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FORORD

Under forberedelsene til Terskelprosjektet ble det tidlig klart

at Hallingdalselva med sine mange terskler og sitt store antall

sportsfiskerevillevære godt egnet for en vurdering av avkastningen

i en gjennomregulert elv. DVF - Fiskeforskningen ved vitenskapelig

konsulent Per Aass innså betydningen av en slik "bruker-undersøkelse"

og satte igang denne undersøkelsesserien i 1973, dvs, to år før

Terskelprosjektet formelt var en realitet.

Undersøkelsene i Hallingdal er idet dette skrives ikke avsluttet,

men interessen for de resultater som hittil er fremkommet har vært

så stor at vi har besluttet å offentliggjøre en del av stoffet i

denne rapport.

Fil.dr. Per Aass har stått som ansvarlig leder for denne delen av

Terskelprosjektet og for bearbeidelsen av materialet. Rapporten

er maskinskrevet av Lisbeth Nøttestad og tegnearbeidet er utført

av Sissel Dingtorp, begge NVE - Vassdragsdirektoratet.

Undersøkelsene er finansiert av Terskelprosjektet og DVF - Fiske-

forskningen.

Pål Mellquist



INNLEDNING

Avkastningen i våre store, regulerte elver uten laks og sjøørret

er dårlig kjent. Styringsgruppen for Terskelprosjektet gikk der-

for inn for et opplegg for Hallingdalsundersøkelsen i 1977 som la

hovedvekten på en beregning av fiskeutbyttet. Videre skulle betyd-

ningen av å sette ut fangstferdig fisk belyses og atferden til vill

og utsatt fisk sammenlignes. Så langt tiden tillot skulle innsamling

av biologiske prøver finne sted. I den følgende rapport er også med-

tatt en del resultater fra tidligere år, fordi de letter forståelsen

av bestandsforholdene.

BESKRIVELSE AV VASSDRAGET

Som forsøksområder ble valgt de samme strekninger som har vært

bruk siden 1973 (Aass 1974). Se oversiktskart fig. 1. Den øvre

strekker seg fra Trillhus bro til Fossheim (Rustberggard).

Målt efter elvens midtlinje er den 5,5 km lang og dekker at areal

på 33 ha ved utmåling på økonomisk kartverk i målestokk 1:5000.

På strekningen, som har et fall på 44 m, (gjennomsnittlig 1:125)

ligger 7 terskler.

I tiden 15. mai til 15. september skal det slippes minst 10 m3/s

fra Strandafjord, men tilsig fra feltene nedenfor dammen gjør at

vannføringen ofte er noe høyere på forsøksstrekningen. Resten

av året er minstevannføringen 2,5 m3/s. Fra Strandafjord og ned

til øvre avgrensing av forsøkstrekningen er elvens lengde ca.

17 km og på denne strekning finnes intet vannmerke. For å få et

begrep om vannføringen må man gå ut fra målingene på vannmerket

ved Svenkerud nedenforGol. Fra vannføringen her trekkes vann-

føringene ved Gjerdeslåtten og Oppsjø vannmerker, dvs, fra de

uregulerte felt i Hemsedal og Hallingdal. Tilbake blir da vann-

føringen fra de uregulerte nedre felter i de samme vassdrag. Av

disse utgjør Hemsil med Rusteåna 48% av arealet og Hallingdalselva

med Lya 52%. Selv om feltenes karakter er noe forskjellig fordi

Lya (16% av restfeltet) får tilsig fra høytliggende områder ved

Reineskarvet er det for enkelthets skyld regnet med samme avrenning
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for hele arealet. Vannføringen ved Fossheim ved forsøksstrekningens

nedre avgrensing vil da være 52% av restvannføringen pluss vann-

føringen ved Oppsjø. Vannføringene i kontrollperiodene i under-

søkelsesårene er fremstilt i fig. 2 og tallgrunnlaget i Bilag 1 og 2.

Den nedre strekningen går fra utløpet av kraftverket Hemsil II til

Plassen. Med det nevnte beregningsgrunnlag er lengden 4 km og

arealet 34 ha. Fallet er 8 m (gjennomsnittlig 1:500) og på strek-

ningen er det bygget 4 terskler. Vannføringen øker med tilrenningen

fra Hemsils felt og for beregninger er vannmerket ved Svenkerud

benyttet. Dette står ca. 4 km nedenfor forsøksområdet, men på den

mellomliggende strekning kommer det ikke inn bekker eller elver.

