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PREFACE

The Weir Project, a cooperative research project on ecological changes in run-
ning water ecosystems subjected to hydropower development and building of
weirs, was started in 1975.

Since then the results have regularily been published in the WEIR PROJECT
INFORMATION BULLETINS. This series consists today of 24 titles, and more are
planned in the near future. This amounts to more than 1000 pages, far too much
to send all of those who wish to "get some information" on our doings. It was
therefore decided to make a collection of the summaries from each bulletin
which could more conveniently be sent through the mail.

The bulletins are written in Norwegian, but with English summaries, table- and
figure captions. (Bulletins l-3 are exceptions). The material gathered will be
systematized and processed in various contexts over a long period of time. The
series  will  therefore continue as long as there is interesting and relevant
material available for publication.

In addition to the "Information Bulletins", there is material available in the
form of academic theses ("hovedoppgaver"), articles in international journals
and records of proceedings from symposiums, etc. References to materials
relevant to the Weir Project are listed at the end of this survey.

The final report, giving a complete presentation of the results of the Weir
Project, will be published by the Environmental and Landscaping Department at
the NVE - Water Resources Directorate in the series POWER AND THE ENVIRONMENT.

The above mentioned publications will be distributed free of charge, but there
are only a limited number of each available. Some of the reports may be
re-issued if necessary.

It must be pointed out that several of the reports in the series are only
partial. Some were temporary and have later been replaced by newer up-dated
editions. The material may be used freely as long as the copyright act and
source reference rules are respected.

The reports and further information about the Weir Project are available from:

The Weir Project
The Environmental and Landscaping Department
NVE - Water Resources Directorate
Middelthunsgt. 29
OSLO 3
NORWAY tel.: 02/46 98 00

meet
Project leader



Oversikt over undersøkte lokaliteter med referanse til
T-Informasjoner fra vedkommende lokalitet.

The location of the different research areas with references
to Information Bulletin numbers.
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INFORMATION ABOUT THE WEIR PROSJECT

Pal Mellquist, 1976
Information bulletin no. l, 47 pages

This is the first report in the "Information Series" from the Weir
Project. It surveys the origins of the project, its goals, structure and ad-
ministration. It goes on to give a general description of the locations chosen
for investigations at the start of the project in 1975. The studies did, how-
ever, expand somewhat in size and were adjusted while in progress, so this
report is, for those reasons, not completely up-to-date.

Information bulletin nr. 1 also contains a technical description of what
weirs are and an explanation of the technical terms used in connection with
this type of constructions.

Almost every hydropower development project results in the reduction of
waterflow in rivers and streams. These reductions vary greatly. The reduction
may be barely noticeable, or it may result in a complete dry-up. Since the
1960s the construction of low dams across dried-up riverbeds has become quite
common. By doing this, a fairly constant water level can be maintained even
though the water input is minimal. These constructions are called weirs. Weirs
have become an invaluable tool for landscaping in connection with modern
hydropower development projects, and as of 1983, approximately 6 - 700 weirs
have been built or are in the planning stages.

In the beginning of the 1970s little was known about possibilities and
limitations of "biotope adjustments". The Environmental and Landscaping
Department of the Water Resources Directorate (NVE) took the initiative to
establish a research project called "The Weir Project". It was financed by the
Concession Fees Fund, which is made up of fees paid by all hydropower
developers.

The Weir Project is above all an ecosystem project where "living and
non-living" processes are studied toghether. The energy flow is followed from
the primary producers to top consumers. To do this it was necessary to analyse
the water quality, make a survey of the aquatic and terrestrial vegetation
along the river, investigate the amount and quality of the drift,calculate the
growth, nutrition, condition, quality, migration, mortality and population
densities of the fish and so on.

In addition an analysis of how people actually use the regulated rivers
for recreational purposes such as sport fishing was carried out. A comparison
of salmon and trout in watercourses where they occupy the same localities is
also a part of the project, likewise a survey of the bird life along river-
stretches with and without weirs.

Altogether 11 localities are included in the Weir Project programme. The
number of research localities was kept to a minimum to insure a sufficient
geographic variation and to compose a complete "before-under-after" sequence
of cause and effect relationship.

The Weir Project was a cooperative project between the University of Oslo,
the University of Bergen, The Directorate for Wildlife and Freshwater Fish
(OVF) and NVE - Water Resources Directorate. Since its conception, the project
has had the following Steering Committee:

Project leader, senior engineer P5l Mellquist, NVE - Water Resources
Directorate.
Dr. Per Aass, DVF's Fish Research Division.
Senior engineer Øystein Aars, NVE-Water Resources Directorate.
Ass. professor Reidar Borgstrøm, Institute for Environmental Management,
The Norwegian Agricultural College.
Dr. Tor B. Gunnerod, DVF's Hydropower Research Group.
Director Knut Ove Hillestad, NVE-Water Resources Directorate.
Ass. professor Roald Larsen, Zoological Museum, University of Bergen.
Dr. Petter Larsson, Zoological Museum, University of Bergen.
Dr. Albert Lillehammer, Zoological Museum, University of Oslo.
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BIRDLIFE ALONG PARTS OF THE RIVER HALLINGDALSELVA DURING THE PERIOD FROM 1.
MAY TO 1. AUGUST 1975

Jan Michaelsen and Viggo Ree, 1976
Information Bulletin no. 2, 39 pages

SUMMARY

The weir basins in the River Hallingdalselva in Gol seem to have positive bio-
logical significance for a number of bird species. There were 15 primary
species registered in the sample areas during the period from 1 May until 1
August, 1975. 4 of the species had previously inhabited the watercourse. Two
of these, the mallard (Anas platyrhynchos) and the goosander (Mergus
merganser), showed a definite preference for the weir basins, while the op-
posite was true of one of the two remaining species, the dipper (Cinclus
cinclus). Dippers were observed most often in rapids and whitewater areas. The
fourth species, the common sandpiper (Actitus hypoleucos), had no clear bio-
topic preference. The other species included in the primary group were found
only in small numbers. Most of these other birds were migrants or vagrants. Of
the other primary species, two birds in the duck family, the teal (Anas
crecca) and the goldeneye (Bucephala clangula), were observed to prefer the
weir basin for feeding and resting, while the wading birds were fairly evenly
distributed throughout the various types of river biotopes. Two rather
uncommon species, the kingfisher (Alcedo atthis) and the grey wagtail
(Motacilla cinerea), were both observed at weir basins. As for the secondary
species, three kinds of swallows (Hirundinidae): the barn swallow (Hirunda
rustica), the house martin (Delichon urbica), and the sand martin (Riparia
riparia), used the weir basin areas for feeding far more often than rapids and
waterfall areas.

A comparison of larger areas of the river course where weir basins alternate
with rapids to areas with only rapids showed that the birdlife was richer in
the areas with weirs. Owing to differences in topography and vegetation, these
comparisons are not particularly valid, however, as there are a number of
uncertain factors involved.
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A REPORT ON BIRDLIFE IN A NUMBER OF WEIR BASINS ALONG THE RIVER EKSINGEDALS-
ELVA IN THE SUMMER OF 1975

Olav Råd, Bjørn Angell-Jacobsen, 1976
Information bulletin no. 3, 18 pages

This report may be viewed as a preliminary description of the birdlife around
the basins under investigation. A variety of locations were studied: natural
basins, river pools and a number of man-made weir basins.

Some of the bird species registered, were observed only during their
migrations in the spring and fall, or as dispersal-resident birds in the late
summer. The common sandpiper and the wagtail are definitely quantitatively the
most important species, and are evenly distributed along the entire water-
course.

The lack of studies of pre-development project birdlife in the areas involved
makes it difficult to evaluate the effects of hydropower activities on birds.
The material available does not provide a sufficient basis for any conclusions
about the significance of the apparently modest birdlife around the man-made
weir basins.
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THE TROUT POPULATION IN THE RIVER MØRKEDØLA BEFORE THE CONSTRUCTION OF WEIRS

Reidar Borgstrom, 1976
Information Bulletin no. 4, 29 pages (See also Information no. 17)

SUMMARY

In the River Mørkedøla, a tributary to the River Lærdalselva in Sogn, Western
Norway, the water flow has been considerably reduced due to the impoundment of
the Lake Eldrevatn. In the upper part of Mørkedøla (from about 1010 to 1115 m
a.s.l.) the water flow may now vary from nearly zero to several m?/s. To
increase the river surface some weirs will be constructed, and in this con-
nection the population of brown trout (Salmo trutta L.) has been studied, with
special regard to population size. The study was carried out from August 1975
to August 1976.

The year classes 1975 and 1976 were not caught or observed during electro-
fishing in the upper part of the river, and probably the recruitment has
failed due to the reduced water flow.

The fish survive in certain sections of the river where there is still some
water even at minimum flows, and in two of these sections the population was
estimated by means of multiple mark-recaptures. In section T 4 electrofishing
was used for fish capture, while in section T 2A electrofishing was combined
with gill netting.

The number of trout between 6 and 18 cm was estimated on four occasions in
section T 4. The estimates varied from about 1.9 to 4.8 fish/100 m2• In
section T 2A multiple mark-recaptures were carried out twice for fish between
10 and 24 cm. The estimates gave population densities of 3.0 and 3.7 fish/100
m. As other sections of the river had even lower densities or no fish at
all, the total fish population of Mørkedøla has to be considered extremelylow.

With no recruitment the number of trout will probably decline rapidly due to
natural mortality and fishing.

The constructed weirs may increase the productive area of the river and
provide more favourable conditions for the trout, with the condition that
recruitment is maintained by stocking.
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POPULATIONS OF YOUNG SALMON AND TROUT IN THE RIVER SKJOMA BEFORE BUILDING OF
WEIRS

Tor G. Heggberget, 1977
Information Bulletin no. 5, 42 pages (See also Information no. 19)

SUMMARY

The river Skjema near Narvik in Northern Norway was in its natural
condition a typical glacier-fed river. The catchment area of approximately 860
km was reduced to 184 km in connection with hydroelectric exploitation,
The power plant was completed in 1976. Skjoma now receives only the natural
run-off from the remaining of the catchment area. Since the run-off from the
glaciers no longer enter the river a different discharge pattern, increased
water temperature in summer and reduced turbidity are expected.

The river Skjema has fish populations of salmon (Salme salar L.), trout
(Salme trutta L.), char (Salvelinus alpinus L.), flounder (Platichtus flesus
L.) and eel (Anguilla anguilla L.). The populations of trout and char are so
far belived to be a mixture of stationary and anadromous populations. The up-
stream movement of the salmonides are stopped by Lillefallet waterfall approx.
13 km from the estuary and approx. 37 m a.s.l.

In order to partly compensate the damage and inconvenience caused by the
reduction in water flow, 5 weirs are planned downstream Lillefallet. Two weirs
were finished in 1977.

The scope of this investigation is to gather information on how the young
salmon, trout and char react on the changed environmental factors generally
and the building of weirs in particular.

The study so far has shown that the mean yearly increase in length is
nearly 2.0 cm for salmon and trout in the first years, and with a slightly
better growth in favour of the trout in the first period after hatching.

The gut content shows that the trout to a greater extent than salmon feed
on surface-insects. The salmon on the other hand shows a greater tendency to
feed on drifting aquatic insects (larvae).

Average catch after 3 electrofishing periods was 6 fishes pr. 100 m2
(max. 21.4, min 0.6 fishes pr. 100 m). The fish population in every
locality was estimated by Zippin's (1958) method. According to this 73 % of
the standing crop was caught with the fishing method we used, and we end up
with a calculated fish-density of 9 pr. 100 ?. re density calculations
also indicates somewhat higher densities in the upper parts of the salmon-
containing part of the river.

The relative proportions of the fish material was 42.3 % salmon, 56.0 %
trout, 1.3 % char and 0.4 % eel. As a rule, we caught a lesser proportionO+
salmon and trout compared with older year classes. The reason for this, we
believe, is due to the selective effect of the electrical equipment. The
estimated efficiency or 0+ salmon and trout was 0.24 and 0.27 respectively and
0.46 and 0.43 for l+. The difference in efficiency on salmon and trout is
small and will not influence the results, while the difference in efficiency
for different fish-sizes are large and hence influence the results. The esti-
mation of fish densities are very rough and the calculations encumberated with
inaccuracies. Considering these factors, the sampling methods used in Skjema
tends to underestimate the fish densities.
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MIGRATION, POPULATION SIZE, GROWTH AND NUTRIMENT OF BROWN TROUT (SALMO TROTTA
L.) IN THE RIVER EKSINGEDALSELVEN, WESTERN NORWAY, BEFORE REGULATION OF THE
RIVER

Roald Larsen, 1977
Information Bulletin no. 6, 31 pages

SUMMARY

The Eksingedalen river is located in Vaksdal, approx. 50 km NE of Bergen. The
river lost the upper parts of the catchment area in 1970-73 due to hydro-
electric exploitation. Before the regulation of the river took place, a
thorough biological investigation was carried out in 1967-69 by the Department
of Zoology, University of Bergen. The same localities are now the basis of the
Weirproject (Terskelprosjektet), where the goal is to investigate the bio-
logical effects of regulation and weir-building.

This paper presents fish data from 1967-69 i.e. before the regulation.

In the Trefall area 4 spawning populations based on the recapture of previous
tagged fish can be recognized. One of these are migratory, the 3 others
stationary. In the Ekse area there are 2 main spawning-populations, one
concentrating its spawning in the upper reaches of the river, the other
spawning in the lower parts of the Ekse area.

The sexual immature part of the population is as stationary as the corre-
sponding spawning population.

The recruitment appears to be excellent in the Trefall area with a population
between 30 000 and 60 000 fish. In the Ekse area the recruitment appears to be
poor with a population of hardly more than 2000 fish in 1968.

Terrestrial insects constitute about 50 % of the fish nutriment. The other
half is mainly made up of stoneflies and midges. At Trefall the terrestrial
insects constitute only about 32 % with as much as 45 8 chironomids. The
crustacea here appear to contribute about 5 % of the food. At Nesheim the ter-
restrial insects make up nearly 41 %, while the crustaceans and the
chironomids each constitutes about 20 %. Mayflies and caddiesflies are nowhere
a dominant part of the fish diet and generally constitute 5-7 8 of the food.

In total about 40 % of the nutriment is of terrestrial origin, while 60 8 is
produced in the water. Taken into consideration that perhaps 50 8 of the
nutriment for the latter is of terrestrial origin, about 70 % of the fish
nutriment was in 1967-69 indirectly a terrestrial product.
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AGE, GROWTH, STOCKING AND YIELD OF BROWN TROUT IN RIVER HALLINGDALSELV AT GOL,
EAST NORWAY

Per Aass, 1978
Information Bulletin no. 7, 42 pages

SUMMARY

The yield of brown trout was estimated in two sections of the heavy regulated
River Hallingdalselv. Their acreages were identical, but they differed in
length, topography and hydrology. The upper section was steep and shallow with
minimum water flows in winter and summer of 2.5 and 10 m'/sec respectively.
The lower one was calm and deep with a much greater waterflow. The total yield
in 1977 was estimated to 7-8 kg/ha for the upper and to 14-16 kg/ha for the
lower section. The numbers caught on each were very much the same, but the
mean weight of trout caught in the upper section was only about one half of
that in the lower. Rod was the dominant gear, only a negligible fraction of
the catch was made by nets. Rod fishermen paid about 1400 day visits to each
section and the average catch per fishing day was one trout. The individual
catches varied, however, greatly.

The year's plantings of legal-sized trout have given returns of 40-50 8. A
positive correlation between the length of stocked fish and rate of recapture
exists. Most of the recaptures were made within few weeks, but the time lag
was correlated with the time of stocking. Planting in early summer gave a more
even distribution of returns. The winter mortality of the remaining planted
fish exceeds that of the local trout by 3-4 times. The migrations of the
stocked trout were in general very short.

The wild trout caught in the upper section were on the average younger than
trout from the lower one, possibly due to the hardships of overwintering.
Fishing reduces a year class from its third summer on, and the catches con-
sists mainly of fish 3-5 years old. The age of 784 trout were determined and
no one was older than 11 years.

The growth was rapid. The yearly length increment of the immature fish was on
the average 5 and 6 centimeters on the upper and lower section respectively.
The average condition factors were close to 1.0, but highest on the lower
section where also a greater fraction of the trout longer than 25 centimeter
was red-fleshed.

Differences in fish growth and quality must be due to the food situation.
Larvae and adult mayflies and caddis flies totally dominated the stomach con-
tents of the trout caught on the lower section. The quantity eaten was also
greatest on this part of the river.
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INVESTIGATIONS OF THE BOTTOM FAUNA OF REGULATED RIVERS, WITH SPECIAL EMPHASIS
ON BLACK-FLIES, (DIPTERA, SIMULIIDAE)

Jan E. Raastad, 1979
Information Bulletin no. 8, 62 pages. (See also Information no 23).

SUMMARY

Terskelprosjektet's investigations in 1975-79 are intended to answer some of
the questions which arise in connection with the building of  weirs  in
heavily-regulated rivers to maintain the previous water level. The main part
of the research is being carried out in Eksingedalen north-east of Bergen, and
is organised by the Zoological Museum, University of Bergen. Research on bot-
tom fauna at the Zoological Museum in Oslo acts as a supplement to the in-
vestigations in Bergen.

