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SAMMENDRAG

I uregulert tilstand er Skjoma en typisk breelv med et nedslagsfelt på

ca. 859 km2. Vassdraget ble i løpet av 1976 regulert på en slik måte

at det er igjen bare en liten restvannføring. Fiskeribiologiske under-

søkelser som ble igangsatt i 1976 planlegges å gå over en femårsperiode.

Dermed vil vi få informasjoner om hvordan vassdragets bestand av ung-

fisk av laks, ørret og røye utvikler seg etterhvert som virkningene av

redusert vannføring og bygging av terskler blir større og større. Tersk-

lene 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. Orreten

vokste noe bedre enn laks de første årene etter klekking. Undersøkelse

av fiskens maveinnhold viser at ørreten i større grad enn laksen ernærer

seg av overflateinnsekter og at laksen i større grad enn ørreten spiser

drivende, vannlevende innsektlarver.

Gjennomsnittlig fangst av fisk etter tre omganger med elektrisk fiske

var ca. 6 fisk pr. 100 m2. Tettheten varierte fra 0.6 fisk pr. 100 m2

til 21.4 fisk pr. 100 m2. På grunn av at en ikke klarer å fange all den

fisk som finnes på et prøveområde med elektrisk fiskeapparat, ble egent-

lig mengde fisk beregnet ved hjelp av Zippin's (1958) metode. Disse be-

regningene viste at det i gjennomsnitt ble fanget 73% av egentlig fiske-

mengde etter tre omganger med elektrisk fiske i Skjoma. Dette gir en

gjennomsnittlig beregnet fisketetthet på 9 fisk pr. 100 m2.

Tetthetsberegningene indikerer at de nederste deler av den lakseførende

strekning har noe lavere fisketetthet enn de øvrige.

Totalmaterialet består av 42.3% laks, 56% ørret, 1.3% røye og 0.4% ål.

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 fangsteffektivitet på henholdsvis 0.24 og 0.27, mens det

for eldre laks og ørre (1+) ble beregnet en fangsteffektivitet på hen-

holdsvis 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 inn-

virker 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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SUMMARY

The river Skjoma near Narvik in Northern Norway was in its natural con-
dition a typical glacier-fed river. The catchment area of approximately
859 km2 was reduced to approximately 184 km2 in connection with hydro-
electric exploitation. The power plant was finished in 1976. Skjoma
now receives only the natural run-off from the remainings of the catch-
ment area. Since the run-off from the gZaciers no longer enter the river
a different discharge pattern, increased water temperature in summer and
reduced turbidity are expected.

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

1-7,/order to partly compensate the damage and inconcenience caused by the
reduction in water flow, 5 weirs are planned downstream Lillefallet,
Weir N and j 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 gene-
rally 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
21.4, min 0.6 fishes pr. 100 m2). The fish population in every locaUty
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. 100m2. The densi*y 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% trout,
1.3% char and 0.4% eel. As a rule, we caught a lesser prvportion 0+ sal-
mon 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 on 0+ salmon and trout was 0.24 and 0.27 respectively
and 0.46 and 0.43 for 1+. The difference in efficiency on salmon and trout
is small and will not influence the results, while the difference in effi-
ciency for different fish-sizes are Large and hence influence the results.
The estimation of fish densities 9:re very rough and the calculations en-
cumberated with inaccuracy. Considering these factors, the sampling methods
used in Skjoma tends to underestimate the fish densities.
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FORORD

Med bakgrunn i et pålegg fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk

(DVF) til NVE-Statskraftverkene ble det sommeren 1976 igangsatt fiske-

ribiologiske undersøkelser i Skjoma.

Det faglige opplegg for deler av undersøkelsen er lagt opp i samarbeide

med styringsgruppen i Terskelprosjektet. Hensikten med dette samar-

beidet er på den ene side å kunne dra nytte av den ekspertise som fin-

nes i Terskelprosjektet og på den annen side å etablere et faglig sam-

arbeide som via standardisering og koordinering gjør det mulig å se

resultatene fra en slik enke1tundersøkelse i en større sammenheng.

Fiskerikonsulent Tor G. Heggberget har stått som ansvarlig for under-

søkelsen. Feltarbeidet er utført av stud.real Knut Kristoffersen og

bearbeidelse av det innsamlede materialet er utført av cand.mag. Trygve

Hesthagen. Rapporten er maskinskrevet av Sidsel Smedal og fotografiene

er tatt av avd.ing. Jostein Jensen.

Utgifter til spesialbearbeidelse av materialet ut over det som kreves

av DVF for utforming av konsesjonsvilkårene er dekket av Terskelpro-

sjektet.

7
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INNLEDNING

I løpet av 1977 vil reguleringen av Skjoma være fullført slik at det

bare blir restvannføringen fra de uregulerte felter igjen i elva.

I den lakseførende del av Skjoma er det planlagt 6 terskler. Høsten-76/

sommeren-77 ble to av tersklene, Stiberg(J) og Berghola, bygget ferdig

De resterende terskler vil sannsynligvis bli bygget ferdig i løpet av

1978. Arbeidene med de to første tersklene ble igangsatt høsten-75/

vinteren-76, men ble avbrutt p.g.a. vanskelige forhold. Undersøkelsen

som ble igangsatt sommeren 1976 kan derfor betraktes som utført mens

vassdraget var noenlunde upåvirket av terskelbyggingen. Vannføringen

var imidlertid noe redusert i forhold til situasjonen før utbyggingen

startet.

Før Terskelprosjektet startet er det tidligere ikke utført systematiske

undersøkelser i Norge av de fiskeribiologiske virkninger redusert vann-

føring og terskler har på vassdragene. Foreliggende rapport er første

del i en undersøkelse som tar sikte på:

1) Å kartlegge hvorvidt og eventuelt i hvilken grad det også

etter reguleringen skjer naturlig reproduksjon av anadrom

fisk i Skjoma.

(Anadrome fiskeslag = fisk som går opp fra saltvann til

ferskvann for å gyte.)

2) A registrere de kvalitative- og kvantitative konsekvenser

for ungfiskbestanden av laks, ørret og røye som følge av

redusert vannføring/bygging av terskler.

Undersøkelsene vil pågå i en periode hvor man starter uten terskler

og avslutter etter at tersklene er bygget og reguleringene fullført.

Kvantitative og kvalitative undersøkelser av ungfisk av elvelevende

salmonider er forbundet med metodiske svakheter og vanskeligheter.

De metoder scm er benyttet for innsamling og bearbeidelse av materialet

i 1976 vil også bli benyttet i de resterende fire år undersøkelsene

skal pågå. I denne rapporten blir det derfor lagt vekt på en grundig

beskrivelse og diskusjon av de metoder som er benyttet og de feil-

kilder disse metoder er beheftet med.
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BESKRIVELSE AV OMRÅDET

Vassdragets nedslagsfelt, (ca. 859 km2), består overveiende av granitt

med  noe kalk og glimmerskifer i vest. Det meste av nedslagsfeltet lig-

ger over tregrensen.

Den nedre lakseførende del av Skjoma renner gjennom et forholdsvis flatt

dalføre hvor det veksler mellom dyrket mark og blandingsskog (furu,

bjørk og or). Før reguleringen var Skjoma lakseførende opp til Lille-

fallet (Fig. 1). Lillefallet ligger ca. 13 km fra elvas utløp i sjøen

og ca. 37 m o.h. Et stykke ovenfor Lillefallet møtes Nordelv og Sørelv

som er hovedgrenene i øvre deler av vassdraget. Nordelv førte tidligere

store mengder brevann i sommermånedene, mens Sørelv var en forholdsvis

klar elv uten den samme grad av brepåvirkning.

