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en botanisk oppfølging av strandsonen i Storvatnet. Alle prosjekter
omtales kort om arbeid som er utført, planer for videre arbeid og
noen har en foreløpig diskusjon av resultatene.

ABSTRACT
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FORORD

Denne publikasjonen gir en oversikt over de prosjekter som er
igangsatt innen FoU-programmet "ETTERUNDERSØKELSER". Kort
omtales det arbeid som er utført. Deretter gis en statusrapport,
planer for videre arbeid og i noen tilfelle også en foreløpig
diskusjon av resultater.

I henhold til inngåtte kontrakter, plikter de fagansvar7.ige å
sende inn rapporterårlig. På denne bakgrunnhar redaktørene,
som har redigert de fleste rapportene, utformet denne
publikasjonen. Ved hvert prosjekt er det oppsatt "forfatter(e)",
som henviser til de som har skrevet den mottatte rapport.

Etterundersøkelsesprogrammet har hittil hatt to feltsesonger,
1988 og 1989. De fleste prosjekter er ikke avsluttet, men der
hvor fagrapport er utført, er dette nevnt med egen referanse.

Alle prosjekter er finasiert over egen bevilgning til programmet
fra Konsesjonsavgiftsfondet. Betydelige midler er også tilført
programmet gjennom arbeid, egen finansiering og annen
subsidiering fra de deltagende instanser. Prosjektene må også
sees i sammenheng med de konsesjonspålagte undersøkelser den
enkelte utbygger og regulant er pålagt.

Denne publikasjonen er den første statusrapport som er gitt fra
programmet. Den er utarbeidet av avd.ing. Gry Berg og
forskningssjef Per Einar Faugli.

NVE-Vassdragsdirektoratets forskningssjef er ansvarlig for
gjennomføringen av programmet.

Oslo, mars 1990

Per Einar Faug
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INNLEDNING

I denne publikasjonen gis det en statusrapport fra de enkelte
prosjekter som inngår i dette FoU-programmet.

FoU-programmet "ETTERUNDESØKELSER" tar opp problemstillinger
som ulike inngrep i vassdrag forårsaker på natur og miljø.
Denne type FoU er typisk forvaltningsrettet og NVE har behov
for denne viten som grunnlag for kommende avgjørelser i
konkrete saker.

Bakgrunnen for programmet er at det frem til nå har vært utført
en rekke forundersøkelser i de aktuelle saker. Lite har vært
gjort for å se på hva som virkelig skjedde. En rekke av de
utførte forundersøkelsene har preg av å være registreringer
fremfor konsekvensanalyser. Hensikten med programmet er å:

klarlegge om konsekvensanalysene holdt mål, faktisk,
og metodisk
forbedre forutsigelsesmetodene
gi økt viten om inngrepets betydning for
natursystemene
gi grunnlag for biotopjusterende tiltak

I enkelte vassdrag var det utført undersøkelser som kunne
nyttes innenfor de angitte problemstillinger. Gjennom NVEs
"Terskelprosjekt" var det utført visse etterundersøkelser i
Skjoma. I Aurlandsvassdraget er det av vår Natur- og
landskapsavdeling utført en systematisk innsamling av fore-
liggende uttalelser om endringer i natur og landskap som følge
av den da planlagte utbygging. Videre hadde Universitetet i
Bergen lagt opp sine naturfaglige forundersøkelser slik at de
skulle etterprøves etter at utbyggingen var sluttført. Dette
var også tilfelle for visse undersøkelser utført i Orkla av
Universitetet i Trondheim Vitenskapmuseet. I Jostedøla var
det utført en rekke undersøkelser med den samme hensikt. Men
her var utbyggingen enda ikke sluttført. I dette programmet
har en da sørget for ytterligere tilrettelegging av materialet
for de nevnte problemstillinger. Det samme gjelder de pågående
prosjekter for Dokka-deltaet.

Programmet er lagt opp slik at NVE-Vassdragsdirektoratet har
den overordnede styring. For hvert vassdrag er det etablert/
under etablering rådgivende utvalg, bestående av representanter
fra utbygger, Fylkesmannen, aktuell kommune, viktigste
forskningsinstans for de aktuelle prosjekter i vassdraget og
NVE - V. Til møtene innkalles ofte også Direktoratet for
naturforvaltning, Vassdragsregulantenes forening m.fl.

Prosjektene er lagt opp slik at de sees i sammenheng med de
undersøkelser utbygger er pålagt i henhold til den gitte
konsesjonen og ev. andre undersøkelser det offentlige har i
vassdraget.

Det har videre vært et nært samarbeid med NTNFs delprosjekt
"ETTERUNDERSØKELSER" i programmet "Miljøvirkninger av
vassdragsreguleringer" som nå er avsluttet. Også finansielt
støttet vi dette programmet vesentlig.
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Det vises forøvrig til egne rapporter fra prosjektmøte om
Skjoma i Narvik april 1989 og møte om Aurlandsvassdraget i
januar 1990 på Voss (NVE-notat nr. V01/1990). Dessuten blir
det arrangert et møte om Dokka 19.-20. april i år. Dette møte
arrangeres i samarbeid med Oppland Energiverk.

I samarbeid med "Biotopjusteringsprogrammet" ble det avholdt et
nordisk seminar om Ekso: Utbygging-forskning-forvaltning/for-
tid-nåtid-fremtid. Dette seminaret er rapportert i serien fra
Biotopjusteringsprogrammet som nr. 31.

Det fremgår av den videre omtalen hvilke instanser som er
ansvarlige for de enkelte prosjekter.

Det legges nå opp til utstrakt informasjon fra programmet i
tråd med "Forskningsmeldingen" (St.meld. nr. 28 1988-89). I
første omgang konsentreres dette om Aurlandsvassdraget ved det
åpne Vangen kraftverk og skolen i Aurland, og i et samarbeid
med det kommende Breheimsenteret i Jostedalen. Sammen med
Breheim-senteret fokuseres det på Jostedalen; breen og
vassdraget.



SKJOMA
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Tittel: SKJOMEN - BOTANISKE ETTERUNDERSØKELSER VED REGULERTE
MAGASIN 1988

Forfatter(e): ALFRED GRANMO

Ansvarlig inst.: UNIV. I TROMSØ, TROMSØ MUSEUM

Målet med undersøkelsene for 1988 må sies å være oppnådd. Det er
konstatert skader på plantelivet i magasinområdene som følge av
erosjon langs magasinstrendene og direkte som følge av oppdemming
inn over land. Det er bare som en kunne vente for magasin med så
høy reguleringsgrad. Skadene rundt senkningsmagasinene er åpenbart
større enn ved oppdemmingsmagasinene. I virkeligheten var det få
skjemmende reguleringsskader av noe omfang å se ved Båtsvannmaga-
sinet (oppdemm. mag.). Ved senkningsmagasinene, og da Langvatn
spesielt, er følgende skader iøynefallende:

en utrolig stor erosjon i helt ubetydelige bekkeløp,

felter hvorfra sanden forflyttes med vinden og dekker vege-
tasjonen (gjelder også Losis 11ø-ende),

tap av finkornet materiale ut i vatnet når det ikke er bundet
ved innblanding av steiner og blokk.

Det synes videre klart at uttørring av vegetasjonen gjør seg gjel-
dende spesielt ved senkningsmagasin. Og effekten merkes, avhengig
av terrengforholdene, innover fastmarka over erosjonskanten. Jeg
tror dette skyldes en generell senkning av grunnvannet. Og det vil
naturligst få virkning på flater hvor grunnvannsspeilet påvirkes
av innsjøens vannstand. Enkle målinger av grunnvannsnivået ved
Langvatn hører derfor med i senere undersøkelser, siden det er
gjort noen målinger der før reguleringen.

Vindtransportert sand vil medvirke til både uttørring og slitasje
på plantedekket. I tillegg vil surstofftilførselen til røttene
kunne bli kritisk for mange arter. Fjellplanter har dessuten ofte
mesteparten av sitt bladverk tett inntil marka, og assimilasjonen
vil bli nedsatt hvis sand dekker bladene. Fjellplantene balanserer
hårfint på grensen mellom liv og død, og det skal lite til av for-
andringer i en spesiell arts livsbetingelser før den må gi opp sin
nisje.

En hel del planter har vandret inn på de blottlagte strendene. Ut-
valget er noe forskjellig alt etter substrattype (sand, stein og
grus, blokker) og fuktighet. Vegetasjonen er i alle tilfelle svært
glissen og mest konsentrert til de øvre nivåer av stranda under
EK. Ved nøyere undersøkelse vil det nok være mulig å finne en
slags sonasjon også i denne vegetasjonen, i likhet med den i na-
turlige sjøer. En håndfull arter synes å gå igjen som et temmelig
fast og dominerende innslag på erosjonsterrassene/strendene.

På sjøstrand der finmateriale er bevart og stranda samtidig holdes
fuktig ved utsivende grunnvann, eller ved inntrengning av vann i
massene fra sjøen, kan en få et grønnsvær i form av moser.
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Det er et konstant trekk ved omtrent alle nykolonisatorene av kar-
planter at de vokser i tuer. Det kan trolig mest betraktes som en
respons på erosjonspåvirkningen. Man kan betrakte disse artene som
K-S-R-strateger (konkurranse-stress-ruderat-selekterte arter) som
ofte vil vokse på steder der konkurranse, stress og forstyrrelse
er begrenset til visse deler av året eller har forskjellig inten-
sitet innen det gitte voksested.

Hvis en skulle ønske å utnytte reguleringsområdet i undervisnings-
sammenheng, må det sies å være vel egnet. Det har flere magasinty-
per. Både geologisk, fiskeribiologisk og botanisk skulle det være
gode muligheter å utføre forsøk og gjøre forskjellige slags under-
søkelser. Det er dessuten lett å komme inn i området ved at an-
leggsveiene holdes vedlike, og der er overnattingsmuligheter i en
viss grad i hvert fall på turisthyttene. Dertil har en muligheten
for å bruke Forsheim Forskningsstasjon nede i Skjomen.

Videre unders kelser

Arbeidet denne feltsesongen har vært en foreløpig befaring og en
har bare vært i deler av utbyggingsområdet. De observerte innvirk-
ninger på plantedekket har bare vært de man direkte kan se uten
noen form for målinger. Mulige floristiske endringer ved magasine-
ne har en heller ikke studert nærmere. Jeg vil skissere nedenfor
hvilke spørsmål jeg anser for viktige å ta opp i en fortsatt un-
dersøkelse.

Ved ma asinene

Det avgjort vesentligste er å følge opp med undersøkelser av ana-
lysefeltene. Bare ved å studere analyserutene nøye på nytt, og
sammenligne med resultatene funnet før inngrepene, kan en få vist
hvilke endringer som har skjedd, hva det betyr for floraen og ve-
getasjonens sammensetning, og tendensen i utviklingen videre.

De sekundære virkningene på vegetasjonen ved erosjon er det også
av betydning å følge. Årets befaring har vist at det skjer en
stadig transport av løsmasser ut i sjøene, bevirket av bølgeslag,
vannstandsvariasjonene og gravende bekker. Finsand resedimenteres
delvis på land. Ved å studere flybilder og fotos kan en få et be-
grep om hva disse prosessene betyr for plantedekket. En kan også
utføre enkle målinger i felt for å se hvor store areal en taper på
bestemte steder fra ett år til et annet.

Det synes klart at løsmasseforflytningene også må ha andre fysiske
konsekvenser i nedbørfeltene enn tap av jordsmonn og vegetasjon
(oppgrunning, hurtigere avrenning, mindre magasinering av vann i
jord ved sjøbreddene).

Det gjenstår også å befare de to gjennomstrømmingsmagasinene Ipto
og Kjårda, hvor en kan forvente en del spesielle effekter pga.
deres karakter. Det mindre Durmålsvatn prioriterer jeg lavt, men
det bør besøkes.

Elvene

Det har ikke vært gjort botaniske undersøkelser i/ved elvene. Føl-
gelig fins det ikke sammenlignende data. Enkelte elver har fått
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sterkt redusert vannføring (Skjoma, Kjøriselv). Noen er praktisk
talt ikke for mer enn bekker å regne i forhold til tidligere
(Norddalselva, Nuorjokka mellom Båtsvatn og Fobbvatn). I disse så
godt som tørrlagte elveleiene ville det være av betydelig interes-
se å se på den mulige nyetablerte vegetasjonen som er kommet til.
En stor spennvidde i tilgrensende miljø, fra lavalpin sone til
lavland, vil gi mange nye opplysninger fra en studie f.eks. av
Nordelvas leie og Nuorjokka. Etter det jeg vet har en ikke slike
elveundersøkelser fra Nord-Norge,og de kan gi verdifullt grunnlag
for å forutsi konsekvensene ved andre reguleringer i landsdelen.

For selve skjoma, der det er en sterkt redusert vannføring, vil
det være av interesse å se på hvilken vegetasjon som vandrer inn
på de gamle erosjonsskrentene og mot nåværende elveløp.

Virknin er etter anle sarbeidet

Det jeg tenker på her er hvilke virkninger en kan konstatere på
natur og vegetasjon av anleggsaktivitetene og de innretninger en
har i terrenget etter dem: veier, kjørespor, demninger, tipper,
lukehus, søppel 0.1. Dette impliserer at en også

vurderer hvilke tiltak som er utført for å gjøre skadevirkn-
ingene mindre og kamuflere inngrepene, og

komme med forslag om nye/flere tiltak i den retning,

gir en bedømmelse av hvordan naturkvaliteter av verdi for fri-
luftsliv og naturopplevelse er blitt påvirket (både i positiv
og negativ lei).

Konklusjon

Det anbefales videre undersøkelser i reguleringsområdet for Skjo-
menverkene. En del av undersøkelsen bør være en nøyere undersøkel-
se av magasinområdene befart sommeren 1988, studere større tørr-
lagte elveløp og eventuelt også deler av Skjoma, og studere virk-
ningene av elveanleggsarbeidet.

Red's merknad:
Videre undersøkelser er ikke igangsatt, men er under planlegging.
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Tittel: SUOMA - ETTERUNDERSØKELSER, DELTA

Forfatter(e): GEOFFREY D. CORNER

Ansvarlig inst.: UNIV. I TROMSØ, INST. FOR BIOLOGI OG
GEOLOGI

Arbeidet utført i 1989 bygger på orienterende undersøkelser
foretatt i 1988. Målsetningen i 1989 var å få en mer håndfast
dokumentasjon over endringene som har skjedd på deltaet siden
elvereguleringen, samt vurdere hvorvidt eventuelle endringer
skyldes menneskelige inngrep eller naturlige prosesser. Det er
lagt vekt på å samle opplysninger om alt kart- og flyfotomate-
riale som kan gi en dokumentasjon over deltaets tilstand og for-
andring over tid, både før og etter regulering.

Feltarbeid 1989

Lokalisering og merking av kommunale polygon-/signalpunkter
som forberedelse for flyfotograferingen i 1989 og eventuell
konstruksjon av et fotogrammetrisk kart over deltaet.

Lokalisering av eksisterende fastpunkter som ble benyttet i
forbindelse med kartleggingen av deltaet i 1970 og 1973 (Calles
1977).

Oppmåling av strandområdet innerst på deltaflaten for å
undersøke omfanget av eventuelle endringer/erosjon siden 1973.

Nivellering av utvalgte profiler over deltaet for
sammenligning med arbeidet fra 1973 (Calles 1977).

Ekkoloddprofilering over deltaflaten og deltaskråningen for å
få en oversikt over deltaets morfologi, samt for sammenligning
med 1973 arbeidet.

Generelle morfologiske og sedimentologiske observasjoner på
deltaflaten.

Studier av eldre, hevede, analoge deltasedimenter i grustaket
ved Storbakken.

Fl foto raferin 1989

De mest moderne flybilder over deltaet ble tatt i 1980. Ny
flyfotografering ble derfor bestilt hos Fjellanger-Widerøe i
1989.

Flybildene (serie 9383) ble tatt 4. august 1989. I tillegg til
hovedserien i målestokk 1:4000 (19 bilder) ble det også tatt et
oversiktsbilde i målestokk 1:12000.
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Forel bi e resultater 1989

Flybildestudier av deltaet for de siste 30 år viser at den
vesentligste endringen som har skjedd på deltaflaten er en
forflytning av dreneringskanaler mot en etterhvert mer vestlig
posisjon. Deltafronten (ved marbakken) og hovedkanalløpet har
forandret seg i detalj fra år til år. Ellers har formelementene
på deltaflaten vært ganske stabile. De nevnte forandringen har
foregått både før og etter elveregulering og kan for en stor del
ha naturlige årsaker. En nærmere analyse av dette er under
arbeid.

Videre er det påvist ved feltundersøkelser at det i løpet av de
siste årene har foregått erosjon i strandområdet innerst på den
østlige delen av deltaflaten. Det er foreløbig usikkert hvorvidt
denne erosjonen skyldes elveregulering og påfølgende minsket se-
dimenttilførsel. En mulig forklaring er at stranderosjonen er en
naturlig konsekvens av dreneringskanalens forflytning mot vest.
Dette er under vurdering.
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AURLANDSVASSDRAGET

0722
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Tittel: BUNNDYR I AURLANDSVASSDRAGET

Forfatter(e): GUNNAR G. RADDUM

Ansvarlig inst.: UNIV. I BERGEN, ZOOLOGISK MUSEUM

Innledning

Før utbygging av Aurlandsvassdraget ble det utført flere undersøk-
elser i Aurlandsvassdraget fra Zoologisk Museum, Univ. i Bergen.
De viktigste undersøkelsene ble foretatt av Roald Larsen og Ivar
Steine som begge tok sine hovedfagsoppgaver i Aurlandsvassdraget,
henholdsvis på bunnfaunaen og plankton. Laboratorium for fersk-
vannsøkologi og innlandsfiske (LFI) i Bergen har i Etterundersøk-
elsesprosjektet valgt å se på endringene i bunnfaunaen sammenlig-
net med forholdene i 1966-67 (Larsen 1968). I 1976, før Vangen
kraftverk kom i drift, ble det og utført en mindre undersøkelse
(Raddum 1978).

Metodikk

Under etterundersøkelsene er det brukt samme metodikk/utstyr som
Larsen og Raddum (op. sit.) benyttet i sine undersøkelser. Dette
vil gi oss en enkel og entydig sammenligning med forholdene før
regulering. På stasjonene Onstad, Trolløya, innløp Vassbygdvatn og
Belle bro er det til hvert innsamlingstidspunkt tatt 6 kvantita-
tive bunnprøver (Surber-prøver). Ved utløpet av Vassbygdvatn og på
Onstad er det i tillegg tatt drivprøver gjennom et døgn med
tidsintervall 4 timer. Det er og tatt kvalitative prøver i mindre
sideløp på Onstad og ved innløpet til Vassbygdvatn.

Prøvene er fiksert på 75% alkohol og sortert i laboratoriet.
Videre har vi lengdemålt larvene til de vanligste artene. Vi har
også målt drivet av dyr på to stasjoner, utløp Vassbygdvatn og
Onstad. Larsen (1968) hadde ikke slike data. Drivmålinger vil
imidlertid være meget viktig i forbindelse med å forklare
endringer som har oppstått.

Innsamlingstidspunktene har vært hver måned med unntak av
november, desember og januar.

Bearbeidelse

Alle kvantitative bunnprøver er grovsortert. Alt materiale fra 4
tidspunkt er artsbestemt og larvene til de viktigste artene er
lengdemålt. Drivprøvene er foreløpig ikke sortert.

Det har vist seg at prøvene inneholder langt flere dyr enn antatt
i utgangspunktet. Dette har ført til at sorteringen og
artsbestemmelsene har tatt tilsvarende lengre tid og har kommet
noe kortere enn på forhånd tenkte tidsplan.

