








1. INNLEDNING

Sorn en del av forskningsprosjektet "Effektre gulering - milj ovirknin ger og
konfliktreduserende tiltak" , ble det vinteren 1997 igangsatt innsaml ing og
systematisering av erfaringsdata.

Den innsamlede og systematiserte litteraturen og erfaringsmateriale forutsettes benyttet
av de ulike delprosjektene, og vil bli innarbeidet i de ulike fagrapportene som
prosjektet vil utgi.

I arbeidet med å samle inn og systematisere litteratur har det blitt tatt en rekke
kontakter med ulike fagmiljøer i inn- og utland. Det har også blitt tatt kontakt med
kraftselskaper som har pumpekraftverk og som driver med effektregulering.

Bruk av vannkraftverk til korttidsregulering er vanlig i både USA og Europa. Likevel
synes det å være foretatt få studier som vurderer miljøkonsekvensene av driftsformen.
Innen biologi, som er det fagfeltet hvor det er gjort mest, er det foretatt en del studier
som vurderer konsekvensene for en enkelt art eller samfunn, mens lite er gjort for å
klarlegge konsekvensene for større deler av økosystemet.

2. MÅL

Arbeidet med innsamling og systematisering av erfaringslitteratur har hatt som mål å
fremskaffe oversikt over eksisterende kunnskap om miljøvirkninger av
effektregulering og pumpekraftverk. Det har vært et mål å innhente erfaringer fra
kraftverk som produserer energi på en måte som medfører store variasjoner i
vannstand og vannføring i berørte magasin og elvestrekninger (effektregulering), og
fra pumpekraftverk. Videre har man ns ket ase på forskningsprosjekter og
forskningsresultater som har vurdert avgrensede effekter av denne formen for
energiproduksj on. Erfaringer fra tidligere gjennomførte studier og analyser vil kunne
bidra til aavklare hvilke problemstillinger knyttet til effektregulering og
pumpekraftverk som er vesentl ige aundersoke nærmere.

Målet med innsamlingen av erfaringsdata blir her presentert punktvis:
Oppdatere prosjektets kunnskaper om milj øvirkninger av effektregulering og
pumpekraftverk.
Bidra til valg av problemstillinger som prosjektet skulle prioritere.
Bidra til avklaring av valg av undersøkelsesmetodikk og dataverktøy.

Dette skulle gjr e s ved a :
Skaffe oversikt over kraftselskap i inn- og utland, med erfaring fra effektregulering
og drift av pumpekraftverk. Etablere kontakter.
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-Ont ar i o Hydro ,  Toront o
-Vat tenfal l Utvecling AB., Vallingby
-Vattenfall Hydropower, Stockholm
-Naturvardverket, Sverige
-Harza Engineeri ng Company, Chicago
-U.S. Department of Energy
-Northern Prairie Science Center
-Vinstra Kraftselskap
-Vest-Agder En ergiv erk
-Hydro En ergi
-Fylkesmannen i Vest-Agder, Milj øvernavdelingen

Henvendelsene har i de fleste tilfellene vært re ttet direkte til navngitte personer.
International Energy Agency (IEA) i Canada har dessuten videresendt vår henvendelse
til 20-30 personer/in sti tusj oner.

Et flertall av henvendelsene har ikke medført svar og en stor del av de som har svart
opplyser at de ikke kan hj elpe fordi det ikke finnes dokumentasjon på
milj øvirkningene av effektregulering og pumpekraftverk .

3.2 Innsamling av erfaringer fra litteratur og FoU-prosjekter

I arbeidet med inn samling av faglitteratur om emnet er det:
foretatt søk på intem ett ved bruk av egnede søkeord ,
lagt igjen spørsmål på diverse aktuelle hjemmesider,
kontaktet forsknings- og forvaltningsinstitusj oner i inn- og utland,
gjennomfort litterat ursk i BIBSYS,
gjennomført litteratursøk i databaser tilgjengelige ved Biologisk institutt, UiO,
lett opp og kopiert litteratur ved Zoolog isk bibliotek , UiO,
lett opp og kopiert litteratur ved NVEs b ibliotek ,
bestilt litteratur via NVEs bibliotek,
utvekslet litteraturreferanser med SINTEF sitt effekt-prosjekt,
fått EU Inovasjon til  å  gjennomføre søk i databasen CORDIS
(forskningsprogrammer i EU).
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en vannf ri ng pa85 m' ls padagtid og 25 m' /s panatt eti d. End ringene i
pro duksj onsmn steret ber re r vannfr ingene i perioden desember - februar.