De øvre avsnitt av den lakseførende strekning karakteriseres av kraf-

tige stryk som går over i roligere partier ettersom elva nærmer seg

sjøen. På de rolige strekningene består bunnen av finkornet materiale

som domineres av knyttnevestor stein. På de striere strekningene blir

det mindre finkornet materiale og mer stein med diameter 15-50 cm. De

fleste steder vokser skogen helt ut til elvebredden. Den lakseførende

del av Skjoma kan sies å ha en gunstig kombinasjon av gode gyte- og opp-

vekstområder for laks og sjø-ørret.

TEMPERATUR OG VANNFØRING.

Gjennomsnittstemperaturen i Skjoma ligger lavt i forhold til andre vass-

drag, (Fig. 2). Dette har sammenheng med tilsiget fra breene om som-

meren. I perioden 1969-1974 var temperaturen høyere enn 7°C fra første

halvdel av juni til begynnelsen av september. Dette betyr at vekst-

sesongen for ungfisk av laks og ørret varer i 2-3 måneder.

Middelverdier for vannføring er vist i Fig. 3. Vårflommen tar til i

slutten av mai og kulimenerer i løpet av august. Etter at reguleringen

er gjennomført, vil det bare bli igjen en liten restvannføring. Det er

ikke gitt bestemmelser om minstevannføring etter reguleringen.

Det er i første rekke de høyereliggende deler (og brefeltene) i Skjomas

nedslagsfelt som blir regulert vekk. Såledesvil det etter reguleringen

kunne ventes høyere sommertemperatur og tidligere kuliminasjon av vår-
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Fig. 2 Gjennomsnittstemperatur i Skjoma 1969-74
ved Stiberg. (Datagrunnlag NVE-VH).
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Før utbygging

Etter utbygging

Fig. 3 Vannføring i Skjoma. MiddelVrdier for 1913-58-
(Kurven som beskriver forholdene etter:reguler
ingen er beregnet. Etter Andersen og Lindroth 1971)

Water discharge. Average vaiues from 1913-58.
(The lower graph are estimated va1ues for water
discharge after the reduction of the catchment
area. Andersen and Lindroth 1974).
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flommen enn før reguleringen. Dette under forutsetning av at det ikke

er overløp fra noen av magasinene. På grunn av brevannstilførselen,

var Skjoma i uregulert tilstand sterkt blakket om sommeren. Etter

reguleringen vil tilførselen av brevann opphøre og det vil bli klarere

vann i elva om sommeren enn før reguleringen.

FISKEBESTAND.

de lakseførende deler av vassdraget er det dominans av laks (Salmo

salar L) og sjø- ørret (Salmo trutta L). Andersen og Lindroth (1971)

har beregnet elvefisket i Skjoma til ca. 250 laks (5 kg) og 2500 sjø-

ørret (0,5 kg) pr. år. De offentlige statistikker indikerer at elve-

fisket varierer mye fra år til år. Foruten laks og sjø-ørret finnes

det også noe røye (Salvelinus alpinus L). I de nedre deler av vass-

draget er det skrubbe (Platichtus flesus L), trepigget stingsild

(Gasteroceus acuelatus L) og ål (Anguilla angui1la L.).

På grunnlag av ungfiskundersøkelsene er det ikke mulig å avgjøre om

det er stasjonær eller anadrom form av ørret eller røye. Det hevdes

imidlertid fra lokalt hold at det ikke er uvanlig at det "spyles" ned

en del røye fra de høyereliggende innsjøene i nedslagsfeltet, hvor det

til dels er stor bestand av røye (Klemetsen og Grotnes 1975). I de

nedre deler av elva fiskes det noen få sjørøyer hvert år. Det er der-

for sannsynlig at ungfiskbestanden av ørret og røye i de lakseførende

deler av Skjoma representerer en blanding av stasjonære og anadrome

populasjoner.

BESKRIVELSE AV PRØVELOKALITETER.

Prøvestasjonene er lagt i virkningsområdet til de kommende terskler,

bortsett fra terskel g" (Fig. 1). I tillegg er det fisket på noen

lokaliteter mellom de planlagte terskelsteder. Foruten at vi har tatt

sikte på å kartlegge forholdene på terskelstedene før tersklene bygges,

er prøvelokalitetene valgt på en slik måte at de representerer de mest

framtredende biotoptyper som finnes i den lakseførende del av vassdraget.

Prøvelokalitetene ved de planlagte tersklene er lagt slik at en stasjon

strekker seg fra planlagt terskelakse og oppover i det fremtidige ter-

skelbassenget, mens den andre strekker seg fra planlagt terskelakse

og nedover.
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Fig. 4 Terskelsted N,(Rerghola). Terskelen og fisketrappen
er omtrent ferdig, bare tetting av siste seksjonen 'gjenstår.

Weir N,(Bergholal. The building of-the weir and the fish-
ladder are almost fulfilled. The closing of the z'aeir remains.

Fig. 5 Et mer detaljert bilde av fisketrappen og selve teZskel-
konstruksjonen. I det midlertidige gjennomløpet sees
tydelig spuntveggen og blokkstørrelsen i terskelens ytterskikt.

A more close up on the weir. At the temporary water by-pass
to the left one recognise the wooden "u2ter-tight" wall. Note
the dimension of thestone- blocks used to protect theweir
surface.



Fig. 6 Terskelsted K,(Nergård). Omtrentlig plassering av den frem-
tidige terskelen er markert på bildet.

Weir-site K,(Nergård). Approx. location of the future weir
is indicated on the foto.

Fig. 7 Terskel J, (Stiberg). Terskelen er ferdigbygget og fiske-
trappen kan skimtes midt på bildet. Den høye vannføringen
skyldes en unormal snøsmelting våren 1977.

Weir eT, (Stiberg). The weir is finished and the fishladder
shows in the middle of the picture. The water discharge is
above normal after the regulation. (Spring 1977).
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Oversikten nedenfor viser stasjonenes beliggenhet, ovenfra og nedover

mot utløpet i sjøen.

St.

It

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13.,..

14

151
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Nordelv,like

Nedenfor samløpet

Mellom Lillefallet

Like nedenfor

Ovenfor øverste
deler,g".

Terskel H, nedenfor

Ovenfor terskel

Terskel P.

Terskel K.

Nedenfor terskel

Me110m terskel

ovenfor samløpet med Sørelv.

mellom Sørelv og Nordelv.

og Storefallet.

Lillefallet.

terskel i de lakseførende

terskelaksen.

H.

Nedenfor terskelaksen.

Ovenfor terskelaksen.

K.

K og terskel N.

Ovenfor lakse-
førende del.

Lakseførende
del.

17Mellom terskel N og terskel K.

18

19 Ovenfor terskel N, ikke i terskelbassenget.

20 1;Terskel N.
Nedenfor terskelaksen.

21 i Ovenfor terskelaksen.
It 22 Ovenfor terskel N, i terskelbassenget.
ti 23 Nedenfor terskel N.

Stasjon 6, 7, 9, 11, 12, 13, 20 og 21 ble avfisket tre ganger i løpet

av sommeren og høsten 1976. På de resterende stasjonene er det kun

foretatt fiske en gang og alt fiskematerialet er konservert for senere

undersøkelser.

På grunn av variasjon i vannføring vil vannhastighet, dybde- og bunn-

forhold variere fra gang til gang under prøvefiskingen. En detaljert

beskrivelse av prøvestasjonene vil bli svært omstendelig. For å gi

et inntrykk av de ulike prøvestasjonene blir det derfor gitt en mer

summarisk beskrivelse av vannhastighet, bunn- og dybdeforhold på de

viktigste stasjonene (Tabell 1).



Fig. 8 Terskelsted H. Elva er sett mot strømmen.

Weir H. Viewed upstreams.

Fig. 9 Terskel G".

Weir G".



Fig. 10 Betongterskelen ved Lillefallet (E).

The concrete weir at Lillefallet.