Forel i e resultater

I etterundersøkelsesprosjektet vil vi studere mulige forskjeller
angående tetthet av individ i elvebunnen, artssammensetning og
livssyklus som følge av endringer i vannføring og temperatur.
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På stasjon Belle bro og innløp Vassbygdvatn var det i 1966
registrert svært få individ av døgnfluer, steinfluer og fjærmygg i
forhold til 1989. På Trolløya har vi også data fra 1976. Tettheten
dette året skiller seg ikke mye fra 1966 verdiene. I 1989 er det
derimot registrert en betydelig økning i tettheten av larver også
på Trolløya. På Onstad er forskjellene mindre. Det er knapt noen
forskjell i antall døgnfluer mellom de ulike årene på denne
stasjonen. Antall steinfluer og fjærmygg har imidlertid økt siden
1966 og 1976.

Det er en tydelig økning av individ på alle stasjonene etter
regulering, men mest markert på elvestrekningen ovenfor
Vassbygdvatn. Vi vil ikke diskutere dette nå, men bare nevne at en
sannsynlig årsak er at de store (vår)flommene nå er borte etter
regulering. De største toppflommene har en stor utspylende effekt.
Dette vil skade næringsgrunnlaget for faunaen og tettheten for
innsektlarver.

Lengdemålingene av innsektlarvene (instaranalyse) viser hvordan
larvene vokser på de ulike stedene (livssyklusanalyse). Stasjonene
ovenfor Vassbygdvatn har svært lik fordeling av lengdegruppene på
døgnfluen Baetis rhodani. På Trolløya er størrelsen av larver
gjennomgående større. På Onstad er det funnet voksne larver i
april. Temperaturforskjeller, næring og drift på de ulike
stasjonene vil være hovedfaktorene når forskjellene i
størrelsesfordeling skal forklares. Eksempelvis vil de største
larvene drive lettere enn de minste. Store larver vil derfor ha
en viss økning nedover i vassdraget slik som vist på Onstad.
Dette har også betydning for fiskens vekst og næringsopptak.

Det videre arbeid i Aurland blir sortering og artsbestemmelse av
det resterendeubearbeidetematerialet.Analysen av materialetvil
skje på gruppenivå og artsnivå. Spesielt instaranalyser på de
viktigste artene gjennom undersøkelsesperioden vil bli prioritert.
Det vil og bli foretatt biomassemålinger i tillegg til
tetthetsberegningene.
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Tittel: FUGLEPREDASJON AV ROGN, YNGEL OG SMOLT HOS
SJØAURE OG LAKS I ET REGULERT VASSDRAG. EN
ETTERUNDERSØKELSE I AURLANDSELVEN.

Forfatter(e): ARNOLD HÅLAND OG MORTEN UGELVIK

Ansvarlig inst.: UNIV. I BERGEN, ZOOLOGISK MUSEUM

Basis for prosjektets opplegg og problemstillinger var et ønske
om å finne mulige begrensende faktorer for smoltens overlevelse
Aurlandselva og da spesielt hvilken betydning fuglepredatorer
har i den sammenheng.

Prosjektet var i utgangspunktet delt inn i tre deler, som følger:

Kartlegging av bestandene av fiskespisende fuglearter knyttet
til Aurlandselva, fra Vassbygdelvi via Vassbygdvatnet og elva
videre ned til sjøen.

På bakgrunn av kunnskap om hvilke fuglepredatorer som opptrådte
i noe antall, gjennomføre studier av næringssøksadferd der målet
var å kvantifisere hvor og i hvilket omfang fisk (og eventuelt
rogn) ble spist.

Årlig utsettes det smolt (og noe yngel) av hovedsaklig sjøørret
(også noe laks) i Aurlandselva. Det er kjent at fuglepredatorer
kan ta nylig utsatt fisk, men det foreligger veldig lite eksakt
kunnskap om dette, særlig fra norske forhold. Vi foreslo et
pilotstudie for å følge utsettingene i elva i 1989 for å kartlegge
om det i det hele tatt fantes noe predasjonstrykk fra fugl.

G'ennomf rin av ros'ektarbeidet i 1989

Taksering av elvetilknyttet fugl i Aurlandsvassdraget ble startet
i februar 1989 med innsats fra personale i et annet delprosjekt i
Aurland (LFI/Bergen ved G.G.Raddum og Bjørn Barlaup (felt utført
av sistnevnte)). Slik fikk vi endel viktig bakgrunnsdata egentlig
før selve prosjektet var gitt klarsignal for oppstarting.

I perioden fra 31. mai til 14. juni gjennomførte vi en relativt
grundig studie av mulige fuglepredatorers respons på utsetting av
smolt. Totalt ble det i perioden 1. til 10. juni satt ut ca 60.000
smolt, hovedsaklig aure.

Våre antagelser om respons fra fiskemåker slo absolutt til. Kun
timer etter første utsetting økte antallet måker markant i utsett-
ingsområdet, fra kun 20 individer til et foreløpig maksimum på 84
individer 6.5 timer seinere. Denne umiddelbare respons fortsatte
de kommende dager og kuliminerte den 6. juni med et maksimum på
157 individer og omtrent det samme, 154 individer dagen etter.
Dagen etter siste utsetting, 11. juni, var antallet allerede
kraftig redusert, til 78 fiskemåker. Deretter sank antallet videre
til 47 individer den 14. juni. En kontrolltelling 7. juli viste at
antallet var nede på samme nivå som før utsettingen tok til.
Disse utgjorde den hekkende bestand langs elva som var 5-6 par. Vi
fikk m.a.o. en meget god numerisk respons på utsettingene, som i
tid sammenfalt meget godt med tilgjengeligheten på utsatt fisk.
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I tillegg til å klarlegge den numeriske respons i tid, fulgte vi
også nøye den lokale fordeling av måker langs Aurlandselva, som vi
delte inn i 10 soner. Igjen viste måkene et tids- og geografisk
god respons til utsettingene idet de fleste måkene holdt seg i
nærheten av der hvor utsettingene ble gjort. Vi fikk i tillegg en
fordeling nedenfor utsettingsstedene idet måkene konsentrerte seg
ved de kraftigste strykstrekningene der smolten ble fanget i de
kraftigste strøm/strykpartiene. Vi gjennomførte m.a.o. en
habitatklassifisering av måkenes fangsaktivitet.

I disse områdene, hvor måkene konsentrerte seg, gjennomførte vi
detaljstudier av måkenes aktiviteter, fra hvor måkene angrep
fisken, deres jaktteknikk, deres jaktsuksess, forskjeller mellom
unge og gamle måker, om det ble tatt små, mellomstore eller store
smolt (størrelse på fisken estimert i relasjon til nebblengden hos
måkene), omfanget av stjeling fra "nabomåker", behandlingstid av
byttet mm; dvs. vi kvantifiserte variabler som er nødvendig for å
utarbeide estimater for predasjonstrykk på den utsatte smolten.

For å klarlegge størrelsen på den spiste smolten har vi samlet inn
gulpeboller fra der hvor måkene rastet. Ut fra størrelsen på rygg
virvlene hos smolten kan en bestemme hvor store de var. Dette vil
vi sammenligne med størrelsesfordeling på den utsatte smolten
(data fra Fiskeforvalteren i S&F), samt smolt som er El-fisket på
ulike steder i elva (data fra LFI-Bergen og NINA-delprosjektet).

Predasjonstrykket (antall smolt spist) under utsettingsperioden
vil vi beregne ut fra 2 hovedmodeller; 1) ut fra antall måker,
deres jaktfrekvens, tidsbudsjett og bruk av områder (bl.a.
kontrollområder på jorder og åkrer i nærheten av elva, samt bruk
av Nærøyelva og Flomselva som kontrollvassdrag) beregne uttak av
smolt og 2) ut fra tidsbudsjett og en energetisk modell basert på
fuglenes basalmetabolisme (BMR) og aktivitetsbaserte korrek-
sjonsfaktorer, størrelsesfordeling og eneriinnhold i smolten,
beregne et minimumsestimat for mengden smolt spist. Resultatet
fra disse 2 modeller vil bli sammenlignet og diskutert for
realisme i estimatene.

Høsten 1989 og frem til januar 1990 har vi videreført takserings-
programmet av elvetilknyttet fugl med månedlige takseringer for på
den måten på årsbasis klarlegge hvilke fuglepredatorer som er
tilstede og ut fra mengde til de ulike årstider, diskutere deres
mulige innvirkning som predatorer på rogn og ungfisk. I tillegg
til måkene gjelder det fiskeendene (laksand og siland), gråhegrer,
fossekaller og mink. Sistnevnte art jaktes imidlertid hardt langs
vassdraget (ca. 20 stk. skutt siste året, H. Skjerdal pers. med.)
og ser ikke så langt ut til å ha klart å bygge opp noen bestand av
betydning.

Parallelt med takseringene gjennomfører vi studier av habitatvalg
og næringssøksadferd for om mulig bestemme omfanget av fisk i
dietten, f.eks. for fossekall.

Prosjektet har, etter vår mening, fått en god start og allerede
gitt mye ny kunnskap. At fiskestudiene ikke kom skikkelig igang i
1989 var en liten strek i regningen, men det har ikke gitt de
store negative implikasjoner på gjennomføring av vårt delprosjekt.
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Tittel: ALPINE FUGLESAMFUNN I AURLANDSVASSDRAGET

Forfatter(e): MORTEN UGELVIK, BØRRE BJØRNSEN,
ARNOLD HÅLAND OG BERNHARD STORSTEIN

Ansvarlig inst.: UNIV. I BERGEN, ZOOLOGISK MUSEUM

Målsettingen med rapporten var å gjennomføre en generell
kartlegging av fuglefaunaen i de alpine områdene i
Aurlandsvassdraget. Resultatene har blitt sammenlignet med
resultatene fra de kreative noteringene gjort sommeren 1965, fra
før reguleringen av Aurlandsvassdraget.

Ornitologiske undersøkelser ble gjennomført i Aurlandsvassdraget i
perioden 15.-19. juni 1988. Hensikten var å klarlegge forekomster
av fugl i hekketiden. Aurlandsvassdraget har et stort nedslags-
felt, ca 760 km2 hvor storparten av området ligger over 900 m o.h.
Undersøkelsen konsentrerte seg om de alpine heiene.

De alpine fuglesamfunn i Aurlandsvassdraget har en artsrikdom som
er høyere enn for Vestlandet generelt. Totalt ble 29 arter påvist
og dette er et høyt antall tatt i betraktning at undersøkelsen er
foretatt mellom 900 - 1500 m o.h. (over skoggrensen). Faunaen
inneholder elementer som er typisk for de sentrale fjellstrøk,
eks. Hardangervidda, men mangler bl.a. alpine dykkender. Manglende
myrområder og holmerike innsjøer i viersonen er en vesentlig årsak
til at den alpine fuglefaunaen ligger i mellomsonen mellom faunaen
i de sentrale fjellstrøk og fjellområdene lengre ute mot kysten.

Resultatene som foreligger indikerer at det ikke har skjedd store
endringer i de alpine fuglesamfunn, sammenlignet med
observasjonene fra sommeren 1965 (Borgstrøm m.fl. 1967). Hvorvidt
det har skjedd lokale endringer av fuglefaunaen i utbyggete
områder er ukjent, da resultatene fra 1965 er av generell karakter
og ikke gir tetthetsestimater for noen del av nedslagsfeltet.

Vurderin av forekomstene i forhold til re ulerin sinn re ene

Reguleringene av Aurlandsvassdraget er en stor regulering. Det ble
ikke gjennomført noen forundersøkelse av spesielt utvalgte
lokaliteter, så detaljerte virkningsundersøkelser kan ikke
gjennomføres. Inngrepene har vært etablering av store magasin med
påfølgende oppdemning og nedtapping, tørrlegging og/eller redusert
vannføring i elvene samt direkte inngrep i det fysiske miljø ut
fra vassdragsbiotopene.

Når det gjelder effekter på fuglefaunaen i de alpine heier i
Aurlandsvassdragets nedslagsfelt, så har de ikke vært store når
det gjelder endringer i artsforekomstene. Hvorvidt størrelsen av
bestandene av de vanligste artene er endret, generelt i vassdraget
eller i enkelte områder, kan vi ikke si noe sikkert om. Til det er
undersøkelsene fra både før og etter reguleringene for sparsomme.

Referanse: Morten Ugelvik, Børre Bjørnsen, Arnold Håland og
Bernhard Storstein 1988. Alpine fuglesamfunn i
Aurlandsvassdraget, Sogn og Fjordane, Zoologisk museum,
Univ. i Bergen. Rapport terrestrisk økologi nr. 46.
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Tittel: VANNTEMPERATUR I AURLANDSELVA 1965-1989

Forfatter(e): ARVE M. TVEDE

Ansvarlig inst.: NVE - HYDROLOGISK AVD.

Bakgrunn

Vanntemperaturmålinger i Aurlandsvassdraget ble satt igang i mai
1965 i forbindelse med de planleggingsarbeidene for Aurlandsut-
byggingen som da var startet opp. Følgende målestasjoner ble satt
i drift:

Stasjonsnr. 29302 Skjærshølen i Aurlandselva, ca 3 km
nedenfor Vassbygdvatn.

Stasjonsnr. 29303 Belle bru i Aurlandselva, ca 2 km
ovenfor Vassbygdvatn.

Temperaturprofiler i Vassbygdvatn fra overflaten ned til
bunnen (ca 25 m).

Alle målingene er utført med et kalibrert kvikksølvtermometer som
er montert i en stålbeholder. Både målesteder, metodikk og obser-
vatør (Olav Tokvam) har vært de samme fra 1965 til 1989. Målehyp-
pigheten ble endret fra daglige målinger i perioden 1965-1973 til
målinger to ganger hver uke fra 1974. Alle målingene er tatt om
ettermiddagen og representerer vanligvis noe nær døgnets normale
maksimumsverdier. Døgnmiddelverdien vil derfor som oftest ligge
noe lavere enn de målte verdiene. Alle elvetemperaturene er kon-
trollert og lagt inn på Hydrologisk avdelings database. Målingene
fra Vassbygdvatn er ennå ikke lagt inn på databasen og omtales
derfor ikke nærmere.

Vanntemperaturseriene fra Aurlandselva representerer noen av de
lengste homogene serier av denne type i Norge. Det ble derimot
ikke satt igang referansemålinger i noen uregulert elv med sammen-
liknbare hydrologiske forhold. Dette er ønskelig for å kunne
skille de endringer som skyldes kraftutbyggingen ut fra endringer
som skyldes klimatiske variasjoner. Det må derfor benyttes data
fra en nærliggende værstasjon. Stasjonen Reimegrend er valgt til
dette formål, den ligger 560 m o.h., ca 35 km sørvest for Aurland.

Vanntemperaturforholdene i Aurlandselva er tidligere beskrevet av
Kanavin (1975), men rapporten behandler vesentlig vinterforhold-
ene. For Lærdalsvassdraget har Hansen og Tvede (1985) presentert
noen resultater om vanntemperaturendringer etter kraftutbyggingen
i dette vassdraget.

Aurlandsutb in en

Anleggsarbeidene ble startet i 1970 og utbyggingen var ikke full-
ført før i 1989 da det siste aggregatet i Aurland I ble satt i
drift. Igangkjøringen av de ulike kraftstasjoner foregikk slik:
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Basert på oppstartingstidene for kraftverkene er det naturlig å
analysere vanntemperaturdataene etter følgende periodeinndeling:

1965 - 1972 Uregulerte forhold.

1973 - 1979 Aurland I i drift, all vassføring ut av
Vassbygdvatn går fortsatt i elveleiet.

1981 - 1988 Tilnærmet full utbygging, Vangen kr.verk tar
bort det meste av vintervassføringen fra elva.

Resultater

Arene 1966 og 1969 hadde relativt kalde vintre og varme somrer
mens 1967 hadde en mild vinter og en kald sommer. Dette gjenspei-
ler seg også i temperaturforløpet om sommeren. Verdiene fra august
1969 er for øvrig de høyeste som er målt i Aurlandselva med enk-
eltverdier opp i 160C. Men også før utbygging var Aurlandselva en
kald elv om sommeren pga. den store mengde smeltevann som kom i
juni og juli. Det er ellers verdt å merke seg at selv i kalde
vintre var temperaturen ved Belle bru sjeldent på frysepunktet.
Dette indikerer en viss innflytelse fra grunnvannstilsig. Ellers
er den oppvarmende virkningen av Vassbygdvatn tydelig, dette gjør
at vintertemperaturen og høsttemperaturen er vesentlig høyere ne-
denfor en ovenfor vatnet.

Det ble en tydelig nedgang i temperaturen ved Skjærshølen fra
midten av juli og ut september etter at Aurland I kom i drift og
denne nedgangen ble forsterket etter at Aurland II og III kom i
drift. I middel har sommertemperaturen nedenfor Vassbygdvatn
sunket 1-2,50C. Dette er forårsaket av tappingen av kaldt dypvann
fra fjellmagasinene. Dette vannet strømmer gjennom Vassbygdvatn og
videre ut i elva nedstrøms. Temperaturen i avløpsvannet fra Aur-
land I er målt siden 1975, og avløpsvannet overstiger sjelden 80C
selv i august. Også temperaturen i april-mai er blitt ca 10C
lavere etter kraftutbyggingen, dette skyldes at kraftverket på
denne tiden kjører ut vann som tappes fra magasinenes øvre del.
Dette er kaldt vann fordi magasinene fortsatt er islagte. Samme
virkningen ble også observert i Lærdalselva. Vintertemperaturen
nedenfor Vassbygdvatn steg litt fra uregulert tilstand til perio-
den 1973-79, men etter at Vangen kr.verk kom i drift er temperatu-
ren igjen blitt som under uregulerte forhold.

Aurland I 
 aggregat i drift januar 1973
1975





høsten 1989

Aurland II 1 .
ti mai 1982




It okt. 1982




11 mai 1983

Aurland III 
 11 juli 1979




n okt. 1979
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fl okt. 1983
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På strekningen med redusert vannføring, ovenfor Vassbygdvatn, var
det bare små endringer fra uregulerte forhold til perioden 1973-
79. Men etter 1981 ble det en økning på 1-2°C for perioden fra be-
gynnelsen av juni til midten av juli. Denne temperaturøkningen er
naturlig å forklare med den sterke reduksjon i mengden smeltevann
som ble tilført elva etter at pumpekraftverkene ble satt i drift.
Vintertemperaturen synes ikke å ha endret seg merkbart.

Som tidligere nevnt må vi se også på evt. endringer i lufttempera-
turen mellom de aktuelle periodene. Det er spesielt sommertempera-
turen som vil være av interesse. Nedenfor er satt opp middelverdi-
er fra Reimegrend (0C):

Periode juni juli august middel

1965 - 72 11,2 11,6 11,8 11,5
1973 - 79 10,3 12,0 11,2 11,2
1981 - 88 10,8 12,1 10,9 11,3

Det er verdt å merke seg at juli-temperaturen er gått litt opp.
Vanntemperatursenkningen ved Skjærshølen i juli kan derfor tenkes
å ville blitt enda større dersom lufttemperaturen hadde vært uend-
ret. I august er imidlertid bildet det motsatte, med gradvis
lavere lufttemperatur etter utbygging. I middel for sommeren har
det bare vært ubetydelige endringer i lufttemperaturen.
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Tittel: BREVARIASJONER I AURLANDSFELTET 1958-1989

Forfatter(e): ARVE M. TVEDE OG TRON LAUMANN

Ansvarlig inst.: NVE - HYDROLOGISK AVD.

Bakgrunn

Undersøkelser av endringer av breene i Aurlandselvas nedslagsfelt
har tre målsettinger:

Kvantifisere hvor mye breene har betydd for vannføringen i elva
i den aktuelle perioden.

Har reguleringen av Svartavatn fra 1975 influert på
Svartavassbreens front?

Er volumendringene like på breer med ulik eksponering og
beliggenhet?

