FoU-programmet Miljøbasert vannføring - fase I

Faktaark fra prosjektene 2001-2005

CJ'1
CJ'1
0)

a

2!

FoU-FAKTA
Mars 2006

Miljøbasert vannføring - fase 1
FoU-programmet Miljøbasert
vannføring skal øke kunnskapen om virkninger av
sterkt redusert vannføring.
Dette skal gi grunnlag for
utvikling og etablering av
metoder og modeller, slik at
forvaltningen får et bedre
faglig grunnlag for å fastsette
vannføring ved inngrep i
vassdrag.
Hva:

Hvorfor:

Hvordan:

Programmets mål er å få økt kunnskap om virkninger av sterktredusert vannføring i vassdrag, slik at
forvaltningen får et bedre faglig
grunnlag for å fastsette vannføringen ved inngrep i vassdrag.
Fagfelt som lavvann, grunnvann,
vanntemperatur, sedimentasjon
og erosjon, biologiske effekter,
estetikk og reduserte vannføringer
i relasjon til andre avbøtende tiltak,
er representert i programmet.
Hovedfokus i programmet er
rettet mot de biologiske og økologiske forholds avhengighet av
vannføring. Programmet skal overføre kunnskapen til forvaltningen,
blant annet gjennom rapporter,
seminarer og konferanser.

Forvaltningen har behov for økt
kunnskap i forbindelse med nye
vassdragskonsesjoner, revisjon av
vilkår i gamle konsesjoner, og som
følge av den nye vannressursloven
og EUs vanndirektiv.

Programmet består av flere prosjekter som utføres av universiteter
og forskningsinstitusjoner, etter
søknad innenfor programmets
prioriterte fagområder.
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REGIONAL METODIKK FOR
ESTIMERING AV LAVVANNSKARAKTERISTIKA
Bakgrunn, hvilke metoder benyttes?
FoU-programmet Miljøbasert vannføring har
til hensikt å gi økt kunnskap om sterkt
reduserte vannføringer i vassdrag. Grunnlaget
for presis fastsettelse av vannføring har ofte
vært for dårlig. Prosjektet "Regional metodikk
for estimering av lavvannskarakteristika" skal
bidra til utvikling og etablering av metoder slik
at forvaltningen i NVE har et bedre faglig
verktøy for å fastsette vannføring ved inngrep i
vassdrag. Spesielt fokuserer prosjektet på
fastsettelse av karakteristiske lavvannføringer,
for eksempel alminnelig lavvannføring.
Bestemmelse av alminnelig lavvannføring
umålte felt har historisk vært basert seg på tre
ulike metoder; IO prosent av middelvannføringen, representativ målestasjon og
regresjon mot nedbørfeltkarakteristika.

Definisjoner
Lavvannskarakteristika eller
lavvannsindeks
En verdi som karakteriserer de lave vannføringene i et nedbørfelt.

Alminnelig lavvannføring
Utgangspunktet for definisjonen er en
uregulert vannføringsserie med en viss lengde.
For hvert år rangeres de daglige vannføringene
synkende, og vannføringen på dag nummer
350 velges ut. Videre fjernes den laveste
tredjedelen av tallene. Alminnelig lavvannføring er da den laveste vannføringen som er
igjen.

Programmet I.A WANN gir muligheten for objektiv estimering av alminnelig lavvannføring (Skaugen
et al., 2002). I programmet beregnes alminnelig lavvannføring som en funksjon av feltkarakteristika,
og er basert på det datagrunnlag som var tilgjengelig i 1988 (Krokii, 1988). Siden den gang har vi både
flere og lengre måleserier av vannføring og bedre verktøy for bestemmelse av nedbørfeltegenskaper.
Det er derfor etablert nye regresjonsligninger for en testregion for ytterligere å bedre presisjonen
estimatene.

Hva brukes lavvannskarakteristika til?
Redusert vannføring står sentralt i konsesjonsbehandlingen av vassdragsinngrep. Det er økt fokus på
dette etter innføringen av den nye vannressursloven og EUs vanndirektiv. Lavvannsberegninger kan
også være nødvendig i forbindelse med tørkesituasjoner, vurdering av konsesjonsplikt, beregning av
kraftgrunnlag og konsesjonskraft, mikro-/minikraftverk, settefiskanlegg og vannforsyningsanlegg.

Anbefalt metode

Å sette alminnelig lavvannføring lik IO % av middelvannføringen har vist seg å gi unøyaktige
estimater og anbefales derfor ikke. Representative stasjoner er en subjektiv og tidkrevende metode,
men gir i de fleste tilfeller tilfredsstillende resultater dersom man finner gode sammenlikningsstasjoner. Regresjon mot nedbørfeltkarakteristika er en objektiv og rask metode. Estimatene blir
generelt gode, men dersom stasjonen det skal estimeres for avviker fra andre stasjoner i samme region,
kan usikkerheten bli stor. Det er derfor anbefalt at metoden verifiseres mot representative stasjoner.
Gamle regresjonsligninger gir ikke gode nok resultater og bør derfor erstattes av nye og forbedrede
ligninger. Resultatene fra prosjektet danner grunnlag for utarbeidelsen av lavvannskart for Norge.

Resultater
Resultater fra prosjektet er presentert ved fire internasjonale konferanser; International Association of
Hydrological Sciences (IAHS) VII Scientific Assembly i 2005, European Geophysical Union (EGS)
General Assembly i 2005, Northern European FRIBND & AMHY-FRIBND Joint low flow meeting i
2004 og Nordic Hydrological Conference (NHC) i 2004 i Tallinn. Det er også utgitt flere rapporter og
artikler i forbindelse med prosjektet (se referanselisten).

Prosjektleder:
Samarbeidspartnere:
Finansiering:
Tidsperiode:

Hege Hisdal, NVE
UiO
OED/NVE
2001-2004
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Hisdal, H., Tallaksen, L.M. og Randen, F. (2005) Regional low flow and drought frequency analyses.
Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, I0838, EGU, Wien
KrokJi, B. ( 1988) Analyse av lavvannføringer. NVE-Publikasjon nr V 14 - 1988, NVE, Oslo
Skaugen, T. (2004) Estimating rating curves and response functions from basin geometry and flow
velocity. Hydrology: Science & Practice for the 21'' Century Vol.I, British Hydrological Society,
UK, 468-474
Skaugen, T., Astrup, M., Mengistu, Z. og Krokli, B. (2002) Lavvannsføring-estirnering og
konsesjonsgrunnlag, NVE-Rapport Miljøbasert vannføring, Nr. I - 2002
Væringstad og Hisdal (2005) Estimering av alminnelig lavvannføring i umålte felt, NVE-Rapport
Miljøbasert vannføring, Nr. 6- 2005, NVE, Oslo
Væringstad, T., Hisdal, H. og Drageset, T. A. (2004) Estimation of Low Flow Indices at Ungauged
Sites, Case Study From Norway. I: NHP-Repor. No. 48 (Ed. A. larvet), Tartu, Estland, s. 61-

2

INTERAKSJON MELLOM GRUNNVANN OG
ELVEVANN
Prosjektleder: Herve Colleuille, Hydrologisk avdeling, Norges vassdrags- og

energidirektorat.
Prosjektdeltakere: W. K. Wong, P. Dimakis, og T.S. Pedersen (NVE); A. Misund og 0.
Soldal (SWECO AS), B. Frengstad (Norges Geologiske Undersøkelse).

Foll-programmet Miljøbasert vannføring har som mål å
forbedre kunnskapsgrunnlaget for å kunne fastsette vannføring etter inngrep som reduserer den naturlige vannføringen. Mesteparten av vannet i norske elver stammer fra

Elv og grunnvann
AnalyM av lnterakljon mellom et grunnvannt-

magøin og Glomm•

pj

RM•, Hedmark (002.Z)

Rapport 1. FonNI og metoder

grunnvann, noe som er vesentlig for vannkvalitet, vanntemperatur og ferskvannsorganismer. En av problemstillingene er å avklare betydningen av samspillet mellom
grunnvann og elvevann for økosystemet. Vi setter i dette
prosjektet derfor fokus på forståelse av de fysiske
forholdene som styrer interaksjon mellom grunnvann og
elvevann.

Målsetning
Hovedformålet med prosjektet er å utvikle analyseverktøy for å
Elv og grunnvann
Anatyse av interØSjon mellom et grunnvann1ma9Hin og Glomma
!lena, Hedmar11.
(002..l)
lbppon 2 Materbie og feltmallngu
ttwv1coa.u,ø,,. NVE
n,,,s,mon
NV£

l'•MifllOl110!mM'h,,NVE.
1,-,nFtfflP't•d.NGU

kunne kvantifisere og forutsi effekt av redusert vannføring på
grunnvann og samtidig effekt av grunnvannsuttak på vannføring.
Prosjektet har derfor en dobbel og direkte interesse for
forvaltningen: ved konsesjonsbehandling av grunnvannsuttak og
vassdragsregulering inkludert fastsettelse av redusert
vannføring.

Metodikk og resulter
Det er i prosjektet valgt å analysere interaksjon mellom
grunnvann og elvevann i to ulike typer vassdrag: et stort
vassdrag med stor sedimentering på Østlandet (Glomma), og et
lite regulert vassdrag på Vestlandet (Osa). Det er også valgt å utvikle en metode for å kvantifisere
grunnvannsbidrag i et vassdrag (Basisstrømning). Totalt er det publisert 6 rapporter "Elv og grunnvann" i NVEs serie Miljøbasert vannføring. Sluttrapporten binder sammen generell kunnskap og
erfaringer fra de ulike deler av prosjektet.
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Konklusjoner og anbefalinger
•

Grunnvanns- og elvevannsressurser utgjør et

påvirker restvannføringen i nærliggende

tett integrert system og må derfor forvaltes og

vassdrag vesentlig;

reguleres i sammenheng.
•

•

Variasjoner i elvevannstand forårsaker

for vann bør tas i betraktning ved fastsettelse

samsvarende variasjoner i grunnvannsstand

av minstevannføring: Lavere nydannelse og

inn i elvesletter: Redusert vannføring med

økt uttak av grunnvann fører til en reduksjon

påfølgende lavere grunnvannsstand i

av grunnvannsbidrag til det totale avløpet.

elvesletter med grove kornede materialer, kan
ha skadepotensiale for planteproduksjon.
•

•

Klimaendringer og fremtidig økende behov

•

For å opprettholde miljøvennlig minstevannføring i ekstremt tørre perioder, er det

Raske fluktuasjoner i vannføringen har flere

aktuelt å pålegge reduksjon av vannuttak. Det

positive effekter som bør opprettholdes ved

bør utarbeides beredskapsplaner, kvoterings-

vassdragsregulering: Rask økning av elve-

systemer, hvor prioritering mellom de ulike

vannstand fører til temporær lagring av

forbrukerne er avklart på forhånd. Det er

oksygenrikt elvevann i elvebredden, styrker

derfor nødvendig å kartlegge alle større

utvekslingen mellom grunnvann og elvevann

vannuttak i Norge og å opprette en database

og forhindrer tetningen av elvebunnen.

over uttaksmengder og formålet med uttaket.

Grunnvannsuttak langs vassdrag bidrar til

•

Vassdrag med god status, lite belastning

lavere vannføring i elvene gjennom to

(potensielle forurensninger, vannuttak) og

komponenter: reduksjon av grunnvannstilsig

høyt grunnvannsbidrag vil tåle bedre tørke og

og indusert infiltrasjon av elvevann i grunn-

regulering. Det kan derfor fastsettes lavere

vannsmagasinet. Selv om hver enkel pumpe-

minstevannføring i slike vassdrag.

brønn langs vassdrag sjelden har negativ

•

effekt for elvevannet, kan den samlede

Alle analyser, selv med automatisert
støtteapparat og veiledningsmateriale, vil

mengden av grunnvannsuttak i det aktuelle

fortsatt kreve bedømmelse av erfarne

nedbørfeltet ha betydning for vannkvantitet og

fageksperter. Det er viktig at forvaltningen av

-kvalitet i vassdraget. Forvaltningen, i tråd

vannressurser samordnes og inkluderer en

med eksisterende lovgivning, må sørge for at

tverrfaglig tilnærming.

samlet grunnvannsuttak i et nedbørfelt ikke

a
Elv og grunnvann
An•

av ,nte-raltsjon mtllom et grunnvann,-

m a 9 n og Glomma på Ren._ Hedmark (002.Z)

a p p o3.rGrunn1i11nnsmodellerin9
t

Elv og grunnvann
Anatyse ;w mterRltOn mellom grunnvann og
e l v e n n n i et typkk t l a n d i d a l f o r e . Os..t. Hordaland
""4Mnvnd.COl-tt.AS

HC'MCoh11u1li.

/M, .... (Dlleudl•. Not

w,iKwo•

Oddmund SOid;,/, COWi AS
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vee hydrogramseparering
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TEMPERATURFORHOLD I ELVER VED
REDUSERT VANNFØRING

Ingress:

Vanntemperatur er en av de viktigste parametrene som bestemmer livsvilkårene i en elv. Prosjektet har etablert erfaringsgrunnlag for kvantifisering
av temperaturendringer etter regulering av små elver, og temperaturvariabilitet på tvers og langs av vassdragene. Dette har stor nytteverdi for
vurdering av krav til minstevannføringer ved nye reguleringer og konsesjonsrevisjoner.

Hva:

Målinger viser hvordan vanntemperaturen i små regulerte elver avviker fra
tilsvarende uregulerte elver. Det er fokus på grunnvannets betydning, men
også elvas fallforhold og form.

Hvorfor:

Det er i dag lite systematisert kunnskap om temperaturens variasjon i små
regulerte vassdrag, både gjennom døgnet og langs vassdraget. Hensikten er:
•

Øke forståelsen for de prosesser og variasjoner som opptrer i naturen,
og dermed bedre muligheten for kvalifiserte uttalelser om umålte felt.

•

Øke kunnskapen om grunnvannets påvirkning av vanntemperaturen.

•

Øke kunnskapen om elvas fallforhold og form sin innvirkning på
vanntemperaturen, herunder terskler.

Kunnskapen vil nyttes direkte i forvaltningen, men har også interesse for
biologer i forbindelse med habitatsstudier.

Hvordan (metode):

Vanntemperaturloggere måler vanntemperaturen hver time på utvalgte steder.
Det er lagt hovedvekt på nærliggende vassdrag med ulike fysiske egenskaper
(bratthet, soleksponering, grunnvannstilsig). I tillegg foretas det kampanjemålinger der det måles svært tett i tid og rom.
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I behandling av dataene er det fokus på om forskjeller i fysiske egenskaper
gjenspeiles i vanntemperaturen, både i døgnvariasjoner og i døgnmiddelet.

Foreløpige
konklusjoner:

Døgnvariasjonene i vanntemperatur langs et regulert vassdraget med redusert
vannføring påvirkes vesentlig mer av både vannføring, grunnvannstilsig og
elvas fysiografi enn et uregulert vassdrag.
Mengdeforholdet grunnvannstilsig/elvevann er svært styrende for
temperaturen i vassdraget da grunnvannet er relativt kaldt om sommeren og
varmt om vinteren i forhold til overflatevann.

•

Størst endring ved store grunnvannstilsig og liten minstevannføring,
opptil flere grader endret døgnmiddeltemperatur. Nær kildene vil
døgnvariasjonen dempes.

•

Ved ekstrem grunnvannsdominans blir elva isfri om vinteren.

I elver med redusert vannføring og liten grunnvannsdominans vil elvas form
(fysiografi) ha betydning for vanntemperaturen, særlig på døgnvariasjonen:

•

I områder med lite fall gir en bred og flat bunn døgnvariasjoner på
opp til 10 °C. Uregulert har oftest 2-5 °C.

