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Sammendrag 
FoU-programmet "Vassdragsmiljø" startet opp i 1997, og dette er den 

første årsrapporten fra programmet. Programmet fungerer som et ledd i å 
bedre forvaltningskompetansen innenfor vassdragssektoren, og ikke minst 

når det gjelder miljøfaglige spørsmål. Det er landets ledende faginstanser 

som er prosjektutførende. Rapporten gir et kort sammendrag av prosjekter 
det er mottatt årsrapporter/sluttrapporter fra. 

Abstract 
The R & D Programme,"The Watercourse Environment", commenced in 
1997, and this is the first report from the programme. The aim of the 

programme is to improve governmental management competency within 

the watercourse sector, especially with regard to environmental questions. 

The country's leading research institutions carry out the projects. The 
report provides a short summary of the projects from which annual 

reports/final reports have been received. 
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Forord 
Bakgrunnen for FoU-programmet Vassdragsmiljø (1997-2001) er et forvalt
ningsbehov for videreføring av Etterundersøkelses-, Biotopjusterings- og 
Vassdragsdriftsprogrammet og deres type prosjekter. Enkelte prosjekter fra 
disse programmene er direkte videreført i "Vassdragsmiljø", i tillegg til 
nyetablerte prosjekter. Det er også innledet samarbeid med Direktoratet for 
naturforvaltning og Energiforsyningens Fellesorganisasjon. 

For NVE er det forskningens nytteverdi for utvikling av etatens forvaltnings
kompetanse som er retningsgivende for aktiviteten på FoU-området. Budsjettet 
for 1997 var på 2.4 mill kroner, finansiert av Olje- og energidepartementet og 
28 prosjekter fikk støtte gjennom programmet. Det ble også gitt støtte til dr. 
grad og professor Il stilling. 

Programmet skal bidra til å øke kunnskapen om naturgrunnlaget, prosesser i 
vassdragsmiljøet, miljøkonsekvenser av inngrep og tiltak i vassdrag, behov og 
metoder for å sikre et levende vassdragsmiljø og gjøre ervervet kunnskap 
tilgjengelig for forvaltning, forskning og allmennhet. NVE har satset på tre 
fagområder: naturgrunnlag, analyse av inngrep, opplevelse og miljø. Natur
grunnlag tar for seg materialtransport i vassdrag, erosjon, klima og hydrologi. 
Analyse av inngrep omhandler miljøkonsekvenser av inngrep, minstevann
føring og flerbruk av vassdrag, mens Opplevelse og miljø er restaurering av 
vassdrag, friluftsliv og landskap. 

Denne årsrapporten er den første fra programmet, og er basert på innsendte 
årsrapporter fra de enkelte prosjektene. For de omtalte prosjektene er 
fagansvarlige institusjoner/eventuelle forfattere nevnt, og der egne 
sluttrapporter er utført, er dette nevnt med referanse. Til slutt i rapporten, er 

det en oversikt over alle prosjekter som fikk støtte fra Vassdragsmiljø
programmet i 1997. 

Rapporten er redigert av konsulent Heidi Kannick og programleder Gry Berg. 

Oslo, november 1998 

~~ 
Gry Berg 
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Sammendrag 
Avsluttede prosjekter 
Prosjektet «Regional breovervåking i Sør-Norge» er blant prosjektene som ble 
avsluttet i 1997. Breenes front- og arealendringer siden 1960-tallet i Sør-Norge 
har blitt undersøkt. De største frontendringer er målt for Kjenndalsbreen med 
+ 920 m og - 1050 m for Lodalsbreen, begge to utløpere fra Jostedalsbreen. 

Breene på Sunnmøre har økt lite i areal og frontposisjonen har ikke endret seg. 
Det samme gjelder utløperne på den nordligste delen av Ålfotbreen. I 
Jotunheimen har seks av de sju undersøkte breene hatt en tilbaketrekning. På 
Jostefonn har utløperne i sørøst hatt en tilbaketrekning, men i nordvest har det 
ikke vært noen endring. 

Bakgrunnen til prosjektet «Bunntransport i vassdrag - en gjennomgang av 
internasjonal litteratur» var behovet for økt kunnskap om transportprosessene 
til bunnmaterialet, målemetodikk, matematiske modeller og virkninger av 
forskjellige inngrep. Det er i denne sammenheng utført et litteratursøk på 
internasjonale publikasjoner om bunntransportprosesser i grus- og steineIver. 
Rapporten beskriver de siste 20 års utvikling innenfor fagfeltet. 

I prosjektet «Utvandring av vinterstøing og smolt av Hunderørret forbi 
Hunderfossen», ble spørsmålet om når, og under hvilke vannslippsituasjoner 
utvandringen inntreffer stilt. Fisketrappa ved Hunderfossen fungerer ikke som 
utvandringsvei for utgytt Hunderørret. Det er kun ved få anledninger blitt 
observert nedvandrende vinterstøing i trappa om våren. Veteranvandrende 
Hunderørret må derfor ha sluppet seg ut gjennom flomlukene i demningen 
under foregående gytevandring, enten om høsten eller om våren. Resultatene 
indikerer at det er vannføringen og lukemanøvreringen som igangsetter 
utvandringen av vinterstøing, fremfor vanntemperaturen. Det er grunn til å tro 
av nedvandring av smolt fra oppvekstplassene ovenfor Hunderfossen kan møte 
de samme problemene med utvandring over dammen som vinterstøingen. 

Resultatene fra «Tettleik av presmolt laks og aure i Vestlandselvar i høve til 
vassføring og temperatur», blir tolket dit at laks er en overlegen konkurrent til 
aure, selv ved lav vannføring, men blir utkonkurrert av aure ved lave vår
temperaturer og ved dårlig vannkvalitet. Dette er mest sannsynlig et resultat av 
fysiologiske avgrensninger for laks, og ikke et resultat av direkte konkurranse. 
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Prosjekter som videreføres 
«Erosjon og sedimenttransport i felt med fremrykkende breer i Oldenelv i Sogn 
og Fjordane fylke» er blant de prosjektene som fortsetter i 1998. Det vil 

medføre en kompetanseheving i form av økt kunnskap om hvordan endrede 
naturlige betingelser i form av fremrykkende breer påvirker materialstrømmen 
i nedenforliggende vassdrag. 

Rapporten fra prosjektet «Forsøksserier i testrigg» omhandler resultatene fra 
forsøk i en renne fylt med vann, hvor en har plassert en metallplate i bunnen 
som utvalgte steiner sklir over. Metallplaten har akustiske sensorer for måling 
av bunntransport. Fra det enkle testoppsettet kan det derfor bare i begrenset 
utstrekning trekkes for bastante konklusjoner som kan hevdes å gjelde for 

virkelige forsøk ute i felten. Prosjektet ble videreført i 1998 med forsøk ute i 

felt. 

FoU-prosjektet «Isforhold i Finnmark» ble iverksatt i 1997 for å gi bedre 
grunnlag for vurderinger i forbindelse med: varsling av isgang og vannførings
endringer i forbindelse med is i vassdrag, risiko- og sårbarhetsananlyser, 
erosjonssikring og vassdragsforvaltning. 

«Minstevannføring og begroingsproblematikk i Børselva» er en del av et større 

FoU-prosjekt i Børselva. Formålet er å finne frem til et fremtidig manøvrer
ingsreglement for vassdraget som både tilfredsstiller krav til energiproduksjon 
og vassdragets egenverdi som natursystem. 

«Breundersøkelser på Langfjordjøkelen» er undersøkelser på en bre i Nord
Norge og en videreføring av et tidligere prosjekt i FoU-programmet 
"Vassdragsdrift" . Her viser det seg at det har skjedd noen arealendringer i hvert 
høydeintervall på breen, og prosentvis mest under 700 m o.h. Breens totale 
areal er redusert med 20 %. 

Prosjektet <<Endringer i erosjonsprosesser og sedimenttransport som følge av 
forbygninger og erosjonssikringstiltak, Gråelva i Nord-Trøndelag» startet i 

1991. Det vil bety en kompetanseheving i form av økt kunnskap om 
innvirkningen av erosjonssikrende tiltak i leirområder med hensyn på 

erosjonsprosesser, sedimenttransport og vannkvalitet. Overføringsverdien til 
vassdrag i tilsvarende områder er høy. Dette er det første prosjekt i Norge der 

effekten av forbygninger på de naturlige fluviale prosesser måles systematisk 

og kvantifiseres. 

«Hvordan påvirker steinsetting den biologiske produksjonen i et vassdrag? 

0rret- og invertebratundersøkelse i Gråelva, Nord-Trøndelag» vil også fortsette 
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i 1998. Den høye tettheten av yngel i de ikke steinsatte områdene øverst i elva 
skyldes at ørreten gyter der. Ungene vandrer gradvis nedover elva, samtidig 

som tettheten tynnes ut i gyteområdene. Det synes ikke å være gyting i den 

steinsatte delen. Tettheten av bunndyr i det steinsatte området nærmer seg det 
som ble påvist i området ovenfor. 

«TilsI amming av Gaula. Årsaker og konsekvenser for vannkvalitet og livet i 

elva». I dette prosjektet er det lagt vekt på å dokumentere at vannet i Gaula, 

som er en av landets beste lakseelver, har vært svært forurenset av leir- og 
siltpartikler og dette skyldes tidligere grusgraving langs elva. Dette har 
negative konsekvenser for livet i elva ved at både fisk og bunnfauna skades. 

Prosjektet «Bestand og rekrutteringsundersøkelser i Orkla» videreføres. 

Produksjonen av smolt har økt, i gjennomsnitt 80 %, i perioden etter 

reguleringen. Endringen i smoltproduksjonen skyldes i stor grad stabilisert og 

høy vannføring om vinteren etter reguleringen. Foreløpige analyser av 

lufttemperaturen som indikator for ismengde, tyder på at issituasjonen i februar 

og mars også har betydning for smoltproduksjonen. 

Formålet med «Miljøfaglige undersøkelser i 0yeren», er å skaffe nok basis

kunnskap om de naturfaglige sammenhenger. På denne måten er det mulig å 
anbefale et mer tilpasset manøvreringsreglement i fremtiden. Det er først og 
fremst deltaområdet som står i fokus, og fugl og fisk er de viktigste 

enkeltfaktorer. 

Målet med «Slektskap og kolonisering hos ørekyt» er å studere populasjons

genetikken til ørekyt i Norge med sikte på å kunne gjenkjenne ulike 

populasjoner slik at man får kunnskap om artens spredningsmekanismer. 

I prosjektet «Elverestaurering under norske forhold» blir det fremskaffet 

kartunderlag for både før- og ettersituasjonen ved den gjennomførte 

kanaliseringen i Måna. Strekningen er dessuten fotografert med hjelp av 

luftskip, men på høy vannføring. 
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Forsøksserier i testrigg 
Forsøksserier i testrigg for utvikling av passiv akustisk sensor for 
å registrere bunntransport i vassdrag. 

ClampOn Energy AS 

Løsmasse i elver og vassdrag er en viktig ressurs fordi den brukes 
til en rekke formål. Bedre måleutstyr for å beregne den løsmassen 
som rives med vannmassene er derlor en forutsetning for en 
bærekraftig utnyttelse av grusressursene som fins i vassdragene. 

Det har etter hvert blitt begrensninger i tilgangen på løsmasser fra kvartære 
avsetninger i naturen. Mange naturlige løsmasseforekomster er enten uttømt 
eller båndlagt. I senere år har grus fra vassdragene blitt en alternativ kilde og 
grusuttaket herfra har økt betydelig. Grusmasse representerer altså en viktig 
ressurs for grunneierne. Problemet er imidlertid at ukontrollerte uttak av 
masser fra elvene kan føre til uforutsette endringer i elveløpene. Bedre 
måleutstyr for å beregne den løsmassen som rives med vannmassene er derfor 
en forutsetning for en bærekraftig utnyttelse av grusressursene som fins i 
vassdragene. 

ClampOn AS har spesialisert seg på å måle partikler som blir revet med i en 
lukket rørstrøm. Bedriftens største marked er å måle sandpartikler som kommer 
opp med råoljen i en oljebrønn. En benytter da passiv akustikk som baserer seg 
på de lydbølger som oppstår når sandpartiklene treffer innsiden av rørveggen, 
altså fungerer rørveggen som en membran som opptar energi fra partiklene. På 
utsiden av rørveggen befinner det seg en sensor som fanger opp energi i form 
av ultralyd i rørveggen (membranen). Sensoren er innstilt, eller kalibrert, til å 
oppfatte lyder innen det frekvensområdet som motsvarer det man lytter etter, i 
dette tilfellet sand. 