The aims of the benthos studies are to find out whether there are differences
in the benthic communities above and below weirs, and whether the building of
weirs gives similar effects in rivers in different areas. Most of this work is
being carried out in the River Numedalslågen north of Kongsberg (Buskerud).
This preliminary report also includes results from investigations in the
rivers Hallingdalselva (Buskerud), Morkedola (Sogn og Fjordane), Glomma (Hed-
mark), Renaelva (Hedmark), Nea (Sør-Trøndelag) and Skjoma (Nordland). Samples
of black-flies from Eksingedalselva (Hordaland) are also included.

The main emphasis in the benthos studies is on black-flies (Simuliidae)
because techniques for sampling this group are simple, and because we already
have observations which indicate a connection between the building of darns and
an accumulation of blood-sucking black-fly species. Samples have been taken by
collecting stones and brushing them to remove all the animals. This method is
selective, and estimates of benthos will be best for Simuliidae, important
groups of Chironomidae, and certain Epherneroptera. So far, the material re-
ceived from Bergen only includes drift samples and bottom samples taken with a
sampler for soft substrate.

In all, 18 black-fly species have been identified in the areas investigated,
and 14 of these have been found in Numedalslågen. Investigations here are
mainly limited to the area between Rødberg and Norefjord, where four weirs of
river material and blasted rock have been built. Samples have also been taken
at 10 stations over a distance of 30 km from Rødberg to well below Norefjord.
The life-cycles of 8 black-fly species have been investigated by measuring the
body lengths of larvae collected during 1976.

The life-cycle studies show that it is convenient to distinguish two types of
black-fly species in Numedalslågen: some species overwinter as eggs, and
others as larvae. Four of the six species which overwinter as eggs have only
one generation a year: Prosirnulium ferru ineurn, Cne hia fusci es, Eusimulium
curvans and Sirnuliurn rastraturn. Sirnulium re tans ands. tuberosum have two
generations a year. The lifecycle studies include two species which overwinter
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as larvae in Numedalslagen: Eusimulium vernum and Simulium ornatum. It appears
that S. ornatum develops three generations a year, while E. vernum seems to
have one generation, the larvae of which develop very slowly. The adults of
most species emerge in June-July, but imagines of S.reptans, S. tuberosum and
s.ornatum also fly in September.

A much higher benthos density was found in Numedalslågen in 1977 than in 1976.
In June-July 1977 up to 750 000 animals/m were found, while the highest re-
corded density in 1976 was 70 000 animals/m in May-June. Black-flies
dominated, and made up as much as 99 % of the material in May-July: the
species Simulium re tans and S. tuberosum were most numerous. On average 75-85 8

of the remaining benthos was Chironomidae, while Ephemeroptera at times
constituted up to 50 8. The densities of these benthos groups were also found
to be higher in 1977 than in 1976. Spot checks of the material from 1978 sug-
gest that the density of black-flies in June-July was even lower than in the
same period in 1976, while other groups of benthos seem to have about the same
density in 1978 as in 1977.

Samples from 10 stations in Numedalslågen in July 1977 show that the density
of the bottom fauna is strongly influenced by the weirs. This was most obvious
for black-flies, which dominated at outlet stations. At these, there were
average densities of up to l60 000 animals/m, and 80-90 % of the material
was black-flies. Below the weir area the density of black-flies decreased
sharply, and at the same time the density of Chironomidae increased greatly:
this was now the dominant group, constituting up to 85 % of the material. The
effects of weirs on the other benthos groups are not as obvious, as they were
relatively poorly represented.

Most of the material from Eksingedalselva so far is from winter samples col-
lected at Ekse in 1975-76. Material from the other localities was collected in
September 1975 and/or July 1976 (Hallingdalselva, Mørkedøla, Glomma and Rena-
elva), and in June 1977 (Nea) and August 1977 (Skjoma).

The drift samples from Eksingedalselva show that 30 8 of the black-fly
material was taken at the outlet stations. It is difficult to draw any con-
clusions from the bottom samples, but black-flies do not seem to be very abun-
dant in this river. The same applies to Hallingdalselva and Mørkedøla. In the
September samples from Hallingdalselva 7 000 - 20 000 animals/m were re-
gistered, with an average of 12 000 animals/m2• Nearly 80 % of the material
was Ephemeroptera. In July the density varied from 15 000 - 240 000 ani-
mals/m, with an average of 100 000 animals/m, of which 70 9% were
Chironomidae. In Mørkedøla the September samples showed a density of 220 - 1 700
animals/m, and an average of 850 animals/m. The material included 50 %
planktonic Crustacea and 40 8 Ephemeroptera. In the July samples there were
4 500 - 22 000 animals/m, and an average of 12 000 animals/m, of which
80 8 were Chironomidae.

Fairly high numbers of black-flies were found in Glomma, Renaelva and Nea. At
Hoyegga in Glomma 14 000 animals/mn were found in July, and 50 8 of the
material was black-flies. In Renaelva (Akrestrommen), 88 000 animals/m were
registered, nearly 50 8 of which were black-flies. In the June samples from
Nea 340 - 15 000 animals/m were found, and 70-90 8 of these were
black-flies. There were also large numbers of Chironomidae in Glomma (23 %)
and in Renaelva (40 %) .
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In Skjoma 3 600 - 9 700 animals/m were found in August, with an average of
6 200 animals/mn. Chironomidae dominated, making up 65 % of the material,
and were followed by black-flies and Ephemeroptera, which made up l5 % each.
The black-fly material consists mainly of exuviae, which shows that the
samples were taken too late in the year to be representative.

The benthos fauna in Numedalslågen is adapted to the conditions found in
heavily regulated rivers, such as great variations in water level and periodic
drying-out of the river bed, and can be described as a "catastrophe com-
munity". Black-flies are well adapted to such conditions because of their
short life-cycle, and the greatest concentration of larvae is found at the
outlet from weir pools, where there is a good nutrient supply in the form of
drift.

Some aspects of the composition of benthos in rivers with weirs can probably
be explained by succession; the short-term effect is dominance of black-flies,
as for the relatively new weirs in Numedalslågen. At older weirs, where there
is much more growth of moss and algae, black-flies do not compete as ef-
fectively and Chironomidae and Ephemeroptera are more likely to dominate the
fauna, as in Hallingdalselva.

The great variations in the density of benthos in Numedalslågen show that the
community is not very stable. Observations suggest that succession is occur-
ring as the black-fly species Simulium rostratum is increasing greatly at the
expense of S. reptans and S. tuberosum. In Renaelva, where Eusimulium pusillum
was dominant, there were also large numbers of S.tuber0Sum. This species was
also numerous at Hoyegga, and dominated in Hallingdalselva, Mørkedøla, Nea and
Skjoma, making up 40-90 % of the black-fly material.

Eusimulium_pusillur, Simulium reptans and S. rostratum are among the species
which are most troublesome for humans and domestic animals in Norway, but it
is not known whether S. tuberosum, which seems to be the most typical species
in weir areas, is of any importance in this connection. The so-called "Tune-
flua" (Simulium_truncatum) known as the main pest species in some districts,
was almost entirely missing from weir areas, and there is little to suggest
that the situation near weir pools gives rise to any special black-fly problem.
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TROUT, BURBOT AND BOTTOM INVERTEBRATES IN THE RIVER NEA, CENTRAL NORWAY, BE-
FORE BUILDING OF WEIRS

Arnfinn Langeland, Trond Haukebø, 1979
Information Bulletin no. 9, 56 pages

SUMMARY

In 1962 the river Nea, in Central Norway, lost the upper parts of its catch-
ment area due to hydroelectric exploitation. This has caused a great reduction
in water flow in the river. In order to compensate for damage caused by the
waterflow reductions, 3 weirs were built when the river was regulated. Several
new weirs were completed in 1978.

This paper presents data from the preliminary investigations of fish and ben-
thos in 1977 and 1978, before the new weirs were built.

Investigations of the benthos showed that a wide variety of animal groups was
represented, and the total density of benthic animals in the samples was rela-
tively high. Selected samples of Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera
have been identified to species; only a small number of common species was re-
corded within each group.

In the investigated area of the river Nea there are fish populations of trout
(Salmo trutta) and burbot (Lota lota), and the former species is dominant.

Yield from nets used in weir basins varied from 404 to 672 g per net-night.
The fish leech (Acanthobdella peledina) was a common parasite on trout.

Fish collected by electrofishing was used to calculate population densities
for trout using the methods described by Zippin (1958). The mean values cal-
culated for one- to three-year old trout varied from 5.7 to 83.5 trout per
n. Highest densities were found just downstream of the old weirs.

The total gain in length for young trout was calculated to 4.7 cm, 9.3 cm, and
14.5 cm after growth was finished in the first, second, and third year, re-
spectively.

Nymphs of mayflies (Ephemeroptera) seem to be the most important food item for
trout. Airborne insects were also important, especially in August, and larvae
of Simuliidae may contribute substantially to the diet of trout in June.
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INPUT AND OUTPUT OF ORGANIC MATERIALS TO THE WEIR BASIN AT EKSE, EKSINGEDALEN

Torleif Bækken, Arne Fjellheim, Roald Larsen, Christian Otto, 1976
Information Bulletin no. 10, 38 pages

SUMMARY

l. About 25 % of the energy input to the weir basin at Ekse is accounted for
by primary production within the weir basin {moss and algae), and about
75 % by energy from external sources (allochtonous material).

2. Dissolved organic material, DOM, constitutes 94 8 of the energy flow
through the basin, but there is no accumulation in the system.

3. Coarse particulate organic matter, CPOM, makes up 25 8 of the parti-
culated input (POM), and 58 % of CPOM is accumulated or transformed in
the system. CPOM is therefore a very important energy source for the
heterotrophs in the weir basin.

4. The CPOM fraction enters the basin mainly as surface drift in autumn and
as drift in the water masses in spring and summer.

5. Leaves, twigs, grass etc. dominate in the CPOM drift into the weir basin
(monthly mean 43,l 8%): moss made up 21,4 8 algae 3,7 8 and 31,8 8 was
unidentified material.

6. Fine particulate organic material, FPOM, constitutes as much as 48 8 of
input and 50 % of output of particulate organic matter, POM. There is
thus a net output of FPOM, due to transformation of coarse particles to
finer by organisms in the weir basin. There is a large net accumulation
of FPOM in the basin in autumn, at the same time as the leaf-fall, and
CPOM is mainly transformed to FPOM at this time of year.

7. Fish and benthos also contribute to the net import of particulate matter
to the weir basin. This only constitutes a small part of the total input
of POM, 0,8 o/oo for fish and 15 o/oo for benthos. The transport of ben-
thos is nutritionally important for the fish.

8. The flow of organic material into and out of the  weir  basin fits  well
with the model developed by Fisher and Likens in 1973. The equation
(I+P)/(R+E)yl, and the system can be regarded as stable with regard to
import and export of organic matter.

9. There is relatively as much accumulation of CPOM at high as at low dis-
charges. The waterflow is not an important factor for the accumulation
because the weir basin prevents too much washing away of organic matter.
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A SURVEY OF VEGETATION IN THE UPPER CATCHMENT AREA OF THE RIVER EKSINGEDALS-
ELVEN, WESTERN NORWAY

Karen Skauge Fredriksen, 1980
Information Bulletin no. 11, 28 pages

SUMMARY

This report describes higher terrestrial and aquatic vegetation in the upper
part of Eksingedalen and Grøndalen, from Ekse to lake Grondalsvatn, and also
higher vegetation in lake Trefallsvatn and lake Nesheimvatn.

In order to understand the origin of plant material in the drift and simplify
its identification, the vegetation bordering the river was closely studied.

The terrestrial vegetation is mainly composed of birchwood, but cultivated
land, heathland, and bogs also cover large areas. Other types of woods are of
lesser importance, but stands of grey alder (Alnus incana), Norway spruce
(Picea abies) and other species occur. The most important dwarf shrubs are
heather (Calluna vulgaris), crawberry (Empet rum _hermaphroditum), blueberry
(Vaccinium myrtillus}, "bilberry", and bog wortleberry (Vaccinium uliqinosum).
In addition to these, dwarf conel (Cornus suecica} and various fern species
are important. The vegetation of the bogs is dominated by graminids and mosses.

The areas along the river are commonly characterised by a thick scrub domi-
nated by grey willows (Salix glauca, S.lapponum) .Both these thickets and the
commonest types of riverbank vegetation, i.e. cultivated land dominated by
grass species, nitrophilous tallherbmeadows and birch woods contribute great
amounts of plant debris to the water.

The higher water vegetation is rather poorly developed, but some species seem
to have increased their areas during the last few years.

The regulated lake Grøndalsvatn seems to be without any form of living, higher
vegetation. In lake Trefallvatn and lake Nesheimvatn floating bur-reed
(Sparganium angustifolium), bottle sedge (Carex rostrata) and water horsetail
(Equisetum fluviatile) are quantitatively the most important, especially Fon-
tinalis dalecarlica and Dichelyma falcata. In the river itself, the mosses
constitute the greatest part of the flora. Especially important is Dichelyma
falcata and species of the general Fontinalis Hygrohypnum and Rhacomitrium. On
the rivershores scattered species normally considered as spring- or weed-
species grow. Yet Ranunculus reptans is found in continuous mats, and it seems
to be well adapted to the variations in water level.
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MIGRATION OF BROWN TROUT (SALMO TRUTTA L.) IN THE UPPER PART OF THE RIVER
EKSINGEDALSELVA

Tor Henning Evensen, 1981
Information Bulletin no. 12, 37 pages

SUMMARY

Migrations of brown trout were investigated around a weir basin in the regu-
lated river Eksingedalselva north-west of Bergen. The stretch of river studied
was divided into 9 zones: the weir basin is located in the lowest part of this
area, with stretches of rapids above an below.

The trout in the research area are small streamtrout, generally under 150 g.
and 25 cm. The material is divided into age groups 3, 4 and 5 (fish in their
4th, 5th and> 6th growth season). Younger fish are not included in the in-
vestigation.

The year of research, May 1976 to May 1977 is divided into 5 periods. Mi-
gration is recorded as recapture from the last place caught in one time period
to the first place caught in the next time period.

About 10 % of the fish were recaptured outside the area where they were
marked. Few fish moved more than 1 km. during the investigation.

There are at least three more or less separate trout populations within the
area investigated, despite the fact that there are no physical barriers be-
tween them.

A more detailed study was made of movements in the immediate area of the weir
basin. Male trout here become sexually mature in age groups 3 and 4, but
female trout not until age group 5. Approximately 50 % of the sexually mature
trout in this area, mostly non-spawners that year, remained more or less
stationary in the weir basin during the year. The rest of the sexually mature
fish migrated out of the weir basin early in summer and during spawning (in
october). Sexually immature fish in age groups 3 and 4 remained mostly in the
rapids upstreams and downstreams of the weir basin. Before or during the
spawning period these fish migrated into the basin, but it is not certain
whether they overwintered there.

The results of this investigation are compared with those of Larsen from a
similar investigation in 1968, before the river was regulated and weirs built.
In 1976, the trout in the immediate area of the weir seem to have become se-
parate from the populations further upstreams in the study area. The area
above the weir basin has become a new important spawning area since 1968. The
weir is not a direct barrier for trout movements in the Ekse area.
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BENTHIC ANIMAL STUDIES IN THE EKSINGEDALEN RIVER AT EKSE AFTER REGULATION AND
WEIR-BUILDING

Torleif Bækken, Arne Fjellheim, Roald Larsen, 1981
Information Bulletin no. 13, 47 pages

SUMMARY

A study of benthic animals has been carried out at Eke in Vaksdal municipality
north-east of Bergen, as part of the Weir Project's (Terskelprosjektet) in-
vestigations in the river Eksingedalselva.

The material discussed in this report was collected in 1976 with a suction ap-
paratus specially developed for the project. Benthos was collected from 3
localities in the weir basin and 2 localities in the river outside the weir
basin.

Oligochaeta was the dominant group by weight at all localities, and consti-
tuted more than 50 % of the total average biomass. Chironomidae was the
largest group of insect larvae, both by weight and by number. For Ephemerop-
tera and Plecoptera, biomass per unit area was lower in the weir basin than at
the localities outside it. A diversity analysis showed that there was a signi-
ficantly higher species diversity of Plecoptera nymphs at the locality up-
stream of the weir basin than in the other areas.

The localities outside the weir basin had the highest total average biomasses,
706.3 and 770.9 mg dry weightm,while the corresponding figures for the
localities in the weir basin were 438.2, 589.7 and 434.1 mg dry weight nm
respectively.

There was a higher proportion of benthic animals adapted to slowflowing water
in the weir basin than in the river upstream and downstream of it. A reduction
of current speed has physiological effects on some animal species, and has
also resulted in a much finer substrate in the weir basin than outside it. A
fine substrate is more unstable and has fewer microhabitats than a coarser
substrate in areas with stronger currents, such as those outside the weir
basin.
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DRIFT OF BENTHIC ANIMALS INTO AND OUT OF THE WEIR BASIN AT EKSE

Torleif Bækken, Arne Fjellheim, Roald Larsen, 1981
Information Bulletin no. 14, 37 pages

SUMMARY

1) In 1976 an investigation of drift of animals into and out of the weir
basin at Ekse was carried out.