Fig. 11 Betongterskelen ved Lillefallet i forgrunnen.
Storefallet i bakgrunnen.

Weir Lillefallet in the front, Storefallet in
the background.
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Tabell 1 Oversikt oVer domi2nerende' vannhaStighetog bunnforhold
på prøvestasjonene_

Dominating wter velocities and bottom substratum on
the samling sites

Stasjon Vannhastighet(overflate)mls

Station Water velocity. m/s

(i avfisket område fra land
og utover)

Bunnforhold

Type of river bed

	

1 0 - 0.8

	

2 0 - 0.5

	

3 0 - 1.0

	

4 0.1 - 0.5

	

5 0.1 - 1.0

	

6 0 - 1.5

	

7 0 1.5

	

8 0 - 1.5

	

9 0 - 1.0

	

11 0 - 0.8

	

12 0 - 1.5

	

13 0 - 1.0

	

14 0 - 1.5

	

15 0 - 1.5

	

16 0 - 0.2

	

17 0 - 0.1

	

18 0 - 1.5

	

19 0 - 1.5

	

20 0 - 1.0

	

21 0 - 0.2

	

22 0 - 0.6

	

23 0 - 1.5

Varierende fra fin (55cm) til blokker
Grovsteinet (15-50cm), noe blokker
Middels grovsteinet, (5-15cm)
Grovsteinet (15-50cm), delvis blokker
Grovsteinet(15-50cm)
Middels grovsteinet, elva delvis
forbygget

Grus, stein opp til 50cm
Noe finkornet, elva forbygget
Grovsteinet (15-50cm), noe blokker

Blanding av (5-15cm) og (15-50cm)
Middels grovsteinet (5-15cm)

(5-15cm) enkelte blokker
Fin (45 cm)
Middels (5-15cm)
Grovsteinet (15-50cm)
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METODER OG MATERIALE

Innsamlingen av fisken er foretatt ved hjelp av et elektrisk fiske-

apparat av typen LUGAB. Apparatet, som bæres på ryggen, drives med

et 12-volts batteri. Det ble benyttet en pulsfrekvens på 60-80 støt

pr. s og spenningen var 700 V. Det ble fisket fra elvebredden og ut-

over mot djupålen. For å unngå å skremme fisken ble elektroden løftet

ut av vannet over en strekning på 2-3 m mellom hver gang strømmen ble

satt på.

Det er tilsammen fisket på 22 prøveflater. Totalt er det avfisket et

areal på ca. 25000 m2. For hver fisk er det notert fangststed (med

hensyn på bunnsubstrat, vannhastighet, dybde og avstand fra land),

art og størrelse. Det meste av fisken-ble sluppet ut igjen etter at

ovennevnte parametre var registrert. En del av fisken ble imidlertid

konservert for senere undersøkelse av alder og vekst, maveinnhold, kjønn,

parasitter m.v.

Bunnsubstrat ble bestemt etter følgende skala:

0 = Grusbunn

1 = Fin bunn. Steindiameter., 5 cm.

2 = Middels bunn. 5-15 cm steindiameter.

3 = Grov bunn. 15-50 cm steindiameter.

4 = Blokker 50 cm.

Svært ofte vil det være overganger mellom forskjellige typer bunnsub-

strat på de forskjellige fangststeder, men som hovedregel er den domi

nerende type angitt.

Vannhastigheten er vurdert subjektivt etter følgende skala:

1 = "stille vann". 7 = 0.8 -1.0 "

2 = 0.05 - 0.1 m/s. 8 = 1.0 -1.5 "

3 = 0.1 - 0.2" 9 = > 1.5 "

4 = 0.2 - 0.4"






5 = 0.4 - 0.6"






6 = 0.6 - 0.8"
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Avstand fra land er målt ved at fiskeren har vurdert antall meter

fra bredden etterhvert som han har kommet lenger utover.

Dybden er målt ved hjelp av en skala på elektroden.

Fisken er artsbestemt ifølgeHeggberget (1976).

Fisken ble lengdemålt i felt og senere gruppert i lengdegrupper etter

aldersbestermnelse av en del av fiskematerialet. (Tesch 1971).

Maveinnholdet ble undersøkt separat for hver enkelt fisk og sortert i

hovedgrupper. Mengden av hver næringskomponent ble angitt som volum-

prosent av den enkelte maveprøve (Nilsson 1955).Næringskomponentens

frekvensprosent og gjennomsnittlige volumprosent er beregnet etter

følgende formler (Jensen 1971):

Frekvens % =
100 • ta

Gjennomsnittlig volum % =

V, + V2 + ---+ Vta

der ta = antall fisk med komponenten a i maven,

T = totalt antall fisk med maveinnhold,

V = de enkelte prosentvis volumandeler komponenten a utgjorde
i hver av deta fiskemavene.

Fiskens alder er bestemt ved hjelp av skjell og otolitter (ørestener) og

beregning av årlig lengdevekst er utført ved hjelp av tilbakeberegning

av fiskens vekst fra skjellene.

Hver stasjon er gjennomgående avfisket tre omganger i hver periode.

Antall fisk som ble fanget i hver enkelt omgang er aldersbestemt og

sortert i størrelsesgruppene eldre (E), ettåringer (1+) og sommergamle

(0+). Tettheten av fisk er fremstilt som antall pr. 100 m2. Tettheten

av fisk er beregnet på grunnlag av påfølgende avfiskinger av de for-

skjellige prøveflater. Til beregning av populasjonstetthetene er be-

nyttet Zippin's (1958) metode. Dette er en multinomial metode og for-

utsetter samme fangstinnsats i alle påfølgende fiskeomganger.

Fangsteffektiviteten(P) i en enkelt fangstomgang er beregnet grafisk

Ved regresjonsanalyse. (1 - Pk) er POpUlasjonsdelen fanget ettet k

omganger.
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Standardfeilen (variasjonen i estimatet) er beregnet etter formelen:

A ^
SE ( =N (N - T) T'I T) 


T2 - (I\\T - T) (4)2
(I -

estimatet

antall fisk i alle omganger

antall omganger

/1 = sannsynligheten for fangst i en enkelt omgang.

der N =

T =

k =

Forskjell i fordeling av fisk i forhold til avstand fra land, dybde og

strøm, er testet ved hjelp av chi-kvadrattest (Elliot 1971).

RESULTATER

Fiskens vekst

På grunn av lavt antall 0+ og 1+ har ikke materialet gitt grunnlag for

nøyaktig beregning av lengdevekst hos disse årsklasser. Gjennomsnitts-

størrelsen for 2+ ungfisk av laks var 7 cm, for 3+ 8,8 cm og for 4+

10,6 cm. (Vedlegg 1). Dette gir en gjennomsnittlig årlig lengdevekst

på ca, 1,8 cm for aldersgruppene 2+, 3+ og 4+ laks. Dersom en går ut

fra at nyklekket yngel av laks har lengder på ca. 3,5 cm, vil årlig

lengdetilvekst for aldersgruppene 0+ og 1+ være ca. 1,7 cm.

ørretens årlige lengdevekst for årsklassene 1+ til 3+ er ca. 1,7 cm.

For 0+ ørret synes lengdeveksten å være noe høyere enn hos 0+ laks.

Tidligere undersøkelser (Allen 1940, Heggberget 1975)  har også vist at

ørreten vokser noe raskere enn laks når disse arter forekommer i sym-

patriske populasjoner.

Sammenlignet med andre norske og nordnorske vassdrag er veksten av ung-

fisk av laks og ørret i Skjoma svært lav. I Vefsna, som også ligger i

Nordland fylke, ble årlig lengdevekst for laks funnet å variere mellom

2,9 og 2,7 cm  (Johnsen 1976).  I Abjøra,.som også ligger i Nordland

fylke, ble tilsvarende lengdevekst beregnet til 2,1 og 2,4 cm pr. år.

