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Sammendrag

Bictopjusteringsprosjektetble startetopp i 1985som en naturligoppføLgingav
arbeidetmed Terskelprosjektet.Dennepublikasjanengir en oversiktover
igangværendedelprosjekter.Arteidetmed bictopjusteringamfatterstudierav
tersklenesvirkning,effektenav substratforbedringog etableringav skjulog
gyteplasserfor fisk,reguleringav fiskebestandved utsettingog utfisking,
vegetasjcnskantrollog studierav fuglefaunaensreaksjonerpå ulikeinngrepi
vassdrag

Abstract

The BiotopAdjustmentProjectwas begunin 1985as a naturalfollawr-upto the
workof the WeirProject. Thispublicatianreviews angoingsub-projects.The
workwith adjustmentof biotopescomprises:studiesof theweirs'impact;the
effectof substrateimg~nants and theestablishmentof shelterandspawning
areasfor fish;regulation of the fishstockby fishingand stocking;controlof
thevegetation;and studiesof the reactionsof birdsto encroachmentson water
systems.
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FORORD

Biotopjusteringsprosjektethar nå pågått i en del år, og det synes å være
på tide med en liten appsummeringav arbeidet.

Denne oversikteninneholderutdrag fra statusrapporterutarbeidethøsten 1987 av
de ansvarligefor de ulike del-prosjekter.Dels er rapportenegjengittnoen1unde
ubeskåret,dels er de redigertog amskrevetfor å danne en naturlighelhet.En
del stoff er også plukket fra tidligererapporter,befarings-og møtereferater,
samt personligemeddelelser.Det engelskesammendrageter cversatt av Susan
Norbom.

Det er viktig å merke seg at de flesteprosjektenepå langt nær er ferdige.
Derfor er det ikke meningen i denne rapportenå presenterefullstendige
resultaterog sikre kcnklusjcner.Hensiktener imidlertidå gi en aversiktaver
igangværendedelprosjekterog klargjøregrunnlagetfor det videre arbeid.
Alleredenå vil det være mulig å danne seg et bilde av en del amråder som bør
prioriteresfremover.

' Jon Arne Eie
Prosjektleder
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INNLEDNI

Menneskenehar i lang tid drevet mange ulike former for biotopjustering.
Jordbruker f.eks. en svært ekstrem form for biotopjusteringder naturenblir
styrt i retning av å gi maksimalelivsbetingelserfor en enkelt eller noen få
arter. For jordbruketskaper naturensmangfoldproblemer.Problemstillingenfor
dette prosjektetkan vi nesten si er motsatt. Inngrepi og ved vasssdrag
resulterersvært ofte i reduksjonav variasjonog biologiskmangfold.Med
biotopjusteringmenes i denne sammenhengmålrettedetiltak sam tar sikte på å
legge forholdenetil rette for de organismervi ønsker å begunstige,og sam skal
redusereskadevirkningeneav ulike tekniskeinngrep.Man ønsker å legge
forholdenetil rette for en variert og livskraftignatur ikke minst av hensyn
til menneskeligaktiviteti og amkringvassdragene.

Det første som ble gjort for å redusereskadevirkningeneav kraftutbyggingi
Norge, var å sette ut fisk i vann der gyteforholdenep.g.a. reguleringvar blitt
helt eller delvis ødelagt.Det ble brukt både villfisk fra andre amråder og fisk
fra klekkerier.Ved de flestereguleringerforeliggerpålegg til regulantenom
utsettingav fisk.

Det neste man begynte å interessereseg for, var elver med reduserteller mangl-
ende vannføring.Siden midten av 1960-årenehar det vært vanlig å bygge terskler
på tvers av disse elvene for på den måten å ta vare på restvannføringen,og i de
senere år har det blitt vanlig å gi pålegg am en viss minstevannføring.

Parallelthar det skjedd store endringeri behandlingenav amrådenecmkringet
regulertvassdrag.Massetak,steintipper,riggamråderog veier blir behandlet
cmhyggeligmed tanke på hurtigstmulig å kunne lege de sår som ble pAført
landskapet,og reetablerenoe av den biologiskebelanse som ble forstyrret.
Etterhverthar mange ulike tiltakvært fremme i diskusjonen.Noe har vært prøvd,
andre ting er bare på idestadiet.

I 1975 ble Terskelprosjektetstartet.Dets fulle navn er:
"Undersøkelseav tersklenesinnvirkningpå biologiskeforhold i regulertevass-
drag". Prosjektetvar et samarbeidmellam Norges vassdragsog elektrisitetsverk
- Vassdragsdirektoratet,Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk,Uhiversitetet
i Oslo og Uhiversiteti Bergen. En oppsummeringav Terskelprosjekteter gitt av
Mallguist (1985).Målsettingenfor prosjektetvar:

å klarleggeøkologiskeendringersam finner sted i rennendevann ved reguler-
inger og terskelbygging.

på grunnlag av de observasjonersam ble gjort kanme med synspunktertil hvor-
ledes fremtidigetiltak bør være for å styre utviklingeni de regulertevassdrag
i en ønsket retning.

Biotopjusteringsprosjekteter en naturligoppfølgingav Terskelprosjektet.
Foruten å anvendeden økologiskeviten an de biologiskeforhold i rennendevann
93U ble ervervetgjennom Terskelprosjektetog andre relevanteundersøkelser,er
hensiktengjennam praktiskeforsøk å utprøve nye tiltak sam kan redusereskader
og ulemperved inngrep i og ved vassdrag.
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Med eller uten vannkraftutbming vil det i overskueligframtidbli foretatt
betydeligeinngrep i norske vassdrag.Ofte vil det være såvidt amfattendeland-
skapsmessigeamveltningerat det lokaltvil bli helt "nye" segmenterav en elv
eller "nye" landskapsram.I slike situasjonerønsker man å utnytte de muligheter
som bruk av mcderne maskinergir til å bygge inn tiltak av økologiskkarakter
innen akseptableøkonomiskerammer.Målet må være å finne frem til så enkle,
rimeligeog vedlikeholdsfrietiltak sam mulig og fortrinnsvisslike som begun-
stiger naturligeprosesseri økosystemet.Det vil altså svært ofte være snakk am
å gjennskapeforholdsom liggernær opp til de cloprinneligenaturforhold.Der
dette ikke lar seg gjøre, vil det også være aktuelt å skape"nye"naturforhold
dersom dette totalt kan være med på å redusereskadev-i]d~ av inngrepet.

Aktuelleundersøkelsestemaerfor Biotopjusteringsprosjekteter:
Videreutviklingav terskelkonstruksjoneri lys av den senere tids
erfaringerpå amrådet.Her har man Terskelprosjektetog
Lakseterskelutvalgetsarbeid å bygge på (Mellquist1985, Beheim
et. al. 1977), samt senere års erfaring.
Følge opp de langsiktigebiologiskevirkningerav terskelbygging.
De biologiskevirkningerav endredebunnforholdi elver.
Produksjonsendringerved tilførselav alloktontmateriale.Det er
mest aktueltmed vegetasjcnsetableringlangs elver og i
reguleringssoneni innsjøer.Næringstilførselved gjødslinger
foreløpigholdt utenom.
Etableringav loner eller tjern i tilknytningtil elver ved
massetak,steinbrudd
Metodeutvikling for biologiske tiltak.