2) Drift samples were taken approximately every 14 days using 7 drift sam-
plers at the inlet and 7 at the outlet of the weir basin. The drift sam-
plers were allowed to operate for 24 hours before they were emptied.

3) During the year 24280.9 x 10? animals were drifting at the inlet and
21792.8 x 10? at the outlet.

4) For the whole year, the figures for each group at the inlet to the  weir
basin were as follows (percentage of total in brackets}: Plecoptera
nymphs 74.5 x 10? (0.3 8). Ephemeroptera nymphs 271.4 x 10? (1,1 8),
Simuliidae larvae 41.0 x 10°, Chironomidae larvae 1136.2 x 10? [4,7
%) , Diptera pupae 201.6 x 10 (0,8 8), Diptera imago 187.4 x 10 (0,8
8), Oligochaeta 51.2 x 10? (0,2 8), Crustacea 21988.4 x 10? (90,6 8),
others 329.2 x 10? (1,4 8).

5) Taking the year as a whole, only Simuliidae larvae were found in greater
numbers at the outlet than at the inlet of the weir basin.

6) Nearly 100 % of the Ephemeroptera nymphs in the drift belonged to the
species Baetis rhodani. From June onwards a greater number of largeB.
rhodani nymphs drifted into the basin than out of it.

7) Crustaceans dominated the drift from July to November. Most were plank-
tonic forms, mainly from the genus Bosmina. They originated from the re-
servoir from which large amounts of water were released in connection
with repair work.

8) Oligochaeta were rarely found in the drift material, although they were
an important part of the zoobenthos. The reverse was true for Crustacea,
Diptera pupae and imago and Simuliidae larvae, and at certain times also
for nymphs of Ephemeroptera and Plecoptera. These groups were more common
in the drift than one would expect from their frequency in the benthos.
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BENTHIC ANIMAL PRODUCTION IN THE EKSINGEDALEN RIVER AT EKSE AFTER REGULATION
AND WEIR-BUILDING

Torleif Bekken, Arne Fjellheim, Roald Larsen, 198
Information Bulletin no. 15, 32 pages

SUMMARY

As part of the Weir project's (Terskelprosjektet) investigations in the river
Eksingedalselva, measurements of benthic animal production have been carried
out at 3 transects in the weir basin at Ekse and 2 transects outside the weir
basin.

The material collected was divided into groups which were analysed by dif-
ferent methods. Production of the ephemeropteran Beatis rhodani and the
lecopteran Capnia pygmaea was measured by th method of Winberg et al (1971),
while for Oligochaeta production/biomass {P/B) ratios from the literature were
used. The rest of the benthos was divided into groups and production for each
was calculated using the method developed by Hynes and Coleman (1968) and
Hamilton (1969).

The ratio between dry weight and length varied from group to group, being
highest for Baetis rhodani and lowest for Diptera larvae. The same was true
for the ratio between energy content and length.

Production was highest in the rapids upstream and downstream of the weir
basin 3,8 and 3,4 g dry weightm year7l or 90,1 and 78,1 kJ m
year-i respectively. In the weir basin the values for the transects were
2,0, 2,8 and 2,2 g dry weightm year7l or 44,9, 61,3 and 48,6 kJ nn2
year7l.

The most important group was oligochaeta, which accounted for approximately 50 %
of the total zoobenthos production in the area. The most important insect
group, Chironomidae, had a high production rate else within the weir basin.
For Ephemeroptera, Plecoptera and Simuliidae, production rates were consider-
ably higher outside the weir basin.

The highest P/B ratios (7.9 - 8.5) were found for Baetis rhodani, which in
this area has 2 generations a year.

Benthic animal production was lower in the weir basin than in the river out-
side it because of changes due to the lowered current speed: altered physio-
logical conditions, and a more homogeneous and less stable substrate.
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PYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS AT THE INLET AND OUTLET OF THE WEIR BASIN AT
EKSE, EKS INGEDALEN

Torleif Bækken, Arne Fjellheim, Roald Larsen, 1981
Information Bulletin no. 16, 33 pages

SUMMARY

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Physical and chemical conditions were investigated in the river Eksinge-
dalselva at Ekse before it was regulated (1967, 68 and 69), and at the
inlet and outlet of the weir basin at Ekse after regulation.
The mean water discharge for 1976, 77 and 78 was 3.04, 1.26 and 1.05
m3 s1 respectively. Water discharge was high in summer and low in
winter.
The river was ice-covered from about November to May. Before regulation
(1967 and 68), the water reached about 10°c in summer. After regu-
lation (in 1977), water temperatures as high as 24°c were recorded.
The temperature was lower in 1967 than in 77.
Before regulation the water was super-saturated with oxygen, while after
regulation it was usually slightly less than saturated.
The water was slightly acid (pH 5.7 - 6.8). No change in pH was found
after regulation.
No significant change was found in conductivity. Before regulation
values for conductivity (K39) varied from 7 to 48 pScm, with the
highest values in autumn, and after regulation from 10 to 49 pScm-1,
with the highest values in winter.
The concentrations of c, C17, NO5- N and PO, ?7 P were mea-
sured before regulation. No clear pattern of variation emerged. The con-
centration of ca2+ varied from 0.9 - 4.2 mgl-1, that of
C17 from 0.7 - 6.4 mg1±, and that of NO5- N from 30 to 170 pg17l.
The concentration of PO, 'P was always less than 2 gl. After
regulation (1976, 77 and 78), the concentrations of the different ions
were highest in winter and lowest in summer. The concentration of ca2+
varied from 0.4 to 5.6 mg1l, that of Mg from 0.14 to 1.10
mg17}, that of so4 7 from 0.9 to 9.6 mg1}, that of C17 £rom

-l -l0.4 to 6.4 mgl and that of NO3- N from 10 - 250 pgl • The con- •
centration of NH+ - N was normally below 10 gl-l, and that of Pf{-N

normally below 2 gl-1.
The transport of ions through the weir basin was greatest in autumn,
with up to 60 000 kg month-l SO4 2- .The maximum values for other

ions were lower.
The highest values for net input and net output respectively for the
different ions were as follows: ca2+ 590 and 19 130 kg month-l
Mg? 130 and 2 210 kg month l, so, 7 2700 and 2410 kg
month±, c17 1510 and 600 kg month and N5-N - 217 and 59 kg
month 7l,
The effect of water discharge on ion concentrations was measured sepa-
rately in summer and winter. Conductivity and so7 concentration
showed no correlation with water discharge either in summer or winter.
The concentrations of c? in summer and winter, and of Mg and
NO3- in winter2 were lower when water discharge was high. The concen-trations of Mg+ and NO3_ showed no correlation with water discharge
in summer. The concentration of Cl- increased with increasing water
discharge in both summer and winter.
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THE POPULATION OF BROWN TROUT (SALMO TRUTTA L.) IN THE RIVER MRKEDJLA AFTER
CONSTRUCTION OF WEIRS

Reidar Borgstrøm, 1981
Information Bulletin no. 17, 25 pages

SUMMARY

The brown trout population of the upper part of River Mørkedøla, a tributary
to the River Lerdalselvi, has been investigated after construction of weirs
and stocking with brown trout fingerlings in the weir basin. Brown trout is
the only fish species in the river.

Due to heavily reduced water flow the recruitment to the trout population is
ceased or strongly reduced. In shorter stretches of the river some natural
recruitment occurs, at least in some years, but without stockings in the upper
basins the population would however probably have been extinct.

In august 1980 50 8 of the controlled fish in the weir basins consisted of
stocked fish, while in the runs practically no stocked fish was found. The
fish population in the runs is extremely small or there is no fish at all due
to lack of water. In several weir basins however the population are at such
level as to form a basis for a sport fishery. In one of the weir basins there
is even some gillnetting.

The trout of the weir basins has a faster growth rate compared to the situa-
tion prior to the construction of weirs, without any marked change in fish
density. This indicates better growth conditions, and the streches of the
river where basins are found would probably produce more trout with increased
recruitment.
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THE BROWN TROUT FISHERY OF RIVER HEMSIL, EAST NORWAY, 1979

Per Aass, 1981
Information Bulletin no. 18, 50 pages

SUMMARY

The yield of brown trout was estimated on two sections of the regulated River
Hemsil, situated about 600 m a.s.l. The sections differed in size, topography
and hydrology. The upper was steep and narrow with bed and banks of boulders.
The lower one was calm, wide and shallow with stony and sandy bottom. This se-
ction also included the 11 m deep intake dam of the power station Hemsil II.
The catchment area above the dam is 772k.The water flow may vary between
150 and 5 m?/s in the fishing season l. June - 15. September. Except for a
local minnow population in the dam, brown trout is the only native fish
species present. Rainbow trout may occassionally be stocked for put and take
fishing. Rod fishing only is permitted.

The lower section is 3.3 km and the area 41.8 ha of which the dam constitutes
16.1 ha. The number of day visits was estimated to 4200 and the yield to 21.6
kg/ha. Most of the fish was caught in the dam, where the catch was approxi-
mately 40 kg/ha as compared to 10 kg/ha in the river part. A large share of
the total catch was taken in June, in spite of most anglers arriving in July.
The mean daily catch, however, varied with the water flow, the fishing being
at its best 2-4 days after the culmination of a spate.

l9 8 of the total number of fish caught were below the legal size of 25 cm.
About one fifth of the trout weighed more than 400 gand the biggest one 4.815
kg. While the trout caught on the upper section had a mean age of 3.8 years
and a yearly length increment of 5 cm, the trout of the lower section averaged
4.7 years and had a yearly growth of 5.5 cm. Most possibly the differences are
due to the hydraulic conditions, the gentle current favoring survival and
growth and consequently the production. Trout from the rapids had eaten more
surface insects than the trout from the calm part, but in both sections bottom
organisms dominated the stomach contents. In the dam, the snails and large in-
sect larvae of the river were replaced by chironomid larvae.

The use of baits differed somewhat in the two sections, but in all one half of
the anglers were using worm. Only 15 % of the anglers were fly fishers, mostly
using dry flies. One per cent of the anglers were residents in the valley. The
Norwegian anglers were mostly living in the central, eastern part of the coun-
try, belonging to 103 different urban and rural districts. The average dis-
tance between home and river was 221 km. One fifth of the anglers were for-
eigners, mostly Swedes and Danes.

One third of the anglers were satisfied with the fishing and one third not. In
order to increase the catches, the river has been stocked with trout of dif-
ferent sizes. So far, two-summer old brown trout have been no success. Brown
trout of catchable size released late in autumn have next season given a re-
turn of 20 8, rainbow trout 10 8, where as spring stocked brown trout has
given a return of 50 - 60 %.
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PRESMOLT ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR L.) AND BROWN TROUT (SALMO TRUTTA L.)
AFTER HYDRO-ELECTRIC DEVELOPMENT AND BUILDING OF WEIRS IN THE RIVER SKJOMA,
NORTH NORWAY.

Tor G. Heggberget, 1982
Information Bulletin no. 19, 70 pages

SUMMARY

The River Skjoma near Narvik was originally a glacier-fed river. Due to hydro-
electric power development in 1977 the river changed from a summercold river
with turbid water to a summerwarm stream with clear water.

The present study started in 1976, and continued until 1980. The fish was sam-
pled by electrofishing and the total material consists of 13 740 young at-
lantic salmon and brown trout.

The aim of the study was to gather information on how young salmon and trout
reacted on the changed environmental factors generally and the establishing of
weirs in particular.

During the research period there was observed an increase of fish density from
about 6 fish/100 m? in 1976 to about 28 fish/100 m? in 1980. Salmon
constituted 40 8 of the total catch before HEP, while it constituted about 60 8
in 1980. The share of O+ salmon and trout was not changed during the research
period. The density of fish was lower in the weir basins than at the sampling
localities between the weir areas. In the weir basins trout dominated, and
most of the fish were caught at locations with coarse substratum.

The growth of the presmolt salmon and trout increased 0.5-0.6 cm/year during
the research period. The reasons are thought to be the general increased pro-
ductivity due to reduced waterflow, reduced turbidity and increased water tem-
perature in summer. The increase in summer temperatures is both a result of
the hot summers in North Norway 1978-80 and the elimination of the glacier-fed
parts of the watershed.

In spite of the increased growth and density, the production of salmon and
trout has not been increased to the same degree. This is due to the fact that
the permanent watercovered area of the stream has been reduced by at least 1/3
of that before HEP. The increasing share of salmon in the catches is mainly a
result of a larger degree of midstream sampling after HEP than before. The in-
crease of trout in the weir basins is a result of the fact that trout is more
competitive than salmon at still or slowflowing water. The behaviour of salmon
and trout seemed to change in the weir basins. Between the weirs, the water is
fast flowing and the young salmon and trout are occupying territories where
they are feeding on drift organisms. In contrast to the situation at the re-
search localities between the weirs, tendencies of schooling was observed in
the weir basins.

The sport fishery for salmon and sea trout have been reduced to a minimum
during the research period, mainly because of the obstructions for upstream
migrators created by the low water level after HEP.
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EGG PRODUCTION, DENSITY, MORTALITY AND GROWTH OF BROWN TROUT YOUNGER THAN 3
YEARS (SALMO TRUTTA L.) AT EKSE, EKSINGEDALEN RIVER

Yngvar Hagala, 1983
Information Bulletin no. 20, 47 pages

SUMMARY

Population density, mortality and growth of trout (younger than three years
old) including the total egg-production have been investigated in a regulated
river where weirs have been built.

The study area (560 m above sea level) was divided into 3 zones. The weir
basin (zone 5) is situated between two stretches of rapids (breeding areas).

Large variations was found in density from zone to zone. The zone above the
weir basin (zone 4B) had the greatest density with 68,6 fish Per 100 mand
the weir basin had the lowest density with 3,l fish per 100 m. The density
variations must be regarded in the light of the river's varying substratum and
current conditions.

Egg-production in 1977 - 566 eggs per 100 m (in the rapids) more than twice
that of the previous year (263 eggs per 100 m ). Abnormal water flow is sup-
posed to be the main cause of the low egg-production in 1976.

Egg-mortality was found to be very high - 67 8. Unsuitable ice conditions
would seem to be the main cause of this high egg-mortality.

Egg and fry mortality from spawning to two-month old fry was 93 %, but mor-
tality amongst younger fish in age group 0-l and age group 1-2 (July to July}
was also very high, 87 8 and 61 % respectively.

It is thought that density-dependent mortality together with climatic induced
factors were the most important mortality factors for young fish.

The annual average growth for the first three years was 3,6 cm (4,6 g).
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DENSITY AND MORTALITY OF BROWN TROUT (SALMO TRUTTA L.) OLDER THAN 2 YEARS AT
EKSE, EKSINGEDALEN RIVER

Torfinn F. Andersen, 1983
Information Bulletin no. 21, 56 pages

SUMMARY

This study is a part of the "Weir Project".
Population density and mortality of brown trout were investigated in the

regulated river Eksingedalselva north-west of Bergen. The stretch of river
studied was divided into 9 zones. The weir basin lies in the lower part of
this area, with streches of rapids above and below. There are two bigger pools
in the middle of the area.

The trout in the research area are small brown trout, generally under 150
g. and 25 cm. The material is divided into age groups 3, 4 and5 in 1976
(fish in their 4th, 5th and 6th growth season) and the groups4, 5 and>6
in 1977 {the groups of 1976 after one year). Younger fish are not included in
the investigation, but are discussed in connection with population fluctu-
ations in older fish.

Compared with the situation in the area before regulation and weir-
building, the population of older fish was three times larger. In zone 5,
rapids in 1968 and weir basin in 1976, the population density was 5 to 6 times
larger. The weir basin alone hosted about 50 % of the population in the weir
area (zone 4B-6B) in summer and early autumn 1976.

Less competition between big and small fish and better possibilities of
overwintering after the weir was built, is truly the main factors of the great
increase in the population of older fish in the lower part of the research
area.

Great differences in fish density were found from zone to zone, with
about 31 fish/100 n? in one of the pools and 4-5 fish/100m in the
rapids. The population of older fish was dominated by the age group 4.

Summer mortality was extremely low, about 5 %.
In despite of 6-7 months winter season with very severe ice situation in

the river, winter mortality was low, about 20-25% for fish older than age
group 2.

Lowest winter mortality was found within group>5 fish, with about 6 8
in the lower part of the weir basin and about 15 I in zone 3B-4A. In the lat-
ter area two bigger pools have functioned as very good overwintering place for
older fish.

The highest winter mortality (40 8) was found in group 3 fish within zone
3B-4A. Less dominant fish, example group 3, overwinter in less good places in
the river, most truly peripherial in pools/basin or in the rapids. Here the
ice situation is extremely difficult in winter, and the winter mortality is
consequently greater.

The winter mortality for spawners in zone 4B-6B in group 4 was  36 8,
twice the mortality rate for the age group 4 generally. It must be very hard
for a fish in group 4 to spawn. But spawners in the group>5 had a mortality
rate of the same size as the group generally.