ClampOn AS har altså spesialisert seg på å fange opp lyd fra sandpartikler som 
skraper eller slår mot stål. NVE henvendte seg derfor høsten 1997 til ClampOn 
AS med spørsmål om denne teknologien også kunne utnyttes i åpne kanaler til 
å detektere bunntransport i vassdrag. I et vassdrag har vi forstått at det er 
ønskelig å finne ut: 

1. om det finnes sand, grus og/eller steiner som sklir langs bunnen 
2. om en slik eventuell bunntransport er økende eller avtakende 
3. om det er mulig å gi et kvantitativt anslag over mengden bunntransportert 
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masse 
4. om det er mulig å angi en fordeling etter partikkelstørreise av 

bunntransportert mengde 

Rapporten omhandler resultatene fra forsøk i en renne fylt med vann hvor en 
har plassert en metallplate i bunnen som utvalgte steiner sklir over. En har 
konsentrert seg om to størrelsesklasser av steiner. Begge klassene inneholder 
steiner fra elva Jostedøla i Sogn. I den minste klassen varierer steinaksene 
mellom 32 og 64 mm. I den andre klassen er størrelsen mellom 64 og 128 mm. 
Vekten på steinene varierer i den minste klassen mellom 115 gram og 267 
gram. De største steinene veier mellom 670 og 1025 gram. 

På baksiden av metallplaten som de nevnte steinene sklir over sammen med 
vann, er plassert sensorer hvor passive, akustiske utslag ble avlest som 
funksjon bl.a. av: 

• lyttefrekvens 
• steinenes vekt 
• steinenes form, dvs. rulling eller skliing 

Det er meget dyrt og vanskelig i et laboratorieforsøk å simulere forholdene 
langs bunnen i et vassdrag. Fra vårt enkle testoppsett kan det derfor bare i 
begrenset utstrekning trekkes for bastante konklusjoner, som kan hevdes å 
gjelde for virkelige forsøk ute i felten. Rapporten omhandler derfor forsøk som 
primært har som hensikt å finne ut om ideen med stålplater påmontert akustiske 
sensorer for plassering i vassdrag, bør forkastes. Vi har ikke kunnet trekke en 
slik konklusjon selv om en rekke spørsmål gjenstår å svare på. 

Vi mener imidlertid at vi har kunnet svare på mange spørsmål. Det synes som 
om vi har funnet en sensor med karakteristisk lyttefrekvens som egner seg godt 
for å registrere de steintypene vi har fått fra Jostedøla (i alle fall i en 
laboratoriesituasjon). Videre har vi vist at sensoren ut fra et mer eller mindre 
vilkårlig valgt kalibreringspunkt, gir fornuftige trendutslag ettersom massen av 
grus og stein som sklir over plata i rennen (bølgelederplata), avtar eller øker. 

Tolkninger av det ubehandlede råsignalet (dvs. ikke kalibrert for støy/masse 
forholdet) på utvalgte forsøksserier av Jostedøla-steinene i vår kunstige 
vannrenne, viser at store steiner klart gir større signalutslag sammenlignet med 
mindre steiner som har samme form. Forsøk med mer vilkårlig sammensatte 
steinansamlinger for å øke massen nedover renna vår, gir stort sett økende 
signalutslag med økende mengde. Feilkildene i vårt oppsett er imidlertid for 
mange til at en entydig relasjon mellom masse og signalutslag kan etableres. 
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Det antas f.eks. at transportmønsteret over bølgelederplata til steiner i ordentlig 
neddykket tilstand, er forskjellig fra det vi registrerer i vår renne hvor 
tyngdekomponenten til steinene er en mer dominerende skyvfaktor enn 
vannsiget. 

Dette prosjektet er et forprosjekt og går videre i 1998 med forsøk ute i felt. 

Referanse: Forsøksserier i testriggfor utvikling av passiv akustisk sensor for å 
registrere bunntransport i vassdrag, ClampOn Energy AS, Rapport: C E 
32.01.00 1.98. 
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Regional breovervåking i 
Sør-Norge 
Hilleborg Konnestad Sorteberg, NVE-HB 

På utvalgte breområder i Sør-Norge er breenes front- og 
area/endringer siden 1960-tallet blitt undersøkt. Undersøke/sene er 
basert på visuelle observasjoner av vertikale flyfoto fra 1960-tallet, 
1980-tallet og 1997. 

Hensikten med flyfotograferingen var å få en oversikt over disse endringene. 
Flyfotograferingen ble dessuten gjort med tanke på kartkonstruksjon for 
kontroll av massebalansemålinger og beregning av volumendringer. 

Oppummering av resultater 
De største frontendringer er målt for Kjenndalsbreen med + 920 m og - 1050 m 
for Lodalsbreen, begge to utløpere fra Jostedalsbreen. Breene på SunnmØre har 
ikke endret frontposisjon fra 1960-tallet til 1997. Arealet på breene har økt 
svakt i tilsvarende periode. 

Nordlig- og østlig del av Ålfotbreen har minket i areal fra 1968 til 1988, og økt 
i perioden 1988-1997. Snøforholdene i 1968 og 1997 har gjort det umulig å 
definere frontposisjonen. For å kunne dokumentere frontposisjonen i dag bør 
det befares i felt. 

I Aurlandsfjella har snøforholdene gjort det vanskelig å skille mellom hva som 
er breområde, og hva som er snøfonner. Resultatene viser at arealet til 
Svartavassbreen og Storskavlen har økt, men for å kunne dokumentere 
endringene bør det befares i felt. 

Det er fire klare hovedtrekk i brefrontendringene til utløperne av Nordre- og 

Søndre Folgefonna: 
1. Utløperne tilknyttet et regulert magasin har trukket seg tilbake i hele 

perioden 1959 - 1997. Dette er Juklabreen, Blådalsbreen og 
Mosevassbreen. Tilsvarende har frontendringene vært for Sauanutbreen og 
Svartenutbreen som har brefronten tilknyttet et uregulert vann. 
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Figur 8 illustrerer frontposisjonendringene til Nigardsbreen og Tuftebreen . 

Brenavn Fra midten av 1960- Fra midten av Fra midten av 
tallet til midten av 19SD-tallet til 196D-tallet til 
19S0-tallet 1997 1997 

Melkevollbreen +1703 +6008 +710 
(088.1 Z.1 C) 
Kjøtabreen ±O 3 +2608 +260 
(088.1 Z.1 C) 
Briksdalsbreen +1803 +3908 +570 
(088.1 Z.1 C) +123 +434 +557 

Brenndalsbreen - +1808 +180 
(088.1 Z.1 C) 
Kjenndalsbreen +6203 +3008 +920 
(088.2Z.2C) 
Bødalsbreen +605 +2508 +310 
(088.2Z.2B2Z) 
Erdalsbreen -2002 -607 -260 
(088.Z.B1Z) 
Vetledaisbreen -1802 -707 -250 
(088.Z.B1Z) 
Austdalsbreen O - - -500 
(076.Z.H) 
Stegholtbreen -4804 -606 -540 
(076.Z.FZ) -627 -57 -684 

Lodalsbreen -7502 -3007 -1050 
(076.Z.FZ) 
Fåbergstøisbreen -6904 -606 -750 
(076.Z.F2) -887 -48 -935 

Nigardsbreen -4804 +1906 -290 
(076.Z.EZ) -546 +186 -310 

Tuftebreen -1301 +1906 +60 
(076.Z.DA) 
Baklibreen +70 1 +3506 +420 
(076.Z.DZ) 
Bergsetbreen +3001 +3606 +660 
(076.Z.DZ) 
Tunsbergdalsbreen -200 4 -1506 -350 
(076.Z.BC) 
Austerdalsbreen -2603 +60 e +200 
(071.Z.D) -237 +47 -190 

Bøyabreen - - +110 
(078.2B) 

Tabell 5. Brefrontendnnger I meter for utløpsbreer av Jostedalsbreen fra 1964 til 
1997. Nummeret i parentes er breenes tilhørende vassdragsnummer. 
+) framrykk og -) tilbaketrekning. Tall angitt med kursiver målinger gjort 
på bakken. O) Kart brukt for 1966. __ 
l )Periode 1964-1984, 2) Periode 1964-1985, 3) Periode 1964-1986, 
4) Periode 1966-1984,5) Periode 1966-1986,6) Periode 1984-1997, 
7) Periode 1985-1997, e) Periode 1986-1997. 
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2. Gråfjellsbrea, Breidablikkbrea og Kjeringebotnbreen har trukket seg tilbake 
i hele perioden 1959 - 1997. 

3. Bondhusbrea, Dettebreen og Blomstølskardbreen har gått fram i hele 
perioden 1959 - 1997. 

Utløperne til Jostedalsbreen viser fire hovedtrekk i brefrontendringene: 
1. Austdalsbreen, hvor brefronten er tilknyttet regulerte magasin, har trukket 

seg tilbake i hele perioden fra 1960-tallet til 1997. 

2. I nordre del har Erdalsbreen, Vetledalsbreen, Stegholtbreen og Lodalsbreen 
trukket seg tilbake i hele perioden fra 1960-tallet til 1997. Tilsvarende 
tilbaketrekning har Fåbergstøisbreen og Tunsbergdalsbreen i østre del. 
Målinger på bakken viser at Fåbergstøisbreen begynte å gå fram i 1993. 

3. Breene i vestre del har hatt framstøt i hele perioden fra 1960-tallet til 1997. 
Dette er Melkevollbreen, Kjøtabreen, Briksdalsbreen, Brenndalsbreen, 
Kjenndalsbreen og Bødalsbreen. Tilsvarende framstøt hadde Baklibreen og 
Bergsetbreen i østre del. Den nedre regenererte delen av både Bøyabreen 
og Supphellebreen har økt i størrelse i hele perioden. 

4. Nigardsbreen og Tuftebreen trakk seg tilbake fra midten av 1960-tallet til 
1984, men har hatt et framstøt fra 1984 - 1997. Tilsvarende viser 
brefrontendringene til Austerdalsbreen. 

På Jostefonn har de sørøstlige brearmene trukket seg tilbake i perioden 1964 -
1997. Området i nordvest viser ingen frontendringer. 

I Jotunheimen har breenes areal minket. Fra midten av 1960-tallet fram til 1997 
har Vestre- og Austre Memurubre, Gråsubreen, Rellstugubreen, Tverråbreen 
og Storbreen trukket seg tilbake. Svellnosbreen har gått fram i tilsvarende 
periode. 

Prosjektet ble avsluttet i 1997. 

Referanse: Sorteberg, R.K., Regional breovervåkning i Sør-Norge 1997. NVE, 
Rapport nr. 8 1998. 
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Briksdalsbreen rykker fremover. Foto: Gry Berg 
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Bunntransport i vassdrag 
Bunntransport i vassdrag - en gjennomgang av internasjonal 
litteratur. 

Tharan Fergus og Jim Bogen, NVE-VV!HM 

Det er det bunntransporterte materiale i en elv som sammen med 
vannføringen bestemmer elveløpets form - gradient, bredde og 
dybde eller dets hydrauliske geometri. Endringer i bunntrans
porten og/eller vannføringen som følge av forskjellige inngrep kan 
medføre endringer i løpets form og bunnmaterialets sammen
setning. Dette kan føre til økte flomproblemer, problemer med 
erosjon og påvirke det biologiske liv i vassdragene. 

Enkelte steder skaper også den naturlige transporten av bunnmateriale 
problemer ved at løpene fylles igjen, bygger seg opp og tar nye veier. Det 
bunntransporterte materiale i norske vassdrag er også en viktig fornybar 
grusressurs. Store uttak av grus kan, der disse overstiger den naturlige 
tilførselen, føre til negative konsekvenser slik som økt erosjon. 

Elveløpene i norske vassdrag er av svært varierende karakter. De glasiale 
storfonnene har gitt spesielle bibetingelser for den postglasiale utviklingen av 
elveløp og elvesletter i vassdragene. Løpsstrekninger med stryk i fast berg og 
irregulære forhold skifter med alluviale delstrekninger der elven har fylt opp 
glasiale basseng og dannet elvesletter. Sedimentkildene er ofte ujevnt fordelt 
slik at delstrekningene får en svært varierende karakter. De mange innsjøene 
medfører også at hvert vassdrag er sammensatt aven rekke lokale erosjons- og 
sedimentasjonssystemer. 

NVE har forvaltningsansvaret for å registrere virkningen av vassdrags
reguleringer på hydrologiske forhold og derunder endringer i material
transporten. NVE gir også tillatelse til grusuttak og har ansvaret for å påse at 
uttak ikke gir miljøskader i vassdragene. Det er derfor et behov for å øke 
kunnskapen om bunntransportprosesser , målemetodikk og matematiske 
modeller. I denne sammenhengen er det utført et systematisk søk og 
gjennomgang av internasjonal og nasjonallitteratur om temaet. 