(Heggberget 1974).  Til sammenligning med disse nordnorske undersøkelser

kan nevnes at årlig lengdetilvekst i Suldalslågen (Vestlandet) for til-

svarende aldersgrupper er beregnet til 3,7 og 3,9 cm  (Vasshaug 1973).

Veksten hos elvelevende salmonider er bl.a. temperaturavhengig. For
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ungfisk av laks og ørret regner en med at veksthastigheten går mot

null ved lavere temperaturer enn 7°C (Allen 1940). Med de lave

sommqrtemperaturer som vanligvis eksisterer i nordnorske vassdrag,

er det således naturlig at laksungene i Nord-Norge vokser senere

enn i Syd-Norge. ,Skjoma er en særdeles kald elv (Fig. 2). Somrene

1975 og 1976 var betydelig kaldere enn vanlig i Nord-Norge. Dette

kan ha virket inn på de foreliggende resultater på den måten at det

er blitt en lavere tilvekst i 1975 enn for et år med normale tempera-,
turforhold.

I Fig.12 er, den tilbakeberegnede veksten av voksen laks og sjøørret

framstilt,(EtterAndersen og Lindroth 1971). Enkelte laks blir smolt

og vandrer ut i havet etter 3 år i elva, mens de fleste vandrer ut

etter 4 års elve-opphold. Noen få av de undersøkte laksene har opp-

holdt seg 5 år i elva før de vandret ut. Det meste av sjøørreten

vandrer ut etter 3 og 4 års eiveopphold. På grunn av den lave lengde-

tilvekst pr. år de første årene av fiskens elveopphold, er aldersbe-

steffimelse og tilbakeregning av vekst meget usikker. Med en så sen

vekst vil det være lett å overse enkelte sommersoner i fiskens skjell.

Det kan også i enkelte situasjoner forekomme at veksten blir så sen

at vintersoner ikke dannes i det hele tatt. (Gunnerød, T. Pers. medd.).

Det er, derfor sannsynlig at fiskens alder ved utvandring er underesti-

mert. Fig.12 viser at laksen fra Skjoma vokser meget godt etter at den

er kommet i saltvann. Gjennomsnittlig har laksen en årlig lengdetil-

vekst på 25-30 cm etter at den er kommet i saltvann. Dette er lignende

veksthastighet som den som ble funnet for laks fra Vefsnavassdraget

(Johnsen 1976). Veksten av sjøørret i sjøen er betydelig lavere enn

den som er funnet for laks.

Fiskens næringsvalg.

Oversikt over hvilke grupper av næringsdyr som ble funnet i de under-

søkte maver av laks og ørret fra Skjoma er vist i tabell 2. ,Både hos

laks og ørret hadde omlag halvparten av de undersøkte fiskene spist

fjærmygglarver. Volumet av denne gruppen-utgjorde i gjennomsnitt 15%

for ørret og 28% for laks. Overflateinnsekter Æantes i 85% av ørret-

mavene og i 35% av laksemavene. Volumet av denne gruppen utgjorde

gjennomsnittlig 607.7-0%. Tidlig-ere undersøkelser i Åbjøra (Heggberget

1974)har også vist at ørreten større grad enn laksen spiser over-
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Fig. 12 Arlig lengdevekst for sjøørret og laks.
(Etter Andersen og Lindroth 1971).

Yearly length-increase. Salmon (laks) and
trout (sjøørret). (Andersen and Lindroth 1971).



25

Tabell 2 Laksens og ørretens maveinnhold (n = antan prøver der
vedkommende næringsdyrgruppe ble funne)-

Stomac content of salmon and trout (n = number of
samples where the different food7organisms were found).

Næringsdyr lørret Trout Laks Salmon
Food-organisms 73 prøver 62 prøver

samples samples

41 15 35

10 15 4

16 17 12

22 29 9

16 29 20

- - 4

85 78 35

- - 2

1 50 2

1 100 1

3 85 1

15 54 16

Fjærmygg-larve ChironomidaeI. 30
IfFjærmygg-puppe p. 7

Vårflue-larve Trichoptere I. 12

Steinflue-larvePlecoptera I. 16

Døgnflue-larve Ephemeroptera I. 12

Døgnflue-puppe u
p. -

OverflateinsekterTerrestrial insects62

Vannmidd Water mites

Vannkalvlarve Coleoptera I. i

Fåbørstemark Oligochaeta 1

Fisk Fish 2

Fragment,ubestemtUndetermined 11
fragments

	

56 28

	

6 20

	

16 34

	

14 29

	

32 49

	

6 68

	

56 62

	

3 3

	

3 15

	

2 50

2 100

	

25 43
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ingsvalg mellom laks og ørret i mindre sidebekker til Suldalslågen,

men ikke i hovedelva. Fordi ørreten vanligvis finnes nærmere land

enn laksen (vedlegg IV) er det sannsynlig at ørreten har bedre til-

gang på innsekter som blir tilført fra vegetasjonen langs land enn

laksen. Foruten fjærmygglarver og overlfateinnsekter, er det en jevn

forekomst av larver av døgnfluer, steinfluer og vårfluer. Sammen

med fjærmygglarver og -pupper, utgjør disse gruppene de vanligste

komponenter av en elvs drivfauna(organismer som driver med strømmen).

Resultatene fra maveundersøkelsene fra Skjoma 1976 indikerer at driv-

faunaen er av større betydning for laks enn for ørret.

Tetthet og sammensetning av ungfisk-bestanden i Skjoma.

Resultatene av fisket med elektrisk fiskeapparat er vist i vedlegg II.

Tilsammen er det fanget 1450 ungfisk av ørret, laks og røye. Gjennom-

gående ble hver stasjon avfisket 3 ganger i hver periode.

De fleste stasjoner er avfisket i perioden fra slutten av juli til

10. september. Gjennomsnittlig tetthet av den laks og ørret som ble

fanget etter 3 omganger i de lakseførende deler var omlag 6 stk. pr.

100 m2. Tettheten pr. 100 m2 varierte fra 0.6 (st. 22 den 29.7.) til

21.4 (st. 9 den 27.8.). Det var til dels store variasjoner i tetthet

på de samme stasjoner til dels store variasjoner i tetthet på de samme

stasjoner til forskjellige tidspunkt når tetthet av fisk skal estimeres.

Årsakene til variasjonene i fisketetthet på samme stasjon skyldes først

og fremst at lokalitetene er avfisket ved forskjellig vannstand. Sta-

sjon 21 og 22 viste lavest fisketetthet, mens de høyeste fisketettheter

ble funnet på stasjon 9. Dette indikerer at de nederste deler av vass-

draget har lavere fisketetthet enn de øvrige lakseførende deler.

Forholdet mellom laks og ørret og forskjellige aldersgrupper av disse,

vil ofte variere i de forskjellige deler av et vassdrag. Dette skyldes

at ulike arter og størrelsesgrupper av fisk stiller forskjellige krav

til omgivelsene, både når det gjelder gyteområder og oppvekstområder.

Totalmaterialet fra de lakseførende deler av Skjoma besto av 42,3% laks,

56% ørret, 1,3% røye og 0,4% ål. Forholdet mellom laks og ørret i

Skjoma viser ikke klart at det er noen spesiell elvestrekning som er

preferert av en av disse artene. Det er imidlertid en tendens til at

det er en svak overvekt av laks i de øvre områder av den lakseførende
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del. Stasjon 4, 5 og 6 hadde en klar overvekt av laks (gjennomsnitt-

lig 70%), mens det var overvekt av ørret på de fleste stasjoner lenger

ned i vassdraget.

Tidligere undersøkelser har vist at laksen i sympatriske populasjoner

med ørret helst finnes i de områder hvor det er høy vannhastighet og

grovt substrat.  (K2r1strøm 1972, Heggberget 1974).