Catastrophe mortality in winter due to long winter season and very severe
winter conditions is probably the main mortality factor for brown trout at
Ekse, especially for smaller fish.
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THE BROWN TROUT OF THE RIVERS HALLINGDALSELVA AND HEMSIL, EASTERN NORWAY, AGE
GROWTH, FOOD AND MIGRATION

Per Aass, 1983
Information Bulletin no. 22, 48 pages

SUMMARY

River angling for brown trout is the most popular form of recreational fishing
in Norway. Yet very little is known about the life of the river trout and the
effects of regulations and water velocity on life conditions. For this reason
the angling catches of different sections in the regulated Rivers Hallingdals-
elv and Hemsil were examined in the years 1973-82. The streams run trough
wooded valleys in Eastern Norway at altitudes of 200 and 600 meters respec-
tively. Both fast and slowrunning sections were included in the experiment. In
River Hallingdalselv several low weirs have been constructed and in River
Hemsil a dam has been erected across the river bed. Brown trout and minnow are
the only resident fish species. Migrating whitefish may occasionally be caught.

Angling exploits the trout from its third year of life and three to five year
old fish constitute the bulk of the catches. The oldest fish in the samples
was 13 years. In both rivers and through all years the mean age of the trout
caught was lowest in the fastrunning sections, the difference being about half
a year. During the years the average age of capture increased, possibly as a
result of frequent checks. Thus the proportion of undersized trout in the
catches decreased, but still the angling of small trout represents a major
management problem.

By Norwegian standards, the rate of growth is fast in all sections in both
rivers, the average annual length increment being 5-6 cm for the first six
years of life. The length to weight relationship is also most favourable in
calm water, the mean K-values being below and above 1,0 on the steep and
gentle sections respectively. Differences in age at capture, rate of growth
and condition factor lead to well-defined differences in size distribution in
the various sections.

Trout caught in the fastrunning sections averaged only half the weight of the
fish from the calm sections. The difference in size between trout from weir
dams and runs within the same section is negligible. The biggest trout ever
caught in the experimental sections weighed 5 and ll kgs in Hemsil and Hal-
lingdalselv respectively.

Roughly, the food of the trout is very much the same in all sections of River
Hallingdalselv. Different stages of mayflies and caddis-flies constitute the
bulk of the food. There is a tendency of greater species variation in the weir
dams, and in the calm parts freshwater shrimps may substitute for snails. How-
ever, the weight of food found in fish caught in a fastflowing section is
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only half the amount eaten in a slow-running one. The food situation in the
flowing parts of River Hemsil resembles very much the conditions of River Hal-
lingdalselv. But in the Eikre Dam the importance of the big insect larvae is
greatly reduced, and stages of midges dominate both bottom and surface foods.
In both rivers minnows are of little importance as trout food.

The growth and food analyses and tagging results imply that the migrations of
the river trout are short. The quality differences between the section stocks
are thus not due to fish movements but to physical differences between the se-
ctions.

In  River  Hallingdalselv a calm section is situated between two fastrunning se-
ctions. The trout stock in the slowrunning water shows little resemblance to
the populations in the rapids, although it has the same flow as on of the
fastrunning sections. On the other hand, the trout populations in the two
swift sections show a high degree of conformity in spite of very different
discharges. The indications are that the stream gradient is the factor respon-
sible for the quality variation between the local stocks. The results from
River Hemsil support the conclusion. The higher water velocity is supposed to
reduce trout longevity, growth and condition in the faster section. In stem-
ming the current weirs may have a beneficial effect, but they don't eliminate
the disadvantages of a steep gradient. A dam may, however, totally change the
living conditions of the resident trout stock. This happened in River Hemsil
where the quality of the trout increased after the impoundment of rapids. The
dam also serve as wintering place for the river trout. The investigation shows
that regulated streams may sustain viable stocks of brown trout if sensible
minimum flows and physical improvements are carried through.
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THE EFFECT OF WEIRS ON MACROBENTHOS IN REGULATED RIVERS, WITH SPECIAL EMPHASIS
ON BLACK-FLIES (DIPTERA, SIMULIIDAE)

Jan E. Raastad, 1983
Information Bulletin no. 23, 98 pages

SUMMARY

The main part of the Terskelprosjektet was carried out in the Eks ingedalen
north-east of Bergen. This research on the bottom fauna acts as a supplement
to the investigations in Bergen.

The aims of the benthos studies was to find out whether there are differences
in the benthic communitites above and below weirs, and whether the building of
weirs gives similar effects in rivers in different areas.

The material was collected in 1975-79. Most of this work was carried out in
the River Numedalslågen north of Kongsberg (Buskerud). Investigations were
mainly limited to the area between Rødberg and Norefjord, where four weirs of
river material and blasted rock have been built. Samples have also been taken
at 10 stations over a distance of 30 km from Rødberg to well below Norefjord.

This report also includes results from investigations in the rivers Eksinge-
dalselva (Hordaland), Hallingdalselva (Buskerud), Morkedola (Sogn og
Fjordane), Akrestrommen in Rena (Hedmark), Hoyegga in Glomma (Hedmark), Nea
(Sor-Trondelag), SKjoma (Nordland) and Skibotnelva (Troms).

Samples have been taken by collecting stones and brushing them to remove all
the animals. The main emphasis in the benthos studies has been on black-flies
(Simuliidae). The material from Eksingedalselva, consisting only of
black-flies, also includes samples and bottom samples taken with a surber
sampler and with a sampler for soft substrate.

Results from the stony bottom in Numedalslågen show higher effidiency for the
stone-picking method than for the kicking method. Stonepicking was best for
black-flies and mayflies, but also good for stoneflies, caddisflies and chiro-
nomids.

2l black-fly species of Prosimulium, Cnephia, Eusimulium and Simulium have
been recorded in the investigated areas. Detailed description of growth and
life-cycles are estimated by observation of larvae and pupae.

Most of the black-fly species owerwinter as eggs and have one generation an-
nually: Prosimulium ferrugineum, P. macropYgum, Cnephia fuscioes, C. tredeci-
mata, C. lapponica, Eusimulium corniferum, E. curvans, E. aureum, E. pusillum,
Simulium _noelleri, S. _truncatum, S. _sublacustre, S. paramorsitans and S.
morsitans.
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Among those which overwinter as eggs there are two species which seems to be
able to change between one and two generations annually: Simulium rostratum
and S. reptans. One species, S. tuberosum, has two generations in Numedals-
lågen, while it seems to be only univoltine in the other localities.

Four species overwinter as larvae. Prosimulium hirti es has one generation,
while Simulium ornatum has two generations annually. Eusimulium vernum has two
generations in Numedalslågen and in Eksingedalselva, while it has only one
generation in the other localities. Simulium monticola may have two gener-
ations in Eksingedalselva, but is uninvoltine in the other localities.

Results from Numedalslågen show that the density of the bottom fauna is
strongly influenced by the weirs. This was most obvious for black-flies, which
dominated at outlet stations with 80-90 8 of the material. At these stations
there were average densities of up to 160 000 animals/m. In a spot sample
750 000 animals/ were found. Below the weir area the density of
black-flies decreased sharply, at the same time as the density of chironomids
increased greatly.

The benthos fauna in Numedalslågen is adapted to the conditions found in
heavily regulated rivers, such as great variations in water level and periodic
drying out of the river bed, and can be described as a "catastrophic com-
munity". Black-flies are well adapted to such conditions because of their
short life-cycle. In Nea, Akrestrommen and in Glomma, where such conditions
are present, large concentrations of black-fly larvae are also found.
Black-flies seem to be less important in Eksingedalselva, Hallingdalselva,
Skjema and in Skibotnelva.

Some aspects of the composition of benthos in rivers with weirs can probably
be explained by succession. The short term effect is a dominance of
black-flies, as with the relatively new weirs in Numedalslagen. At older
weirs, where there is much more growth of moss and algae, black-flies do not
compete as effectirely and chironomids and mayflies are more likely to domi-
nate the fauna, as in Hallingdalselva.

Results from Numedalslågen indicate that the short term effect may favour
typical outlet species as Simulium retans, which is known as a severe
blood-sucking species. The succession in Numedalslågen appears to affect com-
petition between S.reptans, S. rostratum and S. tuberosum.

The result is a strong reduction in density of S. reptans and some reductions
of S. rostratum, while the density of S.tuberosum appears to be stable or
slowly increasing. Simulium tuberosum seems to be a typical species in weir
localities. It appears that the long term effect in Numedalslågen, and pos-
sibly in the other localities, is approaching a more typical riverine species
composition with reduced influence of outlet species. This implies a black-fly
fauna where known species seems to be less important.
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FORORD

Siden 1975 har det pågått et økologisk samarbeidsprosjekt som vel hittil er
det mest omfattende i rennende vann i Norge; TERSKELPROSJEKTET.

Resultatene, som hovedsakelig har blitt publisert i prosjektets Informasjons-
serie utgjør nå totalt over 2000 sider. Informasjonsserien, som utgjør omtrent
halvparten av dette volum, har hittil kommet med 24 numre. Dette har etter-
hvert blitt en noe for volumiøs "pakke"  5  sende alle som ber om informasjon og
data fra TERSKELPROSJEKTET. Det ble derfor bestemt å lage en samling av alle
sammendragene i rapportene som kunne sendes ut til de som ønsket å orientere
seg i det som var publisert.

Sammendragene på de etterfølgende sider er med noen få kosmetiske endringer
akkurat slik de er trykket i de enkelte rapportene. Det er ikke foretatt
endringer eller justeringer for å harmonisere de enkelte sammendragene eller
lage noen syntetisk helhet av stoffet. Dette vil bli foretatt i en egen opp-
summering som kommer ut i serien "KRAFT OG MILJØ" fra Natur- og landskaps-
avdelingen i Vassdragsdirektoratet.

I tillegg til selve informasjonsserien er også endel materiale trykket som
hovedfagsoppgaver, publisert i internasjonale tidsskrifter og proceedings fra
symposier o.l. Henvisninger til disse publikasjoner er samlet i en egen liste
bak i denne oversikten. Det er ventet at materialet som ble samlet inn vil bli
bearbeidet i forskjellige sammenhenger og over en lengre tidsperiode. Serien
vil derfor fortsette så lenge det er grunnlag for å utgi rapporter under denne
fellest it tel.

Publikasjonene blir distribuert gratis så lenge opplaget holder. Det gjøres
oppmerksom på at flere av rapportene i serien var delrapporter av foreløpig
karakter som senere ble erstattet av nyere ajourførte utgaver. Materialet som
er publisert er fritt tilgjengelig forutsatt at de vanlige regler vedrørende
åndsverk og kildehenvisning følges.

Rapportene og ytterligere informasjon om Terskelprosjektet kan fåes ved hen-
vendelse til:

Terskelprosjektet
Natur- og landskapsavdelingen
NVE-Vassdragsdirektoratet
Middelthunsgt. 29
OSLO 3 Tlf. 02/46 98 00

G?#pet
Prosjektleder



SKJOMA  ( 5 , 8 ,19, 2 3 )

Oversikt over undersøkte lokaliteter med referanse til
TP-Informasjoner fra vedkommende lokalitet.

The location of the different research areas with references
to Information Bulletin numbers.
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INFORMASJON OM TERSKELPROSJEKTET

Pål Mellquist, 1976
Informasjon nr. 1, 47 sider.

Denne første rapport i Informasjonsserien fra TERSKELPROSJEKTET gir en
oversikt over prosjektets tilblivelse, dets målsetting, oppbygging og ad-
ministrasjon. Videre gis en beskrivelse av de undersokelseslokaliteter som sto
på programmet ved starten i 1975.

En følge av nesten alle former for vannkraftutbygging er at kortere eller
lengre strekninger av elver og bekker får redusert sin vannføring. Variasjons-
området går fra ubetydelig reduksjon til nesten total tørrlegging.

Siden 1960-årene har det vært vanlig a bygge små lave dammer på tvers av
de tørrlagte elveleiene for å opprettholde en tilnærmet konstant vannstand
selv om tilsiget er minimalt. Disse byggverkene kalles terskler. Tiltak av
denne type er idag et akseptert middel i landskapspleien ved moderne kraft-
utbygging, og pr. 1983 er det bygget, eller planlagt bygget ca 6-700 terskler.

I begynnelsen av 70-tallet visste man svært lite om muligheter og be-
grensninger ved biotopjusterende tiltak av denne type. Det ble da etter
initiativ fra Vassdragsdirektoratets Natur- og Landskapsavdeling etablert et
forskningsprosjekt som fikk navnet "Terskelprosjektet". Den finansielle basis
var Konsesjonsavgiftsfondet som består av avgifter pålagt den enkelte kraftut-
bygger.

Terskelprosjektet er fremfor alt et økosystemprosjekt hvor man forsøker å
se både levende og "ikke-levende" prosesser i sammenheng. Man har fulgt
energistrømmen gjennom alle nivåer fra primærprodusenter til toppkonsumenter.
For greie dette har man foretatt analyser av vannkvaliteten, undersøkt vege-
tasjonen i - og omkring vassdraget, foretatt analyser av bunnfaunaens sammen-
setning og produksjonsforhold, registrert mengde og sammensetning i det så-
kalte "drivet", foretatt undersøkelser av fiskens vekst, føde, kvaliteter,
kondisjon, vandring og dødelighet.

I tillegg er det foretatt en omfattende spørreundersøkelse av hvorledes
befolkningen bruker regulerte vassdrag til fritidsfiske og rekreasjon. Det er
også foretatt sammenlikninger mellom laks og ørret i vassdrag hvor disse arter
okkuperer det samme område. Det er også foretatt registrering av fuglefaunaen
langs noen vassdrag for om mulig a kunne finne forskjeller som kan tilskrives
endringer i vannføring og av terskelbygging.

I alt 11 lokaliteter inngår nå i Terskelprosjektets undersøkelsesopplegg.
Dette var nødvendig både for å få en geografisk spredning og fordi det ikke er
mulig a undersoke en lokalitet "før-under-etter" i løpet av den tiden som var
til rådighet.

Prosjektet ble bygget opp som et samarbeide mellom universitetene i Bergen
og Oslo, Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (DVF) og NVE-Vassdrags-
direktoratet. Prosjektet har siden starten hatt en styringsgruppe som betår av:

Overingeniør Pål Mellquist, NVE-Vassdragsdirektoratet (Prosjektleder).
Vitenskapelig kons. Per Aass, DVF-Fiskeforskningen.
Overingeniør ystein Aars, NVE-Vassdragsdirektoratet.
Amanuensis Reidar Borgstrøm, Inst. for naturforvaltning,NLH.
Forsøksleder Tor B. Gunnerd, DVF-Reguleringsundersokelsene
Fagsjef Knut Ove Hillestad, NVE-Vassdragsdirektoratet.
Amanuensis Roald Larsen, Zoologisk museum, Univ. i Bergen.
Dosent Petter Larsson, Zoologiske museum, Univ. i Bergen.
Førstekonservator Albert Lillehammer, Zoologiske museum, Univ. i Oslo.
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RAPPORT OM TAKSERINGER AV FUGLEFAUNAEN LANGS DELER AV HALLINGDALSELVA I
PERIODEN 1. MAI - 1. AUGUST 1975

Jan Michaelsen, Viggo Ree, 1976
Informasjon nr. 2, 39 sider.

SAMMENDRAG

Terskelbassengenes biologiske betydning for fuglefaunaen i Hallingdalsvass-
draget ved Gol synes å være positiv for et begrenset antall arter. Av de 15
primærartene som ble registrert innenfor undersøkelsesfeltene i tiden
mai-august, ble 4 funnet å være karakterfugler i vassdraget. To av disse,
stokkand og laksand, viste en tydelig preferanse for terskelbasseng, mens det
motsatte var tilfelle for den ene av de to andre artene, fossekall. Denne
arten ble hyppigst observert i strykområdene. Den fjerde arten, strandsnipe,
hadde ingen klar biotop-preferanse. De andre artene i denne primærgruppen ble
kun påtruffet i lite antall på trekk eller tilfeldig streif. Av disse viste
også de to andre andeartene, krikkand og kvinand, en klar prioritering av
terskelbasseng som furasjerings- og rastebiotop, mens vadefuglene fordelte seg
jevnt mellom de ulike elvebiotopene. To sjeldne arter, isfugl og vintererle,
ble begge funnet ved bassenger. Innen den sekundære gruppen brukte de tre
svaleartene låve- ,tak- og sandsvale terskelbasseng langt hyppigere som
furasjeringsbiotop enn strykområder.

Ved sammenligne større områder av elva hvor det veksler mellom terskelbas-
senger og stryk med områder hvor elva bare går i stryk, viste det seg at det
var en rikere fuglefauna i områder med terskler. De topografiske og vegeta-
sjonsmessige forholdene gjør imidlertid at sammenligningen ikke er uten usik-
kerhetsfaktorer.
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OM FUGLEFAUNAEN I EN DEL TERSKELBASSENGER LANGS EKSINGEDALSELVA, SOMMEREN1975

Olav Råd, Bjørn Angell-Jacobsen, 1976
Informasjon nr. 3, 18 sider.

