

4B

151 ± 44

4C

132 ± 32

4D

74 ± 13

5
6

4

30 ± 9

125 ± 9 182 ± 267

76 ± 6

32 ± 4

22 ±

7

95 ± 12

9

38 ± 7

8

91 ± 16 110 ± 11

239 ± 75

77 ±

70 ± 6

103 ± 38
57 ± 10

102 ± 28
146 ± 12

Tettheteneav ungfiskpå kanalisertsone (st.4A og 4D) synesalt høsten1987å
være fulltpå høydemed tetthetenpå de uberørteamrådeneavenforkanalisert
sone (st.1 og 2). På st. 4B og 4C hvor elvebotnener steinsatt,er tetthetene
syneså være
på den steinsattestrekningen
vesentlighøyere.Tetthetsestimatene
6, 7 og 8.
st.
målestasjonene
på
målt
er
om
s
på høydemed de bestetetthetene,
er oppresultatene
lite,men
er
fordimaterialet
Det må taes et visstforbehold
ungøke
an
k
skjulplasser
økte
at
på
løftende,og gir alt nå sterkeindikasjoner
ovenforog
både
årsyngel
funnetlitentetthetav
Det ble
fiskproduksjonen.
i 1987i forholdtil tidligereår.
nedenforHaugafossen
av laksog sjøeurei perioden
Det er samletinn et betydeligantallskjellprøver
til den voksne
1985til 1987.Dissevil gi mulighetfor å beskrivelivshistorien
av fiskereog
Det ble også foretattintervjuundersøkelser
fiskeni vassdraget.
i
grunneierei 1985og 1986.Formåletvar å få kartlagtviktigefiskeamråder
har vært lite,og det har
FisketavenforHaugafossen
elva før kanaliseringen.
Det ble også registrerthvor
ikkeblittsolgtfiskekortpå dennestrekningen.
mye fisksom var tattblantde som ble intervjuet.
fra de samme
I 1987,og delvisogså i 1985ble det samletinn bunndyrprøver
Fra amrådeneavenforog nedenfor
er som ved fiskeundersøkelsene.
På kanalisert
kanalisertdel er prøvenesamletinn ved hjelpav sparkeprøver.
Det innsamlede
og sparkeprøver.
Surber-sampler
strekningvar metodensteinplukk,
materialetvil bli bearbeideti 1988.
vil bli lagtpå tettvære over.Havedarbeidet
Sammeren1988vil anleggsperioden
av ungfiskpå tersklene.Det er også ønskeligå kartlegge
hetsundersøkelser
betydningsom gyteplassda kunnskapenpå felteter svært
laksetersklenes
mangelfull.Tersklenegir mulighetfor å studerevalg av gyteplassm.h.t.dybde,
og substrattype.
strømhastighet
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Det ble sam nevnt registrertlite årsyngel i Søya i 1987. Dersam det også blir
registrertlite yngel i 1988 ovenfor fossen,må en vurdere å forbedreappgangsmulighetenei Haugafossen.
elsene for å kartleggevirkningen
Det er også viktig å følge opp
jonen. Hovedarbeidetvil legges til kvantitative
av tiltaket på
undersøkelserpå flattersklene.En må imidlertidogså følge opp undersøkelsene
på de faste referansestasjoneneutenfor kanalisertsone.
Fuglebiotopenved Fosså er ment å skulle fungere både som fuglebiotopog som
oppvekstamrådefor fisk. Ved å fordype en gammel meander sam var i ferd med å
gro igjen og legge massene opp i øyer, er det skapt et nytt leveamrådebåde for
fugl og fisk. Fossåa ble ledet inn i meanderenhøsten 1987 for å gi tilstrekkelig vannutskiftingog redusere tilgroingen.
En ornitologiskkartleggingble foretatti 1985 og 1987 med tanke på å undersøke
amrådets funksjon sam hekkebiotop.Innenfordet 3,1 km store undersøktearealet
ble det i løpet av perioden 28. april til 25. juli 1985 påvist 81 fuglearter
derav 32 konstaterthekkende og 28 sannsynlighekkende.De viktigste amrådene
besto av rike lauvskogerog et variert spekter med ulike våtmarkstyper.Fuglesamfunnenei oreskogenhadde spesielt stor tetthet av spurvefugl.Av våtmarksfugl var det en særlig rik andebestand.Nær 90% av samtlige andeobservasjoner
ble gjort i tilknytningtil svinger og bukter i elva. Det ble registrertflere
fugleartersam regionalter sjeldne, f.eks. skogsnipe,perleugle,sivsanger,
moller og blåstrupe.Av truede arter forekam trane og hvitryggspettmer eller
mindre regelmessig.
Fossåa ble senhøstes 1987 ledet inn i fuglebiotopenog får etter alt å dømme en
elvebotn delvis med sprengt stein. Forutsattat elva blir fiskeførende,kan en
her gjennamføreforsøk med næringsanrikningog eventueltstudier av næringsfauna
på natursteinog sprengt stein.
Delprosjekteti Hareidselvaog Søya utføres for fisk av Nils Arne Hvidstenved
DN og for bunndyr av Jo Vegar Arnekleiv,Vitenskapsmuseet,Uhiversiteteti
Trandhelm.