I månedene november - mars 1973-76 var laveste, høyeste og mediane

døgnvannføring 7,8 - 81,4 og 22 m3/s.

Fiskebestanden i denne delen av Hallingdalselva består hovedsakelig

av ørret  (Salmo trutta L.)  og ørekyte  (Phoxinus phoxinus L.).  Noen

få sik  (Coregonus lavaretus L.)  når i sin næringsvandring opp til

den nederste forsøksstrekningen og enkelte slipper seg også nedover

fra bestandene i vassdragets øvre del.

Vannføringen nedenfor Gol var så stor i hele juni 1977 at notkastingen

efter villfisk ble omtrent en måned forsinket. Det viste seg også

at bunn- og vegetasjonsforholdene var vanske1ige slik at fisket

gav dårlig utbytte. Siden den oppdrettete, merkete fisk ikke kunne

slippes mens notkastingen foregikk, kom den senere ut i elven enn

forutsatt og feltarbeidet ble forsinket. Biologiske prøver er få-

tallige fordi vi valgte å prioritere innsamling og registrering av

gjenfangster og fangstdata.

BEREGNING AV OPPFISKET KVANTUM

Kontrollen med fisket foregikk fra 1. juni til 20. september, dvs.

fra det tidspunkt fisket vanligvis starter og til fredningen inn-

trer. Kortere opphold fant sted i forbindelse med fangst og merking

av villfisk og bunndyrundersøkelser. På hver strekning arbeidet

en kontrollør som holdt seg til denne for å bli så kjent med for-
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holdene som mulig. Vedkommende var ute annenhver dag fra tidlig

formiddag til midnatt og dekket med dette den.viktigste fisketiden.

Før om årene har kontrollørene vært ute daglig, men de har da startet

tilsvarende senere. Omleggingen skyldtes antagelsen om at færre,

men mer fullstendige befaringer skulle gi et bedre beregningsgrunn-

lag enn hyppige, men kortvarige kontroller. Under ingen omstendig-

heter kan det bli tale om at vi fikk full oversikt over fisket.

Fiskerne har ingen oppgaveplikt og tidvis er besøkstallet så stort

at det ikke er mulig å rekke alle. Dette til tross for at kontroll-

strekningene er korte. Særlig det forhold at fisket foregår fra

begge bredder vanskeliggjør kontrollen, selv om det ved valg av

kontrollstrekninger ble tatt hensyn til at broer skulle ligge sent-

ralt i disse.

Ved kontrollene ble all fisk tellet og veiet og anvendt fisketid

anslått. Disse tall er utgangspunktet for fangstanslagene, som

fremkommer ved en rekke påplusninger til grunnlagsmaterialet.

Tilleggene skyldes følgende:

Kontrollen omfattet ikke hele fiskesesongen.

Kontrollen gikk ikke daglig.

Kontrollen omfattet ikke alle fiskere (Noen ble bare iakt-

tatt, enkelte kan hverken ha blitt kontrollert eller iakttatt).

Kontrollen gikk før fisket var avsluttet.

Kontrollen omfattet bare stangfisket, ikke garnfisket.

For å supplere de tall som ble oppgitt ved kontrollene ble det fore-

tatt en del undersøkelser og beregninger.

Pkt. 1) Ved forespørsler hos lokalbefolkningen og tilreisende ble

omfanget av fisket utenom kontrollperioden fastslått.

Stangfisket var utbetydelig før 1. juni. P.g.a. flommen var det

vanskelig å fiske nedenfor Gol i pinsen, da hovedsesongen begynte.

Pinsedag falt i 1977 på 29. mai. Selv om vannføringen ovenfor Gol

ikke hindret fisket i samme grad, ble det heller ikke her tatt fangster

av betydning. Efter lokalkjentes anslag ble det tatt 10 kg på øvre

og 5 kg på nedre strekning før 1. juni. Stangfisket sluttet i august

før kontrollen ble hevet.
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Pkt. 2) Vi har antatt at de dager det ikke var kontroll hadde

en deltagelse og et utbytte som lå på gjennomsnittet av verdiene

for dagen før og efter.

Pkt. 3) Antall iakttatte,. men ikke kontrollerte fiskere, er notert.

Vi har antatt at disse i gjennomsnitt fikk et utbytte som var halv-

parten så stort som det de kontrollerte fiskere fikk. Dette skyldes

at kontrollen gjerne gikk på den bredd der de fleste og dyktigste

fiskerne oppholdt seg. Videre ble det foretatt et utilsiktet posi-

tivt utvalg fordi voksne og nordmenn ble forespurt før barn og ut-

lendinger i situasjoner der man ikke rakk alle.