Biotopjusteringsprosjektethar en mye videre ramme enn Terskelprosjektethadde
Foruten å behandle forholdi vann, vil også terrestriskeproblemstillinger
sam har nær tilknytningtil vann, belyses.De mest aktuelleundersøkelserpå
land er i forbindelsemed tipper,massetakog kraftledninger.

Lokaliseringenav de forskjelligedeler av Biotopjusteringsprosjekteter vist i
fig. 1.
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Fig. 1: Lokalisering av de ulike deler av Biotopjusteringsprosjektet
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IGANUMENDE DELPROSJEKTER.

BESTANDSFORHOLDFOR LAKSEFISKI SYVDEIERSKLERCG KULPER - TOAA

Todalsvassdragetble regulerti 1974.Delerav detøvrenedbørfeltble averført
til Drivai Sunndalen,og Toåafikkmed detteredusertsittnedbørfeltmed 17%.
Vannføringenble redusertmed 28% av midlereårsavløpved Talgøyfoss,7 km fra
utløpet.Talgøyfossdannernaturlighinderforvidereoppgangav laks.

For å kompenserefornoenav reguleringensskadevirkninger,ble det i altbygget
10 terskleri vassdraget.Disseer byggetsom syvdetersk1eri steinpå denøvre
del av den lakseførendestrekningen.I motsetningtil tradisjohnelleterskler,
redusererikkesyvdeterskelenvannhastigheten.Vannstrømmenkonsentreres,og
vannhastighetenøkersamtidigsom en vissterskelvirkningbeho1des.(Beheimet.
al. 1972)

I tidsrcrnmet1978-82ble detgjennomTerskelprosjektetgjortundersøkelseri
Toåafor å finneut hvordanterskelbyggingenvirketinnpå fiskepwoduksjoneni
vassdragetog i hvilkengradde ulikedelerav terskelbiotopenebairutnyttetav
laksog aure.Resultatenedengangvisteat detprosentviseinnslaget,og sann-
synligvisogsåtetthetenav aure,haddeøkt.Byggingenav tersklersynteså
representereen forbedringav overvintringsforholdenebådefor laksog aure.
Produksjanenlot seg i størregradenn tidligerecmsettei fiskav smoltstørr-
else.(Korsen1984)

For 1987ble det gjennomBiotopjusteringsprosjektetgittstøttetil nye under-
søkelseri Toåa

Hensiktener å sammenlignebestandsforholdhos ungfiskav laksog aurei kulp
underSyvdeterskelmed forholdeneellersi sammeelv.Den undersøktekulpener
amlag40 m langfraunderkantav fall(terskelfat)til stryknedenforkulpen.
Størstedyp er 4 m, og arealeter ca 600rri.De klimatiskeforholdsommeren1987
med en kald forsommerog forsinketsnøsme1tingkamplisertefelterbeidet
betydeligog kan ha hatten vissbetydningforresultatene.

Prosjektetstartetmed en metodiskdel der følgendefiskemetoderble prøvd:
Stangfiske,linefiske,rusefiske,notfiske,fiskemed aktivitetsfeller,med håv
og dykke-observasjaner.

Brukberefangsterble oppnåddved hjelpav kastenot,130amfar,20x4metermed
opptil70 fiskpr. kast.Notfangsteneble daminertav fiskmed alder2+ og 3+,
mens fangsteffektivitetenpå 1+ nok var noe lavere.Dykkingmed spesiallagethåv
ga ogsåbrukbarefangster,opptil75 fiskpr time- men fangsteneble her
dominertav 1+.

Spesieltbør nevnesat på grunnav oversiktligeforholdvar dykkingegnetfor
direktecbservasjanav fisken.Det lct seggjøreå kommesværtnær yngelen,og
studieri fiskensnaturligeadferdkunneutføresutensynligeforstyrrelser.

Tetthetenav laksefiski kulpenble bestemtved repetertemerke-gjenfangst
forsøk(Petersen-estimat).I strykområdeneble fisketetthetenbestemtved
elektriskfiskeog Zippins"estimat.

Fisketettheteni kulpenbae i beggemerkefore*beregnettil 120 fisk/100
menstetthetenellersi elvahar gjennomsnittsverdierpå amlag40 fisk/100
(Korsen1984).Egneresultaterfra str~rekningene er ennåikkebearbeidet,
men syneså ha noe høyereverdierenn de sanher er referert.

Artsfordelingeni kulpenvistedet klassiskebildefragrunnereområder:Auren
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forekomi størstantallpå grunt vann,laksendominertepå dyperevann.
Imidlertidmådetnevnesat detunderdykkingble observertat 1+ av laksog
aureholdtseg sværtnær bunn,2+ stojevnthøyereovertunnenmens3+ gikk
relativtfritti vannmassene.Uhderfangsterav 1+ virketdet somam 1+ av aure
tidligerehevet seg noe averbunnenenn laks,og endretatferdsmønster.Eldre
ungfiskvirketi regelenmer pelagiski levesettet.Det ble ogsåobservertunder
dykkingat det i bakevjeneav kulpenvar et størreantallfiskenn andresteder
i kulpen,noe somogsåble gjenspeileti notfangstene.I kulpenfordelteungfisk
størreenn 0+ seg i 56 %laksog 44 % aure.Tallfratidligereundersøkelserav
heleden lakseførendeelvestrekningenga en fordelingi 21 % laksog 79 % aure
(Korsen1984).Egnetallfra strykstrekningene er ikke bearbeidet,men syneså
gi en noe høyereandel laks.

Det framtidigearbeidvil bli kcnsentrertam følgendepunkter:
Analyseav scumerensfangster
Viderestudierav arts-og størrelselsfordelingved dykkingi cmrådet
Utprøvingav linerog ruserunderoptimaleforhold.

Ansvarligfordelprosjekteter Ole KristianBerg,Zoologisk institutt,
Uhiversiteteti Trondheim.

UrFISKINGOG UTSEITIX\UAV VILLFISK - EKSINGEDALEN

I 1971ble de øvredelerav Eksingedalsvassdragetsnedbørfeltoverførtved
reguleringtil Evangerkraftstasjonved Evangervatn.Reguleringenomfattetca
1/3 av vassdragetsnedbørfelt.I 1967-69foretokZoologisk museum ved
Uhiversiteteti Bergenundersøkelseri den uregulerteelva,delvisfinansiertav
Bergenshalvøenskommunalekraftselskapsom en forberedelsetil
konsesjonssøknaden.Ved Ekse,som inngikki undersøkelsesamrådet,ble det i 1973
byggeten løsmasseterskel.Dennedemmeropp foret 400mlangtterskelbasseng.
Områdetliggerforholdsvishøytoppei vassdragetslikat storedelerav
vannføringen(ca3/4)er borte.

