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FORORD

Fritidsfisket vil med all sannsynlighet bety stadig mer for den en-

kelte i tiden som kommer, samtidig med at tekniske inngrep av for-

skjellig karakter i vann og vassdrag gjør det nødvendig med en

langt større bevisst drift av vassdragene enn vi tidligere har vært

villige til å akseptere. Hemsil og Hallingdalselv, med sine regu-

leringer og mange terskler, er meget attraktive sportsfiskeområder

og representerer derfor mye verdifull informasjon om hvordan utvik-

lingen i fiskebestandene har vært etter de omfattende inngrepene.

Foreliggende rapport er den tredje fra vitenskapelig konsulent,

Fil.dr. Per Aass' hånd i denne serien. En fjerde rapport om utøv-

elsen av fritidsfiske er under arbeide.

Rapporten, som samler alle data om fisken fra perioden 1973-82, bør

etter vår mening interessere alle som arbeider med forvaltning av

fiskeressursene, med fiskepleie i større eller mindre målestokk

eller rett og slett er interesserte hobbyfiskere.

Per Aass har stått som ansvarlig leder for undersøkelsen og bear-

beidelsen av materialet. Rapporten er skrevet på Vassdragsdirek-

toratets tekstbehandlingsutstyr av Hege Heden. Undersøkelsen er

finansiert av Terskelprosjektet og DVF-Fiskeforskningen. Fotogra-

fiene er tatt av forfatteren, om ikke annet er angitt.
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INNLEDNING

Stangfiske etter ørret i rennende vann er sannsynligvis den mest

populære form for fritidsfiske i Norge. Likevel fantes det helt

til 1973 ingen grundig undersøkelse av ørreten og ørretfisket i

noen norsk elv. Dette år ble de innledende undersøkelser i Ter-

skelprosjektet igangsatt. Om bakgrunnen for prosjektet har Mell-

quist (1976) skrevet en informasjon. Kort fortalt gjelder under-

søkelsene de biologiske virkninger av terskelbygging i regulerte

elver. For å vurdere tiltakets betydning for fisket trengtes det

viten om grunnlaget for fiskeproduksjonen og høstingen av denne i

videste forstand. Undersøkelser har pågått i flere vassdrag og

landsdeler. På østlandet ble deler av Hallingdalselva og Hemsil

valgt, fordi det i disse elver drives et intenst stangfiske med

godt utbytte. I Hallingdalselva er det også bygget 55 terskler og

i Hemsil en større dam. Noen resultater er tidligere blitt publi-

sert i Terskelinformasjonene nr. 7 og 18 (Aass 1978 og 1981).

I den foreliggende informasjon er alle data om fisken samlet, mens

fisket og utøvelsen av dette vil bli behandlet i en etterfølgende

informasjon. Materialet er samlet inn i årene 1973-82. For at

fremstillingen ikke skal bli for detaljert og omfattende er det ve-

sentlig tatt med stoff av interesse for fiskere og forvaltere av

fisket. Grunnlagsmaterialet er samlet bak i tabeller nummerert med

romerske tall. Teksttabellene har arabiske tall.

For å lette tilegnelsen av stoffet er forklaringer, sammenlikninger

og diskusjon tatt med i de enkelte avsnitt. Av samme grunn er det

bare henvist til norsk litteratur, og da særlig de øvrige Terskel-

informasjonene. En konsentrert fremstilling av Hallingdalsunder-

søkelsene på engelsk finnes i Aass 1983.



UNDERSØKELSESOMRADENE

Vassdragene og forsøksstrekningene er nærmere beskrevet i de nevnte

Terskelinformasjonene, og deres beliggenhet fremgår av fig. 1. For

nye  lesere skal gis en kort oppsummering.

Arbeidet startet i Hallingdalselva på to strekninger nær Gol, en på

hver side av tettstedet. Den øverste ligger rundt Rotneim (Trill-

hus Fossheim) og er 5,5 km lang. På denne er bygget 7 terskler.

Arealet er 33 ha og fallet 44 m. Strekningen like nedenfor Gol

(utløpet Hemsil II - Plassen) er 4 km lang. Arealet er 34 ha, fal-

let 8 m og det er bygget 4 terskler. Avstanden mellom strekningene

er 6 km. Alle terskler på undersøkelsesområdene i Hallingdal er

løsmasseterskier med overløp over hele kronen. De er anlagt ved

naturlig slake partier og utvider og fordyper disse. I 1981 ble

det også samlet inn prøver fra strekningen mellom Svenkerud bro og

utløpet fra Nes kraftverk. På denne finnes det ingen terskler.

Strekningen ligger 5 km nedenfor Golstrekningens avslutning.

Rotneimdelen er steinet, bred og grunn og de naturlige høler er

små. Golavsnittet er vidt og grundt med rolige strømmer mellom

store høler. Bunnmaterialet er finere enn på de andre avsnitt.

Svenkerudstrekningen har igjen et sterkere fall og store, dype hø-

ler mellom grunne steinete stryk. Figurene 2-4 gir et inntrykk av

forholdene. Hallingdalselva er st&kt regulert, og totalvannførin-

gen mellom Al og Nes er redusert fordi vannet tas inn i tilløpstun-

nelen til Nes kraftverk. På Rotneimstrekningen er fastsatt minste-

vannføringer på 2,5 og 10 m3/s i periodene 15/9-15/5 og 15/5-

15/9. Ved Gol og Svenkerud kommer vannføringen  i den regulerte

Hemsil i. tillegg.  Strekningene ligger mellom 200-150 m.o.h. ørret

trutta L) og ørekyte (Phoxinus phoxinus (L))  finnes over-

alt. Noen få sik  (Coregonus lavaretus (L)) passerer strekningen på

vandring nedover vassdraget. 2-3 stykker fanges  årlig på den  roli-

strekningen ved  Gol.
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Fig 1. Forsøksstrekningenes beliggenhet i Hallingdalselva og Hemsil

The position of the experimental sections
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Fig 2. Fra Rotneim-strekningen i Hallingdalselva

Part of the Rotneim section, River Hallingdalselv

Fig 3 Fra Gol-strekningen i Hallingdalselva

Part of the Gol section, River Hallingdalselv
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Fig 4 Fra Svenkerud-strekningen i Hallingdalselva

Part of the Svenkerud section, River Hallingdalselv

Hemsil har et mindre nedslagsfelt og er grunnere og smalere enn

Hallingdalselva og forsøksstrekningene ligger omtrent 350 m høye-

re. Det meste av innsamlingen har foregått i Eikredammen som er

16,1 ha, og i det rolige elvepartiet ovenfor - her kalt Gjerdeslåt-

ten. Dette har et fall på 4 m over 2,7 km og arealet er 15,7 ha.

Eikredammen er dannet av en ca 500 m lang platedam med overløp bare

i flomperioder. Dammen tjener som inntaksdam for Hemsil II kraft-

verk og er 11 m dyp. Den kan ikke sammenliknes med terskelbassen-

gene i Hallingdalselva. Den er heller ikke bygget i tilknytning

til en høl, men satt tvers over et tidligere stryk. Noen prøver er

også samlet inn på rolige avsnitt ved Hjelmen og fra en forsøks-

strekning ved Fossheim. Denne er på 15,1 ha, har 30 m fall på 3,1

km og er storsteinet og bratt. Fig 5-7 viser innsamlingsområdene i

Hemsil.
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Fig 5 Fra Fossheim-strekningen i Hemsil

Part of the Fossheim section, River Hemsil

Fig 6 Fra Gjerdeslåtten-strekningen i Hemsil

Part of the Gjerdeslåtten section, River Hemsil



Fig 7 Eikredammen med lukehuset i bakgrunnen

Eikre dam. The gatehouse in the background

En oversikt over undersøkelsesområdene følger nedenfor:

Elv Strekning Karakter Benevning i

tidl. Terskelinf.

Hallingdalselv Rotneim Stryk øvre TI Nr. 27




Gol Rolig Nedre"




Svenkerud Stryk




Hemsil Fossheim Stryk øvre TI Nr. 18




Gjerdeslåtten Rolig Nedre"




Eikredam Dam




I hvert vassdrag er det valgt ut minst en rolig og en hurtigstrøm-

mende strekning. Fallet på strekningene er jevnt uten konsentre-

ring i fosser. Det er lagt vekt på at strekningene i det ene vass-

drag skal likne mest mulig på dem i det andre. Dette for å se om

elvetypen er mer bestemmende for fiskets kvalitet enn vannføring og

beliggenhet. Undersøkelsesområdene ligger langt nedenfor vannene i

vassdragene og tilførselen av fisk og fiskenæring fra
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disse må være ubetydelig etter reguleringene og overføringene. Det

er derfor stasjonærbestandene av ørret, oppvokst på elvenes egen

næringsproduksjon, som er blitt undersøkt. Reguleringene var i

innsamlingsperioden 20-30 år gamle. Eikredammen var ferdig i 1959,

mens tersklene på Rotneim og Golstrekningene ble bygget i 1969 og

årene etter. De kortvarige regulerings- og demningseffekter må

anses for overstått da undersøkelsen fant sted.

MATERIALE OG METODER

Ett av undersøkelsens mål var å øke kunnskapen om stangfisket i et

par større, regulerte elver. For å se hvordan det drives og hva

som høstes er omtrent alt materialet samlet inn under kontrollen

langs elvene. Bare i et par tilfelle er fiskere blitt oppfordret

til å skaffe fisk. Et mindre antall prøver stammer fra Fiskeforsk-

ningens eget garnfiske. Innsamlings- og bearbeidelsesteknikkene er

beskrevet i Terskelinformasjonene nr. 7 og 18. Ialt er materiale

av 2639 fisk benyttet til alders- og vekstberegninger, tabell 1.

Tabell 1. Materiale brukt til alders- og vekstberegninger.

Origin and number of brown trout used for age and growth estimates.

