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FORORD

I denne rapporten presenterer vi en ny del av Terskelprosjektets
arbeide i Hallingdal/Hemsedalregionen. I Informasjonsrapport nr 7
ble det vist at det i Hallingdalselva var betydelige forskjeller i
avkastning av ørret avhengig av elvestrekningenes karakter. For å
teste resultatenes eventuelle generelle gyldighet ble undersøkelsene i 1979 flyttet til en annen gjennomregulert elv, Hemsil.

Den foreliggende rapport bør etter vår mening interessere alle som
har med forvaltning av fiskeressursene i vassdrag, for de som driver aktiv fiskepleie, og ikke minst alle de som har sportsfiske som
hobby. Selv om undersøkelsen primært er rettet mot spørsmål omkring avkastning i regulerte elver med terskler, så har resultatene
stor verdi også for andre typer vassdrag hvor forholdene er sammenlignbare. Rapportene fra Hallingdal/Hemsedal er også, såvidt vi
kjenner til, et pionerarbeide i Norge hva spørsmålene om folks bruk
av regulerte elver til fritidsfiske angår. Det ventes ytterligere
en rapport fra denne delen av Terskelprosjektet.

Vitenskapelig konsulent, Fil.dr. Per Aass har stått som ansvarlig
leder for denne undersøkelsen og berarbeidelsen av materialet.
Rapporten er skrevet på Vassdragsdirektoratets tekstbehandlingsutstyr av Lisbeth Bakken.

Undersøkelsen er finansiert av Terskel-

prosjektet og DVF-Fiskeforskningen.

Pål Mellquist
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INNLEDNING

Ved beregning av innlandsfiskets utbytte er vannenes areal vanligvis blitt lagt til grunn. Med en rimelig avkastning er man kommet
til en teoretisk, årlig fangst på ca 5000 tonn. To nyere spørreundersøkelser, bearbeidet av Teigland (1979) og Gjøvik (1980) gav
begge som resultat at det ble fisket ca 9000 tonn innlandsfisk
(eks. laks, sjøørret og sjørøye) årlig. Forskjellen mellom anslagene bygget på areal og på fangstoppgaver kan skyldes at avkastningen i rennende vann bare inngår i de siste.

Alle fiskere vet at det kan tas store fangster i rennende vann, men
man har allikevel få avkastnings- og arealoppgaver herfra. Mens det
finnes opplysninger om størrelsen av vann og tjern, mangler de helt
for mindre vassdrag og også for de fleste store elver. Rennende
vann dekker et større areal enn de fleste er klar over, eller for å
ta noen eksempler:

Glomma (fra Glåmos ekskl. øyeren og Floene)

135 km2

Numedalslågen (fra Tunhovdfjorden ekskl. Nore-fjordene) 22

"

14
8

"

Hallingdalselva (Al-Gulsvik inkl. Bromma)
Drammenselva (fra Vikersund inkl. Bergsjø)

Med Terskelprosjektet økte interessen for produksjonsforholdene i
innlandsvassdrag og det er i de senere år blitt foretatt en rekke
undersøkelser både av denne samarbeidsgruppe og av andre institusjoner. Terskel-undersøkelsene i Hallingdalselva 1973-78 viste at
ørretbestandene på to innbyrdes nærliggende strekninger kunne være
meget forskjellige med hensyn til størrelse, aldersfordeling og individuell vekst. Dette la grunnlaget for ulik avkastning på strekningene. Forskjellen syntes å avhenge av strømhastigheten, fordi
strekningen med minst fall gav både flest og størst fisk. Demping
av strømhastigheten skjedde delvis ved bygging av løsmasseterskler
(Aass 1978). Både utbyggere og fiskere er interessert i å vite om
de nevnte forhold er spesielle for Hallingdalselva eller om de har
mer generell gyldighet. I 1979 ble undersøkelsene derfor flyttet
til Hemsil som også lot seg dele inn i to strekninger med ulike
fallforhold.

Noe materiale forelå allerede fra en orienterende

undersøkelse i 1976 og det var mulig å supplere dette ved en rimelig arbeidsinnsats.
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I mange innlandselver er fisket organisert i "kortområder". Bortsett fra kortsalget vet eierne ofte lite om utnyttelsen av elven og
de som bruker den. Ved undersøkelsen både i Hallingdal og Hemsedal
har man forsøkt å skaffe noen enkle data som kan være til nytte
både for det private og offentlige fiskestell.

VASSDRAGET OG FORSØKSSTREKNINGENE

Hemsil har sine kilder i høyfjellstrøkene rundt Hemsedal og dannes
ved samløp av Mørkedøla og Grøndøla. Ved Gol renner den sammen med
Hallingdalselva. Forsøksstrekningene ligger i den midtre, flate del
av dalen, 20-30 km fra de tidligere arbeidsområdene ved Gol i
Hallingdal og ca 350 m høyere enn disse, fig. 1. Strekningene er
tatt ut med tanke på at fall- og bunnforhold skal være ulike så
problemstillingen fra Hallingdal har gyldighet. Figurene 2-7 viser
typiske partier av strekningene. Den øvre omfatter strykpartiene
fra Fossheim til Styrmannsøyne mellom kotene 604 og 574. Målt efter
elvens midtlinje har den en lengde på 3,1 km og fallet er følgelig
ca 1 : 100. Det er noenlunde jevnt fordelt. Beregnet efter det
økonomiske kartverk 1:5000 har elvestrekningen et areal på 15,1 ha
fra bredd til bredd. Den nedre strekningen ligger 5 km nedenfor
mellom kotene 570 og 566 fra utløpet av Hemsil I til og med Eikredammen. Lengden er 3,3 km, fallet 1 : 825 og arealet 41,8 ha. Av
dette utgjør Eikredammen 16,1 ha. Denne er ikke et terskelbasseng i
vanlig forstand, men dannes av en platedam med korte fyllingsdammer
i hver ende. Samlet lengde er ca 500 m. Tidligere var det her et
smalt strykparti i Hemsil. Dammen tjener som inntak for Hemsil II
og har sitt største dyp, 11 m på full dam, ved tunnelmunningen.
Dammen var ferdig i 1959 og noen biologisk demningseffekt skulle
ikke lenger være mulig. Mindre senkninger skjer hvert år, men hel
nedtapping av vedlikeholdsgrunner er ennå ikke foretatt. Gjennom
overløpslukene går vann bare i flomperioder. Fisk kan ikke gå opp
nedenfra. Andre kunstige oppstuinger finnes ikke i denne del av
Hemsil.

øvre strekning,Hallingdalselva.(Upper section)
tt
(Lower section)
Nedre
øvre strekning,Hemsil. (Upper section)
II

Nedre

(Lower section)

ossheim
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Fig. 1 Kart over Hemsil med forsøksstrekningene.
Map of River Hemsil with wxperimental sections and names mentioned in the text.
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Fig. 2

øvre strekning. Nedenfor Fossheim.
Upper section. Downstream Fossheim
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Fig. 3

Nedre strekning. Gjerdeslåtten.
Lower section. Gjerdeslåtten.
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Fig. 4

Nedre strekning. Innløp Eikredam. Vårvannføring.
Lower section. Inlet Eikre Dam. Spring discharge.

Fig. 5

Nedre strekning. Innløp Eikredam. Høstvannføring.
Lower section. Inlet Eikre Dam. Autumn discharge.
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Fig. 6

Eikredammen. Lukehuset sees i bakgrunn.
Eikre Dam. The gatehouse is visible in the background.

Fig. 7

Eikredammen. Sett nedenfra. Vårflom.
Seen from below. Springflood.

Forsøksstrekningene går gjennom steinete skogterreng og oppdyrket
myr som brukes til gressproduksjon og beite. I alt bor ca 1500
mennesker fast langs vassdraget og tilførselen av næringsstoffer er
relativt liten. Månedlige analyser foretatt av Buskerud fylkeskommune (1978) i mai-desember 1977 ved utløpet av Hemsil II gav
middelverdier for totalfosfor,og totalnitrogen på henholdsvis 9 og
300 pg/l. Samtidige pH-målinger gav minimum, midlere og maksimale
verdier på 6.40-6.57 og 6.99. I 1979 lå fylkeskommunens pH-verdier
mellom 6.20 og 7.20. Våre egne prøver i 1979 ble tatt

på samme

dager som fylkeskommunens, men gav vesentlig lavere verdier, tabell
1. Ved Hemsil II er Loggas og Rusteånas felter på henholdsvis 36 og
88 km2 tatt inn, men det er vanskelig å forstå at disse kan forandre vannkvaliteten noe vesentlig.

Tabell 1.

Noen kjemiske analyser av vann fra forsøksstrekningene i
Hemsil 1979.
Some chemical analysis of water from the investigated
sections of River Hemsil 1979.

Dato
Date

StedLedningsevne
pH
LocalityConductivity
ps/cm

6/6

16/7
n

Total hårdhet
Total hardness
Ca0/1

Fossheim

6.08

9.7

1.5

Eikredammen
Fossheim
Eikredammen

6.05
6.37
6.41

10.4
10.0
11.8

1.8
2.3
2.5

Vannstandsobservasjoner i Norge (NVE) oppgir nemlig Hemsils felt
ovenfor Eikredammen til 780 km2. En summering av delfeltene etter
Oslo Lysverkers oppgaver gir 772 km2 med følgende fordeling:

Mørkedøla

320 km2

Grøndøla

187

"

40

"

Regulert

183

"

Regulert og overført tilløpstunnel

Vavatn
Gyrinos/Flævatn

Hemsil I
Fagerdøla

16

"

Overført tilløpstunnel Hemsil I

Dyrja

26

"

Overført tilløpstunnel Hemsil I
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Ifølge Oslo Lysverker er avløpet ved Eikredammen et middelår
658 mill./m3 og 62 % av dette går i uforandret årsrytme gjennom
forsøksstrekningene. Tilsiget fra Vavatnfeltet passerer fortsatt
hele Hemsil, men i ny rytme. Feltene Gyrinos/Flæ, Fagerdøla og
Dyrja er derimot fjernet fra øvre forsøksstrekning, men kommer inn
igjen på nedre. Gyrinos/Flæ er da regulert. Vannføringsendringene
fører til følgende omtrentlige vannstandsforandringer like ovenfor
øvre forsøksstrekning: Vintervannstanden heves ca 15 cm, sommermiddelvannstanden og flomtoppene senkes ca 20 og 30 cm. På nedre
strekning må utslagene bli større i begge retninger.

Fiskebestanden i Hemsil består av ørret (Salmo trutta L.). I Eikredammen finnes også ørekyte (Phoxinus phoxinus L.). Den lokale
ørretbestand har fått tilskudd av utsatt fisk, både ørret og regnbueørret (Salmo irideus Gibbons).

MATERIALE OG METODER

Avkastning

Fisket i Hemsil er tillatt fra 1. juni til 15. september og drives
bare med stang. I 1979 ble fisket på begge strekninger kontrollert
annenhver dag fra 15. juni til 15. august dvs, det tidsrom da fangsten vanligvis er størst. I denne tiden arbeidet en kontrollør på
hver strekning og i de tre travleste ferieukene hadde de hjelp av
hver sin assistent. Før og efter kontrollperioden samlet Hemsedal
Fiskeforening ved sin oppsynsmann inn en del fangstopplysninger som
er brukt som supplement til våre data.