Tid for kontroll, som er valgt ut fra undersøkelser, forespørsler og

tidligere erfaringer, viser at det er meget få som fisker tidlig på

dagen. Noen av disse blir også fanget opp ved kontroll senere på

dagen. Den fangst som kan tilskrives uregistrerte ukjente fiskere

må være liten og er i det følgende helt vilkårlig satt til 10% av

beregnet fangst hos kontrollerte og iakttatte fiskere.

Pkt. 4) Det erumulig åtreffe alle fiskerne efter at dagens fiske

er avsluttet. Ved kontrollen er de derfor bedt om å anslå hvor lenge

de har tenkt å fortsette. Vi har så gått ut fra at fangst pr. tids-

enhet vil være den samme efter kontrollen som før. Anslaget kan bli

noe lavt fordi fisket gjerne bedres utover kvelden og natten. En

annen usikkerhetsfaktor er tidsangivelsen. Flere momenter, f.eks.

vær og fangst, kan lett føre til forandringer, men antagelig med

avvik i begge retninger.

Pkt. 5) Fra samtlige som har fisket med garn på forsøksstrekningene

er det innhentet opplysninger om fangstene. Garnfisket samlet i 1977

liten deltagelse. Dels skyldes det rent personlige grunner hos ut-

øverne, men den økende slyplagen (algebegroing) som gjør seg gjeldende

på begge strekninger er hovedårsaken til den reduserte interesse.

På øvre strekning ble det tatt 1,6 kg, på nedre 22,3 kg.

De samlete beregnete dagsfangster er fremkommet ved å summere fangst

ved kontroll, beregnet fangst efter kontroll og beregnet fangst til

iakttatte, men ikke kontrollerte, fiskere.
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TOTALFANGSTEN I 1977

Tallene som er lagt til grunn ved beregning av stangfangstene på

kontrolldagene følger i tabellene 1 og 2.

Tabell 1. Antall fiskere og beregnet fisketid.

Number of anglers and estimated fishing hours.

øvre strekning Nedre strekning
U er strecth Lower stretch

Antall kontroller
Number controlled

Anvendt tid i timer ved kontroll
Fishing- time spent before inspection, (hours)

Oppgitt tid fortsatt fiske

239

510.6

358.7

168

289

427.9

345.1
Estimated fishing- time after inspection, (hours)

Iakttatte, ikke kontrollerte fiskere
Observed, but not inspected anglers

163

Tabell 2. Kontrollert og beregnet fangst kontrolldagene.

Observed and estimated catch of brown trout on census days.

øvre strekning Nedre strekning
U er stretch Lower stretch

Antall Antall
Kg Kg

Number Number

Fangst ved kontroll
Observed catch

Beregnet fangst efter kontroll
Estimated catch after inspection

Beregnet fangst ukontrollerte fiskere
Estimated catch of not inspected anglers

Beregnet samlet fangst kontrolldagene
Total estimated catch

204 34.980 205 73.220

195 32.130 147 46.960

127 20.930 105 33.030

526 88.040 457 153.210

Ved hjelp av et bevegelig gjennomsnitt er de fremkomne dagsfangster

brukt til å beregne utbyttet de dagene det ikke var kontroll. Et

anslag over den samlete fangst på kontrollstrekningene i 1977 er

satt opp i tabell 3.
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Tabell 3. Beregnet totalfangst på kontrollstrekningene 1977.

Estimated yield in number and kilo on the two re-
search stretches.

øvre strekning Nedre strekning
er stretch Lower stretch

Antall Antall
Number Kg Number Kg

Garnfangst
Gill net catch

Stangfangst før kontrollperioden
Rod catch before investigation period

Stangfangst uregistrerte fiskere
Rod catch by unspotted anglers

Stangfangst kontrollerte og registrerte fiskere
Rod catch by inspected and spotted anglers

Sum
Total

	

7 1.600 71 22.300

	

61 10.000 15 5.000

	

92 15.100 115 38.900

	

1215 203.300 1189 398.800

	

1375 230.000 1390 465.000

Settes de iakttatte, men ukontrollerte, fiskeres dagsfangster til

det samme som de kontrollerte fiskeres, vil beregningen gi total-

fangster på øvre og nedre strekning på 280 og 535 kg.