LESJALEIRENE
Lesjaleireneer betegnelsenpå arealene san før 1860 utgjorde de vestligste
pertiene av Lesjavatna.I 1857-65ble det foretatten uttapping.Siden har
cmrådet vært benyttet sam beiteland for bufe. Etter at diverse flcmsikringsarbeider ble gjennomførti 1977-82og flamfarenikke lenger er overhengende,
nyttes store arealer i dag til grasproduksjan.Før flamsikringencg oppdyrkingen
startet, hadde store deler av amrådet våtmarkspregog dermed stor betydningfor
våtmarksti~ttet
fugl.
I 1986 ble det startet opp med fugleundersøkelserpå Lesjaleirene.Hensiktenmed
undersøkelseneer å skaffe tilveie kunnskap am faunaens tilpassingerog reaksjoner ved sterk menneskeligmanipulasjonmed miljø, samt ved ulike tiltak forsøke
å beare forholdene.
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Prosjektetbestår av blant annet:
Kartleggingav markslag og hovedvegetasjonsom ledd i avervåkingav
biotappotensiale.
Territoriekartleggingav spurvefuglfor å få informasjonam
territorietetthetog fordelingi denne type mosaikklandskap
-Takseringav våtmarkstilknyttetfugl for å få informasjonam denne
gruppens bruk av ulike typer vannløp etc.
Basalstudierav daminerendearter for mer inngåendeå forstå en
enkelt arts reaksjonerpå slike endringersam her finner sted. Det
er foreløpigsett på vipas habitatvalgog bruk av kulturmark.
Resultateneviser at dyrka areal idag utgjør ca 40% av totalarealetmot ca 10% i
1976. Innslagetav myr er sterkt redusert i forhold til tidligereog utgjør nå
bare anslagsvismindre enn 1%.
Av 30 observertevåtmarkstilknyttedearter var vipe, stokkandog rødstilk de
daminerende.Linjeflatetakseringenforegikk i et begrensetamråde, Kuøyfeltet.
Av spurvefuglerble det funnet ialt 35 territorierog en beregnet tetthet på 155
territorier/km2.Løvsangerdaminertemed 43%, deretter kom gulerle og buskskvett
med henholdsvis14 og 8,5%. Det ble i tillegg registrerthekking eller indikasjon på hekking av 6 ikke territoriellearter.
Fugleterritorieneble fordelt på spesieltdefinertevegetasjonstyper.Av klassifisert areal, sam utgjør aver 10 % av feltets totalareal,ble det i vmgetasjonstypen "tett ungbjørkeskogmed grastuer i bunnsjiktet"registrertflest territorier og i tillegg størst artsutvalg.På kulturengble det ikke registrertnoen
spurvefuglterritorier.
Vadefuglterritorierble imidlertidcverveiendefunnet
innen kulturmarkarealene(kulturengog pløymark).
Uhder feltarbeideti 1986 ble det registrart18 reir og 4 territorier(uten
reirfunn) av vipe. Kulturenghadde en tetthet på 4 territorier/km2mens naturlig
utviklet beitemark hadde 1 territorie/km2.Ved inndelingav reirfunn etter
spesielt definerte fuktighetsgrader,ble det funnet flest reir i de fuktigste
amrådene.
Lesjaleirenesantatt viktigste funksjon for fugleliveter sam rasteplassunder
vårtrekket.En betydelig del av trekket nordover i Norge dreneres trolig gjennam
Gudbrandsdalen,og selv am trekket antas å dele seg ved Dombås, fortsetteren
stor del videre vestover gjennom Lesja.
Under det tidlige vårtrekket (april)utgjør kulturmark,og da især oversvømte
arealer, viktige raste og furasjeringsamråderfor bl.a. ender og gjess. Alle
vannløp i amrådet er på denne tid for det meste blokkert av is og snø og dermed
utilgjengeligefor fugl. Utover i mai endrer dette bildet seg, og når hovedtyngden av sentrekkerne(vesentligvadere) ankammer,er storpartenav vannløpene
isfrie og tilgjengeligefor matsøk.
Høsttrekketfordeler seg over et mye lenger tidsram enn vårtrekket,og det er
særlig andefuglersan daminererutover hsten. Da er imidlertidvannstandeni
flere av vannløpene ekstremt lav.
Aktuelle biotopjusterendetiltak kan væxe:
-Oppføringav terskler i kanaler og hovedvannløp.
-Merking av kraftlinjer.
Manøvreringsreglementi avstengtevannløp.
Etableringav referanseamråde,fuglereservat.
Andre, bl.a. fjerning av gjerder som ble satt opp langs lebeltene
for å beskytte disse mot uønsket beitetrykki etableringsfasen.
Også når det gjelder fisk, er Lesjaleireneaktuelle i Biotcpdusterings-
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prosjektet.
På grunnav kanaliseringen
er elvasførløpsværtensartet.Det
finnesfå skjulmuligheter
for fisk.Videreer elvebunnensvawtustabilog gir
derfordårliggrunnlagfor etableringav vegetasjonog
Høsten1985ble det gjortet lite forsøkpå å bedreforholdene.
Det ble da slått
ned en del granrosetter,
dvs. avkappedegrantrærmed en del av kvistenepå, for
å skapeskjulmuligheter
for fiskog eventueltfangeopp en del av den
fiskenæring
som kommerdrivende.Forsøketble stortsettmislykketidet
granrosettene
førtetil endredestrømforhold
og en påfølgendeavlagringavmasse
rundttregruppene.
De videre