•

I områder med større fall og liten vannføring vil store kulper føre til
innblanding av "gammelt" vann og dempe døgnvariasjonene.

•

Utbredt bruk av terskelbassenger øker døgnmiddeltemperaturen med
flere grader. Lokalt på grunne og stille partier er det i klarvær opptil
3 °C varmere enn i hovedstrømmen om dagen og opptil 2 °C kaldere
om natten.

Mange store elver med redusert vannføring har en betydelig restvannføring, i
hvert fall litt nedstrøms inntaket.

•

En forventer vanligvis bare små endringer i vanntemperaturen etter
en moderat vannstandsreduksjon i et stort vassdrag .

•

. . . untatt når større innsjøer tas vekk fra elvesystemet. På grunn av
temperaturtregheten i et slikt varmemagasin vil dette særlig gi utslag i
kaldere vann om høsten og varmere vann på forsommeren.

•

Ved liten restvannføring vil også en stor elv påvirkes av grunnvann
og elvas fysiografi.

Tid:

2003-2005

Prosjektansvarlige:

Ånund Sigurd Kvambekk og Kjetil Melvold

Samarbeidspartnere:

Ivar Berthling, Institutt for geofag, NTNU Trondheim
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ABIOTISKE FORHOLD I REGULERINGSMAGASINER
Hvordan kan et fleksibelt vanninntaksnivå påvirke temperaturene
i vassdraget nedstrøms

1 /Ai ttS
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Torulv Tjomsland, NIVA, torulv.tjomsland@niva.no
En gunstig temperatur i et vassdrag kan ha betydning for algevekst, begroing, bunndyr, fisk og lokalklima. For eksempel overleving av
nylig klekket fiskeyngel og frostrøyk. Prosjektet viser hvordan et fleksibelt vanninntaksnivå kan nyttes for å oppnå en ønsket temperatur
i reguleringsmagasinet og i vassdraget nedstrømskraftverkets utslipp. Dette kan gi et nyttig bidrag til en optimal forvaltning av vassdrag.
Vanntemperatur- og isforhold ble simulert med den matematiske modellen, CE-QUAL-W2. Det ble simulert temperatur i driftsvannet til
Trollheim kraftsatsjon ved dagens dypvannsinntak og ved et tenkt inntak som hele tiden tok vann fra overflaten. Overflateinntak ga
varmere driftsvann på våren og forsommeren, og kaldere på sensommeren og høsten, enn dypinntak. Det ble ikke til nevneverdige
forskjeller med hensyn til simulert islagt periode og overflatetemperaturene i magasinet.. Follsjøens reguleringshøyde er 45 m (375 - 420
moh.), Overflateareal og magasinvolum
Simulert
er henholdsvis 6.5 km2 og 173 mill.m3•
Observert og simulert vanntemperatur i driftsvannet til
-Observert
Midlereårlig tilsig til Trollheim
Trollheim kraftstasjon
- F o l l s j ø islagt - simulert
kraftstasjon er 25 m3/s.
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Simulert vanntemperatur i driftsvannet
til Trollheim kraftstasjon og i
uregulert avløp fra Follsjøen

Trollheim krst. • dypvannsinntak LAV - 375 mo.h.
- T r o l l h e i m krst .• o-...rflateinntak
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Simulert vanntemperatur i Surna nedstrøms
Trollheim kraftstasjon
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Overflateinntak ga varmere driftsvann
på våren og forsommeren, og kaldere på
sensommeren og høsten, enn dypinntak.
For eks. ble det oppnådd 8 °C en måned
tidligere om våren ved overflateinntak.

- T r o l l h e i m krst .• o\Ælrllateinntak
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Et fleksibelt overflateinntak resulterte i
simulerte temperaturer som gjennomgående var nær hva man kan forvente i
et naturlig overflateavløp fra Follsjøen,
dvs. uten kraftverksinntak.

Trollheim krst. - dyPIQnnsinntak LAV • 375 mo.h.
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Det var godt samsvar mellom observerte
og simulerte temperaturer i driftvannet
til Trollheim kraftstajon 1998-2001.
Avviket var sjelden over l °C.
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Også i vassdraget nedstrøms Trollheim
kraftstasjon, Surna, var påvirkningen
betydelig.

GRUNNVANNSTILSTRØMNING TIL
EL VEA VSNITT: ØKOLOGISK BETYDNING FOR
BUNNDYR OG FISK
Åge Brabrand, Trond Bremnes, Svein Jakob Saltveit, LFI-Oslo
Andreas G. Koestler, Geo-recon as
Jim Bogen, NVE
Hensikten med prosjektet har vært å
karakterisere biologiske samfunn i grunnvannsdominerte vannforekomster, og undersøke
hvilken betydning grunnvann kan ha for vannlevende organismer i regulerte elver.

Hypoteser
• Grunnvann med tilfredsstillende oksygenforhold gir økt overlevelse av bunndyr, rogn
og yngel ved periodevis meget lave vintervannføringer.
• Grunnvann påvirker temperatur ved lave
vannføringer både vinter og sommer.
• Grunnvann med lave oksygenkonsentrasjoner gir stor dødelighet av bunndyr, rogn
(om vinteren) og yngel (sommer og vinter)
ved periodevis lave vannføringer.

dersom elva i utgangspunktet er dominert av
overflatevann. I slike vassdrag kan redusert
vannføring pga. regulering øke den relative
betydningen av grunnvann. Dette kan øke miljøvariasjonen fordi vannet er kaldt om sommeren i
rene grunnvannsforekomster, mens vannet i
regulerte elver med grunnvann vekselvis er
dominert av grunnvann og overflatevann.
Romlig fordeling av grunnvannsframbrudd
(diffust eller punkt) og mengden overflatevann
og grunnvann, er fundamentale faktorer for
miljøvariasjon og derved biodiversitet.

To hovedspørsmål
• Kan grunnvannstilførsel erstatte
minstevannføringer eller kompensere for lave
vannføringer når det gjelder overlevelse av
bunndyr og fisk, inkludert rogn i substratet?
• Vil lavere vannføringer gi økt sedimentasjon, slik at grunnvannsområder ikke
kan utnyttes?

Biodiversitet og variasjon
Kildebekker har vann med lite organisk innhold,
lite næringssalter, stabilt lav vanntemperatur om
sommeren og representerer derfor et stabilt
vannmiljø. Grunnvannskilder med frambrudd i
bredd eller i selve elva gir økt miljøvariasjon

Forventninger:
•

I grunnvannskilder og bekker forventes
enkle biologiske samfunn, få arter i stort
antall, med kaldstenoterme arter.

Bunndyr
I de regulerte elvene uten minstevannføring, men
med grunnvannstilsig, ble det funnet naturlig
rekruttering hos ørret. Det er antatt at følgende
forutsetninger må være til stede for at det skjer
hos ørret/røye: Kontinuerlig vannstrøm, egnet
gytesubstrat og forekomst av gytende fisk.

Bunnfaunaen i grunnvannsdominerte bekker i
både Skibotn og Rauma hadde signifikant lavere
biologisk diversitet (Shannon-Wiener
H'
biodiversitetsindeks), lavere artsantall og hadde
dominans av kaldstenoterme (og sannsynligvis
konkurransesvake) arter sammenliknet med
tilsvarende bunnsubstrat i hovedelva. I
kildebekkene i Skibotn ble det helt øverste
funnet sterk dominans av fjærmygglarver
(Eukiefferiella gr. gracei) og steinfluen Nemoura
sp., trolig N. cinerea. Denne steinfluen ble ikke
funnet i hovedelva.
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Tabell I. I alle lokaliteter der grunnvann
dominerte var det dominans av den mest
kaldstenoterme fiskearten.

Fiskearter i
vassdraget

Dominans
i kildeområder

Skibotnelva

Røye, ørret, laks,
3-pigget
stingsild, ål

Røye

Rauma

Ørret, laks, 3pigget stingsild,
ål

Ørret

Vinstra

Ørret, ørekyte

Ørret

Hemsil

Ørret, ørekyte

Ørret
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Fig. I. Ren grunnvannsbekk. Antall arter og
Shannon-Wiener diversitetsindeks ( ±95% K.l.)
for ulike stasjoner i kildebekken ( Stasjon 1-3) og
i Skibotne/va ( Stasjon 4 ).
Fisk
Grunnvannsbekkene
hadde
forekomst av
årsunger av ørret (Rauma) eller røye (Skibotn) i
høye tettheter. Selv svært små kildebekker hadde
høye tettheter, med forekomst helt opp i
frambruddspunktet, forutsatt at gytefisken hadde
muligheter til å vandre opp fra hovedelva.
Forekomsten av årsunger bekrefter at det i
grunnvannsbekker i tilknyting til større vassdrag
skjer gyting, og at ungene holder seg her i første
og annet leveår.

Praktiske konsekvenser
Den praktiske konsekvensen i sterkt regulerte
elver er at grunnvannsmengden må sees i
sammenheng med sluppet minstevannføring. Så
lenge oksygenforholdene er tilfredsstillende
representerer grunnvannsbidraget en sommerkald og vannkjemisk stabil vannmengde, og kan
gi gir produksjon av bunndyr og fisk. Grunnvann
vil favorisere kaldtvannsarter, f. eks. ørret
framfor ørekyt. Det er derfor svært viktig at
grunnvannsbidraget kobles mot minstevannføringen, og at dette samlet sett må sees i
sammenheng med substrattypen for å oppnå
ønsket vannføring med god vannkvalitet i
elveleiet.
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prosjektet har vært å
Hensikten med
karakterisere biologiske samfunn i grunnvannsdominerte vannforekomster, og undersøke
hvilken betydning grunnvann kan ha for vannlevende organismer i regulerte elver.

Hypoteser
• Grunnvann med tilfredsstillende oksygenforhold gir økt overlevelse av bunndyr, rogn
og yngel ved periodevis meget lave vintervannføringer.
• Grunnvann påvirker temperatur ved lave
vannføringer både vinter og sommer.
• Grunnvann med lave oksygenkonsentrasjoner gir stor dødelighet av bunndyr, rogn
(om vinteren) og yngel (sommer og vinter)
ved periodevis lave vannføringer.

dersom elva i utgangspunktet er dominert av
overflatevann. I slike vassdrag kan redusert
vannføring pga. regulering øke den relative
betydningen av grunnvann. Dette kan øke miljøvariasjonen fordi vannet er kaldt om sommeren i
rene grunnvannsforekomster, mens vannet i
regulerte elver med grunnvann vekselvis er
dominert av grunnvann og overflatevann.
Romlig fordeling av grunnvannsframbrudd
(diffust eller punkt) og mengden overflatevann
og grunnvann, er fundamentale faktorer for
miljøvariasjon og derved biodiversitet.

To hovedspørsmål
minste• Kan grunnvannstilførsel erstatte
vannføringer eller kompensere for lave
vannføringer når det gjelder overlevelse av
bunndyr og fisk, inkludert rogn i substratet?

Rauma

• Vil lavere vannføringer gi økt sedimentasjon, slik at grunnvannsområder ikke
kan utnyttes?

Biodiversitet og variasjon
Kildebekker har vann med lite organisk innhold,
lite næringssalter, stabilt lav vanntemperatur om
sommeren og representerer derfor et stabilt
vannmiljø. Grunnvannskilder med frambrudd i
bredd eller i selve elva gir økt miljøvariasjon

Forventninger:
•

I grunnvannskilder og bekker forventes
enkle biologiske samfunn, få arter i stort
antall, med kaldstenoterme arter.

Bunndyr
I de regulerte elvene uten minstevannføring, men
med grunnvannstilsig, ble det funnet naturlig
rekruttering hos ørret. Det er antatt at følgende
forutsetninger må være til stede for at det skjer
hos ørret/røye: Kontinuerlig vannstrøm, egnet
gytesubstrat og forekomst av gytende fisk.

Bunnfaunaen i grunnvannsdominerte bekker i
både Skibotn og Rauma hadde signifikant lavere
biologisk diversitet
(Shannon-Wiener H'
biodiversitetsindeks), lavere artsantall og hadde
dominans av kaldstenoterme (og sannsynligvis
konkurransesvake) arter sammenliknet med
tilsvarende bunnsubstrat i hovedelva. I
kildebekkene i Skibotn ble det helt øverste
funnet sterk dominans av fjærmygglarver
(Eukiejferie/la gr. gracei) og steinfluen Nemoura
sp., trolig N. cinerea. Denne steinfluen ble ikke
funnet i hovedelva.
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dominerte var det dominans av den mest
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Fig. /. Ren grunnvannsbekk. Antall arter og
Shannon-Wiener diversitetsindeks ( ±95% K.I.)
for ulike stasjoner i kildebekken (Stasjon 1-3) og
i Skibotnelva (Stasjon 4).
Fisk
Grunnvannsbekkene
hadde
forekomst av
årsunger av ørret (Rauma) eller røye (Skibotn) i
høye tettheter. Selv svært små kildebekker hadde
høye tettheter, med forekomst helt opp i
frambruddspunktet, forutsatt at gytefisken hadde
muligheter til å vandre opp fra hovedelva.
Forekomsten av årsunger bekrefter at det i
grunnvannsbekker i tilknyting til større vassdrag
skjer gyting, og at ungene holder seg her i første
og annet leveår.

Praktiske konsekvenser
Den praktiske konsekvensen i sterkt regulerte
elver er at grunnvannsmengden må sees i
sammenheng med sluppet minstevannføring. Så
lenge oksygenforholdene er tilfredsstillende
representerer grunnvannsbidraget en sommerkald og vannkjemisk stabil vannmengde, og kan
gi gir produksjon av bunndyr og fisk. Grunnvann
vil favorisere kaldtvannsarter, f. eks. ørret
framfor ørekyt. Det er derfor svært viktig at
grunnvannsbidraget kobles mot minstevannføringen, og at dette samlet sett må sees i
sammenheng med substrattypen for å oppnå
ønsket vannføring med god vannkvalitet i
elveleiet.

POPULASJONSSTRUKTUREN HOS DE
VANLIGSTE DØGNFLUENE, STEINFLUENE OG
VARFLUENEIAURLANDSELVAIRELASJON
TIL ENDRINGER I VANNFØRING OG
TEMPERATUR
0

Prosjektleder: Gunnar G. Raddum, LFI, SAM-Limnisk, Inst. for biologi, UiB
Prosjektmedarbeidere: Arne Fjellheim, LFI, SAM-Limnisk, Inst. for biologi, UiB og
Gaute Velle, Bergen museum, UiB
Bakgrunn
Utbyggingen av Aurlandsvassdraget har foregått i forskjellige etapper. Det har vært utført en
rekke undersøkelser knyttet til disse. Disse gir et bilde av faunaen i elva under ulike
reguleringer etter hvert som flere kraftverk ble tatt i bruk. I senere til er det foretatt endringer i
manøvreringsreglementet, først og fremst for å bedre forholdene for laksebestanden og
dermed øke produksjonen av fisk.
Målsetting
Hensikten med prosjektet er å undersøke om den endrete manøvreringen av vassdraget, og
dermed endrete temperaturforhold, har påvirket populasjonsstruktur/livssyklus hos viktige
bunndyrarter i vassdraget.
Relevans for forvaltningen
Resultatene vil gi informasjon om økologiske status av bunndyr og spesielt viktige
næringsdyr for fisk. Resultatene er relevante for fastsettelse av minstevannføring og
optimalisering av manøvreringsreglementer. Informasjonen vil være relevant for EU's
vanndirektiv.
Datamaterialet
To ulike seksjoner av vassdraget er undersøkt: Hovedelva nedstrøms Vassbygdvatnet, som
har fått lavere vanntemperatur om sommeren og Vassbygdelva oppstrøms Vassbygdvatnet,
som har redusert vannføring. I sistnevnte er det et betydelig grunnvannstilsig i det nederste
partiet. Dette påvirker vanntemperaturen, spesielt om vinteren. Materialet er samlet inn
månedlig over et tidsrom på ett og et halvt år.
Resultater og konklusjon
Det totale antall taksa innen gruppene døgnfluer, steinfluer og vårfluer etter regulering var
26, mens antallet registrerte taksa før regulering var 19. Forskjellene skyldes hovedsakelig lite
detaljert bestemmelse av vårfluer før reguleringen.
Noen insekttaksa har fått markert endring i utbredelse etter reguleringen. Døgnfluen
Ephemerella aurivilli og steinfluen Capnia sp. fikk større utbredelse Steinfluene Nemurella
pictetii og Leuctra nigra, er ikke gjenfunnet etter regulering.