En kontroll av anslagene er omtrent umulig å få til. Fiskekortet

for Hallingdalselva i Gol kommune omfatter mer enn prøvestrekningene,

og oppsyn er ikke etablert. Dette fører igjen til at mange unnlater

å kjøpe kort og salgstallet forteller derfor lite om deltagelse i

fisket. En ofte brukt metode er å trekke ut en del tilfeldige fiskere

og sende disse et spørreskjema til besvarelse. I dette tilfelle ble

de fiskere som opplyste at de ville fiske i flere dager bedt om å

føre all ukontrollert fangst på spørreskjemaer og efter avsluttet

fiske sende svarene i ferdig adresserte og frankerte konvolutter.

På øvre og nedre strekning sa 35 og 78 seg villig til dette og av

disse returnerte 7 og 13 skjemaene. Det gir en svarprosent på 17,7,

noe som ligger over det man vanligvis får ved slike forespørsler.

De 13 fiskerne fra nedre strekning oppgav en samlet fangst på 29,550 kg

og 94 fisk, mens de 7 fra øvre noterte seg for en fangst på 67,960 kg

og 400 fisk. Ialt ble 143 enkeltfiskere kontrollert på nedre og 236

på øvre strekning.
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Regnes gjennomsnittsfangsten for de 13 som representativ for samt-

lige kontrollerte fiskere på nedre strekning, skulle de tilsammen

ha tatt 325 kg. Samme fremgangsmåte benyttet for øvre strekning

vil gi 2290 kg. I begge tilfelle må tallene tillegges den fangst

de ikke kontrollerte fiskere har fått. Det siste tallet er urimelig

høyt, mens resultatet fra nedre strekning vil ligge innenfor rimelig-

hetens grenser selv med den nevnte påplussing. Det er en vanlig er-

faring at det er de mest interesserte som svarer på slike henvendelser,

noe særlig resultatet fra øvre strekning bekrefter.

Ved henvendelse til 4 av de dyktigste og ivrigste fiskere på nedre

strekning har de oppgitt en samlet fangst i 1977 på 235 kg. Anslaget

på ca. 400 kg for stangfisket i kontrollperioden kan derfor synes for

lavt. Imidlertid er disse 4 i en slik særklasse både når det gjelder

dyktighet og innsats at kontrolløren finner forholdet rimelig. På

øvre strekning var det også enkelte som skilte seg ut, men ikke i

tilsvarende grad. De 3 fiskere med størst fangst har oppgitt å ha

tatt ca. 50 kg tilsammen, et tall som heller ikke får totalanslaget

på vel 200 kg til å virke urimelig. Med fangst menes i det ovenstående

bare ørret. Såvidt vites er det i 1977 bare tatt 2 sik på kontroll-

strekningene. Disse ble fisket med flue i terskelbasseng 41 på nedre

strekning.

Omregnet til fangst pr. arealenhet for hele elveleiet tilsvarer årets

beregnete utbytte 7,0 og 13,7 kg/ha på øvre og nedre strekning. Med

den nevnte korreksjon for de ukontrollerte fiskere vil utbyttene være

8,5 og 15,7 kg/ha. Antagelig er dette noe forsiktig vurdert. Tallene

er lavere enn ventet fordi målinger på et nøyaktig kartverk gav et

dobbelt så stort areal som tidligere antatt. En annen årsak er at

garnfisket gav et minimalt utbytte, mens det enkelte år kaster meget

av seg. I 1976 var garnfisket atskillig bedre, og det er mulig at

dette kan ha medvirket til en reduksjon året etter, fordi ørreten

Hallingdalselva er meget stasjonær. Den ulike fangst på de to av-

snitt skyldes ikke besøksfrekvensen, som er omtrent den samme på begge,

men antagelig ulik produksjonsevne. Dette diskuteres i avsnittet

om alder og vekst.
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Siden den gjennomsnittlige totaldødelighet bare er ca. 50% efterat

beskatningen har satt inn, skulle det være mulig"å bedre utbyttet.

Totaldødeligheten kan heves uten fare for bestanden. Eller man

kan holde seg innenfor den nuværende dødsrate ved at fisket re-

duserer den naturlige dødeligeht. Uten å vite hvordan dødelig-

heten er sammensatt er det umulig å si hvor stor fangstøkningen

kan være. Orreten vokser godt i Hallingdalselva og det er tydelig

at den kan underholde en større bestand. Hvis det gjeldende minste-

mål på 25 cm ble overholdt ville beskatningen begynne ett år senere

og det ville bli en årsklasse mer på elven. Viser det seg at ender

og mink lever meget av småørret bør antallet predatorer begrenses.

