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FORORD

Undersøkelse av fiskebestandens utvikling i et regulert vassdrag

der det er bygget terskler er et av hovedmålene for Terskel-

prosjektet. For å kunne forklare de endringer som er observert

f.eks. i ørretbestanden i øvre del av Eksingedalselven, er det nød-

vendig å kjenne til de faktorer som requlerer fiskebestandens

størrelse.

Den foreliggende rapport, som er en forkortet utgave av cand.real

Torfinn Fredin Andersens hovedfagsoppgave, tar for seg disse spørs-

mål for fisk som er 3 år eller eldre. I TP-informasjon nr. 20 har

hans kollega Yngvar Hagala gjort rede for hva som skjedde med fisk

yngre enn 3 år. Disse to rapporter bør derfor leses i sammenheng.

Denne rapport er også den siste ordinære rapport fra den delen av

Terskelprosjektet som ble lagt til Eksingedalen. Interesserte

lesere som ønsker å se hele Eksingedalsmaterialet i sammenheng,

henvises til TP-informasjon nr. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 20.

Utgiftene til feltarbeidet og denne rapport er i sin helhet dekket

av Terskelprosjektet. Dersom ikke annet er angitt, er fotografiene

tatt av forfatteren selv. Rapporten er skrevet på tekstbehandlings-

utstyr av Eva Klausen, NVE- Vassdragsdirektoratet. Einar Kleiven og

Tor Henning Evensen takkes for stor hjelp under feltarbeidet og

bearbeidelsen av materialet.

Pål Mel qui t

prosjektleder



INNLEDNING

Bestandstetthet og dødelighet hos ørret i høyereliggende elver er

lite undersøkt både her i landet og i utlandet. Ofte er bare tett-

het og dødelighet for de 2-3 yngste aldersgruppene undersøkt. Dette

har sine naturlige forklaringer, hovedsakelig på grunn av en mindre

ressurskrevende metodikk for de yngste aldersgruppene.

I noen undersøkelser, bl.a. Schuck (1943), Allen (1951) og Libos-

varsky (1968), inngår tetthet og dødelighet bare som en mindre del

av undersøkelsen, og beregningene er ofte beheftet med stor

usikkerhet.

Formålet med denne undersøkelsen har vært å beregne tetthet og

dødelighet hos ørret i en regulert elv der det er bygget terskler.

Eksingedalselva ble regulert i 1972, og terskelen i undersøkelses-

området ble bygget i 1973. Undersøkelsen ble gjennomført i tids-

rommet mai 1976 til november 1977, men noen data fra oktober-

november 1975 er også brukt. Det er lagt vekt på å framstille mest

mulig nøyaktige beregninger for bestandstetthet og dødelighet for

ørret som var 3 år eller eldre.

Tidligere har Evensen (1981) brukt det samme materialet som grunn-

lag for sin rapport om ørretvandring i øvre del av Eksingedalselva.

OMRÅDEBESKRIVELSE

Eksingedalselva ligger i Nord-Hordaland, nordøst for Bergen

(fig. 1). En mer utførlig beskrivelse av hele vassdraget er gitt i

Informasjonsrapport nr. 1 fra Terskelprosjektet (Mellquist 1976).

En kort topografisk beskrivelse av undersøkelsesområdet ved Ekse er

gitt hos Evensen (1981). Se videre fig. 2 og fig. 3-11.

6

Vanntemperatur (gjennomsnitt av maks. og min, verdier pr. døgn målt

med termograf) for 1976 og 1977 er vist i fig. 12.
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I 1976 var vanntemperaturen høyere enn 7°C fra begynnelsen av

juli til midten av september, men sjelden over 12°C. Elva var is-

lagt i perioden november 1976 til slutten av april 1977.

I 1977 var vanntemperaturen høyere enn 6°C fra første halvdel av

juni til begynnelsen av september, med et maksimum på 19°C i juli.

På grunn av ekstraordinære uttappinger fra Grøndalsmagasinet, var

det i 1976 stor vannføring fra mai til juli (fig. 13). Vann-

føringen var derfor mer lik den som fantes før reguleringen, enn

den som vil være vanlig i den regulerte elva (se Mellquist 1976).

METODER OG MATERIALE

Mesteparten av fangsten foregikk med strandnot (5 mm maskevidde).

Ved liten vannføring ble det også benyttet elektrisk fiskeapparat,

se Evensen (1981).

Fisket foregikk som regel fra sone 6B mot sone 2A. De fangstresul-

tater som rapporten bygger på, er vist i vedlegg I.

Etter fangst ble fisken bedøvet i en bensokainløsning (Senstad

1971), og lengden ble målt fra snutespiss til ytterste halespiss

når halefinnen var naturlig utstrukket.

Fiskene ble merket med Carlin- eller Floy-merker (Carlin 1955, Dell

1968). All fisk ble sluppet tilnærmet samme sted som den var fanget.

Ved bearbeidelsen av materialet ble fiskene fordelt i alders-

gruppene 3, 4 og >5 1976 og 4, 5 og >6 1977 (se tab. 1 og 2).

Skjellprøver ble brukt som grunnlag for denne inndelingen i alders-

grupper. Det ble først funnet lengdeverdier vår og høst 1976 for

aldersgruppene 3, 4, 5 og 6, med respektive overlappingsområder.
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Fig. 1. Kart over Eksingedalsvassdraget med lokaliteten på Ekse
avmerket.

The catchment area of the river Eksingedalselva: the study area

at Ekse is marked.



Fig 2, Soneinndeling og bunnsubstrat ved lokaliteten på Ekse.

The study area at Ekse: division into zones and substrate types.

Stor stein, blokk og fast fjell. Mindre stein
nederst i sonen.

Boulders, blocks of stone and solid rock.
Smaller stones at the lower end of the zone.

Stor og liten sten.

Large and small stones.

Stor stein og fast fjell.

Boulders and solid rock.

Stor Og liten stein, enkelte steder grov grus.

øynahølen og Båtshølen: Sand, noe stor stein.
Mye organisk materiale.
Large and small stones, some places coarse
gravel. øynahølen and Båtshølen : Sand, some
boulders, much organic material

,

,,Sone 4A
Stor og liten stein. En del fast fjell (skifer)
nederst i sonen.
Large and small stones. Some solid rock
at the lower end.

M 1:looao

r

Bronnagroa= ,
, Sone 4B Liten stein og grov grus.

Small stones and coarse gravel.

Sone 5

Terskel-
basseng
WEIR BASIN

øverst: Liten stein og grov grus.
Enkelte større stein.

Nederst: Grus, sand og organisk mate-
riale.

Upper part: Small stones and coarse
gravel, som larger stones

Lower part: Gravel, sand and organic
material.

Stor og liten stein på nedsiden av terskelen,
ellers liten stein og grov grus.
Large and small stones just below the weir,
otherwise small stones and coarse gravel.

/_

Haga-,/
ekra

Sone 6A

L.Sone6B
Grov og fin grus, noe sand. Fast fjell nederst i
sonen.

Coarse and fine gravel, some sand. Solid rock at
the lower end of the zone.

9
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Fig. 3. Sone 2B. Holmateighølen midt på bildet.
Zone 2B. Holmateighølen in the middle of the picture.

Fig. 4. Sone 2B og 3A. Sone 3A begynner på nedsiden av brua.
Zone 2B and 3A. Zone 3A begins downstream the bridge.



SONE 2A GULLBRAFOSSEN

SONE 3A

SONE 3B

SONE 3B SONE LIA

Fig. 5. Øvre del av forsøksstrekningen. Upper part of the investigated area. (Foto: Tor Henning Evensen).



12

Fig. 6. Sone 4A og 4B.
Zone 4A and 4B.

Fig. 7. Sone 4A-4B-5. Terskelbassenget i høyre billedkant.

Zone 4A-4B-5. Weir basin to the right.

Fig. 8. Sone 5, terskelbassenget.
Zone 5, the weir basin. (Foto: Tor Henning Evensen)
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Fig. 9. Sone 5, terskel og terskelbasseng.
Zone 5, weir and weir basin.

Fig. 11. Sone 6A og 6B.
Zone 6A and 6B.

(Foto: Tor Henning Evensen)

Fig. 10. Sone 6A_
Zone 6A.
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maks.- og min, verdien pr. døgn med termograf.

Water temperature at Ekse 1976 and 1977. Mean of max. and
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Fig. 13. Vannføring ved Ekse 1976. Døgnmiddelverdier.
Vannføringsdata utarbeidet av NVE, Hydrologisk avdeling.

Water flow at Ekse 1976, daily means (24 hr.). Data
prepared by NVE, Hydrology Section.
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Fig. 14. Fiske med not i øynahølen i sone 3B. Hølen inneholdt ca
400 fisk eldre enn aldersgruppe 2 i 1976.

Fishing with net in øynahølen in zone 3B. The pool
contained about 400 fishes older than age group 2 in 1976.

Fig. 15. En aytemer ble ofte brukt til oppbevaring av fisk før
veiing, måling og merking, spesielt ved større fangster
og når det var høy temperatur i vannet.

A floating net was often used to keep the fishes before
measuring, weighing and marking, especially by big
catches and when water temperature was high.
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Fig. 16. Mindre fangster ble oppbevart i store plastbaljer før veiing,
måling og merking. Plastbaljene ble også brukt ved lav
vanntemperatur. Her en en notfangst på ca 100-150 fisk.

Smaller catches were kept in big plastic tubs before
measuring, weighing and marking. The plastic tubs were also
used when water temperature was low. This is a net catch of

about 100-150 fishes.

Fig. 17. A11 fisk ble målt før den ble sluppet ut igjen.

All fishes were measured before released.
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Fig. 18. En ørret merkes med Carlin-merke.

A trout is tagged with Carlin-tag.

Fig. 19. Her får en ørret Floy-merke.