For å kunne beregne det oppfiskete kvantum i kontrollperioden måtte
man bygge på opplysninger fra fiskerne. Ved kontrollene kunne det
ikke påvises store avvik fra oppgitt til virkelig fangst, men bare
en del av fisken ble sett. Mange var renset, spist eller tatt med
hjem. På nedre strekning ble 1019 (forskjellige) fiskere intervjuet
i 1979. Noen ble påtruffet to eller flere ganger slik at antall intervjuer kom opp i 1499. På øvre strekning var de tilsvarende tall
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341 og 422. Foruten å oppgi oppfisket antall og vekt, ble fiskerne
bedt om å angi den anvendte fisketid inntil kontrollen og den antatte videre fisketid. Dette var nødvendig for å kunne beregne den
totale fangst. Til de gitte tall måtte det nemlig gjøres påplusninger av følgende grunner:

Kontrollen omfattet ikke hele sesongen
ble ikke foretatt daglig
ble gjort før mange hadde avsluttet fisket
omfattet ikke alle fiskere. Noen ble bare notert som
iakttatte, men ikke intervjuet. Enkelte må antas å ha unngått
all observasjon.

Beregningen av fangsten før og etter kontrollperioden bygger
vesentlig på de nevnte informasjoner. Oppgavene er imidlertid
ikke fullstendige og det er foretatt en forsiktig påplusning,
10-20 %, med støtte i sammenlignbare deler av kontrollperiodene.

Det er gått ut fra at på dager uten kontroll var utbyttet og
deltagelsen i fisket lik gjennomsnittet av verdiene foregående
og etterfølgende dag.

Kontrollen gikk til kl. 2400, men det var likevel ikke mulig å
fange opp alle fiskere etter avsluttet fiske. Ved kontrollen
ble de derfor også spurt hvor lenge de ville fortsette. Meningen var å regne med samme fangsteffektivitet efter kontroll som
før. Dette er også gjort, men det viste seg at fiskerne stort
sett overvurderte den tid de ville fortsette fisket. Den oppgitte, fortsatte fisketid er derfor skjønnsmessig redusert med
50% på nedre og 25% på øvre strekning.

Noen fiskere ble sett, men unngikk kontrollen. De kunne oppholde seg på motsatt bredd av elven, og var gått da kontrolløren var kommet over. Broene lå i enden av forsøksstrekningene, så avstanden mellom kontrollør og fisker kunne maksimalt gå opp i 6-7 km i et veiløst terreng.
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En annen årsak til manglende kontakt var det høye besøkstall. Dette
gjaldt spesielt nedre strekning, der antall fiskere kunne gå opp i
100 pr. dag. Den fangst man skal tillegge disse ukontrollerte fiskere er vurdert forskjellig, avhengig av strekningen. På den øvre
var det stort sett en kategori fiskere, folk som tok seg en tur
langs elven etter ankomst eller før avreise fra nærliggende campingplasser. Det er antatt at de ukontrollerte fiskeres gjennomsnittsfangst her ikke avvek fra de kontrollertes.

Eikredammen med

tilliggende elvestrekning trakk til seg både spesialister som var
godt kjent fra tidligere og rastende bilturister. Ved kontrollen
ble det lett til at man først oppsøkte de gode fiskere som man
kjente fra før og som hadde opplysninger og prøvemateriale. I beregningen er det derfor gått ut fra at de ukontrollerte fiskere
bare var halvparten så effektive som de kontrollerte. I alt ble 86%
av de iakttatte fiskere på nedre strekning intervjuet og kontrollert. På øvre strekning var andelen 80%.

Dagsfangsten på en strekning er altså beregnet slik:

Fangst ved kontroll
+ beregnet fangst etter kontroll
"

til iakttatte, men ukontrollerte

fiskere.

Da kontrollen har gått fortløpende er alle ukedager blitt representert i samme antall. Fangstsummen på kontrolldagene er derfor blitt
multiplisert med to for å få totalfangsten i kontrollperioden.

Etter gitte opplysninger, er det regnet med at de helt uobserverte
fiskeres antall er lite, og den fangst de har fått kan eventuelt
bare anvendes til små korreksjoner av totalutbyttet.

Alder, vekst

nærin

Det ble tatt prøver av all kontrollert fisk som var i en slik forfatning at det hadde noen hensikt. I alt ble det på nedre strekning
tatt 250 skjell- og mageprøver av ørret. På øvre strekning var
tallet 33. I tillegg ble det også tatt mageprøver av 27 regnbueørret. Skjellmaterialet ble behandlet på vanlig vis med pressing,
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aldersbestemmelse og tilbakeberegning av veksten. Under det siste
er årsklassene blitt holdt atskilt. Mageinnholdet ble konservert på
stedet i 70% alkohol. Ved bearbeidelsen på laboratoriet ble de enkelte prøver sortert hver for seg så det var mulig å avgjøre hvor
hyppig ulike næringsdyr forekom i mageinnholdet. Veiingen skjedde
derefter samlet for hver gruppe av næringsdyr.

Utøvelsen av fisket

Under kontrollen ble fiskernes redskapsvalg notert og de ble spurt
om sitt inntrykk av fisket, hvor de var hjemmehørende og om de
hadde vært i Hemsedal tidligere. Da noen fiskere skiftet redskap
efter forholdene, ble bruken notert ved hvert treff. Intervjuarbeidet ble derimot bare foretatt en gang for hver fisker.

pRRETUTSETTINGER I HEMSIL

Hensikten med arbeidet i Hemsedal var å undersøke ørreten og ørretfisket i en lang, regulert elv med lite tilskudd av fisk fra vann i
vassdraget. Men for å komme frem til holdbare anslag må resultatene
av de ørretutsettinger som er foretatt holdes utenfor. Regulanten
er ikke pålagt å sette ut fisk, fordi man antar at den lokale bestand er stor nok å utnytte elvens næringsproduksjon. Hemsedal
Fiskeforening begynte imidlertid på eget initiativ med utsettinger
i midten av 1960-årene.

Den utsatte fisk kan deles i tre hovedgrupper:

Regnbueørret i fangbar størrelse
Prret
ørret 1- og 2-somrige

Overgangen fra utsetting av 1-somrige til utsetting av 2-somrige
ørret-unger skjedde i 1972 eller -73.

Det har vært vanskelig å

skaffe en fullstendig oversikt over utsettingenes omfang, fordi
notater mangler både i foreningen og fiskeanleggene.

Av hensyn til
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det foreliggende arbeid er det imidlertid unødvendig å gå lengre
tilbake enn 1976. I tabell 2 er oppført utsettinger i de siste 4 år.

Tabell 2

Prretutsettinger i Hemsil 1976-79
Trout stocking in Hemsil 1976-79

ArAntallArt/alder
Year NumberSpecies/age
1976

3250

Gj.sn.vekt/lengde
Mean weight/length

Regnbueørret/2-somrig
Rainbow trout/2-summer old

2000ørret/2-somrig
Brown trout/2-summer old
200ørret/flerårig
Brown trout/several years
old
1977

2200

Regnbueørret/2-somrig
Rainbowt trout/2-summer old

2000

Prret/2-somrig
Brown trout/2-summer old

375Prret/3-somrig
Brown trout/3-summer old
19781550Regnbueørret/3-somrig
Rainbow trout/3-summer old
4000

215 kg

1979

375

Prret/2-somrig
Brown trout/2-summer old

225 g/27.1 cm

480 brikkemerket
480 tagged

mangler
missing

Ingen merking
No tagging

860 g/42.3 cmAlle
brikkemerket
All tagged

320 g/31.3 cm

12.6 cm

550 gIngen

merking
No tagging

12.9 cm

Prret/flerårig
Brown trout/several years
old

510g/36.1 cm

1300

Prret/3-somrig
Brown trout/3-summer old

Alle finneklippet
All fin-cut
merking
No tagging

mangler
missing

Prret/2-somrig
Brown trout/2-summer old

750 brikkemerket
750 tagged

100 gIngen

Prret/flerårig
Brown trout/several years
old

6000

Merking
Tagging

Alle finneklippet
All fin-cut
Ingen merking
No tagging
Alle brikkemerket
All tagged

9.5 cm

230 g/27.6 cm

Alle finneklippet
All fin-cut
500 brikkemerket
500 tagged

Den utsatte fisk kommer fra fire forskjellige anlegg og er en
blanding av flere stammer. Den er sluppet mellom Tuv og avløpet fra
Hemsil I, men størsteparten på de øvre 2/3-deler. Dette ble gjort
for å unngå større utvandring fra fiskeforeningens område som
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slutter ved Eikredammen. Med unntak av et mindre slipp bekostet av
Fiskeforskningen våren 1979 er all fisk satt senhøstes. Tanken var
at den skulle tilpasses vassdraget og et naturlig næringsopptak før
fisket startet, for å unngå den hurtige oppfiskingensom er vanlig
når utsettingenfaller sammen med sesongåpningenom våren.

•

Av tabell 2 sees at meget av den utsatte fisk er merket, enten ved
finneklipping eller med brikker. Dette er utført av Fiskeforskningen, efter avtale med Hemsedal Fiskeforening. Under sommerkontrollen 1979 ble det sett efter finneklippet fisk, samtidig som
merker ble samlet inn. Gjenfangster er også innrapportert av oppsynet og fiskerne selv. Det antas derfor at de fleste gjenfangster
er kjent.

RESULTATER OG DISKUSJON

Utsettin

av re nbueørret

Høsten 1976 og -77 ble 480 og 750 av de utsatte regnbueørret
brikkemerket før slippet. Neste sesong ble henholdsvis 8,8 og 6,8%
meldt gjenfanget, men tilsynelatende har ingen overlevet to vintre
i vassdraget. En samlet gjenfangst på 10-12% er sannsynlig. Høsten
1978 ble den utsatte regnbueørret ikke merket. Men under kontrollen
sommeren 1979 fikk man inntrykk av at gjenfangsten etter dette
slippet var betydelig større enn av de tidligere, kanskje nærmere
20 %. Forskjellen på slippene i 1976/77 og -78 ligger i fiskestørrelsen. Produksjonssted og stamme var uforandret. I 1978 var regnbueørretens gjennomsnittsvekt 550 g, eller omtrent det dobbelte av
foregående års. I 1979 ble nesten alle gjenfangster gjort tidlig i
sesongen. Efter 15. juli ble det bare tatt noen få, til tross for
den lange tilvenningsperioden. Fra utsetting til gjenfangst var det
gjennomsnittlige vektøkingen 80-100 g.

Et visst sig av regnbueørret nedover elven har funnet sted, men de
fleste ble gjenfanget i den øvre del av elven. Lange vandringer kan
ikke være årsak til den lave gjenfangst. Bare en av de 93 som er
meldt gjenfanget efter utsettingene i 1976-77 er tatt nedenfor
Eikredammen. Den ble tatt i Hemsil ca 1 mil nedenfor dammen. Om

19

noen er gått ned tilløpstunnelen til Hemsil II er umulig å avgjøre.

Utsettingene i Hemsil synes å bekrefte tidligere erfaringer med
regnbueørret i innlandsvassdrag og av hensyn til brukerne kan en
oppsummering ha interesse:

Pkning av utsettingsvekten gir større gjenfangst. I Hallingdalselva
ble dette oppnådd ved å gå fra ett-årig til to-årig fisk, i Hemsedal ved å skifte fra to-somrig til tre-somrig fisk.

Vinterdødeligheten er meget stor, uansett utsettingsstørrelsen.
Meget få overlever to vintre efter utsetting.

Fra en serie forsøk

på østlandet med i alt 9245 ett- og to-årige regnbueørret ble det
bare innrapportert 18 gjenfangster efter to vintre og 1 efter 3. I
Hemsil ser det ikke ut til at noen har greidd to vintre.

