
TERSKELPROSJEKTET
INFORMASJON NR I

VE VASSDRAGSDI REKTORA:PET
DIREKTORATET FOR VI LT OG FRRSKVANNSFISK
UNIVERSITETENE I OSLO OG BE'RGEN



OM TERSKELPROSJEKTET

Prosjektet, hvis fulle navn er "Undersøkelse av tersklenes innvirkning på biolo-
giske forhold i regulerte vassdrag" ble startet i 1975. Terske1prosjektet er et
samarbeidsprosjekt mellom Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen - Vassdrags-
direktoratet, Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk - DVF (Trondheim-As), Uni-
versitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Prosjektet finansieres med midler
fra Konsesjonsavgiftsfondet og ved egeninnsats fra de deltagende institusjoner.

Målsettingen for Terskelprosjektet er:

å klarlegge økologiske endringer som finner sted i rennende vann ved reguler-
inger og terskelbygging.

på grunnlag av de observasjoner som gjøres å komme med synspunkter på hvorledes
fremtidige tiltak bør være for å styre utviklingen i de regulerte vassdrag i en
ønsket retning.

Den ansvarlige ledelse er lagt til Vassdragsdirektoratet ved Natur- og landskaps-
avdelingen med cand. real Pål Mellquist som prosjektleder.

I tillegg til prosjektlederen har Terskelprosjektet et faglig styringsutvalg som
består av for tiden 8 personer fra følgende institusjoner/avdelinger:

Forsøksleder Tor B. Gunnerød Ph.D., DVF, Reguleringsundersøkelsene.

Vitenskapelig konsulent, Fil.dr. Per Aass, DVF, Fiskeforskningen.

Overingeniør Pystein Aars, NVE-Vassdragsdirektoratet
Hydrologisk avdeling.

Fagsjef Knut Ove Hillestad
NVE-Vassdragsdirektoratet, Natur- og landskapsavdelingen.

Amanuensis Roald Larsen, Zoologisk museum, Universitet i Bergen.

Dr.philos Petter Larsson, Zoologisk museum, Universitet i Bergen.

Amanuensis Reidar Borgstrøm, NLH, Institutt for naturforvaltning.

Dr.philos. Albert Lillehammer, Zoologisk museum, Universitet i Oslo.

Forskningsresultatene vil bli presentert i "Informasjon fra Terskelprosjektet"
og/eller i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter. Data fra Terskelpro-
sjektets rapporter kan publiseres videre under forutsetning av at kildene opp-
gis. Det 'øres o merksom å at man e av ra ortene i denne serien vil være
delra orter o tildels av forel i karakter.

Forespørsler om Terskelprosjektet kan rettes til:

Terskelprosjektet v/prosjektleder P. Mellquist
NVE-Vassdragsdirektoratet, Middelthunsgt. 29, OSLO 3
Tlf.: (02) 46 98 00

H. Sperstad

K.O. Hillestad

0111V/LB



TERSKLENES INNVIRKNING PA BIOLOGISKE FORHOLD

I REGULERTE VASSDRAG (TERSKELPROSJEKTET)

ØRRETBESTANDEN I mpRKEpx„A

ETTER BYGGING AV TERSKLER

THE POPULATION OF BROWN TROUT (SALMO

TRUTTA L.) IN THE RIVER MØRKEDØLA

AFTER CONSTRUCTION OF WEIRS

Reidar Borgstrøm

Institutt for natklrforva1tning

Norges 1andbrukshøgsko1e

NVE-VASSDRAGSPIREKTORATUT

1981

ISBN 82-554-0292-6



I NNHOLDSFORTEGN ELSE




S ide

FORORD




5

I NNLE DNI NG




6

OMRÅDEBESKRI VELSE




6

MATERIALE OG METODER




9

RESU LTATER 11

DI SKUSJON 19

SAMMENDRAG 2 2

S UMMARY 2 3

L I TTERATUR 2 4



5

FORORD

Mørkedøla, en karrig høyfje.1,1biotop på toppen av Hemsedal på gren-

sen mellom øst- og vestlandet, har helt siden starten inngått i

Terskelprosjektets undersøkelsesprogram. Vannføringsreduksjonen er

nesten total og man antok at de virkninger terskler eventuelt måtte

ha, ville komme tilsyne her. I Informasjonsrapport nr 4 beskrives

forholdene i Mørkedøla etter reguleringen, men før tersklene ble

bygget. I den foreliggende rapport beskrives utvik1ingen for

ørretbestanden frem til og med 1980.