I forbindelsemed TerskelprcGjektetble det i 1975-80gjennomførten
systemøkologiskundersøkelseav terskelbassengetmed tilliggende
elvestrekninger.Det ble settpå bådefuglog fisk,evertebraterog vegetasjon.
Eksingedalenvar et hovedområdeforundersøkelsenei Terskelprosjektet.(Inf.
fraTerskelprcejektetnr. 3, 6, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16,20, 21, 27, se
cversiktbak i rapporten.)

I 1983ble det utførten ny ' ing av auren.Tetthetenav fiski
terskeltessengetutvikletsegpå følgendemåte:

Før terskelbygging: 1-2ind.pr. lear

	

Etterterskelbygging:1976 10 ind.pr. 100n tils.1200ind.

	

1983 23 ind.pr. 100ft? tils.2461ind.

	

1984 tils.1768ind.

Fisketettheteni øynahølen,sam er en naturlighøl ovenforterskeltessengetøkte
i 1976-83med 14 %.

Resultatetav den høyefisketettheteni tessengetvar småfallenfiskmed dårlig
kondisjan,d.v.sen utpregetoverbefolketbestand.For å forsøkeå bedrefiskens
kvalitet,tae det i 1985tattut 1500individer.Målsettingener å finneut am
det er nuligå tedrekvalitetenpå fiskenved hardbeskatningog etterhvert
kcemeframtil cptimalhøstingav testanden.
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Den andre delen av prosjektetgår på utsettingav fisk fra terskelbassengettil
reguleringsmagasiner.MagasineneAskjelldalsvatnog Store Vblavatnhar sterkt
redusertegyteforhold.Det er gitt pålegg am utsettingav fisk, i Askjelldals-
vatn 1000 settefiskog i Store Volavatn 500. Tidligereble 1-somrigordinær
settefiskfra oppdrettsanleggsatt ut. Prøvefiskehar vist at fiskenskvalitet
er brukbar i begge magasiner.Fisk ble ikke påvist i potensiellegytebekker.I
1984 og 1985 ble det averførtvillfisk fra Eksingedalen.I 1984 ble 1000 og 500
merkede fisk fra Nesheimvatnsatt ut. I 1985 ble det samme antall tatt fra
terskelbassengetpå Ekse. Fiskestørrelsenvar ca 19 am. I tilleggble el-fisket
småfiskog gytefisk satt ut på pctensiellegytebekker.Må1settingenmed denne
delen av prosjekteter å bedre fisket i et magasin som har for lite fisk ved å
flytte fisk fra amrå~ som er overbefolket.Delmå1 er å studeregyteforhold,
innsjøbeitningenseffekt og fiskensinnblandingog vandring.

Etter det store uttaket av fisk fra terskelbassengeti aktober 1985 har
tetthetender vært lav. Ved utgangenav 1986 har individantalletøkt fra ca 460
til 700. I mal og junl 1987 ble individantalletestimerttil 780 og 800. Senere
i sesongenble det en næringsvandringog deretteren gytevandringut av
bassenget.Juli- og oktobermålingeneviste derfor henholdsvis650 og 388 fisk i
bassenget.Bestandenbestod i oktober 1987 havedsakeligav ungfisk,2- og
3-somrigeindivider,siden eldre fisk var på gytevandring.

Ebndisjonenhos fiskenhar økt markert etter utfiskingen.I mal 1987 var kendi-
sjonsfaktoren0,99 mot 0,82 i tilsvarendeperiode året før. Koondisjonsfaktoren
var stabil amkring 1 gjennom sesongen1987, men grunnet stort innslag av ungfisk
og ferdiggyttehunnfisk i oktober,sank den til 0,92. Resultateneviser at en
stagnerendefiskepopulasjonav eldre fisk er byttet ut med en livskraftig
bestand av ungfisk.

I Vblavatn har fiskenvokst 37 mm i gjennomsnittfra 1986 til 1987. Kondlsjonen
på denne fisken er større enn 1, og vekten er i flere tilfellerdoblet.
Tetthetenav fisk er beregnettil ca 2000. Denne bestandenhar foreløpiggode
forhold i vannet. Dødelighetenutenom fiske vurderes som meget lav.

I Askjelldalsvatnavtok vEksten og kondisjonenhos fisken i 1987 sammenlignet
med året før. Fra høsten 1986 til høsten 1987 økte fiskens lengde i gjennamsnitt
med 13,5 mm. Den samme lengdeøkninghadde fisk sam ble satt ut i juli 1987.
Dette viser en lav tilvekstsamt at veksten skjer sent i sesongen.Kendisjonen
til fisken sank i perioden 1986 til 1987 fra 1,05 til 0,96. Utsettingeni juli
viste også at fisken raskt sprer seg aver hele innsjøen.Foreløpigeberegninger
antyder at dødeligheteni Askjelldalsvatnvar betydeligved utsettingen.En
havedårsaktil dette synes å være kannibalismeda en økende del av aurenhadde
spist annen fisk. En fisk hadde hele 8 mindre fisk i magen. Utsettingeni
Askjelldalsvatnethar sannsynligvisført til for stor fisketettheti forhold
til ressursene.Fisken viser stor aktivitet,næringssøk,og noen større fisk
blir kannlbaler.Basert på resultatenefra prcvefisketbae utsettingsmengden
reduserttil 555 villfisk i 1987.

Ansvarlig for delprosjekteter Gunnar Raddum, ZoologiskMuseum, Universiteteti
Bergen.



HABITATFORBEDRENDETILTAK FOR AURE I TILLMBEKKER TIL
TESSEMAGASINEr

Et av havedproblemeneforørretenved en reguleringer ødelagtegytefcwhold.I
tilleggtil at tidligerebruktegyteplasseri innløpsbekkerog elverofte
forringes,v11 gytemulighetenei utløpetnestenalltidspoleres.Eetvanligehar
vært å kampenserefordetteved utsettingerav fisk.Man har imidlertidetter-
hvertblittklaroverulempeneved slikeutsettinger.Aktuelleprcblemerkan
væremanglendetilslag,sykdcm,parasitterog det en kallergenetiskfcrurens-
ing,dvs.innblandingav fremmedegeneri populasjonen.

En annenløsningpå rekrutteringsproblemeneer å bedrede naturligegyteforhold
og eventueltskapenye gyteplasser,samtå sørgeforbrukbareoppvekstområder.
Detteprosjektetgjennomføresi flerebekkertil Tesse-magasineti Oppland.
Hensiktener å øke den naturligerekrutteringved å anleggekulperog skape
skjulplassersam et alternativellersupplementtilutsettingav fisk.Arbeidet
ble starteti 1986.