Vandringene nedover vassdragene er korte. Bl.a. har flere utsettinger i Hallingdalselva ovenfor Hemsils utløp vist at meget få
vandrer 10 km eller mer (Aass 1970 og 1971).

Større regnbueørret vokser lite efter utsetting.

Regnbueørret er lett kjennelig og inngår ikke i avkastningsberegningene fra Hemsil. Men den overvintrede fisken har nyttiggjort seg
noe av elvens næringsdyrproduksjon, som ellers kunne gått til annen
fisk.

Utsettin

av ørret

Avstrøket stamfisk fra anlegg er flere ganger blitt sluppet i Hemsil om høsten. Fangst av storørret blir ofte tilskrevet disse utsettingene. Men med ett unntak har fisken vært umerket og det er
ikke mulig å avgjøre opprinnelsen på grunnlag av størrelsen fordi
det i elven også finnes stor lokal ørret. I november 1976 ble det
sluppet 196 brikkemerkede stamfisk og i løpet av 1977 ble det rapportert 38 gjenfangster, dvs. 19,8 %. Aret efter ble 6 gjenfanget
og i 1979 ble det registrert en. I alt er 23,0 % av de utsatte
meldt gjenfanget.
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Høstutsettinger av større ørret er sjeldne, og fra elver finnes
visstnok ikke sammenligningsmateriale. En forsommerutsetting av
fireårig ørret i Hemsil 1979 gav en gjenfangst samme år på 54,8 %.
Hvis de to grupper var like utsatt for fangst, betyr det at nesten
2/3 fisken som ble sluppet i november 1976 døde før sesongens begynnelse i 1977. Hvis fisken som hadde gått i elven vinteren over
var blitt vanskeligere å fange var vinterdødeligheten mindre enn
dette. Betydelig må den i alle fall ha vært, men ikke så omfattende
som for regnbueørretens vedkommende. Når det gjelder fangsttiden er
det ingen forskjell på vår- og høstutsatt ørret. Flest blir tatt
først i sesongen. og deretter synker gjenfangsten, tross økning i
fiskeintensiteten. Etter høstutsettingen i 1976 ble 23 tatt i juni
1977, 11 i juli og 4 i august. Ingen gjenfangster ble gjort nedenfor Eikredammen verken i 1977 eller 1979. Resultatene i Hemsil
stemmer overens med det man fant i Hallingdal over en rekke år.
Vinterdødeligheten, selv blant ung fisk, var stor og meget større
enn hos vill fisk av samme størrelse (Aass 1978). Hensikten med
høstutsettinger synes derfor ikke å være oppnådd. De gir få gjenfangster og disse er dårlig fordelt i tid. Tidlige vårutsettinger,
med god spredning av fisken, oppfyller antagelig Hemsedal Fiskeforenings ønsker best.

Høsten 1978 ble det satt 215 kg umerket stamfisk i Hemsil. Kvaliteten var dårlig og flere døde ble funnet samme høst. Hvis gjenfangsten fra 1976 kan legges til grunn, ble det i 1979 gjenfanget
ca 50 kg. Dette skal fordeles på hele elven, og det som bør trekkes
fra fangstanslagene på forsøksstrekningene må bli så lite at det
har ingen betydning for totalresultatet. Noen annen utsetting har
neppe innvirket på fangstene i 1979. Det er usannsynlig at noen fra
1974 har overlevd. Verken i 1975 eller 1977 ble det sluppet stor
ørret. For å kontrollere riktigheten av at utsatt, større fisk ikke
utgjorde noen stor del av fangsten i 1979 ble skjellmaterialet,
vekst og størrelsesfordeling undersøkt. Fisk i anlegg og i frihet,
har så ulikt levesett at det burde kunne sees på skjellene. Bl.a.
er mengden av erstatningsskjell stor hos anleggsfisk. Det var imidlertid ikke mulig å dele materialet i to grupper på dette grunnlag.
Størrelsesfordelingen i fangstene, se fig. 8, tyder heller ikke på
et stort innslag av utsatt fisk.
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Fra og med 1977 er den to-somrige fisken blitt finneklippet for at
den skal kunne gjenkjennes. I 1979 ble det ikke funnet noen i de
kontrollerte fangster på nedre strekning, på den øvre en. Denne var
utsatt i 1978. Fordi de eldste finneklippede bare var 3 år sommeren
1979 kunne det ikke ventes mange i fangstene. Men det er mulig at
fisk fra tidligere utsettinger gjorde seg mer gjeldende. Som et
forsøk på kontroll ble lengde ved alder 2 år beregnet i alle prøver. Ved utsetting som to-årig har fisken en gjennomsnittslengde på
12-13 cm, og må antas å være større en jevnaldrende ville individer. Ved tilbakeberegning ble det imidlertid funnet et maksimum
på 7,9-9,3 cm

og ingen antydning til at større fisk har gjort seg

sterkt gjeldende. Metodiske feil kan ha utvisket eventuelle forskjeller. For fangstberegningene betyr dette mindre, fordi fisken
bare veier 15-25 g ved utsetting. Omtrent hele fangstvekten er kommet til under elveoppholdet.

Fiskeintensiteten i Hemsil er så stor at tanken om forsterkningsutsettinger lett melder seg. Fiskeforeningen har måttet prøve seg
frem, fordi det forelå få erfaringer. Men utsetting av småørret,
som skal vokse opp i elven, har bare hensikt hvis næringsproduksjonen

utnyttes

dårlig.

Endelig

svar på dette

kan først gis om et

par år når den merkede fisken skulle ha nådd fangbar størrelse. ørretens vekst og kondisjon tyder på at elven kan tåle en større bestand, men dette kan også oppnås ved en mindre beskatning av lokal
småfisk. Forsterkning av stasjonære elvebestander ved utsetting av
småørret er forholdsvis sjeldne. I følge Svein Aage Mehli (pers.
med.) eksisterer pålegg bare for 8 regulerte elver. I tillegg kommer noen få private utsettinger, som f.eks. i Hemsil og Mørkedøla
(Borgstrøm 1981). Kontroll

med resultatene har tidligere ikke vært

forsøkt.

Alternativet er utsetting av fangbar ørret som ikke reduserer villfiskens næringstilbud vesentlig. Her står valget mellom regnbueørret og vanlig ørret. Både i Hallingdalselv (Aass 1970 og 1978) og
Hemsil har artene gitt omtrent samme gjenfangst når utsettingsstørrelsene er sammenlignbare. 9fkonomiskvil det lønne seg å bruke
regnbueørret, men en del fiskere liker ikke denne arten, og valget
av vanlig ørret vil være mindre kontroversielt. Det var få fiskere
som motsatte seg alle former for utsetting, men kravene til den utsatte fisk varierte med fiskerne. De dyktige sportsfiskerne fore-
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trakk den vanlig ørret, og da helst av Hemsilstammen pga. dens
kvalitet som sports- og matfisk. Fluefiskerne tilhørte gjerne denne
gruppe, mens de andre fiskere ikke hadde så bestemte krav. Fordi
den utsatte fisken er bitevillig får de økte muligheter til fangst.
For disse fiskere spiller ikke art og opprinnelse så stor rolle som
det å ha noe å fiske etter. Fordi fiskerne grupperer seg etter dyktighet og elvetype, og fordi fisken vandrer lite kan man kanskje
variere utsettingsmaterialet og dermed også spre fiskerne noe.

Før valg av utsettingsstørrelse og -antall avgjøres bør den nåværende fangstsammensetning studeres, fig. 8.
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Fisk mellom 105 og 350 g utgjorde i antall 57,2 % av fangsten. Med
det totalutbytte elven gir, må det settes tusener av fisk i denne
størrelsesgruppe hvis fangsten skal bedres merkbart. Velges høstutsettinger må tallet fordobles. Hvis man derimot velger å forsterke
størrelsesgruppen 500-600 g kan man oppnå samme relative fangstøkning med tiendeparten så mange fisk. Også fordi overlevelsesevnen
i vassdraget er større vil det f.eks. lønne seg å satse på 1/2 kg
fisk fremfor 1/4 kg. Og for den som får fisken vil fangstopplevelsen bli betydelig større.

Avkastning

På grunnlag av den tidligere beskrevne fremgangsmåte er fangsten på
forsøksstrekningene i 1979 blitt beregnet (tabell 3).

Tabell 3

Beregnet fangst på forsøksstrekningene i 1979.
Estimated yield in number and kg on the two experimental sections.

Nedre
Lower

øvre
Upper
Antall
Number

Kg

Antall
Number

Kg

Før kontrollperioden
Before investigation period

15

10

185

90

I kontrollperioden
During investigation period

425

70

2850

755

Efter kontrollperioden
After investigation period

125

20

105

35

Sum
Total

565

100

3140

880
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På hvert trinn i vurderingen er det lagt inn en sikkerhetsmargin og
de endelige tall må derfor betraktes som minimumsverdier for fangsten i 1979. Klimatisk sett var det en dårlig sommer på hele østlandet og rimeligvis har dette redusert fiskeinteressen. Lufttemperaturene var lave og nedbøren uvanlig stor. Vannføringene var høye
overalt og lokalt førte det til hyppige overløp over Eikredammen.
En del fisk, som ellers ville blitt i dammen, fulgte med vannet.
Fangstene i hølene nedenfor dammen er imidlertid ikke medtatt i
fangstberegningene. Tabellens tall må derfor anses lave, ikke bare
for året 1979, men også i forhold til et gjennomsnittsår. øvre og
nedre strekning dekker arealer på henholdsvis 15,1 og 41,8 ha og
den anslåtte fangst av villfisk pr. ha blir derfor 6,6 og 21,1 kg
usløyet fisk. Hadde man gått ut fra at de ukontrollerte fiskere på
nedre strekning fisket like effektivt som de kontrollerte, ville
anslaget her ligget ca 1,5 kg høyere pr ha. Som nevnt ble de ikke
kontrollerte fiskeres fangst satt til mer enn 50% av de kontrollertes.

Selv om hele den nedre forsøksstrekningen er karakterisert ved et
rolig løp, er den likevel sammensatt av to ulike deler: Eikredammen
og elven som renner inn i denne. Fangstene på de to avsnitt ble
ikke holdt adskilt, men størstedelen av de samlede utbytte ble tatt
i Eikredammen. Rent skjønnsmessig ble 2/3 fisket her. Etter tabell
3 gir det en avkastning på ca 40 kg/ha, mot ca 10 kg/ha i elven.
Før oppdemmingen var stryket ved Eikreslåtten ingen spesielt god
fiskeplass og kunne antagelig sammenlignes med øvre forsøksstrekning.

Forsøksstrekningene i Hemsil var valgt slik at de antagelig representerte ytterpunktene av avkastning i elven. Efter NGO's oppgaver
er Hemsils areal fra Tuv til Eikredammen 1,55 km2. Utmålingen er
skjedd på kart i liten målestokk, noe som erfaringsmessig fører til
lave tall. En avkastningsberegning basert på disse, blir derfor et
minimumsestimat. Fangsten i Hemsil 1979 kan grovt beregnes slik:

øvre strekning

15,1 ha a

Nedre strekning

41,8

" " 21,1

100,0

" " 10,0

Resten av Hemsil
Sum

6,6 kg

100 kg

(beregnet)

"

880

"

(beregnet)

"

1000

"

(anslått)

1980 kg
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Utbyttet i den ikke kontrollerte del av elven er satt til 10 kg/ha,
hvilket synes rimelig ut fra en sammenligning av forholdene med
kontrollstrekningene.