I tillegg til de nevnte to rapporter henvises det også til rapport

nr 8 som bl.a. omhandler bunndyrundersøkelser i Mørkedøla.

Ansvarlig for undersøkelsen og bearbeidelsen av materialet i

rapportene 4 og 17 er amanuensis Reidar Borgstrøm. Rapporten er

skrevet på Vassdragsdirektoratets tekstbehandlingsutstyr av Lisbeth

Bakken.

Undersøkelsen er finansiert av Terskelprosjektet, men utsettingen

av fisk er bekostet av Borgund Kraftverk.

Pål Mellquist

prosjektleder
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INNLEDNING

I mange norske elver er vassføringen betydelig endret ved innsjø-

reguleringer og overføringer. I ekstreme tilfeller kan vass-

føringen ut fra et magasin bli helt avstengt, og overløp finner da

sted bare når magasinet er fullt. Mørkedøla, en sideelv til Lær-

dalselvi i Sogn, er et eksempel på en slik regulering. Elva har

sitt utspring i Eldrevatn som er et av reguleringsmagasinene for

Borgund kraftverk (Fig. 1). Fiskebestanden i øvre del av Mørkedøla

ble undersøkt de to første årene etter at Eldrevatn ble tatt i bruk

som magasin (Borgstrøm 1976). Det ble da påvist at rekrutteringen

til ørretbestanden var opphørt eller i beste fall sterkt redusert,

og det ble foreslått utsetting av ørretunger for å opprettholde en

bestand på denne strekningen av elva.

perioden 1977-80 er det bygget flere terskler i øvre del av

Mørkedøla, og fra og med høsten 1977 har Borgund kraftverk hvert år

satt ut ca 1 000 sommergamle ørretunger på strekninger med terskel-

bassenger.

Denne undersøkelsen har i første rekke tatt sikte på å klarlegge

fiskebestandens utvikling fra 1975-76 til og med 1980.

OMRADEBESKRIVELSE

Fig. 1 viser utsnitt av Lærdalsvassdraget med den del av Mørkedøla

undersøkelsen er gjennomført i. Dette avsnittet av elva ligger i

vierregionen, i en høyde fra ca 1010 m (ved Breistølen) til

ca 1115 m (Eldrevatn).
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Fig. 1 Oversikt over Mørkedla med angivelse av undersøkelses-
området.

The River illørkedøla with the research area marked.

Vinteren 1974/75 var første år magasinet i Eldrevatn ble utnyttet

fullt ut, og etter denne tid blir det overløp til Mørkedøla bare

når magasinet er fullt. Sommeren 1978 var det f.eks. bare overløp

i en uke i juni, mens det sommeren 1979 gikk betydelige vannmengder

over dammen i Eldrevatn i juli og august måned. Utenom

snøsmeltingen og ved store nedbørsmengder, vil det lokale ned-

slagsfelt nedenfor Eldrevatn bare gi en mindre vassføring i elva.

Periodevis kan derfor den øverste elvestrekningen, utenom

terskelbassengene, være nærmest tørr.

Bunnen i storparten av elveleiet består stort sett av bart fjell

eller stein og grus. Enkelte steder danner naturlige terskler

kulper og høler hvor det står vann selv når vassføringen går ned

mot null.
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Tabell 1 viser når den enkelte terskel i Mørkedøla ble ferdigbygget.

Tabell 1. Areal og tidspunkt for ferdigstillelse av terskler i
Mørkedøla.

Area, month and year when the weir basins were first in
full operation.

Terskel

Weir basin

2A, 2B

3

4

5

6A

6B

7,9

Areal

ha

1,4

1,1

0,7

?

?

?

?

Ferdigbygget

In operation

August 1977

tiil

Il 1980

fi,1977

Juli1977

August 1976

Tabell 2 gir oversikt over antall sommergamle ørretunger merket og

utsatt på hver terskelstrekning i Mørkedøla. Ved de tre første ut-

settingene er det benyttet Tunhovdørret, mens det siste gang ble

nyttet Bjornesfjordørret.

Tabell 2. Antall ensomrig ørret utsatt i terskelbassenger i
Mørkedøla 1977 - 1980.

Number of one summer old brown trout stocked in weir
basins of the River Mørkedøla.