De aller fleste insektene i Aurlandsvassdraget har en ettårig livssyklus. Endringene i
temperatur etter regulering, spesielt i Vassbygdelvi, hadde ikke forårsaket endret livssykluslengde hos de artene som ble undersøkt. Det ble imidlertid ble påvist endringer i
vekstmønsteret hos flere insektarter
Veksten hos de undersøkte insektlarvene i Aurlandsvassdraget var enten lineær eller
eksponentiell målt mot antall døgngrader. Hos døgnfluene er det funnet lineær vekst, mens
steinfluene hadde lineær vekst eller eksponentiell vekst.
Det ble påvist endringer i veksten hos flere insektarter, sannsynligvis forårsaket av
temperaturendringene. Larvenes vekst hos to av de vanligste artene i Aurland, døgnfluene
Bartis rhodani og Ephemerella aurivilli viste statistisk signifikante forskjeller. Økt temperatur
i Vassbygdelvi forårsaket av reguleringen, har ført til klekking a v £ . aurivilli I - 2 måneder
tidligere enn i Aurlandselvi. Nyklekte larver har en lignende forskyvning mellom de to
elveavsnittene. Den raskere veksten i Vassbygdelvi fører til at larvene blir voksne før
omgivelsene er egnet for imago. I Aurlandselva synes voksne larver å klekke til imago med
en gang de er modne for dette.

B. rhodani viste opp til to måneders signifikant forskjell i utviklingen av larver avhengig av
temperatur. Populasjonen av larver hos B. rhodani har to generasjoner (kohorter). Disse
består av larver som klekker om våren og vokser raskt gjennom sommeren for så å klekke til
imago om høsten. Den andre hovedtypen av larver klekker om høsten, vokser gjennom høst
og vinter og klekker til imago om våren.
Studiene viste at flere av de andre artene har fått endret livssyklusmønster som følge av
temperaturforskjellene, mens andre arter har svært lik vekst i de ulike lokalitetene.
Studiene tyder på at arter med synkron larvevekst ikke endrer livssykluslengden, selv om
vekstmønsteret endres. Slike arter kan vanskelig skifte fra ettårig til toårig livssyklus dersom
temperaturen blir for lav for en ettårig syklus. Arter med usynkron larvevekst synes å tilpasse
seg varierende temperaturforhold med varierende vekst og dermed livssyklus.

OPPVANDRINGA V LAKS I FORHOLD TIL
REDUSERT VANNFØRING OG LOKKEFLOMMER I REGULERTE VASSDRAG
Eva B. Thorstad' (prosjektleder), Finn Økland', Nils Arne Hvidsten', Peder Fiske' og Kim Aarestrup'
'Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tungasletta 2, 7485 TRONDHEIM.
tlf 73 80 14 00, e-post: eva.thorstad@nina.no
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Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri, Vejlsøvej 39, DK-8600
SILKEBORG, Danmark
Vannføring er den faktoren som oftest er omtalt som kontrollerende faktor i forhold til
oppvandring av laks i elver. I vassdrag med muligheter til å kontrollere vannføringen kan
kunstige lokkeflommer stimulere laks til å vandre oppstrøms. Siden tilgjengelige mengder
vann for lokkeflommer og minstevannføring ofte er små, må vannet benyttes så effektivt som
mulig. Økt kunnskap om effekter av redusert vannføring og lokkeflommer kan bidra til en
mer effektiv utnyttelse av tilgjengelig vann i regulerte vassdrag. Undersøkelser av
oppvandring hos radiomerket laks forbi kraftverk ble gjennomført i Nidelva i Arendalsvassdraget og Mandalselva i perioden 1996-1999. Undersøkelsene både i Nidelva og
Mandalselva omfattet ikke-stedegen laks (laks som ikke hadde vokst opp i vassdraget), noe
som kan ha påvirket resultatene. For å få økt kunnskap om effekter av lokkeflommer på
oppvandring forbi kraftverksurløp og minstevannføringsløp, var det behov for undersøkelser i
vassdrag med stedegen laks, og med større minstevannføring og muligheter for å slippe større
lokkeflommer. Dette var formålet med å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse i Orkla.
I Orkla ble oppvandring hos 34 radiomerkede laks (58-108 cm) undersøkt forbi utløpet fra
Svorkmo kraftverk og i det 22 km lange minstevannføringsløpet mellom kraftverksinntaket
ved Bjørset og -utløpet i Varghølen ved Svorkmo. Resultater fra en fisketeller som registrerte
all fisk som passerte Bjørsetdammen øverst i minstevannføringsløpet ble også analysert.
Hovedformålene med undersøkelsen var å l) øke kunnskapen om effekter av redusert
vannføring på oppvandring hos laks, 2) analysere om kunstige lokkeflommer i Orkla hadde en
stimulerende effekt på oppvandring hos laks forbi kraftverksurløp. rninstevannføringsløp og
demninger, og 3) sammenligne resultater fra Nidelva, Mandalselva og Orkla.
Laksen oppholdt seg ved kraftverksutløpet i Varghølen i gjennomsnittlig 42 dager før de
vandret videre oppstrøms. Lokkeflommer hadde liten effekt på passering av kraftverksutløpet,
da oppvandring hos bare en laks kunne relateres til lokkeflom. Av laksen som vandret
oppover i vassdraget senere i sesongen (n = 25), oppholdt 17 (68 %) laks seg i Varghølen
under en-fire lokkeflommer uten å passere i forbindelse med lokkeflommene. Oppvandringen
fra Varghølen skjedde spredt i perioden 15. juni - 10. oktober og under en rekke ulike
vannføringsforhold. Vannføringen fra Svorkmo kraftverk varierte mellom null og 2,8 ganger
større enn vannføringen fra minstevannføringsløpet på oppvandringstidspunktet for
individuelle fisk. Laksen syntes ikke å bli forsinket under vandring i minstevannføringsløpet.
Vandringshastigheten i minstevannføringsløpet (3, l km per døgn) var sammenlignbar med
vandringshastigheten hos de samme individene videre oppstrøms i vassdraget (3,7 km per
døgn), og hastighetene samsvarer med det som er funnet for laks i andre undersøkelser. Noen
betydelig effekt av lokkeflommer på vandring hos laks i minstevannføringsløpet kunne ikke
påvises.

Laksen syntes å bli forsinket ved Bjørsetdammen (gjennomsnittlig opphold 11 dager). Dette
var noe overraskende, fordi fisken kan passere gjennom ei brei luke i dammen uten særlig
høydestigning, og passeringsstedet framtrer ikke som et fysisk vandringshinder for laks.
Forsinkelsen ser derfor ut til å være knyttet til ugunstige strømningsforhold nedenfor den åpne
Iuka og laksens motivasjon til å passere gjennom dette området. Vannføringen hadde ingen
signifikant effekt på fiskepasseringer over Bjørsetdarnmen, basert på analyser av fisketellerdata fra perioden 1996-2002.
Oppvandring hos til sammen 169 radiomerkede laks ble undersøkt forbi kraftverk i Mandalsel va, Nidelva ved Arendal og Orkla. De tre kraftverkene som inngikk i undersøkelsene er like
på den måten at de har både inntak og utløp i lakseførende strekning, med et minstevannføringslep som laksen må passere mellom inntak og utløp. Lengde på minstevannføringsløpet
varierte fra 2,6 km i Nidelva til 22 km i Orkla, og minstevannføringen var fra 3 m3/s i
Mandalselva til 20 m3/s i Orkla. Minstevannføring på 20 m3/s syntes ikke å forsinke oppvandring hos laks i Orkla, i motsetning til store forsinkelser ved den mye lavere minstevannføringen på 3 m3/s i Mandalselva og Nidelva. Overgangen fra å oppholde seg i et stort
vassdrag til å komme opp i et minstevannføringsløp med svært lav vannføring medførte at en
del av laksen stanset opp, eller snudde og vandret nedstrøms igjen i Mandalselva og Nidelva,
mens en slik atferd ikke ble registrert i Orkla. Store reduksjoner i vannføring ser dermed ut til
å ha negative effekter på oppvandringshastigheten hos laks, mens moderate reduksjoner, som
i Orkla, ikke ser ut til å ha særlige effekter på oppvandringshastigheten.
Kraftverksurløp syntes å medføre forsinkelser i oppvandringen både hos stedegen og ikkestedegen laks. Laksens motivasjon ser ut til å være mest avgjørende for når laksen passerte
utløpene. Det var ingen enkle sammenhenger mellom vannføring og passering av kraftverksutløp, og laksen passerte ved en rekke ulike vannføringsforhold. Dammer og terskler forsinket
oppvandringen både hos stedegen og ikke-stedegen laks, selv i tilfeller hvor de ikke burde
utgjøre et fysisk vanskelig hinder å passere. Det synes derfor som at laks generelt har liten
motivasjon for å passere kunstige vandringshindre. Vurdert ut fra oppvandring hos laks, bør
antall dammer, terskler og tilsvarende installasjoner begrenses til et minimum i lakseførende
vassdrag.
Lokkeflommer syntes å ha begrenset betydning for passering av kraftverksurløp og minstevannføringslep. Det kan derfor være grunn til å stille spørsmål ved bruk av ressurser på
relativt små og kortvarige lokkeflommer for å stimulere laks til oppstrøms vandring.
Undersøkelsene har vist at det ikke finnes enkle sammenhenger mellom vannføring og
vandring hos laks, og det er grunn til å tro at eventuelle effekter av vannføring er forskjellig
på ulike vandringsstadier og dessuten knyttet til laksens motivasjon for vandring. Som et føre
var prinsipp anbefales derfor et vannføringsregime med variasjoner i vannføring i løpet av
sesongen i regulerte vassdrag, heller enn en statisk minstevannføring og en statisk kjøring av
kraftverk, fordi dette øker sannsynligheten for å treffe med en gunstig vannføring når ulike
individer er i ulike faser av oppvandringen og med ulik motivasjon for vandring.

MILJØFORHOLD OG GYTEVANDRING OPP
I FERSKVANN HOS LAKS
Bror Jonsson, Nina Jonsson & Lars Petter Hansen
Norsk institutt for naturforskning
Etter ett eller flere år i havet vandrer kjønnsmoden laks opp i vassdrag for å gyte. I Irnsa er det
siden 1981 vært utsatt oppdrettet laksesmolt av ulike stammer som etter sjøopphold, har
kommet tilbake til Imsa som kjønnsmoden fisk. I tillegg til Imsas egen stamme, er laks fra
følgende bestander blitt utsatt: Alta (Finnmark), Figga (Nord-Trøndelag), Nidelva (SørTrøndelag), Eira (Møre og Romsdal), Loneelva (Hordaland), og Suldalslågen og Figgjo
(Rogaland). Imsa og de tre siste stammene er fra Sør-Norge (59-60 °N). Blant disse har
Suldalslågen storlaks, Imsa og Figgjo mellomlaks og smålaks, mens Lone er en smålaksstamme. De fire andre bestandene fra Midt- og Nord-Norge (62-70 °N), er storlaksstammer.
Tidligere undersøkelser tyder på at variasjonen i gjennomsnittlig laksestørrelse og
tiden for oppvandring mellom vassdrag kan ha sammenheng med elvens størrelse, spesielt
fordi stor laks kan ha problemer med å vandre opp i små elver på grunn av for lite vann. I
Imsa er årlig gjennomsnittsvannføring ved et minimum på ca. 2 rrr's' om sommeren, og stiger
gradvis fra august til et gjennomsnittlig maksimum på ca. 10 m's' i november. Gjennomsnittlig vanntemperatur er på sitt høyeste fra slutten av mai til begynnelsen av september på
ca. 18 °C, og synker til et årlig minimum i februar på ca. 2 °C. Tidligere undersøkelser i Imsa
har tydet på at villaksen i vassdraget har vandret opp om høsten, smålaksen vandrer opp noe
tidligere og ved gjennomsnittlig lavere vannføring enn mellomlaksen. I tillegg til vannføringen, er det mulig at vanntemperaturen kan påvirke oppvandringstidspunktet.
Målsetningen med denne undersøkelsen var å beskrive når utsatt laks fra ulike
stammer vandret opp i Imsa, og hvordan vannføring og vanntemperatur i Imsa var under
oppvandringen. Yi ville også undersøke om oppvandringstidspunktet hadde sammenheng med
stammetilknytningen eller fiskestørrelsen. Yi ønsket videre å analysere om det var sammenheng mellom miljøforholdene og oppvandringstidspunktet, og om feilvandringen til andre
vassdrag hadde sammenheng med stammeopprinnelse eller fiskestørrelse. Disse siste
punktene er ennå ikke ferdig analysert.
I havet vokser laks fra storlaksstammer bedre enn laks fra smålaksstammer. Utsetting
av sammenlignbare smoltgrupper i Irnsa viste samme tendens: 1-sjøvinterlaksen fra Lone og
Imsa var gjennomsnittlig 57 og 60 cm lange, mens like gammel fisk fra Eira, Alta og Suldal
alle 67 cm lange, og mens 2-sjøvinter-fisk fra Figgjo og Imsa var under 80 cm lang, var den
fra 82 til 89 cm lang i storlaksstammene. Det er således sammenheng mellom stammetilknytning og hvor stor fisken er under oppvandring, parallelt det man kan se i de ulike
stammenes hjemmeelver.
Utsetningene har skjedd over en periode på ca 20 år med klimaforbedring. Det er
imidlertid ingen signifikant endring mot tidligere eller senere oppvandringstidspunkt hos
Imsa-laksen, som har vært utsatt årlig gjennom hele perioden. Dette kan tyde på at arv er
viktigere for oppvandringstidspunktet enn eventuelle klimavariasjon.
Det var ingen signifikant forskjell i oppvandringstidspunktet innen de fire nordlige
storlaksbestandene, og innen de fire sørlige bestandene. Det var for eksempel ikke signifikant
forskjell i oppvandringstidspunktet for laksen fra Suldalslågen og smålaks- og mellomlaksbestandene fra Sørvestlandet.