Den øvre av disse omfatter den lengste strykstrekning og største
fall i Hemsil. Fangsten er betydelig dårligere enn på de roligere
partier i elven og ligger også lavere enn utbyttet på den undersøkte strykstrekningen i Hallingdalselva (Aass 1978). Den er imidlertid brattere enn denne og mangler de naturlig roligere partier
og terskelbasseng som finnes i Hallingdal.

Den nedre strekning sett under ett har gitt et utbytte som rent
umiddelbart virker høyt, og det ligger ca 25 % over det som ble
funnet for den rolige forsøksstrekning i Hallingdalselva (Aass
1978).

Det er ellers vanskelig å finne avkastningsberegninger fra sammenlignbare regulerte vassdrag. I Søre Osa ble utbyttene i 1977-78
anslått til 23-41 kg/ha, respektive 23-69 kg/ha (Sandlund og Mørstad 1978, Mørstad og Sandlund 1979). Usikkerheten er stor og den
nedre grense ligger på samme nivå som nedre del av Hemsil. Heggenes
(1980) anslo utbyttet på en strekning i Tinnelva til over 30 kg/ha.
Edvard Josefsen (upubl.) antok at det ble tatt 20-25 kg ørret/ha i
øvre Tisleia i årene 1951-52. For alle tre vassdrag gjelder imidlertid at de får et stort tilskudd av fisk fra ovenforliggende
vann, Tisleia var også nylig regulert. Mange fangsstudier er imidlertid basert på få kontroller og usikre arealoppgaver. Det vil antagelig vise seg at utbyttet på den nedre kontrollstrekningen i
Hemsil virkelig er høyt, beliggenheten og bestandsammensetningen
tatt i betraktning. Selv om det foreligger lite data ser det ut til
at mange regulerte elver kan gi høye avkastninger til tross for
store endringer i avrenningen. Det virker ikke som om produksjon og
fangst av stasjonær ørret blir vesentlig dårligere enn før inngrepene, så sant en rimelig minstevannføring sikres.
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Det er neppe ulik fiskeintensitet på øvre og nedre strekning i Hemsil som er årsak til den store forskjell i avkastning. Antall dagsbesøk pr. ha var de samme. Forskjellen skyldes hovedsakelig Eikredammen. Det er den helt dominerende fangstlokalitet i Hemsil der
omtrent en tredjedel av elvens avkastning tas. Det er flere grunner
til dette. Bl.a. lar den seg fiske på alle vannføringer og med alle
krokredskap, mens elven har lange jevngrunne partier uten skikkelige fiskeplasser. Viktig er også at den er samlingsplass for fisk
fra vassdraget ovenfor. Hvor fisken kommer fra og hvor stor nettotilførselen er, kan bare fremtidige merkinger og vekstanalyser avgjøre. Dammen og den nærmeste del av elven synes å ha samme bestandsammensetning. Det er utvilsomt god kommunikasjon mellom disse
avsnitt, bl.a. er en vårlig vandring oppover fra dammen merkbar
(Gerhard Schive pers. med.). Derimot er det større forskjell i bestandsammensetningen mellom øvre og nedre strekning, og dette skulle tyde på at de fleste vandringer ikke var så lange. Et tilsvarende forhold ble påvist i Hallingdalselva (Aass 1978).

Fan stsammensetnin

Fiskestørrelsen i de kontrollerte stangfangster fremgår av
tabell 4. Denne bygger på de målbare fisk ved kontrollen. For sammenligningens skyld er resultatene fra 1976 oppført.

rret som med

sikkerhet er utsatt er ikke medtatt. At noen allikevel er kommet
med og kan ha påvirket tabellens tall kan ikke utelukkes. En finere
oppdeling av fangsten på nedre strekning er foretatt i fig. 8.
Gjennom sesongen forandret den gjennomsnittlige fangststørrelse seg
gradvis. Fra en topp i juni falt den utover mot høsten. Tabell 5.
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Tabell 4

Fiskestørrelsen i kontrollerte stangfangster
Size of rod-caught brown trout
Antall

Lengde cm

Vekt g

Number

Length cm

Weight g

minst

median

min

median

størst minst median størst
maxminmedianmax

øvre strekning 1979
Upper section

33

14

22

54

20

115

1340

Nedre strekning 1979
Lower section

250

14

30

47

25

260

950

Nedre strekning 1976
Lower section

160

13

25

61

20

150

2855

Tabell 5

Gjennomsnittlig fangststørrelse i g på nedre strekning
1979.
Mean weights in g of rod-caught brown trout on the lower
control section.

15

30

1

15

16

-

31

1 -

juni

juli

juli

august

407

309

249

239
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Erfaringsmessig er ørretfisket i de lavereliggende Pstlandsvassdrag
best om forsommeren. Det gjelder både kvantitet og kvalitet. Om en
forholdsvis stor del av den større fisk tas opp tidlig i sesongen,
eller om den hurtigere blir sky enn den mindre er uvisst. I Hemsil,
som i denne sammenheng kan betraktes som et lavereliggende østlandsvassdrag synker i alle fall "flueandelen" utover sommeren,
mens flere blir tatt på mark. Dermed stiger andelen av fisk under
minstemålet i fangstene. Til tross for et godt oppsyn og at fiskekortet har en illustrasjon som viser en fisk i lovlig størrelse var
19% av den kontrollerte fisk på nedre strekning mindre enn minstemålet på 25 cm. Av disse ble omtrent 4/5 tatt på mark, resten på
flue. Fangst av undermåls fisk er ikke spesielt for Hemsil. Når det
er særlig uønsket her skyldes det at elven kan underholde både stor
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fisk og en større bestand. Det legges også betydelige beløp i
dette. Arlig setter Hemsedal Fiskeforening ut et større antall tosomrige unger, i 1979 for kr 35 000,-. Hvordan oppfiskingen av
unger kan reduseres uten gnisninger mellom utleiere og fiskere er
vanskelig å avgjøre. Man kan tenke seg markfrie soner, inndragning
av kort ved ulovlig fangst, bestemte krokstørrelser m.v.

Men kontrolltallene gir neppe et helt riktig bilde av småfiskens
andel. I forhold til den totale fangst er nok medianverdiene i
tabell 4 noe for høye. Det tas mer småørret enn det fiskerne vil
være ved, men en del blir kastet før oppsyn eller kontroll kommer.
Men heller ikke de største fisk er kommet med i de kontrollerte
fangster. I 1979 veide således de største fisk tatt på øvre og nedre strekning 4.815 og 2.160 kg. I tabell 6 er oppført de største
fisk innmeldt til Hemsedal Fiskeforenings konkurranse. Men det kan
ikke garanteres at disse er de største som er fanget. Videre følger
en lang rekke fisk over kiloen, og man må forbauses over vassdragets evne til å produsere storfisk. Efter alt å dømme dreier det
seg om lokal elvefisk. De er ikke utsatt, og de kommer ikke fra
vannene i vassdraget. Forholdet er enda mer utpreget i Hallingdalselva, som er kjent for sine mange store fisk. Der ble det i 1980
fanget en ørret på nedre forsøksstrekning som veide 8,5 kg og like
nedenfor funnet en død ørret på 11 kg. Tilsvarende forhold finner
man også i andre elver med dype og rolige partier. Det er et paradoks at elvene i et vassdrag produserer større fisk enn vannene,
til tross for at strømmen forverrer fiskens livskår. Antagelig
skyldes det fangstmåten, fordi et krokfiske beskatter den eldre
fisk svakere enn garnfiske. I Hallingdalselva - Hemsil er det vanskelig å forklare fenomenet med bestandspalting og fiskespising.

Tabell 6

Største fisk innmeldt til Hemsedal Fiskeforenings konkurranse 1975-79. Vekt i g.
Biggest brown trout caught in River Hemsil 1975-79.
Weight in g.

1975

1976

1977

1978

1979

3800

3060

1800

3600

4815

3250

3000

1600

3300

2470

2380

2910

1500

2800

2160
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Tabell 4 viser ulikheter i fangstsammensetningen mellom år og mellom strekningene. I 1976 og -79 var medianvektene på nedre strekning 150 og 260 g. Kontrollperiodene var ikke like lange, men hvis
det korrigeres for dette har det likevel skjedd en økning på 65 %
fra 1976 til -79. Forskjellen må skyldes endret beskatning, men
forskyvningene i redskapsbruk er for små til å gi noen forklaring.
I 1979 økte andelen eldre og større fisk. Tydeligst vises dette ved
at andelen undermåls fisk sank fra 50 til 19 %. En tilsvarende
alders- og vektøkning har også funnet sted i Hallingdal (Aass 1978).

På den øvre strekningen ble det kontrollert få fisk, men det er
ingen tvil om at bestandsammensetningen, og dermed fangstsammensetningen, er meget forskjellig på de to strekninger. Medianfisken på
den øvre veide knapt halvparten av hva den gjorde på nedre strekning. Som det framgår av et senere kapittel skyldes det at ørreten
på den nedre strekningen både var eldst og vokste hurtigst. Arsaken
til dette er antagelig lavere strømhastighet. Grunne, strømhårde
elvepartier har oftest en stasjonærbestand av småfallen ørret, som
tydeligvis lever i en stressituasjon. Når denne lettes i roligere
partier, som f.eks. i terskelbasseng, reduseres fiskens energiforbruk sterkt (Roald Larsen in prep.) og mulighetene for høyere levealder og hurtigere vekst er til stede. Begge deler ble påvist ved
TP-undersøkelsen i Hallingdal (Aass 1978), mens TP-arbeidet i
Eksingedal har fastslått at veksten ble bedre (Roald Larsen in
prep.). Høyere levealder kan også skyldes at de dype terskelbasseng bedrer fiskens overvintringsmuligheter. Evensen (1981) viste
at eldre fisk trekker inn i terskelbassenget i Eksingedalselva
etter gyting. En tredje følge av terskelbyggingen er forandringene
i næringsproduksjonen. Disse kan trekke i gunstig retning som i
Hallingdalselva der ørreten på den roligste strekningen hadde omtrent dobbelt så stort mageinnhold som fisken på strykpartiet (Aass
1978). Men går strømreduksjonene meget langt, kan tilført organisk
materiale hopes opp på bunnen i slike mengder at de større insektlarver byttes ut med en for fisken mindre verdifull og lite tilgjengelig fauna av fjærmygglarver og fåbørstemark. Under slike forhold blir næringsproduksjonen størst utenfor terskelbassenget
(Bækken et. al 1981 a og b). Fra Hemsil finnes ingen produksjonsdata, men fisken fra de to strekninger hadde like meget mageinnhold.
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Imidlertid utgjorde fjærmygglarver og -pupper 37,8 % av mageinnholdets vekt på nedre strekning, mot 1,7 % på øvre. Omdanningen av
stryket til en dam har også her gitt store utslag i næringsfaunaen.
Men som fiskebestandens størrelse og tilvekst viser, oppveier fordelene ved terskelbygging langt ulempene ved en mer ensidig
næringsfauna.

Det da li e fisket

I foregående kapitler er det på grunnlag av totalfangst og fangstsammensetning trukket slutninger om strekningenes relative produksjonsevne og bestandsforhold. Vannføring og temperatur kan også ha
påvirket utbyttet, men gjennom en hel sesong skjer det en viss utjevning. Det daglige fisket påvirkes derimot sterkere av ikke biologiske faktorer. F.eks. fikk ingen av 27 fiskere på nedre strekning fangst den 18. juni, mens 56 fiskere gjennomsnittlig tok 721 g
den 11. august. I kontrollperioden varierte antall dagsbesøk mellom
20 og 100.