Terskelbasseng

Weir basin

1977 1978 1979 1980

2A 150 150 150 150

2B 50 50 50 25

3 150 150 150 150

4 100 100 100 10Q

5





25

6 50 50 50 75

7 50 50 50 50

9 200 200 250 150

ørretstamme Tunhovd Tunhovd Tunhovd Bjornes

Stocking

material





Merkemetode Fett- Venstre Fett- Fett-

Marking method finne bukfinne finne finne
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3. MATERIALE OG METODER

For kontroll og innsamling av fisk er benyttet et elektrisk fiske-

apparat konstruert av ingeniør Steinar Paulsen, Trondheim. Appa-

ratet er brukt med en utgangsspenning på ca 1600 volt og med en

pulsfrekvens på 80. Ved hver avfisking ble det startet med en

batterispenning på 12-13 volt, og batteriet ble skiftet ut når

spenningen kom ned til ca 11 volt, for å sikre at fangsteffektivi-

teten skulle bli så ensartet som mulig på hver strekning. Hele

elveleiet ble forsøkt avfisket. I terskelbassengene var dette

likevel ikke mulig på grunn av for stor dybde. Fig. 2 viser hvilke

strekninger som ble undersøkt i 1978 og 1980. Fisket foregikk i

tidsrommet 17/8 - 18/8 1978 og 8/8 - 10/8 1980.

Schnabels modifiserte formel for beregning av bestandsstørrelsen

ble benyttet (etter Ricker 1975):

N = (Ct x Mt)

R + 1

Her er Ct antall fisk kontrollert på fiskerunde t. Mt er an-

tall merket fisk til stede før runde t. R er totalt antall gjen-

fangster. Tilnærmete konfidensgrenser for estimatet er beregnet

ved å forutsette antall gjenfangster (R) som en Poisson-fordelt

variabel (Appendix II i Ricker 1975).

Bestandsberegningen i basseng t4 ble utført som en multippel

fangst/gjenfangst. Dvs, fangst av fisk skjedde ved en tilnærmet

lik avfisking av samme areal flere ganger (3-5). All umerket fisk

ble merket og utsatt sammen med tidligere merket fisk, etter at

fiskerunden var avsluttet. Tidsrommet mellom hver avfisking har

minst vært to timer, og samtlige avfiskinger ved en estimering har

gått over 2-3 dager.
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Fig 2. Elvestrekningen mellom terskelbasseng T2A og T9 i Mørkedøla.

The river section between the weir basins T2A and T9 in the
River Mørkedøla.
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Ved bestandsberegningene i 1975 og 76 ble fettfinne og høyre eller

venstre bukfinne klippet bort. I 1980 ble fisk større enn 14 cm

merket med et Floy ankermerke (FD-67F),  mens høyre bukfinne ble

klippet på mindre fisk. All fisk ble før utsetting målt til nær-

meste mm.

4. RESULTATER

Fiskebestanden i terskelbassen er o str kstreknin er

Tabell 3 viser resultatene av første gangs fiske i terskelbassenger

og på elvestrekninger mellom bassengene. Antall fisk fanget i for-

hold til avfisket areal og elvestrekning er generelt meget lavt.

På Fig. 3 er satt opp lengdefordelingen av fangsten fra bassenger

og strykstrekninger, samt antall gjenfangster fra kontrollene i

1975/76 og gjenfangster av støtteutsettingene i perioden 1977/79.

Ved kontrollene i 1978 ble det kun tatt fem ørretunger utsatt i

1977. Av disse ble fire tatt på terskelstrekninger, en på stryk-

strekninger. Av fisk over 16 cm utgjorde gjenfangster av kon-

trollert (og merket) fisk fra 1975/76 en vesentlig del. Det ble

ikke funnet sommergamle ørretunger på strykstrekninger denne

høsten, mens det i bassenger (T4) ble tatt noen få eksemplarer av

0+.

I august 1980 var 31 av 60 kontrollerte fisk utsatt i 78/79. An-

tall av årsklasse 78 dominerte fullstendig lengdegruppe 14-18 cm.

På strykstrekningene derimot ble det bare kontrollert to fisk ut-

satt  som  sommergamle. Arsklasse 1980 (0+), født i elva, er derimot

representert på noen strykstrekninger.