Elv

River

Strekning

Section

Fangststed

Fishing place

Redskap

Gear

Fangstår

Year of capture

Antall

Number

Hallingdalselv Rotneim Stryk og terskelbasseng Stang 1973-78 474




Rapids and weir basins Rod





Terskelbasseng Garn 1976 98




Weir basins Gill net





Gol Stryk og terskelbasseng Stang 1973-78,1981 557




Rapids and weir basins Rod





Terskelbasseng Garn 1974,1976 50




Weir basins Gill net





Svenkerud Stryk Stang 1970,1981 153




Rapids Rod




Hemsil Fossheim Stryk Stang 1979,1981 56




Rapids Rod





Hjelmen Sakterennende elv Stang 1981 30




Slowrunning river Rod





Gjerdeslåtten Sakterennende elv Stang 1976,1980-82 192




Slowrunning river Rod





Eikredam Dam Stang 1976,1980-82 779





Rod





Gjerdeslåtten
og Eikredam

Sakterennende elv og dam
Slowrunning river and dam

Stang
Rod

1979 250
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Av disse stammer 1332 fra Hallingdalselva. I tallet er inkludert

42 ørret som ble tatt på Svenkerudstrekningen allerede i 1970 (Aass

og Jensen 1970) og som er benyttet i sammenlikninger med det nyere

materiale. 1307 fisk er tatt i Hemsil. Samtidig med skjellprøvene

ble det også tatt maveprøver av mer enn halvparten av fisken. Fra

et lite antall, vesentlig utsatt fisk, er det bare tatt mave-

prøver. Ialt er 1641 maveprøver sortert og veid. Prøver fra stryk

og terskelbasseng, elv og dam er i de fleste tilfeller holdt

atskilt.

Alle tall og beskrivelser gjelder vill fisk, såfremt det ikke frem-

går av teksten at det dreier seg om utsatt ørret.

I forbindelse med avkastningsberegningene og brukerundersøkelsen

ble det totalt foretatt 7845 intervjuer av fiskere under utøvelsen

av fisket. 4075 av disse gjaldt Hallingdalselva, 3770 Hemsil.

ØRRETENS FANGSTALDER

Alders- og vekstanalysene fra Hallingdalselva finnes i

grunntabellene I og II. Aldersfordelingen og gjennomsnittsalderen

i stangfangstene fremgår av tabell 2.

Tapell 2. Hallingdalselva. Aldersfordeling og gjennomsnitts-

alder i stangfangstene.

Mean age and age distribution in per cent of rod-

caught trout.

Strekning

Section

Ar

Year

Antall

Number

Gj.sn.
alder

Mean age





Alder i år

A e in ears








2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12

Rotneim 1973-74179 3.6 23 43 13 7 5 5 2 1 1





1976-78281 4.0 8 28 34 22 3 3 1




1




Gol 1973-74 179 4.1 10 36 21 13 11 4 3 1




1




11 1976-78 294 4.6 2 20 35 24 10 3




21111





1981 79 4.5




20 29 39 8 3 1





Svenkerud 1970 42 4.0




45 33 7 12




3





11 1981 111 3.9 1 45 29 19 3 3
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girreten beskattes fra sitt tredje leveår og den eldste fisk i mate-

rialet er 12 år gammel. Tre til fem år gamle fisk dominerer i

fangstene. Under to prosent var eldre enn åtte år. Aldersfordel-

ingen i Golprøvene var annerledes enn i Rotneim og Svenkerudmateri-

alene, og forskjellene skyldes ikke tilfeldigheter. På de to strek-

ninger er det en brå nedgang i antall fisk etter tre til fem år,

mens reduksjonen er jevnere på Gol. Dette gir seg også utslag i

fangstenes gjennomsnittsalder, som er amtrent et halvt år høyere på

Gol enn på Rotneim og Svenkerud. Den ulike aldersfordelingen kunne

tenkes å skyldes fangstmåten. Den overveiende del av fisken tas på

forskjellige flue- og markredskap, men marken står for en større

andel i hurtigstrømmende vann. Imidlertid ser det ikke ut til å

være noen aldersforskjell mellom mark- og fluematerialet. Fisken

som er fanget på garn har samme aldersfordeling som stangmateria-

let. Den aldersforskjell som er funnet er derfor antakelig karak-

te'ristisk for de undersøkte lokalbestander. Det lille Svenkerud-

materialet, som altså er samlet inn nedenfor Gol, viser stor over-

ensstemmelse med Rotneimfisken. Aldersøkningen fra Rotneim til

Gol, er neppe en følge av nedvandring. Da burde tendensen holde

seg nedover.

I løpet av innsamlingsperioden økte den gjennomsnittlige fangst-

alder med omtrent et halvt år både på Rotneim og Gol. Arsaken er

antakelig ikke forandringer i bestandsammensetningen, men en for-

skyvning av beskatningen. Andelen av undermåls fisk sank (se ta-

bell 8), kanskje som et resultat av de hyppige fangstkontroller.

Hvis det istedetfor tilfeldige fiskere hadde vært engasjert perso-

nale til innsamlingen ville det kanskje ikke vært noen forskjell.

Ved Svenkerud ble materialet innsamlet på bestilling av de samme

lokale fiskere både i 1970 og 1981. Etter analysene å dømme har

det ikke skjedd forandringer i bestandsammensetningen på denne

strekningen. Hemsedalsmaterialet er oppstilt i grunntabell III og

i tabell 3. Også i Hemsil beskattes fisken fra sin tredje sommer,

fangstene består for en stor del av ørret fra tre til fem år og den

eldste fisken i materialet er 11 år. Strykpartiet i Hemsil er kort

og materialet fra Fossheim er lite. Men fisken herfra er yngre enn

fisken fra rolig elv og dam de samme år. Mellom Gjerdeslåtten og

Eikredammen er forskjellen mindre. Noe annet kunne heller ikke

ventes, da næringsanalysene tyder på at en del fisk vandrer opp i

elven etter opphold i dammen. Også i Hemsilfangstene er fisken i
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materialet blitt amtrent et halvt år eldre i løpet av undersøkel-

sen. En gunstig effekt av hyppig kontakt mellom fiskerne og kon-

trollører er sannsynlig også i dette vassdrag. Resultatene av al-

dersberegningene er svært like for de to elver. Den gjennomsnitt-

lige fangstalder ligger mellom 4 og 5 år, med den yngste fisken fra

sterkest strømmende vann. Sammenliknbart materiale av stangfanget

ørret finnes amtrent ikke. Tinnå i Telemark er en unntakelse og

her fant Heggenes (1980) gjennomsnittsaldre på 4,8 og 5,3 år på to

forskjellige strekninger. Garnfangster fra en rekke vassdrag synes

å bekrefte at elveørretens gjennomsnittlige levealder er lav.

Tabell 3.Hemsil.Aldersfordeling og gjennomsnittsalder i fangstene.

Mean age and age distribution in per cent of rod-caught trout.

Strekning Ar AntallGjennonsnittsalderAlder i år

SectionYearNumberMean ageAge in years







2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fossheim 1979-81 50 3.9




22 16 10 1 1





Gjerdeslåtten 1976 81 4.1 2 22 32 17 5 2




1





1980-82 141 4.8 1 14 57 37 17 .10 3




2

Eikredam 1976 71 4.2 6 20 24 8 8 3 1





. 1980-82 708 4.5 2 129 259 191 101 22 3 1




Gjerdeslåtten

og Eikredam 1979 247 4.7 4 35 67 87 38 11 5





ØRRETENS VEKST

Sluttallene fra Grunntabell I er brukt i tabell 4 der forholdet

mellom alder og lengde på de tre Hallingdalsstrekningene er

fremstilt. Av tabellen fremgår det at 6 år gamle fisk fra Rotneim

har en gjennomsnittslengde på 30,3 cm, fra Gol 35,9 cm. For alle

aldersklasser er det foreskjell mellom de to strekningene og alltid

slik at fisken fra Gol er størst. I fig. 8 er den gjennomsnittlige

årlige lengdeøkning og den summerte vekstkurve for 6-åringene

fremstilt.
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Tabell 4. Hallingdalselva. Tilbakeberegnete gjennomsnitts-



lengder for aldersklassene II - VIII.

Antall fisk i ( ).

Back-calculated mean lengths (cm) for age of trout.

Fangst
alder

Age at
capture

Strekninger og fangstår

Sections and ears of ca ture

RotnelmGolGolSvenkerud
1973-781981
NNNN

II




13.0 (64) 13.3 (23)





III I 17.7 (156) 19.6 (123) 22.5 (16) 17.7 (50)

IV




22.3 (119) 26.1 (141) 25.9 (23) 22.2 (32)1

V




26.5 (75) 30.5 (96) 30.7 (31) 26.1 (21)I

VI




30.3 (18) 35.9 (49)





VII




34.3 (18) 39.0 (19)





VIII





38.1 (11)





Fisken fra Rotneim vokser i gjennomsnitt 5 cm årlig og lengdeøk-

ningen når en topp i tredje leveår med 6 cm. Golfisken vokser i

gjennomsnitt 6 cm og veksthastigheten kulminerer etter fjerde leve-

år da økningen er 7 cm.

Når reduksjonen setter inn synker veksten jevnt og langsomt. Kraf-

tig vekststagnasjon eller hel stopp er ikke observert, men dette

kan skyldes at det er lite gammel fisk i fangstene. Forskjellen

mellom strekningene er tydelig helt fra de første leveår, så fisken

kan vanskelig blande seg mye. ørreten på Svenkerudstrekningen har

en vekst som ligger nær Rotneimfiskens.
CM

401

Gol

30-

20-1

Rotneem

A

Alder

1III IV V VI

Fig 8 Hallingdalselvp_ Ar1q lenqd ,E=tilLeg(1 (A) og vekst (B) på

Rotneim og Gol

Yearly length increment (A) og growth (B) on  the Rotneim and Gol

sections.
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Vannføringene er forskjellige på Rotneim- og Svenkerudstrekningene,

men begge er hurtigstrømmende. ørretens livslengde og veksthastig-

het på disse strekningene likner hverandre meget. Gol- og Svenke-

rudstrekningene har samme vannføringer, men forskjellig fall. De

lokale ørretbestandene har ikke samme vekst og alderssammenset-

ning. Det virker derfor som det er elvens fall, eller vannhastig-

heten, som er avgjørende for alders- og vekstvariasjonene på de

ulike strekningene, mens vannføringens størrelse er av mindre be-

tydning. At vannet på begge strekningene bremses opp av terskel-

bassengene synes i Hallingdal ikke å være tilstrekkelig til å ut-

jevne vekstforskjellene.

Forandring av vekstmønsteret kunne man imidlertid vente i Hemsil,

der Eikredammen ble bygget tvers over et stryk. Strekningen neden-

for er tørrlagt unntatt i flom og fisken som da finnes i kulpene er

gått ned fra dammen. Ovenfor denne er det bare en strykstrekning

ved Fossheim. Den er kort og antall prøver herfra er lite, se ta-

bell 5 som bygger på Grunntabell III.