Here a trout gets a Floy-tag.

Fig. 20. En Land Rover ble ofte benyttet under feltarbeidet. Her
foregår måling, veiing, merking og journalføring.

A Land Rover was often used when working in the field.
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Med dette som grunnlag, ble det så ikke funnet forsvarlig å fastslå

lengdeområder for fisk eldre enn aldersgruppe 4 i 1976. Disse er i

undersøkelsen betegnet aldersgruppe >5, ørreten ved Ekse har nemlig

en teoretisk maksimumslengde Loo (Rounsefell & Everhart 1953) på

24,6 cm (Evensen pers.med.). Vi får derfor en opphoping av alders-

grupper med samme lengde og liten eller ingen tilvekst over

19-20 cm (jfr. Jonsson 1977).

Aldersbestemmelse av umerket fisk i mai 1977 er gjort etter inn-

delingsoversikt for siste tidsrom 1976 (se tab. 2). Det er her

forutsatt at fisken ikke vokser om vinteren. Med hensyn til års-

klasser blir da gruppe 31976 lik gruppe 41977, gruppe 41976

blir lik gruppe 51977 og gruppe_51976 blir lik gruppe

> 61977. Gruppeplasseringen av umerket fisk utover i sesongen

1977 blir så basert på gjennomsnittng sesongvekst hos individuelt

merket fisk. Det er forutsatt lik vekst på merket og umerket fisk.

For å unngå problemet med eventuell endring i veksten som følge av

merking, er fiskene konsekvent plassert i aldersgrupper på grunnlag

av lengden før merking, selv om lengden ved senere gjenfangst

skulle tilsi plassering i en annen aldersgruppe.

For en fullstendig beskrivelse av inndeling i aldersgrupper for

1976 og 1977 og grunnlagstabeller, henvises til Andersen (1979).

Tidsrommet mai 1976 til november 1977 ble delt inn i følgende tids-

perioder:

1976: Periode I: 4/5 - 29/6 1977: Periode I: 9/5 - 21/6

It II: 26/7 - 24/8 II: 22/8 - 30/8

	

III• 21/9 - 29/9 III: 7/10 - 20/10

ft IV: 30/9 - 14/10 IV: 14/11 - 16/11

11 V: 25/10 - 27/10

På grunn av uttappingene fra Grøndalsmagasinet i 1976, ble fangst-

aktiviteten noe ujevnt fordelt denne sesongen. I 1977 var det få

problemer med stor vannføring, og fangsten foregikk mer systematisk.



19

Ved bearbeidelsen er det pga. fiskemulighetene i de ulike soner

(jfr.  bunnforhold, fig. 2) og ren prioritering av fangstinnsats,

skilt mellom to hovedområder, sone 2A-3A og sone 3B-6B.

Sone 2A-3A mangler data fra flere perioder, og antall bestands-

beregninger er her begrenset. Bestandsberegninger for gruppe  3 1976

er ikke foretatt i dette området. Materialet fra 1976 og 1977 gir

heller ikke grunnlag for noen dødelighetsberegninger.

I resten av fangstområdet kan en På grunnlag av topografi, bunnfor-

hold og fiskens vandringsmønster (se Evensen 1981) skille mellom to

områder, sone '3134A og sone 4B-6B. Av disse to områdene er det fra

sone 4B-6B vi har den største datamengdeog den inneholder dessuten

terskelhassenget, sone 5. Sone 4B-6B er derfor hovedområdet for

beregning av bestandstetthet og dødelighet.

Ved beregning av bestandstetthet er det brukt en umodifisert
m c -

Petersen beregningsformel, - r , der N er bestanden, m antall

fisk merket, c antall fisk fanget og r antall fisk gjenfanget.

Forme1 for standard feil er  gitt  etter Robson & Regier  (1971). 95%

konfidensintervall for er  gitt ved heregnet bestand + 2 S.E.

Ved beregning av totalt antall fisk i de tre aldersgruppene, er

først fangstsannsynligheten mellom gruppene undersøkt. Det er

videre korrigert for vandring. Ang. andre forutsetninger ved

beregning av tetthet, så henvises til Andersen (1979).

Ved beregning av dødelighet er det brukt to metoder:

1. S = N
1
/0N der S = overlevelsesrate, N = beregnet antall

0
fisk i en bestemt aldersgruppe(r) oq N1 = beregnet antall

fisk i samme aldersgruppe(r) etter ett år.

Dødeligheten er så gitt ved: Â = 1 - der = aktuell

dødelighetsrate, evt. årlig dødelighetsrate. (S og A som i

Richer 1975).
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2. Overlevelsesrate beregnet fra Rickers formel 5.3 (Ricker 1975).

^ r12 m2

ml (r22 1)

mi antall fisk merket første år (1976).

m2 : antall fisk merket andre år (1977).

r12:
gjenfangst av fisk andre året (1977) som ble merket

første året (1976).

r22: gjenfangst andre år (1977) av fisk som ble merket samme

år (1977).

Relasjonene i tid mellom m
l' m2' r12 °g

r22 kan illustreres

som følger:

vinter 1977
vår høst

1

m2 r12

1976
høst

m1

Periode for vinter-
r22

dødelighet (A)

Ved beregning av sommerdødelighet 1976 i sone 4B-6B, er det brukt

forkortelsene r1 og r2 for gjenfangster av fisk merket i to

ulike perioder samme år.

For nærmere beskrivelse av beregninger av dødelighet, henvises til

Andersen (1979).

Dødelighetsdataene i rapporten gjelder Daturlig. døde1ighet, dvs.

dødelighet som skyldes fysiske og kjemiske forhold i elva, syk-

dommer, alderdom etc.
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Tabell 1. Beregnede lengdeområder for aldersgruppe 3, 4 og 2:5 i

1976.

Calculated length ranges for fish in age groups 3, 4 and

> 5

> 16.2 cm
3-16.7 cm
3-17.2 cm

17.7 cm
cm

18.8 cm

Tidsrom

> 5 in 1976.

Aldersgrupper Age groups





3




4




- 19/5 9.3 - 12.3 12.4 - 16.1
20/5 - 15/6 10.0 - 12.9 13.0 - 16.6
16/6 - 15/7 10.7 - 13.6 13.7 - 17.1
16/7 - 15/8 11.4 - 14.3 14.4 - 17.6
16/8 - 15/9 12.1 - 15.0 15.1 - 18.1
16/9 - 12.9 - 15.6 15.7 - 18.7

Tabell 2.Beregnede lengdeområder for aldersgruppe 4, 5 og >6 i

1977.

Calculated length ranges for fish in age groups 4, 5 and

> 6 in 1977.




TidsromAldersgrupper Age groups




4 5> 6




- 21/5 12.9 - 15.615.7 - 18.7 >18.8 cm




31/5 - 15/6 13.5 - 16.116.2 - 19.0>19.1 cm




16/6 - 15/7 14.2 - 16.716.8 - 19.4>19.5 cm




16/7 - 15/814.9 - 17.317.4 - 19.8>19.9 cm




16/8 - 15/915.6 - 17.918.0 - 20.2>20.3 cm




16/9 -16.2 - 18.418.5 - 20.5>20.6 cm




RESULTATER

Ismålin er vinteren 1976177 


Ved ismålinger vinteren 1976/77 ble det funnet rikelig med vann

under isen i rdynaheden og Båtshølen i sone 3B (fig. 2). I terskel-

bassenget, sone 5, var det i gjennomsnitt 20-25 cm vann under isen
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i bassengets nedre del, ved selve terskelen. I øvre del av bas-

senget viste målingene et gjennomsnitt på 10 cm. Midtre deler av

terskelbassenget var delvis bunnfrosset (se vedlegg II). I de andre

sonene ble det bare foretatt spredte målinger gjennom vinteren.

Gjennomsnittlig istykkelse var ca 70 cm, og vanndybden ca 5-10 cm.

Men elva var bunnfrosset en rekke steder.

Bestandstetthet 1976

Bestandsberegninger innen undersøkelsesområdet på Ekse er gitt i

vedlegg III og IV. Beregninger for sone 38 til 6B er sammenfattet i

tabell 3.

Tabell 3. Bestandstetthet innen område 3B-6B på Ekse i
august-september 1976. (Fra vedlegg III og IV).

Population density in area 3B-6B at Ekse in
August-September 1976. (From appendix III and IV).

Gruppe 5 / Gruppe 3 --]
Group -; 5 Group 3

Gruppe 4
Group 4

Sone/
undersone

Gruppe 3
Group 3

Zone/
partzone




^
N/100 m2

3B-4A 443 2,7

3B11 66 5,5

3B111 171 5,5

4B-613 460 1,2

4B 105 1,2
5 142 1,3
6A106 1,0
6B 52 0,5

N N/100 m2

1610 9,6

373 31,2
718 23,2




-4




2416 6,1

592 6,4
1179 11,1
287 2,8
380 3,9

N/100 m2 N N/100 m2

1--+

^
N

560

100
177

710

194
341
88
116

3,4 646 3,9

8,3 229 19,1
5,7 357 11,5

1,8 1246 3,1

2,1 293 3,2
3,2 696 6,6
0,9 93 0,9
1,2 212 2,2
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Sone 2A ved Gullbrå hadde en tetthet på ca 5,2 fisk pr. 100 m2,

eldre enn aldersgruppe 3. Tilsvarende tetthet i sone 2B, med Holma-

teighølen, var ca 11,4 fisk pr. 100 m2. Totalt hadde de to sonene

ved Gullbrå en bestand på ca 900 fisk eldre enn aldersgruppe 3 i

1976.

I sone 3A var tettheten av fisk eldre enn aldersgruppe 3 ca 5,2

fisk pr, 100 m2. Dette tilsvarer en bestand for sone 3A på ca 350

fisk. (Bygger på gruppe >3 1975 = gruppe > 4 1976 = gruppe >5

1977 og anslått vinterdødelighet 1975-76 på 40%).

