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FORORD 

Hensikten med 

status-rapporter, 

denne 

er å gi 

rapporten, 

en oversikt 

som 

over 

5 

med tidligere 

virksomheten i 

programmet, å vise framdriften i de forskjellige prosjekter og 

å gi foreløpige resultater. Alle prosjekter som helt eller 

delvis er finansiert gjennom Biotopjusteringsprogrammet er 

omtalt. 

Denne oversikten inneholder utdrag fra statusrapporter for 1990 

utarbeidet av de ansvarlige for de ulike delprosjekter. Dels er 

rapportene gjengitt noenlunde ubeskåret, dels er de redigert og 

omskrevet for å danne en naturlig enhet. 

Oslo, april 1991 

John E. Brittain Jon Arne Eie 
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INNLEDNING 

Inngrep i og ved vassdrag resulterer svært ofte i reduksjon av 
variasjon og biologisk mangfold. Med biotopjustering menes i 
denne sammenheng målrettede tiltak som tar sikte på å legge 
forholdene til rette for de organismer vi ønsker å begunstige, 
og som skal redusere skadevirkningene av ulike tekniske 
inngrep. Man ønsker å legge forholdene til rette for et variert 
og levende landskap ikke minst av hensyn til menneskelig 
aktivitet i og omkring vassdragene. 

Det første som ble gjort for å redusere skadevirkningene av 
kraftutbygging i Norge, var å sette ut fisk i vann der 
gyteforholdene pga. regulering var blitt helt eller delvis 
ødelagt. Det ble brukt både villfisk fra andre områder og fisk 
fra klekkerier. Ved mange reguleringer foreligger pålegg til 
regulanten om utsetting av fisk. 

Det neste man begynte å interessere seg for, var elver med 
redusert eller manglende vannføring. Siden midten av 1960-årene 
har det vært vanlig å bygge terskler i regulerte elver for på 
den måten å ta vare på restvannføringen og skape bedre 
biologiske forhold i de regulerte vassdragene. I de senere år 
har det også blitt vanlig å gi pålegg om en viss 
minstevannføring. 

Parallelt har det skjedd store endringer i behandlingen av 
områdene omkring et regulert vassdrag. Massetak, steintipper, 
riggområder og veier blir behandlet med tanke på hurtigst mulig 
å kunne lege de sår som ble påført landskapet, og reetablere 
noe av den biologiske balanse som ble forstyrret. Etterhvert 
har mange ulike tiltak vært fremme i diskusjonen. Noen har vært 
prøvd, andre er bare på idestadiet. 

I 1975 ble Terskelprosjektet startet. Prosjektet var et 
samarbeid mellom Norges Vassdrags- og Elektrisitetsverk
Vassdragsdirektoratet, Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, 
Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Målsettingen 
for prosjektet var: 

å klarlegge økologiske endringer som finner sted i rennende 
vann ved reguleringer og terskelbygging. 

- på grunnlag av de observasjoner som ble gjort, komme med 
synspunkter til hvorledes fremtidige tiltak bør være for å 
styre utviklingen i de regulerte vassdrag i en ønsket 
retning. 

Biotopjusteringsprogrammet er en naturlig oppfølging av 
Terskelprosjektet. Foruten å anvende den økologiske viten om de 
biologiske forhold i rennende vann som ble ervervet gjennom 
Terskelprosjektet og andre relevante undersøkelser, er 
hensikten gjennom praktiske forsøk å utprøve nye tiltak som kan 
redusere skader og ulemper ved inngrep i og ved vassdrag. 
Lokaliseringen av de forskjellige delprosjekter av Biotop
justeringsprogrammet i 1990 er vist i Fig. 1. 

Med eller uten vannkraftutbygging vil det i overskuelig framtid 
bli foretatt betydelige inngrep i norske vassdrag. Ofte vil det 
være såvidt omfattende landskapsmessige omveltninger at det 
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lokalt vil bli helt "nye" segmenter aven elv eller "nye" 
landskapsrom. I slike situasjoner ønsker man å utnytte 
mulighetene til å bygge inn tiltak av Økologisk og 
landskapsmessig karakter innen akseptable økonomiske rammer. 
Målet må være å finne frem til så enkle, rimelige og 
vedlikeholdsfrie tiltak som mulig og fortrinnsvis slike som 
begunstiger naturlige prosesser. Det vil altså svært ofte være 
snakk om å gjenskape forhold som ligger nær opp til de 
opprinnelige naturforhold. Der dette ikke lar seg gjøre, vil 
det også være aktuelt å skape "nye" naturforhold dersom dette 
totalt kan være med på å redusere skadevirkningen av inngrepet. 

1. Meltingen 

2. Søya 

3. Innerdalen 

4. Hareidselva 

5. Lesjaleirene 

6. Eksingedalen 

7. Myrkdalsdeltaet 

6 
7 

8. Hunnselva 

3 

Fig.1: Lokalisering av de ulike deler av Biotopjusteringsprogrammet i 1990 
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TERSKELUNDERSØKELSENE IEKSINGEDALEN 

Forskere ved Universitetet i Bergen har arbeidet i Eksinge
dalsvassdraget mer eller mindre kontinuerlig siden 1967, da 
Bergenshalvøens kommunale kraftselskap (BKK) gjorde sine 
forundersøkelser for Evangerutbyggingen. Senere ble forskningen 
utført i regi av Terskelprosjektet og Biotopjusterings
programmet. Eksingedalen har vært et hovedområdet for 
undersøkelsene. I 1988 inngikk NVE-vassdragsdirektoratet og 
Universitetet i Bergen en intensjonsavtale om å bygge opp en 
feltstasjon på Ekse. 

Utgangspunktet for forskningen idag er å bygge videre på den 
kunnskap som allerede finnes i området. Dette gjelder for 
eksempel produksjonsforhold og suksesjon for fisk og fiskens 
næringsdyr i terskelbassenget på Ekse. Et annet hovedmål er å 
finne ut hva et regulert vassdrag kan produsere dersom det 
gjøres enkle tiltak. 

BEITEEFFEKT AV AURE PÅ BUNNDYRSAMMENSETNING OG BIOMASSE I ET 
TERSKELBASSENG I EKSINGEDALEN 

virksomheten i 1990 

Aurens beiteeffekt på bunndyrsamfunnet i terskelbassenget på 
Ekse ble videreført i 1990 ut fra erfaringene oppnådd året før. 
Grunnet høy vannføring ble igangsettingen av forsøket noe 
forsinket, men ikke mer enn at det kunne gjennomføres over 2 
måneder. 

Beiteeffekten skulle måles ved å holde et varierende antall 
fisk på et begrenset bunnareal. Dette ble utført ved at fisken 
ble stengt inne i bur plassert på bunnen av terskelbassenget. 
Fisken ble derfor tvunget til å søke næring fra bunnarealet 
avgrenset av burenes vegger. Bunndyrtettheten innenfor og 
utenfor burene skulle måles etter en måned og ved avslutning av 
forsøket. 

Det ble konstruert og satt ut 6 trekantete bur (lx2m) . Den 
spisseste enden sto mot strømmen. Innvendig i hvert hjørne var 
det slått ned lange jernstenger i substratet (barduner) som 
skulle holde burene på plass. Burenes sider hadde vannrette 
kanter (skjørt) nederst. Disse ble gravet ned og substrat ble 
lagt over skjørtene for å hindre fisk i å unnslippe ved bunnen. 
I to og to bur ble det satt ut henholdsvis O, 3 og 10 fisk. 
Sammenlignet med tettheten av fisk i bassenget er både 3 og 10 
fisk meget høye tettheter. 

Det ble innsamlet 
plassert for 
bunnfaunaen. 

o a 
bunnprøver fra området hvor burene ble 
fastslå tettheten og sammensetningen av 

Burene ble holdt under oppsikt. Første innsamling av bunnprøver 
fra burene måtte forskyves i tid grunnet stor vannføring. I 
stedet for lavere vannstand fikk vi i ventetiden en storflom 
kombinert med stor transport av organisk og uorganisk 
materiale. Store mengder blader festet seg på burene. Dette 
førte til at sidene ble klemt inn og at burenes funksjon i 
eksperimentet ble ødelagt. Storflommen førte også til at 
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bunnsubstratet utenfor burene også ble helt endret. Bak burene 
la det seg opp store banker av sand og grus, mens dette 
materialet var spylt vekk fra andre områder. Totalt var 
forholdene nå så endret at det ikke lenger var noen mening i å 
fortsette eksperimentet. Prosjektet er derfor oppgitt. 

Vurdering 

vår lærdom av dette er at eksperimenter av denne typen meget 
vel kan gjennomføres på Ekse i normale år med lite 
overskuddsvann (overløp på magasinene). I år med svært høy 
fyllingsgrad, hvor Grønndalsmagasinet har overløp så godt som i 
hele sesongen, bør slik forsøk ikke igangsettes. 

Prosjektansvarljg: Gunnar Raddum, Laboratorjum for ferskvanns
økologi og innlandsfiske (LFI), Zoologisk 
Museum, Universitetet i Bergen. 

PRODUKSJON AV LAKSESMOLT I STERKT REGULERT ELVESTREKNING MED 
TERSKELDAMMER 

Innledning 

Prosjektets målsetning er å forsøke klekking av lakserogn fra 
stedegen laks i sterkt regulert elv med terskelbasseng. Rognen 
plasseres på antatt gunstige steder i elven. 

Virksomhet og resultater i 1990 

I mars ble det satt ut et begrenset antall øyerogn (1010 stk.) 
av laks i klekkeesker like ovenfor den lakseførende delen (ved 
Eikemo) i Eksingedalen. Kontroll av eskene viste relativt stor 
dødelighet, men ikke større enn det som ble registrert på 
naturlig gytt rogn i den lakseførende delen. Totalt har 513 
plommesekkyngel forlatt klekkeeskene. 

Rogn som ble lagt inn i klekkeriet døde også i meget stor grad. 
Årsaken er ukjent. Rognprøver ble innsamlet for å kontrollere 
mulig innslag av oppdrettsfisk. Resultatene fra analyse
laboratoriet foreligger foreløpig ikke. 

El-fiske om høsten viste fangst av et lavt antall lakseunger i 
området. Sett på bakgrunn av det lave antallet rogn som var 
klekket ser vi på resultatet som positivt. 

Det ble fanget et stort antall stamfisk om høsten. Disse ble 
holdt i anlegg fram til modning. Den siste uken før stryking 
fikk en imidlertid stor dødelighet på fisken. Denne gangen også 
av ukjent årsak. Prøver av fisken er sendt veterinær
myndighetene. Direktoratet for naturforvaltning har utsortert 
all oppdrettsfisk. Elveeigerlaget fikk ikke legge inn rogn i 
fiskeanlegg på grunn av nye bestemmelser vedrørende spredning 
av sykdom. vi fikk derfor all rognen til vårt eksperiment. Når 
fisken var moden, 14. november, var det 4 hunnfisk og noen 
flere hannfisk tilbake. 

Lengde og vekt av hver hunnfisk ble målt samt antall og vekt av 
rogn. Videre er eggstørreIse for hver fisk beregnet. Tabell 1 
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gir noen opplysninger om rognmaterialet. 

Tabell 1. Data om gytefisken og rognen utlagt på Eikemo. 

Fisk nr. 
1 2 3 4 

Lengde, mm 990 860 970 940 
Vekt, kg 7,45 4,75 8,15 7,35 
Antall rogn 9810 8058 11380 11498 
Antall rogn 
lagt ut 9130 7584 10680 11098 
Gj.snittsvekt 
pr. egg, mg 146,1 131,1 103,5 126,4 
---------------------------------------------------
Fisk nr. 3 var annengangsgyter. 

Den utlagte rognen er plassert i plastikkorger sammen med grus 
og småstein fra elven. Korgene har fått et varierende antall 
rogn, fra 500 til 4450, for å undersøke om tettheten av rogn 
har betydning for klekkesukseen. I alt ble det plassert ut 24 
korger med et samlet antall rognkorn på 38492. 

Rognen som ikke ble lagt ut ble tatt inn på laboratoriet for 
analysering av ulike parametre som vekt og overlevelse. Det 
viste seg at rognen fra den annangangsgytende fisken overlevde 
lengst under disse betingelsene. 

Videre arbeid 

Den videre fremdrift av prosjektet er å undersøke noen av 
korgene på øyerognstadiet med tanke på dødelighet og 
soppangrep. Etter klekking vil alle korgene bli tatt opp for å 
fastlegge hvor mange plommesekkyngel som er blitt tilført 
området ved Eikemo. 

Prosjektansvarlig: Gunnar Raddum, Laboratorium for ferskvanns
økologi og innlandsfiske (LF1), Zoologisk 
Museum, Universitetet i Bergen. 