For tiden synes bestandene meget store.

Å supplere ørretbestanden ved utsetting av yngel og sommergamle

unger er unødvendig og ved riktig beskatning skulle det heller

ikke være nødvendig å slippe fangbar fisk. Hvis en utsetting av

større fisk skulle heve utbyttet merkbart, f.eks. til det dobbelte,

måtte det settes ut mye fisk. Med den nuværende gjenfangstprosent

på 50 ville det i 1977 ha vært behov for 2800 fisk på hver strekning,

i andre år adskillig mer. Med en dagspris på 8 kr for fisk i den

aktuelle størrelse vil omkostningene ved slike utsettinger blir store.

Men noe av det som spares ved å sløyfe utsettinger vil gå med til

oppsyn for å påse at fiskereglene overholdes. En fordel ved utsetting

av fangstferdig ørret er at de er forholdsvis lette å fange for den

uerfarne fisker.

Det er vanskelig å avgjøre hvorledes utbyttet i Hallingdalselva ligger

i forhold til andre større norske elver. De få avkastningsoppgaver

som foreligger er i de fleste tilfeller laget i forbindelser med

vassdragskjønn, og beregningsgrunnlaget varierer sterkt. Noen er

basert på iakttagelser, andre på spørreskjemaer eller oppsynsnotater.

Store ulikheter i avkastningen kan forklares ved forskjeller i topo-

grafi, fiskebestandens sammensetning, avstanden fra vann og graden

av regulering.

K. W. Jensen (1966) fant at det i 1965 ble fisket 4-5 kg ørret/ha på

en ca. 2 km lang strekning i Kvina ved Knabehøl. Edvard Josefsen
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anslo at det i øvre Tisleia ble tatt 20-25 kg ørret/ha i årene

1951/52. Fra Faslefoss i Begna oppgav Borgstrøm (1976) en avkast-

ning på flere hundre kilo ørret/ha i 1974. J. W. Jensen (1976)

anslo at det samme sted ble tatt 400-600 kg ørret/ha i 1976.

Både i Tisleia og i Faslefoss spiller tilvandring fra nærliggende

vann en betydelig rolle. Høye avkastningstall fra lange, ubrutte

elvestrekning betinger ellers forekomst av flere fiskearter. Fra

Glomma foreligger to oppgaver. Ved Tolga fant Borgstrøm et al.

(1975) en avkastning på ca. 43 kg/ha, hvorav ørret utgjorde 12-13 %.

Resten var harr som vandret inn fra andre deler av elven. I Stor-

elvdal regnet Løkensgard og Borgstrøm (1976) med en gjennomsnittlig

avkastning på rundt 30 kg/ha i årene 1969-75. Av dette utgjorde

ørret kanskje femteparten, harr og sik resten. Det gjelder for alle

oppgavene at de bygger på usikre arealberegninger og at en korrigering

av disse kan gi store forandringer. Av de nevnte vassdrag var Kvina

uregulert og de øvrige mindre regulert enn Hallingdalselva. For

Faslefoss synes reguleringen å ha liten betydning for fisket.

Løkensgard og Borgstrøm (1976) regnet derimot med at Glommaover-

føringen til Rena vil redusere avkastningen i Storelvdal med ca. 30%.

STANGFISKET I 1977

Stangfiskesesongen i Hallingdalselva er som nevnt kort og største-

parten av årsfangsten tas i løpet av l måned, tabell 4. Når enkelte

fiskere kan dominere så sterkt som tidligere vist, vil utbyttefordelingen

Tabell 4. Prosentvis fordeling av stangfangst-ens vekt på halvmånedsperioder.

Specification of rodcaught trout (per cent weight) on semi-
monthly periods.

1.-15. 16.30. 1.,-15. 16.-31. 1.-15. 16.31.
juni jUni juli juli aug. aug.

øvre  strekning
Upper stretch

Nedre strekning
Lower stretch

7,331,023,536,61,6

13,339,023,516,66,61,0
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i tid kunne påvirkes av disses valg av fisketid. Storfiskernes

sesong strekker seg imidlertid over flere av tabellens perioder og

er neppe årsaken til forskjellen mellom disse. De er oppstått som

et resultat av variasjoner i fangst pr. anstrengelse og besøksta11.

Det siste er regnet ut på grunnlag av kontrollerte og iakttatte

Tabell 5. Beregnet antall dagsbesøk

Estimated number of day visits.