Fiskens lengdefordeling og vekst viste at det var dominans av eldre

fisk (eldre enn 1+) i materialet som er samlet inn ved hjelp av elek-

trisk fiskeapparat. Av laks var det 247 0+, 227 1+ og 547 eldre. Av

ørret var det 16% 0 , 34% 1+ og 50% eldre. Gruppen eldre består her

av 2+, 3+, 4+ og 5+. I fiskepopulasjoner som er i en naturlig balanse,

er bestandig de yngste årsklassene representert i størst antall. Så-

ledes skulle en i Skjoma vente å finne en høyere andel 0+ og 1+ enn

det som er registrert. Det er to rimelige forklaringer på resultatene

fra Skjoma. Den ene, og mest sannsynlige, er at innsamlingsmetoden

virker selektivt på ulike fiskestørrelser og dermed gir et skjevt bilde

av størrelsessammensetningen. Den andre muligheten er en svikt i re-

produksjonen som følge av den reduserte vannføring høsten og vinteren

1975/1976. Det elektriske fiskeapparatets selektivitet på ulike stør-

relsesgrupper fisk er behandlet på side 32.

Karlstrøm (1972)  har tidligere vist at det er en sammenheng mellom

bunnsubstratets partikkelstørrelse og størrelsen på fisken. I Skjoma

var det stasjon 20 og 21 som hadde finest bunnsubstrat. Fore-

komsten av 0+ laks var 577 på stasjon 20 og 807 pa stasjon 21. For 0+

ørret var tilsvarende tall henholdsvis 46% og 83%. På stasjon 22, som

også har fint bunnsubstrat (5-15 cm steindiameter), ble det fanget bare

1 ørret (E) og 7 laks. Av laksen var(3 stk.) 42% 0+. På de øvrige

stasjoner, som har grovere bunn enn stasjon 20, 21 og 22, var gjennom-

snittlig andel 0+ laks og ørret omlag 20%.

Beregning av egentlig fisketetthet äg effektiviteten av det elektriske

fisket i Skjoma.

Ved elektrisk fiske klarer en ikke å fange all den fisk som finnes innen-

for en prøveflate. For å få et riktig bilde av hva som egentlig finnes,

er det derfor nødvendig å beregne hvor mye fisk som egentlig finnes på

hver enkelt prøvelokalitet. I tabell 3 er den egentlige tetthet beregnet

ved hjelp av  Zippin's (1958) metode.
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Tabell 3. Beregning av total mengde laks og ørret på de ulike prøve-
lokaliteter.

Estimated total amount of salmon and trout from different
sampling sites.

Stasjon

Station

Dato

Date

11 1 95% konfidens
intervall

95% confidence
intervall

A
N pr.100 m2 95% konfidens

intervall

95% confidence
intervall

4 1/8 41.3 35.1 - 47.5 8.3 7.1-9.6
4 8/8 27.8 21.6 - 34.0 7.5 5.6 -8.8
4 2318 37.0 30.4 - 43.6 9.6 7.9 -11.3
5 1/8 18.7 4.5 - 32.9 7.5 1.8 -13.2
6 10/8 79.4 45.4 -113.4 6.1 3.5 -8.7
6 2/8 107.1 65.5 -148.7 7.7 4.7 -10.6
6 26/8 119.5 91.7 -147.3 7.5 5.7-9.2
7 26/8 27.2 15.8 - 38.6 8.2 4.8 -11.7
8 31/7 33.9 - 9.7




9 30/7 22.7 15.3 -30.1 10.4 7.0 -13.8
9 27/8 48.9 43.3 - 54.5 23.3 20.6 -26.0
9 28/8 54.1 43.3 - 64.9 25.8 20.6 -30.9
11 31/7 20.0 - 9.1




11 7/8 74.2 36.0 -112.4 24.7 12.0 -37.5
12 27/7 22.1 14.3 -29.9 4.4 2.9- 6.0
12 5/8 78.6 42.4 -114.8 19.7 10.6 -28.7
12 22/8 81.0 46.6 -115.4 20.3 11.7-28.9
13 27/7 11.5 - 3.8 -
13 5/8 25.6 17.2 - 34.0 8.5 5.7-11.3
14 28/7 14.8 - 2.6 -
15 29/7 11.8 5.4 - 18.2 2.4 1.1-3.7
15 6/8 41.3 24.5 - 58.1 11.0 6.5 -15.5
15 21/8 50.7 7.9 - 93.5 12.3 1.9 -22.6
16 30/7 18.7 4.5 - 32.9 3.1 0.8 - 5.5
17 25/8 51.9 36.3 - 67.5 17.8 12.4 -23.1
18 9/8 50.0 37.2 - 62.8 5.3 3.9 - 6.6
18 25/8 73.6 36.6 -110.2 7.8 3.9-11.6
20 28/7 3.0 alle fanget 1.omg. 1.3 -
20 25/8 15.2 11.6 -18.8 7.6 5.8 -9.4
21 28/7 8.1 - 1.6




21 9/8 8.1 - 2.0




22 29/7 20.0 - 1.6




23 3/8 28.3 23.1 - 33.5 5.7 4.6 - 6.7
23 14/8 5.0 alle fanget 1.omg. 1.4
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På grunn av for lite materiale på en del prøvelokaliteter, var det

ikke mulig å beregne egentlig forekomst av laks og ørret separat

for hver enkelt stasjon. Resultatene av de tilfelle hvor materialet

har vært tilstrekkelig til å foreta separate beregninger er vist

Vedlegg III.

De beregnede tettheter er naturlig nok en del høyere enn de tall som

er framkommet bare på grunnlag av de antall fisker som er fanget

etter 3 omganger (vedlegg III). Beregnet antall fisk pr. 100 m2 på

de stasjonene det har vært mulig å foreta en slik beregning, ligger

i gjennomsnitt ca. 2,4 fisk pr. 100 m2 høyere enn på de samme sta-

sjoner hvor det ikke er foretatt en slik beregning. På grunn av at

materialet på de fleste stasjoner er lite, er det stor usikkerhet

forbundet med beregningene i tabell 3. Dette går fram av konfidens-

intervallet, som for de fleste stasjoners vedkommende er stort. Det

er imidlertid klart at det laveste tallet i den variasjonen som er

angitt, i virkeligheten ikke er lavere enn det antall fisk som er

fanget etter 3 omganger med elektrisk fiske (vedlegg II). For de

stasjoner det er foretatt beregninger, var det etter tre omganger

med elektrisk fiske fanget 73% (6.6 fisk/100 m2) av det beregnede

antall pr. 100 m2 (9.0).

FOrdelin av laks og ørret i forhold til avstand fra land, d bde,

strøm og bunn.

Fra tidligere undersøkelser  (Lindroth 1955, Karlstrpm 1972, Hegg-

berget 1974) er det kjent at når ungfisk av laks og ørret finnes i

de samme vassdrag, er det vanlig at laksen finnes lengst fra land

og på dypere og striere områder av elva. Årsaken til denne for-

delingen er den gjensidige påvirkningen mellom artene, som fører

til at de etablerer seg på de steder hvor hver enkelt art er best

tilpasset (Nilsson 1966). Det er sannsynlig at denne fordelingen

mellom arter kommer bedre til uttrykk jo større individtallet i for-

hold til biotopens bæreevne blir. Med de fysiske og biologiske for-

andringer som terskelbygging i Skjoma vil medføre, vil det være av

betydning å registrere fordelinger av laks og ørret. Dersom rekrut-

teringen blir hemmet som følge av terskelbygging eller regulerinng,

vil det være å vente at tettheten av fisk etterhvert blir så lav at

klare romlige fordelinger mellom laks og ørret vil forsvinne. Der-

som elvas bæreevne blir redusert, men ikke tilgangen på fisk, vil en
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kunne forvente at forskjellene i fordelingen mellom laks og ørret vil

bli mere utpreget enn tidligere.