BUNNDYRSTUDIER I OG OPPSTRØMS TERSKELBASSENGET PÅ EKSE, MED 
SPESIELL VEKT PÅ CHIRONOMIDAE 

Innledning 

Prosjektet er en naturlig oppfølging av tidligere 
bunndyr studier i terskelområdet på Ekse (1976 og 1984). I det 
pågående prosjektet legges stor vekt på gruppen fjærmygg. Denne 
gruppen utgjør en svært viktig del av økosystemet i området, så 
vel som i de fleste andre ferskvannslokaliteter i Norge. 

En av hovedhensiktene med prosjektet er å få kunnskap om 
naturlige populasjonssvingninger hos både fjærmygg og andre 
bunndyr, spesielt korrelert mot endringer i det fysiske miljø. 
Prosjektet er dessuten en viktig del av den integrerte 
forskningen som pågår i området. Resultater fra prosjektet vil 
eksempelvis være et viktig referansemateriale for fiskeforskere 
og vannfulgstudier. 
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Virksomheten i 1988, 1989 og 1990 

I 1988 ble det gjennomført et fullstendig innsamlingsprogram 
med prøvetaking på transektene 1, 2, 3 og 5 en gang hver måned 
i den isfri del av året. Omfanget ble noe redusert i 1989, med 
fast prøvetaking på transektene 2 og 3 som i 1988, samt tre 
innsamlingstidspunkter på transekt 5. Ingen prøver ble tatt på 
transekt 1 i 1989. 

Selv om det ikke var midler for full innsamling av 
bunndyrmateriale i 1990, er dette likevel utført. Dels skjedde 
dette som følge av at den hydrofysiske situasjonen i elva var 
svært lik foregående år. To år med så høy flom og så lav 
temperatur må karakteriseres som unik, og man er overbevist om 
at det materialet som ble innsamlet i 1990 vil utgjøre et 
verdifullt ledd i de langtidsstudiene som pågår i lokaliteten. 
Det materialet som ble samlet inn skulle også utgjøre et 
bakgrunnsmateriale for prosjektet "Beiteeffekt av aure på 
bunndyrsammensetning og biomasse i et terskelbasseng i 
Eksingedalen", et prosjekt som dessverre måtte innstille 
grunnet ekstrem vannføring. 

Vurdering av det bearbeidete materialet 

Hovedhensikten med å gjennomføre innsamlingsprogrammene i 1988 
og l 1989 var å kartlegge naturlige fluktuasjoner i 
bunndyrsamfunnet mellom to påfølgende sesonger. En forutsetning 
for å gjennomføre dette var at vannføringen i 
undersøkelsesområdet måtte være relativt lik de to årene. I 
1988-sesongen kom det omtrent normale nedbørsmengder på Ekse, 
og vannstanden i elven var lav gjennom hele sesongen. 
1989-sesongen ble derimot ekstrem m.h.t. vannføring, 
hovedsakelig pga. stor snøsmelting i fjellet til langt ut i 
august. Dette medførte at det var overløp på Grøndalsmagasinet 
i lange perioder, og mer eller mindre konstant flom i Ekso. 
Vannregimet i elven i 1989 var dermed helt ulikt det i 1988. 
Det var derfor ikke mulig å studere de problemstillingene som 
var nevnt i det opprinnelige prosjektforslaget. Imidlertid ble 
1989 et uvanlig flomår, og det materialet vi har fra disse to 
årene er meget verdifult vitenskapelig sett. En av de 
dominerende trender innen moderne elveøkologi er å forsøke å 
kartlegge hvilken betydning katastrofeflommer har som naturlig 
regulerende mekanisme for organismene i dette miljøet. 
Hovedproblemet med denne typen forskning har vært å skaffe et 
godt belegg, før- og etterundersøkelser, som er relevante for 
vurderingen av slike begivenheter. Et slikt materiale er det 
svært få som har, og flere viktige publikasjoner innen dette 
forskningsfeltet har i de senere årene etterlyst "case studies" 
om situasjonen før/etter katastofeflommer. 

Status og endelig rapportering 

Pr. dags dato er alt materiale fra 1988 og 1989 ferdig sortert. 
Fjærmyggmaterialet er delvis artsbestemt og målt. Det øvrige 
materialet er artsbestemt (døgnfluer, steinfluer, vårfluer) . 
Alt øvrig materiale er lengdemålt. på grunn av materialets 
størrelse har subsampling vært nødvendig i enkelte tilfeller. 

For tiden pågår viderebehandling av de innsamlede data. 
Resultater fra prosjektet planlegges trykket i to rapporter i 
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serien Biotopjusteringsprosjektet/Terskelprosjektet. Den første 
vil omhandle bunndyr generelIt og således være en naturlig 
fortsettelse av rapportene 13, 15 og 27 i samme serie. Denne 
rapporten vil foreligge i løpet av våren 1991. Den andre, som 
vil fokusere spesiellt på gruppen fjærmygg, ventes å være klar 

o noe senere samme ar. 

Det er i tillegg søkt Universitetet i Bergen om midler til å 
presentere et bidrag fra samme prosjekt: "Effects of high and 
low discharge on the year ly productivity of benthic 
invertebrates in a regulated river" på "Fifth International 
Symposium on the Ecology of Regulated Streams", Montana, USA i 
september 1991. 

Prosjektansvarlig: Gunnar Raddum, Laboratorium for ferskvanns
økologi og innlandsfiske (LFI), Zoologisk 
Museum, Universitetet j Bergen. 

VANNFUGLS UTNYTTELSE AV KUNSTIGE OG NATURLIGE BASSENG I ET 
REGULERT VASSDRAG 

Bakgrunn 

Prosjektet, som gjennomføres i Eksingedalsvassdraget, Hordaland, 
er en del av Biotopjusteringsprogrammet som gjennomføres av 
Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE). Prosjektet ble startet 
opp i 1988 og tredje feltsesong ble gjennomført i 1990. 
Preliminære resultater fra de to første årene er gitt av Håland 
(1990a,b). Når det gjelder en beskrivelse av bestands
utviklingen hos vannfulg knyttet til vassdraget (1975 vs 
1988/89), er en preliminær rapport gitt av Håland og Ugelvik 
(1989a). Hovedrapporten er blitt noe utsatt for å kunne 
inkludere data fra 1989-sesongen også (se Håland & Ugelvik 
1989b - I trykk). 

Hovedproblemstillingen i dette prosjektet er hvordan de ulike 
elvetilknyttede fugleartene nytter ulike områder og habitater i 
den regulerte elva. Feltarbeidet i 1990, rettet mot en 
videreføring av disse problemstillingene, ble også dette året 
konsentrert til Ekseområdet, en ca. 1.5 km lang elvestrekning 
med et kunstig basseng beliggende sentralt i området. 

Feltarbeidet i 1990 ble mindre omfangsrikt enn i de to 
tidligere år. Årsaken til dette var 1) mindre økonomiske 
ressurser i prosjektet, 2) en meget høy vannføring i vassdraget 
mesteparten av sesongen vanskeliggjorde feltarbeidet samt 3) vi 
valgte å allokere endel ressurser til en videre bearbeiding av 
data innsamlet i 1988 og 1989. 

Sesongen 1990 

De naturgitte forhold i 1990 var igjen radikalt forskjellig fra 
første sesongen (1988), men ganske lik året før - 1989. Store 
snømengder i fjellet resulterte i høy vannføring gjennom hele 
sommeren. Snøsmeltingen i 1990 var seinere enn i 1989, i 800 m 
høyde (eks. ved Grøndalsmagasinet) vurdert til 12 - 14 dager 
seinere (basert på snødekt areal i samme område). Som i 1989 
skapte den høye vannføringen i elva store problemer mhp å 
videreføre fargemerkingsprogrammet. Effektiv fangst innebærer 
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at fangstnettene kan spennes på tvers av elva, noe som ikke var 
mulig i 1990. Etter flere forsøk med lav fangsteffektivitet ble 
dette arbeidet stoppet. på grunn av de rådende forhold 
konsentrerte vi arbeidet om å klarlegge bestandsforhold, 
stedtrohet og maketrohet hos tidligere fargemerkede fugler samt 
den romlige fordeling av parene i studieområdet. studier av 
habitatbruk ble bare i liten grad videreført ettersom 
forholdene var meget like dem i 1989 da vi la relativt stor 
vekt på dette aspekt. 

vi kan nå se effekten av utspylingen av organisk materiale og 
reduserte evertebratpopulasjoner på hekkebestandene av de 
elvetilknyttede fuglene. Best ser vi resultat på de vanligste 
artene, eks. strandsnipe. Også taksvalebestanden var lav i 
området på Ekse, omtrent som i 1989 og i skarp kontrast til i 
1988 (se Håland 1990b). Taksvalebestanden høyere oppe i 
vassdraget, i Grøndalen var vesentlig mindre i 1990 enn i 1989. 
Faktorer andre enn utspyling av vassdraget og derved mindre 
tilgang på ferskvannsinsekter kan være inne i bildet for å 
forklare denne reduksjonen bl.a. en markant seinere 
snøavsmeltning i området. Den positive effekten av økt vanndekt 
areal gjennom hekkesesesongen observert på fossekall i 1989 (vs 
1988) holdt seg delvis også i 1990. En liten nedgang i den 
lokale bestanden fra 1989 til 1990 kan være en indikasjon på at 
utspylingseffekten også kan ha påvirket fossekallens 
næringsgrunnlag negativt. En nærmere analyse av byttedyr
populasjoner på strykstrekningene vil kunne gi en eventuell 
viktig evidens for denne hypotese. Når det gjelder andre arter 
delvis knyttet til elvehabitatene, delvis knyttet til 
kulturlandskapet (linerle, vipe, rødstilk m.fl.) så var det 
bare mindre endringer i de lokale bestander fra 1989 til 1990. 

videre rapportering 

I 1991 vil vi sluttrapportere sentrale elementer i prosjektet 
med hovedvekt på artene strandsnipe og fossekall og deres bruk 
av makro- og mikrohabitater i og langs vassdraget. vi vil på 
dette grunnlag også kunne gi anbefalinger om hvordan terskel
basseng bør utformes for å bedre habitat for de aktuelle 
elvetilknyttede fugleartene. 

Videre arbeid 

De aktuelle populasjonene i Ekse-området bør følges videre ut 
fra flere perspektiver. I prosjektperioden har vi hittil sett 
hvordan store årlige variasjoner i naturfoholdene kan påvirke 
elveøkosystemet og tilknyttede fuglepopulasjoner ganske 
vesentlig. Koblinger til dynamikk i næringsgrunnlaget vil stå 
helt sentralt for å øke forståelsen av hvordan fuglene 
tilpasser seg et regulert vassdrag. Dersom de store variasjoner 
vi har sett i vassdragets vannføring, knyttet til varasjoner i 
vinterklimaet med tilhørende nedbørsforhold, er relatert til 
reelle klimaendringer, ja da har de pågående prosjekt også klar 
relevans i et klimaforskingsperspektiv. vi vil derfor anbefale 
at det legges opp til langtidsperspektiver når det gjelder 
innhenting av data/kunnskap om en del sentrale 
populasjonsvariabler hos de viktigste artene. Arbeidet med 
dette bør videreføres i 1991. Arbeidet videre i vassdraget bør 
også innkludere i større grad de naurlige bassenger og da også 
med større vekt på en viktig gruppe vannfugl, andefuglene. 
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BIOTOPFORBEDRENDE TILTAK PÅ LESJALEIRENE 

FISKEUNDERSØKELSENE 

Bakgrunn 

Etter drenering av Lesjaleirene og kanalisering av Gudbrands
dalslågen har det både fra lokalt og sentralt hold vært et 
ønske om tiltak for å øke produksjonen av fisk. Den kanaliserte 
strekningen er ca 16 km lang, og består av steinsatt elvebredd, 
mens elvebunnen ellers er svært homogen, bestående hovedsakelig 
av lys sand med et ensartet bunnprofil uten dypere områder og 
kulper. Unntaket er noen få områder knyttet til fundamenter ved 
broer, o.l. Ved normal sommervannføring er vanndypet ca 0,5 m 
eller grunnere og vannhastigheten er jevnt lav. Langs hele den 
kanaliserte strekningen ligger intensivt drevne jordbruks
områder, avdelt med enkelte drenerende kanaler som munner ut i 
Lågen. 

strekningen tilføres stadig løsmasser fra Lora, og det foregår 
mer eller mindre kontunuelig transport av det finere bunn
substratet. Imidlertid har det i løpet av kort tid vært en rask 
utvikling av vegetasjon, dominert av stor vass-soleie i en del 
områder. Denne vegetasjonsutviklingen er av betydning både for 
produksjon av fisk og næringsdyr, og også for videre 
sedimentering og stabilisering av løsmasser. 