Dette søket konsentrerer seg først og fremst om litteratur som omhandler 
transport av grus og stein (fra 2.0 mm - meget fin grus og oppover) og 
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prosesser i grus- og steineIver. Dette har sammenheng med at de fleste norske 
vassdrag er karakterisert ved at bunnmaterialet består av grus og stein der sand 
utgjør en mindre andel av volumet av bunnmaterialet. Bunntransporten i grus
og steineIver er svært variabel og varierer først og fremst med vannføringen, 
men også med en rekke andre faktorer. Både måling og modellering av bunn
transport i gruseIver er forholdsvis komplisert og kunnskapen om gruseIver har 
hittil vært mangelfull i forhold til sandelvene. I senere år har det imidlertid vært 
en betydelig internasjonal forskning på prosesser i gruseIver. Litteratursøket 
hadde derfor som formål å klarlegge den internasjonale utviklingen på 
fagfeltet. 

Prosjektet ble avsluttet i 1997. 

Referanse: Fergus, T. & Bogen, J., Bunntransport i vassdrag - en 
gjennomgang av internasjonal litteratur. NVE, Rapport nr. 04 1998. 
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Erosjon og sediment
transport 
Erosjon og sedimenttransport i felt med frem rykkende breer i 
Oldenelv i Sogn og Fjordane fylke 

Sverre Husebye, NVE-HM 

Her kvantifiseres endringer i erosjons- og sedimenttransport
prosessene som følge av fremrykkende breer, og endringer i 
sedimentkilder som dette har medført. økt kunnskap om disse 
forhold vil være av interesse for tolkning av avsetninger etter «den 
lille istid». 

Prosjektet vil bety en kompetanseheving i form av økt kunnskap om hvordan 
endrede naturlige betingelser i form av fremrykkende breer påvirker material
strømmen i nedenforliggende vassdrag. En predikert effekt av klimaendringer 
er økt nedbør, også om vinteren. I neste omgang vil dette føre til at flere breer 
vil vokse og muligens rykke frem. Det er antatt at klimaendringene som nå 
vurderes, vil føre til økt avrenning, spesielt i brepåvirkede vassdrag (jfr. 
Sælthun, 1997). Det ble antydet en beregnet økning i avrenningen opp mot 
30 % i et 30-års perspektiv, og 75 % i et 100-års perspektiv. Prosjektet vil også 
kvantifisere endringene i de fluvial prosesser og material strømmen i vassdraget 
som følge av at naturlige sedimentasjonsbasseng forsvinner eller blir endret. 

Det er stor allmenn interesse forbundet med målinger og informasjon om 
breenes fremrykning, og effekten av dette. 

Prosjektet ble startet høsten 1995 ved at målestasjonene ble bygd. Målingene 
startet opp våren 1996 og bør pågå i fem år, ut år 2000, for å fange opp 
naturlige svingninger og ulike vannføringsforhold. Prøvene vil videre bli 

analysert med hensyn på mengde minerogent og organisk materiale og 
partikkelsammensetning. 

Suspensjonstransporten målt ved K vamme bru viser en signifikant økning sett i 

relasjon til perioden 1975-77, da det ble gjennomført en hovedfagsoppgave i 
Oldenvassdraget. I 1996 ble suspensjonstransporten målt til 17 000 tonn, mens 
tallene for perioden 1975-77 var henholdsvis 9 300 tonn, 7 700 tonn og 5 400 
tonn. Økningen på ca. 250 % viser med all tydelighet at brefremstøtene som nå 
pågår også virker markert inn på de fluviale prosesser og material budsjettet i 
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vassdraget. 

Målinger av sedimentkonsentrasjonen i sideelvene viser også markerte 
økninger sammenliknet med tilsvarende målinger foretatt i perioden 1975-77 
(Husebye, 1983). 

Briksdalsbreen har rykket frem 65 m (1994-95), 58 m (1995-96) og 44 m 
(1996-97). 

Prosjektet fortsetter i 1998. 

Referanse: Husebye, S., Erosjon og sedimenttransport i/elt medfremrykkende 
breer; Oldenelv i Sogn og Fjordane fylke, NVE/HM-Notat 24/97. 

Øvrige referanser: 
Husebye, S., 1983. Oldevatn i Nordjjord; Sedimentasjon av minerogent 
materiale. Upubl. H.oppgave. Geogr. Inst. Universitetet i Oslo. 154 s. 

Sælthun, N.R., 1997. Resultatenefra Nordisk Ministerråds prosjekt om 
klimaendringer og vannkraft. Foredrag i Norsk Vannforening 5. november 
1997 på konferansen: Klimaendringer, flom og vannkraft. 
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Isforhold i Finnmark 
Randi Pytte Asvall og Knut Aune Hoseth, NVE-HMNRN 

FoU prosjektet "Isforhold i Finnmark" ble iverksatt i 1997 for å gi 
bedre grunnlag for vurderinger i forbindelse med: varsling av 
isgang og vannføringsendringer i forbindelse med is i vassdrag, 
risiko- og sårbarhetsananlyser, erosjonssikring og vassdrags
forvaltning. 

Det har i løpet av 1997 blitt samlet inn historisk dokumentasjon på: 
Tidspunkt for isganger i vassdraget. 
Omtale vedrørende virkninger av de største isgangene. 
Registrering av vannstandsobservasjoner for enkelte isganger for 
følgende steder: 

Karasjok tettsted, Levajok, Utsjok, Sirma, Storfossen, Pol mak, Masjok og 
Nedre Bonakas 

Det er også innhentet noe billedmateriale fra tidligere is ganger spesielt ved 
Karasjok tettsted og Levajok. Den eldste dokumentasjonen går tilbake til 1881. 
Gjenstående innsamling av supplerende dokumentasjon samt bearbeiding av 
innsamlede data vil bli utført i kommende prosjektperiode. 

Følgende observasjoner/data er fremskaffet i løpet av 1997: 
Grunnlagsdata: 

Vannstandsdata (Polmak og Iesjohka). 
Værdata (Karasjok og Rustefjelbma). 

Foto og videodokumentasjon: 
Fra isforhold og delvis isganger langs utsatte strekninger i 1996 og 
1997 

Registreringer: 
Iskartlegging. 
Ismåling på utvalgte steder. 
Istykkelse og kvalitetsvurdering av isen. 

Det er dessuten montert 4 stk. loggere for vannstands- og 
vanntemperaturmåling for å følge variasjoner før, under og etter kommende 
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isganger i prosjektperioden. Disse gir også mulighet til å kartlegge bevegelsen 

av ismassene. 

Prosjektet blir videreført i 1998. 

Referanse: Asvall, R.P. & Hoseth, K.A., Isforhold i Finnmark, NVE-internt 

notat. 
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Minstevannføring og 
begroingsproblematikk i 
Børselva 
Karl Jan Aanes og Marit Mjelde, Norsk institutt for vannforskning (NN A) 

Arbeidsområdet for prosjektet er minstevannføring og 
begroingsproblematikk, og feltarbeidet foregår i Børselv
vassdraget i Ballangen kommune, Nordland fylke. Aktiviteten, som 
her er sammenstilt, er en separat del av et større forsknings- og 
utredningsprosjekt i Børselva som startet i 1997. Formålet er å 
finne frem til et fremtidig manøvreringsreglement for vassdraget 
som både tilfredsstiller krav til energiproduksjon og vassdragets 
egenverdi som natursystem. 

Det skal tidlig i perioden utarbeides en tiltaksplan som så skal gjennomføres 
for å få til en restituering av vassdraget hvor bl.a. vannstrengen fra Børsvann til 
Grunnvann åpnes opp, og tilpasses vannføringsforholdene i det nye 
manøvreringsreglementet. Delprosjektet: Minstevannføring og begroings
problematikk i Børselvvassdraget inngår som en viktig del i arbeidet med å 
løse denne oppgaven. 

Arbeidet det første året, i peri"oden 1997-1998, var for fagområdet hydrologi 
fokusert på å finne egnede steder i Børselva for å etablere to vannførings
stasjoner og en stasjon for registrering av vannstand i vassdraget. Det vil 
etterhvert bli mulig å hente inn nødvendig grunnlagsinformasjon om de 
hydrologiske forholdene i vassdraget, som vil gjøre det mulig å etablere 
vannføringskurver og etterhvert få oversikt over lokaltilsiget til Børselva. 

Arbeidet med begroingsforholdene i vassdraget hadde en dominerende rolle i 
vår virksomhet i 1997. Målsettingen var først og fremst å dokumentere, ved 
hjelp av feltregistreringer og flyfotografering, dagens tilstand med hensyn på 
sump- og vannvegetasjon i Børselva, Grunnvann og Knutvann. Undersøkelses
området ble flyfotografert av Fjellanger-Widerøe AlS den 15. august 1997, og i 
perioden fra den 2. til 4. september ble feltarbeidet gjennomført. Plantesam
funnets sammensetning kunne nå beskrives med hensyn på variasjonlbiologisk 
mangfold, dominansforhold og innslag av eventuelle verneverdige arter. Dette 
er her rapportert, og dataene som ble samlet inn dannet grunnlaget for en 

23 



kartlegging av vegetasjonen. Det er utarbeidet kart over vegetasjonsforholdene 
i Børsel va slik de var i 1997. Materialet ga oss mulighet til å dokumentere 
utviklingen av sumpvegetasjon i Børselva i 30-års perioden 1967 - 1997. Under 
feltarbeidet ble lysforhold og dybde grenser for de viktigste sumpplantene i 
Børselva registrert. Innledende arbeid med å vurdere ulike tiltak for å 
begrense/stabilisere vegetasjonen og åpne opp vassdraget er påbegynt. 

Generelt er det å si om vegetasjonen i Børselva at det frem til 1997 har vært en 
økning av helofyttvegetasjonen, som nå dekket ca. 65 % av elva, og hvor 
elvesnelle og starr hadde henholdsvis 31 % og 34 % dekning. Starr-beltene 
hadde innslag av ulike gressarter, busk og kratt. Også i elvesnellebeltene hadde 
det foregått en suksesjon, slik at enkelte nå fungerte som substrat for ulike 
kantarter. Elvas Øvre og nedre deler var i 1997 kraftig gjengrodd med bare 
enkelte åpne partier. I de sentrale delene ved Djupvika var det derimot et 
forholdsvis stort åpent vannspeil med vanndybder på 4-5 m. Helofytt
vegetasjonen har økt dels på bekostning av flytebladsvegetasjonen, der det har 
foregått en oppsamling og tilgrunning av finmateriale, men den har også 
kolonisert nye områder. 

Effektene av erosjonen i jordbrukskanalen, som ble etablert på 60-tallet, kan 
tydelig ses på flybildene. Børselva var her allerede i 1967 grodd delvis igjen, 
og ved feltregistreringene i 1997 var det nesten ikke mulig å finne noe elveløp. 
Området var da bevokst med helofytt- og kantvegetasjon, dominert av 
starrarter, busker og kratt. Det er en prioritert oppgave å starte arbeidet med å 
stoppe denne sedimenttransporten 

Tilgroingen i Børselva begunstiges først og fremst av tre forhold: Reguleringen 
av Børsvatnet, med redusert årlig vannføring og mindre flommer i Børselva. 
Tilførsler av næringsstoffer fra jordbruk og befolkning og tilførsler av 
finmateriale fra kanalen etter 1960. 

Prosjektet blir videreført i 1998. 

Referanse: Aanes, KJ. & Mjelde, M., Minstevannføring og 

begroingsproblematikk i Børselva, NIVA, Rapport nr. 0-97142. 
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Breundersøkelser på 
Langfjordjøkelen 
Bjarne KjølImoen, NVE-HB 

Våren 1989 ble det satt i gang breundersøkelser på 
Langfjordjøkelen i Vest-Finnmark, som etter 5 års målinger ble 
avsluttet høsten 1993. Undersøkelsene ble gjenopptatt med 
massebalansemålinger våren 1996. 

Nytt brekart 
Kartgrunnlaget for de beregninger som er gjort tidligere år på Langfjord

jøkelen, er basert på flyfotografering i 1966. Et nytt kart over breen, basert på 

flybilder fra 1994, er nå blitt konstruert. Det nye kartet viser at det har skjedd 

arealendringer i hvert høydeintervall, og prosentvis mest under 700 m o.h. 

Breens totale areal er redusert med 20 %. Beregningene for 1997 er gjort på 

grunnlag av dette nye kartet og er derfor ikke direkte sammenlignbare med 

tidligere års resultater. En revidering og nyberegning av massebalansen for 

årene fra 1989-93 og 1996 vil bli presentert i årsrapporten for 1998. Areal- og 

volumendringene mellom 1966 og 94 vil også bli omtalt der. 