I vedlegg IV er forskjellene i fordeling mellom laks og ørret i forhold

til avstand fra land, dybde, strøm og bunnsubstrat vist. I forhold til

avstand fra land, ble det funnet signifikant forskjellig fordeling i 8

av 14 tilfelle. Laksen ble i alle tilfelle funnet lenger fra land enn

ørreten. I forhold til dybde, ble det funnet signifikant forskjellig

fordeling i 9 av de 14 tilfellene. I alle tilfellene hvor det ble på-

vist forskjellig fordeling ble ørreten funnet på grunnest vann. I for-

hold til strøm ble det funnet signifikant forskjellig fordeling i 13

av 14 tilfelle. Laksen ble funnet på striest strøm. I forhold til

bunn, var det signifikant forskjellig fordeling i 6 av 14 undersøkte

tilfelle. Laksen ble i 5 av disse tilfellene funnet på finest bunn-

substrat. En skulle her vente å finne laksen ved groveste bunnsubstrat,

fordi det normalt er grovest bunnsubstrat der strømmen er striest.

Karlstrøm (1972) fant imidlertid også at ørreten forekom over grovere

bunnmateriale enn laksen. Forskjellen i fordeling mellom laks og ørret

forhold til avstand fra land, dybde og strøm i Skjoma, er i overens-

stemmelse med tilsvarende undersøkelser av sympatriske populasjoner av

ungfisk av laks og ørret  (Karistrøm 1972, Heggberget 1974).

Tetthet av ungfisk av laks og ørret i Sk.oma i forhold til andre vass-

drag. 


Registrert tetthet etter 3 omganger med elektrisk fiske i Skjoma var i

gjennomsnitt for de undersøkte lokaliteter ca. 6.6 fisker pr. 100 m2.

Beregnet tetthet var ca. 9 fisker pr. 100 m2. Ut fra det faktum at det

stort sett finnes bare laks og ørret (98%) er fisketettheten meget lav.

Power (1973) undersøkte flere vassdrag i Nord-Norge med hensyn på fiske-

tetthet. Gjennomsnittlige beregnede tettheter av ungfisk av laks, ørret

og røye lå i de fleste undersøkte elver betydelig høyere enn i Skjoma.

Andre ungfiskundersøkelser som er foretatt i nord-norske vassdrag viser

også gjennomgående høyere fisketettheter enn i Skjoma.  (Heggberget  1974,

Johnsen 1976).  Undersøkelser andre steder i Norge (Rosseland 1967, 1969,

Olsen 1973, Vasshaug 1973)  viser at vassdragene fra Trøndelag og sydover

gjennomgående har større fisketettheter enn i Nord-Norge. I landsmåle-

stokk må derfor fisketettheten i Skjoma karakteriseres som meget lav.
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DISKUSJON

Beregning av tettheter av ungfisk ved h elp av elektrisk fiskea arat.

Feilkildene ved bruk av elektrisk fiskeapparat i kvantitative og kvali-

tative fiskeribiologiske undersøkelser i rennende vann er store. I

mangel av bedre metoder til å klarlegge hvor mye og hvilke størrelses-

grupper av ungfisk som finnes i en elv som Skjoma, har en funnet at

elektrisk fiskeapparat har representert den beste metode for å besvare

de spørsmål som er stilt ved denne undersøkelsen. I og med innsamlings-

metodens mulige feilkilder, vil det være nødvendig å gå nærmere inn på

hvilke faktorer som kan påvirke resultatene.

Når det gjelder tetthetsberegningene, er det klart at det fangsttall

som er framkommet etter 3 omganger med elektrisk fiske (vedlegg II)

representerer bare en del av den fiskemengde som finnes på de undersøkte

lokaliteter. De beregninger som er foretatt, er gjort under bestem.te

forutsetninger.

På prøveflatene hvor fisket er foregått forutsettes det at fisken er

stasjonær, det vil si at det ikke skjer inn- eller utvandring fra

prøveområdet meas fisket pågår. På grunn av praktiske vanskeligheter

(stor elv, stri strøm) ble ikke prøveflatene i Skjoma avstengt under

prøvefisket. Det er derfor mulig at en del fisk kan ha blitt skremt

ut fra prøveflaten mens fisket pågår. Det er samtidig også mulig at

enkelte fisk kan ha vandret inn i prøveområdet mens fisket har pågått.

På grunn av forstyrrelsene på fisken som fiske med elektrisk fiske-

apparat medfører, er det sannsynlig at det vandrer flere fisk ut fra

et åpent prøveområde enn inn i prøveområdet mens fisket pågår. Av

denne grunn er det sannsynlig at tellingene gir noe for lave tall.

Andre faktorer som vil påvirke resultatene av det elektriske fisket

på de enkelte prøvestasjoner er varierende vannføring, vannhastighet,

bunnforhold, vannfarge og værforhold. Karlstrøm (1976) har vist at

det kan være stor forskjell i effektiviteten mellom forskjellige prøve-

flater. På forskjellige prøveflater i Mørrumsåen fant han at fangst-

effektiviteten varierte fra 0.17 til 0.43 for 0+ laks. Stasjoner med

høy vannhastighet, stor dybde og grovt bunnsubstrat, hadde lavest

fangsteffektivitet. Materialet i Skjoma er imidlertid for lavt på de

enkelte prøvestasjoner til at det kan foretas effektivitetsberegninger

for hver enkelt stasjon. Beregningene av effektivitet og selektivitet
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er derfor utført på totalmaterialet. Disse beregningene gir følgelig

et gjennomsnittlig bilde av effektiviteten og selektiviteten ved det

elektriske fiske i Skjoma på alle de undersøkte stasjoner i under-

søkelsesperioden.

Effektivitet og selektivitet ved bruk av elektrisk fiskeapparat.

Effektiviteten av et el-fiske apparat er avhengig av flere forhold.

For eksempel kan nevnes at typen av el-apparat og vannets kjemiske

sammensetning (influerer på vannets ledningsevne) har stor betydning.

Effektiviteten er noe bedre for laks enn for ørret. For hele materi-

alet (alle årsklasser fra alle stasjoner) ble det beregnet en fangst-

effektivitet på 0.37 for laksunger og 0.41 for ørretunger.  Karlstrøm

(1972)  beregnet en fangsteffektivitet for ensomrige laks- og ørret-

unger på henholdsvis 0.37 og 0.45 i en del svenske vassdrag. For en-

somrige laks- og ørretunger i Skjoma ble fangsteffektivitet beregnet

til henholdsvis 0.35 og 0.40. Det er således god overensstemmelse

mellom  Karlstrøms (1972) undersøkelse og resultatene fra Skjoma. For-

skjellen i effektivitet mellom laks og ørret er såpass små at de ikke

har særlig praktisk betydning.

Tabell 4. Beregnet sannsynlighet for fangst av forskjellige års-
klasser etter første, andre eller tredje fiskeomgang med
elektrisk fiskeapparat.

Estimated probability of catching different year-classes
after first, second and third fishing with electrical
fishing equipment.

Størrelsesgruppe 1. omgang 2. omgang 3. omgang

Year- classes 1. fishing 2. fishing 3. fishing

Laks 0+ 0.24 0.42 0.55
1+ 0.35 0.58 0.72

Salmon  E  (older) 0.43 0.68 0.81

ørret 0+ 0.27 0.47 0.61
1+ 0.40 0.64 0.78

Trout  E  (older) 0.46 0.71 0.84
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Fangsteffektiviteten er betydelig lavere for de yngste årsklassene

(spesielt 0+) enn for de eldre. Dette gjelder bade laks og ørret.