Biotopforbedrende tiltak 

Den kanaliserte elvestrekning er karakterisert ved ekstremt 
ensartet bunnsubstrat, vanndyp og vannhastighet. ut fra 
generell kunnskap om habitatpreferanse for ørret er forholdene 
lite gunstige for fisk. Dette gjelder både som oppvekstområder 
for ungfisk og oppholdsområder for større fisk, fordi det 
aktuelle bunnsubstratet og det ensartede bunnprofilet gir få 
skjulmuligheter. Videre gir ustabilt bunsubstrat og fin sand 
dårlig næringsdyrproduksjon. ørret er dominerende i området. 
Før kanalisering var harr relativt tallrik, men denne har i de 
senere år ikke inngått i fangstene. vi har imidlertid påvist 
både nyklekkete og sommergamle harrunger på enkelte 
lokaliteter. Det foregår derfor rekruttering av harr i området. 
Dette må det tas hensyn til både ved den planlagte 
biotopendring, og dens overvåkning. 

Den kanaliserte elvestrekningens homogenitet og utstrekning 
gjør det mulig med habitatforbedrende tiltak under kontroller
bare betingelser, som i feltforsøk ellers er vanskelig å 
tilfredsstille. Det er lagt opp til endring av bunnsubstratet 
ved utlegging av grovere stein på 4 lokaliteter, og en 
sammenligning av disse med 4 referanse lokaliteter som forblir 
uendret. Alle 8 lokaliteter er fulgt i 1989 før substratendring 
ble foretatt, for å kartlegge bestandsstørrelsen, vandrings
mønster og habitatbruk. 

For alle 8 lokaliteter er fisk registrert ved en kombinasjon av 
merking/gjenfangst og elektrofiske. I tillegg til de 8 
lokalitetene er ytterligere 4 utvalgte lokaliteter som har 
natulig grovt substrat undersøkt med samme metodikk. Disse vil 
gi informasjon om forventete resultater ved endring av 
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substratet og om eventuelle naturlige fluktuasjoner i eksister
ende fiskebestander som ikke skyldes biotopforbedrende tiltak. 

Framdrift 

utlegging av grove stein er gjennomført på fire lokaliteter 
våren 1990. Selve utleggingen ble foretatt i samråd med og med 
økonomisk støtte fra NVE-vassdragsteknisk avdeling. Utleggingen 
som ble foretatt på isen var generelt vellykket, men på den 
nederste lokaliteten var utleggsmassene noe mindre pga. dårlig 
isforhold. steinmassene ble lagt ut i røys, ca. 8 x 5 m i areal 
og med 11 røyser pr. stasjon. Røysene ble lagt ut i et standard 
mønster, med tre rad på tvers av elva. Fire av røysene på hver 
lokalitet ligger i tilknytning til elvbredden. 

Feltsesongen 1990 var som 1989 karakterisert med høy vannføring 
hele våren og mye av sommeren. Dette skyldes store snømengder i 
fjellet. Bestandsberegning og registrering av habitatbruk er 
imidlertid foretatt etter planen to ganger, i august og 
oktober. Vindforholdene på Lesjaleirene skaper en del 
problemer, spesielt i utøveisene av elektrofiske. Samtidig med 
fiskeundersøkelsene er bunndyr innsamlet ved Surber- og sparke
prøver. Det generelt grove substratet i røysene gjør det 
vanskelig å ta bunnprøver, men både Surber- og sparkeprøver er 
benyttet på steder hvor substratet er noe mindre grovt. 

Produksjon av næringsdyr på substrat av ustabil sand er lavt. 
Dette substratet gir også ekstremt dårlige skjulmuligheter, 
både for ungfisk og større fisk. Imidlertid viste foreløpige 
resultater fra 1989 at områdene med vegetasjon ser ut til å gi 
både økt produksjon av næringsdyr og godt skjul for fisken. 
Omfang av vegatasjonen synes imidlertid å ha gått tilbake i 
1990 i forhold til 1989, spesielt i de øvre deler av den under
søkte strekningen (Brandrud - pers. medd.). 

Fisketetthetene var merkbart høyere i 1990 sammenlignet med 
året før, spesielt i utleggsområdene og i steinsettingen langs 
elvebredden. Det er registrert en tydelig tiltrekkingseffekt i 
utleggsområdene. Tettheten var størst rundt de røysene lagt ut 
i tilknytning til elvebredden og langs selve elvebredden mellom 
disse røysene. Fisketettheten var klart lavere rundt de 
frittstående røysene. Dette tyder på enten at fisken nødig vil 
bevege seg over områder med sandbunn mellom røysene eller at 
næringstilbudet foreløpig er for dårlig. Det er viktig å følge 
opp forhold mellom røysenes plassering og fisketettheten. 

Siden røysene er plassert i fast mønster med tre rad på tvers 
av elva vil muligheten for utnyttelsen av området rundt den 
enkelte røys variere med ulik vannføring. Dette betyr at ved 
lav vannføring om høsten og vinteren vil flere av røysene bli 
tørrlagte og dermed utilgjengelige for fisken. Slike røys vil 
imidlertid være tilgjengelige ved høy vannføring om våren og 
sommeren og har en viss næringsdyrpoduksjon. Røysene er lagt ut 
i et standard mønster uten hensyn til strømnings- og 
sedimerings-situasjonen. Derfor kan enkelte røys bli dekket med 
sand i løpet av forholdsvis kort tid, men de fleste vil 
antagelig bli holdt fri for sand pga. strømninger. Ved flere 
røyser er det nå etablert kulper nedstrøms. Disse kan være 
gunstige overvintringsplasser for større fisk. 

I feltsesongen 1990 er primært effekten av tiltrekning og 
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produksjon for ørret som følge av utleggingen registrert. Dette 
bekreftes ved at det nesten utelukkende bare er registrert 1+ 
og eldre fisk. Gyting av ørret på utlagt substrat vil først 
skje høsten 1990. Fra 1991 vil derfor den første generasjon for 
ørret etter utlegging kunne følges gjennom en hel produksjons
sesong. Undersøkelser i dreneringskanaler sommer 1990 viste 
store tettheter av 0+ ørret. Sammen med mangel på den yngste 
årsklassen i Lågen indikerer dette at ørret yngelen vandrer ut 
fra kanalene ved 1 års alder. Forholdene i Lågen med svært 
ustabilt substrat og dårlig næringstilbud er antagelig årsaken 
til dette. Steinutleggingen kan muligens endre noe på dette. 
Det er også registrert ørekyt i noen av kanalene. Dette kan ha 
betydning for rekrutteringsforhold for ørret. 

For harr som er vårgyter, vil eventuelt endret rekruttering 
grunnet steinutleggingen kunne påvises allerede i 1990. Det er 
fortsatt registrert lite harr i tilknytning til steinsubstrat, 
både langs elvebredden og rundt røysene. Det er imidlertid 
observert store stimer i grunne strømsvake områder på sand. 
Selv om næringstilbudet her kan være dårlig, så kan 
vanntemperaturen være gunstig. 

I forbindelse med fiskeundersøkelsene er det høsten 1990 lagt 
ut en automatisk temperatur logger for å skaffe informasjon om 
temparaturforhold i Lågen på denne strekningen. Det er også 
planer om å sette opp et vannmerke på en bropillar for å kunne 
sammenligne forhold omkring røysene ved forskellige 
vannføringer. 

I 1991, det første året med mUlig egen reproduksjon på røysene, 
legges det opp til en mer omfattende feltarbeid. I tillegg til 
feltarbeid om sommeren og høsten, er det planlagt feltarbeid om 
våren før vårflommen og så tidlig som mulig etter vårflommen. 
Det kan også være aktuelt med feltarbeid ved høye vannføringer 
for å se om de røysene som vanligvis står tørre utnyttes ved 
ulike vannføringer. Det er viktig å følge opp utleggingen også 
på lengre sikt, da kolonisering med fisk og næringsdyr, 
sedimenteringsmønster og vegetasjonsutvikling kan endre seg 
over tid. 

Prosjektledelse: Laboratorium for ferskvannsøkologi og 
innlandsfiske (LFI), Universitetet i Oslo. 

FUGLEUNDERS0KELSENE 

Prosjektet går ut på å belyse økologiske konsekvenser av 
drenering og oppdyrking på Lesjaleirene. Det legges spesiell 
vekt på fugl. Kunnskapen som framskaffes skal blant annet bidra 
til temporære biotopjusteringsforslag for å avhjelpe 
eventuelle skadevirkninger av disse inngrepene. Prosjektet er 
2-delt med en terrestrisk og en akvatisk del. 

Del l. Terrstrisk program 

A. Biotoprelatert vegetasjonsovervåkning. 

Kartleggingjovervåkning 
hjelp av felstudier, 
(GISJAreinfo) . 

av markslagjhovedvegetasjonstyper ved 
flybilder og et eget dataprogram 
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Mål: Å skaffe informasjon om vegetasjonsutvikling og til enhver 
tid forekomst av ulike biotoprelaterte vegetasjonstyper. Denne 
informasjonen brukes som et basisredskap for store deler av 
prosjektprogrammet. 

status 1990: på grunnlag av stereobilder fra 1963, 1968 og 1980 
samt gammelt kartmateriale m.m. har vi nå utarbeidet 
(digitalisert) vegetasjonskart for studieområdet (se vedlegg 1 
og 2) fra ulike tidspunkt (1850, 1963,1976 og 1989). vi kan 
dermed sette tall på alle enheter for eksempel eksakt 
totalareal aven gitt vegetasjonstype innen studieområdet på et 
gitt tidspunkt. Som det framgår av kartene omfattes 
vegetasjonsendringene de siste år hovedsakelig av nydyrkete 
arealer. vi kan nå med andre ord gi nøyaktige tall for 
vegetasjonssituasjonen før og etter flomsikring/drenering. 

Program 1991: Kartlegging av vegetasjonsendringer fra 
1989-1991. Registrering av økotonenes sammensetning og 
struktur. Overvåkning av vegatasjonsetableringen på flomverks
kantene og i tiltenkte lebeltearealer som er skjermet mot 
bufebeiting. Avsluttes foreløpig i 1991. Oppdatering med 2-
eller 3- års- intervall (basert på flyfotos) må vurderes. 

B. Linjeflatetaksering 

Akustisk taksering av territoriell spurvefugl i 2 prøvefelt. 
Prøvefeltene utgjør en mosaikk av representative 
vegetasjonstyper innen studieområdet, fra kultureng til gammel 
furuskog. 

Mål: Å framskaffe holdepunkter for å vise hvordan slike typer 
inngrep påvirker spurvefuglfaunaen både kvalitativt og 
kvantitativt. Ettersom inngrepene finner sted over et lengre 
tidsrom må takseringene følges opp i lengre tid for å 
framskaffe den nødvendige informasjon. 

status 1990: Det forekommer ennå ulike biotoper/habitater i 
området som hver for seg har vært mer eller mindre dominerende 
på ulike suksesjonsstadier. Når vi nå kan arealberegne ulike 
vegetasjonstyper/biotoper innen ulike tidsperioder kan vi også 
i tilsvarende perioder beregne hekkebestanden av spurvefugl. vi 
startet i 1989 taksering i 2 prøvefelt, mot 1 tidligere, for å 
få enkelte vegetasjonstyper bedre representert. 

Program 1991: Takseringene følges opp og gjennomføres som i 
1990. Oppfølging i 1992 vurderes. 

c. Punkttaksering/ev. tilpasning av andre metoder 

Taksering av spurvefugl i tilknytning til ulike økotoner 
(kulturmosaikk) og i områder med homogen vegetasjon. 

Mål: Framskaffe holdepunkter om økotonenes og kulturmosaikkens 
betydning for spurvefugl (eventuelt også arter fra andre 
grupper) i forhold til homogene områder i jordbrukspreget 
kulturlandskap. 

status 1990: Denne delen av prosjektet ble oppstartet i 1989. 
Erfaringen så langt tilsier at metoden er anvendbar i denne 
sammenheng. 
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Program 1991: Takseringen følges opp i 1991 og utvides noe i 
forhold til 1990. Tilpasning av andre metoder som kan gi nye 
holdepunkter skal utprøves. Denne delen av prosjektet følges 
eventuelt opp i 1992. 

D. Taksering av våtmarkstilknyttete arter 

Ved takseringen følges en bestemt rute hvor alle typer 
vannsystemer dekkes. Alle observasjoner av våtmarkstilknyttete 
arter noteres. Hver observasjon omfatter 22 parametre. 