Den opprinnelige oppgave var å undersøke hvorvidt reguleringen av
Svartavatn fra 1975 hadde påvirket Svartavassbreens front. Feltun-
dersøkelser i 1988 viste at dette ikke kan ha vært tilfellet i
noen særlig grad og denne problemstillingen er derfor ikke behand-
let videre. De aktuelle problemstillinger er derfor knyttet til de
evt. volumendringer som har funnet sted og hvilke klimatiske
årsaker som igjen ligger bak disse. Klimafaktorer som kan tenkes å
ha betydning, er først og fremst vindforhold som kan gi forskjel-
ler i snøfordelingen, endringer i solstråling som vil kunne gi
forskjellig smelteintensitet på breer som er ulikt eksponert i
terrenget, dessuten endringer forårsaket av breenes ulike høyde-
fordeling (mengde sommersnø, start/slutt på akkumulasjonsseson-
gen). Vi har i 1989 valgt å konsentrere arbeidet omkring følgende
spørsmål :

Hvordan er snøfordelingen på de utvalgte breer (Storskavlen,
Svartavassbreen, Vargebreen og Omnsbreen)?

Hvor store volumendringer har funnet sted siden
1958?

Sistnevnte spørsmål ble forberedt ved en grundigere gjennomgang av
det foreliggende kartmateriale og flybildearkiv. Vi har så langt
konstatert at kartmaterialet basert på flybildene fra 1969 ikke er
tilstrekkelig nøyaktig i breområdene og at det er nødvendig med en
ny kartkonstruksjon basert på disse bildene. Det materiale som fo-
religger om Omnsbreen er godt nok til å kunne foreta volumbereg-
ninger for denne breen. Det er ingen flybildedekning etter 1969
som tillater kartkonstruksjon over de aktuelle breene, breoverfla-
tens høyde høsten 1989 ble derfor besluttet oppmålt med utgangs-
punkt i de eksisterende trigonometriske punktene.

Arbeid å Svartavassbreen i 1988

Svartavassbreen ble besøkt 27. september. Målsettingen var å måle
opp profiler over breen med presisjonsbarometer for å få et grunn-
lag til sammenlikning av volumendringer fra 1969 til 1988. Pga.
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tett snøvær under besøket ble det bare tatt to profiler og den
dårlige sikten gjorde at profilenes posisjon er litt usikker. Bre-
fronten ble fotografert og avstanden fra en varde til brekanten
ble målt opp (45 m).

Forl i e resultater

Svartavassbreen synes ikke å ha blitt mindre i perioden 1969-88,
tvert imot er det flere indikatorer på at volumet har økt. Den
fjellryggen som i 1970 nesten delte breen i to deler var i 1988
omtrent helt dekket av breen igjen, men markerte seg som en lang
tverrsprekk. Beliggenheten av 1600 m-koten synes å være litt
lenger nede på breen i 1988 enn på kartet fra 1969. Dette betyr i
så fall også en heving av breoverflaten i dette området. Brefron-
ten står fortsatt i vannkanten til dels som en bratt kant. Bre-
fronten hviler imidlertid på fjell og er derfor neppe påvirket av
reguleringen av Svartavatn.

En sammenlikning av flybildene fra 1958 og 1970 viser at det i
denne perioden må ha vært et betydelig volumtap fra Svartavass-
breen. Etter 1970 synes altså denne utviklingen å ha snudd. Det
kan nevnes at Hardangerjøkulen i perioden 1970-87 har økt sitt
volum med 2-3 m vannverdi.

Feltarbeid i 1989

Det ble, med utmerket hjelp fra Oslo Lysverker, foretatt snømålin-
ger på de aktuelle breene 5.april. Tross store snømengder etter
den unormalt nedbørsrike vinteren bød det ikke på spesielle pro-
blemer å lokalisere sommeroverflaten fra 1988 selv med snødyp på 8
- 10 m. Følgende data kan oppsummeres :

BRE ANTALL MÅLEPUNKT SNØDYP I METER

Storskavlen 39 3.5 - 8.0
Svartavassbreen 10 6.5 - 11.0
Vargebreen 7 5.5 - 8.5
Omnsbreen 5 7.0 - 8.5

Målingene viste klart at Svartavassbreen hadde de største snømeng-
dene denne vinteren. På Storskavlen var det relativt lite snø (3
-5 m) på toppen av breen, men adskillig mer i et belte lenger nede
på breen. Det kan ellers bemerkes at målingene på Omnsbreen er be-
grenset til det lille område hvor det fortsatt var breis i 1986.
Omnsbreen kan ellers ikke lenger karakteriseres som mer enn en
permanent snøfonn.

Innmåling av breoverflaten ble foretatt 3.september ved hjelp av
helikopter. En innleid landmåler fra A/S Geoteam ble benyttet,
forøvrig det samme firma som har hatt oppmålingsarbeidet for Aur-
landsanlegget. Med helikopteret ble måleprismet flyttet rundt
til 32 punkter på Storskavlen og 25 punkter på Svartavassbreen og
koordinatene til disse punktene ble beregnet av landmåleren. De
store snømengdene fra vinteren og en relativt kjølig sommer med-
førte at breene fortsatt var helt snødekket 3.september. Det kan i
den forbindelse nevnes at Hardangerjøkulen hadde et overskudd i
sin massebalanse på 2.11 m vannverdi i 1989.
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Forel i e resultater

Som tidligere nevnt kan ikke Oslo Lysverkers kart fra 1969-fly-
fotoene brukes som et sikkert utgangspunkt for beregning av evt.
volumendringer i perioden 1969 - 89. Det er likevel foretatt en
enkel sammenlikning av de innmålte punktene fra 3.9.89 med kartet
fra 1969. Denne sammenlikningen indikerer at det har funnet sted
en bet deli hevin av Svartavassbreens overflate, enkeltpunktene
ligger mellom + 2 og +15 meter. På Storskavlen ble det derimot
konstantert en bet deli senknin av breoverflaten. Enkeltverdiene
ligger her svært spredt, men de fleste verdiene ligger mellom - 10
og -20 meter.

Snømålingene i april indikerer at Svartavassbreen, under de vær-
forhold som var fremherskende sist vinter med sterk dominans av
vestavind, mottar betydelig mer snø enn Storskavlen. Det er neppe
grunn til å anta at den nedbør som faller direkte på breene skulle
variere særlig, i så fall burde det falle mest på Storskavlen som
ligger lenger vest og noe høyere. Forskjellene må derfor ha sin
årsak i mengden vindtransportert snø fra omliggende terreng.
Hvorfor Svartavassbreen blir spesielt "begunstiget" med denne
ekstra tilførte snøen gjenstår å analysere nærmere. Et sentralt
spørsmål blir i hvor stor grad denne vindtransporterte snøen vil
være avhengig av vindretning og vindstyrke. Dette spørsmålet vil
være viktig å få avklart for å kunne si noe om hvordan de aktuelle
breene vil reagere på evt. endringer i vindforholdene.

Videre arbeid

Ny kartkonstruksjon av Storskavlen og Svartavassbreen fra 1969-
bildene vil bli utført vinteren 1990, for Svartavassbreen også fra
1958-bildene. Etter dette kan mer eksakte volumberegninger foretas
og det kan foretas beregninger av endringer i vannføringen i de
brepåvirkete delfeltene. Problemkomplekset: vinddrevet snø akku-
mulasjon på breene - effekten på massebalansen - virkninger av
klimaendringer vil også bli diskutert videre.
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Tittel: AURLANDSPROSJEKTET - BOTANIKK

Forfatter(e): ARVID ODLAND

Ansvarlig inst.: NINA

Prosjektet startet opp i 1988, med første feltsesong i juni samme
år. Etter planen skulle feltarbeidet gjøres ferdig sommeren 1989.
På grunn av meget høy vannføring dette året ble det ikke mulig å•
utføre de planlagte undersøkelsene langs de regulerte elveløpene.
De resterende feltundersøkelsene vil således bli utført sommeren
1990.

Så lan t har unders kelsene blitt konsentrert til f 1 ende temaer:

Karplantefloraen i Aurlandsvassdraget.

Det er foretatt floristiske registreringer spredt innen hele
nedslagsfeltet for å gi en totaloversikt over karplantefloraen i
området. Dataene blir sammenlignet med tidligere registreringer,
og eventuelle endringer i floraen blir diskutert i relasjon til
utbyggingen.

Vegetasjonsetableringer på blottlagt mark.

I endel utvalgte områder hvor mark er blitt blottlagt som en følge
av naturinngrep, er det foretatt mer detaljerte undersøkelser av
floraen. Dette gjelder steintipper, veiskjæringer og fluviale av-
setninger som er blitt tørrlagt. I områder med gunstige bergarter
som fyllitt, kan det etableres en artsrik og interessant flora på
slike steder.

Endringer i flora og vegetasjon i og langs vassdraget.

I og langs de vatna som er mest påvirket av reguleringen (Nes-
bøvatn, Aurdalsvatn, øyestølvatn og Vetlevatn) blir det gjort
grundige registreringer av floraen i vatna og langs vannkanten.

Endringer i flora og vegetasjon ved fosser.

De største endringene i flora og vegetasjon kan en forvente å
finne i tilknytning til de regulerte fossene. Før reguleringen var
vegetasjonen i fossesprutområdene meget spesiell, hvor særlig
moser utgjorde en viktig del av vegetasjonen. Det meste av
etterundersøkelsene er konsentrert til to fosser:

- foss B (ca 1 km øst for østerbø). Her ble en 25 m lang vegeta-
sjonsprofil i en sterk fossesprutgradient analysert. En minstvann-
føring etter reguleringen gjør at det her fortsatt er en viss
fossesprutpåvirkning i de delene av profilet som ligger nærmest
fossen. Langs dette profilet er det også foretatt målinger av
fossesprutnedbør, samt humiditets- og temperaturmålinger.
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Undersøkelsen viser at det er store forandringer i vegetasjonen i
de delene av profilet hvor endringene i fossesprutpåvirkningen er
størst. I de delene hvor endringene er mindre, har det skjedd
svært små forandringer i vegetasjonen.

- foss A (ved utløpet av Grøna i Aurlandselva). Her er tre vegeta-
sjonsprofiler reanalysert. Denne fossen er nå vanligvis helt
tørrlagt, og i de delene som tidligere var sterkt påvirket av
fossesprut har det skjedd store forandringer i vegetasjon og
flora. I de moderat eller lite fossesprutpåvirkete delene, er
forandringene små.

Det er foretatt registreringer av mosefloraen i 15 fosser innen
Aurlandsvassdraget, fra lavlandet og opp til ca 1050 m o.h.
Både regulerte og uregulerte fosser er undersøkt. Dette vil gi
en oversikt over mosefloraen i fosser, og hvilke endringer som har
skjedd som en følge av reguleringen.

G'enstående feltarbeid

Under sommerens feltarbeid vil arbeidet bli konsentrert til vege-
tasjonen langs de regulerte elvene for å registrere gjengroing i
elveløpene, og endringer i den elvenære vegetasjonen.

Sluttføring

Resultatene av undersøkelsene vil bli sammenstilt i en rapport
(NINA-forskningsrapport): Endringer i flora og vegtasjon som følge
av vannkraft-utbyggingen i Aurlandsdalen. Denne er under arbeid og
vil ferdiggjøres i løpet av høsten 1990.
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Tittel: DOKKA-PROSJEKTET. FERSKVANNSBIOLOGISKE
UNDERSØKELSER I DOKKADELTAET, RANDSFJORDEN

Forfatter(e): G. HALVORSEN, S.E. SLOREID OG B. WALSENG

Ansvarlig inst.: NINA

Innledning

Dokka-deltaet i nordenden av Randsfjorden er et produktivt
våtmarksområde, og det er spesielt kjent som en rik
trekkfugllokalitet om våren. Til tross for at slike deltaområder
er blant de mest produktive deler av et vannsystem, er det
gjennomført få undersøkelser av de prosesser som styrer
produktiviteten. En forsvarlig forvaltning av slike
våtmarksområder krever økt kunnskap om de faktorer som styrer
prosessene.

Dokkavassdraget ble i 1985 vedtatt utbygd, en utbygging som nå er
fullført. Dokka og Etna's samlede nedbørfelt er 2052 km2, hvorav
1060 km2 (52%) utnyttes i Dokka kraftverk. En vesentlig del av
avrenningen føres derfor utenom deltaet, og ut i Randsfjorden ved
Land Sag.

Formålet med Dokkaprosjektet er å studere virkningene av
kraftutbyggingen på prosessene i deltaet, og i den sammenheng må
endringene i materialtilførselen og sedimentasjonsmønsteret stå
sentralt. Utbyggingen gir dessuten mulighet til å studere de
dynamiske prosessene i deltaet under mer eksperimentelle
betingelser. Prosjektet startet sommeren 1987 og feltarbeidet skal
avsluttes i 1990. Det vil eventuelt senere bli aktuelt å gjenta
undersøkelsene for å studere de mer langsiktige effekter av
utbyggingen.

Materiale o metoder

Undersøkelsene i 1989 har i hovedsak fulgt samme program som
tidligere, med hyppige prøver om sommeren og mer sporadiske prøver
i vinterhalvåret. Planktonet er innsamlet ca. hver 14. dag, mens
bunndyrene er innsamlet en gang i måneden. Det er opprettet 14
faste innsamlingstasjoner (Fig. 1), hvorav stasjonene 12 og 13 ble
foreløpig avsluttet i 1988. Det er benyttet standard kvantitative
metoder ved innsamlingen.

Ved siden av de ferskvannsbiologiske undersøkelsene har vi i 1989
foretatt en mer systematisk registrering av sedimentasjon på de
enkelte stasjoner. Disse prøvene er undersøkt med hensyn til
organisk og uorganisk innhold.

Bunndyrmaterialet er sortert til hovedgrupper. Enkelte av disse
bearbeides videre og artsbestemmes. En stor del av det
innsamlede materiale fra 1989 er nå ferdig sortert. På grunn av
noe redusert kapasitet må bearbeidelsen av noe av materialet
foreløpig utsettes. De antatt mest representative stasjonene
bearbeides først, mens de mindre typiske utelates i første omgang.
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Det er også ønskelig å artsbestemme de sentrale gruppene.
Fåbørstemarkene artsbestemmes av oss, mens rundormene bearbeides i
Polen ved Universitetet i Warszawa. For å kunne dekke den tredje
hovedgruppen av dyr, er det ønskelig også og få bearbeidet
fjæremygg-materialet. Vi mangler imidlertid midler til dette
foreløpig.

Bearbeidelsen av planktonmaterialet fra 1989 er snart avsluttet.

Noen resultater

Vi kan i 1989 se enkelte klare forandringer fra de tidligere år,
men det er for tidlig å trekke klare konklusjoner ut fra de data
som nå foreligger. Materialet er ikke tilstrekkelig analysert og
de naturlige variasjoner er store. De observerte forandringer er
derfor ikke nødvendigvis effekter av utbyggingen.

Siktedypet på stasjon 1 og 5 er vist i figur 2. Det var i 1989
høyere enn i de to foregående år. Hovedårsaken til dette er sann-
synligvis stor tilførsel av materiale til elva på grunn av an-
leggsarbeidene i Kjøljua og Dokkfløymagasinet, men noe av årsaken
kan også ligge i redusert vannføring og mindre naturlig material-
transport i 1989. Forholdene i 1987 og 1988 er dessverre ikke helt
typiske for situasjonen før utbyggingen av Dokka.

Som tidligere påpekt er materialtransporten inn i deltaet og
sedimentasjonen av dette sannsynligvis helt sentral for
forståelsen av produktiviteten i slike våtmarksområder. De data
som inntil 1989 forelå om sedimentasjonshastighet, er av metodiske
årsaker svært usikre, og varierer fra 0,01 g/m2/dag til 22,0
g/m2/dag. Det var derfor behov for en mer systematisk undersøkelse
av sedimentasjonen i deltaet, og i 1989 ble det satt ut
sedimentasjonsfeller ved stasjonene. Fig. 3 viser
resultatene fra stasjon 1 angitt som gram tørrvekt pr. m2 pr. dag
og organisk innhold i prosent. Størst sedimentasjon faller
sammen med vårflommen, og materialet er jevnt fordelt i
vannmassene. Det store innholdet av partikulært materiale skyldes
dels tilførsel via elva, men også resuspensjon av materiale i de
grunne partier i deltaet. I september er det derimot store
variasjoner i mengden partikulært materiale på de forskjellige
dyp, med avtagende innhold oppover i vannmassene. Siktedypet er på
dette tidspunktet ikke redusert, noe som understreker at
materialtransporten er konsentrert til dypere vannlag.

Innholdet av organisk materiale er meget varierende med tre klare
topper om sommeren. I løpet av året varierer innholdet fra 9% til
ca. 30%. Andelen organisk materiale varierer minst på 25 m og mest
på 5 m. I toppene var andelen organisk materiale størst på 5 m, og
innholdet er korrelert med stor primær produksjon. Når andelen av
organisk materiale er minst, er andelen størst på 25 m.

Figur 4 viser prosentvis sammensetning av bunndyrgruppene og
totalt antall dyr på stasjon 1 og 10A. Stasjon 1 (Fig. 1) er
28 meter dyp og ligger ytterst i deltaet. Stasjon 10A (Fig. 1)
ligger inne i deltaet. Den er ca. 0,5 m dyp ved normal
sommervannstand og har rik vegetasjon, vesentlig elvesnelle. På
grunn av endret metodikk er resultatene fra 1987 ikke umiddelbart
sammenliknbare med resultatene fra 1988 og 1989. Dette gjelder
spesielt antall dyr, men også gruppenes prosentvise sammensetning.
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Stasjon 1 domineres fullstendig av fåbørstemark. Deres andel av
totalen er lavest i mai/juni og høyest om høsten med en andel på
85% til 97%. Fjæremygg og muslinger er tilstede hele sesongen med
lave og relativt konstante tettheter, mens rundormer forekommer i
lite antall. Gruppen "andre" består vesentlig av midd og igler.
Niøye forekommer sporadisk.

På stasjon 10A er situasjonen en annen. Selv om fåbørstemarkene
også her dominerer, er gruppene fjæremygg og rundormer tilstede i
langt høyere antall enn på stasjon 1. Deres andeler utgjør
vanligvis mellom 10 og 20 prosent. Gruppen "andre" består foruten
midd og igler av snegl, asellus og en rekke insektgrupper som
døgnfluer, biller, vårfluer, teger og diverse tovinger. Stasjonen
viser en gruppesammensetning som er typisk for en beskyttet
littoralstasjon med rik vegetasjon.

Figur 5 viser utviklingen av planktonsamfunnet på stasjon 1 i
1987, 1988 og 1989. Et karakteristisk trekk er de lave tetthetene
april/mai og tildels i juni. Dette skyldes at planktonet vaskes

utover i fjorden, og forekomsten på stasjon 1 er bestemt av
vannføringen gjennom deltaet. Oppbyggingen av nye samfunn etter
flom skjer ved tilførsel av dyr fra fjorden lenger sør. Dette gjør
det vanskelig å beregne produksjonen i planktonsamfunnet.
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Fig. 1. Kart over deltaområde og prøvestasjonenes plassering.
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Fig. 2. Siktedyp på stasjon 1 og stasjon 5 i 1987, 1988 og 1989.
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Fig. 3. Totalsedimentasjon (tørrvekt; g/m2/d) og andel (%) organisk materiale på stasjon 1.
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Tittel: VANNVEGETASJON I DOKKA-DELTAET

Forfatter(e): TOR ERIK BRANDRUD

Ansvarlig inst.: NIVA

En undersøkelse av vannvegetasjonen i Dokka-deltaet ble igangsatt
i 1988, i forbindelsemed en konsekvensanalyseav kraftutbyggingen
i Dokka. Prosjektet utføres i samarbeid med NINA, som undersøker
strand/landvegetasjonen i deltaet. En rapportering fra arbeidet i
1988 ble presentertpå et vegetasjonsøkologiskfagmøte på
Kongsvollapril 1989, og denne er nå under publisering (Bendiksen
& Brandrud in press).

Unders kelser utf rt i 1989

Innhenting av materiale (med grabb) til biomassemålinger og
måling av populasjonsparametre. Planteprøver ble innhentet fra
ialt 112 ruter (som også ble analysert på dekningsgrad).

Re-analysering av transekter ved hjelp av undervannsfoto-
grafering (ca 500 bilder), for å vurdere situasjonen rett
før (1988) og rett etter (1989) Dokkautbyggingen.