Undersøkelsengjenncmføresi Krokåtbekken,en tilløpsbekktil Tessemagasinet
(Cppland).Fangstav gytefiskmed ruseunderoppvandringharvært foretattsiden
1980og viserat rekrutteringspotensialethar værtlavt.Elfiskeregistreringer
i bekkeni 1986og 1987viserogsåat un7fisktetthetener lav (Tabell1).
Undersøkelsenamfatteret arealpå 395m i nedredel av bekken.

Tabell1. Bereknatetthet(N + 95 % konfidensintervall)og antallpr 100m2 av
ettårigog eldreaureungeri nedredel av Krokåtebekkenved Tessei 1986og
1987. = antallmerka,C = antallgjenfanga,R = antallmerkafiskgjenfanga).

N + K.I. N/100





75 + 24 19.0 33 30 13
83 + 42 21.0 29 21 7

Arbeidet90M er foretatti bekkenkan cppeummeresslik:

Nedleggingav ny stikkrenneunderveg somicrysærbekkenfor å sikrefri
passasjeforoppvandrendefisk.

Nedleggingav rør franabobekkforkontrollog overføringav vann forå sikre
tilstrekkeligvannføringbådei tørreperiodercm sctrmerensamtsikringav
vannførirygenvinterstid.

Senkingav bekkefareti øvredelerav bekkenforå hindrekjøving am vinteren.
Observasjanerharvistat det tidligereforekankjøvingi bekkenmed
påfølgendereduksjoni vannføringennedstrøms.

Tilføringav bunnsubstratforå øke tilgangenpå skjulforungfisken.Det er
lagtut prøveflatermed varierendekornstørrelse(ca5 og 10 cm i diameter)for
å testefiskenshabitatvalg.

Etablerekantskjul ved å anleggestørresteinlangs sidene av bekkefaret.Den
eksisterendetorvkantenhar i betydeliggradrastned,og tiltaketvil hindreen
ytterligereutrasing.Slikkantskjuler av storbetydningbådeforungfiskog
forgytefisk.
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Det viderearbeideti bekkenvil beståav en videreføringav ungfisk/gytefisk-
registreringene,biotopjusteringerog studieav habitatvalghos ungfiskog gyte-
fisk,for sistnevntekategoribådemed heasyntilgyteplasserog skjuleplasser.

Ansvarligforprosjekteter TrygveHesthagen,DirektoratetforNaturforvaltnIng
(DN).

BIOTOPJUSTERENDETILTAKI HAREIDSELVAOG SØYA

For å innvinnelandtil jordbruksformålog sikre flamutsatteamråder,kan det
byggesflamverksamtidigmed at elveløpetsenkes.Dettehar ogsåværtgjorti de
to elveneSøyaog Hareidselvai Møreog Ramsdal.For å reduserede biologiske
skadevirkningene, pågår forsøkmed ulikebiotapjusterendetiltak.Hensiktenmed
detteprosjekteter å måleeffektenav ulikefysisketiltaki elvenepå fiske-
forholdeks. rekruttering,ernæringsforholdog oppvekst.Dettefor å kommefrem
til de bestegnedetiltakeneforå fremmeungfiskproduksjonenav laksog ørreti
disseog andrevassdrag.Elveneer ogsåinteressantei ornitologisksarmenheng
og tiltakforå redusereskadenepå fuglefaunaeninngåri undersøkelsene.

HAREIDELVA

Elva ble kanaliserti amrådetfraGrimstadvatntil tettbebyggelseni Hareid
vinteren 1984. Inngrepenehar begrenset mulighetenefor utøvelse av fiske
sterkt.Det er ikkebareantallfiskeplassersomer redusert,men dreneringen
har endretavrenningsforløpetslikat en normalflomsomvarteovermangedager,
nå har et kortereforløp.Samtidighar detvistseg at sutetratetpå den kanali-
sertestrekningenhar for finkornstørrelseforgytingog til å gi skjulmulig-
heterforungfisk.Sutetratetbestårav fin sandmed underliggendeleire,med
unntakav et per stederhvordet er innslagav morenanasse.

De tiltaken ønsketå settei gangi elva,var tilsåingav kanalbreddene,
tilplantingav kanalbreddenemed busker,utleggingav steini kanalbunnen og
utleggingav grussomgytesubstrat.For å følgeetableringenog suksesjonerav
planterog dyr,ble det heltfrastartensattigangmed bunndyr-og fiskeunder-
søkelser.

Kanalbreddenebae høsten1984gjødsletog tilsåddmed gressfrø.Våren1985ble
det paantetut ca 1500stiklingerav selje,CT og rogn.De paanlagtesubstrat-
forbedringenei formav grusog steinutlegginghar foreløpigmåttetstilti bero
p.g.a.ustabileforholdi elva.Detteskyldesikkeminstmassetransportog
okerutfellingsom følgeav nydyrkingog grøftingav tilliggendemyltuiråder.

Det er foretattungfiskundersøkelseri perioden 1984-87 i Hareidelva. Elva ble
undersøkt etter kanalisering vinteren 1984. Det er ialt valgt 6 auråder for
tetthetsundersøke1ser i vassdraget. Resultatene er beskrevet av Hvidsten (1985).

De videreundersøkelsenehar vistat fisketetthetenepå st.1i RiseelvaSovenfor
kanalisertsane)er megetgod,opptil254t 25 laksog aureungerpr 100m . På de
øvrigecmrådeneer det fortsattmegetlavetettheterav fisk.Det ble registrert
ungfiski tersklenepå den kanalisertesanen, men disseutgjøret megetlite
arealog er uten betydningforproduksjonenav ungfiskpå denkanalisertesonen.
Det bae registrertårsyngelpå kanalisertsone,men egnedeskjulmuligheter
mangler.
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Ungfiskundersøkelsenehar vistat elvaer nawmestupwcduktivpå strekningen
Grimstadvatntil sjøen.Det syneså ta sværtlangtid førdet skapesnye skju1-
plasserforungfiskved at groveresubstratog steinbliravdekketad naturlig
veg.

På amrådetnedenforkanalisertsoneer det ogsågravdi elvapå en lengre
strekning,og det er påvistmindreenn 10 fiskpr 100m2 ved undersøkelsenei
1985,86 og 87.Det ble samletinn skjellprøverog foretattbrukerundersøkelser
i 1985.

For å forsøkean steinsetting1 elvebotnenkan vIrke positivtpå ungfisktett-
heten,er det tattinitiativtil å få bygdet pwøvefelt.Dersanprøvefeltetblir
bygdi vinter,forventesdet at utviklingenurbdersøkesi feltettil sommeren.

SØYA

Ved kanaliseringenav Søyable det lageten ca 5 km rettkanalgjennomde store
myr og jordbruksanrådene.Kanalensutforminger med tankepå biologiskproduk-
sjanog variasjonforrettog steril.Følgendetiltakav bictcpdusterende
karaktergjennomføres:

Dctbeltprofilpå nedredel av denkanalisertestrekningen.
-Terskler.
-Anleggingav fuglebiotopi gammelmeanderved Fossåa.
-Utleggingav steinpå kanalbunnenforå bedreforholdenefor fisk.
Bedringav gyteog oppvekstmulighetenefor fiski nedredel av
Bjønnåa.