Mål: Framskaffe holdepunkter om denne gruppens bruk av ulike 
vannsystemer i forhold til hverandre, samt tilegne oss 
referansedata til bruk ved studier av hvordan biotopjusterings
tiltak virker (for eksempel terskelbygging). 

status 1990: Denne takseringsmetodikken har vært brukt siden 
prosjektet startet i 1986 og vi ser nå klare tendenser i bruken 
av våtmarksarealene. Oversvømt kultureng er for eksempel et 
meget viktig supplement i rastejnæringstilbudet under det 
tidligste vårtrekket mens mange vannsystemer ennå er islagt. 
Dette tilbudet eksisterte i svært liten grad før flomsikring og 
oppdyrking fant sted. 

Program 1991: Takseringen følges opp og gjennomføres med 
redusert innsats i forhold til tidligere. Avsluttes 1991. 

E. Studier av dominerende vadefuglarter. 

Studier omkring hekkebiologi og habitatbruk m.m. hos vipe og 
rødstilk i kulturlandskapet. 

Mål: Framskaffe holdepunkter og mer inngående kjennskap til 
hvordan enkelte arter reagerer på slike endringer som her 
finner sted i tillegg til basalkunnskap. 

status 1990: Hekkbestanden av vipe fortsetter å øke ettersom 
stadig større områder oppdyrkes. Gjennom hekkesesongen 1990 ble 
57 reir overvåket mot 72 i 1988. Rødstilken kom sent igang med 
egglegging av ukjente årsaker og vi kan derfor si lite om årets 
produksjonssesong. Av de vel 100 vipekyllinger som ble 
ringmerket i 1988 og 1989 kom en hel del tilbake til området i 
naturlig utviklet vegetasjon og bare unntaksvis velges slike 
områder til hekking og matsøk. Avsluttet 1990 

Del 2. Akvatisk program 

A. Bunnprøvetaking 

Prøvetaking av bunnsediment på merkete stasjoner i ulike 
vannsystemer. 

Mål: Kvantifisering av eksisterende næringstilgang for fugl for 
senere å kunne måle effekter av biotopjusteringstiltak på 
næringsproduksjon. 

status 1990: Opplegget som ble gjennomført høsten 1988 og 1989 
viser at næringstilgangen synes å være relativt lik ved de 2 
prøvetakingsrundene. Prøvetakingen synes ikke å være nødvendig 
hvert år, derfor var ingen aktivitet her i 1990. 
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Prpgram 1991: Opplegget fra 1988-89 følges opp og gjennomføres 
tilsvarende. Avsluttes i 1991. 

B. Vannprøvetaking 

2 serier vannprøver tas fortrinnsvis hvert år på 
stasjoner i ulike vannsystemer. En serie tas like 
iSløsning og en serie på sensommeren. 

faste 
etter 

Mål: Framskaffe resultater som viser vannkvalitet og eventuelle 
endringer fra år til år i ulike vannsystemer. Ved en eventuell 
sterk eutrofiering som følge av avrenning fra tilliggende 
landbruksareal kan vannanalysene være en viktig indikator og et 
hjelpemiddel ved vurdering av tiltak, bl.a. filtreringssoner. 

status 1990: Etter innsamling av 4 vannprøverserier (1988-89) 
og analysering av disse på NINAS vannkjemilab. ser vi nå et 
mønster i vannkvaliteten i ulike vannløp. Avrenning fra dyrka 
arealer fører trolig til en høyere konsentrasjon av 
næringssalter spesielt i avstengte vannløp. 
1 serie ble innsamlet i 1990. 

Program 1991: Opplegget vurderes koordinert med - og eventuelt 
viderført av NIVA. utgår fra dette prosjektet i 1991. 

c. Kartlegging av vannvegetasjon 

Mål: Kartlegging av vannvegetasjon i ulike vannsystemer for å 
få informa~jon om eventuelle endringer i vannmiljøet fra år til 
år sett i sammeng med fuglenes bruk. 

status 1989: Kartlegging ble gjennomført første gang i 1989 og 
viste at avstengte vannsystemer hadde den rikeste 
vannvegetasjonen såvel kvalitativt som kvantitativt. Notat om 
dette er utført. Ingen inventering i 1990. 

Program 1991: Ny inventering gjennomføres i 1991. Innsats:5%. 
Avsluttes 1991, men ny inventering kan om mulig vurderes 
gjennomført om 3 år. 

Prosjektavslutning 

Bearbeiding av alt materiale innsamlet i perioden 1989-91 samt 
sluttrapportering gjennomføres i 1991. 

Prosjektansvarlig: Per Jordhøy, Norsk institutt for natur 
forskning (NINA), Trondheim. 



22 

VANNVEGETASJONEN 

Innledning 

NIVA har i 1990 mottatt prosjektmidler over NVE's Biotop
justeringsprogram for å undersøke vannvegetasjonen og den 
Økologiske rollen denne spiller i den kanaliserte elve
strekningen over Lesjaleirene. En sluttrapport er under 
utarbeidelse, og her skal bare kort redegjøres for utført 
arbeid i 1990. Det vises også til tidligere notat "Hovedtrekk i 
vannvegetasjonen i Lesjaleirene, Lesja kommune". 

utført feltarbeid og bearbeiding 

Det ble utført feltarbeid i Lesjaleirene 5. juni (befaring med 
Per Jordhøy, NINA) og 3-5 juli. LFI's 8 lokaliteter (4 
terskel-, 4 referanselokaliteter) ble primært undersøkt. Det 
ble etablert transekter fra land og ut til ca. 1.30 m's dybde, 
for hver 10. m. på hver lokalitet (ialt 35, korte transekter), 
og transektene ble undersøkt ved undervannsfotografering samt 
prøvetaging. Det ble på denne måten fotografert en film for 
hver lokalitet. Det ble videre innhentet 32 biomasseprøver av 
vegetasjon, og et tilsvarende antall prøver av den dominerende 
arten (stor vass-soleie) for populasjonsstudier. Det er også 
foretatt beregninger av vegetasjonsdekket areal basert på 
flybilder. Det ble også tatt noen prøver av sediment, spesielt 
med tanke på gradienter i organisk innhold. 

Det innhentede materialet er bearbeidet i høst, dvs. de 
fotograferte undervannsrutene er analysert, biomasseprøvene er 
analysert, og tallmaterialet er under bearbeiding. Videre er 
sluttrapport under utarbeidelse, og vil foreligge januar/ 
februar. 

Forløpige resultater 

Vegetasjonen ved den øverste lokaliteten (Tl), og spesielt rett 
ovenfor denne har gått kraftig tilbake fra 1989 til 1990. på 
(sein)høsten 1989 var det på lok. Tl et sammenhengende belte 
med velutviklede vegetasjonsdekte sanddyner i en sone ca. 2-5 m 
fra land. Sommeren 1990 var det igjen totalt ca. 15-20 (tildels 
sterkt eroderte) slike dyner. Dels var vegetasjonen nedslitt og 
skrantende, dels var den trolig begravet pga. kraftig 
sandpåleiring, og en kan i dette området observere flere nye 
"dynefronter" som indikerer en kraftig massetransport. Videre 
nedover i løpet er vegetasjonsmønstrene lite endret, og det er 
ikke observert ekspanderende bestander. 

Vegetasjonen synes, ifølge de observasjoner vi kjenner til, å 
ha gått nokså jevnt fram siden kanaliseringen, og 1990 synes å 
være det første året hvor vegetasjonen viser stedvis en markert 
tilbakegang. Dette kan indikere de sykliske svingningene denne 
typen elvevegetasjon normalt er utsatt for, og antyder også at 
flommen i 1990 har bidratt til denne tilbakegang. 

Prosjektansvar7ig: Tor Erik Brandrud, Norsk institutt for 
vannforskning (NIVA), Os70. 
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BIOTOPFORBEDRENDE TILTAK I SØYA OG HAREIDSELVA 

FISKEUNDERSØKELSENE 

Målet for prosjektet er å dokumentere betydningen av biotop
justerende tiltak i lakseførende vassdrag og undersøke hvilken 
betydning elveforbygninger, lakseterskIer, strømbrytere og 
andre skjulmuligheter har på produksjon av ungfisk og utøvelsen 
av fiske. Konsekvenser av kanaliseringen i Søya på fiske
tetthet, artsfordeling og vekst nedenfor den kanaliserte 
elvestrekningen beskrives. 

Undersøkelsene pågår i elvene Søya og Hareidselva i Møre og 
Romsdal fylke. Det er foretatt kanaliseringsarbeider i begge 
vassdragene. ArtSfordeling, tetthet og vekst på lokaliteter 
uten justerende tiltak og områder med tiltak undersøkes. 
Forskjellige størrelser av stein blir undersøkt med hensyn til 
artsfordeling og tetthet av laks og aureunger. Gyting hos laks 
og aure i forhold til lakseterskIer og bunnsubstrat vil bli 
undersøkt. Muligheten for utøvelse av fiske blir målt gjennom 
brukerundersøkelser. 

Gjennomføring 

Søya 

Det er etablert sju elfiskestasjoner på 
området. Ovenfor og nedenfor kanalisert 
henholdsvis fire og tre elfiskstasjoner. 

det kanaliserte 
område er det 

Gytetaksering blir gjennomført ved ukentlige observasjoner på 
den kanaliserte sonen fra begynnelsen av oktober til midten av 
november. Opplysninger om voksen laks og aure blir samlet ved 
hjelp av skjellprøver. Fiskerne får betaling for de skjell
prøvene de leverer inn. Opplysninger om fisket blir innhentet 
ved brukerundersøkelser. 

Hareidselva 

Det er etablert seks elfiskestasjoner i Hareidselva. Det er 
fire stasjoner på kanalisert område og en stasjon ovenfor og 
nedenfor kanalisert område. 

Det er samlet opplysninger om voksen laks og sjøaure gjennom 
skjellprøver som fiskerne har sendt inn. Opplysninger om fisket 
er innhentet ved brukerundersøkelser. 

Resultater 

Søya 

Ungfiskundersøkelsene i Søya har vist at biotopjusteringer har 
store potensielle muligheter for økt produksjon av laks og 
aureunger. steinsettinger over hele elvebredda med stor stein 
med diameter opptil 40 cm har gitt økt tetthet av laksunger i 
forhold til om elva bare er plastret med stein langs bredden. 
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Det var ikke samme økningen i tettheten av aureunger om hele 
elvebredde ble dekt med stein. Steinsettinger med stor stein 
øker antallet skjuleplasser for fisk, som er begrensende for 
produksjonen. Forholdet mellom antall laks og aure blir bestemt 
av hvor stor vannhastigheten er på de steinsatte områdene. 
Tettheten av ungfisk øker om bare elvebredda blir plastret med 
stein. på den kanaliserte strekningen av Søya er det større 
tetthet av ungfisk på områder med plastret elveside i forhold 
til før kanaliseringen. Antall ungfisk som vokser fram til 
smolt er større etter kanaliseringen i forhold til før. Det var 
lite med skjul for ungfisk på grunn av fint substrat i 
elvebunnen før kanaliseringen. Kanaliseringen har endret 
strømforholdene slik at en direkte sammenligning for å beskrive 
virkningen av steinsettingene kan være vanskelig i forhold til 
forholdene før kanaliseringen. 

Effekten av steinsettingene på st. 4 synes å ha avtatt noe, på 
grunn av transport av småstein som legger seg i hulrommene 
mellom den utlagte steinen. 

Tettheten av ungfisk på nedre flatterskeI (st. 5) var på nivå 
med tetthetene som ble målt før kanaliseringen på området i 
1990. Dette kan tyde på at forholdene er i ferd med å 
stabilisere seg. Det er trolig finsedimenttransport som 
begrenser tettheten av ungfisk på dette området. 

Undersøkelsene har tildels pågått i perioden med gravearbeider. 
Ungfisktetthetene har derfor for en stor del vært avhengig av 
immigrasjon av fisk og rekrutteringen kan ha begrenset 
tilgangen av fisk på undersøkeeIsesområdene. 

Det er påvist lavere tetthet av ungfisk nedenfor kanalisert 
sone etter kanaliseringen. Tettheten av laksunger har avtatt 
mindre enn aureungene. Skjuleplassene langs land, som er de 
viktigste for aure, er tettet til av finsedimenter i større 
grad enn ute i elva hvor laksungene holder til. Det er tegn til 
at tettheten av ungfisk har økt noe i 1990, noe som tyder på at 
forholdene nedenfor kanalisert område er inne i en 
restaureringsfase. 

Det ble gjennomført gytefisktakseringer også i 1990. 
Gyteaktiviteten var i stor grad konsentrert til området mellom 
terskel 4 og 5 som i 1989. 