For 0+ laks og ørret er fangsteffektiviteten beregnet til henholdsvis

0.24 og 0.27, mens der for eldre laks og ørret er henholdsvis 0.46 og

0.43. Karlstrøm (1972)har for en del svenske vassdrag beregnet

fangsteffektiviteten for 0+ laks til 0.39 og for 1+ og eldre laks til

0.54.

Tallene i tabel1 4 er beregnet på grunnlag av det totale materialet

for Skjoma, og representerer følgelig •den gjennomsnittlige effektiviteten

ved det eleltriske fisket på de ulike stasjoner i Skjoma. Det kan så-

ledes være store avvik fra tallene i tabell 4 på hver enkelt stasjon.

Beregningene viser at det etter tre omganger med elektrisk fiske er

fanget 557 0+, 727 1+ og 817 E laks. For ørret er tilsvarende tall

61.78 og 84%. Den dårlige •effektiviteten for 0+ laks og ørret er av

betydning for vurdering av de forskjellige størrelsesgrupper i fangstene.

Det er klart at den forholdsvis lave andelen 0+ på de fleste prøvesta-

sjoner, skyldes den lave effektiviteten ved elektrisk fiske på denne

størrelsesgruppen.
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VEDLEGG I

APPENDIX I

Gjennomsnittlig lengde og antall for laks.

Salmon,average length and number

Alder
Age

Antall i hver aldersgruppe
Number in year class

Gj.snittlig lengde
Average length

St.avvik på lengde
St.derivation, length

2+

42

6.98

0.47

34.

9

8.77

0.55

9

10.6

0.50!

95% konfidens intervall
95% confidence intervall 6.83-7.138.35-9.19 10.22-10.98:

Gjennomsnittlig lengde og antall for ørret.

Trout average, length and number

Alder
Age

Antall i hver aldersgruppe
Number in year class

Gj.snittlig lengde
Average length

St.avvik på lengde
St.derivation, length

95% konfidens intervall
95% confidence intervall

	

1 + 2+ 3 + 4 +

	

63 14 3

	

6.35 7.96 9.64 12.3

	

0.53 1.05 1.11 1.35

5.79-6.91 7.70-8.22 9.31-9.97 9.16-15.44



VEDLEGG IIAntall fanget, fordeling mellom laks og ørret og antall pr. 100 m2 på de enkelte prøvestasjoner.

APPENDIX IINumber caught, distribution among salmon and trout and number pr. 100 m2 at the sample localities.

ArealSt. DatoAntall AntallAnt.angst

nr.
Date

fanget
Number

L(%) ø(%) Laks Salmon ørret Area
Trout •m2

Number omg.r.time
pr. No. of  . atch/




caught




0+(%) 1+(%) E(%) 0+(%) 1(%) E(%) 100 m2 sampl.-our

1 27/8 1R





750 0.11.3

3 27/8 1R





360 0.32.4

41/8 381 34(89.5) 4(10.5) 6(17.7)28(82.3)




4(100)495 7.7
48/8 29(+1å1) 18(62.1) 11(37.9) 3(16.7)15(83.3)




11(100)385 7.59.7
4 23/8 34 24(70.6) 10(29.4) 2(8.3)6(25.0)16(66.7) - 1(10.0) 9(90)385 8.8
51/8 14 13(92.9) 1(7.1) 4(30.8) 2(15.4)7(53.8) 1(100)




250 5.69.3
5 23/8 45 22(48.9) 23(51.1) 5(22.7) 3(13.6)14(63.7) - - 23(100)1150 3.9
62/8 75 63(84) 12(16) 8(12.7) 22(34.9)33(52.4) - 3(25) 9(75)1400 5.4 50.0
6 10/8 50(+1R) 38(76) 12(24) 21(55.3)8(21.0),9(23.7) 2(16.7) 1(8.3) 9(75)1300 3.9 11.3
6 26/8 91 60(65.9) 31(34.1) 19(31.7)8(13.3)33(55)1 , 8(25.8) 6(19.4) 17(54.8)1500 6.1




19.2
726/8 22 12(54.5) 10(45.5) 3(25)2(16.7)7(58.3)! 1(10.0) 4(40.0) 5(50.0)330 6.7




14.7
73/8 16 3(18.7) 13(81.3) 1(33.3)1(33.3)1(33.3)I - 3(23.1) 10(76.9)290 5.5




10.7
712/8 18 8(44.4) 10.55.6) 1(12.5)6(75)1(12.5) 2(20) 2(20) 6(60)290 6.2




12.0
8 31/7 22 9(40.9) 13(59.1) 5(55.6)1(11.1)3(33.3) 1(7.7) 323.1) 9(69.2)350 6.3




8.0
9 28/8 46 24(52.2) 22(47.8) 9(37.5)5(20.8)10(41.7) 2(9.1) 2(9.1) 18(81.8)300 15.3




9 27/8 45 21(46.7) 24(53.3) 3(14.3)6(28.6)12(57.1) 1(4.2) 5(20.8) 18(75)210 21.4 21.6
97/8 39(+2R) 11(28.2) 28(71.8) 1(9.1)2(18.2)8(72.7) 1(3.6) 4(14.3) 23(82.1)210 19.5 10.9
9 30/7 20(+2R) 5(25) 15(75) 1(20)-4(80) 2(13.3) 4(26.7) 9(60)220 10.1 9.8
1131/7 11 1(9.1) 10(90.9) -1(100) - 5(50) 5(50)220 5.0 11.0
117/8 45 24(53.4) 21(46.6) 8(33.3)9(37.5)7(29.2) 1(4.8) 6(28.6) 14(66.6)300 15.0 25.7
125/8 58 39(67.2) 19(32.8) 3(7.7)5(12.8)31(79.5) 2(10.5) 5(26.3) 12(63.2)400 12.525.8
12 27/7 20(+2R) 7(35) 13(65) 3(42.8)2(28.6)2(28.6) - 10(76.9) 3(23.1)500 4.47.3
12 22/8 60 29(48.3) 31(51.7) 10(34.5)5(17.2)14(48.3) 1(3.2) 13(41.9) 17(54.9)400 15.019.0
13 27/7 6(+1R) 2(32.3) 4(67.7) 1(50)1(50)- - 3(75) 1(25)300 2.34.7
13 5/8 22(+1å1) 11(50) 11(50) 3(27.3)2(18.2)6(54.5) 1(9.1) 3(27.3) 7(63.6)300 6.318.0
13 22/8 27(+2å1) 9(33.3) 18(66.7) 5(55.6)1(11.1)3(33.3) 6(33.3) 4(22.2) 8.44.5)300 9.018.0
1428/7 9(+2R) 6(66.7) 3(33.3) 1(16.7)3(50)2(33.3) - 1(33.3) 2(66.7)560 1.87.3
145/8 8 6(75) 2(25) 2(33.3)1(16.7)3(50) - __ 2(100)560 1.4
15 29/7 10(+3R) 4(40) 6(60) 2(50)2(50) - 3(50) 3(50)490 2.7
15 21/8 35 9(25.7) 26(74.3) 3(33.3)1(11.1)5(55.6) 7(26.9) 10(38.5) 9(34.6)410 8.520.0
156/8 31 11(35.5) 20(64.5) 2(18.2)2(18.2)7(63.6) 2(10) 6(30) 12(60)375 8.3



forts.

VEDLEGG II Antall fanget, fordeling mellom laks og ørret og antall pr. 100 m2 på de enkelte prøvestasjonet.

AFTENDIX II Number caught,  distribution among salmon and trout and number  pr. 100 m2  at the sample localities.

St. Dato
nr.