øvre strekning
Upper stretch

Nedre strekning
Lower stretch

1.-15.16.-30.1.-15.16.-31.1.-15.16.-31.
junijunijulijuliaug.aug.

8141630939613

953874011978619

fiskere, tabell 5. Det fremgår at det største utbytte ikke ble

tatt i periodene med flest dagsbesøk. Fangst pr. anstrengelse

varierer følgelig i sesongen og utslagene kan være store, tabell 6.

Gjennomsnittstallene bygger på de opplysninger fiskerne gav ved

kontrollen, og de skjuler store ulikheter. De gode fiskere er få,

det store flertall får lite eller ingenting.

Som et gjennomsnitt for hele sesongen var fangsten pr. time i

terskelbassengene på øvre strekning 88% av fangsten på strykene.

Det tilsvarende tall for nedre strekning var 319%. Til tross for

det gunstige tall på nedre strekning ble terskelbassengene lite

benyttet og vesentlig av de beste tørrfluefiskerne. Regnet efter

vekt ble 34,0 og 34,1 % av de kontrollerte fangster på øvre og

nedre strekning tatt i terskelbassengene.

Tabell 6. Stangfangsten i g/time.

Rodcatch g/h.

øvre strekning
Upper stretch

Nedre strekning
Lower stretch

	

1.-15.16.-30.1.-15.16.-31.1.-15.16.-31.
junijunijulijuliaug.aug.

	

112917915823

	

1902941358218355
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De store forskjeller i utbytte fører også til stor uenighet i synet

på elven som fiskeplass. Ved samtlige kontroiler ble fiskerne bedt

om å uttale seg om dette. Noen er dermed blitt spurt 2 eller flere

ganger, men dette er gjort med hensikt fordi oppfatningene skifter

lett, avhengig av dagens resultat. Svarene finnes i tabell 7.

Omtrent 1/3 var fornøyd og det tilsvarer stort sett de som fikk fisk.

Resten var misfornøyd eller hadde ikke gjort seg opp noen mening om

fisket. Samstemmigheten blant fiskerne på øvre og nedre strekning var

stor. Ved en videre oppdeling finner man at fiskerne i terskelbassen-

gene var mer tilfreds enn strykfiskerne. Årsaken til det store antall

misfornøyde ligger nok i disses egen utilstrekkelighet som fiskere,

for som vist er mulighetene i Hallingdalselva store.

Tabell 7. Fiskernes oppfatning av fisket. Prosentvis fordeling
på 3 svar-alternativer.

The r,dfishers' opinion of the trout fishery. Percentage
distribution on three alternatives.

Antaly Fornøyd Vet ikke Misfornøyd
svar  answers Satisfied No particular opinion Not satisfied

øvre strekning
Upper stretch

Nedre strekning
Lower stretch

243 35 16 49

233 33 17 50

En del fiskere med lang lokal erfaring ble bedt om å sammenligne

årets fiske med tidligere års. Svarene er få og spriker meget,

men flertallet holder på at stangfisket i 1977 ikke var dårligere

enn i de siste årene. Mange peker imidlertid på at det er blitt

vanskeligere å drive fisket. De enkelte redskapstyper stiller ulike

krav til plass og med det store antall fiskere oppstår det lett inter-

essemotsetninger. I registreringsperioden er det regnet med 1215 og

1185 dagsbesøk på øvre og nedre strekning. På årsbasis er tallet noe

større fordi besøk før registreringen startet og de fiskere som ikke

er observert kommer til. Samlet blir det kanskje 1400 besøk på hver

av strekningene, som ikke er mer enn 5,5 og 4,0 km lange. Den høye

deltagelsen i fisket vil periodevis kunne virke utbyttebegrensende,

men ikke fordi bestanden overbeskattes.
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VÆRETS OG VANNFØRINGENS BETYDNING FOR FISKET

Vanligvis er fisket i våre større lavlandselver best på forsommeren

når flommen er på retur og vannføringen tillater bruk av kastered-

skap. Samtidig er temperaturen og dermed fiskens næringsbehov stig-

ende, og det finner sted en rik insektklekking som kan dekke dette.

I vassdrag med sterkt fiske spiller det også en rolle at ørreten er

minst kroksky på denne tiden. Senere øker mistenksomheten og tempera-

turen kan stige så høyt at fisken holder seg i ro. Ørreten får den

velkjente stureperioden. I Hallingdalselva vil man normalt få en

periode med vanntemperatur over 200 C.