Antall fisk eldre enn aldersgruppe 2 i hele området 3B-4A ble be-

regnet til 1610. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig tetthet på ca

9,6 fisk pr. 100 m2. Sonene 3B og 4A hadde hhv. ca 1200 og 400

fisk større enn aldersgruppe 2, en tetthet på ca 13,0 og 5,8 pr.

100 m2.

I qynahølen,

fisk pr. 100

3BIII), var

(undersone 3BII') lå bestandstettheten på ca 31,2
2 .

maugust. Og i Båtshølområdet, (undersone

tettheten ca 23,2 for fisk eldre enn aldersgruppe 2.

Bestandstettheter for hver av gruppene 3, 4 og >5 i område 3B- 4A

er gitt i tabell 3.

Totalt antall fisk eldre enn aldersgruppe 2 i sone 4B-6B (Ekse ved

terskelbassenget) ble beregnet til ca 2400 i august. Dette gir en

gjennomsnittlig tetthet på ca 6,1 fisk pr. 100 m2.

Terskelbassenget, sone 5, hadde den største tettheten, med 11,1

fisk pr. 100 m2. Den laveste tettheten ble funnet i sone 6A, med

ca 2,8 pr. 100 m2. Som et middel for sone 4B, 6A og 6B (stryk-

områder), var det 4,4 fisk eldre enn aldersgruppe 2 pr. 100 m2 .

august 1976.

For tetthet pr. gruppe i de enkelte soner 4B, 5, 6A og 6B, se

tabell 3.
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Sommerdødeli het 1976

Sommerdødelighet 1976 i sone 4B-6B for gruppene 4 og >5, er gitt i

vedlegg V. Fisk i gruppe 4 hadde en dødelighet på ca 5% over en 2-3

måneders periode. Gruppe >5 viste en dødelighet i samme størrelses-

orden, men her var perioden 3-4 måneder.

Vinterdødeli het 1976 77

Beregninger for vinterdødelighet i sone 3B-4A og sone 4B-6B er gitt

i vedlegg V, og sammenfattet i tabell 5. Tabell 4 gir parallelle

dødelighetstall etter metode 1.

Ved bruk av middelverdien av beregningene fra tabell 4 og 5, får vi

følgende dødelighet i sone 3B-4A med øynahølen og Båtshølområdet:

Gruppe 3 fisk: 40%

Gruppe 4 fisk: 25%

Gruppe >5 fisk: 15%

Vinterdødeligheten gjelder her perioden august/september 1976 til

mai/august 1977, ca 10 måneder.

For fisk eldre enn aldersgruppe 2 får vi en gjennomsnittlig årlig

dødelighet på 19%.

Dødeligheten for fisk i sone 4B-6B fra september/oktober 1976 til

mai/juni 1977 (ca 9 måneder) var:

Gruppe 3 fisk: 31%

Gruppe 4 fisk: 18%

Gruppe >5 fisk: 28%

(i av beregningene ved metode 1 og 2 fra tabell 4 og 5)

Som et gjennomsnitt for fisk eldre enn aldersgruppe 2, ble dødelig-

heten 25% gjennom vinteren (tabell 4).
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Tabell 4. Dødelighet i sone 3B-4A og 4B-6B fra 1976 til 1977.

Estimert ved metode 1 (1- N1/N0). Fra vedlegg III

og IV.

Mortality in zone 3B-4A and 4B-6B from 1976 to 1977.




Estimated by method

and IV.

1 (1 - N1/N0). From appendix III

one Tidsrom (ant. mnd.) Gruppe(1976 alder) Dødelighet %
Zone Time period Group(1976 age) Mortality %




3 34




August/september 1976 4 20
3B-4A til(to)

mai-august 1977
>5 12




(ca 10 mnd.) >3 19




3 31




August 1976 til(to) 4 19
4B-6B mai-juni 1977 >5 32




(ca 10 mnd.)





>3 25

Tabell 5. Dødelighet i sone 3B-4A og 4B-6B fra 1976 til 1977.

Estimert ved metode 2 (Ricker 5.3). Fra vedlegg V.

Mortality in zone 3B-4A and 4B-6B from 1976 to 1977.




Estimated by method 2(Ricker 5.3). From appendix V.

Gruppe(1976 alder)Dødelighet %
Group (1976 age)Mortality %

ISone
Zone

Tidsrom(ant. mnd.)
Time period




August/september 1976 3 46
3B-4A til(to)




4 29




mai-august 1977




>5_ 19




(ca 10 mnd.)





September/oktober 1976 3 31
4B-6B til(to)




4 18




mai-juni 1977




>5 25
(ca 9 mnd.)
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For 72 gytefisk i gruppe 4 ble vinterdødeligheten beregnet til ca

36%. Tilsvarende dødelighet for 164 gytefisk i gruppe >5 var ca 24%.

Separate beregninger for og fisk i sistnevnte gruppe ga tilnærmet

- lik dødelighet mellom de to kjønn, ca 21% og ca 26%. (Se tabell 6).

I mai 1976 ble gruppe >5 fisk merket i nedre del av terskel-

bassenget, etter at et islag på ca 15 cm var fjernet. Dødeligheten

for 196 fisk i denne gruppen fram til mai/juni 1977 ble beregnet til

ca 6% (tabell 6).

Fisk i samme gruppe som ble merket i terskelbassenget i september

1976, hadde en tydelig høyere dødelighet gjennom vinteren, ca 19%

(tabell 6).

I en gruppe på 114 av den eldste (lengste) fisken ( >5 fisk) merket i

terskelbassenget i tidsrommet mai-september 1976, ble det funnet en

vinterdødelighet på ca 27% (tabell 6).

Funn av død fisk løse merker i mai=1111:1=1

mai-juni 1977 ble det i område 3B-6B funnet til sammen 60 løse

merker, 10 døde fisk med merke og 15 døde fisker uten merke. De

fleste av de løse merkene (40 stk.) var Carlin-merker der surringen

ikke var gått opp. Disse merkene må en kunne tilskrive fisk som døde

i løpet av vinteren 1976/77. Og ut fra forholdet mellom Carlin og

Floy-merket fisk i sesongen 1976, kan en anta at de fleste Floy-

merkene DOM ble funnet (20 stk.), også skriver seg fra død fisk fra

vinteren 1976/77.

På grunnlag av individuell merking er den døde fisken plassert i sine

respektive aldersgrupper. De døde fiskene uten merke var vanskelig å

aldersbestemme/plassere i gruppe, siden de fleste var i sterk

oppløsning.

Kondisjonsfaktoren pr. ca september 1976 for 50 av de døde fiskene

ble så testet ved 't-test (Campell 1974) mot kontrollgrupper. Det ble

ikke funnet noen signifikant forskjell i kondisjonsfaktor ( p > 0,05)

mellom den fisken som døde i løpet av vinteren og kontrollgruppene

(se Andersen 1979).
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Tabell 6. Dødelighetsberegninger i sone 4B-6B fra 1976 til 1977.

(Fra vedlegg V).

Mortality estimates in zone 4B-6B from 1976 to 1977.

(From appendix V).

Sone Tidsrom (ant. mnd.) Gruppe (1976 alder) Dødelighet %

Zone Time (no. of months) Group (1976 age) Mortality %

September/oktober 1976 4
til 72 gytefisk 36
mai-juni 1977 (9 mnd.) spawners

4B-6B
September/October 1976 > 5
to164 gytefisk
May-June 1977 (9 months)sjpawners

99 d2
65 2?

24

26
21

Mai 1976 til mai/juni >5

1977
May 1976 to May/June 196 fisk fra mai 6
1976 196 fish from May
(12 mnd./12 months)

	

••  •• *, 


5
Terskel- September 1976 til mai/juni >5
bassenget 1977. (8 mnd.) 213 fisk fra september
Weir basin September 1976 to Mav/June 213 fish from September 19

1977. (8 months)

Mai-september 1976 til >5

mai/juni 1977 (10 mnd.) 114 eldre fisk

May-September 1976 to 114 older fish 27
May/June 1977 (10 months)

DISKUSJON

Statistiske metoder og beregningssikkerhet

En rekke modifikasjoner av Petersens beregningsformel er med tiden

blitt foretatt for å gi en mest mulig korrekt beregning av den

aktuelle bestanden (N). FAO Tech. Paper No. 51 (1965) gir en over-

sikt over ulike modifikasjoner av beregningsformelen og diskuterer

disse.
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Robson & Regier (1964, 1971) diskuterer også Petersens beregnings-

formel og feilkilder ved bruk av denne. De understreker at en god

beregning ved bruk av beregningsformelen forutsetter et betydelig

kjennskap til fiskens adferd og vandring og til redskaps-

selektivitet, og at statistiske modifikasjoner av beregnings-

formelen ofte er av mindre betydning.

I denne undersøkelsen er det lagt vekt på et mest mulig riktig bio-

logisk grunnlag for beregningene. Dette har vært mulig på grunnlag

av det store merke- og gjenfangstmaterialet fra årene 1976 og 1977,

sammen med analyse av vandring (Evensen 1981) og fangstsannsynlig-

het (Andersen 1979). Noen vurdering av eventuell bruk av modifisert

Petersen beregningsformel er med grunnlag i det forannevnte derfor

ikke foretatt.

Innvandring av fisk til undersøkelsesområdet (hovedsakelig sone

3B-4A og 4B-6B) må betraktes som minimal på grunn av topografiske

forhold, og utvandring fra undersøkelsesområdet får ingen inn-

virkning på bestandsberegningene forutsatt at den merkete og

umerkete fisken vandrer ut i samme forhold.

Ved alle beregningene i undersøkelsen er perioden mellom merking og

gjenfangst over en måned, slik at den merkete fisken har mulighet

for å fordele seg jevnt blant tidligere merket og umerket fisk før

gjenfangst.