Det ble samlet inn skjell av voksen laks og sjøaure i 1990. Det 
ble ikke gjennomført brukerundersøkelser for å kartlegge 
fiske-mulighetene på lakseterskIene på kanalisert sone på grunn 
av redusert budsjett. Av samme årsak ble det ikke gjennomført 
ungfiskundersøkelser i Hareidelva. 

Undersøkelser i Søya og Hareideelva i 1991. 

Opplegget for undersøkelsene i Søya vil bli som tidligere i 
1991, men med sikte på å kartlegge muligheter for å lage mer 
varige steinsettinger. vi mener det er viktig å undersøke 
varigheten av eksisterende steinssettingene, med hensyn til 
igjenauring fra småstein og finere sedimenter. 

Høsten 1990 ble det lagt ut grupper av stein med diameter 
opptil 1,5 m på kanalisert sone. vi vil undersøke i hvilken 
grad disse områdene blir brukt av voksen laks og sjøaure. 
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videre er det viktig å se på restitueringen av elva nedenfor 
den kanaliserte sonen. Det er store sedimentmengder som er 
transportert fra kanalisert område til nedenforliggenede 
elvestrekning. Hastigheten av restitueringen er avhengig av 
hvor raskt stabiliseringen av elva skjer på kanalisert område, 
og hvor raskt sedimentene som er kommet til området vil bli 
spylt ut. 

vi ønsker å ha en enkel oppfølgingsundersøkelse i Hareidelva. 
Det ble der bygd en flatterskeI i kanalisert sone i 1990. Den 
ble finansiert av grunneierne og virkningen ble lovet 
undersøkt. Videre var det før kanaliseringen en rik 
vannvegatasjon i Hareidelva som ga godt skjul for ungfisk av 
laks, aure og ål. Etter kanaliseringen ble det nærmest ingen 
skjuleplasser tilbake i elva på den kanaliserte strekningen. Vi 
vil gjennomføre en tetthetsanalyse på de etablerte stasjonene i 
elva og i tillegg undersøke den nye terskelen som ble bygd i 
1990. 

Prosjektansvar7jg: Nj7s Arne Hvjdsten, Norsk jnstjtut for 
naturforsknjng (NINA), Trondhejm. 

BUNNDYRUNDERSØKELSENE I SØYA 

Formål 

Hensikten med undersøkelsen er å studere effekter av 
substratforbedring som tiltak for å bedre næringsgrunnlaget og 
oppvekstmuligheten for ungfisk og videre effekten av 
kanalisering på bunnfaunaen. En tar sikte på å kartlegge 
utviklingen i bunndyrtetthet og faunasammensetning på de ulike 
typer substrat som finnes etter inngrepet. I Fossåa undersøkes 
rekoloniseringshastighet og gjenoppbygging aven elvefauna i et 
helt nylagt elveløp. 

Generelt om Søya og biotopforbedrende tiltak 

I Søya ble det i perioden 1985-1988 gjennomført en omfattende 
kanalisering i forbindelse med jordforbedringstiltak. Tilsammen 
er elva kortet inn 2,7 km, og det berørte elveavsnittet på 4,5 
km framstår som en rett kanal. Foruten lakseterskler er det 
bygd to flatterskler (steinsatte områder) med felter av ulik 
steinstørrelse. I ettertid har det vist seg at flom og masse
transport har medført gjenøring av steinfeltene. Hulrommene 
mellom steinene gir skjulplass for fisk og virker som nærings
feller. Når disse dels blir tettet til av småstein og sand gir 
det mindre gunstige betingelser og dårligere effekt av 
tiltaket. Forholdene i kana l sonen har sannsynligvis stabilisert 
seg mer i 1990, og det er nå utviklet en tydelig substrat
gradient i kanalen med grov rullestein øverst og finsand i 
nedre deler. 

Fossåa som ble overført i nygravd elveløp seinhøsten 1987 har i 
løpet av 1988 1990 gravd mye i sidene og det har tidvis 
foregått stor materialtransport og omlagringer. 
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Undersøkelsesområder og metoder 

1. Områder. I det naturlige elveløpet ovafor og nedafor 
kanalisert område er det etablert 5 prøveflater/stasjoner; 2 
ovafor og 3 nedafor kanalen. på steinsettingsfeltene i 
kanalisert sone er det oppretta i alt 7 prøveflater. 
Prøveflatene er lagt til de ulike steinsettingsområdene og rett 
oppstrøms og nedstrøms disse. på alle prøveflater/stasjoner 
undersøkes både ungfisk (NINA) og bunndyr (LFI). I Fossåa 
samles bunndyr fra 4 prøvefelter spredt i hele det nye 
elveløpet. 

2. Metoder. Kvalitative prøver. Fra alle prøveflater tas 
kvalitative bunndyrprøver 4 ganger årlig med rotehåv. 
Kvantitative prøver. I kanalisert sone tas kvantitative 
bunndyrprøver 3-4 ganger årlig med to ulike metoder; Surber og 
steinplukk. I tillegg er det utprøvd en ny vakum-bunndyrhenter 
på flere stasjoner. 
Flygefeller. For å kartlegge flyvende vann insekter i kanalisert 
sone kontra naturlig elv med velutviklet kant skog , ble det satt 
opp Malaisfeiler i hver del. Disse tømmes hver uke fra mai til 
oktober. 

Utført arbeid i 1990 

Undersøkelsene i Søya blir nå utført på faste stasjoner, til 
like tidsperioder og med samme metode hvert år. på grunn av 
reduserte bevilgninger ble programmet litt redusert i 1990, og 
vi har konsenstrert innsatsen om tre hovedperioder for feltinn
samling og ajourføring av bearbeidelsen på 1989-materialet. Det 
ble ikke satt ut Malaisfeiler for fangst av voksne insekter i 
år, men vi har et godt materiale fra de to foregående år. også 
i 1990 ble innsamlingen i juni vanskeliggjort på grunn av flom 
og ny felttur tatt i juli. Fra de fem referansestasjonene 
ovafor og nedafor kanalisert sone ble det i 1989 innsamlet 
bunndyr i april, (juni), juli og august. I kanalisert sone ble 
det i samme perioder tatt både kvantitative og kvalitative 
bunndyrprøver fra flattersklene. 

Det ble også i år tatt et sett prøver med en ny, kvantitativ 
bunndyrsamler (vakumsamler) på ulike substrattyper. Etter mye 
massetransport og omlagringer er det nå etablert en 
substratgradient i kanalsonen, noe som gjør lokaliteten 
velegnet for å undersøke bunndyrsammensetning på ulikt substrat 
under ellers like betingelser. 

I 1990 har vi ellers konsentrert innsatsen om å bearbeide 
ferdig det innsamlede materialet. Hele 1989-materialet er 
ferdig artsbestemt og likedan mesteparten av 1990-materialet, 
totalt er ca. 15000 bunndyr artsbestemt. Det gjenstår noe 
bearbeiding av Malaisfellematerialet. 

Foreløpige resultater fra 1989 viste at det i kanalisert del 
var signifikant større bunndyrtettheter i steinsatte områder 
enn utenfor (jfr. årsrapport 1989). Materialet fra 1990 gir 
ikke så klare forskjeller, men tyder på at det kan være store 
variasjoner mellom ulike perioder. Dette kan skyldes egentlige 
forskjeller relatert bl.a. til artenes livssyklus og/eller 
effekter av andre miljøvariabler. Å analysere materialet med 
hensyn på slike problemstillinger gjenstår imidlertid. 
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I Fossåa er det tatt prøver på fire lokaliteter i april og 
august. Forholdene er nå langt mer stabile enn l 1989, men 
fortsatt er det en enkel, og lite utviklet bunnfauna i det nye 
elveløpet. 

Arbeid i 1991 

vi tar sikte på å avslutte denne del av biotopjusterings
prosjektet i Søya med egen rapport i 1991. Det gjenstår et 
mindre arbeid med artsbestemmeise av innsamlede bunndyr fra 
1990, mens behandlingen av alle data fra tre år fram til 
rapportering vil kreve større innsats. I 1991 legges det derfor 
ikke opp til noe feltinnsats utenom en kort periode i april for 
å supplere bunndyrmaterialet fra steinsettingsfeltene. Hoved
vekten blir lagt på statistisk behandling og sammenstilling av 
data og rapportering. 

Prosjektansvarlig: Jo Vegar Arnekleiv, Laboratorium for fersk
vannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Viten
skapsmuseet, Universitetet i Trondheim. 
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VINTERHABITAT-ØKOLOGI HOS ØRRET I RENNENDE VANN 

Kunnskaper om habitat-økologi er grunnlaget for forvaltning av 
ørret-habitat i rennende vann. Konsekvensanalyser av ulike 
inngrep og anbefalinger om biotopjusterende eller forbedrende 
tiltak er basert på slik kunnskap. Dette forutsetter at det 
foreligger grundig dokumentasjon for habitatbruk over hele 
året. Særlig er dette viktig for minstevannførings-pålegg, både 
mht. tidperioder og vannmengder. 

Habitat-økologi hos ørret (SaImo trutta) er relativt godt 
beskrevet for sommersesonger. Derimot er vinterhabitat
økologien lite kjent. Eksperimentelle og feltundersøkelser har 
indikert at ørretens atferd endrer seg ved lavere 
vanntemperatuer « 100 C). Den foretrekker i større grad skjul, 
og disse resultatene sannsynliggjør også at ørreten i stor grad 
gjemmer seg i substratet. Dersom dette var tilfelle, ville 
sammenhengen mellom vanntemperatur og ørretatferd være helt 
avgjørende for når ev. endret vintervannføring skal 
igangsettes. Ernæringen til ørret under vinterforhold er heller 
ikke undersøkt i nevnverdig grad. Som en følge av skjul-søkende 
og antatt liten mobilitet ved lave vanntemperaturer, samt 
sterkt nedsatt metabolisme, synes det rimelig å forvente et 
svært begrenset næringsopptak hos ørret vinterstid. 

Arbeidshypoteser 

1. ørreten skjuler seg i stor grad nede i substratet ved lave 
vintertemperaturer og er lite aktiv. 

2. ørreten tar til seg lite eller ingen næring ved lave 
vintertemperaturer. 

Lokalitet 

I Hunnselva ved Raufoss er en strekning på ca 1 km nedstrøms en 
liten kraftstasjon og Reinsvoll settefiskanlegg, isfri i 
normale vintre. I motsetning til de fleste andre isfrie 
elvestrekninger, er denne i Hunnselva ikke kanalisert. Den har 
derfor et bredt utvalg av naturlige habitat-typer. Strekningen 
er meget fiskerik. Hunnselva ble undersøkt vintersesongen 
1989-90, og dette arbeid videreføres vinteren 1990-91. I 
tillegg blir en elv som fryser til midtvinters, også undersøkt 
vinteren 1990-91, alle i isfrie perioder. 

Metoder 

Dykking brukes som den 
habitatvalg. Elektrofiske 
mageprøver i Hunnselva. 

primære 
brukes 

observasjonsmetode mht. 
til innsamling av fisk til 

I Hunnselva er det valgt ut 6 stasjoner som representerer de 
tilgjengelige habitat-typer. I den andre elva undersøkes en 
sammenhengende strekning med et variert habitatforløp. Dykking 
gjennomføres minimum 1 runde pr. måned i begge lokaliteter, men 
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med større hyppighet vår og høst og ved raske temperatur
endringer. I begge lokaliteter vil dykkingen fortsette utover 
sommeren 1991. 

Foeløpige resultater vinteren 1989-90 

Arbeidet ble utført som prosjektert vinteren 1989-90. ørreten 
"forsvant" gradvis fra elva ved fallende vanntemperaturer fra 
10 til 50C. Under ca. 50C ble mindre fisk « 20 cm) overhodet 
ikke observert over substratet. Ved systematisk gjennomsøking 
av substratet, ble mindre fisk "gjenfunnet" i hulrom mellom 
steiner og overraskende nok også i betydelig grad skjult i 
makrovegetasjon. Preferansen for skjul var tilnærmet 100%. 
Fisken var meget treg, og lå og "hvilte" øyensynlig i en døs
lignende tilstand. Ved berøring eller annen sterk forstyrrelse, 
"våknet" ørreten og flyktet til nærmeste nye skjulested. større 
ørret (> 20 cm) ble sjelden observert på denne måten. Dette har 
to årsaker: l) større stein som dykkeren ikke er i stand til å 
flytte på, og 2) større fisk konsentrerte seg i mindre stimer 
i de dypområdene av elva som var tilgjengelige, dvs. de stod 
ikke skjult i substratet. 