Anleggsarbeidenehar pågåttsiden1984og vil vawe ferdigei løpetav vinteren
1987/88.

I tabell2 er vistresultaterfratetthetsundersøkelserav laksog aureungeri
perioden1984-1987.Resultatenefraundersøkelsenei 1984er teskrevetav
Hvidsten(1985).anrådenest. 4A,B, CogDer nye foreøksfeltpå den
kanaliserteelvestrekningeni 1987.St.4A og 4D liggerhenholdsvisnedenforog
avenforfeltetmed steinsattelvebunn.Flatterskelenst. 4B og 4C er 60 m lang
og bestårav sprengsteinmed diameterhenholdsvis0-40cm og 0-20cm.
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Tabell2. Tetthetav laksog aureungerstørreenn årsyngel(>0+)i
Søyaførog underkanalisering.Antallfiskpr. 100m2.

St nov.84 juli85 sept.85 juli86 aug.86 sept.87

1 13 ± 1




26± 6 41 ± 14 47 ± 40

2 41 ± 11 33 ± 21 7 ± 1 64 ± 7 21 ± 3 44 ± 15

3 10 ± 3




31 ± 43





4A







53± 10

4B







151± 44

4C







132± 32

4D







74± 13

5 32 ± 4 22 ± 4 30 ± 9






6 125± 9 182± 267 76 ± 6 103± 38




70 ± 6

7 95 ± 12 77 ± 9




38 ± 7 57 ± 10 102± 28

8 91 ± 16 110± 11




239 ± 75




146± 12

Tettheteneav ungfiskpå kanalisertsone(st.4A og 4D) synesalthøsten1987å
være fulltpå høydemed tetthetenpå de uberørteamrådeneavenforkanalisert
sone (st.1 og 2). På st. 4B og 4C hvorelvebotnener steinsatt,er tetthetene
vesentlighøyere.Tetthetsestimatenepå den steinsattestrekningensyneså være
på høydemed de bestetetthetene,somer måltpå målestasjonenest. 6, 7 og 8.
Det må taeset visstforbeholdfordimaterialeter lite,men resultateneer opp-
løftende,og gir altnå sterkeindikasjonerpå at økteskjulplasserkan øke ung-
fiskproduksjonen.Det ble funnetlitentetthetav årsyngelbådeovenforog
nedenforHaugafosseni 1987i forholdtiltidligereår.

Det er samletinnet betydeligantallskjellprøverav laksog sjøeurei perioden
1985til 1987.Dissevil gi mulighetforå beskrivelivshistorientil denvoksne
fiskeni vassdraget.Det ble ogsåforetattintervjuundersøkelserav fiskereog
grunneierei 1985og 1986.Formåletvar å få kartlagtviktigefiskeamråderi
elvafør kanaliseringen.FisketavenforHaugafossenhar vært lite,og dethar
ikkeblittsolgtfiskekortpå dennestrekningen.Det ble ogsåregistrerthvor
mye fisksomvar tattblantde somble intervjuet.

I 1987,og delvisogsåi 1985ble det samletinnbunndyrprøverfrade samme
er somved fiskeundersøkelsene.Fraamrådeneavenforog nedenfor

kanalisertdel er prøvenesamletinnved hjelpav sparkeprøver.På kanalisert
strekningvar metodensteinplukk,Surber-samplerog sparkeprøver.Det innsamlede
materialetvil bli bearbeideti 1988.

Sammeren1988vil anleggsperiodenværeover.Havedarbeidetvil bli lagtpå tett-
hetsundersøkelserav ungfiskpå tersklene.Det er ogsåønskeligå kartlegge
laksetersklenesbetydningsomgyteplassda kunnskapenpå felteter svært
mangelfull.Tersklenegir mulighetforå studerevalgav gyteplassm.h.t.dybde,
strømhastighetog substrattype.
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Det ble sam nevnt registrertlite årsyngeli Søya i 1987. Dersam det også blir
registrertlite yngel i 1988 ovenfor fossen,må en vurdere å forbedreappgangs-
mulighetenei Haugafossen.

Det er også viktig å følge opp elsene for å kartleggevirkningen
av tiltaketpå jonen. Hovedarbeidetvil legges til kvantitative
undersøkelserpå flattersklene.En må imidlertidogså følge opp undersøkelsene
på de faste referansestasjoneneutenforkanalisertsone.

Fuglebiotopenved Fosså er ment å skulle fungerebåde som fuglebiotopog som
oppvekstamrådefor fisk. Ved å fordypeen gammel meander sam var i ferd med å
gro igjen og legge massene opp i øyer, er det skapt et nytt leveamrådebåde for
fugl og fisk. Fossåa ble ledet inn i meanderenhøsten 1987 for å gi tilstrekke-
lig vannutskiftingog reduseretilgroingen.

En ornitologiskkartleggingble foretatti 1985 og 1987 med tanke på å undersøke
amrådets funksjonsam hekkebiotop.Innenfordet 3,1 km store undersøktearealet
ble det i løpet av perioden28. april til 25. juli 1985 påvist 81 fuglearter
derav 32 konstaterthekkendeog 28 sannsynlighekkende.De viktigsteamrådene
besto av rike lauvskogerog et variert spektermed ulike våtmarkstyper.Fugle-
samfunnenei oreskogenhadde spesieltstor tetthet av spurvefugl.Av våtmarks-
fugl var det en særlig rik andebestand.Nær 90% av samtligeandeobservasjoner
ble gjort i tilknytningtil svingerog bukter i elva. Det ble registrertflere
fugleartersam regionalter sjeldne,f.eks. skogsnipe,perleugle,sivsanger,
moller og blåstrupe.Av truede arter forekamtrane og hvitryggspettmer eller
mindre regelmessig.

Fossåa ble senhøstes1987 ledet inn i fuglebiotopenog får etter alt å dømme en
elvebotndelvis med sprengt stein. Forutsattat elva blir fiskeførende,kan en
her gjennamføreforsøkmed næringsanrikningog eventueltstudier av næringsfauna
på natursteinog sprengt stein.

Delprosjekteti Hareidselvaog Søya utføres for fisk av Nils Arne Hvidstenved
DN og for bunndyr av Jo Vegar Arnekleiv,Vitenskapsmuseet,Uhiversiteteti
Trandhelm.

LESJALEIRENE

Lesjaleireneer betegnelsenpå arealenesan før 1860 utgjordede vestligste
pertiene av Lesjavatna.I 1857-65ble det foretatten uttapping.Siden har
cmrådet vært benyttetsam beitelandfor bufe. Etter at diverse flcmsikrings-
arbeiderble gjennomførti 1977-82og flamfarenikke lengerer overhengende,
nyttes store arealer i dag til grasproduksjan.Før flamsikringencg oppdyrkingen
startet,hadde store deler av amrådetvåtmarkspregog dermed stor betydningfor
våtmarksti~ttet fugl.