planer

går ut på å legge

ut stein

i grupper

på elvebunnen.

Det antydes

at et dumperlass,
dvs. lariørmasserfra Lorakan leggesi hver gruppeog jevnes
ut til et arealpå ca 2Ord.Høydenvil da bli en halv meter.Hvor mangehauger
og hvilketmønsterde skal liggei er enda uklart.En håpermed detteforsøket
å kunnebedreforholdenefor bunnvegetasjon,
bunndyrog fisk.
,

Sidekanalene
er byggetog utformetogsåmed tankepå at de kan fungeresom
appvekstamråder
for fisk fra hovedelva.
Delprcejektet
an fuglutføresav Per Jordhøy,DN.
BEKJEMPELSEAV HØYEHEVEGWASJON VED

TILDEKKING- STEINSFJORDEN

I mangevann og vassdrag,spesieltder næringstilførselen
er god, dannerofte
vegetasjanen
sværttettebestander.
Vilkårenefor menneskeligaktivitet,så som
beding,fisking,
blir sterktredusert.Ofte er gjengroingen
et resultat
av menneskelig
påvirkningi formav næringstilførsel
til vassdraget(bl.a.
avrenningfra jordbrukog kloakk).Detteprosjekteter et forsøkpå å finne
egnedemetodertil å bekjempeslikuønsketvegetasjon(Berge1987).
Som forsøksplanterble
valgtvasspest(Elodeacanadensis)
og takrør(Phragmites
australis).
Vasspester en typiskproblemplante
som for tidener underspredning
i Østlandsområdet
og dannerenormttettebestander.Den formererseg vegetativt
og en litenpaantebitkan være nok til at et helt vassdragbair infisert.Takrør
danner
er en vanligplantei norske innsjøerog elver. I grunnelavlandssjøer
den storesivbelterlangsland.
Forsøkethar gått ut på å dekketil cmrådermed fiberdukog sand for å prøveå
forhindrevegetasjcnsetablering.
Det førstefeltetmed fiberdukbae lagtut i
begynnelsen
av august1986.Detteble lagtrett opp på eksisterende
vasspestbestandved hjelpav dykkerecg deretterdyngetned med sand.Noe gassansamling
appstodtil å begynnemed, men disseforsvantetterhvertog dukenble liggende
flattog fint.
For å forenkleutleggingen,
ble det i 1987forsøktå leggedukenmed grus ut på
isen.Midt i april,dvs. ca 14 dagerfør isengikk,smeltetfeltenegjennomisen
og ble liggendeflattog fintpå bunnen.Det var helt ubetydeligeforskyvninger
i den utlagtesingelen.Inspeksjoner
undervegetasjonens
spiringsfaser
har vist
at hverkenvasspestellertakrørgreierå voksegjennamduken.
Felteneer dykkerinspisert
og fotografert
hvermåned fremtil midt i november
1987.Fra septemberav begyntedet å cpptrevasspestpå feltene.Dettevar vasspestdrivfra de massivecmgivendebestandersam dels ble liggendeog delsprøvde
å slå rot oppe på duken.Feltenefungertesam sedimentasjansfeller
for vasspestdriv.
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var at i takrø~tander var
vekstsesong
ved sluttenav inneværende
Resultatene
fra 1987var bianassenredusert
redusertmed 100%.For vasspestfeltene
bilanassan
redusertmed ca 75% i
med 80%,mens på feltetfra 1986var vasspestbianassen
bicmassener imidlertid
En del av den registrarba
forholdtil referansefeltene.
drivog ikke aktivtvoksendevasspest.Sentraltpå det store
sannsynligvis
felter.
feltetfra 1986var det fremdeleshelt vegetasjonsfrie