Det ble også tatt en merket fisk på 27 cm. Denne kan ha tilhørt

årsklasse 77 og vil  i  så fall hatt en meget rask vekst, men den kan

også ha vært  fisk  som var merket ved bestandsberegningen i 1975/76.
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Tabell 3. Antall ørret kontrollert ved første gangs avfisking på

ulike strekninger i Mørkedøla i august 1978 og 1980.

Number of controlled trout at first fishing interval in

different sections of the River Mørkedøla, august 1978

and 1980.

Strekning
Rivek
4ection

Totalt
antall
Totai num-
be k  contk. 


1978 1980

•  • • • ••

Lengdegruppe, cm
Len thkou , cm

7-9,910-14,9

1978 19801978 1980

15-19,9

1978 1980

20-30,9

1978 1980

2-5,9

1978 1980

T 2A 2 0





i




1





T 2B 0 3






2




1




Mellom









T 2B og T3 0 0








T 3 0









Mellom









T3 og T4 7 12




4




2 2 4 2 1 4

T 4 14 14 5




2 2 6 7 7 4 2 1

T 5 0 0








Mellom









T5 og T6




6






3




1 2




T 6 5 5





5 1




4




Mellom









T6 og T7 3 0







3




T 7 0 1






1





Innløp T9 - 11




2





5




4




T 9 6 9




2




4 3




4




2

Utløp T 9 4 24




11 1 3 3 7
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1



13

8

6

4

...I 2

F.•

6

4

2

o ?
eoe:0° o

1978 A




2468101520

LENGDE, CM
2530

10

8

6

4

2
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Fig. 3. Lengdefordeling av kontrollert ørret i terskelbassenger (A) og

på stry;",strekninger (B) i Mørked951a i august 1978 og 1980.

Length cWtAibution o contiLoUed bkowntAout plom wix baisim
(A) and Aiveit. 4ectionÅ (8) o the Riveit Witked211a in augtvst
1978and 1980.

o, Merket fisk 75/76
2

^ o
MaAked .L2sh75/76

Utsatt 1977

Stocked 1977

- ::::::Utsatt 1978

Stocked 1978 111

Utsatt 1979

Stocked 1979
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Terskelbassen 2A o 2B

I august 1978 ble det tatt to fisk i TA (Tabell 3). Begge var mer-

ket, den ene i 1975 og den andre ved utsetting høsten 1977. I au-

gust 1980 ble det ikke tatt noen fisk i dette bassenget, på tross

av at det ble fisket langs hele strandlinjen. Ved den økete vann-

standen det nå er på denne strekningen er det mindre muligheter til

å komme i kontakt med fisken ved elektrofiske. I T 2B ble det ikke

fanget eller sett fisk i august 1978. I august 1980 ble det

imidlertid tatt tre fisk i dette bassenget. To av disse var utsatt

i 1979, mens den tredje var utsatt i 1978.

Terskelbassen 3

I dette bassenget ble det elektrofisket i august 1978, men fangst-

mulighetene er svært små. Det ble heller ikke tatt noen fisk her,

og i august 1980 ble fisket ikke gjentatt.

Terskelbassen 4

På denne strekningen er det i løpet av perioden 1975-1980 gjennom-

ført bestandsberegninger ialt fem ganger. Resultatene fra de fire

første gangene er tidligere publisert av Borgstrøm (1976). For

sammenligningens skyld tas her med resultatene for bestands-

beregninger utført i august 1975, 76 og 80. Disse er satt opp i

Tabell 4. Selv om lengdegruppene beregningene er utført for, ikke

er helt de samme, gir resultatene likevel en indikasjon på at an-

tall fisk ikke har endret seg radikalt på denne strekningen fra

1975 til 1980.

Av ialt 42 kontrollerte fisk fra T 4 i august 1980 var 21 utsatt i

august 1978 og 79. Bare en av 16 fisk i lengdegruppe 14-18 cm var

født i elva, de andre tilhørte alle årsklasse 1978, utsatt i august

78. Blant fisk mindre enn 14 cm var innslaget av umerket fisk

større, men også her utgjorde den utsatte fisken fra 1979 en

vesentlig del.



Tabell 4.  Resultater av multiple merkninger og gjenfangster på strekningen innenfor terskelbasseng 4 i

Mørkedøla.

Results of multiple markings and recaptures in the section T 4 of the River Mørkedøla.

Tids- Lengde- Merke-/ Antall Gjen- Antall
punkt gruppe fangst- fanget fangster merket

Peitiod
cm

Length-
runde
nr.