I 1986 ble det startetopp med fugleundersøkelserpå Lesjaleirene.Hensiktenmed
undersøkelseneer å skaffe tilveiekunnskapam faunaenstilpassingerog reaksjo-
ner ved sterk menneskeligmanipulasjonmed miljø, samt ved ulike tiltak forsøke
å beare forholdene.
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Prosjektetbestår av blant annet:
Kartleggingav markslagog hovedvegetasjonsom ledd i avervåkingav
biotappotensiale.
Territoriekartleggingav spurvefuglfor å få informasjonam
territorietetthetog fordelingi denne type mosaikklandskap
-Takseringav våtmarkstilknyttetfugl for å få informasjonam denne
gruppensbruk av ulike typer vannløp etc.
Basalstudierav daminerendearter for mer inngåendeå forståen
enkelt arts reaksjonerpå slike endringersam her finner sted. Det
er foreløpigsett på vipas habitatvalgog bruk av kulturmark.

Resultateneviser at dyrka areal idag utgjør ca 40% av totalarealetmot ca 10% i
1976. Innslagetav myr er sterkt reduserti forholdtil tidligereog utgjør nå
bare anslagsvismindre enn 1%.

Av 30 observertevåtmarkstilknyttedearter var vipe, stokkandog rødstilkde
daminerende.Linjeflatetakseringenforegikki et begrensetamråde, Kuøyfeltet.
Av spurvefuglerble det funnet ialt 35 territorierog en beregnettetthetpå 155
territorier/km2.Løvsangerdaminertemed 43%, deretterkom gulerle og buskskvett
med henholdsvis14 og 8,5%. Det ble i tillegg registrerthekking eller indika-
sjon på hekking av 6 ikke territoriellearter.

Fugleterritorieneble fordeltpå spesieltdefinertevegetasjonstyper.Av klassi-
fisert areal, sam utgjør aver 10 % av feltetstotalareal,ble det i vmgetasjons-
typen "tettungbjørkeskogmed grastueri bunnsjiktet"registrertflest terri-
torier og i tillegg størst artsutvalg.På kulturengble det ikke registrertnoen
spurvefuglterritorier.Vadefuglterritorierble imidlertidcverveiendefunnet
innen kulturmarkarealene(kulturengog pløymark).

Uhder feltarbeideti 1986 ble det registrart18 reir og 4 territorier(uten
reirfunn)av vipe. Kulturenghadde en tetthetpå 4 territorier/km2mens naturlig
utvikletbeitemarkhadde 1 territorie/km2.Ved inndelingav reirfunnetter
spesieltdefinertefuktighetsgrader,ble det funnet flest reir i de fuktigste
amrådene.

Lesjaleirenesantattviktigste funksjonfor fugleliveter sam rasteplassunder
vårtrekket.En betydeligdel av trekketnordover i Norge drenerestrolig gjennam
Gudbrandsdalen,og selv am trekket antas å dele seg ved Dombås, fortsetteren
stor del videre vestovergjennom Lesja.

Under det tidligevårtrekket(april)utgjør kulturmark,og da især oversvømte
arealer,viktige raste og furasjeringsamråderfor bl.a. ender og gjess. Alle
vannløp i amrådet er på denne tid for det meste blokkert av is og snø og dermed
utilgjengeligefor fugl. Utover i mai endrer dette bildet seg, og når hovedtyng-
den av sentrekkerne(vesentligvadere) ankammer,er storpartenav vannløpene
isfrie og tilgjengeligefor matsøk.

Høsttrekketfordelerseg over et mye lenger tidsram enn vårtrekket,og det er
særlig andefuglersan daminererutover hsten. Da er imidlertidvannstandeni
flere av vannløpeneekstremt lav.

Aktuellebiotopjusterendetiltak kan væxe:
-Oppføringav terskleri kanalerog hovedvannløp.
-Merkingav kraftlinjer.
Manøvreringsreglementi avstengtevannløp.
Etableringav referanseamråde,fuglereservat.
Andre, bl.a. fjerningav gjerder som ble satt opp langs lebeltene
for å beskyttedisse mot uønsketbeitetrykki etableringsfasen.

Også når det gjelder fisk, er Lesjaleireneaktuellei Biotcpdusterings-
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prosjektet.På grunnav kanaliseringener elvasførløpsværtensartet.Det
finnesfå skjulmuligheterfor fisk.Videreer elvebunnensvawtustabilog gir
derfordårliggrunnlagforetableringav vegetasjonog

Høsten1985ble detgjortet liteforsøkpå å bedreforholdene.Det ble da slått
ned en del granrosetter,dvs.avkappedegrantrærmed en del av kvistenepå, for
å skapeskjulmuligheterfor fiskog eventueltfangeopp en del av den
fiskenæringsomkommerdrivende.Forsøketble stortsettmislykketidet
granrosetteneførtetil endredestrømforholdog en påfølgendeavlagringavmasse
rundttregruppene.

De videre planer går ut på å legge ut stein i grupper på elvebunnen. Det antydes
at et dumperlass,dvs.lariørmasserfraLorakan leggesi hvergruppeog jevnes
ut til et arealpå ca 2Ord.Høydenvil da bli en halvmeter.Hvormangehauger
og hvilketmønsterde skalliggei, er endauklart.En håpermed detteforsøket
å kunnebedreforholdeneforbunnvegetasjon,bunndyrog fisk.

Sidekanaleneer byggetog utformetogsåmed tankepå at de kan fungeresom
appvekstamråderfor fiskfrahovedelva.

Delprcejektetan fuglutføresav Per Jordhøy,DN.

BEKJEMPELSEAV HØYEHEVEGWASJON VED TILDEKKING- STEINSFJORDEN

I mangevannog vassdrag,spesieltdernæringstilførselener god,dannerofte
vegetasjanensværttettebestander.Vilkåreneformenneskeligaktivitet,så som
beding,fisking, blirsterktredusert.Ofteer gjengroingenet resultat
av menneskeligpåvirkningi formav næringstilførseltilvassdraget(bl.a.
avrenningfrajordbrukog kloakk).Detteprosjekteter et forsøkpå å finne
egnedemetodertil å bekjempeslikuønsketvegetasjon(Berge1987).

Som forsøksplanterblevalgtvasspest(Elodeacanadensis)og takrør(Phragmites
australis).Vasspester en typiskproblemplantesom fortidener underspredning
i Østlandsområdetog dannerenormttettebestander.Den formerersegvegetativt
og en litenpaantebitkan værenok til at et heltvassdragbairinfisert.Takrør
er en vanligplantei norske innsjøerog elver. I grunnelavlandssjøerdanner
den storesivbelterlangsland.