Massebalansen er beregnet på to måter; den vanlige tradisjonelle metoden 

(traditional method), og den datovariable metoden (floating-date method). Ved 

bruk av den tradisjonelle metoden er det breens balanse mellom to sommer

overflater som blir beregnet. Den datovariable metoden gir breens endringer i 

perioden fra minimumsmåling til neste års minimumsmåling. Dette betyr at 

nysnø som kommer før minimumsmålingene på høsten blir medregnet i 

sommerbalansen, og trukket fra neste års vinterbalanse. Resultater fra den 

datovariable metoden er nyttig ved modellering av massebalansen. 

Nettobalanse 
Beregningene for Langfjordjøkelen 1997 viser et underskudd på 0.69 m 

± 0.40 m vannekvivalenter som tilsvarer et volumtap på 2.5 mill m3 vann. Den 

datovariable metoden gir en nettobalanse på - 0.93 ± 0.40 m mellom 16. 

oktober 1996 og 2. oktober 1997. Likevektslinjen lå litt i overkant av 

800 m o.h. 
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Meteorologiske målinger 
Ved breelva ca. 700 m fra fronten av Langfjordjøkelen (ca. 270 m o.h.) ble det 
i august montert og satt i drift en klimastasjon som hver time registrerer luft
temperaturer. Dataene blir lagret i en egen lagringsenhet og tappet ved hvert 
feltbesøk. Dataene blir videre behandlet og lagret i Hydrologisk avdelings 
databaser. 

På Loppa, ca. 25 km nord for Langfjordjøkelen, driver Meteorologisk Institutt 
en værstasjon (92700 - Loppa, 10 m o.h.) der blant annet lufttemperatur og 
nedbør blir målt. Stasjonen ble opprettet i 1991. 

Nedbørmålingene på Loppa viser at januar og april var de mest nedbørrike 
månedene i akkumulasjonssesongen med hhv. 215 og 122 mm. Dette utgjør 
hhv. 180 og 230 % av gjennomsnittet siden målingene startet i 1991. 
Temperaturmålingene viser at august og september var hhv. 2.0 og 2.4 °C 
varmere enn middelverdien for de siste seks årene. Juni og juli var omtrent som 
«normal». 

Prosjektet er videreført i 1998. 

Referanse: Kjøllmoen, B., Breundersøkelser på Langfjorcijøkelen, NVEIHB
notat 7/97. 
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Endring i erosjonsprosesser 
og sedimenttransport 
Endringer i erosjonsprosesser og sedimenttransport som følge av 
forbygninger og erosjonssikringstiltak, Gråelva i Nord-Trøndelag. 

Sverre Husebye, NVE-HM 

Prosjektet vil bety en kompetanseheving i form av økt kunnskap 
om innvirkningen av erosjonssikrende tiltak i leirområder med 
hensyn på erosjonsprosesser, sedimenttransport og vannkvalitet. 
Overføringsverdien til vassdrag i tilsvarende områder er høy. Dette 
er det første prosjekt i Norge der effekten av forbygninger på de 
naturlige fluviale prosesser måles systematisk og kvantifiseres. 

Måleresultater i 1997 
Suspensjonstransporten ved målestasjonen i Gråelva ble i 1997 målt til 103000 
tonn. Dette tilsvarer transporten i 1993, og er betydelig mer enn målt de siste 
årene. Den dramatiske reduksjonen som har karakterisert perioden 1992 - 96 er 
dermed brutt. Tallet for 1997 ligger også noe høyere enn estimert årlig naturlig 
suspensjonstransport i vassdraget. Økningen er uventet, men skyldes antagelig 
faktorer som at sikringsarbeidene ble tatt opp igjen, flere og større regnflomm
er både vinter/vår og høst og mulig økt løpserosjon nedstrøms sikringsområdet. 

Observatøren har påpekt økt erosjon flere steder nedstrøms sikringsarbeidene, 
blant annet over strekningen ned mot riksveien ved målestasjonen. Det er også 
sannsynlig at den lange og tørre sommeren har virket inn på de høye transport
tallene som er målt under regnflommene i september. Dette ved at leir
områdene har blitt kraftig uttørret og sprukket opp og dermed blitt mer sårbare 
for overflate erosjon ved senere intens nedbør. 1997 er karakterisert ved at det 
inntraff flere markerte flomtopper gjennom året. Hovedtyngden av sediment
transporten foregikk vinter/vår og under de to største høstflommene. Sammen
liknet med 1993 var flomtoppene betydelig høyere i 1997. I 1993 foregikk 
90 % av sedimenttransporten i perioden januar - mai, mens i overkant av 60 % 

av sedimenttransporten foregikk i samme periode i 1997. Resten av sediment
transporten i 1997 er hovedsakelig knyttet til tre markerte regnflommer i 
september - oktober. Maksimal sedimentkonsentrasjon under vårflommen var i 
overkant av 14 gil ved en vannføring på 20 m3/s, mens høyeste konsentrasjon 
under høstflommen ble målt i september til i underkant av 14 gil ved en 
vannføring på 15 m3/s. Til sammenlikning var høyeste målte konsentrasjon i 
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1993 ca. 16 gil ved en vannføring på 8 m3 Is. 

En sammenlikning av målte sedimentkonsentrasjoner mellom 1992 og 1997 
viser gjennomgående betydelig høyere verdier i 1992 vurdert mot vannføring 
og flomtopper. Største målte verdi i 1992 var 25 gil ved en vannføring på ca. 
25 m3/s, mens maksimal verdien i 1997 var ca. 14 gil ved en vannføring på 20 
m3 Is. Sedimentkonsentrasjonene i 1992 er gjennomgående til dels betydelig 
høyere enn i 1997 ved sammenliknbare vannføringer og flomtopper. Sediment
transporten i januar 1992 var ca. 100 000 tonn eller like mye som i hele 1997. 

Foreløpig vurdering av måleresultatene 

I måleperioden august 1991 til desember 1996 viser måleresultatene en 
signifikant nedgang i transportert suspendert materiale forbi målestasjonen ved 
Børstad bru. Den meget høye årstransporten som ble målt i 1992, var forårsaket 
aven stor vinterflom som inntraff i januar. Årlig suspensjonstransport i vass
draget før forbygningstiltakene er vurdert til å ligge størrelsesorden 80 - 90 000 
tonn pr. år. Måleserien i Gråelva viser en kraftig nedgang i årlig suspen
sjonstransport. Denne var i 1996 kun 16 000 tonn, og er i størrelsesorden 10 % 

i forhold til det som ble målt i 1992. Sett i forhold til det som er vurdert som 
normaltilstanden, tilsvarer dette en reduksjonen i årlig suspensjonstransport i 
størrelsesorden 80 %. 

Sedimenttransporten reflekterer erosjonsintensiteten i vassdraget, og varierer 
avhengig av nedbør og flomforholdene gjennom sesongen. En samlet vurdering 
av analyseresultatene så langt, viser at forbygningsarbeidene i vassdraget har 
ført til redusert suspendert sedimenttransport i vassdraget. Erosjonssikringen 
fjerner de naturlige sedimentkildene og fører derved til redusert erosjons
intensitet i nedbørfeltet som helhet. Visuelle observasjoner kan imidlertid tyde 
på at løpserosjonen har økt nedstrøms inngrepene. Spesielt gjelder observa
sjonene den flatere strekningen ved Børstad bru. Endringer i løpsmorfologien 
som f.eks. en senkning av løpet, vil kunne føre til skader på Børstad bru og 
derved på riksveien mellom Stjørdal og Meråker. 

Prosjektet videreføres i 1998. 

Referanse: Husebye, S., Endringer i erosjonsprosesser og sedimenttransport 

som følge av forbygninger og erosjonssikringstiltak; Gråelva i Nord

Trøndelag. NVE/HM-Notat 11197 
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ørret- og invertebrat
undersøkelse i Gråelva 
«Hvordan påvirker steinsetting den biologiske produksjonen i et 
vassdrag?» ørret- og invertebratundersøkelse i Gråelva, Nord
Trøndelag. 

Nina Jonsson, Norsk institutt for naturforskning (NINA) 

Målet er å undersøke i hvilken grad steinsettingen i Gråelva 
påvirker produksjonen av ørret og bunndyr i vassdraget. 
Delmålene vil være å: 1. Undersøke om steinsettingen endrer 
produksjonsforholdene for ørret og bunndyr, 2. Beregne 
produksjon av ørret og 3. Undersøke ressursgrunnlaget og 
estimere den energimessige næringsoverføringen fra invertebrater 
(næringsdyr) til ørret. 

Totalt ble det innsamlet 76 laks- og 1048 ørretunger med elektrisk fiskeapparat 
på 8 stasjoner i Gråelvvassdraget i 1997. Det ble fisket på fem stasjoner i ikke 
steinsatte områder. Tre av stasjonene var i Hofstadelva og 2 nedstrøms 
steinsettingsområdet. Videre ble det fisket på 3 stasjoner i steinsatt område. På 
hver stasjon ble fisket areal beregnet og vanndyp målt. I tillegg ble substratet 
karakterisert. Steinstørrelsen ble målt og andelen fint og grovt substrat (små og 
store steiner) notert. Det ble også observert om det var algebegroing på 
steinene, kantvegetasjon og overhengende vegetasjon på stasjonen. 

Innsamlingene foregikk 23. - 24. juni, 5. - 8. august og 6. - 8. oktober. På hver 
stasjon ble det fisket tre ganger med minimum 20 minutters mellomrom. 
Fiskene ble målt og veid, og kjønn og kjønnsmodningsstadium bestemt. Ved 
hver innsamling ble mageprøver tatt av ørret på hver stasjon. Skjellprøver ble 
tatt av både laks og ørret ~ 1 år. 

Resultater 
Tettheten av ørretunger var høyest på de ikke steinsatte områdene i 

Hofstadelva i juni og august med henholdsvis 464 og 298 ind. pr 100 m2. Det 
var spesielt årets yngel (0+) som dominerte fangstene i disse månedene. På de 
undersøkte stasjonene i Hofstadelva var tettheten av yngel spesielt høy i juni 
med 833 ind. pr 100 m2. I august var tettheten av 0+ på denne stasjonen avtatt 
til 364 ind. pr 100 m2. Tettheten av unger på de steinsatte stasjonene var høyest 
i august med 26 ind. pr 100 m2 og lavest i oktober med 5 ind. pr 100 m2• ørret 
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med alder 2: 1 år dominerte i antall i disse områdene. Tettheten av yngel var 
henholdsvis 2, 7 og 4 ind. pr 100 m2 i juni, august og oktober. På den nederste 
stasjonen i Gråelva var tettheten lav med 7 ind. pr 100 m2 ved alle innsam
lingene. På denne stasjonen dominerte unger med alder 2: 1 år i fangstene. 

Den høye tettheten av yngel i de ikke steinsatte områdene øverst skyldes at 
ørreten gyter der. Ungene vandrer gradvis nedover elva, samtidig som tettheten 
tynnes ut i gyteområdene. Dette er et tilsvarende bilde som vi fant ved 
undersøkelsen i 1996. Det synes ikke å være gyting i den steinsatte delen, og 
yngelen som ble innsamlet der kommer fra gyteområdene oppstrøms, spesielt 
Hofstadelva og Råelva. Det er ingen gyting nedenfor den steinsatte delen. 
Innvandringen av ørret til dette området går sakte slik at svært få 0+ finnes der. 

Hva hadde ørretungene spist? I juni dominerte larver av døgnflue og chirono
mide i ørretmagene. A v de 245 undersøkte ørretene inneholdt henholdsvis 38 
og 34 % av magene disse næringsdyrene. Den nest viktigste næringen synes å 
være vårfluelarver og overflateinsekter. I august var også chironomidelarver 
viktig næring (40 %), mens overflaterinsekter (35 %) og vårfluelarver (22 %) 

utgjorde en stor del av dietten. Antall undersøkte mager var 170 stykker. Ved 
innsamlingen i oktober hadde 37 % og 24 % av ungene spist overflateinsekter 
(37 %) og vårfluelarver (24 %). Chironomide- og steinfluelarver utgjorde 15 % 

hver av de undersøkte magene, som tilsammen var 85 stk. 

Invertebratundersøkelsen 
Innsamling av bunndyr ble foretatt med surbersampler på seks stasjoner en 
gang hver måned med unntak av august i 1997. 

Bunndyrmaterialet fra 1996 er bearbeidet fra en stasjon nedenfor det steinsatte 
området, en stasjon inne i det steinsatte området og en stasjon ovenfor. Den 
tallrikeste gruppen på alle tre stasjoner er døgnfluene. Tettheten i det steinsatte 
området nærmer seg det som ble påvist i området ovenfor, mens den nederste 
stasjonen er noe fattigere og ligger på rundt en tredjedel av tettheten på den 
øverste stasjonen. Nesten alle døgnfluelarvene tilhører slekten Baetis hvor 
Baetis rhodani er den dominerende arten. Når det gjelder steinfluer, var det 
ingen tydelig forskjell mellom de tre stasjonene. Antall vårfluelarver var høyest 
i juli på den steinsatte stasjonen. Her finner vi også den største tettheten av 
fjærmygglarver i maiprøvene. Fjærmyggslektene Eukiefferiella og Ortho
c1aditis er vanlig i materialet fra den steinsatte stasjonen og den Øvre stasjonen. 
Den steinsatte stasjonen er også rik på fåbørstemark. 