Rapporten må betraktes som en preliminær beskrivelse av fuglefaunaen omkring
de undersøkte bassengene. Noen av lokalitetene var naturlige bassenger, loner,
i elven, andre kunstige terskelbassenger.

Endel av de registrerte arter synes å forekomme bare på trekket vår og høst,
eller som streiffugl på sensommeren. Strandsnipe og linerle er klart de
viktigste artene tallmessig sett, og forekommer jevnt fordelt langs hele vass-
draget.

Manglende undersøkelser av fuglefaunaen før reguleringsinngrepene ble satt i
verk gjør det vanskelig a vurdere effekten av inngrepene. Materiale er også
for spinkelt til at man kan trekke endelige konklusjoner om den tilsynelatende
fattigere fuglefaunaen ved de kunstige terskelbassengene er signifikant eller
ikke.
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RRETBESTANDEN I MJRKEDLA FR BYGGING AV TERSKLER

Reidar Borgstrøm, 1976
Informasjon nr. 4, 29 sider (Rapportens innhold ajourføres i Informasjon nr. 17)

SAMMENDRAG

Mørkedøla, en sideelv til Lærdalselva i Sogn, har fått vannføringen betydelig
redusert som følge av reguleringen av Eldrevatn og overføringen til Borgund
Kraftverk. I den øvre del av Mørkedøla har vannføringen de to siste årene
variert mellom null og flere m?/s. Det er palagt bygget flere terskler pa
denne strekningen, og i forbindelse med dette er det foretatt en undersøkelse
av ørretbestanden i elva. Det er lagt spesiell vekt på bestandsberegninger på
noen strekninger der det senere vil bli anlagt terskelbassenger.

Yngste årsklasse tatt ved elektrofisket i 1975 og 1976 var født i 1974. Det
ser derfor ut til at elvas egenrekruttering er opphørt etter at vannføringen
ble redusert. Gjenfangster opptil ett år etter merking tyder på at ørreten er
meget stasjonær og at den kan overleve på strekninger der det blir stående en-
del vann, selv når vannføringen går ned mot null.

På en strekning av elva ble bestandsberegninger utført til fire ulike tids-
punkt. Fangst av fisk skjedde med elektrisk fiskeapparatog fisken ble merket
ved finneklipping. Bestandsestimatene for fisk mellom 6 og 18 cm varierte
mellom 68 og 168 ørret eller ca. 1,9 - 4,8 ørret/100 m2•

På en annen strekning ble bestandsberegningene foretatt to ganger. Her ble
fisk for merking fanget med elektrofiske og fluefiske, og gjenfangster fore-
tatt ved elektrofiskeog garn. Antall fisk i lengdegruppe 10 - 23,9 cm ble be-
regnet til 182 og 224, eller ca. 3,0 - 3,7 fisk/1oon.
Siden rekrutteringen sannsynligvis er opphørt, må det forventes at bestanden
raskt desimeres ved naturlig dødelighetog oppfisking. Bygging av terskler vil
trolig øke produksjonsmulighetene for ørret, men det forutsetter at rekrut-
teringen til bestanden opprettholdes ved utsettinger.
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BESTANDEN AV UNGFISK I DEN LAKSEFRENDE DEL AV SKJOMA FR BYGGING AV TERSKLER

Tor G. Heggberget, 1977
Informasjon nr. 5, 42 sider (Rapportens innhold ajourføres i Informasjon nr. 19)

SAMMENDRAG

I uregulert tilstand er Skjoma en typisk breelv med et nedslagsfelt på ca. 860
km. Vassdraget ble i løpet av 1976 regulert på en slik måte at det er igjen
bare en liten restvannføring. Fiskeribiologiske undersøkelser som ble igang-
satt i 1976 planlegges å gå over en femårsperiode. Dermed vil vi få in-
formasjoner om hvordan vassdragets bestand av ungfisk av laks, ørret og røye
utvikler seg etterhvert som virkningene av redusert vannføring og bygging av
terskler blir større og større. Tersklene i de lakseførende deler av Skjoma
blir ferdigbygd i løpet av 1978.

Analyser av fiskens vekst viste at årlig lengdetilvekst for ungfisk av laks og
ørret ligger i underkant av 2 cm pr. år de første årene. Ørreten vokste noe
bedre enn laks de første årene etter klekking. Undersøkelse av fiskens mave-
innhold viser at ørreten i større grad enn laksen ernærer seg av overflate-
insekter og at laksen i større grad enn ørreten spiser drivende, vannlevende
insektlarver.

Gjennomsnittlig fangst av fisk etter tre omganger med elektrisk fiske var ca.
6 fisk pr. 100 m. Tettheten varierte fra 0.6 fisk pr. 100 m til 21.4
fisk pr. 100 m2• På grunn av at en ikke klarer å fange all den fisk som fin-
nes på et prøveområde med elektrisk fiskeapparat, ble egentlig mengde fisk be-
regnet ved hjelp av Zippin's (1958) metode. Disse beregningene viste at det i
gjennomsnitt ble fanget 73 8 av egentlig fiskemengde etter tre omganger med
elektrisk fiske i Skjoma. Dette gir en gjennomsnittlig beregnet fisketetthet
p 9 fisk pr. 100 m.
Tetthetsberegningene indikerer at de nederste deler av den lakseførende
strekning har noe lavere fisketetthet enn de øvrige.

Totalmaterialet bestir av 42.3 8 laks, 56.0 8 orret, 1.3 % roye og 0.4 8 l.
Materialet indikerer at de øverste deler av den lakseførende strekning hadde
forholdsvis mere laks enn de nedre delene. På de fleste stasjoner ble det
fanget et lavt antall 0+ laks og ørret i forhold til eldre fisk. Dette har
først og fremst sammenheng med det elektriske fiskeapparatets selektivitet på
ulike størrelser av fisk. For 0+ laks og ørret ble det beregnet en fangst-
effektivitet på henholdsvis 0.24 0g 0.27, mens det for eldre laks og ørret
(l+) ble beregnet en fangsteffektivitet pa henholdsvis 0.46 og 0.43. Det var
noe bedre fangsteffektivitet for ørret enn for laks, henholdsvis 0.35 og 0. 40
for ensomrige laks- og ørretunger. Forskjellene i effektivitet mellom laks og
ørret er så små at de innvirker lite på resultatene. Forskjellen i
effektivitet mellom stor og liten fisk er imidlertid såpass stor at den har
betydning for resultatene.
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RRETENS VANDRING, BESTANDSST/RRELSE, VEKST OG FDE I VRE DEL AV EKSINGEDALS-

ELVEN FUR REGULERING

Roald Larsen, 1977
Informasjon nr. 6, 31 sider

SAMMENDRAG

Eksingedalselven i Vaksdal kommune, ca. 50 km NØ for Bergen, mistet ved vass-
dragsreguleringer i begynnelsen av 70-årene de øvre deler av nedslagsfeltet.
Elven ble undersøkt av Zoologisk museum, Universitetet i Bergen, i perioden
1967-69 i forbindelse med konsesjonsbehandlingen. De samme lokalitetene blir
nå grundig undersøkt i Terskelprosjektets regi for å bringe på det rene hvilke
biologiske effekter reguleringen og terskelbyggingen har hatt på forholdene i
og ved elven. Den undersøkelse som her presenteres, tar for seg forholdene før
reguleringsinngrepene ble foretatt.

På grunnlag av gjenfangster av tidligere merket fisk, kan man skille ut 4
gytebestander i Trefallområdet, en vandrende og tre stasjonære. På Ekse er det
to hoved-gytebestander, en som konsentrerer gytingen i øvre delen av elva og
en som gyter i nedre delen av Ekseområdet.

Den ikke kjønnsmodne delen av bestanden er like stasjonær som gytebestandene
den tilhører.

Rekrutteringen synes å være meget god i Trefallområdet hvor bestanden ligger
mellom 30 000 og 60 000 fisk. I Ekseomradet synes rekrutteringen å være dårlig
og det var neppe over 2 000 fisk der i 1968.

Fisken på Ekse og Trefall er småfallen, og sammenlignet med andre Vestlands-
elver under middels kvalitet. I Nesheimvatnet var fisken derimot av middels
kvalitet og størrelse for Vestlandet.

Ca. 50 % av fiskens næring på Ekse kommer fra land i form av insekter som fal-
ler ned på overflaten. Den andre halvparten består hovedsakelig av vann-
insektene steinfluer og fjærmygg. På Trefall utgjør landinsektene bare ca. 32
% av fiskenæringen. Fjærmygg utgjør her hele 45 %. Krepsdyrene synes å utgjøre
ca. 5 8 av føden på denne lokaliteten. På Nesheim er landinsektene re-
presentert med 2l %, mens krepsdyrene kommer opp i hele 20 % av føden, omtrent
det samme som fjærmyggene. Døgnfluer og vårfluer dominerer ingen steder som
fiskeføde, og ligger jevnt på 5-7 %. Totalt blir rundt 40 % av næringsdyrene
produsert på land, mens 60 % produseres i vann. Tar en i betraktning at kan-
skje 50 % av føden for de vannlevende næringsdyrene kommrner fra land, blir in-
direkte 70 % av fiskenæringen produsert på land.



14

ØRRET OG ØRRETFISKE I HALLINGDALSELVA VED GOL

Per Aass, 1978
Informasjon nr. 7, 42 sider

SAMMENDRAG

Avkastningen av ørret i den sterkt regulerte Hallingdalselva ble i 1977 be-
regnet pa to forsoksstrekninger som skilte seg meget fra hverandre bde topo-
grafisk og hydrologisk. Den øvre var brattest og de pålagte minstevannføringer
er 2,5 m'/s om vinteren og 20 m?/s om sommeren regnet ved utlopet av
Strandafjorden. Totalutbyttet ble anslått til 7-8 kg/ha. På den roligere nedre
strekning hvor vannføringen er betydelig større, ble fangsten beregnet til
l4-16 kg/ha. Av fangstvekten ble bare 0,5 0g 4,5 8 tatt med garn p henholds-
vis øvre og nedre strekning, resten med stang. På hver strekning ble det
registrert ca. 1200 dagsbesøk av stangfiskere og totalen er anslått til ca.
1400 på årsbasis. Gjennomsnittsfangsten var omtrent 1 fisk pr. besøk. Varia-
sjonene var imidlertid store. Flertallet av fiskerne var uten fangst, men noen
få fisket meget godt.

Utsettinger av fangbar ørret har gitt gjenfangster på mellom 40 og 50 %. De
fleste er blitt tatt igjen i løpet av noen få uker etter at de ble satt ut. I
denne periode kan utsatt fisk utgjøre en større del av fangsten selv om de på
årsbasis betyr lite. Den utsatte fisken som ikke gjenfanges i utsettingsåret
har en vinterdødelighet som er flere ganger høyere enn den ørret som er født
og oppvokst på elva. Den utsatte fisken vandrer lite og kommer derfor utset-
tingsområdet til gode.

Den gjennomsnittlige fangstalder er lavere på øvre enn på nedre strekning. En
lavere levealder i de øvre deler kan skyldes vanskeligere leveforhold,
spesielt om vinteren. På begge strekninger beskattes ørreten fra 2-års alderen
og fangstene består hovedsakelig av 3-5 r gammel fisk. I materialet på 784
ørret er det ikke funnet fisk eldre enn 11 år.

Ørreten vokser hurtig. En fisk på 6 år har på øvre strekning hatt en gjennom-
snittlig årlig tilvekst på 5 cm. På nedre strekning er tilveksten 6 cm for
tilsvarende alder. På den øvre strekning ligge K-faktoren litt under 1.0, på
den nedre noe over 1.0. Ulik fangstalder, veksthastighet Og K-faktor forer til
store forskjeller i fangstsammensetningen på de to strekningene. I gjennom-
snitt veier fisken fra øvre bare halvparten så meget som fisken fra nedre
strekning. Av fisken på 25 cm eller mer er 40 % rød i kjøttet på øvre og 60 %
på nedre strekning.

Etter fisket å dømme skyldes vekst- og kvalitetsforskjellene ikke ulike be-
standstetthet, men næringsforholdene. Larver og voksne døgn- og vårfluer
dominerer maveinnholdet på nedre strekning, der også mavenes fyllingsgrad er
størst. Næringsproduksjonen på nedre strekning favoriseres av redusert strøm-
hastighet og øket tilførsel av næringsalter.
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BUNNDYRUNDERSKELSER I REGULERTE ELVER - MED HOVEDVEKT PA INSEKTGRUPPEN KNOTT
(DIPTERA - SIMULIIDAE)

Jan E. Raastad, 1979
Informasjon nr. 8, 62 sider. (Rapportens innhold ajourføres i Informasjon nr. 23).

SAMMENDRAG

Terskler bygges for å redusere ulempene i sterkt regulerte elver. Terskel-
prosjektets undersøkelser i tiden 1975-79 skal forsokea gi svar på noen av de
sentrale spørsmål man stilles overfor ved inngrep av denne art. Hovedtyngden
av Terskelprosjektet er lagt til Eksingedalen nordost for Bergen og drives av
Zoologisk museum ved Universitetet i Bergen. Bunndyrundersøkelsene ved Zoo-
logisk museum i Oslo tjener som et supplement til prosjektet i Eksingedalen.

Hensikten med disse undersøkelsene er å finne ut om det er forskjeller i bunn-
dyrsammensetningen i regulerte elver ovenfor og nedenfor terskeldammer,og om
terskelbygging gir likt utslag i geografisk spredte elver som har forskjellig
vannføring. Hovedarbeidsområdet for bunndyrundersøkelsene er lagt til Nume-
dalslagen nord for Kongsberg.

I tillegg til undersøkelsene i Numedalslågen (Buskerud) omfatter denne rap-
porten foreløpige resultater fra Hallingdalselva (Buskerud), Morkedola (Sogn
og Fjordane), Glomma (Hedmark), Renaelva (Hedmark), Nea (Sor-Trondelag),
Skjema (Nordland) og Eksingedalselva (Hordaland).

Hovedvekten er lagt på gruppen knott (Simuliidae) fordi gruppen er enkel be-
handle rent metodisk, og fordi man har observasjoner som tyder på en sammen-
heng mellom damkonstruksjoner og akkumulering av blodsugende knottarter.
Materialet er innsamlet ved steinplukk og børsting av stein. På grunn av meto-
dikkens selektivitet vil bunndyroverslagene være best for knott, for viktige
grupper av fjærmyggog for visse døgnfluer. Foreløpig omfatter materialet fra
Eksingedalselva bare drivprøverog bunnprøver som er innsamlet med et inn-
samlingsapparat (rørsampler) for bløtbunn.

Det er i alt påvist 18 knottarter i de undersøkte områder. Av disse er 14
arter påvist i Numdalslagen. Innsamlingene her er i det vesentligste begrenset
til området mellom Rødberg og Norefjord hvor det er bygget fire løsmasse-
terskler. Det er også foretatt en sammenligning mellom bunndyrmengdene på 10
stasjoner over en strekning på 30 km fra Rødberg til et stykke nedenfor Nore-
fjord. I Numedalslågen er livsløp hos 8 knottarter beregnet ved å måle
larvenes lengde i løpet av 1976.

Resultater fra lengdemålingene viser at man kan skille mellom to hovedtyper av
livsløp hos knott i Numedalslågen: arter som overvintrer som egg, og arter som
overvintrer som larver. Hos fire av de seks artene som overvintrer som egg er
det bare n generasjon i lopet av sesongen: Prosimulium ferrugineum, Cnephia
fuscipes, Eusimulium curvans og Simulium rostratum. Hos Simulium reptans og
Simulium tuberosum er det to generasjoner i året. Livsyklusstudiene omfatter
to arter som overvintrer som larver i Numedalslågen: Eusimulium vernum og



16

Simulium ornatum. Hos S. ornatum ser det ut til å være tre generasjoner i
lopet av sesongen, mens E. vernum bare synes ? ha n generasjon der larvene
har en meget lang utviklingstid. Hos de fleste arter flyr de voksne knott i
juni-juli. Hos S. reptans, S. tuberosum og S. ornatum var det også en flyve-
periode i september.

Det ble funnet betydelig høyere bunndyrtetthet i Numedalslågen i 1977 enn i
1976. I juni-juli 1977 ble det registrert opp til 750 00 bunndyr/m, mens
det høyeste i 1976 var 70 000 individer/m2 i mai-juni. Knott dominerte med
artene Simulium reptans og S. tuberosum. I tiden mai-juli var opp til 99 % av
materialet knott. Gjennomsnittlig 75-85 % av det øvrige materialet var fjær-
mygg, mens døgnfluer periodevis var opp i 50 %. Også disse bunndyrene ble
registrert med høyere tetthet i 1977 enn i l976. Stikkprover viser at tett-
heten av knott i juni-juli 1978 muligens er lavere enn den var i 1976, mens de
øvrige bunndyr ser ut til a opptre med omtrent samme tetthet i 1978 som i 1977.

Innsamling fra 10 stasjoner i Numedalslågen i juli 1977 tyder på at bynndyr-
mengden influeres sterkt av tersklene. Dette var tydeligst hos knott som
spesielt dominerte ved utlopet av terskelbassengene. Her ble det funnet gjen-
nomsnittstettheter på opp til 160 000 bunndyr/m, hvorav 80-90 % var knott.
Nedenfor terskelområdet gikk mengden av knott sterkt tilbake, samtidig som det
var en økning av fjærmygg som nå dominerte med 85 8 av materialet. Idet
materialet av de øvrige bunndyr er lite, var effekten av terskelpåvirkningen
mindre tydelig her.