Forsøkethar gåttut på å dekketil cmrådermed fiberdukog sandforå prøveå
forhindrevegetasjcnsetablering.Det førstefeltetmed fiberdukbae lagtut i
begynnelsenav august1986.Detteble lagtrettopp på eksisterendevasspest-
bestandved hjelpav dykkerecg deretterdyngetned med sand.Noe gassansamling
appstodtil å begynnemed,men disseforsvantetterhvertog dukenble liggende
flattog fint.

For å forenkleutleggingen,ble det i 1987forsøktå leggedukenmed grusut på
isen.Midti april,dvs.ca 14 dagerførisengikk,smeltetfeltenegjennomisen
og ble liggendeflattog fintpå bunnen.Det var heltubetydeligeforskyvninger
i den utlagtesingelen.Inspeksjonerundervegetasjonensspiringsfaserharvist
at hverkenvasspestellertakrørgreierå voksegjennamduken.

Felteneer dykkerinspisertog fotograferthvermånedfremtilmidti november
1987.Fra septemberav begyntedet å cpptrevasspestpå feltene.Dettevar vass-
pestdrivfrade massivecmgivendebestandersam delsble liggendeog delsprøvde
å slå rot oppepå duken.Feltenefungertesam sedimentasjansfellerforvasspest-
driv.
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Resultateneved sluttenav inneværendevekstsesongvar at i takrø~tander var
bilanassanredusertmed 100%.Forvasspestfeltenefra 1987var bianassenredusert
med 80%,menspå feltetfra 1986var vasspestbianassenredusertmed ca 75% i
forholdtil referansefeltene.En del av den registrarbabicmassener imidlertid
sannsynligvisdrivog ikkeaktivtvoksendevasspest.Sentraltpå det store
feltetfra 1986var det fremdelesheltvegetasjonsfriefelter.

Det finnesmangefabrikaterav fiberduk.I denneundersøkelsenble det anvendt2
materialerav midleretetthet.Poengeter at dukenmå væreså tettat røtterog
stenglerfårproblemermed å trengei gjennom,samtidigsam denmå væreså
åpenat gasserslippesgjennam.

Det viderearbeidbør beståi å følgeopp feltenei de nærmesteåreneforå få
inntrykkav varighetenav tiltaket.Detvil ogsåværeaktueltå prøvemetodenpå
problemvegetasjcni elv,f.eks.krypsiv(Juncusbulbceus).

Ansvarligfordelprosjekteter Dag Berge,NorskinstituttforVannforskning
(NIVA).

VANNVEGETASJOKI REGULERTEELVER

Tilgroingmed vannvegetasjoner en naturUg prosesssam foregåri størreeller
mindregradi de flestevassdrag.Vannføring,vannhastighetog substrater
avgjørendefaktorerforutbredelseav vegetasjonen.Dersomelvareguleres,kan
både strømhastighet og substrat endres. Ved en slik endring vil også forholdene
forutviklingav vegetasjanforandreseg.Formåletmed prosjekteter å frem-
skaffekunnskapam hvilkeeffektervassdragsreguleringerhar forutbredelseav
vannvegetasjani norskeelver.Derigjennamønskeren å bedregrunnlagetforå
forutsibetydningenav ulikereguleringsformerog sikrerevurderetiltakmot
uønskedemassebestanderav vegetasjan.

Arbeideter kcnsentrertam akvatiskearter,vannvegetasjonsanaufattergruppene
(isoetider),langskuddarter(elodeider),flytebladsplanter

(nymphaeider)og flytere(lemnider).Semi-akvatiskearter(helofyttene)er
registrert,men utelatti denviderebearbeidelsen.Foreløpiger litteraturdata
am vannvegetasjanfrai altca 30 regulerteelvestrekningersamletinnog
systematisert,sammenmed bakgrunnsopplysningeram elvelengde,fallhøyde,hydrc,
lcgiskedata,vannkvalitetm.v.der slikeopplysningerfinnes.

Ansvarligfar delprosjekteter MaritMjelde,NIVA.

MDSVIK

Sommeren1985bae det sam et pilotforsøkutførtutplantingsforsøki
regulerimsnagasinetMeltingen,tilhørendeMbsvikkraftverki Nord-Trøndelag.
Interessenfor å finnefremtil tiltaki reguleringssanener stor.Hensiktenmed
utplantingeneog forsøkeneer å stabilisereløsmasseneog hindreercejan,øke
planteproduksjaneni strandnæreamråder,sikrenæringstilførseltilvannlevende
organismerog å bøtepå skjemmendevirkningerpå landskapet.

Følgendetiltaker utført:

EvjesoleiefraPålsbufjordenog fraMeltingener paanteti to rader.
Radenestotalelengdeer ca 70 m og hverradbestårav tuermed
1,5til 2 m mellamran.

Et feltmed alleredeetablertvegetasjoner gjødsletmed 50 kg.
fullgjødselC pr. da.



15

-Strandrører såddi to 1,5m bredebelter.Det enebeltetble
gjødslet,det andreikke.I beggedissetelteneble ruterpå 1,5x
1,5m forhver5. meterbehandletmed riveog spade.

Av forskjelligeårsakerer ikkeutplantingsforsøkenefulgtopp bortsettfra
enkleregistreringerog avfotografering.En regnerderformed en mer amfattende
appfølgingsenere.Det vil cgsåvareaktueltmed forsøki andremagasinerog
utprøvingav andreplantearter.

OPPFØLGINGAV PROSJEKIERFRA TERS=ROSJEKTEr

Med visseårsmellanraner detplanlagtå følgeopp hvorledesde biologiske
forholdhar utvikletseg i elverhvordeter bygdtersklerog sarnble undersøkt
i forbindelsemed Terskelprosjektet.

SKXMA

Som et resultatav vannkraftutbygging,blevannføringeni Skjamareduserti
1977.For å reduserenoenav de negativeeffekteneta.a.for fisken,bae flere
terskler bygd i perioden 1977-80. I regiav Terskelprosjektetble det gjort
fiskeribiologiskeundersøkelseri 1976-80fcr å registreream og i hvilkengrad
naturligreproduksjonav laksogsåforegåretterreguleringen,samtå registrere
kvantitativeog kvalitativeforandringeri ungfiskbestandenWIM følgeav redu-
sertvannføringog etableringav terskler.Resultatetviserat tådetetthetenav
fiskog fiskensvekstøkteetterregulering.(Heggberget,1977,1982)

I 1984-85tae detmed støtteav Bictcpdusteringsprosjektetgjortnye fiskeunder-
søkelser.Resultatenevisteen reduserttetthetav laksi terskelamrådene
sammenlignetmed utenfortersklene.Forskjellenble forklartmed at fiski
terskeltessengetmå bevegesegmye mer forå skaffenæringenn fiski strlzamende
vann.Totaltsettble det registrerten artsforskyvningtil fordelforørret.
Seinereundersøkelserviserogsåat detetterhvartavsettestransportertsandog
grusi tersklene.Endringerav bunnforholdenevil ha betydningfor fiskenf.
eks. ved endringav gyteplasser(Faugli1987).Det er utf<trtregelmessige
temperaturmålingeri vessdraget.