Forfattere:
Tittel:

Publikasjon:

Brabrand , Å ., Bremnes, T. og Saltveit, S.J.
Fiskeribiologisk konsekvensvurdering i Lågen ved effektkj øring av
nedre Vinstra kraftverk.
Rapport nr. 15 1 1994. Laboratorium for ferskvannsøkologi og
innlandsfiske (LFI ).

På den undersøkte strekningen mellom Harpefoss og utløpet Losnavann ble det
hovedsakelig påvist steinsmett. Selv på arealer som egnet seg godt for småørret var
tettheten av småørret lav . Andre studier viser at småørret er relativt aktiv om natten, og
står hovedsakelig over bunnarealer der det er grov bunn og gode skj ulmuligheter.
Dette gjør at småørreten antas a kunne bevege seg bort fra reguleringssonen om natta.
Det antas at effekten av den døgnvariasj onen som er beregnet er av liten betydning for
ørretbestanden i Lågen.

Forfattere:
Tittel:

Kalas, J.A., Reitan, 0 . og Jordhøy, P.
Endringer i dri ft ved Nedre Vinstra kraftverk - effekter på overvintrende
fossekall. 1996.

Publikasjon: Oppdragsmelding 435. NINA.

Desembertellinger viser at det har vært en betydelig reduksj on i antall fossekall langs
Lågen mellom Vinstra bru og Frya i perioden 1977-95, og for årene etter iverksettelsen
av endret reguleringsreglement ( 1990-95) er det observert under halvparten så mange
fugler sammenlignet med perioden 1977-89.

Studier av fossekallens aktivitet i området gir ytterligere indikasjoner på at endringene
i vannføringsregime ved nedre Vinstra kraftverk har bidratt til reduksjon av
vinterforekomster av fossekall langs denne elvestrekn ingen.

Vinteren 199 1/92 ble det ikke foretatt døgnregulering på strekningen, men antallet
fossekall økte ikke. Dette indikerer at det også er andre årsaker med i bildet enn
døgnregulering , f.eks langtidsvirkninger av de omfattende vannstandsendringene på
forekomster av fossekallens føde.

Forfatter:
Tittel:

Publikasjon:

Astebl , S.O.
Virkning på grunnvannsforholdene ved utvidelse av nedre Vinstra
kraftverk. 1990. Delrapport : Sammenstilling av eksisterende data . 199 1.
Delrapport : Sammenstilling av data fra vinteren 1990/9 1. Geofuturum
as.

Reguleringen girkt dgnv ariasjon i elvevannstanden. Dette medf re noe str r e
pendling i grunnvannstanden , men dette vil kun ha effekter i de elvenære områdene. I
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4. 1.4 Za r nowiec: Pola nd ' s la rgest pumped-storage power pla nt.

Pu blikasjon : Hydropower Dams. Issue Two, 1996

Zamowiec er Polens største pumpekraftverk. Verket ble satt i d rift i 1983 og det ble
foretatt en omfattende ette rundersøkelse i 1994. Artikkelen er skrevet på bakgrunn av
denne undersøkelsen . Anlegget har en installert effekt pa 7 16 MW, har en maksimal
slukeevne pa 720 m' /s og en pump ekapasitet pa 600 m' ls.

Anlegget er i drift gjennomsnittlig 13 t imer i døgnet ; 5,5 timer produksj on, 6 timer
pumping og 1,5 timer omstilling/kompensasjon. Produksj onen foregår primært morgen
og ettermiddag.

Det øvre reservoaret er anlagt i morenemasser, har en maksimal overflate pa 135 ha og
en magasinkapasitet på l 3.8x 10° m'. Daglig fluktuerer vannstanden med opp til 16 m,
med HRV= 126 moh.

Zarnowiec sjen har en overfl ate pa 14 km , et totalvolum pa 118 x 10° m' og midlere
vannstand er 1.34 moh. Fra kraftstasj onen går en kanal ut i sj øen .
Vannstandsvariasjonen er ca 1 meter og skaper et 10- 15 meter bred reguleringssone.
Minstevannf ringen ut av sj e n er 0,4m'/s.
Temperatursj ikt eksisterer ikke i Zamowiec sj øen og gjennomsnittstemperaturen er
noe høyere enn før reguleringen .