Ser man bort fra prøvene tatt under den innledende innsamling i

1976, synes tallene å indikere at veksten er raskere i den rolige

nedre del av elven og Eikredammen. Mellom disse er det ingen for-

skjell. 6-årig fisk herfra har i gjennomsnitt vokst mellom 5 og 6

cm årlig, dvs, nesten like hurtig som ørret fra Gol i Hallingdals-

elva.

Tabell 5. Hemsil. Tilbakeberegnete gjennomsnittslengder for aldersklassene II-VIII

Back-calculated mean lengths (cm) for age of trout,

Fangstalder

Age at capture

Fossheim

1979og-81

Gjerdeslåtten

19761980,-81,-82





1980,-81,-82




Gjerdeslåtten

og Eikredam

1979 1976

Eikredam

II




11.9 (2) 23.5 (1) 10.2 (4) 12.9 (6) 16.4 (2)

III 16.0(22) 16.9 (22) 17.7 (14) 16.4 (35) 15.8 (20) 18.1 (129)

IV 20.4(16) 21.1 (32) 23.3 (57) 22.2 (67) 21.3 (24) 22.6 (259)

V 28.6(10) 26.2 (17) 28.9 (37) 28.0 (87) 27.2
(8)

29.3 (191)

VI 31.1(1) 32.7 (5) 33.4 (17) 31.5 (30) 30.1 (8) 34.0 (101)

VII 51.8(1) 33.4 (2) 40.1 (10) 35.7 (11) 35.1 (3) 37.4 (22)

VIII





41.7 (3) 37.9 (5) 35.8 (1) 46.2 (3)
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Til å være stasjonær elveørret må veksten i begge elver og på alle

strekninger karakteriseres som meget god. Huitfeldt-Kaas (1927)

undersøkte veksten til stangfanget fisk fra Bjoreio, Veig og Kvina,

hurtigrennende elver med bare ørret. 6-åringer hadde en gjennom-

snittlig årlig lengdeøkning på 4 cm eller mindre. Materialet stam-

mer fra 1909-10, og forholdet kan være et annet idag. 6 år gamle

Tinnåørret har i gjennomsnitt vokst ca 4 cm årlig (Heggenes 1980).

I alle de nevnte elver har eldre fisk en sterkt avtakende vekst i

motsetning til Hallingdalselva og Hemsil. I et lite garnmateriale

fra Nedre Asta fant Sømme (1930) en liten forskjell i veksthastig-

het mellom fisk fra stryk og loner. Tilstedeværelsen av harr kan

imidlertid ha påvirket ørretens vekst.

Vekst kan også uttrykkes som vektøkning. Men også på dette vurde-

ringsgrunnlag kommer Gol-strekningen gunstigst ut. Den gjennom-

snittlige kondisjonsfaktor for aldersgruppene 4 år og mer er her

over 1,0, men under 1,0 på Rotneim, tabell 6. Kondisjonsfaktoren

til ørreten fra Eikredammen og Gjerdeslåtten likner meget på Gol-

fiskens, dvs, at den er i godt hold.

Tabell 6. Kondisjonsfaktoren i Hallingdalselva og Hemsil.

K-values of trout from the experimental sections.

Aldersgruppe

Age class

Hallingdalselv

Rotneim

1973-78

Gol

Hemsil 1980-82

EikredamGjerdeslåtten




154 = N = 234 429 = N = 111

IV 0.96





1.01 0.98





1.00

V 0.94





1.03 1.00





1.03

VI 0.96





1.05 1.01





1.08

VII 0.96





1.05 1.02





1.02
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I Tinnå er kondisjonsfaktoren i beste tilfelle på Rotneims nivå

(Heggenes 1980). Også i sammenlikning med andre elveørretstammer

ligger Hallingdalselva og Hemsil gunstig an, til tross for at ma-

terialet for en stor del er samlet inn på forsommeren, en periode

når fisken ikke er i sitt beste hold. Små forskjeller i lengde og

kondisjonsfaktor gir store utslag i vekt. En 6-årig ørret fra Gol

med en gjennomsnittslengde på 35,9 cm, tabell 4, og kondisjonsfak-

tor 1,05 veier 486 g. Til sammenlikning veier en jevnaldrende fra

Rotneim bare vel halvparten, eller 267 g. ørretens vektøkning fra

4-års alder fremgår av fig.

vektweight

9.
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Fig. 9 Forholdet mellom gjennomsnittsvekt og alder

Mean weight for age of trout from the sampling sections at

Rotneim, Gol and gjerdeslåtten

Av 229 ørret på 25 cm eller lengre kontrollert på Rotneim i årene

1973-78 hadde 48,5% lyserødt eller rødt kjøtt. De tilsvarende tall

for Golstrekningen var 418 og 65,8%. Inndelingen er skjønnsmessig,

men andelen av fisk med rødfarget kjøtt er under alle omstendig-

heter høy, tatt i betraktning at det dreier seg om stasjonære elve-

bestander. Forskjellen mellom strekningene kan skyldes ulikt en-

ergiforbruk og/eller ulik sammensetning av næringen. Krepsdyret

grunnåt er bare funnet i maver fra Gol. Av 528 ørret over 25 cm

fra Eikredammen og Gjerdeslåtten i Hemsil hadde hele 85% rødfarget

kjøtt. Grunnåt er ikke påvist i Hemsil.
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FANGSTSAMMENSETNING

At fisken ikke blir like gammel eller vokser like fort på de ulike

strekninger, får også virkning for fiskestørrelsen i fangstene,

(tabell 7)

Tabell 7. Hallingdalselva og Hemsil. Fiskestørrelsen i kontrollerte stangfangster.

Size of rod-caught trout.

Elv

River

Strekning

Section

Ar

Year

Antall

Number

Lengde cmLength cm

minmedianmax

Vekt g

min

Weightg

medianmax

Hallingdalselv Rotneim 1973-77 304 12 23 47 15 125 1100




1978 170 15 23 48 30 115 1360




Gol 1973-77 336 15 29 57 35 260 2120




1978 142 15 31 66 35 300 3500




1981 79 25 31 77 150 300 4600




Svenkerud u 111 17 23 36 65 150 550

Hemsil Fossheim 1979 33 14 22 54 20 115 1340




1981 23 16 23 45 50 150 980




Gjerdeslåtten
og Eikredam

1976 160 14 25 61 20 150 2855




.. 1979 250 14 30 47 25 260 950
. . 1980 401 18 28 60 40 225 2200
u U 1981 151 18 30 53 50 265 1580

Det er den mediane, eller midtre, fisk i fangstene som best viser

sammensetningen av disse. I femårsperioden 1973-78 veide medianør-

reten på Rotneim i Hallingdal omtrent det halve av hva den gjorde

på Gol, ca 125 mot 275 g. Skjønt det er en klar forskjell mellom

strekningene, er det liten størrelsesforskjell mellom fisk fanget i

stryk og terskelbasseng på den samme strekning. Vektøkningen fra

Rotneim til Gol skyldes neppe nedvandring av større fisk, for på

Svenkerudstrekningen nedenfor synker fiskestørrelsen igjen. På

begge de hurtige strekningene tas en større andel av fisken på mark

enn ved Gol. Men da den gjennomsnittlige fangstvekt til mark- og

fluefanget ørret er omtrent den samme skyldes størrelsesforskjellen

neppe fangstmåten. Sannsynligvis er årsaken strekningenes karakter

og ikke deres innbyrdes plassering. Materialet fra Hemsil bekref-

ter resultatene fra Hallingdalselva. Det er altså en markert for-

skjell på fangstene fra rolige og hurtigstrømmende avsnitt, men

store likheter elvene imellom. Dette skyldes en høy overensstem-

melse i alders- og vekstforhold.
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Til tross for at stangfisket etter ørret samler stor deltakelse

over hele landet, finnes det få opplysninger om størrelsesfordel-

ingen i elvefangster. Men etter alt å dømme synes fanget fisk fra

Hallingdalselva og Hemsil å være større enn i de fleste andre el-

ver. I Tinnå fant Heggenes (1980) gjennomsnittlige fangstvekter på

138 og 133 g i 1978-79. Det tilsvarer fiskestørrelsen fra de brat-

tere deler av Hallingdalselva og Hemsil, til tross for at fallet

Tinnå best kan sammenliknes med de rolige forsøksstrekningene. Fra

S. Osa foreligger ikke vekter, men lengdefordeling og kondisjons-

faktorer. Etter disse å dømme må de gjennomsnittlige fangstvekter

ha ligget mellom 75 og 90 g i årene 1977-80 (Sandlund og Mørstad

1978, 1981, Mørstad og Sandlund 1979).

Tross den forholdsvis høye medianvekt utgjør småfisk en betydelig

del av fangstene i Hallingdalselva og Hemsil. Det fremgår av

tabell 7 at det er funnet ørret ned til 12 cm i de kontrollerte

fangster, til tross for at det lokale minstemål er 25 cm.

På Rotneimstrekningen utgjorde undermåls fisk flertallet i fangst-

ene i hele undersøkelsesperioden og på Gol lå andelen mellom 1/3 og

1/6, tabell 8.

Tabell 8. Hallingdalselva og Hemsil. Andel undermåls fisk i fangstene.

Per cent unlegal trout in rod catches.

Elv Strekning Ar Antall Prosent
kontrollert

River Section Year Number Per cent smaller than 25 cm
inspected

Hallingdalselv Rotneim 1973-74 181 70.0
11 11 1976-78 297 54.9
11 Gol 1973-74 177 32.2
11 11 1976-78 300 15.3

Hemsil Gjerdeslåtte 1976 160 48.1
og Eikredam

11 1979-81 721 20.0

I undersøkelsesperioden sank andelen av undermåls fisk i begge

elver. Samarbeidet med fiskerne kan ha ført til at disse er blitt

forsiktigere med å ta opp småfisk. Men det kan ikke utelukkes at

småfisk er blitt kastet før kontrollene og at utviklingen ikke har

vært så gunstig som tabellen antyder. Uansett er fangsten av små-

ørret stor og representerer et alvorlig driftsproblem. Behovet for
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fritidsfiske er stort og ørretens vekst viser at elvene kan under-

holde en større bestand. Forsterkningsutsettinger av småfisk er

kostbare og synes heller ikke å gi et tilfredsstillende resultat i

Hemsil. I andre elver kan oppfiskingen av småørret være enda

større. Fisk under 25 cm utgjorde 75-80% av fangsten i S. Osa, til

tross for årelang kontroll (Sandlund og Mørstad 1981).