Ct Rt




gnoup Intekva£ Numbex Recap- Numbek




cm no caught tuneis manked

Aug. 75 6,0-17,9 1 33




33





2 31 8 23





3 29 15 13

Aug. 76 9,0-17,9 1 25 0 24





2 9




4





3 13 4 4

Aug. 80 8,0-21,9 1 13




13





2 10 2 8





3 5




4





4 13




12





5 10 7




Merket Bestandsestimat
fisk ialt  Popu&LtLovl.  e2s timat

mt Ct mt
N = l(Ct.Mt)

Maxized 6ih R+ 1

at  ,eakge

0




33 1023 113
56 1624 110




0




24 216 43
28 364 58

0 0 0
13 130 43
21 105 78
25 325 140
37 370 84

Konfidens-
interval
Con4idence
kange

(0,95)

74-169

32-116

47-163
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Fig. 4 viser lengdefordeling av ørret kontrollert på elve-
strekningen innenfor T 4. I august 1975 ble det tatt et relativt
stort antall fisk i lengdegruppe 6-9 cm. I august 76 var minste
fisk på 9,4 cm, og hoveddelen av fangsten lå i lengdegruppe 10-13
cm. I august 78 var det noen få yngel i fangsten, dvs, det må ha
funnet sted en viss naturlig rekruttering. Fisk i lengdegruppe 7-9
cm var begge utsatt høsten 1977. Av ni kontrollerte fisk over 15 cm
var sju kontrollert og merket tidligere (i 75/76). I august 80 var
igjen frekvensen av fisk rundt 10 cm høy, men det ble ikke tatt fisk
under 8 cm, og innslaget av utsatte fisk er stort.

1975

15

10

5

25

20

1976

1978

1980

2 4 6 8 10 15 20 25

LENGDE, cm

Fig. 4. Lengdefordeling av kontrollert ørret i terskelbasseng T 4
i august 1975, 76, 78 og 80.

Length distribution of controlled brown trout in weir basin
T 4 in august 1975, 76, 78 and 80.

111Utsatt fisk

Stocked fish
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Fig. 5 viser lengde ved fangst for ulike årsklasser fanget i august

78 og 80. Det ser ut til å ha blitt en markert bedring i veksten

for de yngste årsklassene de siste somrene. Materialet er lite,

men den gjennomsnittlige lengden for tre somrer gammel ørret til-

svarer lengden fisken oppnådde etter fem somrer i perioden 73-78.

Fire somrer gammel ørret i 1980 har en gjennomsnittlig lengde til-

svarende seks somrer gammel fisk tatt i 1978. Også sammenlignet

med ørretens vekst før elva ble regulert (Borgstrøm 1976), er den

blitt langt bedre de siste somrene.

1978 1980

25 25

•
20 •

20

E 15

w."

W 10

•

••
•

• • •

15

•

•
•

•
•

10

•

5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4

ALDER I SOMRER

Fig. 5 Lengde og alder i somrer for ørret fanget i terskel-

basseng T 4 i august 78 og 80.

Length and age in summers for brown trout caught in
weir basins T 4 in august 1978 and 80.
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Terskelbassen 5

Dette bassenget ble ferdigstillet i august 80, like Eør vårt felt-

arbeid. Det ble ikke tatt eller sett fisk her ved elektrofisket.

Terskelbassen 6

I august 78 ble det tatt 5 ørret i dette bassenget, alle mellom 10

og 15 cm. Ingen var merket. Det ble også tatt fem ørret her i

august 80, samtlige utsatt. Av disse var fire utsatt i 78, og

hadde oppnådd lengder fra 15,5 til 18,7 cm. En fisk på 10,9 cm var

utsatt i 1979.

Terskelbassen 7

Her ble det ikke fanget fisk i 78, og i august 80 ble det bare kon-

trollert en fisk herfra, med lengde på 7,9 cm. I store deler av

bassenget er det imidlertid lite stein langs land, noe som gjør

fangstforholdene med elektrisk fiskeapparat vanskelige. Både i 78

og 80 ble det observert mye damsnegl i dette bassenget.