Antallet fiskearter er det samme som før reguleringen, men antallet av ankelte arter har
avtatt pga ødelagte gyteområder. Antallet fisk med verdi for fiske har avtatt, mens
antallet fisk uten verdi har økt. Fisk har ikke blitt med vannet opp til øvre magasin.
Rapportene fra etterundersøkelsene er skrevet på polsk .

4.2 Erfaringer fra litteratur og FoU-prosjekter

Det har ikke vært mulig å skaffe til veie rapporter fra milj økonsekvensutredninger eller
lignende som direkte belyser konsekvensene av effektregulering og pumpekraftverk .
Denne typen litteratur ville vært av stor verdi for prosj ektet.

Vi er nå blitt kjent med at prosjekt i F inland har sett på ulike milj øvirkninger av
effektregulering i et vassdrag i Nord-Finland, j f Sinisalmi, 1997 . Rapporter på finsk
med engelsk abstract vil b li forsøk t anskaffet.

Det har vært noe enklere a fa tak i fagartikler, som ofte tar utgangspunkt i et
manøvreringsregime og ser på virkningene av dette for et avgrenset fagområde.
Art iklene er skrevet med utgangspunkt i et fagfelt, og bærer i en del tilfeller preg av

manglende kunnskap og forståelse for kraftproduksj on og manøvrering. En del
milj økonsekvenser av effektregulering og pumpekraftverk er ikke spesifikke for disse
produksjonsformene, men forekommer også som virkninger av andre menneskeskapte
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4.2.2 Generalized Model f or Predicting Spaw ning Success of Fish in Reservoirs
with Fluctating Water Levels.

Forfattere:
Institusjon:

Publikasjon:
Nøkkelord:

Bennett , D.H., Maughan, O.E. & Jester, D.B. j r.
Virginia Cooperative Fishery Research Unit, Virginia Polytechnic
Institute and State University.
North American Journal of Fisheries Management 5: 12-20, 1985.
vannstandsvariasjon, reservoar, gyting, datamodell, pumpekraftverk

En datamodell (SUCCESS) ble utviklet for a forutsi gytesuksessen for centrarchid-fisk
(lakseabborfamilie) i et pumpereservoar. Modellen ble kvantifisert ved felt- og
laboratoriestudier med Lepomis macrochirus fra Leesville sjøen i the Smith Mountain
Pumped Storage Project i Virginia. Åtte modifiserbare underprogram ble brukt for a
øke generaliserbarheten og nytten av modellen . Nødvendige parametere i modellen er
vannstandsnivå pr . time, vanntemperaturregimer og en fordelingsbeskrivelse for hvor
gytingen foregår.

4.2.3 Distribution, Abundance and Development of Trichoptera Larvae in the
River North Tyne Following the Commencement of Hydroelectric Power
Generation.

Forfatter:
Institusjon:

Publikasjon:
Nøkkelord:

Boon, P.J.
Aquatic Environments Branch, Research and Advisory
Sevices Directorate, Scottish Natural Heritage, Edinburgh.
Regulated Rivers: Research & Management, Vol. 8, 2 11-224 (1993).
bunndyr, larver, diversitet, oppstrøms og nedstrøms dam

Elva North Tyne er kjennetegnet av store døgnfluktuasjoner. En studie av vårflue-
populasjoner (Hy dropsy chidae, Rhyacoph ili dae og Poly centrop odidae) ble igangsatt
for ase på virkningene av vannkraftproduksjonen (Fase III), og for asamme nligne
resultatene med tilsvarende studier før oppdemningen (Fase I) og etter oppdemning
(Fase II).

De tre artene Hy dropsy che silta lai, H. p ellucidula og Rhyacop hila dorsalis fortsatte a
dominere, men det var tydelige forskjeller mellom undersøkelsesstedene .
Artsdiversiteten på stasjonen nærmest dammen var dramatisk redusert ; 99% av alle
innsamlede larver var R. dorsalis. På stasjonen 5 km nedenfor , hvor H. sil talai hadde
dominert, utgjorde nå R. dorsalis 65% av innsamlet materiale . Det tyder på at de store
fluktuasjonene favoriserer predatoren R. dorsalis pa bekostning av de filtrerende
Hydropsy che pp.