Den stasjonære ørret kan i mange elver nå en betydelig størrelse.

Tabell 7 viser at det i de kontrollerte fangster fra Hallingdals-

elva og Hemsil fantes fisk på henholdsvis 4,6 og 2,8 kg. Men dette

er ikke maksimalt for elvene. Ved Gol er det i undersøkelsesperi-

oden tatt ørret på 6,0 og 8,5 kg på henholdsvis flue og garn. Like

nedenfor forsøksstrekningen ble det i 1980 funnet en død ørret på

il  kg. Denne hadde tydeligvis vært i kontakt med fiskeredskap.

Hemsedal Fiskeforening premierer hvert år de tre største ørreter

tatt i Hemsil. Premiefiskenes vekter, 1975-82, fremgår av tabell 9.

Tabell 9. Hemsil. Innmeldte storfisk 1975-82.Vekt i g.




Biggest recorded trout 1975-82. Weight in g.

1975 1976 1977 1978 1979 1980 19811982

3800 3060 1800 3600 4815 3610 19004300

3250 3000 1600 3300 2470 2360 18603800

2380 2910 1500 2800 2160 2300 17002300

Det kan ikke utelukkes at det er fanget større fisk enn det som

vises i tabell 9. Hva som ikke fremgår av tabellene er at antallet

fanget storfisk er høyt, og størst i Hallingdalselva. Regulerte

elver med en rimelig blanding av stryk og rolige partier kan altså

underholde en bestand av storørret. Dette gjelder selv om total-

vannføringen reduseres ved overføringer, men forutsetningen er

selvsagt at reduksjonen ikke går for langt. I Hallingdalselva og

Hemsil har vi det spesielle forhold at ørreten regelmessig blir

større enn i vassdragenes vann enten de er uregulerte eller regu-

lerte. Som nevnt vokser ørreten godt helt opp i høy alder, og for-

di stangredskap synes å beskatte middelaldrende og eldre fisk sva-

kere enn garn, får enkelte sjansen til å bli store.
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ØRRETENS VANDRINGER

Merkinger i mange vassdrag har vist at elveørreten vandrer lite,

den er stasjonær. En viss forflytting, spesielt nedstrøms, finner

imidlertid sted, men omfanget av vandringene varierer lokalt. An-

takelig er det større i Hemsil, der Eikredammen fylles av fisk

ovenfra, enn i mange andre elver. På den annen side tyder vekst-

og næringsanalyser og stor overensstemmelse i K-faktor på at vand-

ringer også går fra dam til elv. På forsommeren opptrer det fisk

som sannsynligvis er på næringsvandring oppover Hemsil (Gerhard

Schive pers.med). Eikredammen fungerer i tilfelle som overvint-

ringslokalitet. Denne erfaring har man også gjort med terskelbas-

senget ved Ekse (Evensen 1981). Ørreten i strykpartiene på Foss-

heim holder seg mer i ro. De merkbare alders- og vekstforskjeller

på strekningene i Hallingdalselva tyder derimot på liten blanding

av fisken i dette vassdraget. At vandringene er korte bekreftes av

merkeforsøk med villfisk som er gjort på Rotneim og Golstrekningen.

Ingen gjenfangster er blitt gjort utenfor merkeområdene. Man

sitter igjen med det inntrykk at strømhastigheter over en viss

grense binder ørreten til et område, mens forflytninger er

vanligere i stille partier.

Hvor mulighetene foreligger, er vandringer fra vann til elv derimot

en normal foreteelse. Spørsmålet er om slike vandringer kan ha

bidratt til de påviste fangstforskjeller i Hallingdalselva.

Strandafjorden (4,3 km2) ved Al ligger ca 3 mil ovenfor Gol.

Ørretens vekst er blitt undersøkt flere ganger, tabell 10.

Tabell 10. Strandafjord. Beregnet gjennomsnittsvekst.

Back-calculated mean lengths (cm) of trout.

Fangstår
Yearof
capture

Antalli

Number

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

1950 69 4.8 10.8 17.1 23.7 28.6 32.8




1 952 4 4 4.2 10.0 15.4 21.6 27.0 30.9




1953 
 46 4.8 10.0 15.9 22.8 29.0 33.2 38.2

1964 
 2 9 4.3 9.4 14.9 22.2 29.1 30.6 31.0

1976 
 2 8 5.2 12.4 18.1 25.8 29.4 34.1 40.5

1982 
 26 5.0 11.6 19.2 26.9 31.8
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Tallene fra 1950-64 er tatt fra Jensen og Aass (1965) og 1976-ana-

lysen fra Qvenild (1978). Fiskens veksthastighet i Strandafjord

har i de senere år ligget betydelig over elveørretens. I 1982-ma-

terialet fantes 14 fireåringer med en gjennomsnittslengde på 28,6

cm mot 22,3 og 26,1 cm på henholdsvis Rotneim og Gol, tabell 4. En

innvandring av fisk ville antakelig hatt størst virkning øverst og

utjevnet forskjellen mellom forsøksstrekningene. Når dette ikke

synes å ha skjedd kan grunnene være liten nedvandring fordi meste-

parten av vannet fra Strandafjord går i tunnel til Nes og/eller at

fisken sprer seg på en lang strekning. Fra Krøderen (41,4 km2)

kan ørret vandre opp til nedre del av Rotneimstrekningen, en di-

stanse på vel 60 km. ørreten i Krøderen vokser langsommere og har

en dårligere kondisjonsfaktor enn Hallingdalsørreten (Hvidsten og

Gunnerød 1978). Krøderens ørretbestand er liten, og innslaget av

oppgangsfisk i øvre del av elven er neppe stort. Det ville i til-

felle ha ført til en reduksjon av fangstkvaliteten, mest merkbart

ved Svenkerud og Gol.

de senere år er merket, oppforet ørret sluppet i Strandafjord,

Hallingdalselva (Aass 1978) og Krøderen (Aass og Jensen 1970). Av

de 2000 som ble sluppet i Strandafjord 1978-81 er noen få tatt like

nedenfor utløpsdammen, ingen lengre ned i elven. Gjenfangstene

synes å bekrefte de slutninger som er trukket på grunnlag av vekst-

analyser. ørreten som ble satt i Hallingdalselva er stort sett

gjenfanget rundt slippstedene. Bare 6-7% av gjenfangstene er gjort

i en avstand av 10 km eller mer fra utsettingsplassene (Aass

1978). Fisken SOM ble satt i Krøderen var utsortert, gyteferdige

hanfisk. Endel av disse ble gjenfanget i Hallingdalselva, noen

helt oppe ved Gol (Aass og Jensen 1970). Det ser ut til at utsatt

fisk har det samme vandringsmønster som villfisken i vassdraget.

Merkeresultatene og vekstanalysene fra Hallingdalselva tyder på at

mesteparten av den kontrollerte fisk stammer fra forsøksstreknin-

gene hvor de ble fanget. De alders-, vekst- og kondisjonsforskjel-

ler som er funnet må skyldes strekningenes ulike karakter. Oppfo-

ret ørret som er sluppet i Hemsil (Aass 1981) har vist en større

nedvandringstendens enn i Hallingdal, men vandringsfisken stopper

for det meste opp i Eikredammen. Også dette samsvarer med oppfør-

selen til den lokale fisk.
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NÆRING

Arsaken til at ørreten vokser og eldes ulikt hurtig på forsøks-

strekningene kan være forskjellig næringstilgang og kvalitet. Men

fordelingen av den opptatte energi på fiskens vekst og vedlikehold,

dvs. opprettholdelse av livsfunksjonene, kan også variere fra sted

til sted. Sammenliknende næringsundermakelser er imidlertid van-

skelige å gjennomføre p.g.a. hyppige vekslinger i klima, fiske-

forhold, elvebredde og -dybde og problemer med artsbestemmelser og

mengdeberegninger. Men siden det foreligger få data fra

elveundersøkelser er funnene i Hallingdalselva og Hemsil beskrevet

forholdsvis grundig i det følgende. I tabellene er ubestemte nær-

ingsrester holdt utenfor. Disse har utgjort mellom 2 og 20% av de

ulike materialers totalvekt. Da de for størstedelen består av

istykkertygde, voksne insekter, ville de ha økt overflatenæringens

andel hvis de var medtatt.

Tabell 11. Prosentvis fordeling av maveinnholdets vekt efter

Ar

Year

beiteområde.

Weight distribution (per cent)

main food areas.

StrekningAntall-Opprinnelse Overflate

SectionNunter-Ori in1 Surface

of stomach contents on

Sok&krepsFiskBunn

Crustacea FishBuaxxn

1976 Rotneim 89 vill
local

11.3




9.3 79.4

1978 .' 119 • 14.1




8.7 77.2'

1976 Gol 9' • 17.6




3.0 79.4

1978 • 118 • 4.3




14.2 81.5

1976 Rotneim  og
Gol høst

144 •
utsatt

43.7




21.9 34.4

" Rotneim 47 stocked 16.9




83.1

« GolI 18 • 30.1




69.9

1976 Gje.r1åttveI 67 vill
local

12.4 3.2 7.6 76.8




Eikredam 77




7.9 18.1




74.0

1979 Eiktedan cq 183




11.0 0.4 3.4 85.2




Gjerdeslåtten







Fossheim 33




31.6




68.4




21 stocked
rainbow

30.1




69.9

Tabell 11 viser hvor meget av næringen som stammer fra de ulike

vannlag. Felles for de to elver er at organismer som lever på bun-

nen er klart de viktigste. Gjennom en sesong synes de å utgjøre

antrent 70-80% av de bestembare organismers vekt. Overflatenærin-

gens andel ligger for det meste mellom 10 og 20%. Et unntak utgjør

en høstprøve som for en stor del ble tatt i terskelbassenget ved

Fossheim på Rotneimstrekningen. Det er forøvrig ikke uvanlig at

andelen av voksne insekter øker utover høsten. Fisk utgjør en re-

lativt liten del av maveinnholdets vekt til tross for at det enkel-
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te individ er stort i forhold til insektene. Småkreps er påvist i

fiskemaver både fra Eikredammen og Gjerdeslåtten. Sannsynligvis

skyldes dette oppvandring fra dam til elv etter næringsopptaket.