Utover sensommeren øker fiskens aktivitet og utbyttet stiger inntil

nedkjølingen blir for stor. Av de faktorer som kan påvirke dette

mønstret er antagelig vannføringen den mest utslagsgivende. Fisket

i Hallingdalselva i 1976 ble angivelig sterkt redusert av døgnvaria-

sjoner i vannføringen i juni-juli, fig. 2. Svingningene kunne være

opptil 0,5 m, og fisken ble urolig, samtidig som fisket ble vanskelig-

gjort. I 1977 kom fisket sent igang på nedre strekning fordi en

varmebølge i midten av juni førte til hurtig snesmelting og stor ti1-

renning fra Hemsils felt. Først da vannføringen sank til 100 m3/s

kom det fart i fisket. Årets største utbytte pr. anstrengelse fikk

man i slutten av juni. Men som helhet ble antagelig junifangsten

lavere enn normalt, selv om vel halvparten av årsfangsten ble tatt i

denne måneden. Senere påvirket neppe vannføringen fisket, og det

lave utbyttet i juli kan skyldes høy vanntemperatur. Deltagelsen

i fisket nådde toppen i første halvdel av juli. I slutten av måneden

satte det inn med kulde, skodde og regn som skremte både fisk og fiskere.

Da væromslaget kom i august økte fluefangstene kraftig, men p.g.a. liten

deltagelse ble augustfangsten samlet langt mindre enn i de øvrige

måneder.

På den øvre strekningen ble ikke fisket hindret av vannføringen.

Det kom igang tidlig i juni og gode enkeltfangster ble helt opp-

skriftsmessig tatt i månedens første halvdel. Slutten av juni og

begynnelsen av juli var karakterisert ved høyt besøkstall, men

synkende fangster. Mot slutten av måneden steg fisket til års-

beste. Mange fiskere kom til og fangst pr. anstrengelse var høyere



enn i noen annen periode. Dette skyldes værforholdene som favor-

iserte markfisket. På denne strekningen er dette mest effektivt.

Med overgang til godvær i august ble fisket meget dårligere og

sluttet tidlig i måneden. Både med hensyn til avkastningens

størrelse som måten den høstes på, skiller de to strekningene seg

fra hverandre.

ØRRETENS ALDER

Som nevnt innledningsvis var antall prøver i 1977 lite. Ialt ble

det bare tatt 82 skjellprøver, noe som er helt utilstrekkelig for

en analyse av bestandsammensetningen. Materialet fra alle år er

derfor slått sammen. Tilsynelatende er det ikke skjedd forandringer

av hydrologisk, kjemisk eller beskatningsmessig art som skulle gjøre

dette uforsvarlig. Derimot er prøvene fra de to elveavsnitt behandlet

hver for seg. Videre er det i tabell 8 skilt mellom fisk tatt på

garn og stang. Garnfisket ble drevet om høsten efterat stangfisket

var avsluttet med en forsøksserie på 24, 26, 29, 32, 35 og 40 mm

maskevidde. Ingenting i det foreliggende materialet tyder på at de

to redskapstyper har beskattet ulike deler av bestanden, f.eks. at

større fisk unngår krokredskap. Under det lokale garnfisket brukes

derimot maskevidder som fanger best på den større ørret. Samlet

består materialet av 784 fisk, med omtrent like mange fra hver strek-

ning. Av tabell 8 fremgår det at aldersfordelingen i fangstene ikke

er den samme. I stangmaterialet fra øvre og nedre strekning er

gjennomsnittsalderen 3,8 og 4,3 år, i garnmaterialet 3,7 og 4,1 år.

Det er innslaget av de aller yngste fisk som er avgjørende. 2- og

3-åringer utgjør 50% av stangmaterialet på øvre strekning, mot 32,9%

på nedre. Noen vandringshindringer nedover eksiterer ikke, og neden-

fra kan ørreten gå opp mot Vermefoss midt på øvre strekning. Når en

slik signifikant ulik aldersfordeling kan oppstå tross gode kommunika-

sjonsmuligheter, tyder det på en høy grad av stedbundenhet. Ned-

vandring fra vassdragene ovenfor ville hatt en utjevnende effekt,

men det er lite som tyder på at det er noe stort sig av fisk nedover.

Efter reguleringene er den såkalte "fjellfisk" blitt nesten borte og

merkinger av vill og utsatt fisk både i Hemsil og Hallingdalselva har

gitt få gjenfangster utenfor slippområdene. For driftsplanleggingen



Tabell 8. Aldersfordeling og beregnet vekst.