Totalt er det nå etablert 24 transekter fordelt på 17 lokaliteter.
Det er i tillegg også foretatt kontinuerlige vannstandsmålinger,
samt lysmålinger inkludert en tre-dagers serie med auto-logger.

Det er også foretatt en nøyaktig vegetasjonsbeskrivelse av hver
lokalitet utover transektene (med angivelse av sonebredder, samt
dominansforhold angitt etter en subjektiv skala 1-5). Disse
registreringene vil bli sammenholdt med flybilde-tolkning og danne
grunnlag for et vegetasjonskart over deltaet. Dette vil bli
utarbeidet i samarbeid med E. Bendiksen, NINA.

Videre bearbeidin

Arbeidet i 1988 og 1989 har vært konsentrert om innhenting av et
omfattende felt-materiale som skal dokumentere situasjonen før 
utbygging. Videre er også analyse-arbeidet av undervannsbildene
delvis gjennomført. Det som gjenstår er først og fremst en videre
statistisk-numerisk bearbeiding og tolkning av de kvantitative
dataene fra transektene. Dette arbeidet vil bli vektlagt i 1990.

Forel i e resultater h oteser for ve etas'onsutviklin

Den dominerende vegetasjonen på deltaplattformen er kortskudds-
vegetasjon med mykt brasmegras, kortlevete pusleplanter samt endel
vrangklomose. Denne vegetasjonen synes å være relativt stabil
(riktignok med noe vekslende dominansforhold fra år til år) selv i
grunne områder der den er utsatt for et kraftig stress i form av
bølgeslag, tørrlegging og innfrysing pga. reguleringen av Rands-
fjorden. Trolig er reguleringshøyden samt lengden på perioden med
nedtrapping nær grensen for hva disse plantene kan tåle (jfr. Rør-
slett 1989), og enkelte planter (f.eks. stivt brasmegras) opptrer
nesten bare på nivåer under laveste regulerte vannstand. Plantene
av mykt brasmegras i de grunne områdene er små, kaster bladene
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(eller de blir slitt av) ved eksponering om vinteren, og overlever
ved frø eller rotstokk. Flere av pusleplantene er ettårige, og
overlever som frøbank i sedimentet.

Disse brasmegras-pusleplante-engene vil trolig være svært robuste
overfor- og blir lite påvirket av endret vannføring gjennom regu-
leringen av Dokka. Antageligvis vil fortsatt reguleringshøyden av
Randsfjorden være minimumsfaktor for disse plantene, og forholdene
på ettervinteren med bølgeslag, isskuring, etc. vil styre år-til-
år fluktuasjonene i populasjonene. Det samme vil nok gjelde for de
andre hovedtypene av vannvegetasjon på deltaplattformen, men
flytebladsvegetasjon av flotgras, vanlig tjønnaks og vass-slirekne
opptrer med størst hyppighet på sedimentbanker langs strømløpene,
og vil kanskje kunne gå noe tilbake pga. mindre sedimentering her.

De fleste baklonene skiller seg fra deltaplattformen ved å mangle
kortskuddsvegetasjon, og er istedet dominert av
flytebladsvegetasjon (særlig av vanlig tjønnaks) og kraftig
utviklet klomosevegetasjon på sterkt organisk bunn. Det er
antageligvis vegetasjonen i baklonene som vil kunne endre seg mest
etter regulering. Pga. lavere vannføring og dempede flomtopper vil
det bli mindre gjennomstrømning og lavere utspylingseffekt i
baklonene. Dette vil antageligvis føre til mer anrikning av
organisk materiale. Dette kan igjen føre til at den naturlige
gjengroingsprosessen av lonene vil aksellerere, med en økning av
flytebladsvegetasjon og kraftig mose-vekst. Samtidig vil
gjødselseffekten ved overflomming avta, og dette kan virke i
motsatt retning med hensyn på gjengroingen.

I dag er ingen av baklonene helt avsnørt fra strømløp, men en
lavere vannføring og en dermed noe lavere vannstand i strømløpene
innerst i deltaet, kan muligens føre til en raskere lukking av
noen av baklonene. I så fall vil en her kunne oppleve en helt
annen type utvilkling, med gradvis heving og stabilisering av
vannstand (pga oppdemming ved leveer) og tilbakerykking av
vegetasjonssonene.

Konklusjon

Innenfor prosjektets nåværende rammer, med anledning til å foreta
feltundersøkelser kun de to første årene etter regulering (1989,
1990) vil en neppe være i stand til å gi en vurdering av
situasjonen for vannvegetasjonen etter regulering av Dokka. Den
eneste som kan observeres på så kort tid, vil være eventuelle
akutte skader på enkelte arter, noe som ikke kunne påvises i 1989.
Det er heller ikke rimelig å tro at de hydrologiske endringene som
følge av regulering, i form av redusert vannføring og redusert
slamføring, vil kunne føre til slike akutte effekter, og under
enhver omstendighet har vegetasjonen i deltaet også tidligere
måttet tåle enkelt-år med slik lav vannføring. De endringene som
man kan forvente, vil være av mer langsiktig karakter, og
antageligvis først målbare i et 5-10 års perspektiv. Dette er også
i tråd med de vurderinger Egil Bendiksen, NINA har gjort når det
gjelder undersøkelsen av strand/landvegetasjonen.

Prosjektet bør derfor i sin nåværende fase konsentrere seg om å
vurdere effekten av reguleringen av selve Randsfjorden, som utøver
en kraftig påvirkning, særlig av vannvegetasjonen. Videre bør
generelt vektlegges sammenhengen mellom struktur, funksjon og
dynamikk i deltaet, - noe som er meget lite dokumentert for norske
innlandsdeltaer, og som er en forutsetning for å kunne vurdere
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inngrep.

Det som særpreger et deltasystem er den dynamiske sedimentasjons-
og tilgroingsprosessen, som ofte kan gå meget raskt. Prosessen gir
seg utslag i utvikling av sedimentbanker/leveer, endring av løp,
utvikling og lukking av bakloner og gjengroing av disse. En viktig
problemstilling bør derfor være å avdekke suksesjonsforløp i
deltaet, både ved sammenlignende studier av delområder og ikke
minst ved tidsstudier. Med det tette nettverket av permanente
transekter er det etablert et godt utgangspunkt for overvåking av
vegetasjonsendringer som vil kunne vurderes mot data for
sedimentering, samt hydrologiske data.

Suksesjonsforløp i vannvegetasjonen er sannsynligvis hurtigst og
lettest tolkbare i den indre delen av deltaet, i nettverket av
bakloner. En hovedhypotese her er at når gjennomstrømnirigenblir
redusert, vil vegetasjonen utvikle seg fra kortskuddvegetasjon
dominert av dvergplanter til mose- og flytebladsdominert
vegetasjon.

En økologisk modell for vegetasjonsdynamikken i deltaet må
sannsynligvis primært måtte ta hensyn til følgende Parametre:

Forekomst/dekningsgrad/biomasse av vegetasjon (undersøkelse
utføres av NIVA/NINA).

Vegetasjonsendringer, måling av tilgroing (NIVA/NINA)

Gradient i sedimentering og partikkelstørrelse (NVE/NINA)

Gradient i organisk innhold i substrat (NVE(NINA)

(Kompleks)gradient i dybde og lystilgang/turbiditet (NIVA).

Grad av eksponering pga. reguleringshøyden i Randsfjorden.

Referanse: Bendiksen, E. & Brandrud, T.E. 1990. Vann- og
strandvegetasjon i Dokka-deltaet. Konsekvensanalyse av
vannkraftutbygging; Univ. i Trondheim, Rapp., Bot.
ser. (under trykking).
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Tittel: STRANDVEGETASJON I DOKKA-DELTAET. KONSEKVENS-
ANALYSE AV VANNKRAFTUTBYGGING.

Forfatter(e): EGIL BENDIKSEN

Ansvarlig inst.: NINA

Strandve etas'on

Strandvegetasjon brukes her i vid forstand, og omfatter all
overvannsvegetasjon, dvs, alle arter som har hoveddelen av sin
assimilerende skuddmasse over vann, herunder inkludert
helofytter/semiakvatiske arter (jfr. definisjon i Hvoslef &
Rørslett 1986). Skogsvegetasjonen i deltaet er også inkludert.

Den frodige heloflyttvegetasjonen danner som oftest markerte
soner. Innenfor et betydelig areal med elvesnelle (Equisetum flu-
viatile) som utgjør overgangen land/vann, kommer en karakteristisk
sone med kvasstarr (Carex acuta) ofte i reinbestand. I ytre sone
dominerer også mannasøtgras (Glyceria fluitans) mindre partier.
Innenfor starrsonen kommer en sone dominert av vassrørkvein (Cala-
magrostis canescens) og skogrørkvein (C. purpurea) med et konstant
innslag av en rekke arter, som mjødurt (Filipendula ulmaria),
gulldusk (Lysimachia thyrsiflora), myrhatt (Potentilla palustris),
myrmaure (Galium palustre) og sløke (Angelica sylvestris). Fredløs
(Lysimachia vulgaris) danner flekkvis tette bestander. På ekspo-
nert strand kommer øverst en sone med dominans av strandrør (Pha-
laris arundinacea). Ved beskyttede loner eller viker med svake
strømningsforhold danner også flaskestarr (Carex rostrata) brede
soner mellom elvesnelle og kvasstarr, ofte i reinbestand. Senne-
gras (C. vesicaria) opptrer flekkvis som vanlig, enkelte steder
også sumpsivaks (Eleocharis palustris).

Viersump kommer inn som en overgangssone mot skog. De runde
kronene til gråselje (Salix cinerea) er et karakteristisk trekk
der arten danner velutviklete kratt. Vanlig er også svartvier
(S. nigricans), ofte sammen med gråor (Alnus incana) som
krattbremmer på le~r langs hovedløpene. Foruten kulturbetingede
skogpartier i det indre med bl.a. gran, bjørk og osp, finnes også
tette gråor-heggeskoger med stor artsrikdom. Særlig spesiell er
en utforming med ren heggeskog og tett strutseving (Mateuccia
struthiopteris)-vegetasjon i feltsjiktet. Bunnsjiktet er sparsomt,
mens soppfloraen er artsrik med et stort antall små saprofytter og
et mindre antall mykorrhiza-arter. De siste er oftest arter med
obligat oremykorrhiza (bl.a. rikelig Lactarius obscuratus og
Cortinarius alnetorum).

Nord for Tranligrenda finnes et stort gjenvoksningsområde med
sumpvegetasjon som innover glir jevnt over i myr av fattig
til intermediær type. Viktige myrarter er trådstarr (Carex
lasiocarpa), duskull (Eriophorum angustifolium) og myrhatt
(Potentilla palustris), i de indre deler også blåtopp (Molinia
caerulea). Torvmosearter øker gradvis innover. Floristisk
interessant er velutviklede kratt av pors (Myrica gale) og flekker
med blystarr (Carex livida).
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Metodikk for anal se av endin er.

De to sentrale metodikker innenfor undersøkelsen av
strandvegetasjonen er:

Vegetasjonskartlegging,
Transekt-/ruteanalyse inkl. jordkjemi.

H oteser for ve etas'onsendrin .

På grunnlag av opplysninger om endrede hydrologiske forhold og
studier av tidligere undersøkelser, gis i det følgende noen
hypoteser for hvordan Dokka-deltaets vegetasjon kan komme til å
endres som følge av utbygging.

Svært høy planteproduksjon har medført at store mengder vissent
plantemateriale har flytt omkring som en sammenhengende tjukk
masse i store deler av deltaet på ettervinteren. Under den
kraftige vårflommen har dette på svært kort tid blitt skyllet ut i
fjorden og blitt borte. Lavere utspylingseffekt etter regulering
kan innebære at de visne plantene i stor grad synker til bunns
inne i deltaområdet og endrer substratforholdene. Dette kan bl.a.
resultere i en tilgroingseffekt. Særlig lonene kan komme til å bli
sterkt påvirket av dette. Ved gunstige forhold har det i andre
områder vært registrert merkbar tilgroing på en sesong, jfr.
målinger hos Erlandsen et al. (1984).

Lavere utspylingseffekt kan medføre at slammet blir sedimentert
lenger inn i deltaet. Dette vil kunne resultere i en dels økt,
dels redusert tilførsel av materiale, endrete substratforhold og
løpsendring. Slike forandringer vil også påvirkes av at
suspensjonsmaterialet blir redusert med ca. 25%. I tillegg kommer
reduksjon i bunntransportert materiale.

Størstedelen av sedimentasjonen er suspensjonsmateriale som
kommer med vårflommen (Engen 1980). Dette har vært en viktig
gjøslingseffekt for plantene nettopp ved starten til
vegetasjonssesongen. Spesielt i gråor-heggeskogen har en slik
sedimentering vært lett synlig. Forandring på dette området kan
medføre en utvikling i oligotrof retning.

Opphør eller nedgang av slamtilførsel i gråor-heggeskogen vil
kunne gi endrede substratforhold og muligens en økning av andel
organisk materiale i jordsmonnet. Idag er det bare et glissent
mosedekke av noen få arter (bl.a. Cirriphyllum piliferum, Mnium
spinosum, Plagiomnium affine) som klarer å holde tritt med
påleiringen. Med mindre påleiring kan det forventes et tettere
bunnsjikt og også trolig endringer i feltsjiktet. Dette kan bli en
av de tidligste synlige endringer av den terrestriske
deltavegetasjonen. En motvirkende faktor vil være enkelte store
høstflommer hvor vann slippes også i Dokka etter at
Dokkfløymagasinet er fylt opp.

Siden Randsfjordens regulering trolig vil bli som før
(forutsetter at ny søknad om reguleringskonsesjon blir gitt, jfr.
Berdal 1986), og fjorden ved høyeste regulerte vannstand går helt
inn til innerste del av undersøkelsesområdet (jfr. Berdal 1980),
vil det muligens bare skje mindre endringer i vegetasjonen som
følge av vannstandsendringer. Det kan imidlertid bli et
gjennomsnittlig noe lavere vannstandsnivå mot de indre deler av
deltaet som følge av mindre oppstuvende effekt under vårflommen.



42

Dette kan få innflytelse på vegetasjonssammensetningen i de indre
øyområdene hvor det idag synes å være betydelig areal som
befinner seg nær grensenivået for hvor granskog og gråor-heggeskog
danner klimaksvegetasjon. En endring av slike forhold vil
imidlertid være så langsom at det vil være ytterst vanskelig å
skille fra suksesjonsprosessen etter opphørt slåttebruk.

Referanse: Bendiksen, E. & Brandrud, T.E. 1990. Vann- og
strandvegetasjon i Dokka-deltaet. Konsesjonsanalyse av
vannkraftutbygging; Univ. i Tronheim, Rapp., Bot. Ser.
(under trykking).
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Tittel: ETNA-DOKKAS DELTA I RANDSFJORDEN.
SEDIMENTTILFØRSEL OG SEDIMENTASJON

Forfatter(e): MARGRETHE ELSTER

Ansvarlig inst.: NVE HYDROLOGISK AVD.

Innledning

I forbindelse med Dokka-utbygningen har det siden 1987 vært utført
konsesjonspålagte undersøkelser i vassdraget. Resultater for 1989-
sesongen er ennå ikke ferdigbehandlet, men vil bli ferdig i løpet
av mars-90. Undersøkelsene består i måling av vannføring og prøve-
taking av vannmassenes suspensjonsinnhold med henblikk på å
beregne sedimenttransporten i vassdraget gjennom døgnet og seson-
gen. Kornfordelingsanalyser av suspensjonsinnholdet i vannprøver
fra Etna er også utført. I Randsfjorden, på Dokka-deltaet, er se-
dimentasjonsintensiteten målt med sedimentfeller både i 87- og 88-
sesongen mens ingen målinger ble utført i 1989.

Sedimenttrans ort

Målestasjonenene er henholdsvis 437-0 Etna og 2200 Kolbjørnshus
for vannføringsmålinger, og Støytfoss bru og Kolbjørnshus for prø-
vetaking av vannmassene. Sedimenttransportberegningene inkluderer
både den organiske og den uorganiske delen. Ved beregninger av se-
dimenttransport ved Støytfoss bru er vannføringen ved målestasjo-
nen 437-0 Etna benyttet, mens vannføringen ved 2200 Kolbjørnshus
er benyttet i beregningen av sedimenttransporten ved Kolbjørnshus.

Resultater

1987-sesongen: Suspensjonstransporten av minerogent og organisk
materiale ved Kolbjørnshus ble beregnet årlig til henholdsvis 13
300 tonn og 6 000 tonn. Ved Støytfoss bru i Etna var de tilsvaren-
de årlige tallene henholdsvis 5 200 tonn og 1 800 tonn.

Kornfordelingsanalysene viser at sandinnholdet i suspensjonsmate-
rialet i Etna varierer i intervallet 3-30 %, siltinnholdet varie-
rer i intervallet 58-81 % mens leirinnholdet varierer i interval-
let 7-20 %.

Sedimentasjonsintensiteten i Randsfjorden er målt med sediment-
feller i to perioder. Pålagringen varierer mellom 0.01 g/m2 til
11.96 g/m2 i de ulike fellene gjennom sesongen.

Slamføringstoppene målt i Etna for 1987-sesongen forekom i begyn-
nelsen av mai, slutten av mai, midten av juni og i midten av okto-
ber. Slamføringstoppene inntraff på samme tid ved Kolbjørnshus
lenger nedstrøms etter samløpet av Etna og Dokka. De tidligste
toppene knyttes til snøsmeltingen mens de seinere toppene knyttes
til nedbør.
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1988-sesongen: Suspensjonstransporten av minerogent og organisk
materiale ved Kolbjørnshus ble beregnet årlig til henholdsvis 11
200 tonn og 3 250 tonn. Ved Støytfoss bru i Etna er de tilsvarende
årlige tall henholdsvis 1 300 tonn og 1 200 tonn.

Kornfordelingsanalysene viser at sandinnholdet varierer stort i
intervallet 4-56 %, siltinnholdet varierer i intervallet 55-60 %
mens leirinnholdet varierer i intervallet 8-42 %.

Sedimentasjonsintensiteten i Randsfjorden er målt og den totale
pålagringen for hele sesongen varierer mellom 60 g/m2 og 3 000
g/m2 i de ulike fellene.

Slamføringstoppene for Etna/Dokka i 1988-sesongen, målt ved Kol-
bjørnshus, opptrådte i siste halvdel av mai, begynnelsen av juni,
siste halvdel av juli, siste halvdel av august og i begynnelsen av
september. Toppene i mai kan knyttes til snøsmeltingen mens de
øvrige skyldes nedbør.

1989-sesongen: Suspensjonstransporten av minerogent og organisk
materiale ved Støytfoss er beregnet til henholdsvis 325 tonn og
312 tonn for perioden 21/4-11/10. Resultatene fra Kolbjørnshus er
ennå ikke ferdig behandlet.

Kornfordelingsanalysene viser at sandinnholdet varierer i inter-
vallet 0.7-12 %, siltinnholdet varierer i intervallet 38-83 % mens
leirinnholdet varierer i intervallet 16-50 %.

Ingen sedimentasjons-målinger ble utført i Randsfjorden i denne
sesongen.

Slamføringstoppene for Etna målt ved Støytfoss viser tre klare
topper innenfor perioden mai, midten av juni og to små topper i
august.

Kort sammenholdin av resultatene

Beregningene viser at den totale sedimenttransporten har avtatt
fra 1987 til 1988 og det ligger foreløpig an til en ytterligere
nedgang i 1989. Dette gjelder både den minerogene og organiske
transporten. De endelige resultatene vil foreligge i løpet av mars
1990.

Kornfordelingsresultatene for Etna gjennom de siste 3 årene viser
en generell økning i leirinnholdet. Siltinnholdet varierer innen-
for noe ulike, men grovt sett de samme intervaller. Sandinnholdet
er klart lavest i 89-sesongen. Høyt leirinnhold knyttes til lave
vannføringer i elveløpet. Høyt sandinnhold har sammenheng med høye
vannstander både i 1987 og 1988 mens det ikke synes å være noen
entydig sammenheng for 1989-sesongen.