Prosjektet går videre i 1998. 
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Referanse: Johnson, N., "Hvordan påvirker steinsetting den biologiske 
produksjonen i et vassdrag? " ørret- og invertebratundersøkelse i Gråelva, 

Nord-Trøndelag, NINA, intern rapport. 

En del av den forbygde elvestrekningen i Gråelva. Foto: Gry Berg 
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Bestand og rekrutterings
undersøkelser i Orkla 
Nils Ame Hvidsten og Bjørn Ove Johnsen, Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) 

Norsk institutt for naturforskning har siden 1979, med opphold i 
1989, foretatt undersøkelser av smoltutvandring hos laks og aure i 
Orkla. Undersøkelsene har kartlagt vandringsmønsteret gjennom 
sesongen med hensyn til starttidspunkt, varighet, fordeling 
gjennom døgnet og hvilke omgivelsesvariabler som virker inn på 
utvandringen. Reguleringen av Orkla har ført til endret vann
føringsregime gjennom året. Dette sammen med endringer i 
vanntemperaturen, virker inn på produksjonen av laksesmolt. 

For å vurdere virkningen av reguleringen på laksebestanden ble det i perioden 
1983 - 1997, med unntak av 1989, målt smolt-produksjon på strekningen 
Meldal - Brattset. Undersøkelsene i 1990, 1991 og 1992 ble gjennomført for å 
måle langtidsvirkningen av reguleringen på smolt-produksjonen. Fra 1993 er 
undersøkelsene en bestand og rekrutteringsundersøkelse. Formålet med under

søkelsene er å overvåke et stort og viktig lakse- og sjøaure-vassdrag. Prosjekt
ets målsetting er: "Orkla er et referansevassdrag, og formålet med under
søkelsen er å fremskaffe basiskunnskap om smoltutvandring og sammenhengen 
mellom antall gytefisk og antall rekrutter (smolt) i et stort laksevassdrag". 

Resultater 
Det ble totalt merket 4012 smolt i 1997. 

Fangst av smolt på utvandring 

I samtlige år synes starttidspunktet for smoltutgangen å være slutten av april 
eller i månedsskiftet april - mai ved økende vannføring. Utvandringsperioden 
varer i en måned og er over i første uka av juni. Utvandringstidspunkt for 
halvparten av smolten er 19. mai. Intensiteten i utvandringen er størst i netter 
med stigende vannføring fra kl. 2200 til kl. 0200. Ca. 80 - 90 % av lakse
smolten går ut i denne perioden. Det er størst utvandring i de Øvre vannlag av 

hovedstrømmen. 
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Totalt ble det fanget 1516 laksesmolt større enn 9,4 cm, og det ble fanget 220 

auresmolt større enn 9,9 cm. Andelen auresmolt utgjorde 12,7 % av all smolten 

som gikk ut. Årsaken til variasjonene i antall fangete smolt i løpet av årene, er 
forskjellig fangsteffektivitet under varierende vannføring de enkelte år og at 
ulike maskevidder har blitt benyttet i fangstposene. Den viktigste enkelt

faktoren kan være at notposene ikke er operative når store mengder av smolt 

passerer, fordi stor utvandring ofte skjer på stor og stigende vannføring som 

kan gi tilstopping av notposene. Den store fangsten i 1991 skyldes at vann

føringen var gunstig for innfanging under smoltutvandringen. Totalantallet 

utvandrende smolt har også variert betydelig fra år til år. 

Smolten endrer atferd i forbindelse med smoltutvandringen. Ungfisken 
forsvarer egne områder under oppveksten for å skaffe seg næring og skjul. Ved 

utvandringen samles smolten i stimer. Undersøkelsene har indikert at stim

dannelsen er delvis styrt av sosial atferd hos laksungene når de vandrer ut. 

Dersom smolt fra øverst i elva starter å vandre først, drar de med seg smolt som 

står lenger nede i elva. På den måten oppstår det store stimer. Stimatferd er 

viktig for overlevelsen ved utvandringen fra elva til sjøen. 

I den uregulerte perioden 1980-1983 har smoltalderen variert mellom 3,0 og 

3,3 år. Smoltalderen etter regulering var 3,1 år i 1984 og i perioden 1985-1996 
(smoltalderen i 1989 er ukjent) var smolten 3,4 - 3,8 år. Gjennomsnittsalderen 

hos laksen var 3,8 ± 0,4 år i 1997. Smoltalderen har økt med ca. et halvt år etter 

reguleringen. I 1997 var smolten 0,4 år eldre enn i 1996. 

Gjennomsnittsalderen for auresmolten varierte mellom 2,7 og 3,4 år i perioden 

1979 til 1983. Etter regulering (1984-1996) har alderen variert mellom 2,7 og 

3,7 år. Gjennomsnittsalderen i 1997 var 3,0 ± 0,4 år. 

Produksjon av smolt 

På bakgrunn av gjenfangstene av merket smolt kan en regne ut 

smoltproduksjonen. Antallet produserte smolt gjelder den vandrende delen av 

bestanden på merke tidspunktet. 

Det totale estimatet av antallet utvandrende smolt basert på de ulike sonene var 

totalt 225 471, som representerer 7,5 smolt pr 100 m2• Estimatet ligger over de 

tre siste års smolt produksjon. 

Produksjonen av smolt har økt i perioden etter reguleringen. I gjennomsnitt har 

økningen vært 80 % etter reguleringen, når en antar at året 1983 representerer 

et normalår før regulering. Endringen i smoltproduksjonen skyldes i stor grad 
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stabilisert og høy vannføring om vinteren etter reguleringen. Det ble antatt at 
det var lite gytefisk i 1993, det var mest 4 år gammel smolt (3,8 år i 
gjennomsnitt) i 1997, det betyr at storparten av smolten var fra gytingen i 1992. 

Smoltproduksjon relatert til miljøvariabler 

Smoltproduksjonen har vært begrenset av den minste registrerte vinter
vannføringen under oppvekstperioden på elva. I forbindelse med prosjektet; 
"Kan smoltproduksjonen beregnes ut fra fysiske variabler", blir isens 
betydning for smoltproduksjon analysert. Foreløpige analyser av 
lufttemperaturen som indikator for ismengde, tyder på at issituasjonen i februar 
og mars har betydning for smoltproduksjonen. 

Skjellprøver av voksen laks 

Innsamling av skjellprøver fra voksen laks og sjøaure synes å gå bedre, med et 
stadig større kontaktnett mot fiskerne . 

Fisket i 1997 utmerket seg som det dårligste på mange år. 

Det var store forskjeller i aldersammensetningen i perioden. I 1994 var det laks 
som hadde vært en vinter i sjøen som dominerte i fangstene, mens det i 1992 
var flest to- og tresjøvinterfisk i fangstene. Den sterke smålaksårsklassen i 
1994 skyldes en god smoltårsklasse våren 1993. En dominans av denne 
årgangen av smolt viste seg som to-, tre og firesjøvinterlaks i henholdsvis 
1995, 1996 og 1997. Andelen av ensjøvinterlaks i materialet varierte fra 13 til 
70%. 

Gjennomsnittsvekta hos laksen varierte mellom 4,1 og 7,5 kg. I 1997 var 
gjennomsnittsvekten for hunnlaksen 7,2 kg og for hannlaksen 5,1 kg. 

Rognmengde 

Antall rogn ble beregnet til ca. 20 mill i 1996. Rognmengden i 1997 er ca. 10 

mill. 

Dette er halvparten av rognmengden i 1996. Med en overlevelse på 3 % fra 
rogn til smolt er dette nok til å produsere 300 000 smolt. Det kan være et 
spørsmål om dette er tilstrekkelig for å opprettholde full smoltproduksjon. Med 
store, men få gytehunner vil det trolig være avgjørende om gytingen har vært 
tilstrekkelig fordelt på elva. 

35 



Beskatning 

Beskatningsraten for laks i 1996 var ca. 10 %. Dette er lavt, og kan ha 

sammenheng med at laks fra de Øvre delene av elva blir fisket nedenfor 

Bjørsetdarnmen. I 1997 var beskatningsraten 11 %. 

Prosjektet fortsetter i 1998. 

Referanse: Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Bestand og rekrutterings
undersøkelser i Orkla, NINA, intern rapport. 
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Miljøfaglige undersøkelser i 
øyeren 
Dag Berge (red.), Norsk institutt for vannforskning (NN A) 

Våren og forsommeren 1991 var uvanlig kald og tørr, noe som 
førte til sen oppfylling i øyeren. Dette resulterte i sterke ønsker fra 
brukere, oppsittere og miljøinteresser om en annen manøvrering 
av reguleringen i øyeren, eller med andre ord, å få en oppmykning 
av reglementet. 

Olje- og energidepartementet ga i januar 1996 tillatelse til i en femårsperiode å 
utprøve et justert reglement for 0yeren. Det ble lagt noen flere restriksjoner på 
prøvereglementet enn i forslaget, men hovedtrekkene var de samme. 

Målsetting 
Formålet med undersøkelsene er å skaffe nok basiskunnskap om de natur
faglige sammenhenger, slik at man kan anbefale et mer tilpasset manøvrerings
reglement i fremtiden. Det er først og fremst deltaområdet som står i fokus, og 
det er fugl og fisk som er de viktigste enkeltfaktorer, og som de andre del
prosjektene skal bygge opp rundt. Styringsgruppen har sett det som viktig at 
det skjer et interaktivt samarbeide mellom de ulike delprosjektene, da det er 
sammenhengen mellom de ulike fagfeltene som må forstås for å kunne enes om 
et godt manøvreringsreglement. Styringsgruppen har i starten av prosjektet 
formulert følgende konkrete målsettinger som skal kunne besvares når 
undersøkelsene er ferdige: 

• Hvilke vannstander er gunstige/ugunstige for fugl på trekk om våren? 
• Hvilke vannstander er gunstige/ugunstige for gyting og leveforhold for 

ulike fiskesamfunn? 
• Hvilken betydning har det for biologi og erosjon at vannstanden kan 

ukependle med + 20 cm og - 30 cm i forhold til HRV i perioden etter 10. 
august og frem til islegging? 

• Klarlegge hovedutbredelsen av de viktigste vannplanter som nyttes av 
ender og gjess. 

• Blir denne vegetasjonen tilgjengelig ved den justerte manøvreringen? 
• Hvordan reagerer bunndyrene på vannstander lavere enn 3.0 m, og hvor 

tilgjengelig er de for fugl ved vannstander over f.eks. 3.3 m? 
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• Hvilken virkning vil det ha for en eventuell erosjon i deltaet at vinter
tapping ikke starter før 1. februar og at nedtappingen skjer raskere enn før 
og stopper ved 3.0 m? 

• Tar vegetasjonen skade av de endrede vannstandsforhold? 

Foreløpige konklusjoner 
Vannkvalitetsstudiene viser at vannkvaliteten i 0yeren har bedret seg 
betraktelig de siste 20 årene med hensyn til overgjødsling, eller eutrofiering 
som det heter på fagspråket. Algemengden er redusert til ca. en tredjedel i 
forhold til midten av 1970-årene. Årsaken til denne nedgangen er at 
konsentrasjonen av fosfor er redusert som følge av iverksatte rensetiltak i 
nedbørfeltet, samt tiltak mot landbruksforurensninger. 

Det ble observert mindre suspendert stoff i 0yeren det året da vannstanden ble 
manøvrert etter det nye vinterreglementet sammenliknet med det året da det ble 
regulert etter det gamle. 

Det er observert tegn tiloppgrumsing av vannet i periodene med korttids
pendling av vannstand på ettersommeren. 

Materialtransporten i Glomma, flomforekomster og vannstanden i 0yeren er de 
viktigste faktorene som bestemmer sedimentasjon, erosjon og utforming av 
deltaområdet i Nordre 0yeren. Materialtransporten i Glomma er ca. 200000 
tonn partikulært materiale pr år, i Leira ca. 90000 tonn pr år mens i Nitelva er 
sedimenttransporten ca. 18000 tonn pr år. 

0yeren holdes nå på en mye mer konstant vannstand enn i tidligere tider. Dette 
resulterer i at bunntransporten stanser lenger opp i deltaet, og finmateriale 
sedimenterer jevnere i deltaet. Topografien i deltaet flates ut, og habitat
diversiteten minker. 