ble det anvendt2
Det finnesmange fabrikaterav fiberduk.I denneundersøkelsen
materialerav midleretetthet.Poengeter at dukenmå være så tett at røtterog
stenglerfår problemermed å trengei gjennom,samtidigsam den må være så
åpen at gasserslippesgjennam.
Det viderearbeidbør beståi å følgeopp feltenei de nærmesteårenefor å få
inntrykkav varighetenav tiltaket.Det vil ogsåvære aktueltå prøvemetodenpå
i elv, f.eks.krypsiv(Juncusbulbceus).
problemvegetasjcn
er Dag Berge,Norskinstituttfor Vannforskning
Ansvarligfor delprosjektet
(NIVA).
I REGULERTEELVER
VANNVEGETASJOK
er en naturUg prosesssam foregåri størreeller
Tilgroingmed vannvegetasjon
og substrater
vannhastighet
mindregrad i de flestevassdrag.Vannføring,
kan
Dersomelva reguleres,
avgjørendefaktorerfor utbredelseav vegetasjonen.
både strømhastighet og substrat endres. Ved en slik endring vil også forholdene

for utviklingav vegetasjanforandreseg.Formåletmed prosjekteter å fremhar for utbredelseav
skaffekunnskapam hvilkeeffektervassdragsreguleringer
ønskeren å bedregrunnlagetfor å
i norskeelver.Derigjennam
vannvegetasjan
og sikrerevurderetiltakmot
forutsibetydningenav ulikereguleringsformer
av vegetasjan.
uønskedemassebestander
san aufattergruppene
am akvatiskearter,vannvegetasjon
Arbeideter kcnsentrert
flytebladsplanter
(elodeider),
langskuddarter
(isoetider),
er
arter(helofyttene)
Semi-akvatiske
og flytere(lemnider).
(nymphaeider)
Foreløpiger litteraturdata
men utelatti den viderebearbeidelsen.
registrert,
samletinn og
fra i alt ca 30 regulerteelvestrekninger
am vannvegetasjan
hydrc,
fallhøyde,
am elvelengde,
sammenmed bakgrunnsopplysninger
systematisert,
finnes.
m.v. der slikeopplysninger
lcgiskedata,vannkvalitet
er MaritMjelde,NIVA.
Ansvarligfar delprosjektet
MDSVIK

i
utførtutplantingsforsøk
Sommeren1985bae det sam et pilotforsøk
Mbsvikkraftverki Nord-Trøndelag.
Meltingen,tilhørende
regulerimsnagasinet
er stor.Hensiktenmed
Interessenfor å finnefremtil tiltaki reguleringssanen
og hindreercejan,øke
løsmassene
og forsøkeneer å stabilisere
utplantingene
til vannlevende
amråder,sikrenæringstilførsel
i strandnære
planteproduksjanen
landskapet.
på
irkninger
v
skjemmende
organismerog å bøte på
Følgendetiltaker utført:
og fra Meltingener paanteti to rader.
Evjesoleiefra Pålsbufjorden
Radenestotalelengdeer ca 70 m og hver rad bestårav tuermed
1,5 til 2 m mellamran.
Et feltmed alleredeetablertvegetasjoner gjødsletmed 50 kg.
C pr. da.
fullgjødsel
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-Strandrører sådd i to 1,5 m bredebelter.Det ene beltetble
gjødslet,det andreikke.I beggedissetelteneble ruterpå 1,5 x
1,5 m for hver 5. meterbehandletmed riveog spade.
Av forskjellige
årsakerer ikkeutplantingsforsøkene
fulgtopp bortsettfra
enkleregistreringer
og avfotografering.
En regnerderformed en mer amfattende
appfølgingsenere.Det vil cgsåvare aktueltmed forsøki andremagasinerog
utprøvingav andreplantearter.