Disse forhold resulterte i at ørret aldri ble observert over 
substratet på strykharde strekninger om vinteren. Fisk oppholdt 
seg riktignok i denne type habitat om vinteren, men da alltid 
skjult nede i substratet. Om sommeren blir derimot ørret ofte 
observert i denne type habitat. Derimot ble fisk av og til 
observert over substratet i dype, stilleflytende elveområder 
også om vinteren. Denne type habitat har ofte finere substrat, 
slik at skjulmulighetene i substratet er begrenset. 
Feltarbeidet vinteren 1989-90 avdekket også en del andre 
interessante trekk ved ørretens vinteradferd, og dette blir 
fulgt opp i feltsesongen 1990-91. 

Prosjektansvarlig: Jan Heggenes, Institut for biologi og 
naturforvaltning, Norges landbrukshøyskolen, 
ÅS. 
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BIOTOPJUSTERENDE 
VOSSOVASSDRAGET 

TILTAK ETTER SENKNING AV MYRKDALSVATNET, 

UNDERSØKELSER AV VÅTMARKSFUGL 

Innledning 

Myrkdalsvatn, Vossavassdraget, ble senket i 1987. Videre ble 
elveløpene gjennom deltaet i nordenden av vatnet, Bygddeltaet 
eller Myrkdalsdeltaet, kanalisert. 

Området var i naturlig tilstand et regionalt viktig 
våtmarksområde. Før senkingen ble området vurdert i sammenheng 
med Verneplan for våtmarker i Hordaland og gitt en høy 
rangering. 

Som konsesjonsvilkår var det bl.a. lagt inn i 
senkingsprosjektet at en del midler skulle benyttes til 
biotopjusterende tiltak. Dette for om mulig bøte på den antatt 
negative effekt på områdets bestand av våtmarksfugler. Arbeidet 
ble ferdigstilt i juni 1987. 

I 1987 ble det søkt om midler til igangsetting av et prosjekt 
som kunne følge noen av kortidsvirkningene av senkningen, med 
fokus på våtmarksfuglenes bestander i området. Prosjektet ble 
igangsatt samme høst innenfor rammene av NVE-VD's 
Biotopjusteringsprosjekt. 

Fremdriftsrapporter fra 1988 og 1989 er presentert tidligere 
(se Håland 1988, 1989). Her skal kort redegjøres for utført 
arbeid i 1990. 

Året 1990 

En ny mild vinter med svært hØY nedbør resulterte i mye snø i 
den vestnorske fjellheimen. Dette medførte høy vannføring i 
vassdragene gjennom store deler av våren og sommeren 1990. Selv 
om Myrdalsvatnet nå er senket så forekommer mindre 
flomepisoder. En viss nydyrking ble gjennomført i deler av 
området i 1990. 

Gjennomføring av feltarbeidet i 1990 

Myrkdalsdeltaet ble besøkt regelmessig gjennom hele den isfrie 
periode i 1990, fra medio april til ut i desember måned. Totalt 
ble det gjennomført 23 totaltekseringer i denne perioden, dvs. 
både vårtrekket, hekkeperioden, myteperioden og høsttrekket ble 
dekket inn. Metodisk ble alle observasjoner av fugl knyttet til 
deltaflaten kartfestet og fordelt til 7 delområder. Delområdene 
er tidligere inndelt etter karakteristiska, f.eks. menneskelig 
utnyttelse (jordbruk), vegetasjonforhold og inngrep (eks. 
"eksperiment-området" i østenden av deltafronten som utgjør 
hele delområde 7). Soneinndelingen er den samme som i 1988 og 
1989. 

Bearbeiding av data 

Alle observasjoner av fugl, fordelt på de 7 hovedsonene, er 
innlagt i database. Til alle observasjoner er det knyttet en 
del tilleggsopplysninger om observerte fugl, eks. variabler som 
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alder, kjønn, flokkstørrelse mm. 

Hovedbearbeiding av materialet er i gang og prosjektets første 
3-års fase vil bli ferdigrapportert i 1991. 

Resultater 1990 

Det er ennå ikke gjennomført noen detaljert bearbeiding av 
1990-materialet. En preliminær gjennomgang av takserings
resultatene viser at 1990-sesongen synes å være mye lik 1989 
med hensyn på de ulike artenes opptreden i området. De samme 
andefugler, vadefugler og spurvefugl som dominerte i 1989 var 
også de vanligste i 1990 (se Håland 1989). Når det gjelder 
utnyttelsen av de enkelte delområdene så synes også dette 
bildet å være noenlunde ens med 1989. Bruken av eksperiment
området (område 7) synes imidlertid å ha økt noe i 1990, dvs. 
den gradvise endring som skjer i området etter at det ble 
biotopjustert resulterer i økte forekomster av våtmarksfugl i 
sonen. Den endelige bearbeiding og rapportering vil dokumentere 
dette nærmere. 

Resultatene fra 1988 - 1990 vil bli sammenlignet med resultater 
fra tidliger undersøkelser gjennomført i 1974-1977 (se Råd 1977). 
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BOTANISKE UNDERSØKELSER 

Innledningen 

I 1987 ble Myrkdalsvatnet senket ca. 1,2m. I tillegg til 
senkningen ble det også utført endel biotopjusterende tiltak 
for om mulig å gjøre området attraktivt for fuglelivet. Etter 
henvendelse fra Miljøvernavdelingen i Hordaland ble det startet 
opp botaniske og ornitologiske undersøkelser etter senkningen. 
Hensikten var å undersøke virkningen av inngrepene på fugle- og 
planteliv på deltaet i øvre del av Myrkdalsvatnet. I tillegg 
til de botaniske undersøkelser av mer generell karakter er det 
lagt ut fastprofiler for i detalj å følge endringer i flora og 
vegetatsjon som følge av senkningen. Disse strekker seg fra den 
"nye vannkanten" og gjennom de "gamle beltene" med elvesnelle 
og flaskestarr. Disse fastprofilene er blitt analysert 
henholdsvis 1 mnd., 1 år, 2 år og 3 år etter senkningen. 

Problemstilling 

Målet er å beskrive progressive og retrogressive suksesjoner på 
deltaet etter senkningen og relatere dette til endringer i 
vannstand og tidsfaktoren. på bakgrunn av undersøkelser av 
relasjoner mellom vegetasjonssoneringen og vannstands
fluktuasjoner før regulering, og vann-nivå og vannfluktuasjoner 
etter reguleringen, kan en sette opp en hypotese for hvordan 
vegetasjonssoneringene vil bli når en ny klimaksvegetasjon er 
blitt etablert. De hydrologiske dataene viser at 
vannfluktuasjonene er vesentlig mindre etter senkningen. Dette 
vil trolig føre til at arealet med elvesnelle og flaskestarr 
vil bli vesentlig mindre etter senkningen enn før. 

Metoder 

Det er lagt ut 6 fastprofiler fra den gamle elvesnelle- og 
flaskestarrbeltene ned til under nåværende vannstand. Tre av 
profilene ligger på sedimenter som er utgravd. Ruter på 0,5 x 
1,Om analyseres kontinuerlig gjennom profilene hver år. 
Forekomsten avartene angis i % dekning. Dataene behandles med 
numeriske metoder (kanonisk korrelasjonsanalyse) . 

Foreløpige resultater 

Profilene er til nå analysert 3 eller 4 ganger. Dataene viser 
en meget rask innvandring av pionerarter etter senkningen. Bare 
1 mnd. etter senkningen dominerte sylblad på de blottlagte 
sedimentene. Ett år etter dekket sølvbunke og krypkvein det 
aller meste, og andre året var det blitt mye flaskestarr og 
sennegrass i tillegg. Elvesnelle har faktisk enda ikke etablert 
seg i den nye vannkanten. I det gamle elvesnellebeltet høyere 
oppe begynner sølvbunke og flaskestarr å innvandre. I det gamle 
flaskestarrbeltet er det fortsatt små forandringer. på de 
"fugleøyene" som ble laget ble det ikke utviklet noen 
vegetasjon første året, men også her er det nå relativt tett 
vegetasjon. Det ble også satt ut endel vierbusker på disse 
øyene, men det var lite vellyket da de fleste av disse har 
visnet. Vierarter (vesentlig svartvier) har imidlertid i stor 
grad etablert seg naturlig over det meste av øyene. 
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Undersøkelsene sommeren 1990 viste at starrbeltet fortsatt er 
under utvikling, men med stadig tettere dekning av flaskestarr 
og sennegras. Pionerartene var nå nesten helt borte. Det gamle 
elvesnellebeltet var imidlertid relativt lite forandret. på 
"fugleøyene" var vegetasjonen blitt svært tett, spesielt av 
sølvbunke, men i de nedre delene var det en stor økning av 
flaskestarr. 

Selv om det nå har blitt utviklet en tett vegetasjon over det 
meste av de blottlagte sedimentene, er denne på ingen måte nådd 
et stabilt stadium. En må regne med at det fortsatt vil gå noen 
år før nye soner inger som er i likevekt med de nye 
vannstandsfluktuasjonene vil etableres. Det lIgamle 
elvesnellebeltet" har vist seg å være svært vanskelig for andre 
arter å etablere seg i. Det skyldes nok i stor grad det tette 
mosedekket av Drepanocladus spp. 

Profilene vil bli analysert også sommerem 1991, og etter denne 
feltsesongen vil det ble utarbeidet en rapport der resultatene 
oppsummeres. 

Prosjektansvarlig: Arvid Odland, Norsk institutt for 
naturforskning (NINA), Bergen. 
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BIOTOPSKJØTSEL OG KONSEKVENSER FOR FUGL VED INNERDALSMAGASINET 

Målsetting 

l. Studere effektene av bygging av terskeldam på fuglefaunaen 
i Innerdalen, inkludert både våtmarksfugl og skoghekkende 
fugl. 

2. Undersøke virkningen på fuglefauanen av dannelsen av selve 
reguleringsmagasinet, og hvordan fuglene tilpasser seg de 
nye biotopene. 

3 . Studere betydningen av næringsproduksjonen 
reguleringssone for hekkende terrestre fugl ved 
vatnet. 

i vann og 
Innerdals-

4. Vurdere biotopskjøtselstiltak som vil kunne forbedre 
Innerdalens egnethet for ulike fuglepopulasjoner etter 
utbyggingen, sjekke om betingelsene for iverksetting er til 
stede, og studere effekter av tiltakene på produksjonen av 
fugl ved vatnet. 

Formålene med biotopskjøtselen er å legge forholdene bedre 
tilrette for fuglene i Innerdalen og trekke nye fugler til 
området, samt å redusere de negative virkninger av 
inngrepene. 

Arbeid utført i 1990 

også i 1990 sto innsamling av feltdata sentralt, særlig i 
området ved den nybygde terskeldammen. I tillegg ble det utført 
nye analyse-arbeid av innsamlete data, og flere sider av 
undersøkelsene (særlig punkt 2 i målsettingen) vil nå kunne 
pUbliseres. 

Metoder og gjennomføring av feltarbeidet er behandlet i 
tidligere års statusrapporter. Feltarbeidet i 1990 er foretatt 
likt tidligere år. Datainnsamlingen i felt er konsentrert om å 
dokumentere følgende: 

l. Klarlegge hvilke fuglearter som bruker området og hvordan de 
reagerer på og tilpasser seg de endrete betingelser. 
2. Hvor stor tettheter og antall har de ulike fugle
populasjonene? 
3. Hvordan utnytter ulike fuglearter ulike delområder og 
habitater i og ved terskeldammen og reguleringsmagasinet? 
4. Hva karakteriserer fuglene som har stor produksjon i 
området? 
5. Hva karakteriserer fuglene som hekker nærmest magasinet og 
terskeldammen? 
6. Hvordan varierer produksjon av fugl i forhold til særlig 
terskelområdet og terskeldam? 
7. Dokumentere virkningene av bl. a. terskeldammen. 

Arbeidet i 1990 gikk stort sett som planlagt. Året ble preget 
av et kraftig snøfall 24.-26. mai (se nedenfor). smågnager
bestandene var svært små (indeksen var O mus per 100 felle
døgn) . vi foretok regelmessige takseringer av fugl på terskel
dammen utover året. 
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Resultater 1990 

vinteren 1989/90 var generelt mild, værforholdene våren 1990 
var generelt gode i april og begynnelsen av mai, og 
avsmeltingen gikk raskt. Mange trekkfugler ankom allerede i 
april og la egg tidlig i mai. Vannføring og tilsig i terskel
dammen var høyt før ca. 20. mai, men varierte utover i 
hekkesesongen. Vann-nivået i terskeldammen vekslet totalt 
mellom 812,16 og 813,04 gjennom hekkesesongen 1990, men lå for 
det mest mellom 812,30 og 812,60. 