0yeren er den innsjø i Norge som har flest fiskearter. I alt er 25 av 27 norske 
arter registrert i 0yeren. 

Fiskeundersøkelsene viser at det har vært en kraftig nedgang i gjeddebestanden 
i Nordre 0yeren de siste 25 årene. Dominerende fiskearter er mort, flire og 
brasme. Et sterkt nedbeitet krepsdyrplankton indikerer at det er mye småfisk av 
disse artene. Til tross for at dette er vanlige fiskearter på gjeddas meny, vokser 
gjedda mye dårligere enn før i Nordre 0yeren. Nedgangen i gjeddas bestand er 
knyttet til den reduserte veksthastigheten, og dette gjelder for både smågjedde 
(årsunger) og eldre stadier. Tilsvarende utvikling er ofte observert når innsjøer 
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går over i hypereutrof fase, og er da knyttet til redusert sikt i vannet som følge 
av mye alger, samt dårlig utviklet undervannsvegetasjon. Gjedda har 
vanskeligere jaktforhold ved at den ikke ser byttet sitt, samt at den ikke har 
vegetasjon å gjemme seg i. 

I 0yeren har algemengden og fosforkonsentrasjonen gått sterkt ned, dvs. 
vannet har blitt mer oligotroft slik at økt algemengde ikke kan være årsak til 
dårligere sikt i vannet. 0kt erosjon i Nordre 0yeren, og/eller økt erosjons
innhold i de innkommende elver, kan være en alternativ årsak til mer turbid 
vann som kan ha gitt gjedda redusert vekst. 

Tidligere undersøkelser i Leira indikerer at det skjedde en økt materialtransport 
i vassdragene på Romerike i 1970-årene som følge av stor bakkeplanerings
virksomhet i landbruket. Dette kan ha økt turbiditeten i Nordre 0yeren. 0kt 
flomhyppighet kan også ha betydning for denne utviklingen. Den tidligere 
vintertappingen som startet etter Bingsfossutbyggingen kan imidlertid også ha 
medført økt erosjon gjennom blottlegging av mudderbanker for bølge- og 
iserosjon. Å finne mer ur-omkring dette vil være en prioritert oppgave i fortsett
elsen. 

0yeren er den innsjø i Norge som har flest arter av vannvegetasjon. I alt 44 
arter er registrert. Størst artsrikdom finnes i Svellet og Nordre 0yeren. 
Flommen i 1995 bidro til sterk reduksjon av vannvegetasjonen i Nordre 
0yeren. Dels har vegetasjonen blitt overdekket av sediment, og dels ser den ut 
til å ha blitt satt tilbake som følge av dårligere lysforhold. Det sistnevnte kan 
komme av at det våren 1995 var for dypt til at nok lys kom ned til bunnen i 
spiringsfasen, eller tilsvarende effekt har oppstått som følge av økt erosjon. 
Langtidsendringene i Nordre 0yeren vannvegetasjon vil i fortsettelsen bli 
studert nøyere gjennom studie av historiske og nye flyfoto. 

Korttidspendlingen i vannstand fører til tydelig stress for plantene. 

Bunndyrfaunaen i Svellet og Nordre 0yeren er dominert av rundormer og 
fåbørstemark, dvs. grupper som tåler periodevis uttørking ved at de kan krype 
ned i sedimentet. Tettheten av dyr var betydelig større på permanent vann
dekket areal sammenliknet med steder som ble tørrlagt om vinteren. Sammen
liknet med Dokkadeltaet var det lite dyr på arealene i 0yeren som tørrlegges 
om vinteren. Det er tydelig at tørrleggingen om vinteren er en begrensende 
faktor for bunnfaunaen. Det nye vintervannstandsregimet vil i så måte virke 
positivt inn på bunnfaunaen. 

I fortsettelsen vil det fokuseres på hvordan korttidspendlingen påvirker 
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bunnfaunaen. 

Nordre 0yeren er et av Norges viktigste verneområder for våtmarksfugl. 
Området har i så måte også verdi internasjonalt som rasteplass for trekkfugl, og 
området er innlemmet i Ramsarkonvensjonen. Dvs. at 0yerendeltaet ivaretas 
som egnet rasteplass for våtmarksfugl har også betydning for fuglefaunaen 
utenfor landets grenser. 

Analyser av registreringer gjort av Nordre 0yeren Fuglestasjon i perioden 
1973-1996 viser at mange av nøkkelartene forekommer i størst antall under 
vårtrekket når vannstanden er lav « 4,5 m), og at en markert nedgang 
inntreffer ved vannstander over 4,5-4,8 m. Dette gjelder arter som benytter seg 
av mudderflater og gruntvannsområder under matleting. Slike biotoper 
forsvinner i 0yeren når vannstanden passerer 4,8 m. Forekomsten avarter som 
er mindre avhengige av mudderflater og grunt vann under matleting, viser 
ingen eller liten sammenheng med vannstanden. 

Det ser ut til at fuglene oppsøker mudderflater med mye bunndyr. 

Under korttidspendlingene om høsten kan det også se ut som om fuglene 
forsvinner ved de høyeste vannstandene. 

Et mulig problem med analysene som kan fordreie det observerte bildet av at 
lave vannstander synes gunstigst for mange nøkkelarter, er at trekktiden til 
flere arter faller sammen med generelt lave vannstander. Dette vil bli belyst 
nøyere i siste del av undersøkelsen. Ved lave vannstander er dessuten 
tilgjengeligheten av området mindre for båtfolk, fiskere og jegere, noe som 
gjør at forstyrrelsene også er mindre. 

Prosjektet videreføres i 1998. 

Referanse: Berge, D. (red.), Miljøfaglige undersøkelser i Øyeren (1994 -
2001). NN A, intern rapport. 
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Utvandring av vinterstøing 
og smolt av hunderørret 
Utvandring av vinterstøing og smolt av hunderørret forbi 
Huderfossen 

Jo Vegar Amekleiv og Morten Kraabøl, NTNU 

Mange populasjoner av laksefisk er avhengige av å skifte habitat i 
løpet av livssyklusen. Laks (Saimo salar) og sjøørret (Saimo trutta) 
lever sine første leveår i fødeelven før de smoltifiserer og vandrer 
ut til fjorden eller havet for å oppsøke egnede ernæringsområder. 
Her vokser de meget raskt i forhold til årene i elva bl.a. som følge 
av overgang til fiskediett. Ved kjønnsmodning vandrer de hoved
sakelig tilbake til fødeelven igjen for å gyte. En parallell til denne 
livssyklusen finner vi hos en del populasjoner av innlandsørret (S. 
trutta), og disse betegnes som storørretstammer. Hunderørreten i 
Gudbrandsdalslågen (heretter kalt Lågen) er en av de mest typiske 
storørretstammene, og bruker Mjøsa som sitt "hav". 

Som i de fleste regulerte vassdrag med viktige vandrende fiskepopulasjoner er 
det i Lågen bygd fisketrapp ved Hunderfossen. Denne har en relativt god 
virkningsgrad, men mindre enn ønskelig (Anon. 1990). Når vannføringen over 
dammen (overskuddsvannet) overstiger 180 m3/s, opphører oppvandringen av 
Hunderørret i trappa. Ved lave vannføringer om høsten (minstevannføringer) 
ser det ut til at de største Hunderørretene, får problemer med oppvandringen 
(Jensen & Aass 1991, 1995). Likeså har forsøk med radiotelemetri vist at 
ørreten har problemer med å passere tunnellutløpet fra kraftverket under 
gjeldende minstevannføring « 20 m3/s). Naturlig rekruttering kombinert med 

et større utsettingsprogram har likevel gjort at Hunderørreten i dag er 
livskraftig. I toppåret 1993 passerte over 500 ørret med en gjennomsnittsvekt 
på vel 3 kg fisketrappa i Hunderfossen. A v disse var over halvparten finneklipt 
og stammer dermed fra utsettingene. 

Fisketrappa ved Hunderfossen ser ikke ut til å fungere som utvandringsvei for 
utgytt Hunderørret. Det er kun ved få anledninger blitt observert nedvandrende 
vinterstøing i trappa om våren (Frank Hansen pers.medd). Veteranvandrende 
Hunderørret må derfor ha sluppet seg ut gjennom flomlukene i demningen 
under foregående gytevandring, enten om høsten eller om våren. Gytende 
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Hunderørret er for stor til å passere rista ved inntaket til kraftverket og kan ikke 
slippe seg ned gjennom turbinene. Dette reiser spørsmål om når, og under 
hvilke vannslippsituasjoner denne utvandringen inntreffer. Slipp av over
skuddsvann over demningen ved Hunderfossen kraftverk skjer etter to 
prinsipper; bunnvann og overflatevann. Slipp av bunnvann er mest vanlig, da 
dette kan skje gjennom mange luker. Overflatetapping skjer først når 
vannføringen blir stor over en lengre tidsperiode. 

Hvis Hunderørreten har spesielle preferanser til vannslipp for å slippe seg ut 
gjennom lukene, så kan det medføre forsinkelser eller sperring av utvandrings
mulighetene. Begge tilfeller vil sannsynligvis medføre økt dødelighet under 
gytevandringene som følge av manglende tilgang på næring, og dermed for 
høyt forbruk avenergireservene for den enkelte fisk under gytevandring. 

Det synes derfor velbegrunnet å fokusere på utvandringsmulighetene til 
flergangsgytende fiskepopulasjoner, spesielt i tilknytning til demninger i 
elvekraftverk. Fisketrappene er konstruert for oppvandring, mens utvandringen 
er viet svært liten oppmerksomhet. 

I tillegg kan de samme problemstillingene være direkte overførbare til 
smoltutvandringen. Fire av de fem store gytefeltene til Hunderørret er 
lokalisert ovenfor Hunderfossen (Arnekleiv & Kraabøl 1994, 1996, Krist jansen 
& Kraabøl 1996). En stor mengde av Hunderørret-smolt vil derfor måtte 
passere demningen på sin veg ned til Mjøsa om våren/forsommeren. Det er 
tidligere gjort forsøk med utsetting av smolt ned i trykksjaktene til turbin
inntaket, og resultatene viste noe lavere gjenfangst av smolten som ble satt ut 
gjennom Kaplanturbinene (Aass 1976). Det er imidlertid ikke sikkert at 
smolten frivillig velger å slippe seg ned i trykksjaktene. Dessuten er dette 
vanninntaket lokalisert 3 - 5 m under vannoverflaten. 

Med bakgrunn i ovennevnte problemer ble det bestemt å gjøre to innledende 
forsøk ved hjelp av radiotelemetri. Voksen Hunderørret fra fisketrappa ble i 
1993 radiomerket og sluppet ut ovenfor Hunderfossen under oppvandringen. 
Etter gyting ble de så peilet under nedvandringen mot Mjøsa igjen. Den 
viktigste problemstillingen var å undersøke hvilke manøvreringssituasjoner av 
lukene som ga utvandring. Radiomerking av smolt ble utført med fisk fra 
Hunderfossen settefiskanlegg. For i utgangspunktet å teste metoden med 
radiomerking av smolt, valgte vi å slippe dem ut nedenfor demningen for å 
unngå sendertap og lette peilearbeidet. Med det tilgjengelige utstyret ville det 
også blitt vanskelig å kontrollere om nedvandringene skjedde gjennom 

turbinene. 
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Oppsummering 

Utvandring av vinterstøing 

1. En betydelig del av gytevandrerne som passerer fisketrappa ved 
Hunderfossen ser ut til å vandre nedstrøms umiddelbart etter gyting. 
Henholdsvis 62 % og 52 % av de radiomerkede gyteørretene vandret ned til 
demningen i løpet av november 1993 og 1997. Den rastløse atferden langs 
demningen og i bassenget utover vinteren tolkes som at den ønsker videre 
nedvandring, men blir hindret av dammen. 

2. Resultatene indikerer at det er vannføringen og lukemanøvreringen som 
igangsetter utvandringen av vinterstøing, fremfor vanntemperaturen. 
Utvandringen skjedde både på dagtid og om natten. 

3. ørretene slapp seg ut i forbindelse med full åpning av flomluke l. Dette ga 
overflatetapping på 267 m 3/s, og vanndybde under luka på 3,65 m. Denne 
luka ble åpnet fullt ved tre anledninger, og alle 16 ørretene slapp seg ut i 
løpet aven sammenlagt periode på 62 timer. 

4. Et lite antall ørreter er observert å ha sluppet seg ned enten fisketrappa eller 
over isluka ved vannslipp < 8 m3/s. 

5. Ingen av ørretene slapp seg ned flomlukene, som enkeltvis tappet bunnvann 
inntil 168 m3/s, tilsvarende lukeåpning på 2 m. 