OPPFØLGING
AV PROSJEKIERFRA TERS=ROSJEKTEr

Med visse års mellanraner det planlagtå følgeopp hvorledesde biologiske
forholdhar utvikletseg i elverhvor det er bygd tersklerog sarnble undersøkt
i forbindelse
med Terskelprosjektet.

SKXMA
Som et resultatav vannkraftutbygging,
ble vannføringen
i Skjamareduserti
1977.For å reduserenoen av de negativeeffekteneta.a.for fisken,bae flere
ble det gjort
terskler
bygd i perioden 1977-80. I regi av Terskelprosjektet
fiskeribiologiske
undersøkelser
i 1976-80fcr å registreream og i hvilkengrad
naturligreproduksjon
av laksogså foregåretterreguleringen,
samt å registrere
kvantitative
og kvalitative
forandringer
i ungfiskbestanden
WIM følgeav redusertvannføringog etableringav terskler.Resultatet
viserat tåde tetthetenav
fiskog fiskensvekstøkte etterregulering.
(Heggberget,
1977,1982)
I 1984-85tae det med støtteav Bictcpdusteringsprosjektet
gjortnye fiskeundersøkelser.Resultatene
visteen reduserttetthetav laksi terskelamrådene
sammenlignet
med utenfortersklene.Forskjellen
ble forklartmed at fiski
terskeltessenget
må bevegeseg mye mer for å skaffenæringenn fiski strlzamende
vann.Totaltsettble det registrerten artsforskyvning
til fordelfor ørret.
Seinereundersøkelser
viserogså at det etterhvartavsettestransportert
sandog
grus i tersklene.Endringerav bunnforholdene
vil ha betydningfor fiskenf.
eks. ved endringav gyteplasser
(Faugli1987).Det er utf<trt
regelmessige
temperaturmålinger
i vessdraget.
NEA
Etterbyggingav Heggsetfoss
kraftstasjan
i 1962,har Nea hatt sterktredusert
dam og kraftstasjonen.
Før bygging
vannføringpå strekningen mellcmHeggsetfoss
av tersklertae det fcretattundersøkelser
av bunndyrog fiski Nea på denne
(Langeland
og Haukebø1979)
strekningen.
Byggimen av nye tersklerble gjennomført
sammeren1978.Detteresultertei
betydeligegravearbeider
og tilslamming
i elva.På bakgrunnav et prøvefiskei
1979og 80, ble det antydetat forandringene
etterde nye tersklenesom ble bygd
i 1978,var så storeat det villeta noen år før de fiskeribiologiske
forhold
villestabilisere
seg.
For å videreføreundersøkelsene
aver terskeltyggingens
virkningerfor de
fiskeritdologiske
forhold,ble det utførtet inerking/gjenfamst-forsøk
i 1985.
Resultatene
indikererat terskelcmrådet
har en stasjonærørretbestand
av god
kvalitet.Fangstav gytefiski augustog septembertyderpå at Nea også i dag
har vesentligbetydning93M gyteelvfor ørretenfra Selbusjøen.
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OPPSUMMERING