Materialet fra Eksingedalselva er foreløpig mest vinterprøver som er innsamlet
ved Ekse i 1975-76. Materialet fra de øvrige lokaliteter er innsamlet i
september 1975 og/eller juli 1976 (Hallingdalselva, Mørkedøla, Glomma og Rena-
elva), samt i juni 1977 (Nea) og i august 1977 (Skjoma).

Drivprøvene fra Eksingedalselva viser at 80 8 av knottmaterialet er tatt ved
utløpet av terskelbassengene. Selv om det er vanskeliga slutte noe ut fra
vinterprøver tyder materialet på at det er lite knott i Eksingedalselva.Ogs

i Hallingdalselva og i Mørkedøla ser det ut til å være lite knott. I septem-
berprovene fra Hallingdalselva ble det påvist 7 000 - 20 000 bunndyr/m, og
et gjennomsnitt på 12 000 bunndyr/m2• Av dette var nær 80 % døgnfluer. I
juli lå tettheten på 15 000 - 240 000 bunndyr/m, med et gjennomsnittp 100
000 bunndyr/m hvorav 70 % var fjærmygg. I Mørkedøla ble det i september
funnet 220 - 1 700 bunndyr/m, og et gjennomsnittp 850 bunndyr/m. Av
dette var 50 % smk reps og 40 8 dognfluer. I juli ble det registrert 4 500 -
22 000 bunndyr/m, med et gjennomsnitt pi 12 000 bunndyr/m hvorav 80 8
var fjærmygg.

Det ble funnet forholdsvis store knottmengder i Glomma, i Renaelva og i Nea. I
juli ble det ved Høyegga i Glomma funnet 14 000 bunndyr/m hvorav 50 8 var
knott, og i Akrestromme (Renaelva) pavist 88 000 bunndyr/m hvorav ner 50 8
var knott. I Nea ble det i juni registrert 340 - 15 000 bunndyr/m, hvorav
70-90 8 var knott. Det ble også funnet mye fjærmygg i Glomma (23 8) o9g i Akre-
strømmen (40 %) •

I Skjema ble det i august påvist 3 600 - 9 700 bunndyr/m, og et
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gjennomsnitt på 6 200 bunndyr/. Fjermy9gg dominerte med 65 % av materialet,
fulgt av knott og døgnfluer med 15 % hver. Knottprøvene består for det meste
av tomme puppehus. Dette viser at prøvene er tatt for sent på året til å være
representative.
Forholdene i Numedalslågen kan beskrives som et "katastrofesamfunn" der
faunaen er tilpasset de betingelser man finner i regulerte elver med store
vannstandsvariasjoner og periodevis uttorring. P.g.a. sin korte livssyklus er
knott veltilpasset under slike forhold, og knottfaunaen konsentreres ved ut-
løpet fra terskeldammene der næringstilgangen i form av drift er god.

Deler av bunndyrsammensetningen i elver med terskler kan antagelig forklares
ut fra suksesjon, der korttidseffekten er en dominans av knott slik som i de
unge tersklene i Numedalslågen. I eldre terskler, hvor begroingen er større,
har knott dårligere konkurranseevne slik som i Hallingdalselva der faunaen
domineres av fjærmygg og døgnfluer.

De store svingningene i bunndyrmengder i Numedalslågen viser at samfunnet ikke
er særlig stabilt. Observasjonene tyder på at man har en utvikling der knott-
arten Simulium rastraturn øker kraftig på bekostning av S. reptansog S. tuber-
osum. I Akrestrommen, hvor Eusimulium pusillum dominerte, var det også store
tettheter av S. tuberosum. Denne arten var også tallrik i Hoyegga, 0g den
dominerte med 40-90 8 av knottmaterialet fra Hallingdalselva, Mørkedøla, Nea
og Skjoma.

Eusimulium pusillum, Simulium reptans og S. rostratum er blant de knottarter
som er til størst plage for mennesker og husdyr i Norge, men det er ikke kjent
om S. tuberosum, den arten som ser ut til å være mest typisk i terskel-
områdene, har noen særlig betydning i denne sammenheng. Arten Tuneflua
(Simulium truncatum) som er en velkjent plage bl.a. i Østfold, manglet nesten
fullstendig i terskelområdene, og det er ellers lite som tyder på at knott-
situasjonen ved terskeldammene medfører noen spesiell knottplage.
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RRET, LAKE OG BUNNDYR I NEA FR BYGGING AV TERSKLER

Arnfinn Langeland, Trond Haukebo, 1979
Informasjon nr. 9, 56 sider

SAMMENDRAG

Etter at Hegsetfoss Kraftstasjon ble satt i drift i 1962 har Nea i Sor-Tronde-
lag fylke på en ca. 13 km lang strekning hatt sterkt redusert vannføring. Det
er tidligere bygd 3 terskler i de øverste, sterkest berørte områder. I for-
bindelse med planer om bygging av flere nye terskler, ble det i 1977 0g i978
gjennomført fiskeribiologiske undersøkelser både i de gamle terskelbassenger
og på strykstrekninger. Byggingen av de nye tersklene ble utført i 1978.
Undersøkelsene er utført av Laboratoriet for ferskvannsøkologi og innlands-
fiske ved Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet, og denne rapport
presenterer en del av resultatene fra forundersøkelsene.

Fiskeundersøkelsene er utført med garnserier i gamle terskelbassenger
og i naturlige kulper og med elektrisk fiskeapparat på strykstrekninger.
Fiskematerialet er analysert med hensyn på tetthet, alder, vekst og ernæring.
Bunndyrprøver er samlet inn med håv samtidig med roting i bunnsubstratet i en
standardisert tidsperiode (5 min.).

Bunndyrundersøkelsene viste et variert samfunn med relativt stort an-
tall individer i provene. Artsbestemmelsen av et utvalg av dugnfluer, stein-
fluer og vårfluer tyder på at disse gruppene er representert med få og vanlige
arter.

Utbyttet av prøvefisket varierte fra 404 til 672 g pr.garnnattog
antall ørret fra 1.10 til 2.53 pr. garnnatt. I tillegg til ørret ble det
fanget lake. I oktober 1977 utgjorde lake 34 % av totalfangstene.

En betydelig del av garnfanget ørret fra terskelbassengene var in-
fisert av borsteigler, infeksjonsgraden synes a oke utover sommeren. Lavere
infeksjonshyppighet ble registrert på ørret fanget med elektrisk fiskeapparat
på strykstrekninger.

Tettheten av orret 1-3 ar varierte fra 5.7 til 83.5 isk pr. 100
m. Stasjonene like nedenfor de gamle terskler hadde størst fisketetthet.
Den største fisketetthet ble registrert på gammel terskel T4 (stasjon S4) i
august 1977 med 183 orret pr. 100 m.

Fangstene av ørret med garn var dominert av 3-åringer, men andelen av
fisk eldre enn 6 år var også betydelig med 20 % i august 1977.

Tilbakeberegnet lengde for ungfisk av ørret ga midlere vekst for alle
stasjoner på 4,7 cm, 9,3 cm 0g 14,5 cm etter henholdsvis 1, 2 og 3 år. Lengde-
målinger av sommergammel fisk i midten av november 1977 viste en lengde på 5,6
cm.

Generelt for hele området synes døgnfluelarver å være viktigste
næringsdyrgruppe for ørret. Dernest er luftinsekter, spesielt midtsommers, av
stor betydning mens knottlarver gir et vesentlig bidrag til føden på forsom-
meren. Damsnegl forekom hyppigere i mager hos ørret fanget på garn i terskel-
bassengene enn i ørret fanget på strykstrekningene.
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INN- OG UTFØRSEL AV ORGANISK MATERIALE TIL TERSKELBASSENGET VED EKSE, EKS INGE-
DALEN

Torleif Bækken, Arne Fjellheim, Roald Larsen, Christian Otto, 1979
Informasjon nr. 10, 38 sider

SAMMENDRAG

l. Bruttoprimer produksjonen i terskelbassenget (moser og alger) utgjør ca.
25 % og tilført energi utenifra (alloktont materiale) utgjør ca. 75 8 av
tilført energi til terskelbassenget på Ekse.

2. Lost organisk materiale, DOM, utgjør 94 8 av energistrømmen gjennom
terskelbassenget, men akkumuleringen i systemet er o.

3 Det grovdelte organiske materialet, CPOM, utgjor 25 % av den partikulære
tilførselen (POM) og hele 58 8 av CPOM akkumuleres/omdannes i systemet.
CPOM er derfor en meget viktig energikilde for de heterotrofe organismene
i terskelbassenget.

4. CPOM fraksjonen blir hovedsakelig tilført bassenget i form av overflate-
driv om høsten og driv i vannmassene om våren og sommeren.

5. Blader, kvister og gras etc. dominerer i CPOM-drivet inn til terskelbas-
senget (43,1 8 i manedsmiddel), moser utgjorde 2l,4 8, alger 3,7 % mens
31,8 8 var uidentifisert materiale. På månedsbasis dominerte blader etc.
om høsten, moser i november - desember og alger hadde sin høyeste verdi i
august.

6. Findelt organisk materiale, FPOM utgjør hele 48 8 av inn- og 50 8 av ut-
ført partikulært materiale POM. Det er altså en nettoutførsel av FPOM som
skyldes organismenes oppdeling av større partikler til finere. FPOM har
en høy nettoakkumulering i bassenget om høsten samtidig med løvfallet.
FPOM blir hovedsakelig omdannet fra CPOM i denne tiden.

7. Fisk og bunndyr bidrar også med en nettoimport av partikulært materiale
til terskelbassenget. Andelen av den totale POM tilførselen er liten,
henholdsvis 0,8 o/oo for fisk of 15 o/oo for bunndyr. Bunndyrtransporten
har stor neringsmessig betydning for fisken.

8. Terskelbassengets inn- og utførsel av organisk materiale passer godt til
den modellen som Fisher & Likens laget i 1973.
Forholdet (I+P)/(R+E)ryl og systemet kan betraktes som stabilt med hensyn
til import og eksport av organisk materiale.

9. Siden akkumuleringen av CPOM, relativt sett, er like stor ved høy som ved
lav vannføring, har vanngjennomstrømmingen lite å si for denne akkumu-
leringsprosessen. Terskelbassenget gjør at utvaskingen av organisk
materiale er liten.
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VEGETASJONSUNDERSKELSE I VRE DEL AV EKSINGEDALSVASSDRAGET

Karen Skauge Fredriksen, 1980
Informasjon nr. 11. 28 sider

SAMMENDRAG

Denne rapporten beskriver den høyere terrestre og aguatiske vegetasjonen i
øvre del av Eksingedalen og Grøndalen, fra Ekse til Grøndalsvatn, og også
høyere vegetasjon i Trefallsvatn og Nesheimvatn.

For å kunne avgjøre hvor plantematerialet i drivet kom fra og for å forenkle
artsbestemmelsene, ble elvens kantvegetasjon nøye undersøkt.

Den terrestre vegetasjonen består hovedsakelig av bjerk, men vegetasjonen på
dyrket mark, lyngmark og myrer utgjør også store deler av det totale vege-
tasjonsdekket. Bortsett fra bjerk er andre treslag av mindre betydning, men
innslag av gråor (Alnus incana), gran (Picea abies) og andre arter forekommer.
De viktigste lyngarter er røsslyng (Calluna vulgaris), fjellkrekling (Empetrum
hermaphroditum), blåbær (Vaccinium myrtillus) og blokkebær (V. uliginosum). I
tillegg til disse er det også endel av skrubbær (Cornus suecica) og forskjel-
lige bregner. Myrvegetasjonen er dominert av forskjellige grasarter og moser.

Arealet langs elva er vanligvis karakterisert av en tett buskvegetasjon som
består av vier (Salix glauca og s.lapponum). Begge disse og de øvrige vanlige
elvebreddsplantene, så som gressarter og bjerk bidrar med store mengder strø-
fall til elva.

Den høyere aquatiske vegetasjonen er relativt dårlig utviklet, men noen arter
synes ha øket sin utbredelse i løpet av de senere år.

Det regulerte Grøndalsvatn synes vere uten noen form for høyere vegetasjon.
I Trefallsvatn og Nesheimvatn er flotgras (Sparganium angustifolium) flaske-
starr (Carex rostrata), elvesnelle (Equisetum fluviatile), og mosene Fontina-
lis dalecarlica og Dichelyma falcata de kvantitativt viktigste.

I elva selv er mosene det viktigste innslaget av vegetasjon. Spesielt vanlig
er Dichelyma falcata og Fontinalis, Hygrohypnum og Rhacomitrium. På elvebred-
dene gror spredte individer av arter som vanligvis betraktes som ugras. Evje-
soleie (Ranunculus reptans) finnes ofte i sammenhengende tepper og den ser ut
til å være vel adaptert til variasjonene i vannstand.

Det ser ut som den høyere vegetasjonen er i ekspansjon både i elven og i Nes-
heim - Trefallvatn. Dette skyldes sannsynligvis nedsatt vannhastighet, som
igjen fører til mindre mekanisk påkjenning på plantene. Sedimentasjonen,
særlig i bakevjer og langs riktig grunne partier ved elvebredden ser ut til å
oke.
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RRETVANDRING I ØVRE DEL AV EKSINGEDALSELVA

Tor Henning Evensen, 1981
Informasjon nr. 12, 37 sider

SAMMENDRAG

Vandringen hos ørret omkring et terskelbasseng er undersøkt i den regulerte
Eksingedalselva nordvest for Bergen. Undersøkelsesområdet ved Ekse er delt inn
i 9 soner. Terskelbassenget ligger i nederste del av området, med stryk-
strekninger ovenfor og nedenfor.

Ørreten i undersøkelsesområdet er småvokst bekkørret, de fleste under 150 g og
25 cm. Materialet er delt inn i aldersgruppene 3, 4 og >5 (fisk i 4. 0g 5. og
2>6. vekstsesong). Yngre fisk er ikke med i undersokelsen.

Undersøkelsesperioden fra mai 1976 til mai 1977 er delt inn i fern definerte
tidsperioder. Vandring er registrert som gjenfangst fra siste oppholdssted i
en tidsperiode til første oppholdssted i påfølgende tidsperiode.

Ca. l0 8 av fiskene er gjenfanget utenfor det området der de er merket, og
bare få fisker har vandret mer enn 1 km i løpet av undersøkelsesperioden.

Ørretene innen undersøkelsesområdet er oppdelt i minst tre mer eller mindre
atskilte bestander, til tross for at det ikke finnes fysiske hindringer mellom
disse.

En mer detaljert vandringsundersokelse er gjort for ørretbestanden i og om-
kring terskelbassenget:

Hann-ørretene blir her kjønnsmodne i aldersgruppe 3 og 4, hunnorretene først i
aldersgruppe> 5.

Bortimot 50 % av kjønnsmoden ørret i terskelområdet oppholdt seg mer eller
mindre stasjonært i terskelbassenget gjennom året. Dette var for det meste
fisk som ikke gytte dette året. De øvrige kjønnsmodne fiskene vandret ut av
bassenget om forsommeren og under gytingen oktober, men trakk inn i bassenget
ved liten vannføring i september og i november etter gytingen.

Ikke kjønnsmoden fisk i aldersgruppe 3 og 4 oppholdt seg for det meste på
strykstrekningene ovenfor og nedenfor bassenget. Før eller under gytingen
trakk disse fiskene inn i bassenget, men det er usikkert om de ovevintret der.

Resultatene av undersøkelsen er sammenliknet med Larsens resultater fra til-
svarende undersøkelse i 1968, før regulering og terskelbygging. Ørretene i
terskelområdet synes i 1976 å være mer atskilt fra bestandene lenger oppe i
undersøkelsesområdet. Området nedenfor det nåværende terskelbassenget har ikke
lenger samme betydning som gyteområde, men det har oppstått et nytt viktig
gyteområde siden 1968, nemlig like ovenfor terskelbassenget. Terskelen er ikke
til direkte hinder for ørretens vandringer ved Ekse.
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BUNNDYRSTUDIER I EKSINGEDALSELVA VED EKSE ETTER REGULERING OG TERSKELBYGGING

Torleif Bakken, Arne Fjellheim, Roald Larsen, 1981
Informasjon nr. 13, 47 sider

SAMMENDRAG

Som et ledd i Terskelprosjektets undersøkelser i Eksingedalselva i Vaksdal
kommune, nordøst for Bergen, har det vært utført en undersøkelse av bunn-
faunaen i elva ved Ekse.

Materialet som er behandlet ble samlet inn i 1976 med en sugeapparatur
spesielt utviklet for prosjektet. Bunndyr ble innsamlet fra 3 lokaliteter i
selve terskelbassenget og fra 2 lokaliteter i elva utenfor terskelbassenget.