Oppstrøms Kielder Water, var R. dorsalis dominerende i bunndyrinnsamlinger.
Antallet  H. siltalai var 10 ganger lavere enn i Fase II og 60 ganger lavere enn i Fase I.
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vannfr ing svariasjone r, som endringer i van ndybde, temperat ur og sed ime ntskuring .
Få arter e r tilpasset daglige vannf ringsendri nger.

Artikkelen påpeker forskningsbehov og ser på muligheter for avbøtende tiltak .

4.2.7 Impact of a pumped storage station on temperature and water quality of
the two reservoirs.

Forfatter: Enderle , Marie-Jose .
Publikasjon: ISEM Journal, Volume 4 , Nos. 3-4, 1982. Sp.
Nøkkelord: matematiske modeller , te rmiske sj iktninger, vannkvalitet

Formålet med studien er å forutsi virkningen av et planlagt pumpekraftverk på
temperatursj iktningen og vannkvaliteten i Chastang reservoaret i Dordogne elva.

En matematisk modell brukes på et eksisterende anlegg i Frankr ike . Man ser på
virkninger på vanntemperatur og vannkvalitet av en mulig utvidelse av et
pumpekraftverk . Man ser spesielt på temperaturinnblandingen i vannet.

Det blir testet ut matematiske modeller for å forutsi virkningen av et planlagt
pumpekraftverk på temperatursj iktning og vannkvalitet i det eksisterende lavere
reservoaret. Den utviklede modellen kombinerer en vind-blanding integral modell med
en transportmodell og en vannkvalitetsmodell .

4.2.8 Differenses in Littoral Fauna Due to Fluctating Water Levels Below a
Hydroelectic Dam.

Forfattere:
Publikasjon:
Nøkkelord:

Fisher, Stuart G ., La V oy, Alison .
Journal F isheries Research board of Canada, Vol. 29 , no . 10, 1972, 5 p .
bunndyr , reservoar

Vannstandsfluktuasjoner i et reservoar i Connecticut River skaper en "tidevannssone" .
Langs et transekt i denne sonen fra høyt til lavt vann ble det observert en økt
taxonomisk diversitet og tetthet av bunndyr. Sammensetningen av samfunnene skiftet
fra fj aermygg/faborstemar k dominan s på de sterkest eksponerte områdene til musling
dominans på de minst eksponerte områdene.
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Den best studert e bio logiske konsekvensen er strand ing. Omfanget av strandi ng
avhenger av fiskens alder, type bunnsubstrat , elvas form/k ontur, gra den av
vannf ringsendring, hyppigheten av strømningsendring, arten og tid på døgnet.
Andre biologiske effekter har ikke blitt grundig studert . Dette gjelder tørrlegging av
gytegroper, invertebrat-produksj on, fiskens utvandring/flytt ing og gyting. Disse
virkningene kan b li betydelige .

Det konkluderes med at virkningen av vannf ringsendringer er oversett i mange
stedsspesifikke undersøkelser.

4.2.16 Mortality og pre-smolt Atlantic salmon, Salmo salar L., and brown trout,
Salmo trutta L., caused by fluctating water levels in regulated River
Nidelva, central Norway.

Forfatter:
Institusjon:
Publikasjon:
Nøkkelord:

Hvidste n , N. A.
Direktoratet for naturforvaltning .
J . F ish B iol. (1985) 27, 000-000, 8 p .
ørret, laks, rekruttering

Nidelva er regulert for kraftproduksjon. Vannføringen kan variere fra 150 til 30 m' s pa
10 minutter ved utløpet av kraftverket. Vannstanden synker da med 50 cm i løpet av de
neste 30 minuttene .

Vannføringsfluktuasj onene er årsaken til store tap av O+ laks og ørret . Rekrutteringen
av laks er vurdert som tilfredsstillende , mens den er redusert for ørreten som følge av
stranding .

4.2.17 Responses of the bentbie fauna to short-term lowerings of the w ater level
in a lowland stream in Denmark,

Forfattere:
Institusjon:
Nøkkelord:

Jensen , F . & Jensen, C. F.
Museum of Natural History, Universitetsparken, Århus
bunndyr, relokalisering , minstevannføring

En del av Gudenaa i Danmark var delvis ski lt fra sitt normale løp i j anuar 1979. På den
berørte strekningen var det vannføring om dagen, mens vannet ble ledet bort om
natten. Dette forårsaket minst 50% reduksj on i bunndyrfaunaen . Bunndyrfaunaen b le
rekolonisert ved hj elp av tilførsel fra områder oppstrøms, og i mai 1980 var faunaen
intakt. I mai 1980 ble vannet ledet bort igjen i en fjortendagers periode, men denne
gangen ble det beholdt et konstant lavt vannivå. Denne hendelsen hadde langt mindre
innvirkning på faunaen. Bare gravende arter ble påvirket.
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4.3 Diskusjon