Jensen (1977) skriver at samme året som fisk blir merket med

Carlin-merker og i det etterfølgende år, er merketapet neglisjer-

bart. Eventuelt merketap (båder Carlin og Floy) setter igjen arr i

huden der merket har stått.

All fisk på Ekse ble nøye undersøkt ved gjenfangst for å registrere

eventuelt merketap. I 1976 ble det bare registrert en fisk som

hadde mistet merket. I 1977 ble det registrert 25 fisk med merke-

tap, en tapsprosent mindre enn 0,5. Beregningsfeil på grunn av

merketap kan en derfor se bort fra.
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Beregningene av bestandstetthet og dødelighet i denne rapporten er

et sammendrag av de viktigste beregningene hos Andersen (1979)

(jfr. forord).

Hos Andersen (1979) ble det gjennomgående benyttet gjenfangster i

to senere uavhengige perioder ved beregning av tetthet og dødelig-

het. Det viste seg da at to slike uavhengige beregninger for tett-

het/dødelighet i de fleste tilfelle lå meget nær hverandre i verdi,

og dette må legges til grunn ved vurdering av sikkerhet i beregn-

ingene.

Når det gjelder dødelighetsberegningene, er det hos Andersen (1979)

regnet ut den absolutte øvre mulige grense for dødelighet på grunn-

lag av totalt gjenfanget merket fisk i tiden etter merking (både

1976 og 1977). Disse verdiene er uavhengig av dødelighetsverdi be-

regnet etter formel. Verdiene ligger i gjennomsnitt betydelig

lavere enn øvre grense i konfidensintervallet for tilsvarende

dødelighetsberegning, slik at grensene i praksis kan "strammes" inn

betraktelig.

Også ved bruk av to ulike beregningsformler for dødelighet (metode

1 og 2) ligger verdiene nær hverandre, og R må derfor her kunne

vurderes som en dødelighetsverdi av stor sikkerhet.

Rent metodisk, sett på bakgrunn av diskusjonen over, må derfor de

tetthets- og dødelighetsverdiene som er framlagt i denne rapporten

for hovedområde 3B-6B, kunne vurderes som beregninger av høy

sikkerhet.

Bestandstetthet

Undersøkelsen viser store forskjeller i tetthet mellom basseng/høl-

områder og strykområder. For basseng/hølområdene varierte tettheten

fra 11 til 31 pr. 100 m2 for fisk eldre enn aldersgruppe 2 (eldre

enn gruppe 3 i sone 2A-3A), mens strykområdene hadde en middeltett-

het på 4-5 fisk pr. 100 m2.
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For sone 3B-4A er tettheten gitt pr. august-september, og i sone

4B-6B, terskelområdet, pr. august 1976. I slutten av september var

det minimal vannføring i elva, og arealet av vannoverflaten på

strykområdene ble redusert. Siden tettheten er gitt pr. areal elve-

leie (fra torvkant til torvkant), vil tettheten utregnet pr. areal

vannoverflate i slutten av september ha vært større enn 4-5 ind.

pr. 100 m2. Men samtidig ble økningen av tetthet på strykområdene

i september motvirket av innvandring til dypere partier i elva,

bl.a. terskelbassenget, sone 5. Til tross for denne effekten av

liten vannføring på fisketettheten, vil tettheten på strykområdene

i gjennomsnitt bare utgjøre ca 20-40% av tettheten innen basseng/

hølområdene i sommersPsongen 1976 ved Ekse.

De lave tetthetene på strykstrekningene innen område 38-6B i

august/september 1976, kan forklares ut i fra lite vann i elva og

sterk territoriehevdelse. Dette gir få territorier og dermed lav

bestandstetthet av større fisk (Kalleberg 1958). Samtidig er det få

muligheter for skjul for den større fisken i de fleste av sonene på

grunn av relativt homogent bunnsubstrat med liten stein, grus og

sand (se fig. 2).

I sone 2A-3A hestår elvebunnen av mye stor stein og blokk/fast

fjell. Muligheten for skjul er her bedre for den større fisken.

Dette gir mulighet for visuell isolasjon, og dermed mindre terri-

torier (Kalleberg 1958). Tettheten i sone 2A-3A (strykområder) er

da også høyere enn på strykområdene innen område 3B-6B. Men det må

her understrekes at den større fisken i 2A-3A ikke hadde de samme

mulighetene for ansamling i større basseng/kulper sammenliknet med

område 3B-6B (med unntak av den mindre Holmateighølen i sone 2B).

Den store tettheten i basseng og høler innen område 3B-6B må sees

på bakgrunn av deres gode beskaffenhet som overvintringsplasser (se

senere diskusjon), tilfluktssteder i perioder med liten vannføring,

varierte bunnforhold og bra næringsgrunnlag. Dette resulterer i

mange og små territorier eller såkalte dominanshierarkier (Noakes

1968), slik at tettheten på disse plassene i elva blir stor. (Jfr.

her diskusjonen av vinterdødelighet).
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Borgstrøm (1976) oppgir tettheter på ca 4 ind./100 m2 for ørret i

lengdegruppen 11-24 cm i Mørkedøla. Dette tilsvarer tettheten på

strykområdene innen område 3B-6B på Ekse. Etter bygging av terskler

i Mørkedøla i 1977-80 og utsetting av fisk, fant Borgstrøm (1981)

at fiskemengden i bassengene var langt større enn på strykstrek-

ningene omkring.

For ørret større enn 8 cm i Nea oppgir Langeland og Haukabø (1979)

tettheter på 21-61 ind./100 m2 i terskelområder og 5-16 ind./

100 m2 på strykområder. Tettheten på strykområdene er her ca 20%

av tettheten i terskelområdene. Tilsvarende forhold mellom stryk-

områdene og basseng/hølområdene på Ekse er ca 20-40%. Tettheten av

fisk i øynahølen er tilnærmet av samme størrelsesorden som de beste

terskelområdene i Nea.

I Otra mellom Bykle og Valle ble det funnet meget store forskjeller

i fisketetthet mellom terskelbassenger og strykområder (Borgstrøm

og Løkensgard 1980). Og ifølge Aass (1981) er bestanden av fangbar

ørret langt større i terskelbassenget (Eikredammen) og den nærmeste

strekningen ovenfor, enn på strekningen lengre oppe i elva.

Mønsteret i resultatene fra undersøkelsene referert ovenfor sam-

svarer godt med resultatene for tetthet i elva ved Ekse.

Larsen (1977) oppgir bestanden av fisk (> 8 cm) på Ekse i 1968 til

ca 2000 fisk. Sammenliknet med beregningene fra 1976, har total-

bestanden av større fisk (eldre enn aldersgruppe 2) blitt ca 3

ganger så stor på disse 8 årene. En sammenlikning av bestands-

tetthet i ulike elveavsnitt mellom 1968 og 1976 er vanskelig på

grunn av ulik soneinndeling og de relativt usikre beregningene i

1968 sammenliknet med 1976 verdiene. Men det kan antydes gjennom-

snittlig 3-4 ganger høyere tetthet på strekningen 2A-4B, fra Gull-

brå til sonegrensen 4B/terskelbassenget, og 2-3 ganger høyere tett-

het innen nederste del av undersøkelsesområdet, sone 5-6B. En

sammenlikning i sone 5, strykområder 1968 og terskelbasseng 1976,

viser at bestandstettheten her har blitt 5-6 ganger større.

Det er vist at yngel og ett-åringer får større overlevelsesevne når

konkurransen fra større fisk minker, f.eks. ved at den større
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fisken okkuperer dypere partier av elva som høler og bassenger

(Smith 1956, Nicholls 1958). Før bygging av terskelen på Ekse var

det strykområder der terskelbassenget nå er, og stor og liten fisk

var henvist til de samme områdene. I august 1976 befant ca 50% av

den større fisken innen sone 4B-6B seg i terkselbassenget. Tett-

heten av fisk eldre enn aldersgruppe 2 var 11,1 ind./100 m2 i

terskelbassenget, mot 4,5 ind. som middeltetthet for strykområdene

4B, 6A og 6B. Større adskillelse av stor og liten fisk etter

bygging av terskelen har trolig bidratt til mindre konkurranse og

dermed større overlevelsesevne for den mindre fisken. Dette er

sannsynligvis en av årsakene til den kraftige økningen av bestanden

i terskelområdet fra 1968 til 1976.

Variasjoner fra år til år i bestandstetthet av større fisk skyldes

ofte variasjoner i overlevelse som yngel eller ett-åringer. Ofte

kan en eller et par årsklasser dominere bestanden. Variasjonene i

tetthet kan sjeldnere forklares ut i fra varierende dødelighet på

den større fisken (Hile 1954, LeCren 1965). Burnet (1959) viste i

to ørretelver at antall 2 og 3-åringer var avhengig av antallet av

disse som yngel.

I bestanden av ørret eldre enn aldersgruppe 2 på Ekse dominerer

gruppe 4. Både i sone 3B-4A og 4B-6B er antall fisk i gruppe 4

større enn antallet i gruppe 3. En skulle ha forventet det omvendte

ut i fra en vanlig dødelighetskurve. Tilbakeført var gruppe 4/1976

yngel i 1972, og gruppe 3/1976 var yngel i 1973. Våren 1973 ble

terskelen ved Ekse bygget. Den store aktiviteten under byggingen

med bl.a. uttak av sand og grus fra elva, er nok en av årsakene til

den svake 1973-årsklassen i terskelområdet. Uttaket av grus og sand

skjedde nettopp på en av gyteplassene innen området, og dette må ha

resultert i stor dødelighet av eggene som skulle ha klekt våren/-

sommeren 1973. Sesongen 1973 kan også generelt ha vært et dårlig år

for yngel i hele området 3B-6B.