Fåbørstemarkene var, vektmessig, den dominerende gruppen på alle lokalitetene
og utgjorde mer enn 50 8 av den totale gjennomsnittlige vekt. Av insektlarvene
var fjærmygglarvene den største gruppen, både tallmessig og vektmessig. Dogn-
fluenymfeneog steinfluenymfene hadde lav biomasse pr. arealenhet i terskel-
bassenget sammenlignet med områdene utenfor. En diversitetsanalyse viste at
steinfluenymfene hadde signifikant hoyest diversitetp lokaliteten oppstroms
terskelbassenget sammenlignet med de andre lokalitetene.

Lokalitetene i elva utenfor terskelbassenget hadde totalt de høyeste gjennom-
snitts biomasser, hhv. 706,3 0g 770,9 mg toorrvektm Lokalitetene i selve
terskelbassenget hadde henholdsvis 438,2, 589,7 0g 434,1 mg torrvektm
Bunnfaunaen i terskelbassenget var, i høyere grad enn områdene i elva utenfor,
sammensatt av dyr som er tilpasset rolige strømhastigheter. I tillegg til at
nedsatte strømhastigheter har fysiologiske virkninger på enkelte dyrearter,
har de også bevirket at bunnen i terskelbassenget er blitt mye mer finkornet
enn områdene i elva utenfor terskelbassenget. En slik bunn er mer ustabil enn
det som finnes i områder med større strømhastigheter,og det gir derfor ikke
oppholdsplassog livsgrunnlag for en så variert flora og fauna som områdene
utenfor terskelbassenget.
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DRIV AV BUNNDYR INN I OG UT AV TERSKELBASSENGET VED EKSE

Torleif Bækken, Arne Fjellheim, Roald Larsen, 1981
Informasjon nr. 14, 37 sider

SAMMENDRAG

l. Ved Ekse i Eksingedalen ble det undersøkt hvilke grupper av dyr som drev
inn og ut av terskelbassenget. Materialet ble samlet i perioden desember
1975 - november 1976.

2. Drivprovene ble tatt ca. hver 14. dag med 7 drivsamlere ved henholdsvis
inn- og utløpet av terskelbassenget. Drivsamlerne sto ute i 24 timer før
de ble tømt.

3. På årsbasis ble det funnet 24280,9 10? individer i drivet ved innløpet
0g 21792,8 10 5 individer i drivet ved utløpet.

4. Det er beregnet følgende sammensetning av drivet i 1976 ved innløpet av
terskelbassenget: Steinfluenymfer: 74,5 x 10? ind. &rl (0,3 8).
Dognfluenymfer: 271,4 x 10? ind. ark (1,l 8). Fjrmygglarver: 1136,2
x 10? ind. 3rl (4,7 8). Tovingepupper: 201 6 x 10? ind. arcl
(0,8 8). Tovingeimag0: 187,4 x 10? ind. 3rl (0,8 8). Faborstemark:
51,2 10? ind. arl (0,2 89). Kreps@yr: 21988,4 x 10? ind. &rl
(90,6 8). Diverse: 329,2 x 10? ind. ark (1,4 8).

5. På årsbasis var det bare knottlarver som ble funnet i større antall ved
utløpet enn ved innløpet av terskelbassenget.

6. Baetis rhodani utgjorde nesten 100 % av døgnfluene i drivet. Fra juni var
det forholdsvis flere store B. rhodani som drev inn i bassenget enn de
som drev ut.

7. Krepsdyrene, som dominerte i drivet fra juli til november, var stort sett
planktoniske former (mest fra slekten Bosmina). De kom fra regulerings-
magasinet der det på grunn av reparasjonsarbeider ble sluppet ut mye vann.

8. Fåbørstemark ble sjelden funnet i drivet til tross for at de var vanlige
i bunnfaunaen. For gruppene krepsdyr, tovingepupper, tovingeimago, knott-
larver, i enkelte perioder også døgnfluenymferog steinfluenymfer, var
forholdet omvendt. De ble funnet oftere i drivmaterialet enn det en
skulle tro ut fra hvor vanlige de var i bunnfaunaen.

9. Nar en tar krepsdyrene med i beregningene, ble ca. 10 % av alle indi-
videne "tilbake i bassenget", mens hele 22 % av alle ikke-krepsdyr ble
igjen.
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BUNNDYRPRODUKSJONEN I EKSINGEDALSELVA VED EKSE ETTER REGULERING OG TERSKEL-
BYGGING

Torleif Bækken, Arne Fjellheim, Roald Larsen 1981
Informasjon nr. 15, 32 sider

SAMMENDRAG

I forbindelse med Terskelprosjektet's undersøkelser i Eksingedalen er det
gjort målinger av bunndyrproduksjonen på 3 transekter i terskelbassengetog 2
transekter i elva utenfor.

Bunndyrmaterialet ble delt inn i grupper og behandlet med ulike metoder.
Produksjonen hos døgnfluen Baetis rhodani og steinfluen Capnia pygmaea ble
målt etter Winberg & al. (1971), fåbørstemarkene etter P/B-rater fra littera-
turen og resten av dyrene ble delt inn i grupper og produksjonen ble målt
etter metoden til Hynes & Coleman (1968) og Hamilton (1969).

Forholdet mellom tørrvekt og lengde varierte for ulike grupper. Det var høyest
hos Baetis rhodaniog lavest hos tovingelarvene. Det samme var tilfelle for
forholdet mellom energiinnholdog lengde.

Produksjonen var høyest på strykstrekningene ovenfor og nedenfor terskelbas-
senget, henholdsvis 3,8 og 3,4 g torrvektmnAr7l eller 90,l og 78,1 kJ
n tr7l, I terskelbassenget var den henholdsvis 2,0, 2,8 0g 2,2 g torr-
vekt n2 ±rl eller 44,9, 61,3 0g 48,6 kJ rl.
Fåbørstemarkene var, produksjonsmessig, den viktigste bunndyrgruppen og ut-
gjorde ca. 50 % av den totale bunndyrproduksjonen i området. Fjærmygglarvene
var den viktigste insektgruppen, og hadde høy produksjon også i terskelbas-
senget. Døgnfluer og steinfluer hadde betydelig høyere produksjon på elve-
strekningene utenfor terskelbassenget.

De hoyeste P/B-rater (7,9 - 8,5) ble funnet hos døgnfluen Baetis rhodani, som
har 2 generasjoner i året på denne lokaliteten.

Arsaken til at bunndyrproduksjoneni terskelbassenget er lav sammenlignet med
områdene i elva utenfor er endrete fysiske forhold forårsaket av lavere strøm-
hastigheter: Endrete fysiologiske betingelser, mer homogent og mer ustabilt
substrat.
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FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETRE VED INN- OG UTLØP AV TERSKELBASSENGET VED EKSE,
EKS INGEDALEN

Torleif Bækken, Arne Fjellheim, Roald Larsen, 198l
Informasjon nr. 16, 33 sider

SAMMENDRAG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

De fysisk/kjemiske forholdene i elva ved Ekse i Eksingedalen for kraftut-
byggingen (1967, 68 og 69) og ved innløpet og utløpet av terskelbassenget
ved Ekse etter utbyggingen er undersøkt.
Middelvannføringen i 1976, 77 og 78 var henholdsvis 3,04, 1,25 og 1,05
?/s. et var stor sommervannføring og liten vintervannføring.
Elva var islagt fra omkring november til mai. Før utbyggingen (1967 og
68) nådde vanntemperaturen ca. 10°c om sommeren. Etter utbyggingen (i
1977) ble det registrert vanntemperaturer på hele 24°c. Temperaturen
var lavere i 1976 enn i 77.
Før utbyggingen var vannet alltid overmettet med oksygen, mens det etter
utbyggingen som oftest var svakt undermettet.
Vannet er svakt surt (pH 5.7 - 6.8). Det ble ikke funnet noen endring i
pH-nivå etter reguleringen.
Heller ikke i vannets elektrolytiske ledningsevne er det funnet noen
vesentlig endring. Før utbyggingen varierte verdiene (K20) fra 7 til
48 pS/cm med høyeste verdier om høsten og etter utbyggingen fra 10 til
49 S/cm med de høyeste verdiene om vinteren.
For utbyggingen ble det malt konsentrasjoner av ca' c17 ,N0- -N

og PO P. Det var ikke noe klart monster i variasjonene. ca
varierte mellom 0.9 og 4,2 mg/1. Cl- varierte mellom 0,7 og 6,4 mg/1 og
NO5- N varierte mellom 30 og 170 g/1. PO °P konsentrasjonene var
alltid mindre enn 2 g/1. Etter utbyggingen (1976, 77 og 78) var konsen-
trasjonen av de enkelte ionene størst om vinteren og lavest om sommeren.
c+ varierte mellom 0,4 og 5,6 mg/1, Mg varierte mellom 0,14 og
1,10 mg/1, So7 varierte mellom 0,9 og 9,6 mg/1, Cl7 varierte
mellom 0,4 og 6,4 mg/l og NO3-N - varierte mellom 10 og 275 g/1.
NH4+ la stort sett under 10 g/l Og PO, P - stort sett under 2
pug/1.
Ionetransporten gjennom bassenget var størst om høsten med opptil 60 000
kg/mnd SO4 2- .Maksimumstallene for de øvrige ionene var lavere.
Størst nettotilførsel og nettoutførsel til terskelbassenget var for
ca2+ henholdsvis 590 og 19 130 kg/mnd, for Mg? 130 og 2210 kg/mnd,
for so,7 2 700 og 2 410 kg/mnd, for C17 1 510 Og 600 kg/mnd og
for NO,-N - 217 Og 59 kg/mnd.
Vannføringens innvirkning på ionekonsentrasjonene ble undersøkt separat
sommer og vinter. Ledningsevnen og so4 2- konsentrasjonen viste ingen
korrelsjon med vannføringen verken sommer eller vinter. ca2+, sommer og
vinter, og Mg' og NO3 viste ingen korrelasjon med vannforingen om
sommeren. Cl- konsentrasjonen økte med økende vannføring både sommer og
vinter.
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/RRETBESTANDEN I MRKEDLA ETTER BYGGING AV TERSKLER

Reidar Borgstrom, 1981
Informasjon nr. 17, 25 sider

SAMMENDRAG

Ørretbestanden i øvre del av Mørkedøla, en sideelv til Lerdalselvi, er under-
søkt etter bygging av terskler og utsetting av ensomrige ørretunger i terskel-
bassengene.

På grunn av sterkt redusert vassføring er rekrutteringen til ørretbestanden
opphørt eller betydelig redusert. På noen elvestrekninger kan det, i det
minste i enkelte år, være en viss egenrekruttering. Uten utsettinger ville
likevel bestanden i de øvre bassengene etterhvert ha dødd ut på grunn av
manglende naturlig rekruttering.

I august 1980 utgjorde utsatt fisk ca. 50 % av den kontrollerte ørreten i
terskelbassengene, mens det på strykstrekninger praktisk talt ikke ble funnet
utsatt fisk. Ørretbestanden på de strykstrekninger som fremdeles har fisk, er
meget liten. I flere terskelbassenger er fiskebestanden derimot så stor at den
gir grunnlag for et sportsfiske. I ett basseng er det også et visst garnfiske.

Ørreten vokser raskere i terskelbassengene enn den gjorde på samme strekning
før bygging av terskler, uten at fisketettheten er vesentlig endret. Dette kan
antyde at vekstforholdene er bedret og at fiskeproduksjonen ville vært større
ved en oket rekruttering.
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FISK OG FISKERE I HEMSIL 1979

Per Aass, 1981
Informasjon nr. 18, 50 sider

SAMMENDRAG

For å undersøke avkastningen av stasjonær ørret og fisket etter denne i
en regulert elv ble to strekninger i Hemsil valgt. Den ene var hurtigstrøm-
mende med storsteinete strykpartier, den andre grunn og stilleflytende med en
større inntaksdam som avslutning. Demningen var bygget over et tidligere lavt-
produserende stryk. Den valgte strykstrekningen var 3,l km og dekket et areal
pa 15,l ha. Den rolige strekningen var 3,3 km og arealet 41,8 ha. De beregnete
fiskeinnsatser var henholdsvis 1400 og 4200 dagsbesøk. I forhold til arealet
var intensitetene omtrent like. Arsavkastningen på strykstrekningen ble an-
slått til 6,6 kg/ha, på den rolige til 21,6 kg/ha. På den siste ble imidlertid
det meste av fangsten tatt i dammen der utbyttet var ca. 40 kg/ha mot 10 kg/ha
i elveavsnittet. All fangst er gjort med stang.

Mesteparten av årsutbyttet tas tidlig i sesongen, men dagsfangstene
varierer med vannforingen. 2-4 dogn etter en flomtopp er fisket best. Luft-
temperaturen ser ikke ut til å innvirke på utbyttet, heller ikke fiskertallet.
På den rolige strekning varierte antall dagsbesøk mellom 20 og 100.

19 8 av fisken var mindre enn det lokale minstemål på 25 cm, men andelen
av stor fisk var betydelig. Hver femte ørret veide mer enn 400 g, den største
4,815 kg. Den gjennomsnittlige fangststørrelse på den rolige strekning var om-
trent det dobbelte av hva den var på strykstrekningen. På begge sank den
imidlertid utover sesongen. Forskjellen skyldes ulikheten i fangstalder og
vekst. På den rolige strekningen var fisken 4,7 r i gjennomsnitt ved fangst
med en gjennomsnittlig årlig lengdevekst på 5,5 cm de fem første leveår. På
strykstrekningen var fangstalderen 3,8 år og tilveksten 5,0 cm i året. For-
skjellen antas å skyldes strøm- og dybdeforhold.

Ørreten på strykstrekningen hadde spist mer overflateinsekter enn fisken
på den stille. Men på begge dominerte bunndyr i næringen. Imidlertid var det
en markert forskjell mellom fisk fra elv og dam på den rolige strekningen.
Elvens snegl og store insektlarver ble i dammen erstattet av fjærmygglarver og
samtidig sank næringsopptaket. Tross dette må dammens betydning for fisken
være meget stor. Dens viktigste funksjon er antagelig som energisparende
hvile- og oppholdsplass.

Redskapsbruken på de to strekninger er forskjellig, og dette skyldes
meget at de tiltrekker ulike kategorier fiskere. Totalt er diverse markredskap
mest brukt, deretter følger flueredskap og så sluk/spinner. Det rene fluefiske
ble drevet av 15 % av fiskerne. Ca. femtedelen av samtlige fiskere var ut-
lendinger, vesentlig svensker og dansker. De norske fiskere var hjemmhorende i
103 kommuner, men tyngden av dem kom fra det sentrale Østlandsområdet. Akers-
hus og Oslo var fylkene med flest fiskere i Hemsedal. Bare l 8 av fiskerne var
bosatt i Hemsedal. Fra hjemstedet til fiskeplass hadde de norske fiskerne en
gjennomsnittlig reiselengde på 221 km.

Omtrent en tredjedel av fiskerne var fornøyd med fisket, tilfredsheten
var størst blant utlendinger og fluefiskere. Forventningene til fisket var så
høye at de ikke kan dekkes av den naturlige produksjon hvis fiskeintensiteten
opprettholdes. Utsetting av to-somrige unger har hittil ikke gitt den ønskede
fangstokning. Fangbar ørret sluppet i juni gav en gjenfangst på 50-60 %, høst-
utsatt fisk ca. 20 %. Fangbar regnbueørret sluppet om høsten gav 10 % gjen-
fanst.
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OM LAKS OG ØRRET I SKJOMA ETTER REGULERING OG TERSKELBYGGING

Tor G. Heggberget,1982
Informasjon nr. 19, 70 sider

SAMMENDRAG

I uregulert tilstand var Skjoma en typisk breelv. Nedslagsfeltet var ca.
859 km. Vassdraget ble i løpet av 1977 regulert på en slik måte at det nå
bare er en liten restvannføring igjen. Elva har forandret seg fra en sommer-
kald og turbid (breslampavirket) elv til en klar og sommervarm elv.

De fiskeribiologiske undersøkelser ble satt i gang i 1976, 0g pågikk i
1977, 1978 Og 1980. Fisken ble samlet inn ved hjelp av elektrisk fiskeapparat,
og materialet som denne undersøkelsen bygger på, består av til sammen 13 740
ungfisk av laks og ørret.

Hensikten med undersøkelsene var gjennom studier av ungfiskbestanden å
registrere:

1) Om og i hvilken grad det også etter regulering skjer naturlig re-
produksjon av anadrom fisk i Skjoma.

2) De kvalitative og kvantitative forandringer i ungfiskbestanden som
følge av redusert vannføring og etablering av terskler.

I undersøkelsesperioden ble det registrert en økning i fisketetthet fra
ca. 6 fisk pr. 100 m or regulering til ca. 28 fisk pr. 100 m etter
regulering. Fangstene besto før regulering av ca. 40 % laks, mens resultatene
fra 1980 viste 60 % laks. Andelen årsyngel var forholdsvis lik før og etter
regulering. I terskelbassengene var tetthet av fisk lavere enn på elve-
strekningene,og andelen ørret økte til ca. 80 % i terskelbassengene. I
terskelbassengene ble det meste av fisken registrert på områder som hadde
grovsteinet bunn (elveforbygning) mens det ble registrert ubetydelig med ung-
fisk på områder med nedslammet eller fin bunn.