Sedimentasjonsintensiteten viser en økning fra 1987 til 1988 men
til gjengjeld hadde fellene stått ute i 19 dager lenger i 1988.
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Tittel:KVANTITATIVE BESKRIVELSER AV FUGLESAMFUNN I
JOSTEDALSVASSDRAGET 1985-1988. EN FORUNDERSØKELSE

Forfatter(e): ARNOLD HÅLAND OG MORTEN UGELVIK

Ansvarlig inst.: UNIV. I BERGEN, ZOOLOGISK MUSEUM

Målsettingen med dette ornitologiske prosjektet har vært todelt.
For det første å beskrive i detalj endel utvalgte fuglesamfunn
knyttet til områder av stor faglig verdi som ville bli påvirket av
utbyggingen av vassdraget. Fåbergstølsgrandane og fuglesamfunnene
knyttet til dette naturområdet ble derfor et hovedområde for
undersøkelsene. At de andre fagfeltene som er involvert i
prosjektet (ferskvannsbiologi, botanikk og geomorfologi) også fant
stor faglig interesse i området, var et viktig argument for å
velge området. For å få bedre bredde i undersøkelsene har vi
gjennomført flerårige undersøkelser i 2 andre hovedbiotyper, alpin
hei ved reguleringsmagasinet (v/Styggevatn) og alpin
hei/vierkrattsamfunn ved elv med redusert vannføring (i Vigdalen).

Det andre hovedmålet med prosjektet har vært å innhente et
kvantitativt grunnlagsmateriale før utbygging. Dette skal tjene
som grunnlag for eventuelle etterundersøkelser. Skal vi ha reelle
muligheter for å påvise endringer i fuglesamfunnets sammensetning
og struktur på grunn av et inngrep, setter det klare krav til
kvaliteten på dataene. For å holde tilfredsstillende kvalitet må
det 1) anvendes adekvat metodikk og 2) ha et slikt omfang at den
naturlige variasjon i endel samfunnsparametre kan klarlegges.
Metodene vi har benyttet er velprøvde og nyttes i dag også mye i
grunnforskningssammenheng. Revirkartering er den metode som gir de
sikreste data og resultater nær det reelle for parametre som
bestandstørrelse og samfunnsstruktur, fulgt av punkt- og
linjetakseringer (C. van Ripper 1981). Linjetaksering er særlig
godt egnet i åpne biotoper (Anderson & Ohmart 1981), og vi har
derfor benyttet den i begge de alpine studieområdene.

For å gi en generell beskrivelse av fuglesamfunnene i de berørte
sidedalene på østsiden av Jostedalen, gjennomførte vi i 1985
engangstakseringer (linjetakseringer, punkttakseringer og
elvetakseringer). Artseffektiviteten ved engangstakseringer ligger
høyt, særlig i enkle fuglesamfunn. Hila & Kuusela (1982)
rapporterte 90% fra en finsk undersøkelse. Når det gjelder
effektiviteten mhp. å estimere den lokale bestand (antall par av
hver art) er den nok mer variabel, selv om svenske (Svensson
19787) og finske (Haila og Kuusela 1982) undersøkelser oppgir
omkring 80% effektivitet.

Sammenligning av fuglesamfunn i ulike regioner vil alltid være
beheftet med endel feilkilder som det må tas hensyn til. I den
grad vi har funnet forskjeller, kan de absolutt være reelle, men
de kan også ha usikkerheter pga. 1) undersøkelser i andre områder
har vært kortvarige og har ikke dekket inn den variasjon som
finnes lokalt, 2) undersøkelsene er gjennomført i vidt
forskjellige år og resultatene gjenspeiler bare den naturlige
variasjonen i faunaen.
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En selvfølgelig forutsetning i arbeidet med før- og
etterundersøkelser er også at det benyttes samme metodikk og
undersøkelsene gjennomføres på et tilfredsstillende tidspunkt i
hekkesyklus. Andre faktorer som a) forskjeller i
observatørkvalitet, b) for lite materiale som gir statistiske
usikkerheter kan også komme inn, særlig ved engangstakseringer.
Verner (1985) har gjennomført en utdypende diskusjon av disse
problemer. Men slike problemer elimineres stort sett ved å nytte
revirkartering over flere år i samme område (som i denne
undersøkelsen). Vi vurderer derfor at på Fåbergstølsgrandane har
vi en solid dokumentasjon på forholdene før utbygging.

Totalt er det påvist 88 arter i Jostedalen. Hovedprosjektet ble
sentrert om Fåbergstølsgrandane og elvenære skogbiotoper.
Flommarksgråorskogene var rike med gjennomsnitt tetthet for årene
1985-87 på 1028 par/km2. 27 arter var knyttet til dette samfunnet.
Den subalpine bjørkeskogen på østsiden av Fåbergstølsgrandane
hadde 17 arter og en tetthet på rundt 755 par/km2, et resultat som
er betydelig høyere enn hva som er påvist i andre subalpine
bjørkeskoger i Norge. Takseringene i alpine områder viste en
fuglefauna som er ganske typisk for Vestlandet.

Referanse: Håland, A. og Ugelvik, M. 1988. Kvantitative
beskrivelser av fuglesamfunn i Jostedalsvassdraget
1985-1988. En forundersøkelse. Zoologisk museum, Univ. i
Bergen, rapport terrestrisk økologi nr. 45 (foreløpig
rapport).
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Tittel: EFFEKTENE AV JOSTEDALSUTBYGGINGEN FOR
FRILUFTSLIVSINTERESSENE

Forfatter(e): MARIT VORKINN

Ansvarlig inst.: NINA

Effektstudien av Jostedalsutbygginga er en delstudie i et større
forskningsprosjekt om "Naturisme og naturforvaltning", som er et
samarbeidsprosjekt mellom Næringsdepartementet, reiselivsseksjonen
og Direktoratet for naturforvaltning. Ett av hovedmålene med dette
prosjektet er å vurdere effektene av offentlige tiltak for
friluftslivs- og reiselivsinteressene.

Blant de tiltak som skal evalueres, er opprettelsen av
Jostedalsbreen nasjonalpark. Dette vil bli gjort ved å sammenlikne
bruken av breen og områdene rundt før og etter opprettelsen av
nasjonalparken. Eventuelle endringer i bruksmønsteret må
imidlertid korrigeres for generelle endringer i ferie- og
fritidsmønsteret og for effektene av andre tiltak som blir
gjennomført i samme tidsrom i det samme området. For å kunne si
noe om effektene av opprettelsen av Jostedalsbreen nasjonalpark,
er det med andre ord nødvendig å vite også hvilke effekter
Jostedalsutbyggingen har hatt for bruken av området.

Før-undersøkelsene av bruken av Jostedalsbreen og omkringliggende
områder ble foretatt sommeren 1989. I alt ble det intervjuet ca
1.100 bilister på hovedveiene rundt breen. Tilsvarende intervjuer
ble også foretatt blant bilistene i Jostedalen (ca. 400
intervjuer). I tillegg var det over 4 000 personer som registrerte
seg ved 13 såkalte "selvregistreringskasser" som ble satt opp ved
de viktigste innfallsportene til breen. 1 500 av disse fikk høsten
1989 tilsendt et større spørreskjema i posten.

Analysen av det innsamlede materialet vil foregå i løpet av
vinteren 1990, og resultatene fra undersøkelsene vil foreligge
våren/sommeren 1990. Det vil i 1990 også bli foretatt oppfølgende
undersøkelser for å registrere vårskiløpinga på breen og for å
kontrollere om 1989 bruksmessig var et "normalår".
Etterundersøkelsene av bruken av breområdet er planlagt
gjennomført sommeren 1992.
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Tittel: ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER I BREHEIMEN 1982-84,
RAPPORT II - STØLSOMRÅDENE

Forfatter(e): KJERSTI RANDERS

Ansvarlig inst.: UNIV I BERGEN, HISTORISK MUSEUM

Kort sammenfatnin av ra ortens innhold.

Rapporten er tredelt. Første del er en presentasjon av
undersøkelsene i ren innberetningsform. Funnsteder registrert
innen utbyggingsområdene etter 1981 er også medtatt. Likeså funn
fra et par/tre nabodalføre hvor det ble gjort noen raske
registreringer. Disse sistnevnte befaringer ble gjort av
egeninteresse for bedre å kunne vurdere forholdene i Jostedalen
sett i forhold til andre, langt mer lett tilgjengelige dalområder.
De to dominerende funngrupper er hustuftsamlinger (hovedsakelig
fra tidens yngste jernalder til og med middelalder fram til
Svartedauen) og søydegroper (størst prosent ligger til eldre
jernalder). Her er dessuten kullmiler, gropasteiner, m.m.
Lokalitetene synes å representere tidlig stølsbruk og
utmarksdrift. En del forhold antyder at den regelmessige bosetning
i Jostedalen kom noe seinere enn i andre strøk av Luster.

Den andre delen presenterer resultatene fra en
vegetasjonshistorisk undersøkelse utført i samband med
utgravningene av en ødestøl i Jostedalen (Vegetasjonshistorisk
undersøkelse og analyse er ved Mons Kvamme, Bot.inst. UiB). Det
ble her utarbeidet sju pollendiagram. Samlet synes disse å vise at
utnyttelsen av Sætrehaug i middelalderen innebar intensivt beite
og regelmessig bosetning. Vegetasjonshistorien støtter her opp om
de arkeologiske data om antatt stølsdrift på stedet i tida før
Svartedauen.

I den siste delen trekkes noen kulturhistoriske slutninger. Med
utgangspunkt i resultatene fra rapportens to første deler, samt
materiale presentert i de tidligere utgitte Breheimen-rapporter,
skisseres trekk ved Jostedalens bosetningshistorie og bruk gjennom
tidene. Det lokalhistoriske vektlegges samtidig som det blir pekt
på dette materialets viktighet for den mer generelle stølshistorie
i Vest-Norge. Undersøkelsene er utvilsomt et vesentlig bidrag og
utgangspunkt for videre undersøkelser innen denne gren av
arkeologien.
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Tittel: JOSTEDØLA - INVERTEBRATPROSJEKTET

Forfatter(e): TORSTEIN SOLHØY

Ansvarlig inst.: UNIV I BERGEN, ZOOLOGISK MUSEUM

Innledning

Før den foreliggende undersøkelsen var kunnskapen om de
terrestre evertebrater omtrent totalt manglende i
Jostedalsvassdraget. Den primære hensikt med undersøkelsen var
arkiveringsundersøkelser innen den femti-meters høydesonen som ble
neddemmet ved hevingen av Styggevatn og Austdalsvatn.

Det ble utført en gradientundersøkelse på Fåbergstølsgrandane
svarende til botanikernes gradient FÅB I.

Det ble samlet flygende innsekter med en malaise-felle i
skogsområdet sør for Øyastølen, og med to lysfeller, en nede ved
Nigard Camping og en i Sprongdalen. Spredte prøver har også blitt
samlet inn andre steder i Jostedalsområdet, for å supplere
faunabildet fra den aller øverste del av dalen. I motsetning til
hva som anføres for pattedyr og fugl når det gjelder faunaen rundt
Styggevatn og Austdalsvatn, så er den terrestre evertebratfauna
ganske rik og variert. Den viser, så vidt vi kan se ut fra den
foreløpige bearbeidelse, en blanding av mer vanlige euryøke arter
og sterkt spesialiserte arter med arktis, alpin eller boreomotan
utbredelse, hvor det for mange arters vedkommende er et meget
mangelfullt kjennskap til utbredelse samt en totalt ukjent
økologi.

Alt feltarbeid ble utført sommeren 1988.

Metoder og materiale

Standard innsamlingsmetoder for de marklevende ervertebrater var
a) fallfeller og b) utdriving av jordprøver. Begge metoder gir
gode resultater når det gjøres riktig, og er vel utprøvde. Men
som ved de aller fleste zoologiske feltmetoder, er de en del
selektive.

Når det gjelder materialets størrelse, så er et forsiktig anslag
at vi med fallfellene har samlet inn ca. 40 000 individer av
evertebrater, og ved utdrivning ca. 200 000 individer. Hvor mange
arter det dreier seg om, kan vi ikke si, og noen grupper vil ikke
kunne bli bearbeidet innen overskuelig fremtid på grunn av mangel
på spesialister. Men et meget røft estimat vil være 800-1400
arter, dette inkludert materialet fra den ene malaisefelle og de
to lysfellene.

Materialbearbeidelse så lan t

1. Gradientundersøkelsen ved Fåbergstølsbreen. De foreløpige
resultater for hornmidd (Oribatei) ble presentert som foredrag
på Første Europeiske Acarologkongress i Graz, Østerrike, aug.
1988. Disse er koblet sammen med resultater fra en undersøkelse
jeg har utført ved Hardangerjøkulen, Finse. Det foreligger som
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et utkast til manuskript.

Fallfelleseriene. Her er de 19 første seriene i første
tidsperiode sortert til hovedgrupper. Videre er E. Hauge igang
med artsbestemmelse av edderkoppene (Araneae) fra dette
materialet, og L.G. Jensen har sagt seg villig til å
artsbestemme visse tovingefamilier (Diptera).

De utdrevne dyr fra jord- og vegetasjonsprøver. Her er hornmidd
(Oribatei) bestemt av meg fra de første 28 prøvene, og en
foreløpig artsliste er satt opp.

Lysfeller, malaisefelle og hovfangst. Trichoptera (vårfluer,
adulte) fra disse fangstene er sortert ut og bestemt av T.
Andersen. Her foreligger en artikkel som er i trykk.

Fra det samme materialet har G. Sørli sortert ut og bestemt
Mycetophilidae (soppmygg). Dette har gitt et overraskende og
utrolig rikt materiale, noe som vil bli kommentert mer utførlig
i den endelige rapport.

Status

Materialet er i meget god stand og arkivert ved Zoologisk museum,
Bergen. Utsorteringen av hovedgrupper foregår og
bestemmelsesarbeidet av visse interessante grupper er i god gang.

Materialet er et meget godt dokument fra de habitater som gikk
tapt ved hevingen av Styggevatn/Austdalsvatn. Det er meget godt
konservert og magasinert for en foreløpig evaluering av den
terrestre evertebratfauna i den øvre del av Jostedalsområdet, noe
som er av stor verdi, både nasjonalt og internasjonalt.
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Tittel: VANNKRAFTMAGASINERS EFFEKTER PÅ TILGRENSENDE
FUGLEPOPULASJONER. NERSKOGMAGASINET, RENNEBU 1989.

Forfatter(e): PER GUSTAV THINGSTAD

Ansvarlig inst.: UNIV. I TRONDHEIM, ZOOLOGISK AVDELING

Bakgrunn

Tidligere forsøk på konsekvensvurderinger av ulike
kraftutbyggingsprosjekter og en gjennomgang av tilgjengelig
litteratur (Bevanger & Thingstad 1986) har vist at det er et stort
behov for mer eksakt kunnskap omkring virkninger av en
kraftutbygging på fuglefaunaen. Blant annet foreligger det
manglende kunnskap omkring hvordan den hekkende fuglefaunaen
kvantitativt forandrer seg ved etableringen av et
vannkraftmagasin, hvordan dette magasinet påvirker
ernæringssituasjonen og følgelig produktiviteten innen det
tilgrensende fuglesamfunnet. Disse problemstillingene står
sentralt ved etterundersøkelsene ved Nerskogmagasinet som ble
startet opp sommeren 1989.

Unders kelsesområdet.

Grana kraftverk i Rennebu kommune, Sør-Trøndelag, utnytter fallet
på ca. 455 m i elva Grana fra Nerskogen til Grindal. På Nerskogen
er elva oppdemt ved hjelp av en 47 m høy dam. Dette har ført til
at 6900 dekar land ble satt under vatn ved opprettelsen av
Nerskogmagasinet, eller Granasjøen som er det offisielle navnet.

Det aktuelle undersøkelsesområdet ligger på østsida av
Nerskogmagasinet på et areal som er dominert av engbjørkeskog
(høgstaude og gras/urterike utforminger) og rike myrenheter.

Metodikk

Magasinets effekter på det tilgrensende fuglesamfunnet ble forsøkt
kartlagt ved at det i ulike avstander fra magasinet ble foretatt:

Kartlegging av den kvantitative sammensetningen av
fuglesamfunnet i fjellbjørkeskogen.
Kartlegging av tilgjengelige næringskilder.
Sammenligninger av produksjonsresultatene hos utvalgte
fuglearter.

Det første punktet ble belyst ved hjelp av prøveflatetakseringer.
De to benyttete prøveflatene ved Nerskogmagasinet ble taksert 10
ganger hver i perioden 12.5.-16.6. Takseringene ble stort sett
utført tidlig på morgenen, i den perioden sangaktiviteten er
størst.

Næringstilbudet for insektetende arter ble nærmere undersøkt ved
innsamlinger av den marklevende innsekt- og edderkoppfaunaen ved
hjelp av fallefeller ("Barberfeller") og den flygende insektfauaen
ved hjelp av flygefeller ("Malaisefeller"). Insektfellene ble satt
opp med de samme tre avstandintervallene fra magasinet som de tre
rekkene med fuglekasser (se neste avsnitt). Flygefellene ble satt
opp på lokaliteter med samme type vegetasjon (høgstaudebjørke-
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skog).

For å sikre data omkring produksjonen hos insektetende fugler ble
det hengt opp 150 fuglekasser (av svartkvit fluesnapper/kjøttmeis-
typen) i tre ulike avstander fra magasinet. 50 kasser ble hengt
opp langs bredden av magasinet innenfor en maksimalavstand på 50
meter fra HRV. 50 kasser ble hengt opp omlag 250 meter fra HRV og
de øvre 50 ble hengt opp 500-600 meter fra HRV. Innbyrdes avstand
mellom kassene i de tre rekkene var 30 meter. Disse kassene ble
jevnlig kontrollert i hekkesesongen. Eggleggingstidspunkter,
kullstørrelser, egg- og ungetap, ungevekter, antall utfløyne unger
m.m. ble notert.

Magasinets lokalklimatiske effekter er beskrevet av Skaar (1986).
Det ble ikke foretatt innsamling av lokalklimatiske data i 1989.

Resultater

Gråtrost og løvsanger er de dominerende artene i fuglesamfunnet i
fjellbjørkeskogen ved Nerskogsmagasinet. Av totalt 190 registrerte
revirer innen de to takseringsfeltene utgjør revirene av disse
to artene 71,8% (48,4% gråtrost og 23,4% løvsanger).

Kullene i det nedre feltet var noe senere enn i det øvre. Når
klekkingsandelen og andelen utfløyne unger er 70-80% finner en at
tidsdifferansen er omlag 3 døgn. Det midtre feltet viser her en
intermediær situasjon. Ungene i det øvre feltet oppnådde den
høyeste maksimale midlere vekt.

Diskusjon

Som det framgår av resultatene fra prøveflatetakseringene, ble
det påvist ulike tettheter av territorielle spurvefugler innen de
ulike forekommende vegetasjonstypene. Spesielt var tettheten stor
i engbjørkeskogen i felt II. Imidlertid skyldes mye av denne høge
verdien forekomsten av gråtrost, en art som har en tendens til å
hekke i kolonier, noe som medfører at den registrerte tettheten
for denne arten ikke alltid blir like representativ. For øvrig var
den totale tettheten i de to benyttete feltene nokså lik med
henholdsvis 613 og 580 territorier pr km2. Videre indikerer
takseringene et annet relevant og interessant poeng; tettheten i
den delen av fuglesamfunnet som grenser ned mot magasinet var
mindre enn ellers i området. I felt I var tettheten innenfor
intervallet 0-50 meter fra HRV bare 229 territorier pr. km2, mens
det i snitt for resten av feltet var 659. I felt II var ikke
forskjellen like markert med 410 terr/km2 i nedre halvdel (0-90
meter ovenfor HRV) mot 776 i øvre. Hvorvidt disse forskjellene i
territorietetthet skyldes direkte effekter fra magasinet (primært
på grunn av endrete lokalklimatiske forhold - se neste avsnitt)
eller bare var en effekt av ulike habitatpreferanser (myrenhetene
var overrepresentert ned mot magasinet i begge de takserte
arealene) gir materialet fra 1989 ikke helt sikre holdepunkter for
å avgjøre. Videre kan en relativt brei grusvei som gikk like
ovenfor magasinet i felt I, ha gitt negative effekter på tettheten
i nedre del av dette feltet. Disse forholdene vil bli nærmere
klarlagt ved videreføring av takseringer på andre arealer med
annen fordeling av vegetasjonsenhetene.