For de nordlige stammene var september viktigste måned for oppvandringen etterfulgt
av august og oktober, mens fisken fra de sørlige stammene kom mest i oktober, og omtrent
like mye i september og november. De sørlige bestandene var således ca. en måned forsinket
i forhold til de nordlige bestandene. Forskjellen i oppvandringstidspunkt mellom nordlige og
sørlige laksebestander skyldes ikke forskjell i fiskestørrelse siden de nordlige fiskene var
større, og stor fisk hadde tendens til å vandre opp seinere og ikke tidligere enn mindre fisker.
Resultatet var således motsatt det man kunne vente på b a k r u n n av variasjon i fiskestørrelsen.
Laksen vandret mest ved vannføringer på over 5 m s-1 med maksimum antall laks
pr.dag mellom 12,5 og 15 m' s " , dvs. over maksimum gjennomsnittsvannføring. Nordlige
bestander vandret opp ved signifikant lavere vannføring enn de sørlige, slik man kan vente
siden de vandret tidligere om høsten. Det meste av den nordlige laksen kom ved vannføringer
på mellom 2,5 m3s-' og 7,4 m' s " , mens den sørlige laksen hovedsakelig kom mellom 5 rrr's'
og lO m3s-'.
Det var signifikant sammenheng mellom vanntemperaturen og gjennomsnittlig
oppvandring pr. dag. Oppvandringen var høyest ved en temperatur mellom l 0 og 12,5 °C. og
nær null når temperaturen var under 5 °C og over 18 °C.
Nordlige bestander vandret opp ved høyere vanntemperatur enn fisken fra de sørlige
bestandene, som ventet utfra forskjellen i oppvandringstidspunkt. De nordlige bestandene
hadde maksimum oppvandring ved en temperatur på mellom 12,5 og 15 °C, mens de sørlige
bestandene hadde oppvandringsmaksimum mellom 10 og 12,5 °C, og høyere oppvandig ved
temperaturer mellom 7,5 og lO °C, enn mellom 12,5 og 15 °C.
Oppvandringen skjer over en periode med synkende vanntemperatur og stigende
vannføring, men analysert hver for seg, var det kun signifikant sammenheng mellom
variasjonen i oppvandring og vannføringen. For eksempel var det for sørlige stammer
signifikant sammenheng mellom den prosentandelen som vandret opp i september (Y) (dvs.
tidlig under oppvandringen for denne gruppen) og gjennomsnittlig vannføring (Xctrrr's"): Y =
5,57 Xct- 0 , 2 8 2 ; r2 m= 0,57, P <0.001. For vanntemperatur (X1) alene, var det ingen
tilsvarende signifikant sammenheng. Ved multiple regresjonsanalyse med både vannføring og
vanntemperatur som uavhengige variabler, bidro imidlertid begge variablene til å forklare
variasjonen i utvandringstidspunkt: Y = 6,39Xct+ 5,09X1 - 74,83; r2 = 0,68, P < 0,00 l. Dette
betyr at oppvandringen i september var høye når både vannføringen og vanntemperaturen var
høy denne måneden.
Det er tidligere vist at oppdrettslaks av Imsa-stammen feilvandret ca. 15% til andre
vassdrag, ca. 80% av feilvandrerne returnerte til andre elver rundt Boknafjorden innen 60 km
fra utløpet av Imsa. Dette er ca. 2,5 ganger mer feilvandring enn villaksen fra Imsa. For alle
de sørlige stammene samlet, var feilvandringen 13 %, dvs i underkant av det vi fant for
oppdrettslaks fra Imsa. Det litt lavere gjennomsnittet skyldes i hovedsak laksen fra Suldalslågen, der vi fant en feilvandring på bare 7%. Gjennomsnittlig feilvandring var så høy som
38% for de nordlige stammene, og det var liten forskjell i feilvandring dem imellom. Den
høyere feilvandringen synes ikke å skyldes at fisk fra de nordlige stammene var større enn de
fra de sørlige, og derfor vegret seg i å vandre opp, siden feilvandrerne ikke var signifikant
større enn de som vandret riktig. Den viktigste årsaken til forskjellen i vandringspresisjon
mellom sørlige og nordlige bestander synes å skyldes ulikheter i arv.
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ABIOTISKE FAKTORERS PAVIRKNING PA
VANDRING HOS ANADROME LAKSEFISK
Prosjektleder: Anders Lamberg (LBMS)
Medarbeidere: Peder Fiske (NINA)og Rita Strand (Vilt og fiskeinfo)
Målsetting ogforvaltningsrelevans: Prosjektet er endel avNVE's forskningsprogram "Miljøbasert
vannføring" som har som mål å frambringe kunnskap omvirkninger av sterkt redusert vannføring i
regulerte vassdrag. Resultatene skal være med å danne grunnlag for forvaltningens fastsettelse av
vannføring ved inngrep. Dette prosjektet vil undersøke hvilke ulike miljøparametre som påvirker
laksefiskers oppvandring i elv. Det er fokusert påøkende vannføring som den primære faktor som
trigger oppvandring i elv. Temperatur, lysforhold, tidevann og vannkvalitet er andre faktorer som er vist
å trigge oppvandring. Betydningen av deulike miljøfaktorene på laksefiskers oppvandring varierer
mellom elver.
I regulerte vassdrag hvor vannføringen har blitt betydelig redusert oghvor man har registrert nedgang i
fiskebestandene har man benyttet såkalte lokkeflommer for å få fisken til å vandre opp. Lokkeflommer
har hatt enbegrenset effekt på lakseoppgangen. Litteraturen viser at tidspunkt og varighet på
lokkeflommer har betydning for effekten pålakseoppgangen. I foreliggende rapport har vi målt ulike
miljøparametre (vannføring, temperatur, tidevann, O2-nivå, pH, turbiditet, lysforhold, barometertrykk,
nedbør og vind), samt tidspunkt på dagen ogsesongen. Disse faktorene ble relatert til tidspunkt for
oppvandring av laks, ørret og røye i Skjoma for å sepåbetydningen av ulike miljøparametre og
samvariasjon mellom milføfaktorer som har betydning for vandringstidspunkt ogå avdekke under hvilke
forhold man får best effekt avå slippe lokkeflommer.
Resultater: Resultatene sålangt viser at flest fisk vandret omkring månedsskiftet juli/august ogat lite
fisk vandret på dagtid. Flest fisk vandret i tidsrommet omkring flo(± 1 time). Stor fisk vandret ved
høyere vannføring enn det som var vanlig omkring oppvandringstidspunktet, mens mindre fisk vandret
ved lavere vannføring enn det som var vanlig omkring oppvandringstidspunktet. Generelt vandret stor
fisk ved høyere vannføring enn mindre fisk, oglaks vandret ved høyere vannføring enn ørret ogrøye.
Materialet er ennå ikke ferdig analysert og endelige resultater vil foreligge ved rapportering 31.12.05.
Konklusjoner: Det er for tidlig å trekke klare konklusjoner, men det vil være av begrenset betydning å
slippe eventuelle lokkeflommer midt på dagen i elver med vandringsmønster som i Skjoma. Laks mindre
enn 70 cm, samt ørret ogrøye vil ut fra våre analyser ikke vandre omdet kommer lokkeflommer siden
de vandrer når det er redusert vannføring i forhold til det normale på oppvandringstidspunktet.

VANNFØRING OG TEMPERATUR VED
OPPV ANDRINGA V LAKS OG SJØØRRET
Per Ivar Bergan*, Carsten S. Jensen*, Finn Gravem*, Jan Henning L'Abee-Lund+", Anders
Lamberg*** og Peder Fiske****
SWECO Grøner AS
Norges vassdrags- og energidirektorat
Lamberg Bio-Marine Service
Norsk institutt for naturforskning
I Norge foregår det telling av oppvandrende anadrom fisk i mer enn 40 vassdrag. Dette foregår
hovedsakelig ved at det er installert fisketellere i fisketrapper. I tillegg foregår det noe telling ved hjelp
av video og elektroniske tellere i åpne systemer. Hensikten med denne tellingen er i hovedsak å
overvåke fiskestammene i den enkelte elv. Det foregår også registrering av vannføring og temperatur i
en rekke vassdrag. Hensikten med dette prosjektet ar å kombinere data fra fisketellere med temperaturog vannføringsdata for å få økt kunnskap om fiskens oppvandringsadferd i vassdrag. Økt kunnskap om
dette vil bedre grunnlaget for fastsetting av et egnet vannføringsregime i regulerte vassdrag.
Prosjektet var delt i to faser. Formålet med fase I var å identifisere lokaliteter som var egnet til å inngå
i analysene. Formålet med fase II var å undersøke om det var sammenheng mellom vannføring,
temperatur og oppvandring av fisk i disse lokalitetene.

Utvelgelse av lokaliteter
For utvelgelse av lokaliteter som skulle inngå i analysen, ble det utarbeidet et kriteriesystem som
omhandlet følgende parametere:
Tilgjengelige vannføringsdata, temperaturdata, graden av vandringshinder på tellelokaliteten,
tidsoppløsningen på dataene, tilgjengelighet til dataene, lengden på dataseriene, om registreringen
skilte på art, om fisketelleren var kvalitetssikret, antall fisk som passerte og om ovenforliggende
elvestrekning har vært åpen for anadrom fisk tilstrekkelig lenge.
Ved avslutning av prosjektets fase II, var det 15 vassdrag som så ut til å være egnet for å inngå i
analysene. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at flere av disse lokalitetene ikke lot seg analysere
uten videre. Problemene bestod i at dataene krevde stor grad av bearbeiding, at oppløsningen ikke var
så god som først angitt, eller at de som var i besittelse av dataene ikke ville frigi disse for å inngå i
analysene. Fem lokaliteter inngikk i analysen i prosjektets fase II .
De lokalitetene som inngikk i analysene var Suldalslågen i Rogaland, Namsen og Sandøla i NordTrøndelag, Skjoma i Nordland og Målselva i Troms.

Benyttede lokaliteter og materiale

Suldalslågen
Fisketelleren er plassert i fisketrapp nær el vas utløp i sjøen. Både temperaturdata og vannføringsdata
hentes fra hovedvassdraget nær tellelokaliteten. Data fra sesongene 200 I og 2002 inngår i analysene.

Namsen
Telleren i hovedvassdraget er plassert i fisketrapp ca. 60 km fra utløpet av elva. Data for temperatur er
hentet fra en målestasjon noe lenger ned i vassdraget. Vannføringsdata er hentet fra en stasjon som
ligger et par kilometer nedstrøms tellelokaliteten. Data fra sesongen 2000 er benyttet.

Sandøla
Fisketelleren er plassert i en fisketrapp som er sprengt ut i fjell. Denne fisketrappa fører relativt store
vannmengder. For denne lokaliteten er det dataserier for årene 1998 og 1999. Vannføringen ble hentet
fra to målestasjoner som ligger oppstrøms fisketelleren. Det finnes ikke temperaturdata for Sandøla.

Skjoma
Tellingen foregår her ved at det er plassert ut videokamera som dekker hele elveløpet. Det er ingen
vandringshindre i forbindelse med tellelokaliteten. For dette vassdraget har det blitt benyttet data fra
2001. Vannføringsdata og vanntemperatur er hentet fra to ulike lokaliteter i vassdraget.

Målselva
Fisketelleren er plassert i fisketrapp ca 40km fra fjorden. Både vannføringsdata og temperaturdata er
hentet fra stasjoner nær tellelokaliteten. For denne lokaliteten er det analysert data fra årene 2000 og
2001.

Resultater
Figur I: Sammenhengen mellom oppvandringsintensitet hos laks og faktorene: absolutt vannføring,
absolutt temperatur, vannføringsendring og temperaturendring. 0 = ikke signifikant (p >0,05), + =
signifikant (p mellom 0,05 og 0,01) (positiv sammenheng), + + = s t e r k signifikant (p <0,0 I) (positiv
sammenheng), - = signifikant (p <0,05) (negativ sammenheng),?= manglende data
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For de undersøkte lokalitetene var det med unntak av Skjoma ikke signifikante forskjeller i oppvandring for perioder med høy vannføring sammenlignet med perioder med lav vannføring. En
sannsynlig årsak til dette er at Skjoma er et mindre vassdrag enn de øvrige og at vannføring er en
viktigere faktor i små enn i store vassdrag. Fisketellerne i de øvrige vassdragene er plassert i fisketrapper. På disse lokalitetene, som kan være vanskelige å passere for fisk, var temperatur viktigere enn
vannføring.
Oppvandringstidspunkt på døgnet ble undersøkt for Suldalslågen, Namsen og Skjoma. For Suldalslågen og Namsen var det en klar tendens til at det var størst vandringsaktivitet på ettermiddag og
kveld. For Skjoma var det høyest vandringsaktivitet om natta. Resultatene kan tyde på at fisk velger å
ikke passere vanskelige strekninger, slik som fisketrapper, i den mørke delen av døgnet.

EVALUERING AV TERSKLER SOM ET
AVBØTENDETILTAKIETUTVALG
VASSDRAG I MIDT- OG VEST-NORGE
Prosjektleder og medarbeidere:
Jo Vegar Arnekleiv, LFI, NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim
e-post: jo.arnekleiv vm.ntnu.no Tlf.: 73592289

Gunnar G. Raddum, LFI, Universitetet i Bergen
Tore 0. Sandnæs, NVE Region Midt-Norge
Prosjektmål og forvaltningsrelevans
Å gi en evaluering av virkningen av terskelbygging på:
• Bunndyr og fiskebestander
• Landskapsmessige (estetiske) forhold
• Stabilitet og sedimentasjon
Et delmål er å evaluere terskler av ulik alder og type. Undersøkelsen utføres i et utvalg
vassdrag i Midt-Norge og Vestlandet
Terskler er mye brukt som avbøtende tiltak i regulerte vassdrag. En evaluering av bruken av
ulike typer terskler, både korttids- og langtidsvirkninger i forhold til stabilitet, sedimentasjon
og ferskvannsbiologiske forhold vil ha betydning for vurdering av tiltak i forbindelse med nye
vassdragskonsesjoner, revisjon av vilkår i gamle konsesjoner og i forhold til den nye
vannressursloven.
Fiskevandring og terskler
Fiskevandring relatert til terskler er bare en del av prosjektet, og data om fiskevanding og
vandringsatferd finnes bare fra to av de valgte vassdragene. Det er derfor gjort en sammenstilling av sentrale vandringsdata relatert til terskler også fra andre vassdrag i Norge
Hovedresultater
• Laks og ørret passerer i de fleste tilfeller terskler bygd i vassdrag med vandrende arter, men
terskler i kombinasjon med minstevarm medfører ofte betydelige forsinkelser i oppvandring.
Betydningen av slike forsinkelser er uklar
• Passering av små hinder som terskler påvirkes av et samspill av mange faktorer som vannføring, temperatur, fiskens motivasjon for vandring og hydrauliske forhold. Vannføring og
temperatur er oftest oppgitt som de viktigste faktorene for passering av små vandringshinder
• Terskler m/kulper og terskelbassenger kan gi nye oppholds- og fangstplasser, men også
reduserte gytearealer ved at store arealer omgjøres fra stryk til stille. Dette kan påvirke
forholdet stasjonæritet/anadromitet i populasjonen (ørret)
• Stor grad av terskelbygging og redusert vannføring fremmer spredning av en art som ørekyte
• Større terskeldammer kan forsinke smoltutvandringen og gi økt smoltdødelighet, men er lite
undersøkt her i landet
•Det er utført få detaljundersøkelser som viser fiskens atferd ved passering av terskler

HABITATFORBEDRENDE TILTAKGEOMORFOLOGISKE PROSESSER,
SEDIMENTTRANSPORT, EROSJON OG
SIMULERING A V OPTIMALE FORHOLD
FOR FISK
Hans-Petter Fjeldstad, SINTEF Energiforskning AS
Tharan Fergus, Norges vassdrags- og energidirektorat
Nils Reidar Bøe Olsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sammendrag
Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF, NTNU og NVE. Det har hatt som
mål å studere fysiske forhold i forbindelse med habitatforbedrende tiltak for fisk
i regulerte vassdrag.
Med de moderne simuleringsprogrammene SSIIM og River2D og nye visualiseringsmetoder, er det vist hvordan habitatendringer kan iverksettes for å bedre
vandringsforholdene for voksen laksefisk der det er bygget vandringshindre i
form av terskler og hvor vannføringen er redusert som følge av vannkraftregulering.
I prosjektet er det benyttet numeriske modeller i stor utstrekning, kombinert med
generell hydromorfologisk kunnskap, for å studere de hydrauliske forholdene
rundt habitatforbedrende tiltak. Tiltakenes funksjon er analysert og visualisert.
I tillegg er det gjort sammenlikninger av måledata og resultater fra numeriske
beregningsmodeller. Dette har vist at hydrauliske modeller kan brukes for å
beskrive stabilitet, erosjon og sedimentasjon i forbindelse med habitatjusteringer.
Etterundersøkelser av utførte biotopjusteringer i Dalåa og Gråelva i Stjørdalsvassdraget har vist at flere av tiltakene har vært godt tilpasset de stedlige fysiske
påkjenninger, mens enkelte av tiltakene har vært utsatt for enten erosjon og/eller
sedimentering. Ved framtidige habitatjusteringer er det viktig at disse utformes
med basis i biologisk kunnskap i kombinasjon med vurdering av de fysiske
forholdene ved hjelp av metoder som er beskrevet og utviklet i dette prosjektet.
I prosjektet har vi vist hvordan modellen SSIIM kan benyttes for å beregne
sediment-transport ved ulike habitatforbedrende tiltak, slik at disse i framtiden
kan utformes slik at de opprettholder de ønskede fysiske kvaliteter under de
gjeldende fysiske påvirkninger over tid.