Det ble registrert en klar vekstøkning av ungfisken i Skjoma i under-
skelsesperioden. For laks og ørret kan en grovt si at en 3+ før regulering
var like stor som en 2+ etter regulering. Arlig tilvekst for ørret økte med
ca. 0.6 cm mens tilsvarende okning for laks var ca. 0.5 cm i undersokelses-
perioden.

Selv om vekst og tetthet er økt, så innebærer ikke dette en tilsvarende
økning i produksjon av laks og ørret pga reduksjonen i permanent vanndekt
areal. Økningen i andel laks i undersøkelsesperioden har sammenheng med at det
etter regulering var mulig å avfiske en større del av elva med el. -apparat
enn før regulering. Reduksjonen i andel laks i terskelbassengene har sammen-
heng med at ørret er mer konkurransedyktig i stille vann enn laks. Adferden
til ungfisken i terskelbassengene synes å være forandret i forhold til stryk-
strekningene pa den mtan at fisken i terskelbassengene ikke synes a hevde
territorier på samme måte som på strykstrekningene. Det ble registrert ten-
denser til stimdannelse hos ungfisk av laks og ørret i terskelbassengene.

Økningen i veksthastighet antas å komme av redusert vannføring, redusert
turbiditet og økt sommervanntemperatur. Økningen i sommervanntemperatur
skyldes både redusert brevannstilforsel og de høye lufttemperaturene i
1977-1980. Fangsten av voksen laks og ørret i Skjoma har gått sterkt tilbake
etter regulering.
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EGGPRODUKSJON, YNGELTETTHET, DDELIGHET OG VEKST HOS JRRET YNGRE ENN 3 AR

(SALMO TRUTTA L.) I ØVRE DEL AV EKSINGEDALSELVA

Yngvar Hagala, 1982
Informasjon nr. 20, 47 sider

SAMMENDRAG

Yngeltetthet, dødelighet og vekst hos ørret yngre enn 3 år, samt populasjonens
reproduksjonsevne er undersøkt i ei regulert elv der det er bygget terskler.

Undersøkelsesområdet (560 m.o.h.) er delt inn i tre soner. Terskelbassenget
(sone 5) og strykstrekningene ovenfor (sone 4B) og nedenfor (sone 6A).

Det ble funnet store forskjeller i tetthet fra sone til sone. Sonen ovenfor
terskelbassenget hadde høyest tetthet med 68,6 fisk pr. 100 og terskel-
bassenget hadde lavest tetthet med 3,1 fisk per. 100 m2• a-åringer ble ikke
fanget i terskelbassenget. Yngelen var stasjonær på gyteområdene det første
leveåret.

Tetthetsforskjellene må ses på bakgrunn av elvas varierende bunn- og strømfor-
hold.

Eggproduksjonen i 1977, 566 egg/100m (pastrykstrekningene) var over dob-
belt så stor som året før (263 egg/100 m ). Unormale vannforhold antas å
være hovedårsaken til den lave eggproduksjonen i 1976.

Eggdødeligheten var meget høy, 67 8. Ugunstige isforhold antas å være hovedår-
saken til denne høye eggdødeligheten. Egg- og yngeldødeligheten fra gyting til
2 mnd. gammel yngel var 93 %, men yngeldødeligheten de to neste leveårene var
også meget høy, henholdsvis 87 % og 61 % (juli til juli).

Det antas at tetthetsavhengig dødelighet sammen med klimatiske faktorer var de
viktigste dødelighetsfaktorene for yngre fisk.

Den årlige tilveksten var 3,6 cm (4,6 g) i gjennomsnitt de tre første leve-
årene.
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BESTANDSTETTHET OG DØDELIGHET HOS ØRRET (SALMO TRUTTA L.) ELDRE ENN 2 ÅR I
ØVRE DEL AV EKSINGEDALSELVA

Torfinn F. Andersen, 1983
Informasjon nr. 21, 56 sider

SAMMENDRAG

Bestandstetthet og dodelighet hos orret er undersokt i den regulerte
Eksingedalselva nordvest for Bergen. Undersøkelsesområdet ved Ekse er delt inn
i ni soner. Terskelbassenget ligger i nederste del av omradet, med stryk-
strekninger ovenfor og nedenfor. To større kulper finnes i midtre del av om-
rådet.

Ørreten innen undersøkelsesområdet er småvokst bekkørret, de fleste under
l50 g og 25 cm. Materialet er delt inn i aldersgruppene 3, 4 0g> 5 for 1976
(fisk i 4. 0g 5. og> 6. vekstsesong) og gruppene 4, 5 og> 6 for 1977
(1976-gruppene etter ett r). Yngre fisk er ikke med i selve undersokelsen,
men den er trukket inn i forbindelse med vurdering av bestandsvariasjoner av
eldre fisk.

Sammenliknet med situasjonen før regulering og terskelbygging, er be-
standen av større fisk innen undersøkelsesområdet blitt ca. 3 ganger så stor.
I sone 5, strykomrder 1968 og terskelbasseng 1976, er bestandstettheten blitt
5-6 ganger større. Terskelbassenget inneholder ca. halvparten av den større
fisken innen nedre del av undersøkelsesområdet under en normal beitesituasjon
for fisken om sommeren og tidlig på høsten.

Mindre konkurranse mellom stor og liten fisk og bedre overvintrings-
muligheter for den større fisken etter bygging av terskelen, er trolig hoved-
årsaken til økningen av fiskebestanden i nedre del av undersøkelsesområdet.

Det ble funnet store forskjeller i bestandstetthet fra sone til sone, med
ca. 31 ind./100 m2 i en av hølene og 4-5 ind./100 m2 på strykområdene.
Gruppe 4 dominerte i bestanden av eldre fisk.

Sommerdødeligheten var meget lav, ca. 5 %.
Til tross for 6-7 mnd. vintersesong med harde isforhold i elva, var

vinterdødeligheten for større fisk også lav, gjennomsnittelig 20-25 %.
Laveste vinterdødelighet ble funnet innen gruppe 5 fisk, med ca. 6 % i

nedre del av terskelbassengetog ca. 15 8 i sone 3B-4A. I sistnevnte omrade ma
to større kulper ha fungert som meget gode overvintringsplasser for eldre fisk.

Den høyeste vinterdødeligheten (40 %) ble funnet for gruppe 3 innen sone
3B-4A. Mindre dominant fisk, bl.a. gruppe 3, overvintrer på mindre gunstige
plasser, trolig perifert i holer/bassengerog pa stryksomrder. Her er isfor-
holdene vanskeligere om vinterenog vinterdødeligheten blir derfor høyere.

Vinterdødeligheten for gytefisk i gruppe 4 var ca. 36 8, dobbelt så stor
som for gruppen generelt innen terskelomradet. Gytefisk i gruppe>5 hadde
derimot en dødelighet i samme størrelsesorden som gruppen generelt. Det er
sannsynligvis en stor belastning for fisk i gruppe 4 å gyte.

Katastrofedødelighet på grunn av lang vintersesong og harde isforhold i
elva, er sannsynligvis den viktigste dødelighetsfaktor for ørretbestanden på
Ekse, spesielt for mindre fisk.
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ØRRETEN I HALLINGDALSELVA OG HEMSIL

Per Aass, 1983
Informasjon nr. 22, 48 sider

SAMMENDRAG

Hensikten med undersøkelsen har vrt oke kjennskapet til stangfisket
etter stasjonær elveørret i regulerte vassdrag og klarlegge strøm-
hastighetens betydning for fiskens leveforhold. Sorn undersøkelsesområder ble
valgt strekninger i Hallingdalselva og Hemsil med ulike fallforhold og for-
skjellig grad av terskel- og dambygging. Undersøkelsen omfattet både utøvelsen
av fisket og fisken selv. Den foreliggende informasjon behandler den bio-
logiske del, som bygger på et materiale av 2 700 ørret innsamlet i årene
1973-82. De undersøkte strekninger i Hallingdalselva og Hemsil underholder
store ørretbestander med fisk på opptil henholdsvis11 og 5 kg. Fisket beskat-
ter ørreten fra dens tredje leveår og fangstene domineres av fisk i alderen 3
til 5 år. Eldste fisk i materialet er 13 år. Den gjennomsnittlige fangstalder
har ligget mellom 3,6 og 4,9 ar, varierende med år og strekning. I begge elver
har fangstalderen alltid vært lavest på strykstrekningene. I løpet av under-
søkelsen økte den på alle strekninger med ca. et halvt år, antakelig .g.a.
hyppig kontroll. Dette førte til betydelig nedgang av undermåls fisk i
fangstene, men fortsatt ligger andelen mellom 25-50 % på de enkelte
strekninger.

Den gjennomsnittlige årlige lengdeøkning lå i begge elver mellom 5 og 6
cm i fiskens seks første leveår. Veksten var hurtigst i de sakterennende
partiene og forskjellen var tydelig helt fra de første leveår. Vekt-lengde-
forholdet var også gunstigst på de rolige strekningene. I Hallingdalselva lå
K-faktorene til fisk i aldersgruppene IV-VII mellom 0.94-0,960g 1,0l-1,05 for
fisk fra henholdsvis stryk og stillere vann. Andelen av rødkjøttet fisk var
også høyest i det rolige partiet. I Hemsils stille løp lå K-faktoren mellom
0,09-1,03.

Forskjellen i veksthastighet og kondisjon fører til at fisk i stryk-
strekningen veier ca. 60 % av hva jevnaldrende i stille vann gjør. Når for-
skjell i fangstalder kommer til blir resultatet at fisken som tas i strykene
veier bare halv- parten så mye som de som fanges i de rolige delene. Innenfor
en strekning er det ubetydelig størrelsesforskjell mellom fisk fra terskelbas-
seng og stryk.

Næringens sammensetning varierer lite i Hallingdalselven, bortsett fra at
grunnåt kommer inn på de lengre rolige strekningene. Forskjellige stadier av
døgn- og vårfluer utgjør hovedmengden av næringen. Det er større variasjon i
næringsopptaket i terskeldammene enn i løpene imellom, men bunndyr er viktigst
overalt. Fisken i rolig vann hadde dobbelt så mye mageinnhold som fisken i
strykstrekningene. Eikredammen i Hemsil avviker fra dette mønster. Fjærmygg i
ulike stadier dominerte der både i bunn- og overflatenæring og maveinnholdets
vekt var mindre enn hos fisk i elven.

Vekst, næring og merkeresultater tyder på at ørretens vandringer er
korte, og kortest på strykstrekningene. Kvalitetsforskjellen delbestandene
imellom skyldes antakelig ikke fiskeforflytninger, men fysiske forskjeller
mellom strekningene, mens vannføringen spiller mindre rolle. I hurtigstrøm-
mende vann stiger energiforbruket ved næringsopptak og områdehevding, samtidig
som den tilgjengelige næringsmengde er mindre enn i de rolige partiene. An-
takelig fører dette forhold til nedsatt livslengde, vekst og kondisjon. For
helt motvirke denne negative tendens er det ikke tilstrekkeliga legge inn
mindre terskelbasseng i et bratt løp, men de kan avdempe virkningene. En stør-
re demning kan imidlertid helt forandre fiskens livsbetingelser, og som i
Eikredammen bed re ørretens vekst og overvintringsrnuligheter.
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TERSKLERS VIRKNING PÅ BUNNDYR I REGULERTE VASSDRAG, MED HOVEDVEKT PÅ INSEKT-
GRUPPEN KNOTT (DIPTERA, SIMULIIDAE)

Jan E. Raastad, 1983
Informasjon nr. 23, 98 sider

SAMMENDRAG

Hovedtyngden av Terskelprosjektets undersøkelser ble foretatt i Eksingedalen
nordøst for Bergen. Denne rapporten omfatter bunndyrundersøkelser som tjener
som et supplement til prosjektet i Eksingedalen.

Hensikten med disse undersøkelsene har vert finne ut om det er forskjeller i
bunndyrsammensetningen i regulerte elver ovenfor og nedenfor terskeldammer, og
om terskelbygging gir likt utslag i geografisk spredte elver som har for-
skjellig vannføring.

Materialet ble innsamlet i 1975-79. Hovedarbeidsomradet for bunndyrunder-
sokelsene ble lagt til Numedalslgen (Buskerud) nord for Kongsberg. Inn-
samlingene her er i det vesentligste begrenset til området mellom Rødberg og
Norefjord hvor det er bygget fire løsmasseterskler. Det er også foretatt en
sammenligning mellom bunndyrmengdene på 10 stasjoner over en strekning på 30
km, fra Rødberg til et stykke nedenfor Norefjord.

I tillegg inngår materiale fra Eksingedalselva (Hordaland), Hallingdalselva
(Buskerud), Mørkedøla (Sogn og Fjordane), Akrestrommen i Rena (Hedmark), Høy-
egga i Glomma (Hedmark), Nea (Sor-Trondelag), Skjoma (Nordland) og Skibotnelva
(Troms) •

Materialet er innsamlet ved steinplukk og børsting av stein. Hovedvekten av
materialbearbeidelsen er lagt på insektgruppen knott (Simuliidae). Fra
Eksingedalselva, hvor materialet bare omfatter knott, er det også tatt prøver
fra driv, bunnprøver med Surber sampler og med en rørsampler.

Resultater fra steinbunn i Numedalslågen viser at steinplukk/borsting gir
høyere effektivitet enn den ellers mye brukte rotemetoden. Metodikken er best
for knott og døgnfluer, men gir også god effektivitet for steinfluer, vårfluer
og fjærmygg.

Fra de områder som inngår i undersøkelsen er det nå påvist 21 knottarter fra
slektene Prosimulium, Cnephia, Eusimulium og Simulium. Det er gitt en
detaljert beskrivelse av vekst og livscyclus for 8 knottarter. Hos andre arter
er livscyclus beregnet ut fra observasjoner av larver og pupper.

De fleste av knottlarvene overvintrer som egg og har en generasjon i året:
Prosimulium ferru ineum, P. macroygum, Cne hia fusci es, C. tredecimata,C.
lapponica, Eusimulium corniferum, E. curvans, E.aureum, E. pusillum, Simulium
noelleri, S. truncatum, s.sublacustre, S. aramorsitans og s.morsitans.
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Blant de som overvintrer som egg er det to arter som ser ut til å kunne veksle
mellom en og to generasjoner: Simulium rostratumog S. reptans. En art, s.
tuberosum, opptrer med to generasjoner i Numedalslågen, mens den bare har en
generasjon i de øvrige lokaliteter.

Fire arter overvintrer som larver. Av disse har Prosimulium hirtipesn
generasjon,og Simulium ornatum to generasjoner i aret. Eusimulium vernum opp-
trer med to generasjoner i Numedalslågen og i Eksingedalselva, mens den har en
generasjon i de øvrige lokaliteter. Simulium monticola kan muligens ha to
generasjoner i Eksingedalselva, men har ellers bare en generasjon i sesongen.

Materialet fra Numedalslågen viser at bunndyrfaunaen er sterkt influert av
tersklene. Dette var særlig tydelig for knott, som dominertep utlops-
stasjonene med 80-90 % av materialet. Her ble det funnet gjennomsnitter på opp
til 160 000 bunndyr/,m og i en enkelt prøve var tettheten 750 000 indi-
vider/m. Nedenfor terskelomrdet gikk tettheten av knott sterkt tilbake,
samtidig som tettheten av fjærmygg økte.

Bunndyrfaunaen i Numedalslågen er tilpasset de ekstreme forhold man finner i
regulerte elver med store vannføringsvariasjonerog perioder med uttørring, og
kan beskrives som et "katastrofesamfunn". På grunn av kort livscyclus er knott
spesielt konkurransedyktig under slike betingelser. I Nea, Akrestrommenog i
Glomma, der det er relativt store svingninger i vannføring og perioder med ut-
tørring, ble det også funnet store konsentrasjoner av knottlarver. I Eksinge-
dalselva, Hallingdalselva, Skjoma og i Skibotnelva synes knott å ha mindre be-
tydning.

Visse aspekter av terskellokalitetenes bunndyrsammensetning kan trolig for-
klares ved suksesjon. Korttidseffekten gir en dominans av knott, slik som på
de relativt nye tersklene i Numedalslågen. På eldre terskler, hvor det er mer
pavekst i form av mose og alger, er knott mindre konkurransedyktigog man får
dominans av fjærmyggog døgnfluer slik som i Hallingdalselva.

Materialet fra Numedalslågen indikerer at korttidseffekten kan gi en dominans
av utpregete utlopsarter som Simulium reptans, som også er kjent som en plag-
som blodsuger. Suksesjonen i Numedalslågen ser ut til å medføre en konkurranse
mellom S. reptans,s. rostratum og S. tuberosum. Resultatet er en sterk re-
duksjon av S. reptans, og en viss tilbakegang hos S. rostratum, mens s.
tuberosum er stabil eller svakt økende. Simulium tuberosum ser ut til å være------
en typisk art i terskellokaliteter. Det ser derfor ut til at langtidseffekten
i Numedalslågen, og antagelig i de øvrige lokaliteter, går i retning av en mer
typisk elvefauna med redusert innslag av utlopsarter. Dette innebærer en knot-
tfauna der utpregete blodsugere får mindre betydning.
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