Deles materialet videre opp kan man finne hvilke organismer som

spises av flest fisk. Denne såkalte hyppighet, dvs, andelen av

fisk som har spist et bestemt næringsdyr eller -gruppe, er oppført

i tabell 12.

Tabell 12. Prosentandel maver med viktige næringsdyrgrupper

(hyppighet)

Stomach content distribution in per cent of rod-caught

trout (frequency)

o = overflatenæring surface organisms

b = bunnæring bottom organisms




Hallingdal, 1973,74,
RotneimGol

76, 78Hemsil1976,80
G 'erdeslåtten Eikredam

Døgnfluero 45 48 40 .4

Ephemeroptera





Vårflueu 20 41 24 3

Trichoptera





Steinflue 15 27 35 5

Plecoptera





Tovingete.. 30 32 40 12

Diptera





Arevingete.. 15 12 12 2

Hymenoptera





IIPlantesugere 13 10 12 2

Homoptera





Biller.. 6 9 7 4

Coleoptera





Døgnfluer 1.b 74 91 77 40

Ephemeroptera





Vårflue 1.n 66 86 52 26

Trichoptera





Steinflue 1. 21 38 48 11

Plecoptera





Flærmygg 1.cg p" 61 48 44 78

Chironomidae





Knott 1. og p." 30 38 16 1

Simuliidae





Biller 1.og im," 6 4 21 9

Coleoptera
..Damsnegl 17 17 15 5

Lymnea





Skivesneglu 3 3 5 10

Planorbis

Ved utregningen har hvert år talt like mye, uansett hvor mange

maver som er undersøkt. Tallene sier ingenting om hvor meget fis-

ken har spist av de enkelte organismer. Tabellen viser at på de

undersøkte strekninger inngår bunndyr hyppigere i kosten enn over-

flateinsekter, og bunndyrandelen er mest variert sammensatt. Den

reduksjon i strømhastighet og økning i vannføringen som finner sted

i Hallindalselva fra Rotneim til Gol, har tilsynelatedde små følger

for den gruppevise sammensetning av næringen. Hvis materialet var

fordelt på arter, ville forskjellen blitt tydelig. Med den nåvær-

ende sortering er den største forskjell at grunnåt spises av et

lite antall ørret ved Gol, men ikke ovenfor.

1
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I tabellen er strekningene ved Rotneim og Gol behandlet som et

hele. En finere oppdeling viser at næringsopptaket er mer variert

i terskelbassengene enn i strykene på samme strekning.

Fysisk sett likner strekningene Gol og Gjerdeslåtten meget på hver-

andre. Dette gjenspeiles også i næringsopptaket som med ett  unntak

stemmer svært overens. I Hemsil spises knottlarver lite av fisken,

mens de er funnet i tredjeparten av mavene i Hallingdalselva. Det-

te til tross for at Raastad (1983) fant at knott bare utgjorde en

liten andel av faunaen på løsmassetersklene. Av strekningen skil-

ler Eikredammen seg fra de øvrige. Overflatenæringen er usedvanlig

lite variert, og bare tovinger forekommer i mer enn 10% av fisken.

Tåbell 13.

Tabell 13. Prosentvis fordeling av maveinnholdets vekt på viktige

næringsdyrgrupper.

Weight distribution (per cent) of stomach contents on

important food groups.

o = overflatenæring surface organisms

b = bunnæring bottom organisms
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Det er voksne fjærmygg som gjør gruppen til den mest spiste over-

flatenæring. Men også i bunndyrnæringen dominerer fjærmygg. Lar-

ver og pupper er spist av 4/5 av ørreten i Eikredammen og det er

mer enn på noen av de andre strekningene. Fjærmygglarver og -pup-

per er viktig fiskenæring i de fleste vassdrag, men det synes som

om betydningen øker dess fattigere lokaliteten er. Sted- og tidvis

er forekomsten av fjærmygglarver meget stor i Hallingdalselva (Raa-

stad 1983) uten at de får samme betydning for ørreten som i Eikre-

dammen. I Ekso var fjærmygg den viktigste vannproduserte narings-

gruppe før reguleringen (Larsen 1977). Etter reguleringen er fjær-

mygg- larver den viktigste av insektgruppene, med en høy produksjon

både i og utenfor terskelbassenget. Det er også den gruppe som til

enhver tid forekommer i størst antall og vekt. Men tettheten er

større utenfor enn i terskelbassenget ved Ekse. Til gjengjeld er

individene i terskelbassenget større enn de utenfor. (Bækken et al.

1981 a og b). Det er bunnfellingen av drivende organisk materiale

som er årsak til disse forskjellene. Bunnen av Eikredammen består

for en stor del av neddemt myr- og skogsjord med tilført organisk

materiale. Fjærmyggsamfunnet må ha ekspandert sterkt ved overgan-

gen fra elv til dam, og i forhold til det øvrige bunndyrliv må det

nå være helt dominerende.

Stor
High

Strømhastighet

Water velocity

GjerdeslåttenEikredam

19761976

Liten
Low

0 /0
100

Fossheim

1979

50

11H11111111111111M1H111111111H

11111

Overflate BunnOverflate 1 Fisk Overflate Bunn

Surface Bottom SurfaceFish Surface Bottom

Bunn
Bottom

Døgn- Stein- Vår-

flue, Stankelben

May- Stone-
Caddis-Crane- flies• Fjærmyg g

Chironomidbe

DØvrige nieringsdyrRemaining food
groups

Fig. 10 Hemsil. Maveinnholdet fordelt etter vekt på overflate-

insekter, bunndyr og fisk

Distribution of stomach contents on surface insects, bottom

organism and fish
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Figur 10 viser hvordan overflatenæringens og de store insektlarvers

betydning reduseres fra strykområdene ved Fossheim og ned til Eik-

redammen. P.g.a. størrelsesforskjellen mellom larvene må det antas

at overgang til fjærmygg fører til redusert meringskvalitet.

At overflateorganismenes andel av den totale næringsmengde er liten

og at de store insektlarvene er de som hyppigst blir spist når

Eikredammen unntas, synes å gi Hallingdalselva og Hemsil et kvali-

tetsstempel. Mengden av mageinnholdet har imidlertid også stor

betydning. Gjennomsnittsvektene i mg/fisk finnes i grunntabell IV.

Mg 91 46
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Stryk
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Weir dams

Fig 11 Hallingdalselva. Gjennomsnittsvekten av maveinnhold fra

Rotneim og Gol. A hele strekninger, B strekningene oppdelt

i stryk og terskelbasseng

Mean weight of stomach contents from Rotneim and Gol. A

whole sections, B sections split in rapids and river basins.

Number of observations on top of columns.
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Da oppdelingen av materialet har variert noe i de ulike år, er ikke

alle tall direkte sammenliknbare. Men de som lar seg sammenlikne

er benyttet til fremstilling av figur 11 A og B.

Mens næringens sammensetning var amtrent lik på de to Hallingdals-

strekningene, viser fig. 11A at fisken ved Gol gjennomsnittlig had-

de spist dobbelt så meget som fisken ved Rotneim. I Hemsil hadde

ørret fanget på Gjerdeslåtten et større mageinnhold enn fisk fra

Eikredammen. Figur. 12. En liknende klar forskjell mellom nærings-

inntaket i terskelbassengene og strykene mellom dem lar seg ikke

påvise fig. 11 B.

Mg

800

600

400—

200

77
Gjerdeslåtten

67

77

284
Eikredammen

1976 1980

Fig 12 Hemsil. Gjennomsnittsvekter av maveinnhold fra Gjerde-

slåtten og Eikredammen.

Mean weight of stomach contents from Gjerdeslåtten and

Eikre dam. Number of observations on top of columns.

Dette kan skyldes en reell forskjell i bunndyrtetthet og tilgjen-

gelighet. Men det kan også tenkes at fisketettheten, og dermed

næringsmengde pr. individ varierer. Verken i Hallingdalselva eller

Hemsil er det foretatt bestandsberegninger. Men det er mulig at

fangsttallet fra strekningene grovt viser størrelsesforholdet mel-

lom de respektive delbestander, tabell 14.
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Fangsten på Rotneim synes å være større enn på Gol, arealet tatt i

betraktning, men fiskeintensiteten og -effektiviteten er antakelig

størst på Rotneim. I Eikredammen tas det meget mer fisk enn på

Gjerdeslåtten og Fossheim, tabell 14, men så var det også nærmere

2000 dagsbesøk ved dammen i 1979. Mange av fiskerne anvendte også

flere stenger. I tillegg er det et jevnt sig av fisk inn i dam-

men. Det er derfor tvilsamt om fangsttallene sier noe om nærings-

konkurransen på strekningene.

Tabell 14, Beregnet stangfangst i antall pr. ha.

Estimated rod catch per ha.

År Elv Strekning Antall fanget

Year River Section Estimated number caught

1977 Hallingdalselv Rotneim 41




Gol 39

1978 11 Rotneim 76
11 11 Gol 33

1979 Hemsil Fossheim 38
11 11 Gjerdeslåtten 25
11




Eikredam 156

1980




Gjerdeslåtten 18

11 11 Eikredam 113

I tabell 13 er næringsgruppenes andel av maveinnholdets totalvekt

oppført. Sammenliknes denne med tabell 12 fremgår det at noen byt-

tedyr spises av mange fisk uten at de samtidig utgjør noen stor del

av næringens vekt. Mens f.eks. hver tredje fisk i Hallingdalselva

hadde spist knott i timene før fangst, utgjorde vekten av knott

bare 1/50 av totalen. Tabellen viser også andre eksempler på store

ulikheter mellom hyppighet og vektandel, f.eks. døgnfluer og stein-

fluer på Gjerdeslåtten. I virkeligheten er det slik at noen få

næringsgrupper utgjør den overveiende del av konsumets vekt.

Døgn- og vårfluelarver er i denne sammenheng de dominerende grupper

i Hallingdalselva og med de voksne stadier utgjør de fra 60-90% av

mageinnholdets vekt i ulike år. Vårfluelarver må foretrekkes av

ørreten, for andelen i det totale bunndyrsamfunn på terskelkronene

i Hallingdalselva, er meget liten. Motsatt spiller fjærmygglarver

liten rolle i forhold til tettheten (Raastad 1983). I Hemsil er

døgn- og vårfluer også viktigst, men ikke like dominerende ifølge

tabell 13. Analyser fra andre år, da materialet fra Gjerdeslåtten

og Eikredammen ble slått sammen, tyder på at disse grupper også her
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kan utgjøre størstedelen av vekten. I Eikredammen er det først og

fremst fjærmygg som har betydning. Høy hyppighet og stort konsum

følges her ad, men fjærmygg spises lite på de mer hurtigstrømmende

strekninger. Linsekreps kommer også inn i Eikredammen, mens sneg-

lene har størst betydning der det er mer fart i vannet.