Terskelbassen 9

I dette bassenget er det fisket langs terskelkronen og venstre

bredd av bassenget. Det er bare i selve terskelfyllingen at det er

større muligheter til å komme i kontakt med fisken ved elektro-

fisket. Her stod det også en god del fisk både i 78 og 80, men

langt fra alle ble kontrollert. Av utsettingen i 1977 ble det

gjenfanget en fisk både i 78 og 80. I august 80 ble det dessuten

kontrollert en som var utsatt i 1978. Den resterende fangst bestod

av umerket fisk.

Det ble opplyst at det var endel garnfiske i dette bassenget, noe

som også var tilfelle ved vårt besøk til bassenget i 1980.
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Str kstreknin er

Elvestrekningen mellom Eldrevatn og terskelbasseng 3 har vært så

tørr at det her ikke kan leve fisk. Mellom basseng 2 B og basseng

3 er det en liten vannføring, men hverken i august 78 eller i

august 80 ble det sett eller fanget fisk på denne strekningen.

Mellom basseng 3 og 4 er det derimot ved hvert besøk tatt enkelte

fisk med lengder mellom 20 og 31 cm. I august 80 var det her

dessuten endel sommergamle ørretunger.

På elvestrekningen mellom basseng 5 og 6 ble det tatt seks fisk

august 80. En av disse var utsatt i 78. Den minste fisken var

10,2 cm, mens den største var på 20.8 cm. Mellom basseng 6 og 7

ble det fanget noen få eksemplarer i august 78, mens det ikke ble

fanget eller sett fisk her i august 80.

Både på innløpet og utløpet av terskelbasseng 9 stod det en god del

sommergamle ørretunger i august 80. I august 78 ble det tatt en

fisk på utløpsstrekningen som var utsatt året før, mens det

august 80 ble tatt en utsatt i 78 på innløpsstrekningen, like oven-

for bassenget.

DISKUSJON

Forutsetninger og feilkilder ved bestandsestimering og elektro-

fiske er diskutert av Borgstrøm (1976) i den første rapporten om

fiskebestanden i Mørkedøla. Det vil her derfor i første rekke

drøftes konsekvenser for ørretbestanden ved bygging av terskler.

På tross av at det bare periodevis går vann over dammen i Eldre-

vatn, gir lokaltilsiget likevel en viss vassføring i Mørkedøla

nedenfor terskelbasseng T 2. I enkelte år ser det ut til at dette

fører til en naturlig rekruttering på noen strekninger. Likevel

ville bestanden i de øvre terskelbassengene (T 2 - T 7) trolig bare

vært en brøkdel av hva den er i dag uten støtteutsettinger. Særlig

gjelder dette de tre øverste bassengene (T 2 - T 3) som bare ville

hatt fisk som evt. var kommet fra Eldrevatn når det er større over-

løp herfra. Lengre ned i Mørkedøla kan vasssføringen i det minste

i enkelte år, være såpass stor at det kan gi grunnlag for en viss

egenrekruttering.
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Fisken i bassengene synes å være meget stasjonær, noe både merk-

inger av villfisken i 1975/76 og gjenfangstene av utsatt fisk

indikerer. Utsettinger på en strekning kan derfor øke bestanden på

denne strekningen. I 1978 ble det satt ut 100 sommergamle ørret-

unger i basseng 4. Ved bestandsberegningen i august 80 ble 15 av

disse kontrollert. Totalestimatet for fisk i lengdegruppe

8,0 - 21,9 cm var på 84 fisk. Av disse ble 42 kontrollert. Regnes

samme forhold mellom kontrollert og estimert antall for årsklasse

1978 som for hele lengdegruppen, skulle dette tilsi at det var 30

ørret i bassenget fra utsettingen i 1978. Arlig dødelighet har

derfor ikke vært ekstremt høy, tatt i betraktning fiskens størrelse

ved utsetting. Grunnen til at det finnes så få større fisk på

denne strekningen og på flere av de andre strekningene, kan godt

skyldes selve fisket.

Sammenlignet med strekningene utenfor terskelbassengene, tyder

resultatene fra flere av bassengene på at fiskemengden her er langt

større enn på strykstrekningene.