I 1976 var det stor vannføring i elva til midten av juli (se side 7

og fig. 13). Frekvensen av småfisk (1976 og 1975 årsklasser, ca

5-10 cm) i fangstene utover høsten var lav. Både i 1977 og 1978 var

det mer stabile forhold i elva med liten vannføring i sommer-

sesongen, og frekvensen av småfisk i fangstene var da betydelig

høyere (TP/fiskearkivet, Andersen 1979 og Hagala 1983).
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Mye tyder derfor på gode forhold for småfisken i terskelområdet på

Ekse i 1977 og 1978, sammenliknet med forholdene i 1975 og 1976.

1977 og 1978 kan derfor trolig karakteriseres som "normalår" for

småfisk etter terskelbygging, med stor tetthet på strykområdene

(Hagala 1983) og redusert konkurranse mellom liten og stor fisk på

grunn av terskelbassenget. Med en stabilisering av småfisktettheten

på 1977-78 nivå, vil dette med all sannsynlighet bidra til fortsatt

økning i tettheten av større fisk innen terskelområdet i årene

framover. Men her vil økt dødelighet som følge av økt tetthet og

begrenset næringstilgang virke inn og motvirke for stor økning av

bestandstettheten.

Sommerdødeli het

Dødelighet sommeren 1976 hos fisk eldre enn aldersgruppe 3 i sone

4B-6B var meget lav, 4-5% (vedlegg V). Perioden dødeligheten er

beregnet for, dekker ikke hele sommersesongen fra mai til august/

september. Men de direkte beregningene av sommerdødelighet på 4-5%

sammen med den meget lave årsdødelighet på gruppen av >5 fisk

merket i terskelbassenget i mai 1976 (ca 6%), skulle tilsi at

dødeligheten for hele sommersesongen må ha vært meget liten, til-

nærmet neglisjerbar. Dette understrekes også av de få funn av død

fisk i elva under fangstrundene somrene 1976 og -77.

Vinterdødeli het

Det vesentlige av naturlig dødelighet i løpet av ett år på Ekse må

derfor skje i vinterperioden fra september/oktober til mai/juni.

Gytingen finner sted innenfor dette tidsrommet (se Evensen 1981).

For større ørret på Ekse kan vinterdødelighet tilnærmet settes lik

årlig dødelighetsrate.

Needham (1949, 1953) anfører at ørret generelt har høy naturlig

dødelighet, spesielt i høyereliggende områder med lang vintersesong

og harde snø- og isforhold. For Convict Creek beregnet Needham,
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Moffet & Slater (1945) en gjennomsnittlig vinterdødelighet på 60%

for større fisk. Maciolek & Needham (1952) fant vinterdødelighet på

50% i samme område noen år senere. For ørret eldre enn to år fant

Libosvarsky (1968) en gjennomsnittlig vinterdødelighet på 35% i

Loucka Creek. Og både Allen (1951), Cooper (1953) og Nicholls

(1958) har oppgitt en årlig dødelighet på ca 70% for ørret eldre

eller lik to år. Schuck (1943) oppgir den årlige dødeligheten til

40-50% for ørret over 15 cm i Crystal Creek.

Ingen direkte undersøkelser av naturlig dødelighet hos ørret i elv

er foretatt  her i landet.  Men Jensen (1972, 1977) gir verdier for

naturlig  dødelighet i to  høyfjellsvann. I Olavatn fant han en årlig

dødelighet på 19%, gjennomsnittet for seks år i 9vre Heimdalsvatn

var 26%.

Sammenliknet med dødelighetsverdiene referert foran, må vinter-

dødeligheten  1976/77 på Ekse karakteriseres som lav. Vintersesongen

varte i  7 måneder, og isforholdene i elva var harde (se vedlegg II).

Hovedårsaken til den gjennomsnittlige lave vinterdødeligheten er

trolig gode overvintringsmuligheter i dypere partier av elva. De

mest gunstige overvintringsplassene innen område 3B-6B, uttrykt som

vanndybde under isen (vedlegg II), er 9iynahø1en (undersone 3BII),

Båtshølen (i undersone 3BIII) og selve terskelbassenget (sone 5).

Store deler av bestanden av  eldre fisk må ha overvintret på  disse

plassene. Vandringsmønstret våren 1976 og 1977 understreker dette

(se Evensen  1981).

Spesielt må nedre del av terskelbassenget ha fungert som et meget

gunstig overvintringsområde for en del av fisken i  gruppe  > 5. De

196  fiskene fra denne gruppen som ble merket her i mai 1976, hadde

en dødelighet på ca 6% fram til mai/juni 1977. Dette gir den

laveste vinterdødeligheten som er funnet innen undersøkelses-

området, siden  dødelighetsperioden på ett år også omfatter mulig

sommerdødelighet. Gruppen  av >5 fisk som ble merket i terskel-

bassenget i september  1976, hadde en vinterdødelighet på ca 19%, og

totalbestanden av >5 fisk i hele terskelområdet, sone 4B-6B, viste

en gjennomsnittlig vinterdødelighet på ca 28%.
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øynahølen og Båtshølen i sone 3B må også ha fungert som meget

gunstige overvintringsplasser for større fisk, med h.h.v. 40 cm og

80 cm vann under isen i gjennomsnitt (vedlegg II). Dette er trolig

hovedårsaken til at gruppe >5 i sone 3B-4A bare har en vinter-

dødelighet på ca 15%.

Katastrofedødelighet som skyldes vanskelige snø- og isforhold, er

regnet som vanlig i elver i høyereliggende områder med lang og kald

vintersesong. (Needham & Slater 1944, Maciolek & Needham 1952,

Reimers 1957, Nielson et al. 1957).

I øynahølen og Båtshølen i begynnelsen av mai 1977 (rett etter

isløsning), ble det totalt fanget 334 fisk. Bare en av disse

fiskene tilhørte gruppe 3 (1976 alder), resten var fisk i gruppe 4

og >5• Ved fangster i de to hølene til andre tidspunkt i sesongene

1976 og 1977, var innslaget av fisk i gruppe 3 betydelig høyere,

15-25%. Dette forhold kan bare forklares ved at den mindre fisken

(gruppe 3 og yngre) må ha oppholdt seg andre steder enn i selve

hølene gjennom vinteren. De må ha overvintret på mindr,) gunstige

områder, slik som strykområdene omkring eller helt perifert i

hølene. Dette har medført en betydelig høyere dødelighet på grunn

av harde isforhold gjennom vinteren, ofte med bunnfrysing. Vinter-

dødeligheten var da også nesten tre ganger høyere for fisk i gruppe

3 enn for gruppe >5 i sone 3B-4A.

50% av den døde fisken fra våren 1977 ble funnet på strykområdene i

sone 3B og sone 4B. Siden det ikke ble funnet noen holdbar for-

skjell mellom kondisjonsfaktoren på denne fisken og kontrollgrupper

pr. ca september 1976, er det lite som tyder på at dårlig kondisjon

ved inngangen til vinteren har vært noen hovedårsak til vinter-

dødeligheten. Mye tyder derfor på at den funne fisken er blitt

innefrosset i isen i løpet av vinteren, eller på annen måte har

blitt drept av snø og is.

Også i terskelbassenget utgjorde gruppe 3 (og gruppe 4) bare en

liten del av notfangstene i mai 1976 og 1977, rett etter isløsning.

Det er derimot flere yngre fisk i fangstene på strykområdene om-

kring i samme tidsrom. Men i terskelområdet, sone 4B-6B, var

vinterdødeligheten for gruppene 3 og >5 tilnærmet lik, ca 31 og
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28%. Her går det imidlertid et tydelig skille i dødelighet mellom

den gruppen av >5 fisk som hadde okkupert nedre del av bassenget

for overvintring og resten av bestanden eldre enn gruppe 2 innen

terskelområdet, med h.h.v. ca 6% og 20-30%.

Mye kan derfor tyde på at det har dannet seg en bestand av eldre

fisk i terskelhassenget som domineres av den gruppen av >5 fisk med

den ekstremt lave vinterdødeligheten. Den resterende bestand av

eldre fisk innen terskelområdet,  enten det nå er gruppe 3,  4 eller >

5, må finne seg overvintringsplasser i mindre gunstige  deler av

bassenaet  eller på  strykområdene omkring.

ørret i  rennende vann viser kraftig territorialadferd (Fabricius

1953, Kalleberg 1958, Jenkins 1969). Adferden er betinget av  plass,

næring og en viss strømhastighet, slik at den enkelte fisk er

sikret en optimal  "næringsstasjon" i  elva med minimalt tap av

energi (Chapman l966). En elvehøl, som f.eks. Båtshølen, kan derfor

inneholde mange små territorier på grunn av gode ernæringsforhold,

gode muligheter for visuell isolasjon (varierende bunnforhold med

stor  og liten stein) og stort vannvolum. Men i høler og mindre

hassenger/dammer med laksefisk er det også vanlig med løse hierar-

kier  (Chapman  l966),  der sosial rangorden bestemmes av størrelses-

forskjeller (vekt/lengde). Hos regnbueørret  (Salmo gairdneri) og

bekkerøye (Salvelinus fontinalis) fant Newman (1956) en fullstendig

biteorden fra den største til den minste fisken. Små fisk unngikk

større fisk, og slike "unngåelser" var mer vanlig enn biting og

jaging. Med økende tetthet av fisk kan den territoriale adferd  bli

redusert, og det }‹an bli dannet såkalte dominansehierarkier (Noakes

1968). Noakes konkluderer med at ren territorialadferd vanskelig

kan skilles fra dominansehierarkiet, og han kaller adferden for

stedsavhengig dominans.