De lokalklimatiske effektene fra magasinet vil kunne ha betydning
for kvaliteten av de tilgrensende hekkehabitatene. Hvor langt fra
strandsonen disse effektene vil være merkbare, avhenger av
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forskjellen mellom vann- og lufttemperatur, vindforhold og vannivå
magasinet. De meteorologiske undersøkelsene som ble foretatt i

perioden 1977-1985 (Skaar 1986) viser at magasinet har medført en
forsinkelse av temperaturstigningen i områdene like over HRV i mai.
I løpet av denne måneden skjer overgangen fra snødekke til bar
mark i området. Så lenge magasinet er dekket av is (fram til ca.
20.5. - 25.5.) vil en heving av vannstanden også i en viss grad
bety en heving av inversjonsnivået. Etter at isen er gått, vil den
relative kalde vannflaten redusere oppvarmingen av lufta like
over. Magasinet blir i løpet av mai fylt opp til omlag 640 m o.h.
I juni ble det registrert en betydelig temperatursenkning i
områdene nær HRV når vindretningen var fra vannflaten og mot land.
På dager med lufttemperaturer over 15 0C og vanntemperaturer omlag
10 grader lavere, ble det 20 meter fra vannkanten og 2 meter over
bakken registrert en temperatursenkning som var en direkte effekt
av magasinet på 5 - 6 0C. 300 meter fra vannkanten var denne
temperatursenkningen redusert til 0,5 - 1,0 0C, og 1,5 kilometer
fra magasinet ble det ikke registrert noen effekt. I middelverdi
for denne måneden var det en signifikant reduksjon av
maksimumstemperaturen. For temperaturer over 15 °C, var
reduksjonen av størrelsesorden 0.5 - 1.0 0C i områdene opp til 20
meter over HRV. I juli når vannoverflaten sin høyeste temperatur,
og det ble registrert en betydelig økning av minimumstemperaturen
på opp til 0,5 0C i områder nær HRV. Magasinet medfører imidlertid
en reduksjon av maksimumstemperaturen. Når denne er høyere enn 15
0C, vil dette være opp mot 1,0 OC i områdene som ligger 30 - 40
meter over HRV. I en avstand av 300 meter fra magasinet er denne
reduksjonen målt til 0.6 0C.

Denne lokalklimatiske effekten synes å medføre noe senere
etableringstidspunkt hos de parene av svartkvit fluesnapper som
benyttet fuglekassene nede ved magasinet sammenlignet med de som
etablerte seg i kasser lenger oppe i fjellbjørkeskogslia. I snitt
synes parene i det øvre feltet å ha etablert seg 3 døgn tidligere
enn i det nedre. Hekkeforløpet var også bedre synkronisert i det
øvre feltet enn i de to øvrige. Kjøttmeisa etablerte seg bare i
det midtre og øvre feltet, men for denne arten var antall
etablerte par sommeren 1989 for lite til å avdekke om det
foreligger noen reell negativ preferanse ovenfor nærområdene til
magasinet. De gråtrostparene som hekket ned mot magasinet,
etablerte seg også seint i hekkesesongen (muligens par som hadde
mistet første-kullet). Det ble etablert 11 svartkvit-kull nede ved
magasinet, 8 i midtre felt og 10 i øvre. Hekkesuksessen var
imidlertid minst i det nedre feltet der bare 72% av de lagte
eggene ble til flygedyktige unger, mot nærmere 79% i midtre og 90%
i øvre. Det øvre feltet skilte seg også ut med hensyn på oppnådd
maksimalvekt på ungene.

At ungene oppnådde høyere maksimalvekt i de øvre kullene enn i de
midtre og nedre, samtidig som hekkeforløp var mest synkront her og
egg-/unge-tapet minst, skulle indikere at habitatkvaliteten for
svartkvit fluesnapper i de øvre deler av feltet var bedre enn
lenger ned. Dårligst synes forholdene å være i nedre del, selv om
det ikke er noen signifikant forskjell mellom oppnådd maksimal-
vekt hos ungene her og i midtre felt. Dette skulle tilsi at
hannene med høyest status etablerer seg i øvre deler av feltet
(omlag midt oppe i fjellbjørkeskogslia). Imidlertid var så mange
kasser ledig i øvre og midtre felt at også hanner med lavere
status skulle kunne etablere seg her. I tillegg er svartkviten en
polygam art, slik at eventuell etablering også med sekundære
hunner hos høystatushanner i øvre deler av feltet vil kunne
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påvirke hekkesuksessen i forskjellig grad i ulike deler av feltet.
Disse forholdenen vil bli forsøkt belyst i det oppfølgende
arbeidet.

Det foreligger ingen indikasjoner på at ulike næringsforhold i
ulike avstander fra magasinet har noen betydning for insektetende
fuglearter under eggleggingsfasen.

Under matingsperioden av ungene ser en at det ble registrert
flest fluer i øvre felt. Dette var en gruppe som syntes å bli
preferert som mat for ungene i følge de næringsprøvene vi fikk
samlet inn. Materialet av næringsprøver er imidlertid enda så
lite at supplerende undersøkelser er påkrevet før en kan komme med
skikkelige preferanseoversikter. Det er også påkrevet at det blir
satt opp flygefeller på flere lokaliteter før en kan slutte om det
er noen forskjell på tilgangen av prefererte næringsgrupper i
ulike avstander fra magasinet under matingsperioden for svartkvit
fluesnapper og andre insektetende fuglearter.

0 f 1 ende arbeid

- I 1990 vil det bli taksert arealer med en noe annen fordeling
mellom vegetasjonstypene. Dette for nærmere å kunne kartlegge
hvor stor reduksjonen i bestandstettheten er i nærområdene til
magasinet.

- Det vil bli satt opp tre klimastasjoner for å følge de beskrevne
klimavariasjonene innen ulike avstander fra magasinet under
hekkeperioden.

Gråtrostens etableringspunkt og hekkesuksess i ulike deler av
feltet vil bli forsøkt bedre kartlagt.

- Kassene vil bli sjekket med tettere intervaller for å avdekke
forskjeller i hekkeforløp mellom ulike deler av feltet mer
detaljert.

Det vil bli satset mer på å fange de etablerte svartkvit
fluesnapper-parene for fargemerking, kondisjonsmåling m.m. for
at vi slik kan få bedre oversikt over sosiale forhold m.m.

Næringsprøver vil bli samlet fra ulike tidspunkter i matings-
perioden. Her vil vi videreutvikle fangstmetodikken for mer
effektivt å kunne fange de voksne svartkvit fluesnapperne når
de kommer for å mate ungene.

- Insektfangsten vil bli fulgt opp med feller på nye lokaliteter.



59

Tittel: NERSKOGEN/INNERDALEN - BOTANISKE
ETTERUNDERSØKELSER

Forfatter(e): A. MOEN OG S. SINGSAAS

Ansvarlig inst.: UNIV. I TRONDHEIM, VITENSKAPSMUSEET,
BOTANISK AVDELING.

Hovedmålsettingen med prosjektet er å skaffe kunnskap om vegeta-
sjonsendringer som følge av vannkraftutbygging. Dette gjelder
magasinområder med tilgrensende arealer (Granasjøen, fig.1 og 2),
reguleringssoner og elvekanter/-strender.

Som basis for prosjektet ligger et omfattende botanisk materiale
før utbygging, bl.a. i form av vegetasjonskart, faste
analyseflater og profiler (Granasjøen).

Deler av prosjektet er langsiktig og bør følges opp i flere år
fremover. I tillegg til økt kunnskap om konsekvenser av utbygging,
vil prosjektet kunne ha verdi for forsøkene med revegetering i
reguleringssoner.

Unders kelser av eventuelle ve etas.onsendrin er over
demnin s rensa ved Granama asinet som f 1 e av utb in a.

Før oppdemmingen av Granasjøen ble de fleste skogbærende
vegetasjonstypene undersøkt av B.F. Moen ved å legge ut
analyseflater. Flere av disse ble merket på en slik måte at de
skulle kunne gjenfinnes etter lengre tid. Ut fra beskrivelser i
felthåndbøker, foto og symboler plottet på flybilder, ble det i
1988 og 1989 arbeidet med å finne igjen permanente analyseflater.
Totalt sett krevde dette arbeidet mer tid enn først regnet med.
Etter sesongavslutning i 1989, var 40 analyseflater blitt
lokalisert. Av disse hadde det i 6 flater skjedd inngrep av
forskjellig slag og 2 var usikkert lokalisert, slik at en står
tilbake med 34 flater som kan gjenanalyseres. Av disse er 26
flater i engbjørkeskog (8 i gras-/urterik type og 18 i
høgstaudetype), resten er i heiskog eller i myr-/fuktskog.

6 av disse analyseflatene er reanalysert med tidkrevende
frekvensmetodikk, og vil ved hjelp av databaserte ordinasjons-
metoder bli sammenlignet med analyser tatt før utbyggingen og som
allerede er dataregistrert og bearbeidet.

De omanalyserte flatene ligger i forskjellig avstand og høgde i
forhold til magasinet (5-150 m over HRV).

Som et ledd i å registrere eventuelle vegetasjonsendringer, er det
også gjort tremålinger av furu hvor diameter, høgde og
årringprøver er tatt. Dette er gjort på trær i mest mulig
tilknytning til gjenfunnede analyseflater. Totalt er det her gjort
10 tremålinger.
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Unders kelser i re ulerin ssonen i Granama asinet ve etas'onens
reaks'on å neddemmin o eros'on.

Undersøkelsene er her gjort i en fast oppmerket profil i tidligere
myr- og heivegetasjon. Denne profilen ble lagt i 1980, før
oppdemmingen, i samarbeid mellom Norges Hydrotekniske Lab. og
Botanisk avd., Vitenskapsmuseet. Profilen er 680 m lang med start
ved HRV, 650 m o.h. ned til ca. 636 m o.h. Denne er merket for
hver 50 m i lengderetningen. Det er gjort generelle registreringer
om endringer av artssammensetning og artenes utbredelse langs
profilen, spesielt i øverste del av reguleringssonen ned til ca.
3,5 m under HRV. For mer detaljerte undersøkelser ble 4
analyseruter (1 m2) lagt ut på forskjellige nivåer i profilen i de
øverste 2 m av reguleringssonen.

Materialet blir i 1. halvår 1990 videre bearbeidet.

Unders kelser av elve rve etas on i elvestreknin med redusert
vannf rin o normal vannf rin som referanse vre Orkla Kvikne.

Ved Øvre Dølvadsæter, ca 850 m o.h. føres vannet i øvre del av
Orkla over til Innerdalsmagasinet. I denne delen av elva finnes
det stedvis relativt bra utviklet elveørvegetasjon, spesielt av
åpen gras-/urtetype med bl.a. den sjeldne arten kvitstarr (Carex
bicolor). 2 analyseruter (1 m2) er lagt ut i forskjellige nivå i
strandsonen hvor vannstanden er redusert (se fig.3). Disse blir
sammenlignet med 2 analyseruter som er lagt i strekning med normal
vannstand. Denne kalkkrevende vegetasjonen er artsrik, med opp til
60-70 arter pr. rute.

På bakgrunn av lokalitetene av kvitstarr som gikk tapt i
Innerdalen, ble artens utbredelse langs Orkla kartlagt i 1989.
Strekningen fra brua ved riksveg 3 på Kvikne (700 m o.h.) til
Orkelkroken (980 m o.h.) ble undersøkt, en strekning på ca. 25 km.
Det ble registrert ca. 40 lokaliteter for arten, de fleste i delen
med redusert vannføring. Arten er åpenbart konkurransesvak og
mange av forekomstene ble registrert på fuktig berg i strandsonen.

Forsla til videref rin 1990

Når det gjelder de faste analyseflatene ved Granasjøen, tar vi
sikte på å gjenfinne ytterligere inntil 10 analyseflater som
merkes på ny.

I reguleringssonen vil de faste prøveflatene i profilen bli
reanalysert.

Ved Øvre Dølvadsæter i Kvikne må opplegget justeres noe fordi det
høsten 1988 ble anlagt terskler i elveleiet nedenfor
inntaksstedet. Vann-nivået nedenfor inntaksstedet er forskjellig,
avhengig av tersklenes beliggenhet. Et fåtall ruter (inntil 5) vil
derfor bli lagt ut hvor påvirkningen fra terskelen er
liten/henholdsvis stor. Det vil også være nødvendig med 2-3 flere
referanseruter i strekning med normal vannføring.

Referanse: Stein Singsaas og Asbjørn Moen 1989. Botaniske
etterundersøkelser, Nerskogen og Innerdalen i 1988.
Univ. i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Botanisk avdeling.
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• Fig. 3 Elvestrekning med sterkt redusert vannføring ved ø. Dølvadseter, Orkla. Meste-
parten av arealet opp til og forbi de store steinene midt på bildet har vært
elvebunn. En sterk innvandring av arter har skjedd. De gule "tuene" er gulsildre
(Saxifraga aizoides). 04.08.88.
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Fig. 4 Brekksetra, med Grana i bakgrunnen. 01.09.71.

Fig. 5 Brekksetra mot Innerdalsvatnet. 22.07.88.
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Tittel: ØRRET I GRANASJØ

Forfatter(e): JOHN W. JENSEN

Ansvarlig inst.: UNIV. I TRONDHEIM, VITENSKAPSMUSEET

I 1989 ble følgende undersøkelser gjennomført i Granasjø.
Planktonkreps ble samlet inn med 14 dagers intervaller. Materialet
er bearbeidet sammen med tilsvarende materiale fra 1988.

I juni ble det gjennomført et prøvefiske for å etterprøve
ørretpopulasjonens status. Mengden av ørret > 3300 g er nå gått
sterkt tilbake, men ligger fortsatt på et vanlig nivå. Utbyttet av
mindre ørret var overveldende, med største tall 71 pr. garnnatt på
32 omfars garn. Det er et utbytte av ørret som vi aldri har vært i
nærheten av tidligere. Rekrutteringen til magasinet er derfor
upåklagelig - og muligens i overkant av det som er ønskelig. Det
er en helt uvanlig situasjon når det gjelder ørret i et såvidt
hardt regulert magasin. Fiskens vekst og kondisjon var normal.

Med utgangspunkt i resultater omkring Nesjørøyas sesongsyklus i
vekst og energioverføring (utnyttingsgrad av føden), ble en til-
svarende studie gjennomførti Granasjøeni 1989. Fem ganger i
løpet av den isfrie årstiden ble det fisket med garn 24 timer i
strekk. Garnene ble visitert og tømt for fisk hver 3. time. Fisken
ble omgående frosset ned. Hensikten var å få et gjennomsnittlig
tall for mageinnholdet gjennom døgnet. Basert på dette kan en kal-
kulere matkonsumet pr. døgn og for ulike deler av vekstsesongen.
Vekten til ørreten framgår av vekstanalysene. Basert på tall for
matkonsum og vektøkningene, kan energioverføringen i deler av
vekstsesongen beregnes. Hypotesen er at minst 40% av vektøkningen
skjer i perioden 15.06.-15.07., på stigende temperatur og med en
høy overføringsgrad. Er dette riktig, vil det ha store praktiske
konsekvenser også i fiskeoppdrett, der det gjelder å utnytte foret
gunstigst mulig.

3/4 av mageprøvene er bearbeidet. Vektanalyser og inntasting av
data i EDB-base gjenstår.

Undersøkelsene av vekst og energioverføring i 1989 vil bli
skrevet ut for publisering før juni 1990. Kopi av
prosjektrapporten ovenfor vil bli sendt til Kraftverkene i Orkla
og til grunneierlaget. Det er særlig viktig at disse er kjent med
den overdådige rekrutteringen i Granasjø. Det vil nærmest være en
ulykke å foreta utsettinger.



ANDRE VASSDRAG
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Tittel: BIOLOGISK PRODUKSJON I ROTLA FØR OG ETTER
REGULERING

Forfatter(e): Jo VEGAR ARNEKLEIV

Ansvarlig inst.: UNIV. I TRONDHEIM - VITENSKAPSMUSEET

Bak runn o or aniserin

Rotla er ei mindre sideelv til Nea i Sør-Trøndelag. Konsesjon for
bygging av Nedre Nea kraftverk (1985) innebærer regulering av
nedre deler av Rotla. Elva har tildels sterke, naturlige
vannføringsendringer (regnflommer). Elva ble regulert senhøsten
1989. Middel sommervannføring er beregnet redusert ca 90%.
Laboratoriet for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), UNIT,
Vitenskapsmuseet foretok i 1986 konsesjonsbetingede
ferskvannsbiologiske undersøkelser i Rotla. Denne forundersøkelsen
har vært koordinert med andre pågående fiskeundersøkelser i Nea
(Biotopjusteringsprosjektet, NVE og skjønnsundersøkelser,
Trondheim E-verk).

Formål n tteverdi

Formålet med prosjektet er å studere hvilken effekt sterke
vannføringsreduksjoner og bortfall av flomtopper har på bunndyr-
og fiskeproduksjonen i mindre elver. Det er vanlig antatt at
ferskvannsfaunaen under tilsvarende harde reguleringer nærmest
forsvinner. Undersøkelser fra bl.a. Bjoreio (Eidfjord) tyder på en
fortsatt god produksjon etter en sterk regulering. Vi ønsker å øke
basiskunnskapene på dette feltet, noe som burde ha nytteverdi ved
vurdering av tiltak, konsekvensvurderinger og skjønn (jfr.
småkraftverk, fornyede konsesjoner).

Arbeid utført i 1989 framdrifts lan

Undersøkelser i 1986 og grundigere undersøkelser i 1989 har gitt
et bra grunnlag for etterundersøkelser. Det er oppretta 3
hovedstasjoner i elva hvor det tas kvantitative bunndyrprøver og
elektrofiskes over hele elvetverrsnittet i 4 perioder: mai, juni,
august og oktober. Samtidig samles voksne insekter i flygefeller
i hele produksjonssesongen for å få bl.a. livssyklusdata.
Bearbeidelsen skjer til artsnivå på døgn-, stein-, og vårfluer som
er de viktigste faunaelementer i elva i tillegg til fjærmygg. For
fisk undersøkes tetthet, vekst og ernæring.

En rapport som beskriver forholdene før regulering (1986-89)
ventes ferdigstilt våren 1990,
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Tittel: GAULA - BIOLOGISKE EFFEKTER AV GRUSGRAVING

Forfatter(e): Jo VEGAR ARNEKLEIV

Ansvarlig inst.: UNIV. I TRONDHEIM, LFI

Utførende inst.: LFI,FYLKESMANNENS MILJØVERNAVDELING
I SØR-TRØNDELAG

Bak runn o kort ros'ektbeskrivelse

I nedre deler av Gaula i Sør-Trøndelag er det de seinere år tatt
ut store mengder elvegrus. Dette har ført til mye diskusjon om-
kring virkninger på fiskeproduksjon og fisket. I forbindelse med
gjennomføringen av vannbruksplan for Gaula er det i forbindelse
med tiltak uttrykt et klart behov for å få mer kunnskap omkring
fagfeltet grusgraving - fisk. Det finnes ubetydelige data som
direkte belyser effekter av grusgraving på faunaen, og spesielt
for oppvekst- og produksjonsforhold for fisk. Det er særlig to
forhold ved grusuttak som kan tenkes å påvirke lakseproduksjonen:

Substratendringer ved grusuttaket. Dette medfører oftest et
finere substrat enn tidligere og i mange tilfelle er plastrin-
gen tatt bort så leire/sand blottlegges. Dette kan innvirke på
laksungenes oppvekstmiljø og ungfiskproduksjonen foruten end-
ringer i gyteområder.