Som nevnt er det foretatt få undersøkelser av mageinnholdet til

litt større elvelevende ørret. Innsamlingene er oftest kortvarige

og kan ha blitt påvirket av spesielle værforhold og klekkeperio-

der. En vanlig erfaring er imidlertid at småfalne ørretbestander

av mindre god kvalitet ofte har voksne insekter som sin viktigste

føde. Det bortsees da fra sporadisk masseopptreden av hårmygg,

frostmålerlarver m.fl. Omvendt vil en stor andel av større insekt-

larver fra bunnen indikere en næringsfauna som passer godt til ør-

ret. Til en viss grad synes den foreliggende litteratur å støtte

en slik antakelse.

I nedre Asta utgjorde bunnorganismer 10-20% av ørretmagenes vekt

mens overflatenæringen veide det dobbelte. Innslaget av vår- og

døgnfluelarver var lite (Sømme 1935). Før reguleringen av Ekso

besto 30-50% av ørretens føde av rene landinsekter, deretter fulgte

steinfluer og fjærmygg. Med synkende vannhastighet etter reguler-

ingen forsvant steinfluene og småkreps kom inn. Vår- og døgnfluer

forekom jevnt, men hver gruppe utgjorde bare ca 5% av næringen

(Larsen 1977). Verken nedre Asta eller Ekso kan betraktes som

høytproduserende ørretvassdrag. Det kan heller ikke en rekke Nord-

landselver som er undersøkt av Hvidsten og Johnsen (1976, 1977 a og

b). Overflatenæringen utgjorde i de fleste 50-90% av mageinnhol-

dets volum, mens knott-, fjærmygg- og stankelbenlarver var de mest

spiste bunndyr. Innslaget av døgn- og vårfluelarver varierte fra

det ubetydelige opp til 15-20% I Tinnå utgjorde vannlevende orga-

nismer 85% av totalopptaket, da medregnet de voksne insektstadier.

Døgn- og vårfluelarver var det dominerende innslag og de siste ble

begunstiget av utløpseffekten fra Tinnsjø. Heggenes (1980) har be-

regnet transporten av plankton fra innsjø til elv til 1,4 tonn våt-

vekt/døgn for perioden mai-september. Tinnå er en kjent fiskeelv

med en høy ørretavkastning. Det samme kan sies om Hallingdalselva

og Hemsil, som viser store likheter i næringens sammensetning. De
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store insektlarver er den viktigste føde, samtidig som en rekke an-

dre organismegrupper gir verdifulle tilskudd. I motsetning til

Tinnå får disse elver liten tilførsel fra ovenforliggende vann.

Næringen er produsert i elvene eller deres omgivelser.

Oppforet, fangbar ørret slippes regelmessig i Hemsil, sjeldnere i

Hallingdalselva. For å kontrollere nytten av utsettingene er endel

av fisken merket. Hos noen av de gjenfangede er nmringsvalg og

-mengde blitt undersøkt. Antallet er lite, men observasjonene er

av interesse da det såvidt vites ikke finnes slike fra andre norske

elver. Treårig ørret utsatt ved Gol våren 1976 og gjenfanget samme

sesong, hadde spist like mye som noen undersøkt villfiskgruppe,

grunntabell IV, og forholdsvis mye av nmringen besto av overflate-

insekter, tabell 11. Gjenfangstene ved Rotneim skilte seg ikke fra

den ville fisken, verken i overflatenæringens andel eller total-

mengden. Det mest påfallende er at ingen av de gjenfangede ørret

fra Hallingdalselva hadde spist fisk. Regnbueørret utsatt ved

Fossheim i Hemsil 1979 hadde spist overflate- og bunnorganismer i

samme forhold som den ville fisken. Den hadde imidlertid tatt ve-

sentlig mer årevingete og steinfluenymfer enn den ville og færre

døgnfluer og vårfluepupper (Aass 1981). Men den store forskjell

mellom regnbueørreten og villfisken var regnbueørretens grådighet.

I gjennomsnitt hadde den spist fire ganger så mye som elvens egen

ørret. Tross oppforing på pellets og oppmalt våtfor, går den ut-

satte fisk hurtig over til naturlig føde og blir dermed nmringskon-

kurrent til den ville fisk. Men bedømt etter fangstoppgavene er

det hittil blitt sluppet et lite antall i forhold til den naturlige

bestand. Den utsatte fisk lever også kort. Slippene foretas også

på de tidspunkter da nmringskonkurransen fisken imellom er minst,

dvs, sent på høsten eller tidlig på våren før den største insekt-

klekkingen. Sannsynligvis har utset- tingen hittil betydd lite for

villfiskens nmringssituasjon.

Det har vært diskutert om terskel- og dambygging i disse elvene har

ført til økning i ørekytbestanden og om det har lettet ørretens

fangst av denne art. I Hallingdalselva finnes ørekyte overalt hvor

fallet tillater fisken å stå. Spesielt byr de brede, steinete

strykpartiene på utallige oppholdssteder langs strendene, figur

13. Terskelbassengenes jevnere stremder og finere bunn synes å gi
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mindre skjul. Selv om strømhastigheten er redusert i disse er det

mindre ørekyt å se i terskelbassengene enn i strykene. Totalt ble

det funnet ørekyt i 42 ørret fra Hallingdalselva. Størrelse og

fiskested fremgår av Grunntabell V.

Ialt ble 832 ørret undersøkt og 5% av disse hadde altså nylig spist

ørekyt, tabell 15.

Fig 13 Hallingdalselva. Del av Rotneimstrekningen med tallrike

gjemmesteder for ørekyte.

Part of the rotneim section with numerous hiding-places for

minnows.

Deles materialet fra Rotneim og Gol på stryk og terskelbasseng til-

later ikke sammensetningen noen slutninger om hvor ørekyte blir

mest spist. De fiskespisende ørret var fra 19 til 58 cm, og medi-

anlengdene var 23 og 34 cm på henholdsvis Rotneim og Gol, dvs, om-

trent de samme som for hele materialet. Fangst av ørekyte synes

ikke å være begrenset til en bestemt størrelsesgruppe, men for sik-

kerhets skyld ble det i 1981 undersøkt 18 ørret mellom 1/2 og 3

kg. Bare to hadde fiskerester i magen, de øvrige den vanlige

bunn- og overflatenæring.
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Tabell 15. Prosent ørretmaver med ørekyte.

Per cent of trout stomachs with minnow,

Rotneim Gol Total

Hallingdals- Stryk Basseng Stryk Basseng

elva Rapids Dams Rapids Dams

3.5 6.5 6.1 6.1 5.0

Hemsil Eikredam Gjerdeslåtten Total

6.6 3.5 4.9

I Hemsil ble ørekyte funnet i 34 av 688 mager, dvs. 4,9%. De

fiskespisende ørretene var mellom 20 og 60 cm, med en medianlengde

på 31 cm. Dette er 1-2 cm mer enn medianlengdene i de enkelte års

materialer. Det er bare materialet fra 1976 og 1980 som kan deles

opp på Eikredam og Gjerdeslåtten, men av dette synes det som om

ørreten i dammen spiser mest ørekyte. Det er mulig at det kan for-

klares ved at ørekyten forholdsvis nylig kom inn i Eikredammen og

at den fortsatt er under spredning i elven. ørekytespisende ørret

er tatt både på mark, sluk og flue, og redskapsvalget synes ikke å

ha påvirket de funne prosentandeler. Sømme (1935) fant i to små

materialer fra Nedre Asta at 10 og 14% av ørreten hadde ørekyte i

mageinnholdet. Det foreligger ellers lite dokumentasjon, men inn-

trykket er at ørekyte spiller liten rolle som næring for elvelev-

ende ørret, og terskelbyggingen i Hallingdalselva har antakelig

ikke endret dette forholdet. Arsaken er sannsynligvis at ørekyten

ikke er blitt lettere tilgjengelig. Det store antall grov, hurtig-

voksende ørret i de to elvene skyldes etter alt å dømme den rike-

lige forekomsten av store insektlarver.

Grunnen til at Hallingdalselva og Hemsil har en for fisken gunstig

bunndyrproduksjon kan være vannkvaliteten. Buskerud fylkeskommune

foretar månedlige analyser av elvevannet og verdiene for totalfos-

for og -nitrogen i 1977, midt i undersøkelsesperioder, finnes i

tabell 16.
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Konsentrasjonen av næringsalter er ikke så stor at den kan forklare

den rike forekomst av næringsdyr. Arsaken er antakelig en kombina-

sjon av gunstige fysiske forhold. Arealet er stort og elvene grun-

ne. Vekslingene mellom stryk og stille og varierende bunnforhold,

spesielt i Hallingdalselva, muliggjør forekomsten av et artsrikt

dyreliv. En fremtidig forskningsoppgave er den rolle terskelbas-

sengene spiller i denne sammenheng. Over terskelkronene vil det

også oppstå en utløpseffekt. Reduksjonen av flommer og strømhas-

tighet kan videre tenkes å ha ført til gunstigere produksjon både

av planter og dyr. I tillegg kommer at en lavere vannhastighet vil

redusere fiskens energiforbuk både under næringssøk og revirfors-

var. Mer av næringen vil kunne kanaliseres til vekst. Dette for-

hold sammen med en større tilgjengelig næringsmengde på Gol og

Gjerdeslåtten, kan forklare den bedre veksthastighet og kondisjon

på de rolige strekningene.

Tabell 16.Hallingdalselv og Hemsil.Total fosfor og nitrogen.Minimunr,

middel- og maksimumsverdier 1977.Efter Buskerud fylkeskommune.

Minimum, mean and maximum values of total phosphorus and nitrogen

Elv Strekning iwgP/1 fttgN/1




River Section Min. Mid. Max.Min. Mid. Max.

Hallingdalselv Nedenfor Rotneim 5 1520115330 385




Below





H Nedenfor Gol 7 2129130299 398




Below II





Hemsil Nedenfor Eikredam 5 915205300 563

Below H

MEDVIRKENDE

Den foreliggende Terskelinformasjon er et resultat av et utstrakt

samarbeid mellom enkeltpersoner og institusjoner i årene 1973-82.