Langeland og Haukebø (1979) fant også en større tetthet av ørret og

lake i terskelbassenger enn på strykstrekninger i Nea. Selve

terskelkronen og strekningen umiddelbart nedenfor ble her funnet å

være særlig egnet som oppvekst- og gyteområde. Gunnerød og

Kjos-Hansen (1977) undersøkte fiskebestanden i Lislevatn i Otra-

vassdraget. De fikk her en ørretfangst som var den høyeste de inn-

til da hadde fått på en garnserie ved fiske i ca 200 regulerte og

uregulerte vatn. Fiske med tilsvarende garnserier i flere terskel-

bassenger i Otra mellom Bykle og Valle har gitt fangstresultater på

høyde med eller bedre enn resultatet fra Lislevatn ( Borgstrøm og

Løkensgard 1980). Dette kan tyde på at ørretbestanden i disse

bassengene er uvanlig tett, mens det ifølge Borgstrøm og Løkensgard

(1980) er lite fisk på strykstrekningene i denne delen av Otra.

Også ifølge Aass (1981) ser det ut til at ørretbestanden er langt

større i terskelbassenget (Eikredammen) og den nærmeste elve-

strekningen ovenfor enn på strekningen lengre oppe i elva. I

Eksingedalselva brukes terskelbasseng bl.a. som overvintringsområde

(Evensen 1981), og på den måten kan bl.a. dødeligheten reduseres.

Disse observasjonene indikerer derfor at anlegg av terskler i elver

med redusert vassføring kan gi øket bestandsstørrelse.
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Vekst og produksjon hos fisk vil være et samspill mellom bl.a.

tetthet av fisk, fiskestørrelse, næringstilførsel og abiotiske

faktorer som temperatur: og strømhastighet. Tesch og Albricht

(1961) fant f.eks. ut at ørret vokste bedre i sakte rennende elver

enn i rasktflytende. Selv med samme næringstilførsel som på en

strykstrekning måtte det derfor forventes at fiskens vekst ville

øke i terskelbassengene, fordi en større del av konsumert næring

kan gå til vekst når fisken oppholder seg på stille vatn. Pket

sommertemperatur og stabil vannstand i terskelbassengene kan også

ha gitt en øket produksjon av evertebrater. Pkningen i temperatur

vil dessuten direkte få innvirkning på fiskens vekst.
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SAMMENDRAG

Prretbestanden i øvre del av Mørkedøla, en sideelv til Lærdalselvi,

er undersøkt etter bygging av terskler og utsetting av ensomrige

ørretunger i terskelbassengene.

På grunn av sterkt redusert vassføring er rekrutteringen til ørret-

bestanden opphørt eller betydelig redusert. På noen elvestrek-

ninger kan det, i det minste i enkelte år, være en viss egenrekrut-

tering. Uten utsettinger ville likevel bestanden i de øvre bas-

sengene etterhvert ha dødd ut på grunn av manglende naturlig re-

kruttering.

I august 1980 utgjorde utsatt fisk ca 50 % av den kontrollerte ør-

reten i terskelbassengene, mens det på strykstrekninger praktisk

talt ikke ble funnet utsatt fisk. Prretbestanden på de strykstrek-

ninger som fremdeles har fisk, er meget liten. I flere terskel-

bassenger er fiskebestanden derimot så stor at den gir grunnlag for

et sportsfiske. I ett basseng et det også et visst garnfiske.

ørreten vokser raskere i terskelbassengene enn den gjorde på samme

strekning før bygging av terskler, uten at fisketettheten er ves-

entlig endret. Dette kan antyde at vekstforholdene er bedret og at

fiskeproduksjonen ville vært større ved en øket rekruttering.

Forfatterens adresse:

Institutt for naturforvaltning

Norges landbrukshøgskole

1432 As-NLH



SUMMARY

The brown trout population of the upper part of River Mørkedøla,

a tributarry to the River Lærdalselvi, has been investigated

after construction of weirs and stocking with brown trout finger-

lings in the weir basin. Brown trout is the only fish species

in the river.

Due to heavily reduced water flow the recruitment to the trout

population is ceased or strongly reduced. On shorter stretches

of the river some natural recruitment occurs, at least in some

years, but without stockings in the upper basins the population

would however probably have been extinct.

In august 1980 50 % of the controlled fish in the weir basins

consisted of stocked fish, while in the runs practically no

stocked fish was found. The fish population in the runs is

extremely small or there is no fish at all due to lack of

water. In several weir basins however the population are at

such level as to form a basis for a sport fishery. In one

of the weir basins there is even some gillnetting.

The trout of the weir basins has a faster growth rate compared

to the situated prior to the construction of weirs, without

any marked change in fish density. This indicates better growth

conditions, and the streches of the river where basins are

found would probably produce more trout with increased recruit-

ment.
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