I dagene 24.-27. mai kom det 20-30 cm snø, det meste i løpet av 
24. mai. Dette førte til snødekt bakke i flere dager, og store 
problemer for fugler som er avhengige av å forlate reiret for 
næringsinntak under rugingen, og særlig for de hvor bare den 
ene kjønn ruger. De fleste fugl som hadde lagt egg måtte gi 
opp. Mange fugle forsvant ut av området, men også mange begynt 
på nytt. De fleste arter hadde bare då vidt begynt å legge egg 
når snøen kom. Det var mye tap av egg på grunn av predasjon i 
mai (over 50%), men i løpet av juni gikk tapsprosenten kraftig 
ned. 

Vannøkningen i hovedbassenget i 1990 skjedde tidligere enn de 
foregående år. Allerede rundt 10. juni lå vann-nivået opp mot 
kote 811,00. Dette var midt i rugetid for alle aktuelle arter, 
og det antas at inmgen fugler som hadde lagt reir nedenfor 
811,00 klarte å produsere unger i 1990. 

VANNFLATA I HOVEDBASSENGET 

Antall vannfugl som har brukt hovedmagasinet (terskeldammen 
untatt) har gjennom det meste av hekkesesongen ligget på 0-10 
individer av 0-3 arter, i alle årene 1987-90. Bare i den 
perioden hvor andefuglene ligger og venter på at høyereliggende 
hekkevatn skal gå opp, har vi observert større antall fugl her. 

REGULERINGSSONENE 

Generelt har disse blitt utnyttet i den tidligeste perioden om 
våren, mens de ennå er fuktige og mens insektklekkingen foregår 
her. De flateste partiene av regukeringssonene har hatt 
fugleaktivitet lengst utover hekkesesongen, blant annet utløpet 
av bekkene. Størst aktivitet har det vært i den delen som nå 
har fått fast vannstand. Reguleringssonene utnyttes generelt av 
noen få arter som hekker i skogen i nærheten, i tillegg til 
vadefugler, blåstrupe og linerle. 

TERSKELDAMMEN 

Terskeldammen førte til en kraftig økning av antall arter som 
brukte dette området i 1990. Dessuten økte antall individer av 
mange arter (tabell l). Terskelområdet er her definert som alle 
arealer under kote 815,00 som ligger øst for den bygde terskel. 
Det er her bare tatt med data fra helteilinger av terskel
området, seks ganger hvert av årene 1987-1989, og 12 ganger i 
mai-juli 1990. 
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Tabell l. Variasjon i totalantall fugl tilstede i terskelområdet 
i Innerdalen mellom årene 1987 -1990. Målt som det største antall 
individer voksen fugl av hver art observert på en enkelt dag. Bare 
dager med totaltellinger av terskelområdet er inkludert. 

STØRST ANTALL INDIVIDER PROSENT DAGER OBSERVERT 
1987 1988 1989 1990 1987 1988 1989 1990 

Storlom l O O O 8 
Gråhegre l O O O 8 
Brunnakke 5 7 20 8 83 83 100 92 
Krikkand 3 11 3 8 83 100 50 100 
Stokkand l 6 17 O O 25 
Toppand 6 2 3 10 33 33 33 92 
Havelle l O O O 8 
Sjøorre l O O O 8 
Kvinand l l 9 17 O 17 58 
Silann 2 O O O 42 
Laksand l 2 2 l 17 17 17 8 
Ender ubest. 4 3 17 O 17 33 
Dvergfalk l l 17 O 17 O 
Lirype 2 l 3 67 33 O 8 
Trane 4 2 5 33 67 O 17 
Sandlo l l 2 5 17 33 17 33 
Heilo 20 4 l 4 100 83 50 25 
vipe 4 3 l 9 33 100 17 92 
Temmincksnipe 2 2 O 33 O 17 
Myrsnipe l O O 17 O 
Brushane 6 O O O 42 
Enkeltbekkasin 3 4 2 3 67 83 33 42 
Rugde 4 O O O 25 
Storspove 1 O O O 8 
sotsnipe 2 O O O 17 
Rødstilk 8 30 5 30 100 100 100 100 
Gluttsnipe l 2 4 O 33 33 58 
Grønnstilk 2 O O O 8 
Strandsnipe 8 15 5 7 100 100 83 83 
Svømmesnipe 2 l 33 O O 17 
Hettemåke 2 5 33 O O 8 
Fiskemåke 3 5 8 15 67 83 67 75 
Gråmåke l O 17 O O 
Makrellterne 2 O O O 17 
Rødnebbterne 2 O O O 17 
Terne ubest. 1 7 O 17 O 25 
Jordugle 1 O 17 O O 
Heipiplerke 2 7 l 1 83 83 17 8 
Gulerle 4 7 1 7 50 50 33 50 
Linerle 2 4 1 4 17 67 67 58 
Blåstrupe 4 38 3 6 67 100 33 50 
Buskskvett 2 O O O 8 
steinskvett l 2 O O 17 8 
Gråtrost 2 8 l 4 50 33 33 33 
Løvsanger 1 40 4 l 33 50 33 17 
Kråke 2 2 17 33 O O 
Bjørkefink 1 3 17 17 O 8 

Sivspurv 2 6 6 4 67 83 67 33 
Fugl ubest. 2 O 17 O O 
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I årene 1987-89 var det stor variasjon i antall voksne fugl 
tilstede på hver telling. Særlig i 1988 var variasjon svært 
stor, mellom 24 og 133 individer. De fleste dV maksimums~allene 
for 1988 i tabell 1 er fra tellingen 19. mai med totalt 133 
individer. Det var da stor næringssøks-aktivitet på de fuktige 
elvekantene av mange arter, bl. a. blåstrupe, krikkand, strand
snipe og rødstilk. I 1987 og 1989 lå antall fugl på tellingene 
i terskelområdet mellom 16 og 52. 

I 1990 varierte antall fugl på hver telling mellom 12 (første 
telling 21. mai, mUligens på grunn av lav temperatur og lav 
aktivitet) og 85 (figur 1). Generelt lå nivået høyt i hekke
sesongen, med nest laveste antall på 43 individer. 

Noe av forskjellene mellom 1987-89 og 1990 kan tilskrives ulike 
antallobservasjonsdager, men også andre data fra sesongene 
understøtter at antallet fugl tilstede i området generelt har 
gått opp i 1990. Dessuten viste mange arter et relativt jevnt 
antall fugl tilstede i området utover i sesongen 1990, ulikt 
tidligere år. 

100r-------------------------------------------~ 

75 

50 

25 

_A~no jr:: 
o FUCLER 

21 . 5, 30, 5, 14. 6, 19. 6. 24, 6, 11 . 7 o 25, 9, 
22. 5, 31 , 5, 15. 6. 20. 6. 3, 7 . 18. 7 . 

Figur 1. Variasjon i antall voksenfugler tellet i terskel
området gjennom 1990 

Nye arter for terskelområdet i 1990 var storlom, gråhegre, 
stokkand (sett l gang tidligere), havelle, sjøorre, siland, 
brushane, storspove (sett bare 1 gang), sotsnipe og grønnstilk. 
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Mange arter i 1990 økt i antall eller blitt sett langt mer 
regelmessig gjennom sesongen, jfr tabell 1. Arter som har fått 
innskrenket sine leveområder innen terskelområdet og gått 
tilbake i antall, ser bare ut til å være strandsnipe og 
heipiplerke. 

Andefugl er den gruppe som har økt mest. Det var i 1990 også en 
økning i antall produserte ungekull av ender. 

FUGLESAMFUNNENE OVENFOR HRV 

Totalt ble det i Innerdalen i 1990 sett 16 nye fuglearter. Noen 
arter hadde en generell økning i antall og tetthet i 1990 som 
antagelig skyldes bedre overlevelse gjennom vinterhalvåret 
eller under trekket, bl. a. gulerle, møller og bjørkefink. 
Imidlertid var det også endringer i tetthet og reproduksjon som 
skyldes de lokale endringer i miljøbetingelsene for fuglene. 

Samlet vurdering 

Resultatene fra hvert av årene har vært unike, og 1990 gir 
mange nye resultater. Mange faktorer er med på å bestemme 
fuglenes antall og tetthet i området. Hvilke faktorer som er 
viktige for fuglene varierer fra år til år. Dette viser seg å 
være særlig viktig i områder hvor vi har endret de naturgitte 
betingelser for fuglene. Dataene fra undersøkelsene hittil 
viser at det er svært viktig at man gjør flerårlige 
undersøkelser for å kunne dra noenlunde gode konklusjoner. Vi 
kan ikke dra noen holdbare konklusjoner om efffektene av 
terskeldammen på fugl før etter 1991- og 1992-sesongene. Det 
kan i 1991 forventes en ytterlige økning i antall fugl som vil 
bruke vannflata og holmene i terskeldammen. 
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VEGETASJONS ETABLERING I REGULERINGSMAGASINET, MELTINGEN 

Formål 

Målsetningen med prosjektet er å klarlegge mulighetene for en 
revegetering i strandsonen av reguleringsmagasin. Slike 
områdene er sterkt erosjonsutsatte og virker dessuten 
skjemmende når magasinet er nedtappet. Prosjektet omfatter 
konsekvensanalyse og eksperimentelle studier i samband med 
reetablering av vegetasjon. 

Gjennomføring 

Meltingen ble valgt som prøvelokalitet for forsøk med 
revegetering. I denne sammenheng ble det etablert et samarbeid 
mellom NIVA og Universitetet i Trondheim, Botanisk avdeling 
slik at feltarbeidet ble utført i felleskap mellom de 2 
FoU-miljøene. I tillegg er det innledet et samarbeid med 
nordiske fagmiljøer i Sverige (Univ. Umeå) og Finland (Tekn. 
Univ.Oulu). 

Prosjektet er finansiert av NVE/VN innenfor Biotopjusterings
programmet med delfinansiering av NIVA. En kraftige budsjett
nedskjæring i 1990 medførte at gjennomføring av feltforsøk ble 
prioritert mens analyse av innsamlede data er stilt i bero. 
FUllfinansiering er nødvendig for å opprettholde målsetninger 
og prosjektfremdrift i tiden fremover. 

Karakterisering av lokaliteten 

Vannstandsregimet i 1990 var preget av 
vannstander såvel sommer som høst, i likhet 
årene. Dette regimet står i kontrast 
Meltingens driftsår (1984 - deler av 1987) 
forholdene ved revegeteringsforsøk til dels 

gjennomgående høye 
med de foregående 
til forholdene i 
og gjør arbeids

svært vanskelige. 

Meltingen er en oligotrof sjø men skiller seg på mange områder 
fra hva man forbinder med "typiSke" næringsfattige lokaliteter. 
Generelt sett er lysforholdene preget aven viss humustilførsel 
kombinert med endel partikler i vannet. pH og konduktivitet er 
begge relativt høye og uttrykker innsjøens beliggenhet på noe 
kalkholdige bergarter. Meltingen har således relativt god 
vannkvalitet vel egnet for vekst av langskuddsarter (tusenblad, 
tjønnaks, mv). Lysklimaet vil imidlertid sette grenser for 
vekst av undervannsplanter på lavere nivåer enn omlag kote 
211-212 dersom innsjømagasinet opereres tilsvarende som i 
1989-90 videre fremover. 

Eksperimentelt opplegg 

Forsøkene ble lagt opp som et randomisert blokk design og 
innebar 4 replikasjoner av alle behandlinger: kontroll, 
tilførsel av kunstgjødsel, organisk stoff og erosjonshindrende 
matter for 3 arter på 2 lokaliteter med ulik eksponeringsgrad 
(beskyttet/eksponert). Opprinnelig var det planlagt å legge 
blokkene også langs en nivågradient, men den høye vannstanden 
sommeren 1989 gjorde det bare mulig å etablere forsøk på nivå i 
overkant av k. 215. 
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Som forsøksarter ble valgt: sølvbunke (Deschampsia cespitosa), 
vassreverumpe (Alopecurucs aegualis) og ryllsiv (Juneus 
articulatus). Prøveflaten var 0.25m2 og ble oppmerket i felt 
v.hj.a armeringsjern. I hver rute ble det plantet ut 3 rameter 
(dvs. vegatatov enhet) aven forsøksart. Rutene er fotografert 
i horisontal- og vertikalsnitt på omlag månedlig basis frem til 
september. Opplegg for fotografering tilsvarer det NIVA bruker 
forøvrig ved undervannsfotografering. Bildene tillater en 
nøyaktig oppfølging av enkeltindivider mph. vekst og tilstand. 