Date

Antall
fanget
Number
caught

L(%) ø(%) Laks Salmon

0+(%)1+(%)E(%)

ørret Trout

0+(%)1+(%)E(%)

Areal
Area
m2

Antall
Number
pr.
100 m2

nt.angst
omg.r.time
o.ofatch/
sampl. our

16 30/7 15 5(33.3) 10(66.7) 1(20) 1(20) 3(60) 2(20)4(40) 4(40) 600 2.5 3 10.0
16 21/8 27(+1R) 9(33.3) 18(66.7) 1(11.1) 2(22.2) 6(66.7) 1(5.6)5(27.8) 12(66.6) 600 4.7 1




179/8 28(+1R)




28(100) - - - 9(j2.1)12(42.9) 7(25) 290 9.9 3




17 25/8 9




9(100) - - - -- 9(100) 290 3.1 3 7.2
179/8 42(+2R) 3(7.1) 39(92.9) 1(33.3) 2(66.7) - 16(41)14(35.9) 9(23.1) 290 15.1 3 35.2
184/8 44 14(31.8) 30(68.2) - 3(21.4) 11(78.6) 3(10)18(60) 9(30) 750 5.9 3 17.6
189/8 43 12(27.9) 31(82.1) 3(25) 1(8.3) 8(66.7) 8(25.8)17(54.8) 6(19.4) 950 4.5 3 17.8
18 25/8 53(+1R) 6(11.3) 47(88.7) - 2(33.3) 4(66.7) 17(36.2)24(51) 6(12.8) 950 5.7 3 22.3
194/8 29 5(17.2) 24(82.8) 3(60) - 2(40) 5(20.8) 7(29.2) 12(50) 750 3.9 1 26.8
19 24/8 21(+1R) 3 18 - - 3(100)




3(16.7) 15(83.3) 1300 1.7 1 -
20 28/7 5 3(60) 2(40) 2(66.7) - 1(33.3) - 1(50) 1(50) 240 2.1 3




209/8 23 7(30.5) 16(69.5) 5(71.4) - 1(28.6) 9(56.3) 3(18.8) 4(24.9) 200 11.5 3 15.3
20 25/8 14 4(28.5) 10(71.5) 1(25) 1(25) 2(50) 40) 1(10) 50) 200 7.0 3 11.2
21 28/7 5 4(80) 1(20) 3(75) - 1(25) - 1(100) - 500 1.0 3




21 25/8 13




13(100) - - - 12(92.3) 1(7.7) - 500 2.6 3 17.3
219/8 5 1(20) 4(80) 1(100) - - 3(75) - 1(25) 400 1.3 3 6.7
22 29/7 8 7(87.5) 1(12.5) 3(42.8) 3(42.8) 1(14.4)




- 1(100) 1250 0.6 3 5.3
233/8 26 9(34.6) 17(65.4) - 5(55.6) 4(44.4)




5(29.4) 12(70.6) 500 5.2 3 10.4
23 14/8 5 1(20) 4(80) 1(100) - - 1(25) 1(25) 2(50) 350 1.4 3 5.0



VEDLEGG III

APPENDIX III

Punktestimat, konfidensintervall (p=0.95) og antall pr. 100 mZ på
forskjellig stasjon og dato for laks og ørret i Skjoma.

St.
Station

Dato
Date

Laks  Salmon

NN+2SEA Pr. 100 m2

ørret  Trout

NN+2SEA P .100 m2

4 1/8 36.6 32.0-41.2 7.4




4 8/8 15.8 12.8-18.8 4.1 13.3 4.9-21.7 3.5
4 23/8 26.1 22.1-30.1 6.8 10.5 8.3-12.7 2.7
5 1/8 13.4 11.5-15.3 5.4





6 2/8 105.0 48.0-162.0 7.5 12.4 10.6-14.2 0.9
6 10/8 76.0 25.0-127.0 5.8 14.0 7.2-20.8 1.1
6 26/8 61.4 50.8-72.0 4.1 63.3 43.7-82.9 4.2
7 3/8





14.9 5.5-24.3 5.1
7 12/8





10.9 7.5-14.3 3.7
7 26/8 17.7 13.5-23.5 5.4 10.9 7.5-14.3 3.3
8 31/7 9.7 6.1-13.3 2.8





9 30/7





17.2 9.0-25.4 7.9
9 27/8 23.6 19.0-28.2 11.2 25.3 21.7-28.9 12.1
9 28/8 35.3 2.3-68.3 11.8 23.7 18.7-28.7 7.9
11 31/7





13.3 4.9-21.7 6.0
11 7/8





22.8 18.2-27.4 7.6
12 27/7





14.0 11.4-16.6 2.8
12 5/8 63.3




15.8 20.0 11.0-29.0 5.0
12 22/8 35.3 3.3-68.3 8.8 46.6




11.7
13 5/8




• 11.2 9.6-12.8 3.7
15 6/8





22.7 15.3-30.1 6.1
15 21/8





55.3




13.4
16 30/7





10.5 8.3-12.7 1.8
17 9/8





59.6




20.4
17 25/8





48.2 30.8-65.6 16.5
18 9/8 14.6 11.8-17.4 1.5• 37.8 25.4-50.2 4.0
18 25/8





65.3 30.0-100.5 6.9
20 9/8





69.6




34.8
20 25/8





11.8 5.4-18.2 5.9
23 3/8





19.3 11.5-27.1 3.9

Antall fisk i prøven mindre enn 10.

Less than 10 fishes in the sample.

Antall fisk i påfølgende omgang(er) flere enn i første.

Number of  fish in succeding catch are  greater  than in
the  first one.



VEDLEGG IV Forskjell i fordeling av laks og ørret i forhold til
avstand fra land, dybde, strøm og bunn testet ved
hjelp av X2-test.

APPEWX IV Di'fterence in diSti47;bution of salmon and trout
relation to distaCe-from riverbank, depth, stream
velOcity and substi-ate tested by X2-teSt.

Stasjon,)

Station

Fordeling i
forhold til
,Parametre




Antall

Number

4 avstand distance 5.95 + L=76
4 dybde depth 5..34 + 4=25

4 strøm
iwater

98.20\velocity
++




4 bunn substratum-2.45




5 avstand 3.84




5 dybde 0.71




L=35
5 strøm 13.77 ++ 0=24
5 hunn 30.52 ++




6 avstand 34.95 ++ L=17
6 dybde 1.81




0=60
6 strøm 45.47 ++




6 bunn 69.48 ++




7 avstand ()




7 dybde 21.27 ++ L=13




strøm 35.60 ++ 0=27
7 bunn 20.21 ++




8 avstand 3.17




8 dybde 9.31 ++ L=9
8 strøm 9.21 ++ 0=13
8 bunn 0.0




9 avstand 20.90 ++




9 dybde 18.79 ++ L=61
9 strøm 76.67 ++ 0=89
9 bunn 14.96 ++




11 avstand 28.91 ++ L=26
11 dybde 7.34 ++




11 strøm 33.96 ++ 0=31
11 bunn 6.70 +




12 avstand 22.09 ++ L=75
12 dybde 24.97 ++ 0=62
12 strøm 47.72 ++




12 bunn 0.17




13 avstand ()




13 dybde 3.46




L=20
13 strøm 12.21 ++ 0=30
13 bunn 1.59






Stasjon Fordeling i
forhold til




13 avstand 17.29 ++

13 dybde 27.38 ++

13 strøm 36.15 ++

13 bunn 13.46 ++

16 avstand ()




16 dybde 1.75




16 strøm 11.32 ++

16 bunn 0.22




18 avstand 60.84 ++
18 dybde 47.30 ++
18 strøm 88.32 ++
18 bunn ()




19 avstand ()




19 dybde ()




19 strøm 9.57 ++
19 bunn ()




20 avstand 4.21 +
20 dybde 5.73 +
20 strøm ()




20 bunn 0.24




P > 0.01 = ++




P 0.05 =




( ) = forventet verdi< 3





expected value < 3

Antall

L=24
0=52

L=14
0=28

L=32
0=108

L=8
0=41

L=14
0=28