Diskusjon og konklusjoner
Prosjektet har sett på metoder for å tilpasse fysiske tiltak for å forbedre
vandringsforholdene til voksen laks og ørret på fire delstrekninger av Mandalselva. Resultatene viser at arbeidsmetoden og teknikkene som er brukt, er
velegnet for å visualisere virkninger av fysiske endringer.

Her er tradisjonelle og utprøvde datateknikker kombinert med visualiseringsverktøy for å se på fysisk restaurering i vassdrag. Spesielt er metodene godt
egnet i sammenhenger der flere faggrupper og interesser ønsker å diskutere seg
fram til løsninger, og hvor nye endringer kan foreslås på bakgrunn av det man
ser fra de første forsøkene.
Biologiske undersøkelser har tidligere vist at habitatjusteringer kan gi gode
resultater for laksefisk. Etterundersøkelser av utførte biotopjusteringer i Dalåa
og Gråelva i Stjørdalsvassdraget har vist at flere av tiltakene har vært godt
tilpasset de stedlige fysiske påkjenninger, mens enkelte av tiltakene har vært
utsatt for enten erosjon og/ eller sedimentering. Ved framtidige habitatjusteringer er det viktig at disse utformes med basis i biologisk kunnskap i
kombinasjon med vurdering av de fysiske forholdene ved hjelp av metoder som
er beskrevet og utviklet i dette prosjektet. Metodeutviklingen vil være et
sentralt arbeidsområde i tiden som kommer og trolig vil utviklingen gå parallelt
med at flere prosjekter tar metodene i bruk og ser fordelene av å forutsi fysiske
endringer i vassdrag.
Dette forskningsprosjektet har vist at tredimensjonale numeriske modeller er et
viktig verktøy ved vurdering av sedimentering og erosjon i habitatforbedrende
tiltak i en elv. Modellen SSIIM har blitt testet på to case, et med erosjon og et
annet med sedimentdeponering. I begge tilfellene har modellen gitt resultater
som samsvarer med observasjoner i felten når det gjelder enkelte karakteristiske trekk ved bunnforandringene. Det har imidlertid vært vanskelig å finne
et kvalitativt meget godt samsvar mellom størrelsen på observerte og beregnede
maksimale bunnforandringer. Dette kan skyldes usikkerheter i feltmålingene.
Videre forskning er nødvendige for å gi en bedre vurdering av nøyaktigheten til
den numeriske modellen.

KRA V TIL VANNFØRING I STERKT
REGULERTE SMALAKSV ASSDRAG
0

Bjørn Ove Johnsen (prosjektleder) & Nils Arne Hvidsten, Norsk institutt for naturforskning,
Tungasletta 2, 7485 Trondheim.
Målsetting
Prosjektets mål er å dokumentere laksebestandens status i fire vassdrag med konstant eller
periodevis sterkt redusert vannføring og undersøke hvorfor ett av vassdragene (Vigda)
opprettholder et godt laksefiske de aller fleste år, et annet (Børselva) har godt laksefiske i
mange av årene, det tredje (Skjenaldelva) har godt laksefiske bare i enkelte år mens
laksefisket i det fjerde vassdraget (Mossa) ser ut til å være ødelagt.
Relevans for forvaltningen
Økt kunnskap om laksebestandene i disse vassdragene vil gi bedre innsyn i forhold som er
kritiske for lakseproduksjonen og laksefisket. Dette vil danne grunnlag for et vannføringsregime som i tillegg til å ivareta økonomiske hensyn også trygger produksjonsgrunnlaget for
laks og fremmer laksefisket. Slik kunnskap vil ha overføringsverdi til andre regulerte
vassdrag.
Bakgrunn
I prosjektet inngår fire smålaksvassdrag, Mossa, Vigda, Børselva og Skjenaldelva, som
renner ut i Trondheimsfjorden. AIie fire er lavlandsvassdrag med nedbørfelt på 11 0 - 163
km2. Mossa har sterkt redusert vannføring gjennom hele året som følge av at store mengder
vann er ført bort fra vassdraget. I de øvrige tre vassdragene ligger en kraftstasjon øverst i
lakseførende del, noe som fører til varierende og til dels sterkt redusert vannføring i perioder.
I Mossa er det satt av et vannvolum til slipp av lokkeflommer. I de øvrige tre vassdragene er
det ikke knyttet vilkår om vannslipp til reguleringene, men regulantene har siden midten av
1980-tallet pålagt seg selv en minstevannføring for å redusere de negative virkningene av
driftsstans.
Metoder
I arbeidet med å utarbeide en status for de fire laksebestandene har vi tatt sikte på å besvare
følgende spørsmål:
•
•
•
•
•

Foregår det årviss gyting?
Hvordan er gytebestanden fordelt på ulike delstrekninger?
Hvordan er tettheten av ungfisk?
Hvor mye laks blir fisket?
Kan sportsfiske utøves i hele eller deler av sesongen?

For å svare på spørsmålene gjennomførte vi ungfiskundersøkelser ved hjelp av elektrisk
fiske på 9 - 12 stasjoner i hvert vassdrag både i 2002 og 2003. Vi samlet inn skjellprøver av
voksen laks og innhentet andre opplysninger om laks og laksefiske fra grunneierlag,
fiskeforeninger, sportsfiskere og fra den offisielle statistikken. Regulantene bidro med
opplysninger om vannføring i vassdragene.

Dataene fra ungfiskundersøkelsene ble brukt til å anslå størrelsen på bestandene ved ulike
stadier. Med utgangspunkt i tettheten av årsyngel og data fra litteraturen om overlevelse fram
til første høst, har vi anslått eggtetthet samt størrelsen på gytebestanden høsten i forveien.
Tettheten av laksunger> 89 mm og antakelser om vinteroverlevelse dannet grunnlag for
overslag over smoltproduksjonen i vassdragene. Vi antok en vinteroverlevelse på 0,2 i
Mossa som har svært lav vintervannføring og en overlevelse på 0,5 i de andre vassdragene
som har stabil og relativt høy vintervannføring. Slike anslag vil være beheftet med mange
usikkerheter og må brukes med forsiktighet. De kan allikevel være nyttige størrelser i
arbeidet med å finne ut hvor problemene ligger for den enkelte bestand og for det enkelte
vassdrag.
Resultater
I Mossa foregår det årviss gyting av laks, men gytebestanden var svært fåtallig. Smoltproduksjonen ble anslått til 1500 individer både i 2003 og 2004, noe som tilsvarer 4,2 % av
smoltproduksjonen før regulering. Det har ikke vært fisket laks i Mossa på mange år og på
grunn av sterkt redusert vannføring, kan laksefiske bare utøves i svært vannrike år.
Reguleringen har ført til svært store skader både på laksebestanden og på laksefisket.
I Vigda foregår det årviss gyting av laks og gytebestanden i 2001 og 2002 ble anslått til
henholdsvis 450 og 270 individer. Tilstrekkelig gytebestand i vassdraget er vurdert til 445
individer. Smoltproduksjonen ble anslått til 15,0 og 12,4/100 m2 i henholdsvis 2003 og 2004.
Forventet innsig til elva er anslått til 1155 individer og det kan da fiskes inntil 781 kg laks i et
gjennomsnittsår. I perioden 1993 - 2003 ble det fisket gjennomsnittlig 212 kg laks/år og dette
tyder på at det kan fiskes mye mer i Vigda. Laksefisket kan foregå på relativt lave driftsvannføringer gjennom kraftstasjonen og til og med på minstevannføring når det kommer
nedbør. Reguleringen ser ikke ut til å ha påvirket laksebestanden, men laksefisket kan
forbedres.
I Børselva foregår det årviss gyting av laks og gytebestanden i 2001 og 2002 ble anslått til
henholdsvis 676 og 270 individer. Tilstrekkelig gytebestand i vassdraget er vurdert til 312
individer. Smoltproduksjonen ble anslått til 3,3 og 19,7/100 m2 i henholdsvis 2003 og 2004.
Forventet innsig til elva er anslått til 616 individer og det kan da fiskes inntil 334 kg laks i et
gjennomsnittsår. I perioden 1993 - 2003 ble det fisket gjennomsnittlig 212 kg laks/år. Det
kan derfor fiskes mer i Børselva dersom skadelige lavvannføringer unngås. Laksefisket ser
ut til å være avhengig av en viss driftsvannføring gjennom kraftstasjonen. Reguleringen kan
ha hatt negativ innflytelse på lakseproduksjonen i enkelte år og laksefisket kan forbedres.
I Skjenaldelva foregår det årviss gyting av laks og gytebestanden i 2001 og 2002 ble anslått
til henholdsvis 384 og 1488 individer. Tilstrekkelig gytebestand i vassdraget er vurdert til 496
individer. Smoltproduksjonen ble anslått til 7,8 og 12,9/100 m2 i henholdsvis 2003 og 2004.
Forventet innsig til elva er vurdert til 924 individer og det kan da fiskes inntil 514 kg laks i et
gjennomsnittsår. I de senere år har det av ulike årsaker vært fisket svært lite laks.
Reguleringen ser ikke ut til å ha påvirket produksjonsgrunnlaget for laksebestanden, men
laksefisket har et meget stort forbedringspotensiale.
Konklusjon
Undersøkelsene viste at det var svak laksebestand i Mossa, men livskraftige laksebestander
i Vigda, Børselva og Skjenaldelva. Dette skyldes i hovedsak de krav til minstevannføring som
regulantene har pålagt seg selv i Vigda, Børselva og Skjenaldelva. Disse tre elvene har et
betydelig potensiale for laksefiske som bare blir delvis utnyttet i dag fordi oppvandringsforholdene for laks kan være vanskelige spesielt i tørre år.

VANNFØRING OG FISKEPRODUKSJON
Mot en modell for
sammenhengen mellom
vannføring og fiskeproduksjon.
Fase 1 - Evaluering av
presmoltsammenhenger

Målsetting: Undersøke om det er noen sammenheng
mellom størrelsen på vassdrag og tettheten av laks og
aure som er så store at de vil vandre ut som smolt
påfølgende vår (presmolt). Siden vannføring ved innsamlingstidspunktet
påvirker
tetthetsestimatene,
korrigerte vi først for dette før vi beregnet sammenhengen mellom elvestørrelse og presmoltproduksjon.

Peder Fiske og Arne J. Jensen

Metodikk: Vi har her beregnet tettheter av presmolt i
30 norske vassdrag ut fra elfiske om våren, høsten eller seint på sommeren. 23 av disse ble ut fra
vurderinger basert på om elvene kan antas å være fullrekruttert og om elvene er lite påvirket av
inngrep, plukket ut for videre analyser. I disse elvene ble sammenhengen mellom presmolttettheter og
middelvannføring analysert etter at vi først hadde korrigert for sammenhengen mellom vannføring på
innsamlingstidspunktet og tettheten av presmolt.

Figur 1. Geografisk plassering av de 23 vassdragene som ble inkludert i analysene. Hvite sirkler angir
nye elver, mens svarte sirkler angir elver som var med i Sægrov et al. (200 I ) .

Resultat: El-fiske i små elver gir høyere tetthetsestimater av presmolt av laksefisk enn el-fiske i større
elver. For elver med vannføringer over 15-20 m3/sek er det ikke noen klar sammenheng mellom tetthet
av laksefisk beregnet ved el-fiske og gjennomsnittsvannføringen i elva (Figur 2). Sammenhengen
mellom beregnede tettheter av presmolt og vannføring har begrenset prediktiv verdi fordi den i elver
med vannføring over 15-20 m3/sek har så stor usikkerhet at de fleste tettheter man observerer vil falle
innenfor det man kan forvente ut fra sammenhengen.

50

40
0

E

en
Q)
,._

30

•

Q.

->

Q)

..c

....
20
0

Q)

I-

10

•
•

0

•

0

0

0

<D

0
0

•

0

0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Middelvannføring
Figur 2. Gjennomsnittlig presmolttetthet av laks+ aure ved 30% av middelvannføring i 23 norske
vassdrag plottet mot middelvannføring i vassdraget. De heltrukne linjene i figurene angir regresjonsmodellen med I/middelvannføring som uavhengig variabel tilpasset dataene. De stiplede linjene angir
prediksjonsintervallet for modellen. Fylte sirkler angir vassdrag som var med i Særgrov et al. (200 I),
mens åpne sirkler angir "nye" vassdrag.
Konklusjon: Dette er en modell som beskriver sammenhengen mellom tetthet av presmolt og
middelvannføring mellom elver og ikke en prediktiv modell som kan brukes for å beskrive hva som vil
skje dersom vassføringsregimet blir endret i enkeltvassdrag. For store vassdrag er usikkerheten i
prediksjonen stor.

Litteratur referert i faktaarket: Sægrov, H., Urdal, K., Hellen, B. A., Kålås, S., og Saltveit, S. J. 2001.
Estimating carrying capacity and presmolt production of Atlantic salmon (Sa/mo sa/ar) and
anadromous brown trout (Sa/mo trulta) in West Norwegian rivers. Nordic J. Freshw. Res., 75:99-108.

BESTANDSUTVIKLING HOS ANADROM
LAKSEFISK
Bakgrunn: I de fleste tilfelle blir fiskebestanden
negativt påvirket av endringer i vannføring som følge
av reguleringsinngrep. Den offentlige laksestatistikken
er
et viktig verktøy for å følge utviklingen i lakseSvein Jakob Saltveit, Peder Fiske,
bestander, og kan benyttes til å finne fram til generelle
Åge Brabrand, Harald Sægrov, Ola Ugedal
langtidstrender omkring forhold mellom fiskebestand
og vannføring, så sant endringer i fangst er av en viss
størrelse, og hvis statistikken sees i relasjon til andre begivenheter i vassdraget og i bestanden.

Bruk av fangststatistikk for å belyse
effekt av endret vannføring på fisk.

Målsetting: Vurdere nytteverdien av fangststatistikk for å belyse effektene av reguleringsinngrep på
bestander av anadrom laksefisk.
Forventning: Endring i fangst i
en spesifikk elv forventes å
være korrelert med en tilsvarende endring i andre elvene
innen en og samme region.
Fangstbildet etter et inngrep er
annerledes enn fangsten til de
uregulerte elvene i regionen
Forutsetning: Vassdragene
måtte ha kontinuerlig fangststatistikk i de aktuelle tidsperioder.
Ingen andre inngrep. Ikke tiltak
som fisketrapper og utsettinger.
Ikke påvirket av forsuring og
Gyrodactylus.
Metodikk: Sammenlikne fangst før og etter reguleringsinngrep i regulerte vassdrag med fangsutvikling
i referansevassdrag innen en og samme region. Vassdrag fra to regioner, Vestlandsfylkene som omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og Møre og Romsdal og Trøndelag. Aktuelle
regulerte vassdrag var Lærdalselva, Suldalslågen, Surna og Orkla. I vurderingen av fangstene mot
vannføring i ulike elver i Møre og Romsdal og Trøndelags fylkene, er fangstene satt inn i samme skala
ved å standardisere dem, slik at fangstene i hver elv får ett gjennomsnitt på null og et standardavvik på
en. I Suldalslågen og Lærdalselva er det benyttet fangstindeks i forhold til maksimalfangst.
Resultat: Valg av referansevassdrager av betydning. Det er dokumentert en noe ulik variasjon i fangstene av laks i smålakselver og storlakselver.
Fangstindeksen i Suldalslågen samvarierte med fangstene i referansebestandene før regulering. Dette
var også tilfelle for perioden etter regulering. Fangstene i Suldalslågen ligger ca IO % lavere i forhold
til referansebestandene etter regulering.