Men først og fremst er den blitt muliggjort ved imøtekommenhet fra

flere tusen fiskere som har stilt sitt materiale og sine erfaringer

til disposisjon. Videre er råd og hjelp gitt av fiskeanleggene på

Hovet, Reinsvoll og Sjåstad, Fossheim Camping Hallingdal, Fossheim

Pensjonat Hemsedal, Gol Campingsenter, Hemsedal fiskeforening og

Hemsedal landbrukskontor. Fiskeforskningen DVF har engasjert en

rekke felt- og laboratorieassistenter, foruten at dens faste per-

sonale har deltatt i opplegg og gjennomføring av undersøkelsen.

Med Terskelprosjektets daglige ledelse har det vært et inspirerende

og effektivt samarbeid. Ingen nevnt, ingen glemt, og til alle

rettes en hjertelig takk for hjelpen.

1977.
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SAMMENDRAG

Hensikten med undersøkelsen har vært å øke kjennskapet til stang-

fisket etter stasjonær elveørret i regulerte vassdrag og å klarleg-

ge strømhastighetens betydning for fiskens leveforhold. Som under-

søkelsesområder ble valgt strekninger i Hallingdalselva og Hemsil

med ulike fallforhold og forskjellig grad av terskel- og dambyg-

ging. Undersøkelsen omfattet både utøvelsen av fisket og fisken

selv. Den foreliggende informasjon behandler den biologiske del,

som bygger på et materiale av 2700 ørret innsamlet i årene 1973-

82. De undersøkte strekninger i Hallingdalselva og Hemsil under-

holder store ørretbestander med fisk på opptil henholdsvis 11 og 5

kg. Fisket beskatter ørreten fra dens tredje leveår og fangstene

domineres av fisk i alderen 3 til 5 år. Eldste fisk i materialet

er 13 år. Den gjennomsnittlige fangstalder har ligget mellom 3,6

og 4,9 år, varierende med år og strekning. I begge elver har

fangstalderen alltid vært lavest på strykstrekningene. I løpet av

undersøkelsen økte den på alle strekninger med ca et halvt år, an-

takelig p.g.a. hyppig kontroll. Dette førte til betydelig nedgang

av undermåls fisk i fangstene, men fortsatt ligger andelen mellom

25-50% på de enkelte strekninger.

Den gjennomsnittlige årlige lengdeøkning lå i begge elver mellom 5

og 6 cm i fiskens seks første leveår. Veksten var hurtigst i de

sakterennende partiene og forskjellen var tydelig helt fra de før-

ste leveår. Vekt-lengdeforholdet var også gunstigst på de rolige

strekningene. I Hallingdalselva lå K-faktorene til fisk i alders-

gruppene IV-VII mellom 0,94-0,96 og 1,01-1,05 for fisk fra hen-

holdsvis stryk og stillere vann. Andelen av rødkjøttet fisk var

også høyest i det rolige partiet. I Hemsils stille løp lå K-fakto-

ren mellom 0,09-1,03.

Forskjellen i veksthastighet og kondisjon fører til at fisk i

strykstrekningene veier ca 60% av hva jevnaldrende i stille vann

gjør. Når forskjell i fangstalder kommer til blir resultatet at

fisken som tas i strykene veier bare halvparten så mye som de som

fanges i de rolige delene. Innenfor en strekning er det ubetydelig

størrelsesforskjell mellom fisk fra terskelbasseng og stryk.
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Næringens sammensetning varierer lite i Hallingdalselven, bortsett

fra at grunnåt kommer inn på de lengre rolige strekningene. For-

skjellige stadier av døgn- og vårfluer utgjør hovedmengden av

næringen. Det er større variasjon i næringsopptaket i terskeldam-

mene enn i løpene imellom, men bunndyr er viktigst overalt. Fisken

i rolig vann hadde dobbelt så mye mageinnhold som fisken i stryk-

strekningene. Eikredammen i Hemsil avviker fra dette mønster.

Fjærmygg i ulike stadier dominerte der både i bunn- og overflate-

næring og maveinnholdets vekt var mindre enn hos fisk i elven.

Vekst, næring og merkeresultater tyder på at ørretens vandringer er

korte, og kortest på strykstrekningene. Kvalitetsforskjellen del-

bestandene imellom skyldes antakelig ikke fiskeforflytninger, men

fysiske forskjeller mellom strekningene. Strømhastigheten synes å

ha avgjørende betydning, mens vannføringen spiller mindre rolle. I

hurtigstrømmende vann stiger energiforbruket ved næringsopptak og

områdehevding, samtidig som den tilgjengelige næringsmengde er min-

dre enn i de rolige partiene. Antakelig fører dette forhold til

nedsatt livslengde, vekst og kondisjon. For helt å motvirke denne

negative tendens er det ikke tilstrekkelig å legge inn mindre ters-

kelbasseng i et bratt løp, men de kan avdempe virkningene. En

større demning kan imidlertid helt forandre fiskens livsbetingel-

ser, og som i Eikredammen bedre ørretens vekst og overvintrings-

muligheter.

Forfatterens adresse:

DVF-Fiskeforskningen

1432 AS NLH
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SUMMARY

River angling for brown trout is the most popular form of recrea-

tional fishing in Norway. Yet very little is known about the life

of the river trout and the effects of regulations and water velo-

city on life conditions. For this reason the angling catches of

different sections in the regulated Rivers Hallingdalselv and Hem-

sil were examined in the years 1973-82. The streams run trough

wooded valleys in Eastern Norway at altitudes of 200 and 600 meters

respectively. Both fast and slowrunning sections were includedin

the experiment. In River Hallingdalselv several low weirs have

been constructed and in River Hemsil a dam has been erected across

the river bed. Brown trout and minnow are the only resident fish

species. Migrating whitefish may occasionally be caught.

Angling exploits the trout from its third year of life and three to

five year old fish constitute the bulk of the catches. The oldest

fish in the samples is 13 years. In both rivers and through all

years the mean age of the trout caught was lowest in the fastrun-

ning sections, the difference being about half a year. During the

years the average age of capture increased, possibly as a result of

frequent checks. Thus the proportion of undersized trout in the

catches decreased, but still the angling of small trout represents

a major management problem.

By Norwegian standards, the rate of growth is fast in all sections

in both rivers, the average annual length increment being 5-6 cm

for the first six years of life. The length to weight relationship

is also most favourable in calm water, the mean K-values being be-

low and above 1,0 on the steep and gentle sections respectively.

Differences in age at capture, rate of growth and condition factor

lead to we11-defii-,ed differences in size distribution in the vari-

ous sections.

Trout caught in the fastrunning sections averaged only half the

weight of the fish from the calm sections. The difference in size

between trout from weir dams and runs within the same section is

negligible. The biggest trout ever caught in the experimental sec-

tions weighed 5 and 11 kilos in Hemsil and Hallingdalselv respecti-

vely.
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Roughly, the food of the trout is very much the same in all secti-

ons of River Hallingdalselv. Different stages of mayflies and

caddis-flies constitute the bulk of the food. There is a tendency

of greater species variation in the weir dams, and in the calm

parts freshwater shrimps may substitute for snails. However, the

weight of food found in fish caught in a fastflowing section is

only half the amount eaten in a slow-running one. The food situa-

tion in the flowing parts of River Hemsil resembles very much the

conditions of River Hallingdalselv. But in the Eikre Dam the im-

portance of the big insect larvae is greatly reduced, and stages of

midges dominate both bottom and surface foods. In both rivers min-

nows are of little importance as trout food.

The growth and food aralyses and tagging results imply that the

migrations of the river trout are short. The quality differences

between the section stocks are thus not due to fish movements but

to physical differences between the sections.

In River Hallingdalselv a calm section is situated between two

fastrunning sections. The trout stock in the slowrunning water

shows little resemblance to the populations in the rapids, although

it has the same flow as on of the fastrunning sections. On the

other hand, the trout populations in the two swift sections show a

high degree of conformity in spite of very different discharges.

The indications are that the stream gradient is the factor respon-

sible for the quality variation between the local stocks. The re-

sults from River Hemsil support the conclusion. The higher water

velocity is supposed to reduce trout longevity, growth and condi-

tion in the faster section. In stemming the current weirs may have

a beneficial effect, but they don't eliminate the disadvantages of

a steep gradient. A dam may, however, totally change the living

conditions of the resident trout stock. This happened in River

Hemsil where the quality of the trout increased after the impound-

ment of rapids. The dam also serve as wintering place for the ri-

ver trout. The investigation shows that regulated streams may sus-

tain viable stocks of brown trout if sensible minimum flows and

physical improvements are carried through.

Authors adress:

DVF-Fiskeforskningen, 1432 AS-NLH, Norway
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.tabell I. Hallingdalselva. Aldersfordeling og beregnet vekst. Stangfanget ørret.

Age composition and mean back-calculated lengths of rod-caught brown trout.

Antall

Number




13 14 15 16 17 18 19110111 112

64 5,8 13,0






156 5,2 11,5 17,7





Rotneim




119 4,9 10,9 16,9 22,3





1973-74,1976-78




75 4,5 10,5 16,0 22,2 26,5






18 4,5 10,0 15,9 21,4 26,2 30,3





18 5,0 11,2 17,2 23,1 27,6 31,5 34,3





6 4,5 9,6 15,2 19,5 24,4 27,9 30,8 33,3




2 6,2 12,5 17,0 22,6 27,9 32,6 36,4 39,1 42,2




2 4,3 10,1 17,3 22,6 26,5 29,2 31,4 33,2 34,937,0




460








23 5,8 13,3






Gol




123 5,1 11,7 19,6






1973-74/-1976-78




141 4,8 11,0 18,6 26,1






96 5,0 11,1 17,6 24,6 30,5






49 5,1 11,2 17,9 25,0 31,0 35,9





19 4,9 10,8 18,2 24,9 30,5 34,8 39,0





11 4,8 10,3 15,8 22,4 27,7 32,1 35,4 38,1




5 4,7 9,6 14,3 20,3 28,5 35,1 40,5 44,2 47,3




3 5,3 11,0 16,5 25,1 31,1 34,7 39,4 44,0 49,056,3




2 4,6 8,6 14,1 21,5 26,9 35,0 42,3 49,0 52,555,258,0




L. 4,4 10,2 17,2 19,6 21,8 25,6 27,8 29,4 31,933,842,0 52,8
473








16 5,4 11,9 22,5






Gol




23 5,0 10,8 17,7 25,9





1981




31 5,3 10,7 17,4 24,3 30,7






6 4,8 10,0 16,4 21,6 28,4 32,8





2 5,3 11,4 16,0 21,8 28,3 31,7 35,9





1 4,3 11,8 22,0 31,2 37,4 41,4 50,0 54,6 61,468,070,8 71,2

79








1 5,0 13,3






Svenkerud




50 4,9 10,4 17,7






1981




32 4,7 9,8 15,5 22,2






21 4,6 9,7 15,3 21,1 26,1






4 4,7 9,3 14,2 21,6 26,6 30,7





3 4,4 9,4 14,2 19,5 23,7 28,1 31,4





111








75,0
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Grunntabell II Hallingdalselva. Aldersfordeling og beregnet vekt.