Opplegget for undersøkelser i 1990 fulgt i hovedsak det fra 
1989. Etablering av forsøksruter på lavere strandnivåer ble 
iverksatt i mai måned, men vannstanden var da allerede så høy 
at bare nivået omkring k. 214.6 kunne brukes. Det ble anlagt 5 
serier med prøveflater. Artene var: strandformen av sølvbunke 
(Deschampsia cespitosa var. glauca), nålsivaks (Eleocharis 
acicularis) og stedegen vegetasjon, dominert av diverse 
Juncus-arter. Ett av feltene med naturlig vegetasjon ble 
gjødslet etter tilsvarende opplegg som anvendt ved utplantingen 
mens det andre feltet tjener som kontroll. 

Ett av hovedfeltene anlagt i 1989 gikk tapt i 1990 pga. 
vandalisering, men vi fikk dokumentert tilstanden i 
prøveflatene etter overvintring. Også det andre hovedfeltet fra 
1989 møtte problemer ved økt fersel og det ble ikke iverksatt 
nye utplantinger her. 

De nystartede feltene klarte seg bra gjennom sommeren og høsten 
1990. vi fikk klare utslag på gjødsling av naturlig vegetasjon, 
hvor f.eks. krypsiv (Juneus bulbosus) reagerte med sterkt økt 
vekst. Pga. de budsjettmessige nedskjæringene er bildeanlyse av 
data innsamlet i 1990 forøvrig ikke gjennomført. 

Øvrige undersøkelser 

Det er utført endel ruteanalyser langs transekter i øvre del av 
reguleringssonen. Bearbeidingen av data fra analyselyseflatene 
er delvis gjenommført. vi har også gjort registreringer som 
viser et økende omfang av vannboende arter på noen gunstige 
lokaliteter i magasinet. Denne naturlige revegeteringen 
motarbeides av erosjonsprosesser i strandsonen. Deler av 
torvlag dannet av stedegen vegetasjon eroderes fortsatt aktivt 
i Meltingen. Oppslaget av stedegen vegetasjon som fulgte etter 
Meltingens første driftsår er nå helt vekk. 

Sommeren 1990 nivellerte vi ut et stort antall individer av 
naturlig etablert sølvbunke på 2 lokaliteter, samtidig med at 
plantenes livstilstand ble kararkterisert. Pga. budsjettmessige 
nedskjæringer er disse data ikke bearbeidet til nå. 

Prosjektansvarlige: 

Bjørn Rørslett, 
Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo. 

Stein Singsaas, 
Botanisk avdeling, Vitenskapsmuseet, Universitetet Trondheim. 
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OPPSUMMERING - VIDERE ARBEID 

Vassdragsdirektoratet ser et stort behov for å finne fram til 
egnede biotopjusterende tiltak i årene som kommer. Feltet er et 
av direktoratets satsningsområder innen FOU sektoren. For 1990 
er det over den Stortingsbehandlede del av konsesjons
avgiftsfondet bevilget 2,0 millioner kroner til programmet. 
Programmet er foreløpig planlagt å vare fram til og med 1991, 
men med det behovet både for kunnskap om de langsiktige 
virkninger av biotopjusterende tiltak og for utprøving av nye 
tiltak er det imidlertid planlagt en videreføring av Biotop
justeringsprogrammet i en fase Il. Her vil en kunne bygge 
videre på erfaringer høstet fra både Terskelprosjektet og 
Biotopjusteringsprogrammet. 

Som det går fram av statusrapportene fra de ulike prosjektene 
kan satsningsområdet for programmet deles i to hovedgrupper. 

1. En oppfølging av videreutvikling av Terskelprosjektet. Det 
ble lagt ned et betydelig arbeid i Terskelprosjektet og det vil 
være av stor interesse å følge opp de langsiktige virkninger av 
terskler på både de fysiske og ikke minst biologiske sider. I 
arbeidet med Terskelprosjektet i Eksingedalen har det vist seg 
at det tar tid før et slikt økosystem stabiliserer seg. 
Vassdragsdirektoratet vil derfor i årene som kommer følge den 
langsiktige utvikling i terskelbassenger. Det er også aktuelt å 
få mer kunnskaper om hvorledes utformingen av tersklene kan 
justeres for å bedre forholdene for anadrome laksefisk. De mest 
aktuelle områder for oppfølging av biologiske forhold på ulike 
typer terskler er i Eksingedalen, Todøla, Nea og Skjoma. 

2. Tiltaksorienterte prosjekter som i første rekke omfatter 
tiltak forbundet med kanaliserings- og forbygningsarbeider. 
Foruten tiltak som bedrer forhold for fisk, vil forhold for 
fugl og ikke minst de estetiske, rekreative og landskapsmessige 
sider vektlegges. Delprosjektene i Søya og Hareidselva videre
føres, men det er satt igang en sterkere satsing på Lesja
leirene, hvor det er utført omfattende drenering og kanaliser
ingsarbeid. Vassdragsdirektoratet har i flere år vært opptatt 
av reguleringsmagasiner som i 
stygge sår i landskaper når de er 
høyden ikke er alt for stor, vil 

mange henseende representerer 
nedtappet. Hvor regulerings
etablering av et vegetasjons-

belte kunne forbedre utseende, samtidig som det vil bremse ero
sjonen og bedre de biologiske forhold i reguelringssonen. For
søkene er nå igang i Meltingen i Nord-Trøndelag. 
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ENGLISH SUMMARY 

The Norwegian Biotope Adjustment Programmet launched in 1985, 
has two main aims. Firstly to follow up the Weir Project by 
investigating the more long-term effects of weirs and secondly 
to find and test other means of reducing the adverse effects of 
river and lake regulation on biological communities. This 
annua l status report summarizes the activities of the various 
projects during 1990. 

Weir studies in Eksingedalen. 

Eksingedalen was the main site in the earlier Weir Project and 
is now one of the main sites in the Biotope Adjustment 
Programme. A field station, established by the University of 
Bergen, is located near the main study weir and one of the aims 
is to increase the extent of interdisciplinary studies in the 
area. Although of scientific interest, the unusually high 
discharges throughout 1990 created severe practical problems 
for certain projects. The following projects are in progress: 

- a study on the effect of brown trout on benthic densities and 
diversity in the weir basin at Ekse. This also includes 
long-term studies of the benthos in the weir basin. Special 
emphasis has be en given to studies of the chironomid fauna. 
The last two years' data have provided an excellent insight 
into high discharge situations. 

- the experimental production of salmon smolt in the 
extensively regulated river, Ekso. Eggs collected from the 
natura l spawing reach have be en placed in hatching boxes 
above where the salmon naturally spawn. Hatching success and 
0+ densities are being monitored. 

- a study of the changes in the populations of ducks, waders 
and other birds associated with aquatic habitats. Severai 
species have increased in response to the increased 
production and availability of aquatic invertebrates in the 
river, especially in the weir basin. 

Habitat modification measures in the Lesjaleirene 

A large flat, marshy area, Lesjaleirene, with extensive river 
meanders, has been drained to provide additional farming land. 
Various remedial measures to improve the quality of the area 
for birds and fish have been carried out, both in the main 
river channel and in the drainage canals. Parallel to changes 
in vegetat ion and land-use, there have be en considerable 
changes in bird populations since the area was drained. The 
main river channel has a very homogeneous sand substrate, so 
islands of rocks and stones have been constructed both along 
the river banks and in midstream to improve fish habitat. 
Changes in trout distribution, dens it y and recruitment are 
being monitored. Changes in the establishment and distribution 
of aquatic macrophytes are also being followed. 
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Biotope adjustment measures in the rivers, Hareidselva and Søya 

These two rivers have be en channelized and the surrounding 
areas protected against flooding. In order to improve the 
conditions for birds and fish the following measures have be en 
taken: seeding and planting of the banks, building of weirs, 
construction of artificial bird habitats and the placement of 
rocks in the channel bottom. The results of these measures have 
be en monitored by studies of the benthos, fish and birds, both 
before and after the remedial measures. Particular attention 
has been give to the effects of these measures on salmon and 
sea trout recruitment. 

winter habitat ecology of brown trout in runn ing waters 

Our knowledge of winter habitat utilization in brown trout is 
poor, although essential for management of trout populations. 
This is especially true in regulated rivers where minimum flows 
of ten occur during winter. Studies using diving and electro
fishing are being carried out in an ice-free section below a 
small power station. 

Habitat modifications after lowering of the water level in 
Myrkdalsvatn 

The water level of the lake, Myrkdalsvatnet was lowered in 
1987. A major wetland habitat for both migratory and stationary 
bird species was located in the delta area at the northern end 
of the lake. The project aims to monitor changes associated 
with the fall in water levels and the remedial measures taken. 
These measures include the construction of artificial islands. 
The botanical succession, aquatic invertebrates and bird 
populations have been studied in the delta area. 

Biotope adjustement and conseguences for birds in Innerdalen 

In connection with the regulation scheme in Innerdalen, 
conditions for the migratory bird population have changed 
drastically over the last 10 years. The effect of certain 
remedial measures, such as the construction of retaining dams 
and artificial islands within the reservoir as well as the 
importance of aquatic invertebrates for the bird populations 
have been studied. 

Establishment of vegetat i on in reservoirs 

The aim of this project is to determine the feasibility of 
establishing vegetat ion in the regulation zone of hydropower 
reservoirs. Such areas are very susceptible to eros ion and also 
appear unsightly when the reservoir levels are lowered. 
Experimental plots with Deschampia cespitosa v. glauca, 
Alopecurus aegualis and Juncus articulatu~ have been 
established and compared to the natura l vegetation. Treatments 
include the addition of fertiliser and organic matter as well 
as special mats to prevent erosion. 
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PROSJEKTBEVILGNINGER I 1990 FRA BIOTOPJUSTERINGSPROGRAMMET 

Beiteffekt av aure på bunndyrsammensetningen og 
biomasse i et terskelbasseng i Eksingedalen ....... kr. 50 000,-

Produksjon av laksesmolt i sterkt regulerte elve-
strekninger med terskeldam ........•.•.......•.... kr. 40 000,-

Bunndyrstudier i og oppstrøms terskelbassenget på 
Ekse, med speisiell vekt på Chironomidae ......••. kr. 75 000,-

Vannfugls utnyttelse av kunstige og naturlige 
basseng i et regulert vassdrag ...............•.... kr. 100 000,-

Biotopforbedrende tiltak på Lesjaleirene 

Fiskeundersøkelsene ......................... kr. 200 000,-

Fugleundersøkelsene ......................... kr. 65 000,-

Vannvegetasjonen ............................ kr. 50 000,-

Fiskeundersøkelsene i Hareidselva og Søya ........ kr. 150 000,-

Bunndyrundersøkelsene i Søya ..................... kr. 150 000,-

Vinterhabitat-økologi hos ørret i rennende vann .. kr. 65 000,-

Biotopjusterende tiltak etter senkning av 
Myrkdalsvatnet, Vossovassdraget 

Undersøkelser av våtmarksfugl .........•.... kr. 80 000,-

Botaniske undersøkelser ....•............... kr. 20 000,-

Etablering av vegetasjon i reguleringsmagasin ..... kr. 200 000,-
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BIOTOPJUSTERINGSPROGRAMMET - STYRET OG RÅDGIVENDE GRUPPE 

styringsgruppe 

Direktør Peter Johan Schei 

Direktør Pål Mellquist 

Direktør Ulf Riise 

Rådgivende gruppe 

Overing. Einar Beheim 

1. amanuensis Reidar Borgstrøm 

Seksjonssjef Jon Arne Eie 

Limnolog Arne Erlandsen 

Forskningssjef Tor Gunnerød 

Overing. Erik Hansen 

Direktoratet for naturforvaltning 

NVE-Vassdragsdirektoratet 

Vassdragsregulantenes forening 

NVE-Vassdragsdirektoratet 

Norges Landbrukshøygskole 

NVE-Vassdragsdirektoratet 

Vassdragsregulantenes forening 

Direktoratet for naturforvaltning 

NVE-Vassdragsdirektoratet 

1. amanuensis Jan Ivar Koksvik Universitetet i Trondheim 

Vitenskapelig leder John A. Kålås Direktoratet for naturforvaltning 

Overing. Hallvard Kaasa Statkraft 

Professor Petter Larsson Universitetet i Bergen 

1. konservator Albert Lillehammer Universitetet i Oslo 

1. amanuensis ASbjørn Moen 

Fiskeforvalter Jostein Skurdal 

Kontorsjef Ingve Svarte 

overing. Haavard Østhagen 

Dr.philos Per Aass 

Prosjektleder 

Seksjonssjef Jon Arne Eie 

Prosjektkoordinator 

John E. Brittain 

Universitetet i Trondheim 

Fylkesmannen i Oppland 

Direktoratet for naturforvaltning 

NVE-Vassdragsdirektoratet 

Zoologisk museum, Oslo 

NVE-Vassdragsdirektoratet 

LFI, Universitet i oslo 
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