Det er vist i Tabell 5 at gjennomsnittsvekten i fangstene var
størst i juni, for så å falle utover i sesongen. Vanligvis pleier
også det kvantitative utbyttet i østlandselvene å være størst om
forsommeren. På den rolige forsøksstrekningen i Hallingdalselva ble
litt over halvparten av utbyttet i 1977 tatt i juni måned (Aass
1978). Efter de forberedende undersøkelsene i 1976 var et tilsvarende forhold ventet i Hemsil. Slik ble det imidlertid ikke i 1979
på nedre strekning hvor utviklingen lettest lot seg følge. Ved utgangen av juni var bare 35% av årsfangsten tatt opp. Den viktigste
grunn til dette synes å være at vårflommen var større og senere enn
i de foregående år, fig. 9. Ved Gjerdeslåtten like ovenfor Eikredammen ble årets største gjennomsnittlige døgnvannføring,
162 m3/s, målt i begynnelsen av juni, mens det neppe kan drives
et effektivt fiske på over 50 m3/s. Fisket ble forsinket i 1979
og største utbytte ble tatt i første halvdel av juli. Siste måned
av sesongen ble det bare fisket 5% av årsfangsten, hvilket er nokså
normalt. En kummulativ fangstkurve finnes i fig. 10.
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En enda bedre forståelse av vannføringens betydning fåes av fig.11.
I denne er fremstillet den gjennomsnittlige dagsfangst i g pr
fisker og den gjennomsnittlige døgnvannføring. Dagsfangsten har
svinget mellom 0 og 721 g og de 5 markerte oppgangene inntreffer
når vannføringen avtar etter en forutgående topp. Dette skjer med
en tidsforskyvning på 2-4 dager og tilsynelatende uavhengig av
vannføringens størrelse. Resultatet bekrefter forsåvidt bare erfaringer som elvefiskere alltid har gjort. I et tilfelle i juli er
sammenhengen mindre tydelig, men også da fant det sted en mindre
oppgang i forbindelse med en vannføringstopp. Dette skjedde i fellesferien og det er nærliggende å forsøke å forklare det lille utslag med at fiskerne var mange og urutinerte og kunne ødelegge for
hverandre. Selv om de største dagsfangster er blitt gjort i perioden med forholdsvis få fiskere, er det ingen sammenheng mellom antall fiskere og gjennomsnittlig dagsfangst gjennom hele sesongen.
Det vil det heller ikke kunne være hvis vannføringen er av overordnet betydning. De største gjennomsnittsfangster ble oppnådd i
august, efter en uvanlig kraftig flom. Det må antas at flommene
førte til økt drift av næringsdyr og større bitevillighet samtidig
med større nedvandring av fisk fra den ovenforliggende elvestrekning.

Et stort antall fiskere fører ikke nødvendigvis til høy totalfangst. I kontrollperioden, da antall dagsbesøk varierte mellom 20
og 100, var daglige totalfangster mindre avhengige av deltagerantallet enn av gjennomsnittsfangstens størrelse. Som nevnt hang
denne sammen med variasjoner i vannføringen. Totalutbyttet for sesongen synes derfor å være avhengig av en viss ujevnhet i vannføringen. I Hemsil, som har et stort uregulert felt, er ikke dette
noe problem. Men i vassdrag med pålegg om jevn minstevannføring og
små uregulerte felt kan det derimot bli vanskelig å få fisken til å
ta utover i sesongen.
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Vannføringens daminerende betydning kan også ha ført til at det
heller ikke er noen sammenheng mellom gjennomsnittlig dagsfangst og
midlere lufttemperatur. De daglige observasjoner er inntegnet på
fig. 11. Avlesingen er gjort på den meteorologiske stasjon
Gol-Stake, som ligger 543 m o.h. på nordsiden av Hallingdal og ca
13 km i luftlinje fra Eikredammen. Det kjølige været i store deler
av sesongen kan imidlertid har ført til mindre fiskeaktivitet generelt og følgelig til et lavt årsutbytte. Månedsmidlet for juni var
riktignok 1,7° høyere enn normalen for 1931-60, men det skyldes
vesentlig en varmebølge i månedens første halvdel da fisket ikke
var kammet skikkelig igang. Både juli og august var kalde med middeltemperaturer henholdsvis 1,50 og 1,90 under normalen.
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rretens fan stalder

Materialet fra øvre strekning er lite, i alt 32 prøver, og få
direkte slutninger kan trekkes av dette. Imidlertid synes fisken å
være meget ung når den fanges. Gjennomsnittsalderen var 3,8 år. Fra
den nedre strekning foreligger 247 prøver i 1979 og den gjennomsnittlige fangstalder var her 4,7 år. (Tabell 7). Tilsvarende forskjell er også funnet i et stort materiale fra Hallingdalselva i
årene 1976-78. De gjennomsnittlige fangstaldre var der 4,0 og 4,6
år på henholdsvis øvre og nedre strekning (Aass upubl.). At det
også er forskjell mellom de to strekninger i Hemsil synes derfor
ikke urimelig. Forskjellen er tidligere forsøkt forklart ved at
fisken på den hurtigstrømmende øvre strekning lever under forhold
som krever så stort energiforbruk at levealderen nedsettes i forhold til fisken på den rolige nedre strekning. Fisket drives med
samme redskap på de to strekninger og burde ikke påvirke alderssammensetningen. Derimot kan man ikke se bort fra en viss nedvandring. Efter aldersforskjellen å dømme må den da være sterkest fra
4-5 års alderen og omfatte de mest hurtigvoksende fisk, tabell 7.
Erfarignene fra Hallingdalselva tyder imidlertid ikke på noen stor
sammenblanding.

I tillegg til at fangstalderen ikke er den samme på de to strekninger, varierer den også mellom ulike år. Fra 1976 til 1979 steg
den gjennomsnittlige fangstalder på nedre strekning fra 4,2 til 4,7
år. Det skjedde et skifte fra tre- og fireåringer til fire- og femåringer som dominerende aldersgrupper. (Tabell 7.) Aldersfordelingen tyder ikke på at noen bestemt årsklasse har forårsaket forandringen. Om den er reell eller et resultat av bedre kontroll i
1979

er

også

uvisst.

Imidlertid

har

en

lignende

utvikling

funnet

sted i Hallingdalselva samtidig og der har kontrollen vært uforandret (Aass upubl.). Meget tyder på at fiskerne mer bevisst går
inn for å unngå de minste fisk. Nningen

i fangststørrelse, tabell

4, har ført til økt alder. Denne utviklingen bør forsette fordi
fisken vokser hurtig i alle fall inntil 7 års alder.
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Tabell 7

Aldersfordeling og beregnet vekst.
Age camposition and mean back-calculated lengths of
rod-caught brown trout.

Alder Antall
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år

2 år

16
10
5
0
1
32

3 år
4 år

8
42
56

5 år
6 år

25
13

7 år
8 år
9 år

5
1
1

10 år
11 år

0

2
3
4
5
6

1
152

år
år
år
år
år

4
35
67
87
38

7 år
8 år

11
5
247

11

1213141516171819110

4.8 10.1 15.9
4.1 9.7 14.6 20.0
4.6 9.7 15.4 22.4 29.0

111

øvre strekning 1979
Upper section

6.0 14.2 21.2 38.2 43.0 47.9 51.8

4.5 12.7
Nedre strekning 1976
4.5 9.9 16.4
Lower section
4.3 9.3 15.1 21.2
4.1 8.8 14.0 20.2 26.5
4.1 8.5 13.7 19.4 25.9 31.1
3.9 8.8 14.3 20.6 26.1 31.3 34.4
3.0 6.8 10.9 14.6 22.2 29.4 33.0 35.8
3.6 7.6 11.4 16.5 21.9 27.5 32.9 35.737.0
3.6

6.2 10.7 15.7 22.8 27.9 32.7 39.445.251.0

57.2

4.3 10.2
Nedre strekning 1979
4.3 9.6 16.4
Lower section
4.2 9.4 14.9 22.2
4.2 8.9 14.6 21.2 28.0
4.4 8.4 13.5 19.6 26.0 31.5
3.7 7.9 12.4 18.2 25.1 31.2 35.7
3.7 9.3 14.5 19.7 26.4 31.8 35.8 37.9
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Det foreligger lite sammenlignbart materiale fra stasjonærbestanden
i større regulerte elver. Men gjennomgående er fangstalderen til
stangfisket ørret lav. Storfisken som er omtalt tidligere viser at
ørret som ikke tas opp i ung alder har mulighet til å bli gammel
der forholdene ligger til rette. I Hallingdalselva og Hemsil var
altså de gjennomsnittlige fangstaldre 4,0 - 4,6 og 3,8 - 4,7 år i
de siste prøver. I Tinnelva fant Heggenes (1980) på to lokaliteter
gjennomsnittsaldre hos stangfisket ørret på 4,8 og 5,3 år.

;?Jrretensvekst

Tilbakeberegnet vekst for de ulike aldersgrupper finnes i tabell 7.
Pga. det lille antall prøver fra øvre strekning kan lite sies om
veksten på denne. På nedre strekning synes veksten i materialet fra
1979 å være hurtig når beliggenheten tas i betraktning. For fireog femåringene har den gjennomsnittlige årlige tilvekst ligget på
ca 5,5 cm. Etter 5 år begynner veksten å avta, men i materialet som
omfatter fisk opp til 8 år er det ingen vekststopp.

Fisken som ble

fanget i 1976 har vokst ubetydelig langsommere, men differansen er
så liten at den kan skyldes tilfeldigheter. Etter veksten å dømme
er bestanden godt tilpasset næringstilbudet. Sammenlignet med Tinnelva, der tilveksten synker til 1-2 cm årlig efter noen få år
(Heggenes 1980) er veksten rask. Den er også noe hurtigere enn veksten på den øvre forsøksstrekningen i Hallingdalselva, men langsommere enn på den nedre. I materialet som ble samlet inn herfra i
1978 hadde fire- og femåringene hatt en gjennomsnittlig lengdeøkning på 6,5 - 7,0 cm i året (Aass upubl.), men dette er usedvanlig meget.

rretens nærin

Den prosentvise vektfordeling av mageinnholdet på de ulike organismegrupper er oppført i tabell 8. Det er helt vanlige næringsdyr
som er blitt spist, det interessante i denne forbindelse er det
ulike mengdeforholdpå de forskjelligeelvepartier.Resultatenefra

1976 er medtatt da de bidrar til å belyse utviklingenetter
byggingenav Eikredammen.
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Det er få prøver fra øvre strekning i 1979, men resultatene stemmer
overens med de som ble funnet i et stort materiale fra Hallingdalselva (Aass upubl.). I begge elver hadde insekter fra overflaten
større betydning som næring for ørreten på de strømharde partiene
enn på de rolige. For Hemsils vedkommende var døgnfluer den viktigste gruppen. Prøver av regnbueørret som ble gjenfanget på øvre
strekning er også medtatt. I disse skilte ingen enkelt gruppe seg
ut, men døgnfluer og årevingete spilte størst rolle. Totalt utgjorde overflateinsekter en mindre del enn hos ørreten, men også
regnbueørreten hadde spist forholdsvis meget av disse. Også på den
rolige strekning, inklusive Eikredammen, var døgnfluene de overflateinsekter som hadde størst betydning.

Her kom også fisk, dvs. ørekyte, inn i mageinnholdet. Men som i
Hallingdalselva har den begrenset betydning. Selv om den forekommer
i stort antall i innløpsoset til Eikredammen oppholder den seg på
områder som gjør den lite tilgjengelig for ørreten i sommermånedene.