Slik  stedsavhengig dominans  kan trolig forklare den  høye  over-

levelsen  for fisk i  gruppe >5 i øynahølen, Båtshølen og nedre del

av terskelhassenget. Fisken har her, i egenskap av høy sosial rang-

orden og/eller sterk territoriehevdelse, inntatt de gunstigste

overvintringsplassene før isleggingen har gjort vandring vanskelig

eller umulig.
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Fisk som overvintrer ved lav temperatur, er karakterisert ved lav

aktivitet, opphør eller sterk reduksjon av fødeopptak og lavt

stoffskifte (Nikolsky 1963). Reimers (1957) konkluderer med at

mangel på tilgjengelig næring under vinteropphold ved lave tempera-

turer sjelden er noen hovedårsak til dødelighet hos ørret. Ved

sulteforsøk på ørret i Convict Creek over 6-7 måneder ved tempera-

turer nær frysepunktet, fant han dødelighetsrater på mindre enn

10%. Ved liknende forsøk på bekkerøye fant Adelman, Bingham &

Maatch (1955) også lave dødelighetsrater (10-15%) ved lav tempera-

tur og en sulteperiode på 7 måneder. Undersøkelser av fødeopptak

under overvintringen 1976/77 i Eksingedalen ble ikke foretatt. Men

senere undersøkelser (vinteren 1978/79) har vist at fisken ikke tar

til seg føde om vinteren og går sterkt ned i vekt (Larsen

pers.med.).

Vanntemperaturen på Ekse lå hele vinteren omkring 0°C. Og siden

ørret klarer sulteperioder på 6-7 måneder ved lav vanntemperatur

pga. lavt stoffskifte, kan selve overvintringen uten næringsopptak

ikke være noen viktig årsak til vinterdødeligheten innen under-

søkelseområdet.

Gytingen er generelt regnet som en stor påkjenning på fisken,

spesielt hannfisk, og dødeligheten på gytefisk er ofte høy (Norman

1975). I en undersøkelse av ørretbestanden i Lønevatn, fant Jonsson

(1977) at størstedelen av fisken døde etter første gytesesong.

Hannfisken ble her kjønnsmoden i aldersgruppe 2 og hunnfisken

aldersgruppe 3. Libosvarsky (1968) fant en vinterdødelighet på hele

50% for ørret i aldersgruppe 2 (ca 16 cm) i Loucka Creek. Gyte-

perioden om høsten lå her innenfor perioden for beregnet vinter-

dødelighet. De fleste av fiskene ble kjønnsmodne nettopp i denne

aldersgruppen, og var derfor førstegangsgytere.

Vinterdødeligheten på ca 36% for 72 gytefisk i gruppe 4 (70erCrog

2 ??) i terskelområdet er betydelig høyere enn for gruppe 4 gene-

relt og for gytefisk i gruppe >5. Siden hannfisken på Ekse blir

kjønnsmoden i aldersgruppe 3-4 (Evensen 1981), gytte mange av de 72

fiskene for første gang. På bakgrunn av den relativt høye vinter-

dødeligheten (inkludert gyteperioden om høsten), må en kunne slutte

at det er stor påkjenning for en fisk i gruppe 4 å gyte. Vinter-

dødeligheten for 164 gytefisk i gruppe >5 var noe lavere, med til-

nærmet like stor dødelighet for hann- og hunnfisk.
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I det foregående  er det  understreket at vanskelige isforhold

gjennom en lang vintersesong må være hovedårsaken til vinter-

dødeligheten innen undersøkelsesområdet. Det er videre påvist at

fisk som gytte for første gang, hadde vanskeligere for å overleve

vinteren enn jevngamle ikke-gytere. Selve gytingen kan derfor sees

på som en direkte eller indirekte dødelighetsfakt.)r.

Andre viktige dødelighetsfaktorer innen undersøkelsesområdet er det

vanskelig å påvise (ifr. Paling 1971). Oksygensvikt i vannmassene

under isen om vinteren er en vanlig dødelighetsfaktor hos fisk

(Nikolsky 1963). Men denne faktoren kan utelukkes innen under-

søkelsesområdet siden vi her har å gjøre  med rennende vann  omkring
. .

0oC v-Intersongen. Videre kan følgende dødelighetsfaktorer

utelukkes:

Wret er den fiskeart på Ekse, fossekall tar ikke større

fisk OQ mink er hare sporadisk observert. Det foreligger få obser-

vasjoner 3V måker i området, og gråhegre er ikke registrert i de

øvre deler av Eksingedalen. På grunnlag av dette kan en derfor se

bort fra predanjon som årsak til dødelighet på større fisk innen

undersøkelsesområdet. Kannibalisme hle i løpet av sesongen 1976

bare registrert ved ett enkelt tilfelle (TP/fiskearkivet).

Fiskesykdommer og parasittisme er ikke systematisk undersøkt innen

prosjektets ramme. Men under arbeidet med mageanalyser og merking,

er det generelle inntrykk at fisken er lite plaget med sykdommer og

makroparasitter. Soppinfeksjon i forbindelse med merkesår er

registert på ..eindre enn 1% av fisken (TP/fiskearkivet).

Det er tidligere preisert i rapporten at heregnet dodelighet kun

gjelder naturlig dødelighet. Fangstdødelighet er holdt utenfor.

I løpet av sesongene 1976-77 avlivet Terskelprosjektets folk totalt

298 fisk eldre enn aldrsgruppe 2 innenfor  undersøkelsesområdet.

Dette utgjør 5% a7 beregnet totalbestand pr. 1976. Det ble videre

ført ged kontroll med de få sportsfiskere som fisket i området.

Bare 171 fisk eldre enn aldersgruppe 2 ble fanget. Dette utgjør en

fangstdødelighet på bare 3% av totalbestanden. Ren fangstdødelighet

innenfor undersøkelsesområdet på Ekse er derfor minimal, og en

underordnet dødelighetsfaktor totalt sett.
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All fangst av merket fisk er trukket fra i m-verdien i Petersens

beregningsformel (se side 19) før utregning av aktuell bestands-

størrelse.

En sammenstilling av dødelighetsverdiene fra Hagala (1983) og

beregningene presentert i denne rapporten for ørretbestanden på

Ekse, gir følgende dødelighetsforløp fra egg til eldre fisk:

Fra Hagala (1983):

Egg-i-->1 -somrig-i-->2 -somrig-i-->3 -somrig - ->4 -somrig (gr. . 3 hos

Andersen 1979)

Dødelighet Dødelighet Dødelighet (Dødelighetsdata

93% 87% 63% mangler)

Fra foreliggende rapport (verdiene er gjennomsnittsverdier for

døde- ligheten innen de to hovedområdene 3B-4A og 48-68.

4-somrig---->5-somrig---->6-somrig >6-somrig-> >7-somrig

(gr. 4) (gr. 5) (gr. >5) (gr. >6)_

	

v v v

Dødelighet Dødelighet Dødelighet

 35% 22% 22%

Oversikten viser stor dødelighet de 3 første årene for ørret-

bestanden ved Ekse, spesielt gjelder dette overgangen egg til

1-somrig fisk og 1-somrig fisk til 2-somrig fisk.

Når ørreten har nådd en alder av 4-5 år, "stabiliserer" dødelig-

heten seg omkring 20%.

(gr. 3)
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KONKLUSJON

Bestanden av større fisk (eldre enn aldersgruppe 2) på Ekse er

blitt ca 3 ganger så stor fra 1968 til 1976. En sammenlikning

av tetthet i sone 5, (ren strykstrekning 1968 og terskel-

basseng 1976), viser at tettheten her er blitt 5-6 ganger så

stor.

Terskelbassenget (sone 5) har ca halvparten av totalbestanden

av større fisk innen terskelområdet (sone 4B-6B) under normal

beitesituasjon sommer og tidlig på høsten. Ved redusert vann-

føring i tørkeperioder og islegging i vintersesongen, får

bassenget økt bestandstetthet på grunn av innvandring av fisk

fra omkringliggende soner.

Til tross for lang vintersesong (6-7 mnd.) med harde isforhold

og relativt liten fri vanndybde under isen, er den gjennom-

snittlige dødeligheten for fisk eldre enn 3 år lav. Sommer-

dødeligheten er tilnærmet neglisjerbar.

Dominant fisk fra aldersgruppe >5 okkuperer de beste over-

vintringsplassene i høler og basseng, mens den resterende

fisken (med hovedvekt på gruppe 3 og 4) må overvintre på

mindre gunstige plasser perifert i høler/basseng eller på

selve strykområdene. De får dermed økt dødelighet om vinteren.

Nedre del av terskelbassenget, ved selve terskelen, fungerer

som et meget gunstig overvintringssted for større fisk under

vinterforhold tilsvarende vinteren 1976/77. Men med en vann-

dybde på bare 20-25 cm under isen, kan det lett skje stor

katastrofedødelighet på denne plassen under enda strengere

vinterforhold, med bl.a. tykkere is, bunnfrysing og is som

knekker sammen. øynahølen og Båtshølen i sone 3B er sikrere

overvintringsplasser for større fisk med større vanndybde

under isen.

Katastrofedødelighet på grunn av de harde isforholdene i elva

om vinteren er den primære dødelighetsfaktor innen under-

søkelsesområdet. Fiskesykdommer, parasittisme, predasjon og

dårlig tilgang på næring om vinteren, ser ut til å være

sekundære eller ikke virkende dødelighetsfaktorer.
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Terskelbassenget har redusert konkurransen mellom stor og

liten fisk ved bedre fysisk adskillelse, og derved bedret

overlevelsen for den mindre fisken (yngel/ett-åringer).

1972-årsklassen (gruppe 4 1976) var en meget sterk årsklasse

sammenliknet med 1973-årsklassen (gruppe 3 1976). Den svake

1973-klassen kan trolig tilskrives dårlige forhold for egg og

yngel våren 1973 på grunn av terskelbygging med store for-

styrrelser av eleveleie (med unntak av sand og grus) i

terskelområdet.