NEA

Etterbyggingav Heggsetfosskraftstasjani 1962,har Nea hattsterktredusert
vannføringpå strekningen mellcmHeggsetfossdamog kraftstasjonen.Førbygging
av tersklertae det fcretattundersøkelserav bunndyrog fiski Nea på denne
strekningen. (Langelandog Haukebø1979)

Byggimen av nye tersklerble gjennomførtsammeren1978.Detteresultertei
betydeligegravearbeiderog tilslammingi elva.På bakgrunnav et prøvefiskei
1979og 80,ble det antydetat forandringeneetterde nye tersklenesomble bygd
i 1978,var så storeat detvilleta noenår førde fiskeribiologiskeforhold
villestabilisereseg.

For å videreføreundersøkelseneaverterskeltyggingensvirkningerforde
fiskeritdologiskeforhold,ble detutførtet inerking/gjenfamst-forsøki 1985.
Resultateneindikererat terskelcmrådethar en stasjonærørretbestandav god
kvalitet.Fangstav gytefiski augustog septembertyderpå at Nea ogsåi dag
har vesentligbetydning93M gyteelvforørretenfraSelbusjøen.
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OPPSUMMERING- VIDERE ARBEID

Vassdragsdirektoratetser et stort behov for å finne fram til egnede biotopjust-
erende tiltak i årene som kommer. Feltet er et av direktoratetssatsningsamråder
innen FOU sektoren.For 1988 er det over den Stortingsbehandlededel av konse-
sjonsavgiftsfandetbevilget 1,6 millionerkroner til prosjektet(st.prp.nr. 15
1987-88).Prosjektetskal vare fram til 1991.

Sam det går fram av redegjørelsenfor de felter som nå har startetopp, vil
satsningsamrådetfor prosjektetkunne deles i to hovedgrupper.

En oppfølgingog videreutviklingav resultatenefra Terskelprosjektet.Det
ble lagt ned et betydeligarbeid i Terskelprosjektetog det vil vawe av stor
interesseå følge opp de langsiktigevirkningerav tersklerpå både de fysiske
og ikke mInst biologiskesider. I arbeidetmed Terskelprosjekteti Eksingedalen
har det vist seg at det tar lang tid før økosystemetstabilisererseg. Vass-
dragsdirektoratetvil derfor i årene som kommer følge den langsiktigeutvikling
i terskelbassenger.Det vtl også være aktueltå få mer detaljkunrskaperam hvor-
ledes utformIngenav tersklenekan justeresfor eventueltå bedre forholdenefor
anadrome laksefisk.De mest aktuelleamråder for oppfølgingav biologiske
forholdpå ulike typer av tersklerer Eksingedalen,Hallingdalselva,Follestad-
elva, Todøla, Nea og Skjama.Andre vassdragkan også være aktuellefor spesielle
problemstillinger.

Tiltaksorienterteprosjekter.Det tenkes her i første rekke på ulike tiltak
forbundetmed kanaliserings-og forbygningsarbeider.Foruten tiltak som bedrer
forholdenefor fisk vil forhold for fugl og ikke minst de estetiske,rekreative
og landskapsnessigesider vektlegges.I første rekke vil en videreføredel-
prosjektenei Søya og Hareidselvaog det planleggesen sterkeresatsingpå
Lesjaleirene.På Lesjaleirenevil ulike teknisketiltak bli utført vinteren
1988. Det vil også være aktuelt å videreutviklespesielletiltak for å bedre
gyteforholdenefor ørret i tilløpsbekkertil reguleringsmegasiner.
Vassdragsdirektoratethar i flere år vært opptatt av reguleringsmagasinersom i
mange henseenderepresentererstygge sår i landskapet.Vi tror det i en del
tilfelle,hvor reguleringshpydenikke er alt for stor, vil kunne være mulig å
få etablertet vegetasjensbeltesom i et hvert fall i en periode vil kunne
bremse erosjonenog bedre de biologiskeforholdi reguleringssonene.De første
forsøk er utført i Meltingen,men dette feltetvil bli fulgt opp, og forsøkmed
utplantingav ulike planteslagstartesopp, sammenmed gjødslingsforsøk.
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SU~RY IN ENGLISH

In order to improvethe naturalconditiansof lakesandwatersystemshaving
incurredregulatoryandotherinterventions,theBiotopAdjustmentProjectwas
launchedin 1985. The project is a follow-upto theworkan theWelrProject
thatwas carriedout in theperiod1975-84. Adjustment of biotopesmeans
goal-orientedmasures aimedat bringingaboutor speedingup the developmentof
the desiredbiotopes,andreducingthedamagingimpactof varioustechnical
interventions.The angoingsubrprojects are summarizedbelow.

Canditionsforsalmanstockin weirsand ls Tbåa (stream)

The ctdectis to camparethe conditionscf youngsalmonand troutin thedeep
poolbelowthe Syvdeweirwiththoseelsewherein the sameriver. Testingof
variousfishingmethodsis alsoincludedin theproject.

Fi ' and of wildfish- Eks" river

In a weirbesinin the Eksingedalriverthe troutstockwas verydense. By
transferringfishfromthisbesinto a regulatingreservoir,wherethenatural
conditionsof recruitmenthavebeendestroyed,the fishstockin bothplaceswas
inproved.

Measuresto the txcut'shabitatin affluentsof the • reservoir
- Tessereservoir

In an affluentcf the Tessereservoirvariousstepshavebeentakento improve
spawningand raisingconditionsfortrout;e.g.by im-provingthe actual
channelof the stream,cantrollingdischargeduringcriticalperiodsand
supplyingbed substrateand largerocks.

Measuresto ad•ustbio in theHareidand rivers

The riversare channelizedand the banksprotectedagainstfloods. In orderto
improvethe conditionsforbirdsand fish the followingmeasuresweretaken:
seedingandplantingan the benks;buildingof weirs;constructionof an
artificialbirdbiatope;andplacingcf rocksan the channelbottam.

Lesjaleirene

Thisprojectinvolvesthemappingof variousbirdspecies reactionsto
channelingand rivertenkprotection.Measuresforbirdsand fish arepaanned
andhavebeenpertlycarriedcut.

le hi tian caver" - Steinsfardan

Attemptsweremadeto cambatundesirablewatervegetaticribymeans of fiber
clothcaveredwithgravel.

Water tatianin atedrivers

Documentatianan watervegetationfroma totalof 30 regulatedrivershas teen
oollectedin orderto map the effects of the regulatianuponthevegetatian.

Mosvik

An attemptto setout plantsin the regulatingreservoirMeltingenwas madein
order to testthe possibilityof establishingvegetationin the regulatingzone.

The foll ' of ectsframtheWeirProect
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It is plannedto followup periodicallythe localitiesof theweirproject.
Thusfar thishas beendanein the SkjamaandNea rivers.
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