Mens forholdet mellom de enkelte grupper overflateinsekter var nokså likt på de to elveansnitt, varierte bunndyrnæringen noe. På begge avsnitt var døgnfluelarver av stor betydning, men på det nedre
kom fjærmygglarver og -pupper inn som en meget viktig gruppe. På
det øvre spilte den en ubetydelig rolle. Her var det vårflue- og
stankelbenlarver som sammen med døgnfluelarvene utgjorde hovedmengden av bunndyrnæringen. Regnbueørreten skilte seg fra ørreten
ved i tillegg å være særlig interessert i steinfluelarver. Typisk
var det også at regnbueørretens mageinnhold var vanskeligst å bestemme og plassere. Den er grådigere enn ørreten og forsyner seg
mer ukritisk enn denne. Bl.a. tar den gjerne avfall, til og med
sigarettstumper, uten at dette er medtatt i tabell 8. Gjennomsnittlig hadde hver regnbueørret 1651 mg mageinnhold, eller 4 ganger så
meget som ørreten på samme strekning. Her må imidlertid tas i betraktning at regnbueørreten var større.

I 1976 ble det bare tatt mageprøver på den nedre strekning. Ser man
disse under ett, avviker de på enkelte punkter fra 1979. Bl.a. utgjør bunndyrene en forholdsvis mindre del av det totale mageinnholdet. Dette skyldes at det var meget materiale som ikke lot seg
bestemme, selv om det var klart at istykkertyggete bunndyr utgjorde
en stor del. I 1976 var tovingede de dominerende overflateinsektene, ikke døgnfluene. Av bunndyrene hadde linsekreps, vårfluelarver
og snegl større betydning enn i 1979, døgnflue og fjærmygglarver
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Tabell 8.

Prosentvis fordeling av mageinnholdets vekst 1976 og
1979. "Nedre strekning" i 1979 tilsvarer omtrent den totale strekning som ble undersøkt i 1976.
Weight distribution (per cent) of stomach contents 1976
and 1979. Lower section 1979 corresponds to the approximately sum of upper and lower section in 1976.

1976

1979

edre strekning.ørret
ower section.Brown trout
ElvDamTotal
RiverDamTotal

Nedreøvre
LowerUpper

øvre
Upper

Brown trout

N=67N=77N=144
Edderkopper
Døgnfluer i.
Steinfluer i.
Plantesugere
Teger
Biller
Arevingete
Vårflue i.
Stankelben i.
Fjærmygg i.
Knott i.
øvrige tovinger

.

N=184N=33
0.04
7.76
0.54
0.09

Rainbow
trout
N=21

0.14
19.28
2.99
1.85
0.05
0.95
1.25
0.23

0.11
5.43
3.09

1.30
0.88
0.20

0.34
0.33
0.04

0.94
0.67
0.14

0.13
0.88
1.16
0.36

0.13
0.10
1.12

0.13
0.59
0.73
0.64

4.66

0.21
5.82

1.00

3.81

2.18

6.72

9.87

10.66

30.55

17.32

4.52

3.27

15.43
3.30
0.02
0.01
0.24
0.83
2.31
1.72
0.88
31.17
14.74
0.03

7.67
11.57
1.08
0.07
1.85
0.78
13.63
2.46
5.51
12.29
5.84
0.32
0.21

0.37
22.06
10.13

16.84
9.55

19.63
25.73

0.04

0.06

10.25
8.61
15.87
1.67

8.39
0.36
11.15
1.63

1.61

1.13

5.98
9.46

0.13
0.83
1.67
0.05

0.05
4.05
6.54
0.02

Sum bunndyr
Total bottomfauna

74.29

73.36

Sum ubestemt
Total unidentified

6.71

19.92

0.34
6.51

Sum luftinsekter
11.76
Total surface insects
Sum fisk
Total fish
Linsekreps
Døgnfluer 1.
Steinfluer 1.
Teger
Biller 1.
..i.
Vårfluer 1.
fi
p.
Stankelben 1.
Fjærmygg 1.
II
p.
Knott 1.
II
13øvrige tovinger 1.
Ertemuslinger
Skivesnegl
Damsnegl
Vannmidd

7.24
3.01
16.53
1.72
0.10
2.82
0.76
20.42
2.90
8.28
0.96
0.50
0.50
0.34
0.01

0.14
0.28
0.25
0.33
0.23

0.57
0.46
2.88
1.85
3.42
5.93
31.93
0.33

0.04
0.40
5.28
0.79

0.40
0.02
1.56
0.75

0.95

0.56

0.72

0.28

73.94

82.66

66.11

68.92

11.67

3.41

3.34

13.76
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mindre. Splittes totaltallene fra 1976 opp på Eikredammen og elven
viser det seg at ørreten på de to avsnitt har meget forskjellig
bunndyrdiett. (Tabell 8.) Denne forskjellen forklarer også de ulike
resultater fra øvre og nedre strekning i 1979. Forholdet er forsøkt
anskueliggjort i fig. 12. I elven ovenfor dammen er de store
insektlarver, særlig døgnflue-, vårflue- og
Nedre

Øvre

Lower

Upper

Øvre, Regnbueørret
Rainbowtrout

Upper,

1979

Overflate

Bunn

Surface

Bottom

Fisk
Fish

Overflate

Bunn

Overflate

Bunn

Surface

Bottom

Surface

Bottom

Nedre elv

Nedre dam

Lower

Lower

river

dam

1976
Døgn- Stein- Vår-

N

flue,

Stankelben

StoneCaddis- Crane-flies
May-

Fiaermygg
Black gnat

Overflate

Bunn

Surface

Bottom

FiskOverfate

Bunn

ri

Ovrige næringsdyr
Other

Fig. 12

FishSurface

animal

groups

Bottom

Næringen fordelt efter vekt på overflateinsekter, bunndyr og fisk.
Distribution of food weight on surface insects, bottom
organisms and fish.

stankelbenlarver de viktigste næringsdyr. De er også karakterdyr
for et rolig løp med fast bunn og moser. I dammen er bunnen løs og
består for en stor del av neddemt, lite nedbrutt myr- og skogsjord,
og organisk materiale tilført med strømmen. Her har linsekreps og
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spesielt fjærmygglarver og -pupper den største betydning for
ørreten, og relativt sett har de mer enn overtatt de store insektlarvers rolle. De siste foretrekkes av ørreten når det foreligger
et valg, men man kan ikke derfor slutte at dammen har forverret
fiskens næringssituasjon. Tidligere var det her et bratt stryk som
ikke kan sammenlignes med tilløpselven. Resultatene fra Eikredammen
stemmer overens med utviklingen av bunndyrsamfunnet i Eksingedalselven efter terskelbyggingen (Bækken et al. 1981a). Dette til tross
for at bassengene er helt ulike med hensyn til størrelse og vanngjennomløp. Det avgjørende er antagelig at opphopingen av organisk
materiale har et visst omfang. Fordi vannføringene er forskjellige
må dammene være ulike dype for at dette skal oppnås. Bassenget i
Eksingedalselva har et største dyp på 1,5 m, Eikredammen 11 m.
Terskelbassengene nedenfor Gol har også et maksimumsdyp på ca 1,5
m, Men her dominerer fortsatt en næringsfauna bestående av store
insektlarver og snegl. I forhold til bassengdybde og form er vannføringen for stor til at lagring kan finne sted.

Det er mulig at noe av elvens næringsproduksjon høstes i Eikredammen. Men dette er ikke tilstrekkelig til å bringe næringstilbudet opp på elvens nivå. ørret fra Eikredammen hadde 154 mg mageinnhold i gjennomsnitt, mot 285 mg i elven. I 1979 var tallene 458
og 439 mg på henholdsvis øvre og nedre strekning. I det siste tall
inngår også innløpselven.

Næring kan også transporteres fra dammen og opp på elven. All ørret
som i 1976 hadde gpist ørekyte ble fanget nederst i elven, til
tross for at ørekyte ikke er sett der. Videre hadde 25 % av den
elvefangete ørreten linsekreps i magen, selv om denne også bare
lever i dammen. Begge funn bekrefter antagelsen om at Eikredammen
og den nederste del av tilløpet har en felles ørretbestand.

I det foregående er vektandelen i mageinnholdet lagt til grunn for
vurderingen av en organismes betydning. Det kan være å undervurdere
småorganismer som ved sin tallrikhet danner en reserve fisken kan
falle tilbake på hvis de store næringsdyr svikter. I det aktuelle
tilfelle dreier det seg om linsekreps og en rekke tovingete. Også
normalt spises disse av mange ørret, men i vekt betyr de lite.
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I elvematerialet fra 1976 utgjorde f.eks. fjærmygglarver og -pupper
0,96 og 0,50% av mageinnholdets vekt, men de ble funnet i henholdsvis 61 og 48% av fisken. I samme års materiale fra Eikredammen
hadde 95% av ørreten fjærmygglarver og/eller -pupper i maven. Men
allikevel utgjorde disse bare 46% av næringens totalvekt. Motsatt
var det få ørret som hadde spist ørekyte. I 1976 og -79 bare 1,4 og
2,7% av fisken på nedre strekning. Men ørekytens andel av det totale mageinnhold var vesentlig større. For de store insektlarver
var forskjellen mellom frekvens og vekt mindre enn de nevnte eksempler.

Utøvelsen av fisket

Antall dagsbesøk i sesongen 1979 er beregnet til 1400 og 4200 på
henholdsvis øvre og nedre strekning. Hvis man for enkelhets skyld
regner med at fiskerne er forholdsvis stasjonære blir dette 450 og
1275 dagsbesøk (NB. ikke besøk pr dagt) pr km eller 93 og 100 dagsbesøk pr ha. Uansett beregningsmåte synes tallene å være høye. For
å bruke samme sammenligningsgrunnlag som tidligere hadde Hallingdalselva ved Gol 295 og Tinnelva 175 - 265 dagsbesøk/km, begge
steder på en 9,5 km lang strekning (Aass 1978, Heggenes 1980). Søre
Osa hadde 605 dagsbesøk/km på 17 km elv. Fiskeintensiteten er stor
i lett tilgjengelige elver og Hemsil ligger høyt i denne sammenheng.

En del fiskere tilbragte mer enn en dag ved elven og antallet dagsbesøk er derfor høyere enn fiskertallet. På kontrollrundene ble i
alt 1360 fiskere intervjuet, men alle besvarte ikke samtlige spørsmål. Svartallene varierer derfor noe. I alt oppgav 1328 hvor de kom
fra, og av disse utgjorde nordmenn 78,7%. (Tabell 9.)

De 1001 norske som oppgav hvor de var hjemmehørende kom fra i alt
103 kommuner. Alle landsdeler var representert, bl.a. kom fiskere
fra Sør-Varanger og Mandal, fra Bergen og Grue. Men størstedelen av
fiskerne kom fra østlandsområdet. Oslo var byen med de fleste, hver
fjerde fisker i Hemsil var herfra. Fra Akershus kom 32% av fiskerne og spesielt var kommunene øst og syd for Oslo tallrikt
representert, tabell 10. Forøvrig kom det fiskere fra de fleste
tettsteder på østlandet. Forbausende få av fiskerne var hjemme-
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Tabell 9.

Fiskernes opprinnelse. N = 1328.
National distribution (per cent) of anglers.