-

VIDERE ARBEID

Vassdragsdirektoratetser et stort behov for å finne fram til egnede biotopjusterende tiltak i årene som kommer. Feltet er et av direktoratetssatsningsamråder
innen FOU sektoren.For 1988 er det over den Stortingsbehandlededel av konsesjonsavgiftsfandetbevilget 1,6 millionerkroner til prosjektet (st.prp.nr. 15
1987-88).Prosjektetskal vare fram til 1991.
Sam det går fram av redegjørelsenfor de felter som nå har startet opp, vil
satsningsamrådetfor prosjektetkunne deles i to hovedgrupper.
En oppfølgingog videreutviklingav resultatenefra Terskelprosjektet.Det
ble lagt ned et betydelig arbeid i Terskelprosjektetog det vil vawe av stor
interesse å følge opp de langsiktigevirkningerav terskler på både de fysiske
og ikke mInst biologiskesider. I arbeidetmed Terskelprosjekteti Eksingedalen
har det vist seg at det tar lang tid før økosystemetstabilisererseg. Vassdragsdirektoratetvil derfor i årene som kommer følge den langsiktigeutvikling
i terskelbassenger.Det vtl også være aktuelt å få mer detaljkunrskaperam hvorledes utformIngenav tersklenekan justeres for eventueltå bedre forholdenefor
anadrome laksefisk.De mest aktuelleamråder for oppfølgingav biologiske
forhold på ulike typer av terskler er Eksingedalen,Hallingdalselva,Follestadelva, Todøla, Nea og Skjama. Andre vassdrag kan også være aktuelle for spesielle
problemstillinger.
Tiltaksorienterteprosjekter.Det tenkes her i første rekke på ulike tiltak
forbundetmed kanaliserings-og forbygningsarbeider.
Foruten tiltak som bedrer
forholdenefor fisk vil forhold for fugl og ikke minst de estetiske,rekreative
og landskapsnessigesider vektlegges.I første rekke vil en videreføredelprosjektenei Søya og Hareidselvaog det planleggesen sterkere satsing på
Lesjaleirene.På Lesjaleirenevil ulike tekniske tiltak bli utført vinteren
1988. Det vil også være aktuelt å videreutviklespesielletiltak for å bedre
gyteforholdenefor ørret i tilløpsbekkertil reguleringsmegasiner.
Vassdragsdirektoratethar i flere år vært opptatt av reguleringsmagasinersom i
mange henseende representererstygge sår i landskapet.Vi tror det i en del
tilfelle,hvor reguleringshpydenikke er alt for stor, vil kunne være mulig å
få etablert et vegetasjensbeltesom i et hvert fall i en periode vil kunne
bremse erosjonenog bedre de biologiskeforhold i reguleringssonene.De første
forsøk er utført i Meltingen,men dette feltet vil bli fulgt opp, og forsøk med
utplanting av ulike planteslagstartes opp, sammen med gjødslingsforsøk.
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SU~RY

IN ENGLISH

In order to improvethe naturalconditians
of lakesand watersystemshaving
incurredregulatoryand otherinterventions,
the BiotopAdjustmentProjectwas
launchedin 1985. The project
is a follow-upto the work an the Welr Project
thatwas carriedout in the period1975-84.
Adjustment
of biotopesmeans
goal-oriented
masures aimedat bringingaboutor speedingup the development
of
the desiredbiotopes,and reducingthe damagingimpactof varioustechnical
interventions.The angoingsubrprojects
are summarized
below.

Canditionsfor salmanstockin

weirsand

ls

Tbåa (stream)

The ctdectis to camparethe conditions
cf youngsalmonand troutin the deep
pool belowthe Syvdeweir with thoseelsewherein the sameriver. Testingof
variousfishingmethodsis also includedin the project.
Fi '

of wild fish - Eks"

and

river

In a weir besinin the Eksingedalriverthe troutstockwas very dense. By
transferring
fish fromthisbesinto a regulatingreservoir,
wherethe natural
conditionsof recruitment
have been destroyed,the fishstockin both placeswas
inproved.
Measuresto
the txcut'shabitatin affluentsof the
- Tessereservoir

•

reservoir

In an affluentcf the Tessereservoirvariousstepshave been takento improve
spawningand raisingconditionsfor trout;e.g.by im- provingthe actual
channelof the stream,cantrolling
dischargeduringcriticalperiodsand
supplyingbed substrateand largerocks.
Measuresto ad•ustbio

in the Hareidand

rivers

The riversare channelized
and the banksprotectedagainstfloods. In orderto
improvethe conditionsfor birdsand fish the followingmeasureswere taken:
seedingand plantingan the benks;buildingof weirs;construction
of an
artificial
bird biatope;and placingcf rocksan the channelbottam.
Lesjaleirene
This projectinvolvesthe mappingof variousbird species reactionsto
channelingand rivertenk protection.Measuresfor birdsand fish are paanned
and have been pertlycarriedcut.
hi

le

tian

caver" - Steinsfardan

Attemptswere made to cambatundesirable
watervegetaticri
bymeans of fiber
clothcaveredwith gravel.
Water

tatianin

atedrivers

Documentatian
an watervegetationfroma totalof 30 regulatedrivershas teen
oollectedin orderto map the effects
of the regulatian
upon the vegetatian.
Mosvik

An attemptto set out plantsin the regulatingreservoirMeltingenwas made in
to test the possibility
of establishing
vegetationin the regulatingzone.

order

The foll '

of

ects framthe Weir Pro ect
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of the weir project.
the localities
It is plannedto followup periodically
Thus far this has been dane in the Skjamaand Nea rivers.
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