Fangstindeks
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Fangstindeks, referanse
Orkla hadde ikke noen signifikant forskjellig fangstutvikling sammenlignet med de andre elvene, bortsett fra Stjørdalselva. Sammenlignet med Stjørdalselva var fangstene i Orkla gjennomsnittlig høyere i
perioden etter regulering enn i perioden før regulering.
Standardisert fangst Surna - standardisert fangst
Gaula; 1934-2002 (øverst) og 1951-2002 (nederst)
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En analyse av samme materialet, men ved å
velge en kortere tidsperiode som referanse før
reguleringer antyder at fangstene i Surna har
gått ned etter reguleringen.
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Vi vil vektlegge tre viktige forutsetninger for
å gjennomføre sammenlikninger i fangstutvikling mellom to eller flere vassdrag:
I. Har beskatningsratene i elv og
rapporteringsrutinene (hvor stor
andel av fangsten som rapporteres)
endret seg noenlunde parallelt i det
vassdraget man vurderer og
referansevassdraget?
2. Er utviklingen i sjeoverievelse og
sjebeskaming lik i de vassdragene
som sammenliknes?
3. Har elvene vært fullrekruttert ( dvs.
har det vært nok gytefisk) i perioden
før inngrepet?

Metodisk sett er det langt bedre å gjennomføre analysen ved å sammenlikne fangst av
•
ulike smoltårganger mellom elver enn å
1950
1960
1970
1980
1990
2000
sammenlikne fangst i ulike år. Hvis den
År
totale beskatningen av laksebestanden i referanseperioden har vært så høy at rekrutteringen er påvirket vil fangstene av laks i elva ikke være et
uttrykk for elvas bæreevne i uregulert tilstand.
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Rapport ombestandsregulerende faktorer hos laks:
ORKLA - ETNASJONALT REFERANSEVASSDRAG
De første undersøkelsene i Orkla startet
i I 979 med studier avtidspunkt forutvandring og atferd hos utvandrende smolt.
Fra og med 1983 ble produksjonen av
smolt beregnet. I 1993 ble undersøkelsene utvidet til å omfatte studier av
voksen laks. Målet med NINAs rapport
er å gi en oppsummering av de viktigste
resultatene som er fremkommet ved
undersøkelsene i Orkla siden 1979, med
vekt på generelle og reguleringsrelaterte
problemstillinger.

Ny kunnskap

LAGSPILL

NorskInstitutt for naturforskning,NINA,eret
nasjonalt oginternasjonalt
kompetansesenter innen
naturforskning.Vår kompetanseutøvesennom
forskning,utredningsarbeid,
overvåkingogkonsekvensutredninger. NINA har ca
150 ansatte. NINA eret
instutti Mijøalliansen.
Fakta-ark gir populariserte
sammendragavpublikasjoner fraNINA

Orklaundersøkelsene har dannet grunnlag for å skaffe ny kunnskap om bestandsregulerende faktorer i laksebestander
med interesse langt utenfor Orklavassdraget. Kvaliteten og bredden i dataene
som er samlet inn, gjør at en rekke andre
forskningsprosjekter er lagt til vassdraget.

reguleringseffekter gjør at vassdraget
framstår som et referansevassdrag for
reguleringseffekter i Norge. Resultatene
brukes og har vært brukt i en rekke
utredninger om reguleringseffekter eller i
vurderinger av manøvreringstiltak som
skal bedre forholdene for laks i regulerte
vassdrag.

Referansevassdrag
Den omfattende dokumentasjonen av

Fangststatistikken

Viktigste enkeltfaktorer

Unikt datasett

Vannføring og temperatur synes å være
de to viktigste enkeltfaktorene som influerer på smoltutvandringen. Det var en
klar sammenheng mellom antall gjenfangster av voksen laks og vannføringen
ved utsetting av merket oppfaret smolt.
En slik sammenheng ble ikke påvist hos
villsmolt.

Smoltproduksjonen er estimert for 19år
i Orkla, og har variert mellom 4 og I 0,8
smolt per I 00 m2 med et gjennomsnitt
på 6,5. Dette er et unikt datasett, som kan
brukes til å beskrive og kvantifisere en
rekke viktige bestandsregulerende prosesser, og til kalibrering av populasjonsmodeller. Det finnes etter det NINA vet
ingen lignende datasett for laks fra såstore elver noe sted i verden.

Det ble funnet en lineær sammenheng
mellom antall fisk som passerte Bjørsetdammen og antall fisk som ble fanget
ovenfor dammen. Antall oppvandrende
fisk forklarte 92 % av variasjonen i fangst
og relasjonen viser at fangststatistikken
beskriver oppvandringen på en god måte.
Dette er viktig informasjon for utforming
av forvaltningsregler i laksefisket og for
vurderinger av den offisielle fangststatistikken.

_tjNINA

innsig og «Pre Fishery Abundance»beregninger for det nasjonalt viktige
Trondheimsfjordområdet. Resultatene
inngår også i den nasjonale og internasjonale rapporteringen for bestandsstatus
hos laks i Norge.

De basisdataene som samles inn i Orkla
fungerer som kalibreringspunkter i en
rekke studier på populasjonsregulende
faktorer i laksens ferskvannsfase, og som
utgangspunkt for elve- og sjøbeskatning,

Radiomerket fisk ble registrert kontinuerlig ved
Bjørsetdammen.
Foto: Eva B.Thorstad

Norsk
instituttfornoturfonkning

Omfattende dokumentasjonen av reguleringseffekter gjør at Orkla frumst6r som et referunsevassdrag for
reguleringseffekter , Norge.
Foto: Roar A. Lund

Det var ingen forskjell i utvandringsmønster hos tre- og fireårig smolt. Lengden hos tre- og fireårig smolt økte gjennom utvandringsperioden.

Høyt fosfornivå og høy minstevannføring
om vinteren bidro til økt smoltproduksjon,mens økt smoltalder reduserte produksjonen. En vekstmodell for laksunger
fra Orkla viste at redusert vanntemperatur etter reguleringen forklarer den økte
smoltalderen.Dette illustrerer effekten av
variasjon i vanntemperatur på produksjonen i laksevassdrag
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Fosfornivå

Økte fosfornivåer etter reguleringen
ga en midlertidig økning i smoltproduksjonen i Orkla.Det er usikkert hvor
stabil dagens situasjon er i forhold til
fosfornivåer.
Redusert vanntemperatur om sommeren etter reguleringen har økt
smoltalderen og isolert sett redusert
smoltproduksjonen. Denne effekten vil
i framtida trolig bare modereres av klimatiske endringer.
Ø k t smoltproduksjon

Det anslås at nettoeffekten av reguleringen er en økning i smoltproduksjonen på IO - 30%. Den viktigste årsaken
til økningen er økt minstevannføring
om vinteren.og denne konklusjonen er
understøttet av publiserte undersøkelser fra flere andre elver.
Ved at Raubekken er tatt inn i tilløpstunnelen til Svorkmo kraftverk, har

Sjøoverlevelse
BESTILLING:

NINAFagrapport 079
kan bestilles fra NINA
v/infomiasjonssjefen.
Pris: kr.220,- + porto
REDAKTØR:

Tor B.Gunnerød
LAYOUT:

Rune Rypdal
Kommunikasjonsseksjonen ved
NINA
REDIGERING OG PRODUKSJON:

Hans GeorgJurgens
TRYKK:

Trykkerihuset Skipnes AS
ISSN 1503-5158

reguleringen bidratt til at
forurensningssituasjonen
nedenfor Svorkmo er
bedret. og at disse områdene igjen produserer
laks. Tiltak ved gruvene i
Løkken har også vært viktige for denne positive
effekten.
Forsinket oppvandring
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Foto: Roar A Lund

Basert på fangster og beskatningsrater
i elv og sjø har vi beregnet PFA «Pre
Fishery Abundance», det vil si antall
laks hjemmehørende i Orkla som
kommer inn til kysten før fisket tar til.
Videre har vi beregnet sjøoverlevelsen
for smålaks (ensjøvinter) for smoltårgangene 1983 til 200 I, og for kortere
perioder for mellom- og storlaks.
Variasjonen i overlevelse for smålaks
var stor (fra 1,8% til 19, I%) og følger
et mønster som stemmer med andre
observasjoner med god overlevelse på
starten av 1980-tallet. dårlig overlevelse på 1990-tallet og betydelig bedre
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Reguleringen har introdusert noen punkter i elva
som trolig forsinker oppvandringen i forhold til
uregulert elv. Det er relativt lange vandringsstopp
både ved inngangen til
Orkla med plasssering av elfiskestas1oner , : ; : !
(or ungfiskundersøkelser.
'- \
minstevannføringsstreks101n
ningen ved Svorkmo og
ved Bjørsetdammen. Små
lokkeflommer ser ut til å ha liten effekt sannsynlig at produksjonen av laks er
i forhold til å få fisken til å gå opp i min- redusert i området ovenfor Brattset
stevannføringsstrekningen,mens naturlige flommer stimulerer vandring forbi Endret fordeling av fangster
Bjørsetdammen. Utløpet fra Grana Det har skjedd noen endringer i forkraftverk kan ha virket forsinkende på delingen av fangstene i elva etter reguoppgangen enkelte år, mens det ved leringen. Fangstene er noe forskjøvet
Brattset kraftverk til dels har vært store oppover til området ved Meldal, mens
problemer med å få fisken til å gå forbi det aller øverste området (ovenfor
kraftverksutløpet Det er gjort tiltak Brattset) har fått redusert fangstandel.
som har bedret dette, men det er

k___

igjen fra 1999. Dette er de første overlevelsesestimatene for villsmolt fra en
større elv i Norge, og de gir referanseverdier for vassdrag i et av kjerneområdene for laks i Norge.

Overlevelse ogalder
Orkla/aks.

_3.:t::1en
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Det var tildelsmeget god samvariasjon
mellom overlevelsesestimatene for de
ulike sjøaldersklassene fra samme
smoltårgang, noe som tyder på at overlevelsen første år i sjøen har størst betydning for hvor mye laks som vender
tilbake fra hver smoltårgang. Dette
betyr at man ut fra fangstene av smålaks i ett år kan forutsi innsiget av
mellomlaks påfølgende år og storlaks
året etter. Siden overlevelsen det første året i sjøen ser ut til å variere svært
mye, vil det imidlertid være vanskelig å
forutsi forekomsten av ensjøvinterlaks
ut fra smoltproduksjonen uten at man
kjenner de ulike faktorene som påvirker overlevelsen i sjøen.

http://www.nina.no
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Beskatning
Ved hjelp av enkle modeller for hvor
mye av fisken fanget nedenfor Bjørsetdammen som var hjemmehørende i
områdene ovenfor dammen, ble det
estimert total beskatningsrate for laks
oppstrøms Bjørsetdammen. Den mest
sannsynlige modellen gir beskatninger
på mellom 18 og 47%, med et gjennomsnitt over år på 37%. Dette er
lavere enn rapportert for mange andre elver, og ett av få anslag for beskatning i større norske vassdrag.

Modeller for utvandring
Modellene for utvandring av smolt
viser klart hvordan vannføringen og
endringene i vannføringen og temperaturen stimulerer smoltutvandringen.
Modellarbeidet i Orkla har dannet
grunnlag for lignende modeller i andre
elver og er sentral i utviklingen avgenerelle modeller for smoltutvandring
Norge.
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Sammendrag
I perioden 1999 - 2004 har BKK Rådgiving AS og Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
(LFI), Unifob, Universitet i Bergen overvåket om virkninger av bygde terskler i Modalsvassdraget i
Hordaland har hatt positiv effekt på oppvekstområdet for aure. For å kunne si noe om effekten ble det før
bygging av tersklene gjort en grundig datafangst for å dokumentere tilstanden i prosjektområdet. Ved
hjelp av innsamlete data har man ved bruk av datamodeller som Vassdragssimulatoren simulert og
observert effekt av terskelbyggingen i området etter bygging. Målsettingen med prosjektet har vært å
dokumentere hvordan terskelbygging endrer oppvekstvilkår for ungfisk i regulerte vassdrag, og å vise at
man ved hjelp av datamodeller og gode registreringer kan finne fram til de beste habitattiltakene.
Det ble utført dykkerobservasjoner av aure for å registrere hvilke vannhastigheter, vanndyp, avstand til
bunn og substrat fisken foretrakk før og etter tiltaket. Resultatene viser at auren har klare
habitatpreferanser og at preferansene varierer med fiskens størrelse.
Det ble i prosjektperioden registret en økning i antallet aure observert i terskelbassenget. Størst var
forskjellen i 2003 da det ble observert 3,5 ganger så mange fisk som i 1999, altså før terskelen ble bygget.
En viktig årsak til denne utviklingen var trolig at det ble et mer gunstig habitat tilgjengelig i
prosjektområdet. Habitatkartanalysen viser at egnet leveområde for tosomrig og eldre aure med hensyn på
vannhastighet i vannsøylen har blitt nær firedoblet med en økning i areal fra 620 m2 til 2271 m2.
Tilsvarende har egnet leveområde med hensyn på vanndyp blitt mer enn doblet med et areal fra 736 m2 til
1595 m2, og egnet leveområde med hensyn på substrat økt fra 493 m2 til 768 m2. I tillegg har det totale
tilgjengelige vanndekte arealet økt. En samlet vurdering av disse endringene i habitatkvalitet og kvantitet
sammen med den positive utviklingen i fiskebestanden, tilsier at byggingen av tersklene har medført et
betydelig økt produksjonspotensiale for aure på strekningen.
I forbindelse med byggingen av den nedre terskelen ble det laget et nytt gyteområde ved å legge ut
gytegrus. Flere år med gyting og høy eggoverlevelse (gjennomsnitt = 92,7 %) viser at tiltaket fungerer
etter hensikten. Dette viser at en ved etablering av terskel også har mulighet for å utnytte de endrede
hydrauliske (vannhastighet og vanndyp) forhold til å lage et nytt gyteområde.
Et av hovedmålene i prosjektet har vært å kunne si om habitatmodellering kan benyttes til prediktiv
modellering. Vi mener resultatene fra prosjektet viser at god kunnskap om den hydrauliske og biologiske
situasjonen før et eventuelt tiltak vil ha stor nytteverdi ved utarbeiding av planer for utforming av tiltak.
Prosjektleder:
Prosjektdeltakere:
Sigve Næss, BKK Rådgiving AS Bjørn T. Barlaup, LFI
Torbjørn Kirkham,
BKK Rådgiving AS
Sven-Erik Gabrielsen, LFI
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UTLEGGING AV GYTEGRUS I TILKNYTNING
TIL TERSKLER SOM HABITATFORBEDRENDE
TILTAK FOR RESIDENT AURE, SJØAURE OG
LAKS
Av Bjørn T. Barlaup, Sven Erik Gabrielsen, Helge Skoglund og Tore Wiers
Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Unifob,
Universitetet i Bergen, Thormøhlensgate 49, 5006 Bergen
Bakgrunn og hensikt
Laks og aure gyter ved at hunnisken graver eggene ned i elvegrusen, hvor de blir befruktet av en eller
flere hannfisk. Ved valg av gyteplass legger fisken særlig vekt på sammensetningen av bunnsubstratet,
vannhastighet og vanndyp. Den enkelte fisk gyter ofte på flere steder i elva og sprer dermed
avkommet i flere gytegroper. Tilbudet av potensielle gyteplasser vil naturlig variere innad i det enkelte
vassdrag og mellom vassdrag. Videre vil tilbudet være avhengig av biologiske karakterer som
gytefiskens størrelse.
I et uberørt elveleie vil en finne gyteplassene på steder med grusavsetninger. Lokaliseringen av
avsetningene er bestemt av grustilførselen og vassdragets hydrologiske regime. Etter en regulering vil
en del av avsetningene ikke lenger være tilgjengelige som gyteplasser grunnet tørrlegging eller som
følge av Økt sedimentering eller begroing. Det vanndekte arealet vil da være redusert og konsentrert
over den dypeste delen av elveprofilen. Her vil bunnforholdene generelt være preget av grov stein og
blokk, siden sorteringen av elvematerialet er bestemt av det hydrologiske regimet før regulering.
Samlet kan dette resultere i at tilgangen på egnede gyteplasser kan bli begrenset som følge av
regulering og redusert vannføring. I tillegg til en slik kvantitativ reduksjon av gyteområder er det også
sannsynlig at effektene av regulering kan føre til kvalitative endringer av gyteforholdene. En uheldig
kombinasjon er høy vannføring i gytetiden etterfulgt av lav vintervannføring som medfører tørrlegging
av gytegroper og høy rogndødelighet. Redusert vannføring vil også kunne øke sedimentasjonsraten for
finpartikulært materiale på gyteområdene og føre til oksygensvikt og eggdødelighet.
Ulike former for terskelbygging er ofte benyttet som avbøtende tiltak i regulerte vassdrag. Hensikten
med tersklene er som regel å bedre biologiske og/eller estetiske forhold i vassdraget. Bunnforholdene i
terskelbassengene vil ofte bestå av grovt materiale som stein og blokk, og derfor ikke være egnet for
gyting. I tillegg vil vannhastigheten i terskelbassengene være lav og vannhastigheter en vanligvis
forbinder med gyting vil som regel bare finnes på utløpet eller innløpet av terskelbassenget.
Hovedmålet med prosjektet har vært å utarbeide retningslinjer for hvordan en kan etablere nye
gyteområder for aure, sjøaure og laks ved å legge ut grus i tilknytning til terskler. Dette vurderes som
et viktig tiltak i regulerte vassdrag hvor opprinnelige gyteområder er gått tapt og hvor rekrutteringen
kan være begrenset av tilgangen på gyteområder. Prosjektet er basert på erfaringer med tillaging av
gyteområder, hovedsakelig i forbindelse med terksler, og generell kunnskap om gytebiologien hos
laksefisk.