Norskeinnenbygds
Norwegianslocals

1 .0

tilreisende
visitors

77.7

78.7

Svenske
Swedes
Danske
Danes

10.7

Tyske
Germans

2.9

7.7

hørende i Hemsedal og nabokommunene, et trekk som også går igjen i
Hallingdal (Aass upubl.). Bare 1 % kom fra Hemsedal, noe som kanskje skyldes at det er en jordbrukskommune med høy beskjeftigelse i
sommerhalvåret. Dessuten er adgangen til fjellet lett. Tallene er
en bekreftelse på at fisket drar mange til bygda. Når det er godt,
synes ikke avstanden å spille så stor rolle. Regner man med at de
besøkende startet sin reise i sitt eget kommunesentrum og tok beneste veien til Eikredammen, var den gjennomsnittlige reiselengde en
vei 221 km.

Noen har meget lengre vei, nemlig utlendingene som utgjorde 21,3 %
av fiskerne. Det er større andel enn for landet som helhet og også
mer enn hva som ble funnet i Hallingdal (Aass upubl.). I Skandinavia er Hemsil kjent som en god flueelv, ofte omtalt i fagpressen.
Publisiteten har ført til stort besøk fra nabolandene og i 1979 ble
i alt 142 svensker og 102 dansker intervjuet. Det virkelige antall
fra disse land er noe høyere fordi kontrollen ikke gikk daglig.
Kvinner utgjorde 9,5 %, også dette en høy andel i landsmålestokk.

Fordi fisket normalt er best tidlig i sesongen, innfinner mange
fiskere seg før den egentlige ferietid. Ved utgangen av juni var en
tredjedel av dagsbesøkene foretatt. Fluefiskerne i elven ankom noe
tidligere enn markfiskerne i dammen.
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Tabell 10. Fylker og kommuner med flest fiskere i Hemsedal 1979.
The distribution of Norwegian anglers on some counties
and districts.

FYLKE (COUNTY)

ANTALL (No.)

KOMMUNE (DISTRICT) ANTALL(No.)

Akershus

320

Oslo

Olso
Buskerud
Oppland

238

Lørenskog

41

151
101

Gjøvik
Drammen

33
32

østfold
Vestfold
Hedmark
Telemark

88
48
28

Nannestad
Ski
Skedsmo

238

9

Bærum

30
28
27
27

Hordaland

3

Gjerdrum

24

Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag

3
3

Ringerike
Frogn

23
21

Tabell 11.

Fiskernes redskapsvalg i prosent.
The anglers choice of bait (per cent).

øvre strekning
Upper section

Mark
Worm
Sluk-spinner
Spinning bait
Fluedupp
Float and fly
Flue
Fly
Mark_dupp
Float and worm
Annet agn
Miscellaneous

Nedre strekning
Lower section

N = 423

N =1501

41.1

54.6

24.4

9.1

18.9

10.5

11.4

16.7

3.5

8.9

0.7

0.2
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Ved samtlige kontroller ble redskapsbruken notert og en fisker kan
derfor ha kommet med flere ganger. Dette ble gjort fordi flere
byttet agn når vær og vannforhold skiftet. Fordelingen på redskap
fremgår av tabell 11. Med sine varierte strøm- og dybdeforhold egner nedre strekning seg til all stangredskap, mens den øvre er et
mer typisk mark- og fluevassdrag. Det framgår også av tabellen at
redskapsbruken var forskjellig på de to strekninger, men ulikheten
var ikke slik man kunne vente efter naturforholdene. Sluk, spinnere
og fluedupp ble f.eks. mer brukt på øvre streknings strykpartier
enn i den dype Eikredammen. Her var markfiske med kraftige stenger
og blylodd vanlig, mens fluefiskerne dominerte i tilløpet. Avviket
kan ha sammenheng med at de to strekninger til en viss grad benyttes av ulike kategorier fiskere. Innslaget av endagsturister fra
nærliggende campingplasser er størst på øvre, mens tilreisende med
fisket som hovedinteresse foretrekker nedre. Lokalkjennskap og dyktighet fører til en bedre tilpassing til vassdragets muligheter.
Redskapsfordelingen er markert forskjellig fra Hallingdalselva ved
Gol, til tross for at strekningene ikke er så ulike. Der ble fluedupp benyttet av halvparten av fiskerne og mark bare av en tiendedel (Aass upubl.). Terskelbassengene kan bare forklare en del av
denne forskjellen.

Går man ut fra beregnete fangster og dagsbesøk ble det på nedre
strekning gjennomsnittlig tatt 210, på øvre 70 g pr. dagsbesøk i
1979. Var så fiskerne fornøyd med fisket? Spørsmålet viste seg å
være noe upresist, fordi enkelte da bare tenkte på fangsten, noen
tok også med elven som fiskeplass og for andre talte naturopplevelsen sterkt. Svarfordelingen fremgår av tabell 12. En fisker som er
påtruffet flere dager har gitt like mange svar og de kan være ulike
fordi utbyttet har variert.

Totalt er vel en tredjedel fornøyd med fisket og like mange misfornøyd. Skiller man mellom nordmenn og utlendinger var de siste langt
mer fornøyd, 33,0 mot 53,6%. Mange av dem var fluefiskere, som generelt er mest tilfredse, men naturopplevelsen synes også å bety
mer for utlendinger. I Hallingdalselva gav en tilsvarende undersøkelse samme resultat, dvs, en tredjedel fornøyde, til tross for at
fangstene der lå på et atskillig høyere nivå. I gjennomsnitt ble
det der tatt 315 og 165 g/dagsbesøk på den rolige og den bratte
strekning (Aass 1978). Gjennomsnittsfangstene er imidlertid ikke
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Tabell 12. Fiskernes oppfatning av fisket. Prosentvis fordeling på
3 svar-alternativer.
The anglers opinion of the trout fishery. Percentage
distribution on three alternatives.

øvre strekning
Upper section
N = 423

Nedre strekning_
Lower section_
N = 1500

Total.
N =1931

Fornøyd
Satisfied

30.0

39.7

37.6

Vet ikke
No particular opinion

30.2

25.0

26.3

Misfornøyd
Not satisfied

39.8

35.3

36.1

det beste sammenligningsgrunnlag fordi utbyttet fordeles ujevnt.
Det er alltid noen som får lite eller ingenting uansett hvor meget
som tas i elven, og naturlig nok er det i denne gruppen man finner
de fleste misfornøyde. Deles Hemsil-tallene opp på de respektive
strekninger er andelen av tilfredse fiskere størst på nedre. Dette
fører bl.a. til at flere vender tilbake hit et senere år. Av de
besøkende på nedre strekning hadde 33,5 % fisket her et tidligere
år, mot 21,5 % på øvre. Fiskets kvalitet er en medvirkende årsak
til tilfredsheten, men når gjennamsnittsutbyttet pr. dagsbesøk ikke
er mer enn 210 g kan dette ikke mmre hele forklaringen. Det sosiale
liv rundt Eikredammen trekker noen, mulighetene for en storørret på
tørrflue andre. Innslaget av fiskere med flue som hovedredskap var
størst på nedre strekning, tabell 11, og som gruppe var disse overlegent mest tilfreds med fisket, tabell 13. Brukere av krevende
redskap har som regel lettest for å akseptere at fangsten er dårlig. Men fiskere på de to strekninger skiller seg fra hverandre
også i denne henseende. De få fiskere som brukte markdupp på øvre
strekning var mest tilfreds og fluefiskerne minst. Igjen synes forklaringen å mmre at fiskerne på de to strekninger rekrutteres fra
ulike grupper.

Tabell 13. Prosentvis andel av fornøyde fiskere innen de enkelte
redskapsgrupper.
Per cent satisfied anglers within different bait groups.

Nedre strekning
Lower section

øvre strekning
Upper section

Total

Flue
Fly

56.0

26.5

51.2

Mark
Worm
Fluedupp
Float and fly

38.7

28.0

36.8

34.9

26.3

31.9

Sluk-spinner
Spinn

34.3

33.7

34.0

Markdupp
Float and worm

27.1

53.3

29.7

Til tross for at Hemsil totalt gir en høy avkastning, er altså en
tredjedel av fiskerne direkte misfornøyd med fisket. Hva som skal
til for å tilfredsstille disse er uvisst, men Hallingdalsundersøkelsen tyder på at selv en sterk fangstøkning ikke er tilstrekkelig. Vassdraget er også så hardt utnyttet allerede at mulighetene
for å øke utbyttet er begrenset. Riktignok er bestanden ung og i
god vekst og kondisjon, og ifølge disse kriterier kunne produksjonen økes. Men utsettinger av to-somrige unger har hittil ikke
gitt det ønskede resultat. Den lokale ungfiskbestand er antagelig
så stor at det på dette trinn ikke er plass for en økning. Men
allerede fra 3-4 års alder beskattes fisken hardt og av eldre fisk
skulle det være plass til flere. Det er vanskelig å si hva avkastningen kan bli ved en forskyvning mot høyere fangstalder, og det er
mulig at en produksjonsøkning vil bli fanget opp av de dyktige
fiskere som allerede nå er fornøyd. Antagelig vil utsetting av
fangbar ørret, som er relativt lettfisket, være det beste tiltak
for de uøvede fiskere.
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ØKONOMI

Fiskerne beregner gjerne utbyttet i fangst pr. anstrengelse og biologene i vekt pr. arealenhet. For innbyggerne i Hemsedal kan det
være aktuelt å regne i penger. Efter skisporten er det fisket som
betyr mest for turistnæringen i dalen. I 1979 ble dagsbesøket på de
to forsøksstrekninger beregnet til 1400 og 4200. Med støtte i disse
tallene er det samlete antall dagsbesøk av fiskere i Hemsil anslått
til 12 000.

Legges salget av fiskekort og en rimelig utnyttelse av

disse til grunn for en beregning kommer man opp i 15 000 dagsbesøk.
Mange av fiskerne har familie med, og de skal bo og spise i dalen.
Indirekte må fisket kaste meget av seg. De direkte inntekter ved
kortsalg er heller ikke ubetydelige. I 1979 ble det solgt kort til
Hemsil for ca kr 100 000,-.

Med en totalavkastning på ca 2 tonn,

vil det si at bare i kortpris kostet hver kilo fisk omtrent
kr 50,-. Prisen kan bli høyere hvis fiskeintensiteten opprettholdes
og fangsten synker eller kortprisen stiger. Ca kr 35 000,- gikk ut
av bygda igjen til innkjøp av fisk. Ved omlegging av utsettingen
til større fisk vil beløpet kunne reduseres uten at effekten minker.