Litteraturstudiet har hatt som mal a fre ms kaffe erfaringsdata fra effektregulering og
pumpekraftverk av verdi for de fagfelt som dekkes av forskningsprosjektet
Effektregulering - miljøkonse kvenser og konfliktreduserende tiltak. Dette har vist seg
ave re vanskelig. Virkningen for vannlevende arter, samfunn og habitat, spesielt i
elver, er relativt godt beskrevet i faglitteraturen. Flere av artiklene påpeker at
virkningene skyldes temperaturendringer, ustabile substrat- og bunnforhold, endret
næringstilgang mv i tillegg til endringene i vannstands- og vannføringsforholdene. For
disse fagfeltene har det imidlertid vært vanskelig å fremskaffe erfar ingsdata og
forskningsresultater.

Det har vært et mål og ønske for arbeidet å finne fram til undersøkelser som kunne
dokumentert ulike milj øvirkninger av en konkret utbygging/drift. Slike
miljokonsekvensutredninger (EIA[EIS) har det imidlertid vært svært vanskelig å spore
opp. Dette bekrefter behovet for og verdien av helhetlig forskning på dette feltet. Vi er
gjort kjent med at det er gjennomført et prosjekt i Finland som trolig har en del
fellestrekk med Effektreguleri ng - milj v irkni n ger og konfliktreduserende tiltak.
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Vedlegg 1 Effektreguleringsprosjekter og tilhørende litteratur

Firma
Re ulanter o

Prosjektnavn
ros 'ekter med effektre ulerin o um ekraftverk

Effekt- Pumpe- Publikasjoner
re kraftv.

Nedre Vinstra Utvidelse av Nedre
Kraftverk Vinstra Kraftverk X

Nedre Vinstra Utvidelse av Nedre X
Kraftverk Vinstra Kraftverk

Nedre Vinstra Utvidelse av Nedre X
Kraftverk Vinstra Kraftverk

Nedre Vinstra Utvidelse av Nedre X
Kraftverk Vinstra Kraftverk

Alta Kraftverk Fors»k med X
korttidsregulering i
Altaelva 07 .04 .92

North Sco tland Foyers Power X X
Hydro-Electri c Station
Board

Zarnowiec X X

stebl , S.O. Virkn ing på grunnvannsforho ldene ved
utvidelse av Nedre Vinstra kraftverk. 1990 .
Delrapport : Sammenstilling av eksisterende data.
199 1. Delrapport : Sammenstilling av data fra vinteren
1990/9 1. Geo uturum as.
Brabrand , ., Bremnes, T . og Saltveit, S .J. 1994 .
Fiskeribiologisk konsekvensvurdering i Lågen ved
effektkj øring av Nedre Vinstra kraftverk. Rapport nr .
15 1 1994 . Laboratorium for ferskvannsøkologi og
innlandsfiske (LFI).

Kalas, J.A., Reitan, 0 . og Jordhøy, P. 1996 . Endringer
i drift ved Nedre Vinstra kraftverk - effekter på
overvintrende Fossekall. 0 dra smeldin 435.NINA .
Asvall, R. P . 1994 . Nedre Vinstra Kraftverk . Nytt
manøvreringsreglement, virkninger på isforholdene .
HM-nota t 13-94 , N VE,

Jensen, J.W. & Koksvik, J. I. 1996. Fiskerisakkyndig
uttalelse om reguleringens virknnger på den
lakseførende strekning av Altaelva.
Koksvik, J.I. & Jensen, J.W . 1992 . Rapport fra
korttidsre ulerin i Altaelva. Vedle til brev.

Utskrifter fra internett

Majewski , W. 1996 . Zarnowiec: Poland 's largest
p umped-storage powerp /ant.
H dro ower & Dams (42-45) Issue Two, 1996.