økt sedimenttransport og turbiditet i elvevannet. Dette har
skjedd i Gaula både under selve grustakingen og ved at elva
periodevis graver i blottlagte leirflater og eroderer i nye
partier. Dette kan påvirke laksens vandringer, oppholdsplasser
og laksungenes næringsopptak.

Prosjektet vil spesielt se på virkninger av substratendringene ved
grusuttak på produksjon av laksunger og effekter av økt turbiditet
på laksungenes næringsopptak.

Det ble planlagt undersøkelser på ulike prøveflater hvor substra-
tet var endret som følge av grusgraving og på referanseflater med
"naturlig elvebunn". Benyttede metoder er elfiske og dykking. Un-
dersøkelsene utføres på lav vassføring for å få mest mulig like og
sammenlignbare forhold på de ulike prøveflatene. Det undersøkes
tetthet, kondisjon og vekst hos laks- og ørretunger.

Utf rt arbeid i 1989

Prøveflater ble lagt ut på ulike områder. Disse har ulik grad av
berøring m.h.t. grusgraving og representerer et visst spekter av
ulike substrattyper: Gamle grustektsområder m/fingrus, nyere grus-
takingsområder, ustabil rullesteinsør, stabil rullesteinsør, ulike
grader av blottlagte leirområder og forbygde (stabile) områder.
Hvert av områdene ble delt inn i mindre og mest mulig homogene
prøveflater.
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Det ble i august og september foretatt innsamling av ungfiskdata
fra ni ulike prøveområder. Områdene er delt inn i mindre felter
hvor hvert felt er undersøkt m.h.t. artsfordeling laks/ørret og
tetthet. Det er videre foretatt strømhastighetsmålinger, målinger
av dyp, areal og substratets grovhet. Fiskematerialet er sprit-
fiksert og oppbevart for seinere bearbeidelse m.h.t. aldersforde-
ling, vekst og ev. næringsvalg.

Prøveinnsamling og utlegging av representative områder anses som
vellykket. Det var opprinnelig planlagt en innsamling i oktober,
men dette måtte utgå pga. plutselig vassføringsøkning. I tillegg
til innsamlet materiale fra proveflatene, vil data (1989) fra
faste referansestasjoner i forbindelse med prosjektet FORSKREF
kunne supplere prosjektet.

Videref rin

Det vises her til møte 15.01.90 angående koordinering av grus-
gravingsprosjekter i Gaula. Det tas sikte på å fremme en felles
søknad for viderføring av dette prosjektet koordinert med det
igangsatte prosjektet i regi av NTNF's BBV-program.

For øvrig bemerkes at et framlagt forslag fra NVE/Vannbruksplan
Gaula om tildekking av blottlagt leire i et strykparti ved Ler er
interessant også sett i forhold til vårt prosjekt. Ett av våre
prøvefelt ligger like oppstrøms dette leirområdet og vi har refe-
ransedata fra det aktuelle strykpartiet fra 1986/87.
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FORSKNINGSSTASJONENI EKSINGEDALEN

Innledning

NVE-Vassdragsdirektoratet og Univ. i Bergen inngikk i 1988 en
intensjonsavtale om den videre forskningsvirksomhet i Eksinge-
dalsvassdraget, samt bygge opp et elvelaboratorium (feltsta-
sjon) på Ekse i Eksingedalen. Virksomheten vil også involvere
Bergenshalvøens kommunale kraftselskap (BKK) og derigjennom
Vassdragsregulantenes forening (VR).

Det er gjort avtale med kommunen og grendalaget om bruk av det
nedlagte skolehuset på Ekse til feltstasjon - i tillegg til
funksjonen som grendehus. Det finnes ingen andre eksempler på
at grunneiere, universitetet og oppdragsgivere går sammen om et
bygg som skal brukes i fellesskap som grendahus og
forskningsbygg.

Oppgaver som har tilknytning til vassdragsreguleringer skal
prioriteres. Det skal tilstrebes en tverrfaglig profil ved
feltstasjonen. Laboratorium for ferskvannsøkologi og
innlandsfiske i Bergen (LFI) skal ha ansvar for drift og tilsyn
med stasjonen.

På lengre sikt må feltstasjonen utstyres med kanaler og renner
hvor en kan simulere de vannføringsregimene som normalt
forekommer ved vassdragsreguleringer. Videre vil det være mulig
å etterligne ulike biotoper og vannkvaliteter i et slikt anlegg.
Simuleringseksperimenter hvor vannføring, substrat, vannkvalitet
m.m. kan bestemmes etter ønske, vil f.eks. være meget nyttige i
forbindelse med utformingen av Fysisk beskrivende
vassdragsmodell.

Planer for forsknin saktiviteten i Eksin edalen

Eksingedalen ligger i sentrum av et fjell- og dal- landskap hvor
det i en årrekke har foregått kraftutbygging. De fleste typer av
reguleringsinngrep er representert i området. En kan nevne
magasiner på ulike høydenivåer, ekstreme til lave
reguleringshøyder, permanent oppdemmete magasin og reguleringer
i dalbunnen (elvekraftverk). I mange elver og bekker er
vannføringen endret fra nær tørrlegging til liten endring.
Enkelte elvestrekninger har eller vil få pulserende vannføring.
Andre er blitt påført en omvendt årssyklus i vannstand ved høy
vinter- og lav sommervannstand. Området inneholder også uberørte
elver og innsjøer som kan tjene som referanser.

Fjellområdene omkring Eksingedalen inneholder vannkvaliteter som
spenner fra meget kalkfattige ultraoligotrofe forekomster til de
mer kalk- og næringsrike typene. Forsuring er et aktuelt tema i
deler av området, mens andre partier har god bufferkapasitet mot
surt nedfall. Forsuring er et saksområde vassdragsregulantene må
ta mer og mer hensyn til.

Fisken i vassdragene består av innlandsørret, sjøvandrende
ørret, laks, røye og ål. Stingsild kan forekomme i de laveste
delene. Av virvelløse dyr finner en de fleste samfunn typisk for
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Vestlandet. Begroing som følge av regulering og
jordbruksaktivitet er blitt et problem og kan studeres på mange
nivåer innen området.

Tidligere forskningsaktiviteter i vassdraget, som til nå har
resultert i 54 publikasjoner, er av stor betydning for det
fremtidige arbeid ved stasjonen.

Hvorfor skal det forskes i re ulerte vassdra

Kravet til naturvitenskapelige undersøkelser i forbindelse med
vassdragsutbygginger har økt kraftig gjennom de siste 20 år.
Undersøkelsene har i vesentlig grad hatt som mål å vurdere
hvilke skadevirkninger og ulemper et inngrep medfører for
lokalsamfunnet og for naturvitenskapelige interesser. Et
sentralt tema har hele tiden vært de fiskeribiologiske
forholdene. I den senere tid er det også lagt økende vekt på en
vitenskapelig dokumentasjon av hvordan forholdene var i
vassdraget før utbygging (konsesjonsbetingede undersøkelse). I
første rekke er slike undersøkelser utført innen fagfeltene
geologi, botanikk, ferskvannsøkologi og ornitologi. Materialet
vil være basis for studier av reguleringens virkninger,
etterundersøkelser. Uten kunnskap om virkningene er det umulig å
utføre fornuftige tiltak for å dempe skadene.

Vår o fatnin av et re ulert vassdra

Vår grunnholdning til et regulert vassdrag er at det fortsatt
kan være en betydelig ressurs for lokalsamfunnet
(rekreasjonsmessig og biologisk). Det å restaurere et vassdrag
betyr ikke at vassdraget skal bringes så nær sin opprinnelige
tilstand som mulig. Vi oppfatter restaurering i betydningen å
frembringe et så rikt og variert dyreliv som mulig. Videre å
utnytte produksjonen på best måte ut fra de forutsetninger som
finnes etter en regulering. I dette arbeidet er det som regel
nødvendig med nye inngrep, biotopjusteringer, eller ulike
kultiveringstiltak. Det er derfor forskning angående virkningene
av slike tiltak og av reguleringer generelt som vil være basis
for prosjektene ved feltstasjonen. Målsetningen blir å finne ut
hvilke ressurser et regulert vassdrag fortsatt har og hvordan
disse best kan opprettholdes og utnyttes til beste for
samfunnet.

Bet dnin en av en feltstas.on

Ved etablering av feltstasjonen legges forholdene til rette for
langsiktige studier, overvåking av systemene. Det vil bli mulig
å igangsette rene grunnforskningsaktiviteter relevant for
regulering av vassdrag. En feltstasjon vil etter hvert bygge opp
et permanent utstyr. Dette vil være en fordel for forskningen
spesielt med tanke på felt og laboratorieeksperimenter.
"Simulering" av ulike typer reguleringer med tanke på biologiske
virkninger, er en mulighet.
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Fig. 1. Forbindelseslinjer mellom ulike fagfelt i regulerte
vassdrag.

En feltstasjon gjør det lettere for lokalbefolkningen å fremme
sine ønsker til forskningsoppgaver. Vi vil sette slike ønsker
høyt når vi planlegger aktivitet. Et problemområde er begroing,
eutrofiering, mm., forårsaket av redusert vannføring og derved
næringsanriking.

Feltstasjonen gjør det mulig å bygge opp en bred
forskningsaktivitet på et høyt nivå med tverrfaglige prosjekt.
Ulike forskningsmiljøer i Norge kan dessuten samles for
deltagelse i samarbeidsprosjekt. Feltstasjonen vil være åpen for
alle som ønsker å utføre forskning knyttet til
vassdragsreguleringer.

Figur 1, midterste del, viser forbindelseslinjer mellom de
viktigste fagfeltene innen vannstrengen i et vassdrag.
Vannstrengen blir direkte påvirket av fysiske og biologiske
forhold i nedbørfeltet og av menneskelige aktiviteter.
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Tema en vil prioritere innen ulike fagfelt er:

Geofaq

Elveslettenes og viftenes geologiske oppbygning og genese.
Deres egenskaper m.h.t. vanngiverevne og renseevne.
Kartlegging av grunnvannets strømningsretninger og
hastighet.
Forurensning og forurensningsspredning.
Grunnvannets og elvevannets kjemi. Sammenhengen med
berggrunn og løsmasser.
Endringer i sedimentasjonforhold langs elveløpet.

Ornitologi


Elvepopulasjoner av fugl og deres bruk av ulike
elveavsnitt.
Populasjonsøkologiske studier av fugl tilknyttet vassdrag.
Interaksjoner mellom populasjoner av byttedyr - endret
livssyklus og virkninger på næringsøkologien.
Modifikasjon av terskelbasseng for å øke tilgjengeligheten
av næring.
Terrestre fuglers utnytting av akvatisk næring.

Vi l t

Pattedyrs bruk og utnytting av tilsådde tipper. Eksempler
er hare og husdyr.

Ferskvanns kolo i

Populasjonsdynamikk hos ørret i terskeldammer.
Oppførselstudier på ørret i terskeldammer og regulerte
elver uten tiltak.
Suksesjonsstudier i kunstige habitater.
Eksperimentelle studier.

Kilde: Raddum, G. G. 1989. Planer for forskningsaktiviteten i
Eksingedalen. Informasjon nr. 31 fra Biotopjusterings-
programmet - terskelprosjektet. NVE-Vassdrags-
direktoratet.
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Tittel: EKSO GEOFAG

Forfatter(e): NORALF RYE

Ansvarlig inst.: UNIV. I BERGEN, GEOL. INST. AVD.B

Arbeidet i geofag knyttet til Eksingedalen har i 1989 vært utført
av to hovedfagsstudenter (Torbjørn Grøtte og Jon Bratteteig), en
dr.-gradsstudent (Oddmund Soldal) og Noralf Rye.

Hovedfagsstudentene har cand. scient. -oppgavene sine i
Eksingedalen. I oppgavene skal de kombinere kvartærgeologi og
hydrogeologi, og klarlegge samspillet her. I denne forbindelse har
de drevet kvartærgeologisk kartlegging i utvalgte områder. Særlig
i Nesheimområdet og i Grøndalen, men også en del på Ekse. De har
utført sonderboringer og seismiske undersøkelser på Nesheim, og
har her satt ned 10 peilerør og montert 3 limnigrafer. I samtlige
rør er det utført spyling, tatt sedimentprøver og målt endring av
vannstand. I alle rørene er det også foretatt pumpeforsøk, tatt
sedimentprøver og målt vannstandsendringer. Det er videre gjort
kapasitetsmålinger, målinger av pH, temperatur og konduktivitet.
Det er også tatt vannprøver for kjemisk analyse og det er utført
målinger av grunnvannstandsendringer over tid. Peilerørenes høyde
over havet er nivellert.

I opplegget for Soldal er det gjort en del arbeid med innsamling
av materiale til undersøkelse av geokjemiske sporstoff (stabile
isotoper og spormetaller). I tillegg til dette vil hans arbeid
dreie seg om kartlegging av forholdet salt/ferskt grunnvann på
noen utvalgte delta (Sunndalsøra, Matre og kanskje Aurland). Videre
har både Soldal og Rye, også i egenskap av veileder både
for Soldal, Grøtte og Bratteteig, vært mye i Eksingedalen både i
forbindelse med praktisk arbeid og forskningsopppgaver.

Universitetet er i ferd med å bygge opp en utstyrspark for
hydrologiske undersøkelser og Ekso-prosjektet har i vesentlig grad
bidratt til dette.



ANDRE PROSJEKTER
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Tittel: ETTERUNDERSØKELSER, FYSISKE FORHOLD

Forfatter(e): ARVE M. TVEDE

Ansvarlig inst.: NVE - HYDROLOGISK AVD.

Om ros'ektet

Innen NTNFs program "Miljøvirkninger vassdragsutbygging", ble pro-
sjektet "Etterundersøkelser" startet opp i september 1987 etter at
en arbeidsgruppe hadde utført en forstudie og valgt ut de vass-
dragene som de prosjektutøvende skulle arbeide med. Prosjektet har
følgende mål:

- Å klarlegge hvordan det gikk i forhold til det som var progno-
sert.

- Å forbedre forutsigelsesmetodene.

De valgte vassdragene var Hallingdalselva, Ulla-Førreutbyggingens
deler av Suldalsvassdraget m/Blåsjø og Orkla. De prosjektutøvende
skulle basere seg på det materiale som allerede var tilgjengelig
fra konsesjonsbehandlingen, skjønn, etterundersøkelser og evt.
andre undersøkelser. Nye undersøkelser i de aktuelle vassdragene
skulle ikke settes i gang. De prosjektutøvende er Arve M. Tvede,
Hydrologisk avd., NVE og Jarle Steinkjer fra Direktoratet for Na-
turforvaltning, Fiskekontoret. Disse har delt fagfeltene mellom
seg slik at Tvede har arbeidet med de fysiske elementene (is,
vanntemperatur, flomforhold, erosjon, sedimenttransport, klima) og
noen biologiske (begroing, vannkvalitet og jordbruk). Steinkjer
arbeider med fisk, vilt, friluftsliv og kulturminner.

Utf rt arbeid i 1988

Det aller meste av arbeidet har gått med til oppsøking, lesing og
registrering av relevante rapporter. Det meste av materialet er
skaffet til veie av de aktuelle utbyggerne og disse har vist stor
hjelpsomhet.

Noen resultater

Oversikten over registrerte referanser viser at det er en ujevn
fordeling mellom de ulike fagfelt. På feltene erosjon, begroing/
vannkvalitet og flom er det få referanser og de som finnes er ve-
sentlig om Orkla og Ulla-Førre. På klima er det noe bedre dekning,
men også her er det mest fra Orkla og Ulla-Førre. De feltene som
er best dekket, er jordbruk og is/vanntemperatur. Hovedårsaken til
dette ligger nok i betydningen av næringsmessige forhold som er-
stattes gjennom skjønnet. Isforhold som endres vil kunne føre til
ulemper for ferdsel, tømmertransport og skader etter isganger.
Dette er ulemper som skjønnet tradisjonelt har erstattet. Det
samme gjelder ulemper for jordbruket såsom forsumping, uttørking,
mer tele i jorda og erosjon. Det kan nevnes at grunnvannsendringer
er registrert under gruppen jordbruk.
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Som en generell oppsummering kan det konstanteres at det ikke er
funnet store "bom" i de prognoseringer av etter-situasjonen som
ble gitt før utbyggingene på de fagområdene som lar seg etterprø-
ve. Men det er til dels oppstått endringer som ikke var beskrevet
av noen før utbyggingen, f.eks. økt begroing i Suldalslågen.

Det er planlagt videreføring av arbeidet og utgivelse av en B
publikasjon.

Referanse: NTNF 1989. Forskningsprogrammet.
Miljøvirkninger av vassdragsutbygging
Sluttrapport.
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Tittel: GJENGRODDE VASSDRAG

Forfatter(e): HAAVARD ØSTHAGEN

Ansvarlig inst.: NVE - NATUR OG LANDSKAPSAVD.

Utførende inst.: NVE, VR, STATENS PLANTEVERN, OSLO
LYSVERKER

Bakgrunn.


I elveløp der vannføringen blir borte eller betydelig redusert,
vokser det ofte opp busker og trær i de tørrlagte delene av
elveleiet. Denne gjengroingen er et økende problem. På bakgrunn av
dette er det blitt forsøkt med forskjellige typer tiltak for
rydding.

Fylkesskogsjef Drolsum har utarbeidet et notat av 01.03.87 om
hvilke av skogbrukets ryddingsmetoder som har overføringsverdi for

prosjektets formål. Forholdet til forurensningsloven er avklart
med SFT's brev 10.04.87. Vassdragsregulantene v/adv. Erik
Samuelsen har i brev av 11.05.87 redegjort for regulantenes
juridiske ansvar i forbindelse med rydding.

østhagen har befart mulige prøveområder i Hallingdal, Numedal og
Telemark 22.-23. juli og felt ved Gol, Hallingdal 04.08.87. I
forbindelse med andre befaringer har han sett på gjengrodde
vassdrag i Tokke som er ryddet etter initiativ fra Tokkeverkene.
De er tilskrevet for å få opplysninger om de erfaringer de har
høstet.

Etter en henvendelse fra Innsetverkene besøkte Erlandsen og
østhagen Skjomen. Det ble lagt ut to prøveflater som ble
behandlet med glyfosat (Roundup) i normal og 1/2 normalkonsentra-
sjon. Omliggende areal forble ubehandlet som referanse. Arbeidene
ble utført av Innsetverkene medio oktober 1987.

I Hallingdal (fig 1) er det lagt ut 5 prøveflater i et delvis
gjengrodd flomløp ved avkjøringen til Garnås mellom Gol og Nes.
Feltene ble gitt følgende behandling:

Ryddet - ubehandlet.
Ryddet - sprøytemiddel (nytt=imazapyr, 1%) påført via
ryddesagens blad.
Ryddet - punktsprøyting av snittflatene etter rydding med
1% imazapyr.
Ryddet - 7,6% glyfosat påført via sagblad.
Ryddet - punktsprøyting av snittflatene etter rydding med
7,6% glyfosat.
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Arbeidene ble gjennomført av Lund-Høye med assistent den 27.10.
østhagen var med som tilskuer og Nordhagen, Oslo Lysverker var med
innledningsvis for å se metodene i bruk. Oslo Lysverker sørget for
klarering med berørte grunneiere og fjerning/brenning av ryddet
kratt.

Flomløpet bar tydelig preg av å ha "vært i bruk" under flommen
14.-15. oktober og vannstanden var fortsatt høy den 27.10.
Storflommen hadde imidlertid ikke medført skade i området. Det var
oppholdsvær under behandlingen, men høy luftfuktighet (90%) og
tildels kraftige regnbyger fra ca 1 time etter avsluttet
behandling. Hvorvidt værforholdene har hatt noen betydning for
effekten av behandlingen, gjenstår å se. Krattet var helt uten løv
ved behandlingen.

Resultater i 1988

Både i Hallingdal (fig 2) og Skjomen har de behandlede flatene
langt færre og dårligere utviklede rotskudd enn de ubehandlede
flatene. De ubehandlede flatene hadde rotskudd som var opp til 2 m
høye. På de behandlede flatene var skudd fra fortsatt levende
stubber, sjelden over 0,5 m høye.