Anbefalinger for etablering av nye gyteområder i tilknytning til terskler
I. Vurdering av behov og muligheter
Utlegging av gytegrus i tilknytning til terskler har som hensikt og styrke rekrutteringen til fiskebestanden ved å lage et nytt gyteområde. For at tiltaket skal være hensiktsmessig må I) rekrutteringen
til bestanden i utgangspunktet være begrenset av tilgang på gyteområder, 2) terskelen må ha en
utforming som gjør at utlagt grus med stor sannsynlighet vil bli liggende stabilt i normale
flomsituasjoner og ikke tørrlegges ved laveste vannføring og 3) en må legge biologisk kunnskap til
grunn for valg av grusens sammensetning og utleggingssted.

2. Valg av gytegrus
Gytegrusen bør tas fra et grustak basert på morene eller elveavsetning hvor grus og stein har
avrundede kanter. Det skal ikke benyttes sprengstein eller svært skifrig stein. Størrelsen på grusen må
tilpasses "målgruppen" dvs. resident aure, sjøaure eller laks. Som en tommelfingerregel kan en si at
fisken kan gyte i en grusavsetning som har en median diameter opp til om lag I 0% av fiskens
kroppslengde. En vanlig bekkeaure på om lag 20-30 cm vil typisk bruke en grus med en dominerende
kornstørrelse på om lag 16-32 mm, mens en mye større sjøaure eller laks med en størrelse på om lag
40-80 cm typisk vil velge en grovere kornfordeling, 32-64 mm.
3. Tidspunkt for utlegging
Grusen bør legges ut i etterkant av gytetiden om høsten. Dette sikrer at den utlagte grusen blir
stabilisert av en sesong med flom før fisken tar i bruk området etterfølgende høst. Uten en slik
stabilisering er det en klar risiko for at gytegropene lagt første sesongen blir ødelagt av
masseforflytning.
4. Valg av utleggingssted
Grusen bør i utgangspunktet plasseres oppstrøms kanten av terskelen der vannhastighet og vanndyp er
egnet for gyting. Dette målområdet vil typisk likne utløpet av en naturlig høl hvor terskelkronen
representerer strykområdet ut av hølen. Grus som blir liggende på den delen av terskelen som er
grunnest og som har høyest vannhastighet (terskelkronen) vil være mest utsatt for utspyling ved høy
vannføring. Det er derfor viktig at grusutlegget begynner et stykke inn i hølen og legges nedstrøms og
opp mot terskelen. Det er imidlertid lite hensiktsmessig å legge ut grusen på nær stillestående vann
siden den da vil slammes ned og være lite egnet for gyting.
Vannhastighet og vanndyp kan brukes som et mål på hvor godt egnet området er for gyting. Resident
aure med en størrelse c 30 cm vil normalt gyte på områder som har en gjennomsnittlig vannhastighet i
vannsøylen fra 10 til 40 cm/sek., mens større sjøaure og laks normalt vil gyte ved vannhastigheter
mellom 20 og 80 cm/sek. Tilsvarende vil resident aure normalt gyte på grunnere vann ( I0-50 cm
vanndyp) enn laks og sjøaure (20-80 cm vanndyp). Faller vannhastighet og vanndyp utenfor disse
rammene reduseres sannsynligheten for at fisken vil ta området i bruk.
5. Areal og tykkelse av grusdekke
Arealet av utlagt grus må tilpasses størrelse og utforming av den aktuelle terskelen. Hvor stor flate
med sammenhengende grus fisken må ha tilgjengelig for å gyte er igjen avhengig av fiskens størrelse.
For resident aure ( < 30 cm) vil en fisk trenge om lag 0,5 m2 flate med grus, mens en større sjøaure
eller laks vil trenge fra I til 5 m2 eller mer, for å lage en gytegrop. Fordelen med å legge ut større
flater, for eksempel I00 m2, er at vannhastighet og vanndyp over grusen da vil variere. Dette øker
muligheten for at fisken finner egnede forhold. På den annen side anbefales det å unngå store flater
med homogene vannhastigheter og vanndyp. Et bedre alternativ er da å bryte opp flaten med å spre
grusen på mindre flater innenfor tiltaksområdet. Tykkelsen på gruslaget bør ikke være for dypt, siden
dette gir ustabile forhold som fisken ikke finner egnet. Resident aure ( < 30 cm) vil normalt grave
eggene ned ti I ca. 5-15 cm dyp og ved ti Itak rettet mot aure bør en da legge ut et gruslag som er ca. 20
cm dypt. Større sjøaure og laks vil grave eggene ned til ca. 15-35 cm dyp avhengig av fiskestørrelse.
Ved tiltak rettet mot sjøaure og laks bør derfor gruslaget ha en tykkelse på ca. 30 til 40 cm.
6. Vurdering av måloppnåelse
For å vurdere om tiltaket fungerer etter hensikten bør det gis et mål på om fisken benytter den utlagte
grusen. Dette kan gjøres ved å observere/telle gytefisk/graveaktivitet under gytetiden, eller senere
telling av gytegroper med prøvetaking av rogn og mål av eggoverlevelse. Tiltaket med utlegging av
grus er tenkt å ha en varighet som går over mange år. Det er derfor viktig å følge med tiltaksområdet,
og å vurdere endringene som i stor grad skyldes mellomårsvariasjon i vannføring. Negative endringer
vil i hovedsak skyldes utspyling eller nedstamming av grus. Kunnskap om hvilke deler av det
opprinnelige tiltaksområdet som blir liggende, og hvilke deler fisken benytter for gyting, vil da være et
godt grunnlag for å justere tiltaket med tilførsel av ny grus.
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VERKNADER AV IS PA HABITAT FOR FISK I
ELVER MED MINSTEVASSFØRING OG
HABITATTILTAK
Knut Alfredsen, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet
Morten Stickler, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet
Tommi Linnansaari, University of New Brunswick, Canada

BAKGRUNN
Tiltak for å forbedre habitat kan brukast som kompensasjonsmetode i samband med inngrep i
vassdrag. Slike tiltak kan planleggast og testast ved hjelp av hydrauliske simuleringsprogram
og ein eller annan form for biologisk evaluering av tiltaket. I dag har dette stort sett vore
basert på studie av sommatilstand, men erfaring viser at ein slik undersøkelse og bør inkludere
vintertilheve. Dette prosjektet har hatt som mål å utvide kunnskap og metoder til å inkludere
vintertilheve i planleggingsprosessen. Prosjektet har hatt følgjande hovudmål:
• Samanstilling av kunnskap og modellar som kan brukast til å skildre korleis
produksjon av ulike typar av is påverkar fysisk habitat i ei elvestrekning.
• Feltforsøk i eit kunstig habiat for å skaffe til veie data som kan brukast til å kalibrere
og teste modellane utvikla i punkt 1.
• Implementere modellane i programmet HABITAT.
I tillegg har vi utvida prosjektet med undersøkelsar av fisken sin oppførsel i det kunstige
habitatet og vi har sett i gong vidare undersøkelsar og metodeutvikling under punkt to over.
Begge dei to siste punkta vert gjort som doktorgradsarbeid ved NTNU og UNB.
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STUDIEOMRÅDE
Ei strekning i Dalåa ved Øyvollen er brukt som studieområde. Vassføringa i strekninga er redusert etter at
overføring til Tevla vart sett i drift i samband med
oppgraderinga av kraftverka i Meråker. Elva er brukt
som oppvekstområde for laks, og i samband med dette
vart det laga eit kunstig habitat på delar av strekninga.
Dette er sett saman av ein straumkonsentrator (ST4.4), to
hølar (ST4.2 og ST4.3) og ein uendra referanseseksjon
(ST4.5). Denne strekninga er brukt som studieområde for
dette prosjektet.

Figur I Studieområde

ISLEGGINGSDAT A
Islegginga er overvaka automatisk gjennom eit kamerasystem og manuelt gjennom målingar i
tverrprofil på stasjonen i ulike perioder på vinteren. Islegging, istyper og vekst i isdekke er
observert og kopla mot klimadata. Data er så brukt i samband med utprøving og testing av
modellverktya og som grunnlagsdata for analyse av fiskeobservasjonane. Vi har sett at
prosessane under islegginga påverkar funksjonen til det kunstige habitatet, blant anna
gjennom danning av botnis og heving av vannstand ved overfrysing. Vi har og sett vinterisgangar på strekninga, noko som er viktig både med tanke på funksjonen og langtidsstabilitet
av konstruksjonane.
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FISKEOBSERVASJONAR
Vinteren 2004/05 vart 50 ungfisk av laks (gjsnitt lengde 125 mm) merka
med Passive Integrated Transponder (PIT) tags og sett ut i den nedre
hølen (ST4.2) og i området rundt straurnkonsentratoren (ST4.4). Fiskane
vart peila fleire gonger i løpet av vinteren både på dag og nattetid og med
heilt og delvis isdekke og før og etter islegginga. Vi fann at fisken som
var sett ut i hølområdet var klart meir stasjonær enn tilfellet var ved
straumkonsentratoren. Ei forklaring på dette kan vere variasjonen i
vinterhabitattilbod eller akkumulasjon av sarr/botnis som vi såg på denne
strekninga rundt konsentratoren. Vi såg og at fisk som forlet område
ST4.4 frå haustpeilinga til peilingane med is kom tilbake på siste
peilinga vi gjorde i April, noko som igjen kan indikere forskjell på
Figur 2 Peiling av fisk
habitatbruk. Resultata frå Øyvollen og for så vidt andre tilsvarande
eksperiment tyder på at tilgang på skjul er svært viktig for fisken om vinteren. Vi såg
forflytningar av fisk frå ST4.4 til område på referanse-strekninga oppstraums så snart isen var
danna. Dette er eit grunt område med lite substrat som ikkje er brukt av fisken elles i året.
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MODELLRESULTAT
To ulike numeriske modellar er brukt for å simulere hydraulikken på strekninga. Vi har køyrt
SSIIM som grunnlag for habitatmodellering og som bakgrunn for å evaluere islegginga. Data
frå SSIIM er og brukt for å kople forutsjå danning av is og for å kople isvariable mot
habitatmodellen for å modifisere denne med tanke på isdanninga. For å kunne forutseie kva
som vil skje ved islegginga har vi brukt eksisterande grensebetingelsar frå litteraturen samt
brukt data frå eigne feltmålingar. Ingen av dei eksisterande verktya for å simulere is er idag
eigna til elver som Dalåa. Vi har spesielt sett på korleis is kan brukast for å gjere
skjulvariabelen i habitatmodellen dynamisk. Vi har brukt den Canadiske modellen River2D
for å simulere strekninga med heilt eller delvis isdekke. Data frå dei hydrauliske modellane er
så brukte i habitatmodellen for å evaluere verknadene av endringar på habitattilgangen for
fisken. Vi har sett på habitat på mikroskala ved hjelp av preferanser, og vi har freista å kople
isprosessane til eit system for å karakterisere habitat på mesoskala som i skrivande stund er
under utarbeidelse.
OPPSUMMERING
Observasjonane vi har gjort kan brukast direkte ved planlegging og utføring av biotoptiltak
eller kunstige habitat der vinterfunksjon er eit spørsmål. Både våre og andre sine
observasjonar tyder på at vi får endringar i funksjonen når den første isen dukkar opp på
strekninga. Men framleis er der sprøsmål som treng vidare utforsking. Vi vidarefører difor
prosjektet som ein del av to dr.gradsstudier med føremål å finne ut meir om habitatbruk om
vinteren og å utvikle metoder for å modellere islegging i små elver som kan brukast for å
forutsjå dei endringane vi vil få om vinteren.
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KRYPSIV I SØRLANDSVASSDRAG 0

ARSAKER OG TILTAK
Prosjektledelse:

Ørnulf Haraldstad, Fylkesmannen i Vest-Agder
Edgar Vegge, Fylkesmannen i Vest-Agder

Prosjektdeltakere:

Representanter for regulantene, lokale brukere av vassdragene, rettighetshaverne og den
offentlige forvaltningen.

Hvorfor et krypsivprosjekt?
Kraftig vekst av krypsiv er et stort problem i flere

ligge i "dvale" i flere år for så å slå til igjen i en
periode med mer gunstige vekstbetingelser.

vassdrag på Sørlandet. Problemveksten er til
ulempe for fiske, båtliv, bading og kraftproduksjon.

Det er ikke funnet forskjeller i mengden krypsiv på

I tillegg kan de store forekomstene begrense

kalkede og ukalkede elvestrekninger i Kvina,

utbredelsen av andre planter og dyr lokalt i

Mandalsvassdraget eller Tovdalvassdraget.

vassdragene.

Gjødsling medfosfor og vekst av krypsiv: Etter
forsiktig gjødsling med fosfor ble arealdekningen

Mål
Finne årsakene til problemvekst av krypsiv i
Sørlandsvassdrag
Begrense problemveksten av krypsiv

av krypsiv i Nedre Lundetjenn redusert fra 20-25%
til ca. 1% ( 1999-200 I ) . Endring i forholdet mellom
nitrogen og fosfor (NIP-forholdet) både i vann og
planter kan ha forårsaket reduksjonen. Økt begroing

Relevans for forvaltningen

på krypsivplantene kan også ha vært av betydning.