6. Materialet gir ikke holdepunkter til å fastslå evt. terskelverdier for 
vannføring som gir nedvandring. Den raske nedvandringen ved tapping av 
267 m3 Is i flomluke 1 indikerer at den laveste terskelverdi sannsynligvis 
ligger under denne vannføringen. Observasjoner kan tyde på at 8 m 3/s over 
isluka gir sporadisk utvandring. 

7. Det er sannsynlig at en forsinket utvandring av vinterstøing om våren kan 
gi økt dødelighet på ørret. ørret som ikke vandrer ut tidlig, vil måtte tære 
ekstra på energireservene i en periode med stigende vanntemperatur og 
derav høyere stoffskifte. Demningsmagasinet huser ikke egnet fOrfisk for 
storørret. Hvis vinterstøingen kommer ut i Mjøsa i juni eller juli, vil den 
sannsynligvis møte en lav tetthet av krøkle som fØlge av at krøklas gytetid 
er over, og denne viktige fOrfisken i denne perioden er mindre tilgjengelig. 
Dette kan igjen føre til at vinterstøingen må bruke ytterligere energi på å 
oppsøke egnede krøklelokaliteter lengre ut i Mjøsa. 
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Utvandring av smolt 

1. Et pilotforsøk med å følge 10 smolt på utvandring viste at de i gjennomsnitt 

brukte 11,5 døgn fra utsetting 18. mai og ned til Mjøsa. Utvandringen og 

forflytningene skjedde utelukkende i forbindelse med økende vannføringer, 

eller ved vannføringsmaksimum. 

2. Gjennomsnittlig utvandringshastighet på smolten fra Hunderfossen til 

Mjøsa var 0,06 kroppslengder pr. sekund (kl/s). I den regulerte strekningen 

fra Hunderfossen og ned til Hølsauget ble hastigheten målt til 0,02 klIs, 

mens den vandret nesten 15 ganger så raskt (0,29 klIs) i den uregulerte og 

stilleflytende delen mellom Hølsauget og Mjøsa. 

3. 78 % av forflytningene skjedde i døgnets mørke halvdel (mellom kl. 21 og 

09), mens 22 % av forflytningene skjedde mellom kl. 09 og 21. 

4. Det er grunn til å tro av ned vandring av smolt fra oppvekstplassene ovenfor 

Hunderfossen kan møte de samme problemene med utvandring over 

dammen som vinterstøingen. Det er tidligere vist at overlevelsen av smolt 

utsatt i tunnelinntaket er relativt god når den går ut gjennom turbinene, men 

det er ikke sikkert smolten frivillig vil slippe seg ut gjennom turbinene ved 

uegnet vannslipp over lukene. Smoltutvandringen forbi dammen vil bli 

undersøkt våren 1998. 

Prosjektet ble avsluttet i 1997. 

Referanse: Arnekleiv, J.V. & Kraabøl, M., Utvandring av vinterstøing og 
smolt av Hunderørret/orbi Hunder/ossen, LFI - Vitenskapsmuseet, NTNU. 

EnFO, Fiskesymposiet 1998, publikasjon nr. 281-1998. 
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Tettleik av presmolt laks og 
aure i Vestlandselvar 
Tettleik av presmolt laks og aure i Vestlandselvar i høve til 
vassføring og temperatur. 

Harald Sægrov, Steinar Kålås & Kurt Vrdal, Rådgivende Biologer AS 

Med gjennomsnitt/eg vassføring og temperatur i perioden mai~ juni 
og juli i 14 vassdrag på Vest/andet i perioden 1991 til 1997. E/vane 
dekkjer i vestlandsk målestokk eit breitt spekter av vassføringar 
Gjennomsnitt/eg tett/eik av presmolt laks og aure er samanhalde 
med år/eg gjennomsnitt frå 1 ~ 7 til 76 m3/s og med ei breidde i tem
peraturvariasjon som dekkjer dei fleste norske vassdrag. 

Materialet er innsamla ved standard el. fiske under låg vassføring om hausten 
og ved låg temperatur « 7 °e). Termen presmolt blir her brukt om fisk som om 
hausten har ein alder og ei lengd som tilseier at dei vil gå ut som smolt neste 
vår. Alle 1 + som er større enn 10 cm, 2+ større enn 11 cm og 3+ og eldre større 
enn 12 cm om hausten blir her rekna som presmolt. 

Det totale fiskematerialet er på 15968 ungfisk, fordelt på 8 990 lakseungar og 
6978 aureungar. Samla er det fiska på 251 stasjonspunkt (ei 100 m2) og i 

gjennomsnitt på 6 stasjonar per elv kvart år. I 13 avelvane er det samla inn 
materiale to eller fleire år. Antal elvar som er med i dei ulike analysene 
varierer, fordi det ikkje er komplette sett med temperatur- og vassføringsdata i 

alle elvane alle åra. 

Total tettleik av fiskeungar var ikkje signifikant korrelert til vårvassføring eller 

vårtemperatur, eller til ein kombinasjon av desse faktorane. I perioden mai-juli 
varierte gjennomsnittleg vassføring frå 0,9 til 195 m3/s mellom dei 14 elvane 

og gjennomsnittstemperaturen varierte mellom 5,4 og 14,9 0e. Total tettleik 

varierte mellom elvar frå 29,7 til 127,0 per 100 m2 (gjennomsnittleg 66,4 per 
100 m\ Gjennomsnittsvekta på fiskeungane varierte mellom elvar frå 2,8 til 
17,2 gram, total gjennomsnittsvekt var 8,1 gram. Total fiskebiomasse varierte 

mellom elvane frå 248 til 2034 gram per 100 m2, gjennomsnittleg 619 gram. 
Både gjennomsnittsvekt og fiskebiomasse avtok med aukande vassføring. 

Total tettleik av presmolt (laks + aure) avtok med aukande vårvassføring, og 
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arealet med gunstig habitat avtek med aukande vassføring. Samla tettleik av 
presmolt (laks og aure) varierte mellom elvar frå 6,6 til 32,2 per 100 m2, 

gjennomsnittet var 14,9 per 100 m2. Her er resultata frå Loneelva halde utanom 
på grunn av langt høgare tettleik enn i dei andre elvane (56,3 presmolt per 
100 m2). 

Tettleiken av presmolt laks auka med aukande vårtemperatur, medan tettleiken 
av presmolt aure avtok. I fire avelvane var gjennomsnittleg andel pre smolt 
laks høgare enn 79 %, men varierte totalt frå O % til 89 %. Høg andel presmolt 
laks vart registrert både i dei minste og største elvane og variasjonen mellom år 
var her låg. Det var ingen samanhang mellom andel laks og vårvassføring, men 
for seks avelvane var ein låg andel korrelert til låg juni-temperatur. Resultata 
blir tolka dit at laks er ein overlegen konkurrent til aure, sjølv ved låg vass
føring, men blir utkonkurrert av aure ved låge vårtemperaturar og ved dårleg 
vasskvalitet. Dette er mest sannsynleg eit resultat av fysiologiske avgrensingar 
for laks og ikkje eit resultat av direkte konkurranse. 

Elvane som er med i undersøkinga utgjer to hovudkategoriar; vårvarme elvar 
med låg vårvassføring og vårkalde elvar med høg vårvassføring. Det er berre få 
vassdrag på Vestlandet som ikkje kjem inn under ein av desse kategoriane. 
Sidan vårtemperatur og vårvassføring samvarierer i stor grad, er det statistisk 
vanskeleg å skilje effektane av desse faktorane på tettleiken av presmolt. V åren 
1996 var det litt lågare temperatur og klart lågare vassføring i elvane på Vest
landet samanlikna med i 1995. Sjølv om temperaturen var lågare i 1996 var det 
ein klar auke (gjennomsnittleg 58 %) i total tettleik av pre smolt i 1996 i 7 
middels og større vassdrag. Det blir difor konkludert med at det var reduk
sjonen i vassføring som førte til auken i tettleik av presmolt, og at temperaturen 
generelt har lite å seie for total tettleik av presmolt. Temperaturen kan vere 
avgjerande for tettleik av presmolt laks i vassdrag som er svært kalde om 
våren. I dei minste vassdraga var det ein reduksjon i tettleik av presmolt frå 
1995 til 1996. Det er anteke at i desse små vassdraga er vassføringa optimal eit 
normalår, medan ein reduksjon i vassføring medfører habitatkompresjon og ein 
reduksjon i oppvekstarealet. 

Gjennomsnittslengda av 0+ laks var nær korrelert til gjennomsnitts
temperaturen i juni-juli og for 0+ aure med gjennomsnittstemperaturen i mai
juli. Tilveksten det første leveåret gav også ein god prediksjon på estimert 
gjennomsnittleg smoltalder både for laks og aure. 
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Praktisk bruk av resultata 
Dersom ein kjenner vårvassføring og vårtemperaturen i ei elv der laks og/eller 
aure er dei dominerande fiskeartane, kan ein på bakgrunn av dei framlagde 
resultata predikere gjennomsnittleg tettleik av pre smolt og fiskebiomasse, og 
fordeling av presmolt laks og aure. Dersom ein om hausten gjennomfører el. 
fiske ved låg vassføring og finn at verdi ane for total tettleik er lågare enn 
forventa, indikerer dette fåtalige gytebestandar av både laks og aure. Dersom 
den totale tettleiken er som forventa, men tettleiken av aure er lågare enn 
basisparametrane tilseier, bør ein undersøke nærmare om gytebestanden av 
aure var fåtalig dei føregåande åra. Dersom den totale tettleiken er som for
venta, men tettleiken av laks er lågare enn det vårtemperaturen tilseier, bør ein 
undersøke fleire mogelege årsaker. Gytebestanden av laks kan ha vore fåtalig, 
og/eller vasskvaliteten har vore for dårleg for laks, men toleleg for aure. 

Denne undersøkinga omfattar nokre av dei vårkalde vassdraga i Sogn der 
rekrutteringa av laks kan vere marginal. Berre små reduksjonar i temperatur i 
slutten av juni - tidleg juli kan gje redusert årsklassestyrke. Dersom gyte
bestanden av laks er fåtalig i ei vårkald elv, er det større risiko for 
rekrutteringssvikt enn når gytebestanden er talrik og gytinga strekkjer seg 
kontinuerleg over ein lengre periode. I vårvarme elvar vil rekrutteringa i større 
grad vere direkte relatert til antal gytelaks. Temperaturskilnader mellom elvar 
kan dermed gjere at "stock-recruitment" kurvene varierer mellom bestandar. 
Rekrutteringa av aure er ikkje direkte påverka av temperatur, men indirekte ved 
svak rekruttering av laks og redusert konkurranse frå laks i dei kaldaste elvane. 

Avsluttande kommentarar 
Resultata indikerer at lakseungar er konkurransemessig overlegne i høve til 
aure. I dei vassdraga der det var hø gast tettleik av presmolt aure kan 
dominansen av aure forklarast med fleire årsaker: 

• Vårtemperaturen er så låg og marginal at lakseyngelen dei fleste år ikkje 
overlever den første perioden etter at han kjem opp av grusen, som i 
Aurland (Jensen m.fl. 1991, Sægrov m.fl. 1998). 

• Vasskvaliteten er så dårleg (låg pH og mykje labil aluminium) at berre 
auren overlever, eller at laksen berre greier seg i deler av vassdraget. Sjølv 
om vasskvaliteten er blitt betre og på eit nivå som tilseier at laksen bør 
greie seg, er det for få gytelaks til å byggje opp ein ny stamme. 
Feilvandrande villaks og rømd oppdrettslaks kan potensielt kolonisere slike 
vassdrag, men vantande tilpassing til lokale temperaturtilhøve og andre 
faktorar kan gjere at koloniseringa er mislukka. 

• Fåtalig gytebestand av laks kan gje auren eit konkurransemessig fortrinn. 
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Den gode samanhangen mellom 0+ -lengde og vårtemperatur og i neste 
omgang mellom 0+ -lengd og gjennomsnittleg smoltalder indikerer at veksten 
til ungfisk i elvar i svært stor grad blir bestemt av vasstemperatur. Dette 
inneber også at faktorar som konkurranse og næringstilgang har lite å seie for 
veksthastigheit. Desse faktorane kan påverke variasjonen i vekst innan års
klassar avarten. Innan ein årsklasse vil dei dominante individa som også tek 

dei største sjansane i høve til predatorar vekse raskast. Desse individa utset seg 
for større farar, men gevinsten er auka vekst. Dette kan vere ulikt mellom 
laksestarnmar. Det er til dømes vist at årsungar som var avkom etter oppdretts
laks tok større sjansar og vaks betre enn avkom etter stadeigen villaks, både i 
eksperimentkar og i elva (Einum og Flerning 1997). 

Prosjektet ble avslutta i 1997. 