Både de glyfosatbehandlede, gråordominerte prøveflatene i Skjomen
og de glyfosatbehandlede flatene (bestående av blandingbjørk, vier
og gråor) i Hallingdal har imidlertid et forholdsvis sterkt vier-
oppslag. All bjørk er helt drept på glyfosatfeltene i Hallingdal.

Imazapyr ble bare brukt på to felt i Hallingdal. På disse flatene
var vieren fullstendig borte, mens det var noe oppslag av bjørk
fra endel stubber.

Den store flommen i Hallingdal den 21. juli 1988 (50-årsflom)
viste tydelig behovet for å holde flomløpene inntakte. Rester
etter moser og andre planter hang som koster i all vegetasjon i
flomløpet. En del større trær (særlig bartrær) var veltet og det
var tydelige rester etter oppstuvinger. Noen av merkepinnene var
borte, sannsynligvis tatt av flommen. Vegetasjonen har helt
tydelig ført til minket vannhastighet og oppstuving på stedet. Med
mulig unntak av noe utrasing på motsatt elvebredd, synes flommen
ikke å ha ført til særlig skade. Denne flommen har også vist at
selv store (spyle-)flommer har beskjeden effekt som metode til å
rydde unna uønsket vegetasjon når den først har etablert seg.

Resultater i 1989

Forskjellen mellom de behandlede og ubehandlede flatene har øket.
Ellers er det liten endring i forholdt til foregående år.

Både i Hallingdal og Skjomen (fig 3) har de behandlede flatene
langt færre og dårligere utviklede rotskudd enn de ubehandlede
flatene. De ubehandlede flatene hadde rotskudd som var opp til 2 m
høye. På de behandlede flatene var skudd fra fortsatt levende
stubber, sjelden over 0,5 m høye.
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I Hallingdal viste de imazapyrbehandlede flatene spredte oppslag
av bjerk og gråor som er uten betydning for vannavledningskapasi-
teten. Det tette gressteppet vanskeliggjør froformering. Antatt
ryddeintervall 6-10 år. De glyfosatbehandlede flatene hadde et
visst vieroppslag. Dette kan delvis skyldes ugunstige værforhold
under og etter behandlingen. Antatt ryddeintervall 4-7 år. Den
ubehandlede flaten viste stort oppslag, spesielt av vier og må
ryddes ca hvert 3. år.

I Skjomen var det mest iøynefallene på de behandlede flatene vier-
oppslaget. Under oreskogen finnes en rekke små frøplanter av vier.
I oreskogen er vekst-, og særlig lysforholdene så dårlige at disse
vierplantene forblir små (opp til 30 cm) planter som ikke blir
kuttet ved ryddingen. Når så gråora fjernes ved ryddingen, får
disse småplantene radikalt forbedrede vekstvilkår og skyter i
været.

Referanse: NVE. Prosjekt gjengrodde vassdrag. Rapport 1987,
Rapport 1988, Rapport 1989.
Vassdragsregulantenes Forening, Statens Plantevern,
Vassdragsdirektoratet 1989. Folderen om behandling av
gjengrodde vassdrag.
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Fig.1 Prøvefelt Hallingdal etter rydding. 27.10.1987.

Fig.2 Prøvefelt Hallingdal ca. 2 år etter rydding. 02.10.1989.
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Fig.3 Parti fra Skjoma. 22.09.86.
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Tittel: SKJØDSEL AV SKOG/VEGETASJON I KRAFTLEDNINGSGATER

Forfatter(e): IVAR M. SÆVERAAS

Ansvarlig inst.: NVE - NATUR OG LANDSKAPSAVD.

Utførende inst.: NVE, SKOGBRUKSJEF I RINGERIKE KOMMUNE,
FYLKESMANNEN I BUSKERUD, MILJØVERNAVDELINGEN
NLH

Det har vært gjennomført et "kontaktmøte" med Oslo Lysverker som
har ansvaret for skogskjøtsel av et omfattende ledningsnett i Hal-
lingdal. Oslo Lysverker uttrykte stor interesse for aktuelle mu-
ligheter og metoder for en bedre skjøtsel av kraftledningsgater.
E-verkene har tydeligvis behov for informasjon og bedre veiledning
på dette området.

I samarbeid med Oslo Lysverker har vi funnet fram til aktuelle
forsøksstrekninger under 300 kV ledningen Hol I og II på Ringeri-
ke, like øst og vest for Hønefoss. Strekningen ligger sentralt til
for oppfølging og representerer de fleste aktuelle problemstillin-
ger. I 1989 ble det gjennomført forsøk i ledningsgaten på følgende
fagområder: økonomi, landskapspleie/miljø, vilt og teknisk, dvs.
bruk av ryddesag med sprøyteaggregat for glyfosat. Forsøkene blir
gjennomført etter tillatelse fra Oslo Lysverker og grunneierne.
Det er lagt ut spesielle forsøksruter med ulik behandling, og
neste år vil det bli satt ut stiklinger av selje. Disse skal er-
statte bjørk og or som elgen ikke prioriterer.

Det er gjennomført vurdering av økonomien ved begrenset skog-
produksjon på deler av strekningen. Foreløpige resultater viser
meget god netto under bestemte vilkår. økonomien er til vurdering
ved Institutt for skogøkonomi (fra 01.01.90 Inst. for skogfag),
NLH som vil utarbeide lønnsomhetskurver for bruk i det videre
arbeid.

Vi har hatt kontakt med enkelte maskinleverandører som arbeider
med å utvikle mer miljøvennlig utstyr, dvs, lettere utstyr som gir
mindre terrengskader.

O le et for 1990: Nevnte forsøk vil bli fulgt opp videre i år,
og det er aktuelt å utarbeide en foreløpig rapport høsten 1990/
våren 1991. Informasjonsbrosjyre om temaet antas å foreligge i
løpet av våren 1990.
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Tittel: EN BOTANISK OPPFØLGING AV STRANDSONEN I
STORVATNET.

Forfatter(e): SIGRID EIE

Ansvarlig inst.: NVE-NATUR OG LANDSKAPSAVD.

Registreringen i 1989 er en fortsettelse av arbeidet som ble
påbegynt i 1984. Foruten at observasjonene fra 1984 er brukt som
grunnlagsmateriale, er resultatene fra 1984 sammenlignet med
resultatene fra 1989. Det er lagt fem kvadrater og syv
transekter på forskjellige steder i reguleringssonen. I tillegg
er det tatt bilder for visuell dokumentasjon av deler av
reguleringssonen. Flere av bildene er tatt på samme sted som det
ble tatt bilder i 1984. For bestemmelse av noen av artene er
amanuensis Odd Vevle kontaktet.

Storvatnet var fram til 1979 magasin til Tårnet kraftverk. Etter
bruddet i 1979 har vannstanden, med mindre variasjoner, ligget
på 95 m o.h. Dette er 3-4 m over opprinnelig vannivå, og 3-4 m
under HRV.

Mye tyder på at formen på magasinet og bunnmateriale (stein,
grus og sand) i reguleringssonen har vært den samme siden den
ble tørrlagt i 1979. I de siste fem åra har det ikke skjedd
merkbare morfologiske endringer i reguleringssonen. Fotografier
fra 1984 og 1989 viser at selv mindre stein har beholdt plassen.
Det samme gjelder lokaliteter med humus og gamle vannstandsnivå-
er med oppsamlet finmateriale og grus. Et unntak er hytteområdet
i vest, hvor stein er fjernet. Hytteeierne har satt sine spor,
- ryddet plass til båter og brent bål.

Forandringene vises i plantedekket. Vegetasjonen har i flere av
områdene med middels stor stein og grus, utviklet seg fra
enkeltplanter til sammenhengende vegetasjon. Reguleringssonen
har blitt mer grønn. Også ved HRV, i områder med relativt bratte
skråninger, er det på flere steder, der det før var renvaskede
steiner og blokker, etablert planter. Plantene som har etablert
seg, er i første rekke nøysomme pionerplanter. Det er i dragene
med torvdekke, på myrene og i områder med grus, vegetasjonen har
skutt størst fart. I hovedsak er det arter av moser, gras og me-
terhøye busker av bjørk og/eller vier. I 1984 var kontrasten
stor mellom vikene i syd med solide torvlag og resten av regule-
ringssonen. Millioner av snøull, et bølgende hvitt hav, dekket
torvlagene, mens resten av sonen bar preg av å være en steinør-
ken. Sist sommer var snøullbestanden sterkt redusert. Delvis var
den enkelte steder erstattet av annen vegetasjon, men på deler
av flere av lokalitetene med solide torvlag, var ingen vegeta-
sjon. De "frodigste" lokalitetene var, med unntak av myrene,
områder med stein og grus.

Foruten substratets beskaffenhet er tilgangen på vann en abio-
tisk faktor som bidrar til ulike vekstbetingelser i regulerings-
sonen. Uten at det er foretatt målinger, virker vannstandsnivået
i Storvatnet stabilt. Storvatnet gir en jamn tilgang på fuktig-
het til strandområder nærmest vannspeilet. Høyereliggende
strandområder er avhengig av nedbør og avrenning fra omkringlig-
gende områder. Sammenlignes julinedbøren disse to årene, kom det
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i Kirkenes 35 mm mer nedbør i 1989 enn i 1984, men da regule-
ringssonen virket mer tørr i 1989 enn i 1984, kan dette ha sam-
menheng med at tilsiget fra omkringliggende områder er i ferd
med å finne seg permanente løp. I en av myrene på sydsiden, av-
speiler vegetasjonsdekket et merkelig vegetasjonsmønster. Eriop-
horum angustifolium vokser i en formasjon av sirkler. Tenker man
seg en rett linje på langs av myra, ligger sirklene vekselvis på
hver sin side av den tenkte linja. Her er det nærliggende å
tenke seg at avrenningen under vegetasjondekket i myra følger en
meanderformet åre.

Alle de registrerte plantene kan vokse på næringsfattig grunn. I
løpet av de siste fem åra har mellom 20 og 30 nye arter etablert
seg i reguleringssonen. Vegetasjonsutviklingen har gått raskt.
Selv blåbær som skyr reguleringssoner, er på vei inn. Eksempla-
rene er små og puslete, men de vil før eller senere etablere seg
i sonen. I tillegg til at nye arter har etablert seg, har de
etablerte bestander økt i tetthet.

Dette er den første registreringen av sitt slag i Norge, og det
er interessant å kunne følge suksesjonen. Konkurransen mellom
artene vil gjøre seg mer og mer gjeldene, og de artene som til
enhver tid har størst evne til å tilpasse seg miljøet, vil greie
seg best. På knusk tørr torv og i masser av stein kan det vokse
bjørk tilsynelatende uten vann, men disse individene kan være
utstyrt med et knippe av røtter på mange meter. Et tilfeldig
valg eksemplar, ca 50 cm høy, hadde ved nærmere undersøkelse
røtter på minst 2,5 meter. Det hadde vært ønskelig å kunne
foreta fysisk\kjemiske målinger for å kunne bekrefte endringer i
det biotiske miljøet. Da tenker jeg spesielt på temp. og
fuktighet i jord, nedbør og næringsinnholdet i substratet. I
tillegg bør det foretas en skikkelig oppmåling av
reguleringssonen.
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Tittel: GIFTALGEN PRYMNESIUM PARVUM I RYFYLKEFJORDENE,
JULI-AUGUST 1989.

Forfatter(e): STEIN KAARTVEDT, TORBJØRN M. JOHNSEN,
DAG L. AKSNES, ULF LIE OG HARALD SVENDSEN.

Ansvarlig inst.: UNIV. I BERGEN, INST. FOR MARINBIOLOGI.

Etterundersøkelsesprogrammet har bistått med midler til denne
undersøkelsen, som også må sees i sammenheng med "Ryfylke-
prosjektet" som finanseres av Konsjesjonsavgiftsfondet.

Nedenfor gjengis rapportens sammendrag (s 1.-3.).

Sammendraq

Sommeren 1989 døde 750 tonn laks og regnbueørret i
Ryfylkefjordene. Det totale økonomiske tapet er anslått til 35
millioner kr. Fiskedøden ble tilskrevet algen Pr mnesium arvum
som tidligere har forårsaket fiskedød i brakkvannsområder.

I denne rapporten vurderer vi hvilke forhold som kan ha ført til
oppblomstringen og spredningen av algen, innbefattet betydningen
av endringer i økosystemet de senere år som følge av Ulla-Førre
utbyggingen, sur nedbør og etableringen av fiskeoppdrett. Vi
vurderer også forhold som kan ha vært av betydning for algens
giftvirkning.

Pr mnesium arvum ble funnet både i de frie vannmassene og
sittende på fast substrat. Konsentrasjonene på substrat var opp
til 100 ganger høyere enn i vannmassene. P. parvum var aldri noen
dominerende form i planktonet, og forholdene synes ikke å ha
ligget til rette for en masseoppblomstring av arten.

Både fiskedød og algen ble først registrert i Hylsfjorden, og
oppblomstringen synes å ha startet i brakkvannslaget i denne
fjordarmen. Laboratorieforsøk viste at algeproduksjon og vekst var
best ved saltholdigheter tilsvarende dem som ble funnet i dette
brakkvannslaget. Det var ikke avvikende saltholdighet i overflaten
i 1989 i forhold til tiden før Ulla-Førre-utbyggingen.

Hylsfjorden skiller seg i flere henseender fra resten av
fjordmiljøet, og avvik i dette miljøet i forhold til det øvrige
fjordsystemet har trolig vært vesentlig for oppblomstringen. Hylen
kraftverk var ikke i drift i juli, og lang oppholdstid og høye
temperaturer i Hylsfjorden i denne perioden har trolig vært
gunstig for lokal vekst av r mnesium arvum. Dette tilsvarer
forholdene før Ulla-Førre-utbyggingen. P. parvum sin tendens til
fastsittende levevis kan ha medvirket til lokal oppbygging av en
populasjon inne i Hylsfjorden. Lave silikatkonsentrasjoner som
forekommer i Hylsfjorden om sommeren når kraftverket er ute av
drift, kan forventes å favorisere vekst av flagellater (gruppen
P. parvum tilhører) i denne fjordarmen. Ulla-Førre utbyggingen har
ført til betydelig økt næringstilførsel til Hylsfjorden, og dette
har gjort næringstilførselen mer lik den i øvrige deler av
fjordsystemet.
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I begynnelsen av juli 1989 var det et større reservoar av nitrat
og silikat i brakkvannslaget enn normalt, grunnet ekstraordinær
kjøring av kraftverket i juni. Stor ferskvannstilførsel fra Hylen
synes å gi lav alkalinitet (små mengder oppløst uorganisk karbon)
i brakkvannslaget, og dette kan sannsynligvis hemme veksten hos
enkelte marine planktonalger. P. parvum er imidlertid i stand til
å utnytte organiske karbonkilder. Ut fra en samlet vurdering
finner vi ikke grunnlag for å knytte oppblomstringen av P.
parvum i Hylsfjorden til Ulla-Førre utbyggingen.

Konsentrasjoner av Pr mnesium arvum i de frie vannmassene kan
forklares med at liten fosfortilførsel har begrenset algeveksten.
God fosfortilgang har ellers vært sett på som bakgrunnen for
enkelte tidligere oppblomstringer av P. parvum. P. parvum som var
festet til makroalger, har trolig kunne nyttiggjøre seg
næringsstoffer som ble utskilt fra disse. Fosforutslipp fra
fiskeoppdrettsanleggene i Hylsfjorden var av en slik størrelse at
de kan ha hatt betydning for lokale algeforekomster i Hylsfjorden.
Det har vært små endringer i nitratkonsentrasjonene i ferskvannet
de siste 15 årene, og det er ikke grunnlag for å knytte
oppblomstringen til endringer i sur nedbør i denne perioden.

Giftvirkningen fra Pr mnesium arvum er svært variabel, og algen
forekommer både i giftig og ikke giftig form. Fosfatbegrenset
vekst synes å ha vært vesentlig for giftproduksjonen i
Ryfylkefjordene. Algekonsentrasjonene i vannmassene lå ca 100-1000
ganger lavere enn ved tidligere kjente eksempler der algen har
forårsaket fiskedød og ca 10-100 ganger lavere enn det som regnes
som minimumskonsentrasjon for at fiskedød skal inntre. Større
algekonsentrasjoner enn de rapporterte kan imidlertid ha vært
utgangspunkt for giftproduksjonen. Konsentrasjoner av P. parvum
som fantes på makrovegetasjon, vil lokalt kunne gi opphav til
"giftlommer" av vann. Konsentrasjoner av P. parvum på fiske merder
vil kunne gi slike småskala giftlommer.

Spredningen av Pr nesium arvum ut av Hylsfjorden/Sandsfjorden
var knyttet til transportprosesser initiert av ferskvannsutslipp.
Ekstremt store ferskvannsutslipp ved kraftverket i Hylen samtidig
med at P. parvum begynte å gjøre seg gjeldende i Hylsfjorden var
et svært uheldig sammentreff. Disse utslippene førte P. parvum ut
i sandsfjorden. Sammen med stor ferskvanntilførsel fra andre
kilder som følge av kraftig nedbør, har dette ført til en langt
mer omfattende spredning av algen utenfor Sandsfjorden enn hva som
kan forventes å være gjennomsnittstilfellet ved eventuelle senere
oppblomstringer.

Referanse: Kaartvedt, S., Johnsen, T.M., Aksnes, D.L., Lie, U. &
Svendsen, H. 1990. Giftalgen Pr mnesium arvum i
Ryfylkefjordene, juli - august 1989. INB-Rapp. nr.2,
1990. Univ. Bergen. Inst. f. marinbiologi. 67s.
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STIPENDINNENVASSDRAGSFORVALTNING

Som kjent har NVE gjennom sine FoU-program innen vassdragssektoren,
utlyst inntil 10 stipendier hvert år fra 1988.

Stipendiene gis til studier som tar opp spørsmål knyttet til
vassdragsforvaltning innen ulike felt som biotopjustering,
hydrologi, inngrep i vassdragssystemet, vannbruksplanlegging,
vassdragsdrift og vassdragsjus.

I 1988 ble følgende tildelt stipend innen etterundersøkelses-
programmet:

Bernt H. Dybendal til å fullføre diplomoppgave ved NTH,
Institutt vassbygging. Han arbeidet med ismodell for drift av
kraftverk.
Stein-Erik Lauritzen, førstelektor ved Universitetet i Bergen,
Geologisk institutt avd.B, for videre bearbeiding av
datamateriale fra vassdrag i karstområder.
Ingard Moen, til å fullføre hovedoppgave ved Universitetet i
Bergen, Geofysisk institutt. Oppgaven er tilknyttet
Ryfylkefjord-prosjektet og går på modellarbeid, med forsøk
utført ved NHL.

- Nils R. Olsen, siv.ing. og vit.ass. ved NTH, Institutt for
vassbygging. Hans studier omfatter kraftverksinntak i
masseførende elver med arbeid i Nepal.

- Aase Skaug, student Norges Landbrukshøyskole, Institutt for
landskapsarkitektur som har som oppgave "Landskapsanalyse ved
kraftledningsplanlegging ved hjelp av digitale terrengmodeller
(DTM)".

I 1989 ble følgende tildelt stipend innen etterundersøkelses-
programmet:
- Ingun Raastad, til å fullføre hovedoppgave ved Norges Idretts-

høyskole. Tema for oppgaven er: Friluftlivsutøveres holdning til
og reaksjon på inngrep som følge av kraftutbygging".
Jarl øvstedal, student Universitetet i Bergen, Geologisk
institutt avd.B, som har som oppgave "Sirijordas karst akvifer,
Nordland".

- Jarle Håvardstun, student Universitetet i Bergen, Zoologisk
Museum som har hovedoppgave "Livshistorie og produksjon for
arter av fjærmyggene Chironomus og Micropsectra i et
terskelbasseng".

Stipendienes størrelse varierer fra 8 000 til 15 000 kr.
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