Hovedårsakene til den kraftige økningen av totalbestand av

større fisk på Ekse fra 1968 til 1976-77 er summarisk fram-

stilt:

Bedre adskillelse av stor og liten fisk etter terskel-

byggingen, og derved minsket konkurranse.

Flere gode småfiskår omkring 1970, bl.a. 1972, som har

resultert i økt bestand av større fisk omkring 1976.

Bedre overlevelse for større fisk etter terskelbygging.

10. Arene 1975 og 1976 på Ekse var dårlige småfiskår sammenliknet

med 1977 og 1978. Med en bedret yngelproduksjon etter terskel-

bygging på 1977-78 nivå, vil bestanden av større fisk med stor

sannsynlighet øke i kommende år.

Uten drastiske forandringer i dødelighet for eldre fisk, vil

bestanden omkring 1983-84 ligge over 1976-77 bestanden på bakgrunn

av de gode småfiskårene 1977-78. Men for stor økning av bestanden

vil bli motvirket av økt dødelighet for mindre fisk og andre mindre

dominant fisk på grunn av mangel på gode overvintringsplasser,

begrenset tilgang på næring og generelt økende stressituasjon ved

økende'tetthet.
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SAMMENDRAG

Bestandstetthet og dødelighet hos ørret er undersøkt i den regu-
lerte Eksingedalselva nordvest for Bergen. Undersøkelsesområdet ved
Ekse er delt inn i ni soner. Terskelbassenget ligger i nederste del
av området, med strykstrekninger ovenfor og nedenfor. To større
kulper finnes i midtre del av området.

rdrreten innen undersøkelsesområdet er småvokst bekkørret, de fleste
under 150 g og 25 cm. Materialet er delt inn i aldersgruppene 3, 4

og >5 for 1976 (fisk i 4. og 5. og >6. vekstsesong) og gruppene 4,
5 og >6 for 1977 (1976-gruppene etter ett år). Yngre fisk er ikke
med rselve undersøkelsen, men den er trukket inn i forbindelse med
vurdering av bestandsvariasjoner av eldre fisk.

Sammenliknet med situasjonen før regulering og terskelbygging, er
bestanden av større fisk innen undersøkelsesområdet blitt ca 3
ganger så stor. I sone 5, strykomåder 1968 og terskelbasseng 1976,
er bestandstettheten blitt 5-6 ganger større. Terskelbassenget
inneholder ca halvparten av den større fisken innen nedre del av
undersøkelsesområdet under en normal beitesituasjon for fisken om
sommeren og tidlig på høsten.

Mindre konkurranse mellom stor og liten fisk og bedre over-
vintringsmuligheter for den større fisken etter bygging av terskel-
en, er trolig hovedårsaker til økningen av fiskebestanden i nedre
del av undersøkelsesområdet.

Det ble funnet store forskjeller i bestandstetthet fra sone til
sone, med ca 31 ind./100 m2 i en av hølene og 4-5 ind./100 m2
på strykområdene. Gruppe 4 dominerte i bestanden av eldre fisk.

Sommerdødeligheten var meget lav, ca 5%.

Til tross for 6-7 mnd. vintersesong med harde isforhold i elva, var
vinterdødeligheten for større fisk også lav, gjennomsnitt 20-25%.

Laveste vinterdødelighet ble funnet innen gruppe >5 fisk, med ca 6%
i nedre del av terskelbassenget og ca 15% i sone 3B-4A. I sist-
nevnte område må to større kulper ha fungert som meget gode over-
vintringsplasser for eldre fisk.

Den høyeste vinterdødeligheten (40%) ble funnet for gruppe 3 innen
sone 3B-4A. Mindre dominant fisk, bl.a. gruppe 3, overvintrer på
mindre gunstige plasser, trolig perifert i høler/bassenger og på
strykområder. Her er isforholdene vanskeligere om vinteren og
vinterdødeligheten blir derfor høyere.

Vinterdødeligheten for gytefisk i gruppe 4 var ca 36%, dobbelt så
stor som for gruppen generelt innen terskelområdet. Gytefisk i
gruppe >5 hadde derimot en dødelighet i samme størrelsesorden som
gruppen generelt. Det er sannsynligvis en stor belastning for fisk
i gruppe 4 å gyte.

Katastrofedødelighet på grunn av lang vintersesong og harde isfor-
hold i elva, er sannsynligvis den viktigste dødelighetsfaktor for
ørretbestanden på Ekse, spesielt for mindre fisk.

Forfatterens adresse:

Utsikten 36
3900 Porsgrunn
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SUMARY

This study is a part of the "Weir Project".

Population density and mortality of brown trout were investigated in
the regulated river Eksingedalselva north-west of Bergen. The stretch
of river studied was divided into 9 zones. The weir basin lies in the
lowest part of this area, with streches of rapids above and below.
There are two bigger pools in the middle of the area.

The trout in the research area are smalZ brown trout, generally under
150 g. and 25 cm. The material is divided into age groups 3, 4 and
>5 in 1976 (fish in their 4th, 5th and >6th growth season) and the groups
7, 5 and >6 in 1977 (the groups of 1976-after one year). Younger fish
are not iTieluded in the investigation, but are discussed in connection
with population fluctuations in older fish.

Compared with the situation in the area before regulation and weir-
building, the population of older fish was three times bigger. In
zone 5, rapids in 1968 and weir basin in 1976, the population density
was 5 to 6 times bigger. The weir basin alone hosted about 50% of
the population in the weir area (zone 4B-6B) in summer and early
autumn 1976.

Less competition between big and small fish and better possibilities
of overwintering after the weir was build, is truly the main factors
of the great increase in the population of older fish in the lower
part of the research area.

Great differences ii fish density were found from zone to zne, with
about 31 fish/100 m in one of the pools and 4-5 fish/100 m in the
rapids. The population of older fish was dominated by the age group 4.

Summer mortality was extremely low, about 5%.

In despite of 6-7 months winter season with very severe ice situation
in the river, winter mortality was low, about 20-25% for fish older
than age group 2.

Lowest winter mortality was found within group >5 fish, with about 6%
in the lower part of the weir basin and about 15% in zone 3B-4A. In
the latter area two bigger pools have functioned as very good over-
wintering place for older fish.

The highest winter mortality (40%) was found in group 3 fish within
zone 3B-4A. Less dominant fish, example group 3, overwinter in less
good places in the river, most truly periphery in pools/basin or in
the rapids. Here the ice situation is extremely difficult in winter,
and the winter mortality is consequently greater.

The winter mortality for spawners in zone 4B-6B in group 4 was 36%,
twice .the mortality rate for the age group 4 generally. It must
be very hard for a fish in group 4 to spawn. But spawners in the
group >5 had a mortality rate of the same size as the group generally.

Catastrophe mortality in winter owing to long winter season and very
severe winter conditions is probablythe main mortality factor for
brown trout at Ekse, especially for smaller fish.

Authors address:

Utsikten 36
3900 Porsgrunn
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VEDIEGG I

enrst cv ørret ved Ekse 1975-77.
E: Elektrisk fiskeapparat.
N:(Antall) notdrag.
Tabellen delder bare for fisk
eldre enn aldcrsr:ruppe 2.

TOT.
FANGET

ÅR DATO SONE REDSKAP Total

	

Year DateZone Equipment caught

	

1975 21/106511127

	

22/10611016

	

11/115NE22

	

12/114A58
"24

	

13/1139
5 24

	

19/11(N)E5

19764/525(N)E4
28

	

5/52?338
AB23

514

	

12/5531243

	

19/56.5311
531233

	

28/53:31112

	

2/66.5 NE5

	

16/62

	

24/65

	

29/6AB17
513

	

26/75N106

	

4/81111
IN36
5T:

	

10/8F,9

	

17/139

	

18/821
49

	

19/9
224

 '4/8 81

'/9

	

10/96
12

21/9
116
119
12
38

	

27"119
42

'

5,4
37
le

	

14/1c 167

APPENDIX I
Trout caught at Ekse 1975-77.
E:Electrofishing.
N:(No.of) net casts.
The table is only for fish older
than aEe group 2,

ANT.

	

GJENP. SLUPFETANT.

	

ANT. MERK.UMERK. DØDE

	

Recap. No.re-Un-No.PERIOD:

	

no.leasedmarked dead Period

	

-22-

	

115

	

-715

	

_58

	

_24-

	

_39-

	

11013

	

14-

	

-4--

	

-2611

	

-362-

	

_23--

	

-14--

	

4 223-16

	

_1--

	

1315-5

	

-2--

	

-2--

	

14-1

	

-16--

	

310--

	

1689-4

	

-1_-

	

1125--

	

16681-

	

-8-1

	

11125_3

	

3171-

	

_3812

	

-8_1

	

3205_16

	

1564-2

	

262-3

	

33--

	

66--

	

98153-14

	

1302531122

	

318523

	

14241-

	

61--

	

1131--

	

,)3-5

	

..:71-1

	

12 6 -7

	

ij254-

	

, 611--

	

9-_

	

13 631-

ÅRDATO
Year Date

25/10

2(1/10

279/10

1977 15/3
?/5

10%5

11/5

20/5

21/5

31/5
2o/6

21/6
26/7
22/8

2 3/ 8

24/P,

20/8
30/8

21:1/9

7/10
14/1P

1-J10

1/10

/ 10

14/11
1,d11
16/11

ANT.