MEDVIRKENDE

Undersøkelsen lot seg gjennomføre fordi de mange fiskere var meget
samarbeidsvillige. Hemsedal Fiskeforening ved sin formann Erik
Langehaug og oppsynsmann Henry Stillerud har ytet verdifull, stedlig hjelp. En rekke opplysninger om vassdraget er skaffet av Oslo
Lysverker ved Ole J. Westerheim. Feltarbeidet ble utført av Stein
Erik Storli, Per Backe-Hansen, Arne Nedkvitne og Morten Aass, bearbeidelsen av materialet av Stein Erik Storli, Leidulf Fløystad,
Kjell Germeten og Harriet Reiestad. Personalet ved fiskeanleggene

på Sjåstad, Reinsvoll og Hovet har medvirket ved merking og utsetting. Terskelprosjektets styringsgruppe med prosjektleder Pål Mellquist har gitt verdifulle praktiske og faglige råd. Til alle rettes
en hjertelig takk.
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SAMMENDRAG
For å undersøke avkastningen av stasjonær ørret og fisket efter
denne i en regulert elv ble to strekninger i Hemsil valgt. Den ene
var hurtigstrømmende med storsteinete strykpartier, den andre grunn
og stilleflytende med en større inntaksdam som avslutning. Demningen var bygget over et tidligere lavtproduserende stryk. Den
valgte strykstrekningen var 3,1 km og dekket et areal på 15,1 ha.
Den rolige strekningen var 3,3 km og arealet 41,8 ha. De beregnete
fiskeinnsatser var henholdsvis 1400 og 4200 dagsbesøk. I forhold
til arealet var intensitetene omtrent like. Arsavkastningen på
strykstrekningen ble anslått til 6,6 kg/ha, på den rolige til
21,6 kg/ha. På den siste ble imidlertid det meste av fangsten tatt
i dammen der utbyttet var ca 40 kg/ha mot 10 kg/ha i elveavsnittet.
All fangst er gjort med stang.
Mesteparten av årsutbyttet tas tidlig i sesongen, men dagsfangstene
varierer med vannføringen. 2-4 døgn efter en flomtopp er fisket
best. Lufttemperaturen ser ikke ut til å innvirke på utbyttet,
heller ikke fiskertallet. På den rolige strekning varierte antall
dagsbesøk mellom 20 og 100.
19 % av fisken var mindre enn det lokale minstemål på 25 cm, men
andelen av stor fisk var betydelig. Hver femte ørret veide mer enn
400 g, den største 4,815 kg. Den gjennomsnittlige fangststørrelse
på den rolige strekning var omtrent det dobbelte av hva den var på
strykstrekningen. På begge sank den imidlertid utover sesongen.
Forskjellen skyldes ulikheten i fangstalder og vekst. På den rolige
strekningen var fisken 4,7 år i gjennomsnitt ved fangst med en
gjennomsnittlig årlig lengdevekst på 5,5 cm de fem første leveår.
På strykstrekningen var fangstalderen 3,8 år og tilveksten 5,0 cm i
året. Forskjellen antas å skyldes strøm- og dybdeforhold.
ørreten på strykstrekningen hadde spist mer overflateinsekter enn
fisken på den stille. Men på begge dominerte bunndyr i næringen.
Imidlertid var det en markert forskjell mellom fisk fra elv og dam
på den rolige strekningen. Elvens snegl og store insektlarver ble i
dammen erstattet av fjærmygglarver og samtidig sank næringsopptaket. Tross dette må dammens betydning for fisken være meget stor.
Dens viktigste funksjon er antagelig som energisparende hvile- og
oppholdsplass.
Redskapsbruken på de to strekninger er forskjellig, og dette skyldes meget at de tiltrekker ulike kategorier fiskere. Totalt er
diverse markredskap mest brukt, derefter følger flueredskap og så
sluk/spinner. Det rene fluefiske ble drevet av 15% av fiskerne. Ca
femtedelen av samtlige fiskere var utlendinger, vesentlig svensker
og dansker. De norske fiskere var hjemmehørende i 103 kommuner, men
tyngden av dem kom fra det sentrale østlandsområdet. Akershus og
Oslo var fylkene med flest fiskere i Hemsedal. Bare 1% av fiskerne
var bosatt i denne kommune. Fra hjemstedet til fiskeplass hadde de
norske fiskerne en gjennomsnittlig reiselengde på 221 km.
Omtrent en tredjedel av fiskerne var fornøyd med fisket, tilfredsheten var størst blant utlendinger og fluefiskere. Forventningene
til fisket var så høye at de ikke kan dekkes av den naturlige produksjon hvis fiskeintensiteten opprettholdes. Utsetting av to-somrige unger har hittil ikke gitt den ønskede fangstøkning. Fangbar
ørret sluppet i juni gav en gjenfangst på 50-60%, høstutsatt fisk
ca 20%. Fangbar regnbueørretsluppet om høsten gav 10% gjenfangst.
Forfatterens adresse:

DVF-Fiskeforskningen
1432 AS-NLH
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SUMMARY
The yieldof browntroutwas estimatedon two sectionsof the regulatedRiverHemsil,situatedabout 600 m a.s.1.. The sectionsdifyered in size,topography
and hydrology.The upperwas steepand narrow
with bed and banksof boulders. The lowerone was calm,wide and
shallowwith stonyand sandybottom. This sectionalso included
the 11 m deep intakedam of the power stationHemsilII. The catchment area abovethe dam is 772 km2. The waterflow may vary between
150 and 5 m3/s in the fishingseason1. June - 15. September.Except
for a localminnowpopulationin the dam, browntroutis the only
nativefish speciespresent. Rainbowtroutmay occassionally
be
stockedfor put and takefishing. Rod fishingonly is permitted.
The uppersectionwas 3.3 km and the area 41.8 ha of which the dam
constitutes
16.1 ha. The numberof day visitswas estimatedto
4200and the yie1dto 21.6 kg/ha. Most of the fish was caughtin
the dam, where the catchwas approximately
40 kg/haas comparedto
10 kg/hain the riverpart. A largeshareof the totalcatchwas
takenin June,in spiteof most anglersarrivingin July. The mean
dailycatch,however,variedwith the waterflow, the fishingbeing
at its best 2-4 days after the culmination
of a spate.
19% of the totalnumberof fish caughtwere below the legalsize of
25 cm. About one fifthof the troutweighedmore than 400 g and
the biggestone 4.815kg. Whilethe troutcaughton the upper
sectionhad a mean age of 3.8 yearsand a yearlylengthincrement
of 5 cm, the troutof the lowersectionaveraged4.7 yearsand had
a yearlygrowthof 5.5 cm. Most possiblythe differences
are due
to the hydrologic
conditions,
the gentlecurrentfavoringsurvival
and growthand consequently
the production.This troutfrom the
rapidshad eatenmore surfaceinsectsthan the troutfrom the calm
part,but in both sectionsbottomorganismsdominatedthe stomach
contents. In the dam, the snailsand largeinsectlarvaeof the
riverwere replacedby chironomidlarvae.
The use of baitsdifferedsomewhatin the two sections,but in all
one half of the anglerswere usingworm. Only 15% of the anglers
were fly fishers,mostlyusingdry fUes. One per cent of the anglerswere residentsin the valley. The Norwegiananglerswere mostly livingin the central,easternpart of the country,belongingto
103 differenturbanand ruraldistricts.The averagedistancebetweenhome and riverwas 221 km. One fifthof the anglerswere foreigners,mostlySwedesand Danes.
One thirdof the anglerswere satisfiedwith the fishingand one
thirdnot. In orderto increasethe catches,the river has been
stockedwith troutof differentsizes. So far, two-summer
old
browntrouthave been no success. Brown troutof catchablesize
releasedlatein autumnhave next seasongivena returnof 20%,
rainbowtrout10%,whereasspringstockedbrowntrouthas givena
returnof 50-60%.
Authorsadress:
DVF - Fiskeforskningen
1432Ås - NLH
NORWAY
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(ReidarBorgstrøm)
BESTANDEN AV UNGFISK I DEN LAKSEFPRENDE DEL AV SKJOMA FØR BYGGING AV TERSKLER.
(POPULATIONS OF YOUNG SALMON AND TROUT IN THE RIVER SKJOMA BEFORE BUILDING OF
WEIRS).

(TorG. Heggberget)
ØRRETENS VANDRINGER, BESTANDSSTPRRELSE, VEKSTE OG FØDE I pVRE DEL AV EKSINGEDALSELVEN FØR REGULERINGEN.
(MIGRATION, POPULATION SIZE, GROWTH AND NUTRIMENT OF BROWN TROUT (SALMON TRUTTA
L.) IN THE RIVER EKSINGEDALSELVEN, WESTERN NCRWAY, BEFORE REGULATION OF THE
RIVER).

(RoaldLarsen).
ØRRET OG PRRETFISKE I HALLINGDALSELVA VED GOL.
(AGE, GROWTH, STOCKING AND YIELD OF BROWN TROUT IN RIVER HALLINGDALSELV AT GOL,
EAST NCRWAY).

(PerAass)
BUNNDYRUNDERSPKELSER I
PÅ INSEKTGRUPPEN KNOTT
(INVESTIGATIONS OF THE
BLACK-FLIES, (DIPTERA,

REGULERTE ELVER MED HOVEDVEKT
(DIPTERA, SIMULIIDAE).
BOTTOM FAUNA OF REGULATED RIVERS, WITH SPECIAL EMPHASIS ON
SIMULIIDAE)).

(JanE. Raastad)
ØRRET, LAKE OG BUNNDYR I NEA FØR BYGGING AV TERSKLER.
(TROUT, BURBOT AND BOTTOM INVERTEBRATES IN THE RIVER NEA, CENTRAL NORWAYr.BEFORE
BUILDING OF WEIRS).

(A",finnLangelandog TrondHaukebø):
INN- OG UTFPRSEL AV ORGANISK MATERIALE TIL TERSKELBASSENGET VED EKSE,
EKSINGEDALEN.
(INPUT AND OUTPUT OF ORGANIC MATERIALS TO THE WEIR BASIN AT EKSE, EKSINGEDALEN).

(TorleifBekken,Arne Fjellheim,
Roald Larsenog Chrisitian
Otto)
VEGETASJONSUNDERSØKELSE I ØVRE DEL AV EKSINGEDALSVASSDRAGET.
(A SURVEY OF VEGETATION IN THE UPPER CATCHMENT AREA OF THE RIVER
EKSINGEDALSELVEN, WESTERN NORWAY).

(KarinSkaugeFredriksen)

PRRETVANDRING I ØVRE DEL AV EKSINGEDALSELVA.
(MIGRATION OF BROWN TROUT (SALMO TRUTTA L.) IN THE UPPER PART OF THE RIVER
EKSINGEDALSELVA).

(TorHenningEvensen)
BUNNDYRSTUDIER I EKSINGEDALSELVA VED EKSE ETTER REGULERING OG TERSKELBYGGING:
(BENTHIC ANIMAL STUDIES IN THE EKSINGEDALEN RIVER AT EKSE AFTER REGULATION AND
WEIR-BUILDING).

(TorleifBekken,Arne Fjellheimog RoaldLarsen)
DRIV AV BUNNDYR INN I OG UT AV TERSKELBASSENGET VED EKSE.
(DRIFT OF BENTHIC ANIMALS INTO AND OUT OF THE WEIR BASIN AT EKSE, EKSINGEDALEN
RIVER).

(TorleifBekken,Arne Fjellheimog Roald Larsen)
BUNNDYRPRODUKSJON I EKSINGEDALSELVA VED EKSE ETTER REGULERING OG TERSKELBYGGING.
(BENTHIC ANIMAL PRODUCTION IN THE EKSINGEDALEN RIVER AT EKSE AFTER REGULATION AND
WEIR-BUILDING).

(TorleifBekken,Arne Fjellheimog Roald Larsen)
FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETRE VED INN- OG UTLØP AV TERSKELBASSENGET VED EKSE,
EKSINGEDALEN.
(PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS AT THE INLET AND OUTLET OF THE WEIR BASIN AT
EKSE, EKSINGEDALEN).

(TorleifBekken,Arne Fjellheimog RoaldLarsen)
ØRRETBESTANDEN I MØRKEDØLA ETTER BYGGING AV TERSKLER.
(THE POPULATION OF BROWN TROUT (SALMO TRUTTA) IN THE RIVER MPRKEDPLA AFTER
CONSTRUCTION OF WEIRS).

(RiedarBorgstrøm)
FISK OG FISKERE I HEMSIL 1979.
(THE BROWN TROUT FISHERY OF RIVER HEMSIL, EAST NORWAY 1979).

(PerAass)
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