Garnfanget ørret.

Age composition and mean back-calculated lengths of net-

caught brown trout.

Alder Antall 11 12 13 14 15 16 17 18

Age Number






2 år 2 5,6 11,3





Rotneim

3 40 4,9 11,1 16,7




1976

4" 41 4,7 11,0 17,2 22,4




5 13 5,2 11,1 17,5 22,7 25,8





6" 1 6,0 14,4 22,5 25,0 27,3 31,5




7 1 3,8 10,8 17,7 21,9 26,5 30,5 31,5




98







2 år 3 5,0 11,8






Gol
-

3n 12 5,0 10,8 18,5





1976

4" 19 5,0 11,4 18,3 25,0





5.. 11 4,6 10,6 17,7 25,8 30,6





6" 3 6,3 12,1 18,2 24,6 31,3 34,9
,




7I. 1 4,3 9,1 13,9 21,5 30,3 36,4 44,1




8 1 5,6 10,8 17,8 26,6 35,3 47,3 50,4 53,7




50







GrunntabellIII. Hemsil. Aldersfordeling og beregnet vekst.

Age composition and mean back-calculated lengths of rod-caught

brown trout.

Alder Antall 11 12 13 14 15 16 17 1819110 111

A e Number








3 år 22 4,7 10,0 16,0





Fossheim 1979 og 1981.

4" 16 4,2 9,4 14,3 20,4






5 10 4,6 9,6 15,4 21,9 28,6





6" 1 5,2 7,8 14,6 20,6 26,9 31,1





7 1 6-,0 14,2 21,2 38,2 43,0 47,9 51,8





50








2 år 2 4,1 11,9






Gjerdeslåtten 1976




3 22 4,4 9,9 16,9






4" 32 4,3 9,1 14,9 21,1






5 17 4,0 8,8 13,9 20,0 26,2





6" 5 4,1 8,5 14,2 19,6 26,5 32,7





7 2 3,9 7,7 13,4 19,7 24,9 30,2 33,4




9 si •1 3,6 7,6 11,4 16,5 21,9 27,5 32,9 35,7 37,0




81
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Forts. Grunntabell III.





Alder Antall 1

1
12 13 14 15 16171819110111 112

A e Number






2 år 1 9,3 23,5




Gjerdeslåtten 1980, 1981, 1982

3 14 5,0 10,5 17,7




4" 57 4,6 9,3 15,3 23,3




5 37 4,5 9,3 14,2 20,5 28,9




6" 17 4,2 9,3 15,1 21,2 28,2 33,4




7 II 10 4,6 9,9 15,4 22,0 29,3 35,540,1




8" 3 4,6 10,1 15,1 21,6 28,4 35,339,641,7




11 " 2 5,2 10,0 14,4 20,7 27,1 33,738,342,047,550,152,1




141







2 år 4 4,3 10,2





Gjerdeslåtten og Eikredam 1979.




3 li 35 4,3 9,6 16,4





4" 67 4,2 9,4 14,9 22,2





5 II 87 4,2 8,9 14,6 21,2 28,0




6" 38 4,4 8,4 13,5 19,6 26,0 31,5




7 II 11 3,7 7,9 12,4 18,2 25,1 31,235,7




8 5 3,7 9,3 14,5 19,7 26,4 31,835,837,9




247







2 år 6 4,6 12,9





Eikredam 1976




3 ti 20 4,6 9,8 15,8





4" 24 4,4 9,5 15,4 21,3





5 II 8 4,4 8,8 14,3 20,8 27,2




6" 8 4,1 8,5 13,4 19,3 25,5 30,1




7 II 3 3,9 9,6 14,9 21,1 26,9 32,135,1




8" 1 3,0 6,8 10,9 14,6 22,2 29,433,035,8




11" 1 3,6 6,2 10,7 15,7 22,8 27,932,739,445,251,057,2




71







2 år 2 6,8 16,4





Eikredam 1980, 1981, 1982




3" 129 4,8 10,6 18,1





4" 259 4,5 9,2 14,9 22,6





5" 191 4,5 9,2 14,7 21,8 29,3




6" 101 4,5 9,3 14,5 20,6 27,7 34,0




7 II 22 4,6 9,2 14,4 20,6 27,4 32,937,4




8" 3 4,7 10,2 16,4 22,9 29,3 34,940,546,2




9 II 1 5,0 8,5 14,6 20,4 24,9 30,334,939,142,2




708
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Grunntabell IV. Gjennomsnittlig maveinnhold i mg/fisk.

Mean weight of stomach content in mg/fish.

AntallVekt

NumberWeight

109398

211854

65415

24471

47416

571235

34596

181342

22443

28 766

18 1413

107 192

20 344

69 932

52 933

18




77 154

67 285

33 458

21 1621

	

183 439

	

284 300

	

77 690

	

Hallingdalselv 1973 Rotneim/Gol basseng og stryk

	

1974 li weir dams and

rapids

	

1976 Rotneim stryk rapids

basseng weir dams

basseng og stryk

utsatt ørret

stocked trout

Gol stryk rapids
11  fl basseng weir dams

basseng og stryk

utsatt ørret

	

1977 Rotneim basseng og stryk

Gol stryk rapids
11 basseng weir dams

	

1978 Rotneim stryk rapids
fl basseng weir dams

Gol stryk rapids

basseng weir dams

	

1981 Gol basseng weir dams

Hemsil 1976 Eikredam

Gjerdeslåtten

	

1979 Fossheim

regnbueørret

stocked rainbows

Eikredam/Gjerdeslåtten

	

1980 Eikredam

Gjerdeslåtten

Vassdrag År Strekning

River Year Section
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Grunntabell V. Hallingdalselva. ørret med ørekyte i mave-

innholdet 1973-78.

Size of trout with minnow in stomach content.

0700/HH

1973

Lengde

Lencr,:h

23

23

26

	

VektRotneim

Weight StrykBasseng

Rapids Weir Basins

	

125X

	

130X

	

180X

Gol

StrykBasseng

Rapids Weir Basins




39 620




X




45 950




X




48 1150




X




1974 21 90 X





27 250




X




29 250 X





32 340




X




39 750




X




44 910





X




48 1250




X




1976 23 125 X





23 135




X





24 150




X





28 270





X




29 280




X




32 345




X




36 465




X




1977 20 90




X





25 160




X




34 340




X




35 460




X




1978 19 50 X





22 100 X





22 100 X





22





X




22 110




X




23_ 110 X





23 120





X




2-6- 170




X




27 165




X




27 170 X





29 240 X





33 320





X




33 340 X





36 460




X




41 .830




X




48 1200





X




55 1800




X




58 1850





X




42




12 4 20 6
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EKSINGEDALSELVEN, WESTERN NORWAY).

(Karin Skauge Fredriksen)

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

(Tor Henning Evensen)



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

(Torleif Bekken, Arne Fjellheim og Roald Larsen)

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).

(Torleif Bekken, Arne Fjellheim og 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).

(Torleif Bekken, Arne Fjellheim og 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).

(Torleif Bekken, Arne Fjellheim og Roald Larsen)

WZRETBESTANDEN I WRKED9LA ETTER BYGGING AV TERSKLER.
(THE POPULATION OF BROWN TROUT (SALMO TRUTTA) IN THE RIVER M9IRKED9LA DURING AND
AFTER CONSTRUCTION OF WEIRS).

(Reidar Borgstrøm)

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

(Per Aass)

OM LAKS OG ØRRET I SKJOMA ETTER REGULERING OG TERSKELBYGGING.
(PRESMOLT ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR L.) AND BROWN TROUT (SALMO TRUTTA L.)
AFTER HYDRO-ELECTRIC DEVELOPMENT AND BUILDING OF WEIRS IN THE RIVER SKJOMA, NORTH
NORWAY).

(Tor G. Heggberget)

EGGPRODUKSJON, YNGELTETTHET OG DØDELIGHET OG VEKST HOS ØRRET YNGRE ENN 3 AR
(SALMO TRUTTA L.) I rIVRE DEL AV EKSINGEDALSELVA.
(EGG PRODUCTION, DENSITY, MORTALITY AND GROWTH OF BROWN TROUT YOUNGER THAN
3 YEARS (SALMO TRUTTA L.) AT EKSE, EKSINGEDALSELVA RIVER).

(Yngvar Hagala)

BESTANDSTETTHET OG DØDELIGHET HOS ØRRET ELDRE ENN 2 AR (SALMO TRUTTA L.) I 9VRE
DEL AV EKSINGEDALSELVA.
(DENSITY AND MORTALITY OF BROWN TROUT (SALMO TRUTTA L.) OLDER THAN 2 YEARS, AT
EKSE, EKSINGEDALSELVA RIVER).

(Torfinn Fredin Andersen)

ØRRETEN I HALLINGDALSELVA OG HEMSIL.
(THE BROWN TROUT OF THE RIVERS HALLINGDALSELVA AND HEMSIL EASTERN NORWAY
AGE, GROWTH, FOOD AND MIGRATION)

(Per Aass)

TERSKLERS VIRKNING PA BUNNDYR I REGULERTE VASSDRAG, MED HOVEDVEKT PA
INSEKTSGRUPPEN KNOTT (DIPTERA, SIMULIIDAE).
(THE EFFECT OF WEIRS ON MACROBENTHOS IN REGULATED RIVERS, WITH SPECIAL EMPHASIS
ON BLACK-FLIES (DIPTERA, SIMULIIDAE)).

(Jan E. Raastad)