Vedlegg 2 Litteraturreferanser

Forfatter og institusjon Tittel

Litteratur med verdi for delprosjektene i "Effektregulering - Miljø"

Sanns nli bet dnin for del ros'ekt
Optimalis Is- og
erin vann tem

Bain, M., Finn, J .T. & Booke,
H.E.
Universit o Massachusetts

Bennet t, D.H., Maughan , O .E.
& Jester, D.B. j r.
Virginia Cooperative Fishery
Research Unit, Virginia
Polytechnic Institute and State
Universit

Boon, P.J.
Aquatic Environments Branch,
Research and Advisory Sevices
Directorate, Scottish Natural
Heritage, Ed inburgh.

Brusven, M.A.  & T rihey, E .F.
Idaho Water Resources
Research Institute, University
og Idaho

Corrar ino,  C.  A. and Brusven,
M . A.  Dep. o f Plant, So ils and
Entomological Sc iences. Univ.
of Idaho.

Streamfl ow Regulation and Fish Community
Structure
Ecolo  , 69 2 , 1988, 382-392
Generalized Model f or Predicting Spawning Success
of Fish in Reservoirs with Fluefating Water Levels
North American Journal o f Fisheries Management
5: 12-20, 1985

Klima Erosjon Fjord - turbiditets -
kn in - biolo i

Distribution, Abundance and Development of
Trichop tera Larvae in the River North Tyne
Following the Commencement of Hydroelectric
Power Generation.
Regulated Rivers: Research & Management, Vol. 8,
2 11-224 (1993).

Interacting Effects of Minimum Flow and
Fluctuating Shorelines on Benthic Stream Insects
Research tecnical Completion Report, Project A-
052-IDA, 78 p . (hos L.L./SE)

Erosj ons- Bio logi
sikri n

X

X

X X

X

The Effects of Reduced Stream Discharge on Insect
Drift and Stranding of Near Shore Insects.
Freshwater Invertebrat Biol. May 1983, 11 p.

X
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Litteratur med verdi for delprosjektene i "EfTfektregulering -Milj o"

Forfatter og institusjon

Cushman, Robert M.
Environmental Sciences
Division, Oak Ridge National
Laboratory, Oak Ridge,
Tennessee
Enderle, Marie-Jose

Fisher, Stuart G., La Voy,
Alison

Gore, J.A., Niemela, S., Resh,
V.H and Statzn er, B.

Grelsson, G.
Dept. of Ecological Botany,
University of Umea, Sweden

Gersich, F.M. & Brusven,
M.A.
Department of Entomology,
Universit o Idaho
Heggenes J.
Department of Nature
conservation, NLH, Norge

Tittel
Optimalis Is- og
erin vann tem

Sanns nli bet dnin for del ros'ekt
Klima Erosjon Erosjons- Biologi

sikrin
Fjord - turbiditets-
k nin - biolo i

Review og Ecological Effects of Rap idly Varying
Flows Downstream f rom Hydroelectric Facilities
North American Journal of Fisheries Management
5:330-339, 1985

X

Imp act of a p ump ed storage station on temp erature
and water quality of the two reservoirs
ISEM Journal, Volume 4, Nos. 3-4, 1982
Diffe renses in Littorqal Fauna Due tu Fluctating
Water l evels Below a Hydroelectic Dam
Journal Fisheries Research board of Canada, Vol.
29, no. I0, 1972, 5
Near-Substrate Hy draulic Conditions Under
Artificial Floods f rom Peaking Hy dropower
Op eration: a Preliminary Analysis of Disturbance
Intensity and Duration.
Regulated Rivers: Research & Management, Vol. 9,
15 - 34 (1994).
Comp arison of Vegetation Stability on two River
Banks, Subj ect to Short-term Water-level
Regulation, at the River Umealven in Northern
Sweden, 8 .
Insect Colonization Rates in Near-Shore Regions
Subj ected to Hy droelectric Power Peaking Flows
Journal of Freshwater Ecology, Volume 1, Number
2: 23 1-236 Au ust, 1981
Effects of Short-term Flow Fluctations on
Disp lacement of and Habitat Use hy, Brown Trout
in a Small Stream
Transaction of the American Fisheries Society
117:336-344, 1988

X

X

x x X

X X X

X

X
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Litteratur med verdi for delprosjektene i "Effektregulering - Miljø"

Forfatter og institusjon

Henri cson, J. & Muller,  K
University of Umeå

Tittel

Stream Regulations in Sweden With Some Examp les
f rom Central Europe.
The Ecology og Regulated Streams. 183- 199 . I 980 .

Optimalis Is- og
erin vann tem

Sanns nlig bet dnin for del ros 'ekt
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