Å finne årsakene til problemveksten har stor

Kartlegging av utbredelse: Det er registrert I 500 -

betydning for vurderingen av tiltakene som må

2 000 dekar med massiv krypsivvekst i Mandals-

settes inn. Erfaring med ulike fjerningsmetoder skal

vassdraget, 2 100 dekar i Tovdalsvassdraget og 500

gi grunnlag for å sette inn effektive tiltak.

dekar i Kvina. Kraftig vekst er registrert både på

Resultater mål 1 - Årsaker
Analyse av eksisterende data: En analyse av

regulerte og uregulerte, kalkede og ukalkede
lvestrekninger.

eksisterende data viste at vi ved prosjektstart ikke
hadde nok data til å kunne gi svar på
årsaksspørsmålet. Det var behov for nærmere
bearbeiding av eksisterende data og et helt klart
behov for å framskaffe nye datasett.

Mulig sammenheng mellom kalking og
problemvekst av krypsiv: l en reundersøkelse av 29
innsjøer ble det registrert mindre krypsiv i 2004 enn
på 1990-tallet, til tross for fortsatt kalking. For
enkelte lokaliteter var tilbakegangen betydelig.
Likevel ble det funnet store mengder krypsiv i
enkelte innsjøer, både visne bestander som lå på
bunnen, og vitale, stående såter med friske

Krypsivet dekker hele elva. Otra ved Rysstad i Valle.

årsskudd. Dette reiser spørsmålet om krypsivet kan

Foto: Tor Kviljo.

Krypsiv og laks: For å finne ut om tilgroing av
krypsiv skaper problemer for laks ble det
gjennomført undersøkelser på fem ulike
gyteområder i Mandalselva i 2004-2005. På ett
viktig gyteområde viste resultatene at tilgroing kan
ha negativ innvirkning gjennom akkumulering av
sand og mudder som reduserer kvaliteten på
gyteområdet, samt at krypsivet danner en fysisk
barriere som forhindrer laksen i å grave gytegroper.

Andre aktuelle metoder:
Styrt innfrysning: På regulerte elvestreninger
senkes vannstanden i en kuldeperiode på
vinteren for å l a krypsivet fryse inn i elveisen.
Under gunstige forhold kan store mengder
plantemasse bli revet løs og fraktet nedover
elva under påfølgende spyleflom. Tiltaket
krever opprydding i etterkant.
Klipping/slamsuging: Det er gjort enkelte

Resultater mål 2 - Fjerning av krypsiv

forsøk på 90-tallet. Resultatene er sterkt

Krypsiv og mudder er tjernet på tilsammen ca. I00

avhengig av bunnforholdene på stedet. Ujevn

dekar elveareal i Otra og Mandalselva. Volumet av

bunn med mye og stor stein skaper problemer

krypsiv og mudder utgjør totalt 20 - 30 000 m3 i de

for utstyret.

to elvene. Områder som er attraktive for friluftsliv,

Selv om mesteparten av krypsivet inkludert

samt gyteområder for fisk, er prioritert i arbeidet.

rotstokker og mudder fjernes, tar det bare 4-5 år før

Krypsivprosjektet har hatt begrensede midler til

dekningsgraden er tilbake på samme nivå som

tiltak. Gravemaskin har vært mest kostnadseffektiv

tidligere. El fell som renskes må derfor følges opp

til nå, og har derfor blitt brukt i tjerningsarbeidet.

med ytterligere tiltak for å holde krypsivet borte.

Erfaringene kan oppsummeres slik:

Anbefalinger

Maskinen er avhengig av fast og god bunn, og

Del er en påfallende sammenheng mellom

lav vannstand.

utbredelsen av problemvekst og høyt nedfall av

Under gode forhold kan gravemaskinen arbeide

atmosfærisk nitrogen. Forhøyede konsentrasjoner

effektivt og grave opp mye masse på relativt

av nitrogen i vann kan tenkes å stimulere

kort tid.

krypsivveksten og denne problemstillingen bør

Planterester og mudder som driver nedover

derfor undersøkes nærmere.

elva kan skape problemer for andre brukere.
Arbeid på lav vannstand og lav vannhastighet
minsker avdriften.
Det er vanskelig å unngå at maskinen tar med

Fjerningstiltak bør fortsatt gjennomføres for å
bygge opp kompetanse og erfaring med ulike
metoder.

seg en del av den opprinnelige elvegrusen.

Fjerning av krypsiv i Mandatselva ved Torsland i Åseral. Foto: Svein Haugland.

VISUALISERING AV VANNFØRINGSENDRINGER
Prosjektleder: Einar Berg, Inter Pares as
Medarbeidere: Kjetil Sandsbråten og Finn R. Gravem, SWECO Grøner

Visualisering av mulige terskler ved Lienfoss i Tinnelva. Fotomontasje: Inter Pares as/lN'BY AS

Målsetting og forvaltningsrelevans:
Ved planlegging av inngrep i vassdrag som medfører endringer i
vannføring, stilles det i dag krav om å få belyst de visuelle
virkningene av tiltaket. Denne rapporten presenterer ulike metoder
for hvordan tiltakene kan visualiseres, hensyn som bør tas ved valg
av metode, samt fordeler, ulemper og bruksområder for dem. Mange av
problemstillingene er belyst med illustrasjoner.
Eksempler på aktuelle visualiseringsteknikker som er egnet for vassdrag er, foruten tradisjonell fotografering, blant annet høydefotografering, videoopptak, webkameraer, bildemanipulasjoner og
databaserte modellverktøy. Rapporten inneholder 12 faktaark som kort
beskriver hver enkelt av de tilgjengelige metodene. Kostnadene ved
metodene er inndelt i kostnadsklasser.

Konklusjoner og anbefalinger:
I dag finnes det mange metoder for å kunne visualisere vannføringsendringer på en realistisk måte, og til akseptable kostnader. For
beslutningstakere og forvaltning er dette et nyttig hjelpemiddel.
Visualisering bør rutinemessig inngå som del av kravspesifikasjonene
til utredninger som omhandler vannføringsendringer.

TILSIGSSTYRT MINSTEVANNFØRING
Prosjektleder: Jan-Petter Magnell, SWECO Grener AS
Medarbeidere: Finn Gravem, SWECO Grener AS
Kjetil Sandsbråten, SWECO Grener AS
Målsetting:

Søke å finne ut om tilsigsstyrte minstevannføringsslipp er en egnet metode, og
eventuelt mer egnet enn tradisjonelle slipp av minstevannføringer med faste slippmengder fordelt over året.

Metoder:

Prosjektet vil bli gjennomført som en deskstudie.
Innhente erfaringsgrunnlag fra Norge og internasjonalt:
Ved litteratursøk på universitetets (UiO) systemer
Ved søk på internett
Ved gjennomgang av relevante studier i FoU-programmet Miljøbaserte vannføringer
Ved innhenting av erfaringsdata fra arbeidet med søknad om varig
manøvreringsreglement i Suldalslågen
Ved innhenting av erfaringer fra bruk av tilsigsstyrt minstevannføring i
Australia
Gjennom telefon- og maiikontakt med forskere og institusjoner i Norge og
internasjonalt som har erfaringer med tilsvarende type minstevannføringsslipp
Systematisere og sammenstille innhentet informasjon og materiale.
Vurdere tilsigsstyrt minstevannførings egnethet og om og i hvilken grad dette
slippregimet gir mer naturlige forhold på en regulert elvestrekning enn
tradisjonelle minstevannføringsslipp.

Resultater:

Ved slipp av tilsigsstyrte minstevannføringer ivaretas de naturlige vannføringsvariasjonene, men i en nedskalert form. Prosjektet har ikke funnet noen elv i
Norge der denne typen minstevannføringsslipp gjennomføres fullt ut. Heller ikke
internasjonalt synes dette å være en vanlig benyttet metode, kun i Australia har en
gjort enkelte forsøk med slike vannslipp, i hvert fall i deler av året. Så langt vi har
kunnet bringe på det rene er det imidlertid ikke gjennomført praktiske forsøk for å
avdekke effekter av tilsigsstyrte minstevannføringer.
Tilsigsstyrte minstevannføringer vil gi mindre stabilitet i vannføringen, og gir
annen elvenær aktivitet mindre forutsigbarhet. En vil kunne få svært lave vannføringer i perioder da den naturlige vannføringen ville vært liten, og det er mulig
en må introdusere en nedre beskrankning som vannføringen ikke kan underskride.
På elvestrekninger der det er viktig med større flommer for å redusere begroing og
oppnå en ønsket transport av sedimenter, er det usikkert om tilsigsstyrt minstevannføring alene kan sikre dette. Spørsmålet blir da om det fortsatt vil være behov
for spesielle spyleflommer.
Tilsigsstyrte minstevannføringer vil redusere eller vanskeliggjøre allmennhetens
og myndighetenes mulighet til å kontrollere at det til enhver tid slippes en korrekt
minstevannføring.
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Konklusjon:

Som en foreløpig konklusjon, før en eventuelt får prøvd ut slipp av tilsigsstyrte
minstevannføringer i et norsk vassdrag, kan det virke som regulerte vassdrag med
svært små minstevannføringsvolum i prosent av naturlige årsvolum egner seg
dårlig for denne typen vannslipp. Nødvendige beskrankninger for å sikre at
vannslippene ikke blir for lave vil trolig "spise opp" det aller meste av de
tilgjengelige vannmengdene. I tillegg vil det kunne virke råflott å slippe de største
vannføringene i våte perioder, når restfeltet til den regulerte elvestrekningen også
bidrar med store vannføringsbidrag.
Noen vesentlige spørsmål må vurderes før tilsigsstyrt minstevannføring innføres i
norske vassdrag. Vil en nedskalert naturlig vannføring sikre noe mer naturlige
forhold for vanntemperatur, vannkvalitet eller økologi, og hvordan vil det rent
landskapsmessige inntrykket bli? Kan det være aktuelt og akseptabelt å kombinere
tilsigsstyrt minstevannføring med tiltak i vassdraget?
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INTERNASJONALE METODER FOR A
BESTEMME MILJØBASERT VANNFØRINGHVILKE EGNER SEG FOR NORSKE FORHOLD?
Organisering: Jo H. Halleraker har vært prosjektleder, og utarbeider rapporten i samarbeid med
Atle Harby - begge SINTEF Energiforskning AS. En diskusjonsgruppe med representanter fra
NVE, DN og Statkraft har vært med på å evaluere metoders egnethet for norsk forvaltningspraksis, definert dagens praksis i vassdragssaker og eventuelle behov for endringer i
forvaltningen.
Målsetting og forvaltningsrelevans: I dette prosjektet har vi fått i oppdrag å anbefale og
beskrive de mest egnede metodene som grunnlag for miljøbasert vannføring for norske forhold,
samt omtale eventuelle behov for justeringer av forvaltningspraksis i vassdragssaker.
Metoder: Det er i prosjektet utført et litteraturstudium, og sendt ut spørreskjema til et internasjonalt kontaktnett innen FoU av metoder egnet for å danne grunnlag for fastsetting av miljøbasert vannføring.
Resultater: Det har vært en rask utvikling på verdensbasis i FoU innen vassdragsmiljø i
regulerte vassdrag, og vitenskapelige anbefalinger har dreid fra statiske krav om minstevannføring mot mer fleksible krav til miljøbasert vannføring. Få land forvalter imidlertid sine
regulerte vassdrag i særlig grad etter miljøbaserte vannføringsprinsipper. Rapporten gir en
oppsummering av rådende metoder internasjonalt som grunnlag for fastsetting av miljøbasert
vannføring, med en omtale av praksis i et utvalg land som kan sammenlignes med Norge.
Kontakter i mer enn 13 land besvarte det utsendte spørreskjemaet.
Dagens norske forvaltningspraksis i vassdragssaker er beskrevet. I norske vassdragssaker er det
ofte en god beskrivelse av hvilke naturkvaliteter som finnes i det aktuelle området. Koblingene
mellom konsekvenser av hydrologiske endringer og virkningen av avbøtende tiltak er derimot
ofte svake i Norge. Avbøtende tiltak i form av habitatforbedrende tiltak og miljøbasert
vannføring i regulerte elver har et stort potensiale til å gi veldig skånsomme miljøvirkninger
lokalt, og bør derfor få økt fokus i norske vassdragssaker.
Hver metode som anvendes i analyser av miljøbasert vannføring kan ha en varierende grad av
subjektive vurderinger i seg, og ekspertvurderinger kan således inngå i alle metodene.
Vi har benyttet følgende hovedinndeling av metodene, som er illustrert i figur l:
I.

2.
3.
4.
5.

Hydrologiske metoder
a. Oppslagstabeller
b. Identifisering av sentrale hydrologiske hendelser
Hydrauliske vurderingsmetoder
Funksjonelle sammenhenger mellom fysiske forhold og biologi
Holistiske metoder
Hybride modellrammeverk

Internasjonalt er det få land som har standardiserte krav til metoder som grunnlag for fastsetting
av miljøbasert vannføring. En enkel, generell og perfekt (allment anerkjent) metode for å
kvantifisere og predikere miljøvirkninger av ulike nivåer på miljøbasert vannføring eksisterer
ikke. Det er imidlertid tilgjengelige metoder som langt på kan gi gode pekepinner på relative
forskjeller i miljøvirkninger som funksjon av vannføring. I forhold til kostnader virker de
generaliserte habitatmodellene utviklet i Frankrike veldig lovende og egnet for norske forhold.

Habitatmodellering har vært og er fortsatt den dominerende metoden for å predikere virkninger
på nøkkelarter ved endringer av det hydrologiske regimet.
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Figur 1. Skisse for kategorisering av metoder som grunnlag for miljøbasert vannføring med eksempler,
benyttet i utsendt spørreundersøkelse i prosjektet. BOGSAT er forkortelsen for "Bunch of Guys Sitting
Around a Table", dvs. vurderinger som ikke er basert på en etterprøvbar metode. Metoder nærmere forklart i
Halleraker & Harby (2006).

Konklusjoner og anbefalinger: Vi mener det er behov for å justere faktagrunnlaget i norske
vassdragssaker, og i større grad benytte etterprøvbare metoder som grunnlag for å vurdere
avbøtende tiltak. Kriterier for valg av metode bør være at de skal være etterprøvbare, anerkjente
og verifisert gjennom publisering tidligere. Vi anbefaler at alle metoder som benyttes til å
vurdere miljøbasert vannføring må kunne kvantifisere og sammenligne miljøvirkninger ved ulike
utbyggingsalternativer og med ulike avbøtende tiltak.
Vi foreslår at en standardisert analyse av flere hydrologiske parametere enn gjennomsnittlig
vannføring presenteres i alle saker. I vassdragssaker med antatt små og mellomstore miljøvirkninger anbefaler vi å bruke forenklede statistiske habitatmodeller og analyser av økologisk
relevante hydrologiske parametere på sesongbasis. I vassdragssaker med antatt store og gjerne
komplekse miljøvirkninger anbefaler vi å bruke holistiske metoder som kan inkludere tverrfaglige ekspertuttaleleser og modellsimuleringer på en kvantitativ måte.
Dersom forvaltningen viderefører praksis med at ekspertvurderinger skal være dominerende
metode for konsekvensvurderinger i vassdragssaker, så mener vi at en form for sertifisering av
utøvende konsulenter bør på plass. Vi mener likevel at ekspertvurderinger som settes inn i et
kvantifiserende system er kostnadseffektivt. Usikkerheten forbundet med miljøbaserte vannføringsmetoder og kunnskapen innen økohydrologi tilsier bruk av adaptiv forvaltning (som
prøvereglement) i regulerte vassdrag. På denne måten kan avbøtende tiltak til miljøformål
justeres om ikke forventede miljøforbedringer oppnås.