	

TOT.GJENP.SLUPPET

	

PANGET  ANT. MERK.
SONE  REDSKAP TotalRecap.No.re-

	

Zone Equipment caught no,leased

	

6B256752

	

6A2118657

	

51N128101

	

51N3124
1N181138

	

4B1N6330

	

3B1N165126

	

3E1111C.
11128

	

2A11120 13

	

2231N3
21118 13 5

	

54N244 165 47

	

531111 3
2

	

ABCN52 9
5111124
311 c';() 32

	

2B 3111656

	

"2"';'58

	

2259 ".?8

	

6221111

	

5IN16614026

	

53N 100 67;27

	

6\ 31 15

	

21 27 719

	

6B1N4310

	

51N776313

	

5111716

	

6112111712
112

	

147465

	

(5',A 1
1N40

	

4117
111 3

7

	

p. 76

1N 16

20 1•;', 1033

	

313235

	

3B2N
1N1
2N

7
7

• 37

— 1.n4 7

	

111

11^1

11" 111
104

	

74 16

	

4.•311
10

UMERK.
Un-
marked

12
23
27

32
32
27
15
"-24
7

-
-
12
-

1
-

8
1

-
-
1
5
1
1
1
1

24
25

3
3
4
1

13

41
5

13

10
18
1

12

'•

58
24
20

ANT.
DØDE
No.
dead.

3
5

7
11
1

11

2
-
20

6
2
0
_
5

1
-
10
11

-
-
17

3
1
1
1

2

9

8
1

5

3
451

1

PERIODE
Period

z

  ••••• 

2

3
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Isforhold i øynahølen og Båts- Ice situation in øynahølen and

hølen (i sone 3B) og terskel- Båtshølen (in zone 3B) and the weir

bassenget (sone 5) i perioden basin (zone 5) in the period

januar-april 1977. January-April 1977.

	

Antall Istykkels Vann under is, cm.
Dato målinger cm.

	

No.mea- Icethick- Water under ice,cm.Date
surements ness,cm.

3? min. max.

øynahølen 25/1 12 53 48




10 92




Undersone 28/2 12 65 38




10 65





1




3BII






30/3 12 80 29




0 60

Båtshølen 25/1 5 59 79




27 130

1 under-



sone 313111 „ 28/2
----

5 81 80




20 125




30/3 5 75 75




30 115

Dato Antall Istykkelse Vann under is,c
målinger cm. (,.) Water under ice

Date No. mea- Icethick-
cm.

surement ness,cm(X min. max

11

47 9 '

38 10

48 12

52

68

65

26

20

24 1

25/1 4

. 28/2 4

30/3 13

25/1 4

28/2 5

30/3 8

25/1 4

28/2 9

30/3 9

3 19

8 13

0 23

0 6

0 0

2 15

13 36

8 40

8 42

Terkel-
asseng

11

,

-

3

	

53 0

	

1 54 7

50



Sone/Gruppe
undersone Group
Zone/
partzone

sone 2A-4A ved Ekse. Tabellen
gjelder bare for fisk eldre
enn aldersgruppe 2.

Merke-Gjenfangst-
periode periode
Marking Recapture
periodperiod

zone 2A-4A at Ekse. The table is
only for fish older than age
group 2.

r N 95% c.i. V)00m2 95% c.i.

2A

2B

3A(øvre
3A del)

3B-4A

3B-4A

3B-4A
3B-4A

37-4A

33-4A
3B-4A
3B-4A

3BII

3BII

3BII
3BII

3BIII
3BIII
3BIII
3BIII

--4(1976)

.-4(1976)

3(1975)
..5(1977)

3(1976)

4(1976)

5(1976)
..:3(1976)

4(1977)

5(1977)
..6(1977)
.L1-(1977)
3(1976)

4(1976)

_3(1976)

3(1976)

4(1976)

5(1976)

--3(1976)

I+IV 1

I+IV+9/9 1

13/11-75 V

2 4

2
2

2

2

1-2 3

1-2 3
1-2 3
1-2 3

III 1-2

1-2

III 1-2

III 1-2

81 14 4 284 50- 518

	

87 99 14 615 335- 895

39 28 4 273 168- 378

10 41 5 82 34- 130

	

71 106 17 443 271- 617

	

138 142 35 560 418- 702

	

280 180 78 646 536- 756

489 428 130 16101408-1812

	

118 69 28 291 217- 365

	

202 64 29 446 332- 560

	

340 90 54 567 447- 657
660 223 111 13261164-1488
19 14 4 66 16- 116

	

47 32 15 100 70- 130

	

142 105 65 229 200- 258

	

208 151 84 373 332- 416

25 48 7 171 69- 273

39 50 11 177 97- 257

40 116 13 357 203- 511

	

104 214 31 718 518- 918

5,2

11,4

8,7

2,6

2,7

3,4

3,9
9,6

1,7

2,7

3,4

7,9
5,5

8,3

19,1

31,2

5,5

5,7

11,5

23,2 


0,9= 9,4

6,2-16,6

5,7-12,0

1,1- 4,1

1,6- 3,7

2,5- 4,2

3,2- 4,5

8,4-10,8

1,3- 2,2

2,0- 3,4•
2,9- 3,9
7,0- 8,9
1,3- 9,7

5,8-10,8

16,7-21,5

27,7-34,7

2,2- 8,8

3,1- 8,3

6,5-16,5

16,7-29,6



Bestandsberegninger innen
sone  4B-6B  ved  Ekse.
Tabellen  gj.elder bare for fisk
eldre enn aldersgruppe 2.

Population estimates within
zone  4B-6B  at Ekse.
The table is only for fish  older
than age group 2.

95% c . DT/100m2 95% c. i .

3

4
›.5

4

5
6

3

3
3
3

4

4
4

4
4

Sone

Zone

4B-6B
4B-6B
4B-6B

4B-6B

4B-6B
4B-6B

4B-6B

4B

5
6B
5-6A

4B

5

5
6h
6B

4B

4B

5

5
6A
6B

Gjenfangst-
periode
Recapture
eriod

(1976) II III-V

(1976) II III-V

(1976) II III-V

(1977) 1 2

(1977) 1 2

(1977) 1 2

(1977) 1 2

(1976) II




(1976)




V

(1976) II




(1976) II III

(1976) II




(1976) I+II III

(1976) III V

(1976)




V

(1976) II III

(1976) II III

(1976) III IV

(1976)




(1976) II III
(1976) II V

(1976) II




Gruppe

Group

Merke-
periode
Marking

eriod

24 460

74 710
148 1246

12  317

25  576

71 845

108 1822

5 105

	

11 142

	

4 52
8 243

22 194

17 341

24 230
6 87

5 116

12 293

9 177
24 733

45 696

	

6  93
15  212

320- 600

614- 806
1130-1362

175- 459

394- 758
700- 970

1572-2070

33- 177
84- 200

16-  88
106- 380

140- 248
223- 459

176- 284
140

35- 197

159- 427

86- 268

493- 973
580- 812

149
132- 292

	

1,2 0,8- 1,5

	

1,8 1,6- 2,0

	

3,1 2,9-  3,4

	

0,8 0,4- 1,2

	

1,5 1,0- 1,9

	

2,1  1,8- 2,4

	

4,6 4,0- 5,2

	

1,2 0,4- 1,9

	

1,3  0,8- 1,9

	

0,5 0,2-  0,9

	

1,2  0,5-  1,8

	

2,1 1,5- 2,7

	

3,2 2,1- 4,3

	

2,2 1,7- 2,7

	

0,9 0,4- 1,4

	

1,2  0,4-  2,0

	

3,2 1,7- 4,6

	

1,9 1,0- 3,0

	

6,9 4,7-  7,7

	

6,6  5,5-  7,7

	

0,9 0,4- 1,5

	

2,2  1,4- 3,0

69
126

244

40
123
351

514

31

65

9
29

69

40

138
31

17

80

42
200

87
31

53

160

417
756

95
117
171

383

17

24
23
67

62

145

40
17

34

44

38
88

360
18
60



VEDLEGG V

Sommerdødelighet 1976 innen
sone 4B-6B ved Ekse.
Vinterdødelighet 1976/17 innen
son 3B-6B ved Ekse.

APPENDIX V

Summer mortality 1976 within
zone 4B-6B at Ekse.
Mortality in winter 1976n7 within
zone 3B-6B at Pkse.

Sone Gruppe(1976) Merk.76(1) Merk.76(2) Gjenf.76mmrrS1 2Group (1976) Mark.76(1) Mark.76(2) Recap.76 2 1 95% c.i.

0-0,34

0-0,18

95% c.i.

0,13-0,79

0-0,71

0-0,51

0-0,68

0-0,53

0,09-0,41

0,11-0,61

0,03-0,45
0-0,51
0-0,51

0-0,31

0-0,38
0,03-0,51

0,95

0,96

S

0,05

0,04

A

0,54 0,46
0,71 0,29

0,81 0,19

0,69 0,31

0,82 0,18

0,75 0,25

0,64 0,36

0,76 0,24
0,74 0,26
0,79 0,21

0,94 0,06

0,81 0,19

0,73 0,27

Fisk fanget i nedre del av terskelbassenget (sone 5) mai 1976.

Fisk fnget i -hele terskelbassenget september 1976.

Periode I : Fisk 21 cm Periode : Fisk 22- em

4B-6D 4 IV-V 172 220 53 70

4B-6B 5 I II III-V 227 245 142 158

3B-4A 3
3B-4A A

3B-4A

4B-6B 3

4B-6B 4

413-6B

4B-6B 4 Gytefisk
70(3‘d'

4B-6B 5 GytefiJk
4B-6B 5 99,(311
4B-6B -25 65¥¥

.1)
5 mal

5 sept.2) III

5 5 eldre3)

72 94

138 138

282 143

105 25

162 85

363 231

72 107

164 307
99 307
65 307

196 160

213 191

114 120

12 28
20 27

54 33

35 11

64 40

122 103

24 55

51 124
30 124
21 124

74 63

79 87

38 54

1-2 3-4

1-2 3-4

1-2 3-4

1 2-3

1 2-3

2-3

2-3

2-3
2-3
2-3

1 2-3

1 2-3

1 2-3

-57---oreCruppe(1976) Merk.76
Zone Group (1976) Mark.76

Merk077 Gjenf.77 m1 m2 r12 r22
Mark.77 Recap.77
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