Referanse: Sægrov, H., Kålås, S. & Vrdal, K., Tettleik av presmolt laks og 
aure i Vestlandselvar i høve til vassføring og temperatur. Rådgivende Biologer 
AS, Rapport 350. 
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Biology, 50: 634-651. 

Jensen, A.J., Johnsen, B.O., & Heggberget, T.G., 1991.1nitialfeeding time and 
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søkningar i Aurland i 1997. Rådgivende Biologer AS. Rapport nr. 339, 31 s. 

50 



Tilslamming av Gaula 
Tilslamming av Gaula. Årsaker og konsekvenser for vannkvalitet 
og livet i elva. 

Klemet Godtland (SINTEF), Kjetil Hindar (NINA) og Jo Vegar Amekleiv 

(NTNU - Vitenskapsmuseet) 

Det er lagt vekt på å dokumentere at vannet i Gaula, som er en av 
landets beste lakseelver, har vært svært forurenset av leir- og 
silt partikler. Undersøkelsene i 1997 viser at vannkvaliteten i Gaula 
ut fra alle de tre parametrene Turbiditet, Suspendert stoff og 
Siktedyp under hoved parameteren "Partikler" ligger i tilstands
klasse "Dårlig" eller "Meget dårlig" i SFTs veiledning nr. 92:06. Det 
gjelder vannkvaliteten generelt, samt egnethet både for jord
vanning, friluftsliv og rekreasjon, fiskeoppdrett og sportsfiske. Den 
dårlige vannkvaliteten har Gaula hatt mer eller mindre over hele 
året også ved små og middels vannføringer i de nedre 15 til 20 km 
av elva. 

Undersøkelser i andre elver i Norge (Gråelva i Stjørdal etc.) og i utlandet viser 

at tilslamming av elver er skadelig for både fisk og annet liv i elva. Blant andre 

hevder Wolf (1950) i Nord-Amerika at den atlantiske laksen forsvant fra 

Ontario Bay på grunn av massetransport i forbindelse med menneskelig 

aktivitet som førte til at elvene ble slammet til. Colorado River i USA er et 

annet eksempel vedrørende skader på fisk som følge av tilslamming og 

sedimenter. Det er registrert og dokumentert at Gaula er blitt vesentlig mer 

forurenset av leirpartikler og finstoff de siste årene med 1997 som det hittil 

verste. Gaula tilslammes ved at vannet graver i blottlagt leire i elvebunnen. En 

stor del av blakkingen skyldes også en betydelig slambekk som renner ut i 

Gaula. Daglig føres her alene 50 til 100 m3 finstoff ut i Gaula. A v dette er 

opptil 30 - 35 % silt og leirpartikler som holder seg svevende i vannet. Mye av 

slammet føres helt til Gaulosen med en gang. Store mengder legger seg også på 

bunnen og danner et slarnlag. 

Sommeren 1997 var også svært varm og tørr, noe som kan ha virket inn på at 

det ble fisket bare ca. 8 tonn fisk i fjor, derav 6 tonn laks. Fiskere forlater elva i 

stor grad og lar være å komme tilbake på grunn av de dårlige fiskeforholdene. 

Færre fiskere fører vanligvis til at det fiskes mindre og fangsttallene går ned. 

Noen andre forhold som kan påvirke fisket er temperaturforhold i havet, 

lakselus fra oppdrettsfisk i fjordområdene etc. Vi vil imidlertid nevne at 
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somrene 1978 og 1980 også var svært varme og tørre. Vannføringstall fra NVE 
viser at de var svært lik sommeren 1997. I 1978 og 1980 ble det imidlertid 
fisket hhv. 16 og 20 tonn fisk. Det tyder på at lite vann i elva ikke trenger å 
være hovedårsaken til at fisket i 1997 ble så dårlig. 

Grusgraving 
Rekruttering av ungfisk og fauna trues imidlertid av økende forurensning som 
skyldes tidligere grusgraving langs elva. Det ble tatt ut ca. 4 mill/m3 grus i 
Gaula fra ca. 1950 til 1988. Vitenskapelige undersøkelser har vist at de meget 
store grusuttakene førte til pennanente skader på elva ved at det beskyttende 
dekklaget av grov grus og stein som var dannet gjennom flere tusen år ble 
fjernet helt eller delvis. Denned kunne elva selv fortsette å grave i leira under 
og blakkingen startet. Elvebunnen bygger seg opp igjen meget sakte etter 
grusuttak. Undersøkelser av Dahl og Godtland (1995) har dokumentert at 
grusen i elver som Gaula i praksis er en ikke - fornybar ressurs. Det henger 
sammen med at det i Gaulas nedslagsfelt ikke finnes isbreer i vår tid som 
produserer grus og stein. 

Det er i store trekk tre muligheter for hva som kan skje med Gaula: 

1. Tiltak for å få Gaula renere settes inn på grunnlag av det en i dag vet om 
skadevirkningene. 

2. Myndigheter og forvaltning ber om at det må legges fram ytterligere 
dokumentasjon basert på flere undersøkelser i elva som viser at 
forurensningen skader livet i elva. 

3. Det tredje alternativet er å la naturen ordne opp i de skader som 
menneskelige inngrep har ført til. Det vil imidlertid ta svært lang tid før 
"tiden leger alle sår". 

Samfunnet, både myndigheter, grunneiere og forvaltning, bør gå inn for tiltak. 
Svake områder og steder der elva graver i leirbunnen må kartlegges grundig. 
Deretter må en tilkjøre stein og beskytte de kritiske områdene med et stabilt 
plastringslag. Det er også nødvendig å redusere skadelig virkning av 
slambekker som tilfører store punktutslipp av finstoff til elvevannet. 

Stortinget har vedtatt varig vern av Gaula. Det bør derfor være av nasjonal 
interesse at vannet i elva blir rent igjen. Gaula regnes som Norges tredje beste 

lakseelv og er en naturperle til glede og rekreasjon for mennesker langt utenfor 
Trøndelag og Norges grenser. Dersom elva fortsetter å være så grumset over 
lange strekninger som de siste år, vil ventelig flere fiskere forlate Gaula. Det 
kan også få alvorlige konsekvenser for livet i elva på sikt. 
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Prosjektet ble videreført i 1998. 

Referanse: Godtland, K, Hindar, K, Amekleiv, J.v., Tilslamming av Gaula. 

Arsaker og konsekvenser for vannkvalitet og livet i elva. SINTEF, NINA og 
NTNU. SINTEF-rapport STS 22 A98404. 

Øvrige referanser: 
Dahl, T.E. & Godtland, K 1995. Sedimenttransport i bratte elver. Studie i 
Gaula. SINTEF Rapport STF60 A95112. 

SFTs veiledning nr. 92:06 

Midt på bildet kan man se litt av leirblakkingen i Gaula. Foto: Gry Berg 
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Slektskap og kolonisering 
hos ørekyt 
Asbjørn V øllestad, Universitetet i Oslo, Biologisk institutt 

Målet med dette prosjektet var å studere populasjonsgenetikken til 
ørekyt i Norge med sikte på å kunne gjenkjenne ulike populasjoner 
slik at man får kunnskap om artens spredningsmekanismer. 

0rekyt har sin naturlige utbredelse begrenset til det sentral 0stlandsområdet og 
Finnmark (Huitfeldt-Kaas 1918). 0rekyta har imidlertid i løpet av dette år
hundret (og spesielt de siste lO-år) blitt spredd til en rekke ny lokaliteter og 
områder (Huitfeld-Kaas 1918, Saltveit & Brabrand 1991, DN 1995, Hesthagen 
& Sandlund 1997, Skurdal et al. 1997). Denne spredningen er uheldig; 0rekyt 
konkurrerer med andre arter (spesielt aure), og kan være vektor for sykdom og 
parasitter. Spredning av nye arter til høyfjellsøkosystemer som i utgangs
punktet er artsfattige vil kunne påvirke det biologisk mangfold på mange 
uforutsette måter. 

Det er framsatt ulike påstander for hvordan denne spredningen er foregått. Det 
er mulig å teste disse ulike hypotesene med å undersøke graden av genetisk 
likhet mellom populasjoner i spredningsområdet. Spredningsmønsteret er 
forholdsvis godt dokumentert i en database utviklet ved NINA (Hesthagen og 
Sandlund 1997). Ved å samle inn ørekyt strategisk, både i kjerneområder og i 
spredningsområder kan vi rekonstruere genetisk hva som har skjedd. Ved 
Biologisk institutt har vi studert liknende problemstillinger på bl.a. abbor 
(Nesbø 1995, Refseth et al 1998), og vi mener at det verktøyet vi har utviklet 
også kan brukes på ørekyt. 

Vi har samlet inn materiale fra totalt 34 bestander av ørekyt fra hele landet 
(tabell l). De foreløpige dataene viser en meget stor genetisk variasjon innen 
de fleste ørekytbestandene. Variasjonen er større innen de naturlige bestandene 
enn innen utsatte bestander. Dette er å forvente siden de utsatte bestandene 
sannsynligvis er etablert av kun noen få individer, og som sådan har lav gene
tisk variasjon (genetisk flaskehals). Men samtidig er den genetiske variasjonen 
i en del av de nyetablerte populasjonene så stor at det trolig har forekommet 

tilførsel av genetisk materiale enten fra flere steder eller i flere omganger. De 
foreløpige analysene (vi har ikke fått gjennomført den statistisk modellering 
som er nødvendig) tyder på at bestandene i Totak og Mjåvatn har felles 
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opphav (stor genetisk likhet). Bestanden i Totak er eldst, mens bestanden i 
Mjåvatn (drenerer til Arendalsvassdraget) er relativt nyteablert. Det betyr at 
Mjåvatn-bestanden kan ha blitt etablert fra Totak-bestanden (ukjent hvordan), 

eller begge bestandene er blitt etablert fra samme bestand. 

Tabell 1. Oversikt over innsamlingslokaliteter for ørekyt. Lokaliteter hvor 

ørekyt finnes naturlig er understreket. 

• Finnmark 
• Tanavassdraget, Stuourajavri, Buol'zajavri ( Kautokeino) 

• Nordland 

• Store Majavatn 
• Nord-Trøndelag 

• Limingen, Risvatn, Sørlivassdraget 

• Sør-Trøndelag 

• NeaJEssandsjøen 
• Sogn og Fjordane 

• Jølstravatn 
• Oppland 

• Hunnselva, Vågåvatn, Birisjøen, Vinstri, Sandvatnet, 0vre Heimdalen, 
Lesjaskogsvatn, Vålåsjøen, Lena-elv 

• Hedmark 
• Femunden, Atnsjøen, Fundin, Søre Osa, Tresa, Glomma 

• Buskerud 
• Krødem, Tonhovd, Halnefjorden, Modum, Stigstuv, 

Legreidvatnl0rteren 

• Telemark 
• Totak, Kalhovdfjorden, Møsvatn, Mjåvatn, Follsjå. 

Prosjektet ble videreført i 1998. 

Referanse: V øllestad, A., Slektskap og kolonisering hos ørekyt. Erlandsen, 

A.H. (red.). EnFO, Fiskesymposiet 1998, publikasjon nr. 281-1998. 

Øvrige referanser: 
DN 1995. Spreding av ferskvannsorganismer. Seminarreferat. DN-Notat 

1995-4. 

Hesthagen, T. & Sandlund O.T. 1997. En.dringer i utbredelsen av øre kyt i 

Norge: årsak og effekter. NINA Fagrapport 013. 
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Elverestaurering under 
norske forhold 
Einar Berg (Inter Pares AS) 

Det er fremskaffet kartunderlag for både før- og ettersituasjonen 
ved den gjennomførte kanaliseringen i Måna. Strekningen er 
dessuten fotografert med hjelp av luftskip. 

Det har vært noe uheldig for prosjektet at det i hele sommersesongen har pågått 
revisjon på kraftverkene langs elva, slik at vannføringen har vært unormalt høy 
for en reguleringssituasjon. Det har derfor ikke vært mulig for de som ikke 
kjenner elva inngående å danne seg et representativt inntrykk av elva på lav 
vannføring. Fotodokumentasjonen viser dermed også elva på unormalt høye 
vannføringer. 

Gjennomførte faglige aktiviteter har brakt ny og interessant kunnskap, særlig 
gjennom utenlandsbefaringene, som gir et godt utgangspunkt for å finne nye 
løsninger for elverestaureringer generelt og Måna spesielt. 

Det oppfattes som positivt av Tinn kommune at prosjektet ikke kjøres fortere 
frem enn at det politiske miljøet kan fordøye det i sitt tempo, noe som bør gi et 
økt grunnlag for lokal aksept når planen skal behandles og bringes til utførelse. 

Det er tatt opp profiler over den viktigste delen av strekningen. 

Prosjektet er videreført i 1998. 

Referanse: Berg, E., Elverestaurering under norske forhold, Inter Pares AS, 
intern rapport. 
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