Age composition and mean back- calculated Zengths.

Alder
Age

2 år
3

ti4
5

ti6
17

8
9
10

2 år
3"

14
ti5
ti6
ti7
18
ti9

10
11

2 år
3 II
4 II
5 II
6iri
7II

2 år
ti3

4
/I5
ti6
117

8

Antall
Number

46
105
82
39
12
11
4
2
1

1
1

5,7
5,4
5,0
4,7
4,8
5,1
5,0
6,2
4,5

5,8
5,3
5,0
5,1
5,4
5,0
5,2
3,7
5,8
5,0

5,6
4,9
4,7
5,2
6,0
3,8

5,0
5,0
5,0
4,6
6,3
4,3
5,6

12

12,9
11,6
11,2
10,5
10,3
11,2
10,1
12,5
9,9

13,2
11,7
11,3
11,0
11,4
10,9
10,7
8,7
11,3
8,4

11,3
11,1
11,0
11,1
14,4
10,8

11,8
10,8
11,4
10,6
12,1
9,1
10,8

13

17,7
17,4
16,3
16,0
17,6
15,2
17,0
15,7

19,2
18,4
17,4
18,0
17,8
16,7
13,3
17,2
12,9

16,7
17,2
17,5
22,5
17,7

18,5
18,3
17,7
18,2
13,9
17,8

14

22,7
22,3
21,6
23,5
19,4
22,6
21,0

25,6
24,1
25,0
24,5
23,4
17,3
30,4
17,9

22,4
22,7
25,0
21,9

25,0
25,8
24,6
21,5
26,6

15

26,3
26,5
28,0
24,3
27,9
24,8

29,6
30,7
29,8
28,3
23,7
34,3
22,7

25,8
27,3
26,5

30,6
31,3
30,3
35,3

16

30,5
31,6
28,3
32,6
26,8

35,1
34,0
32,2
27,9
37,2
30,6

31,5
30,5

34,9
36,4
47,3

171819110

øvre strekning -
stang 1973-74-76-77.

Upper stretch - rod.

34,2

	

31,133,5

	

36,439,142,2

	

28,530,031,433,2

Nedre strekning -
stang 1973-74-76-77.

Lower stretch - rod.

38,2

	

35,438,0

	

30,533,536,1

	

41,245,047,450,4

	

38,045,048,650,7

øvre strekning -
garn 1976.

Upper stretch - net.

31,5

Nedre strekning -
garn 1974-76.

Lower stretch - net

44,1

	

50,453,7

1
11

54,0

302

21
89
97
68
32
16
8
1
1
1

334

2
40
41
13
1
1
98

3
12
19
11
3
1
1
50



Fig. 3 Typisk parti fra øvre strekning av undersøkelsesområdet.

Typical situation from the upper stretch of the River Hallingdalselv.
Foto V. Ree

Fig. 4 Typisk parti fra nedre strekning av undersøkelsesområdet.

Typical situation from the lower stretch of the River Hallingdalselv.
Foto V. Ree
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er dette et moment av betydning. Tiltak vil først og fremst komme

den strekning til gode der arbeidet sette's inn. Den ulike alders-

sammensetning kan skyldes både fangsttekniske og miljøbetingete for-

hold. Som nevnt er de to elveavsnitt meget forskjellige. Det øvre

er grunt, fullt av oppstikkende steiner med et utall av standplasser,

som spesielt passer for småfisk. Samtidig er det lett å fiske her.

Reduksjonen av vannføringen til 2,5 m3/s i 8 måneder av året kan

imidlertid tenkes å øve et press på bestanden og da særlig på den

store fisken. Det nedre avsnitt med dype strømmer og store kulper

er derimot et ideelt storfiskområde. Fig. 3 og 4. Ifølge TP Eksinge-

dal synes gode overvintringsmuligheter, dvs. kulper som ikke bunn-

fryser eller tørker ut, å bety meget for ørretbestanden i regulerte

vassdrag (Larsen et al. 1978).

Når materialet fra flere år slås sammen, vil eventuelle forskjeller

årene imellom utviskes. I fangstene fra 1973 og -74 er 4- og 5-årige

fisk, dvs. årsklassen 1969, fåtallige, tabell 9. Dette går igjen

på begge strekninger, men det er mest utpreget på nedre. En regulerende

faktor som er overordnet de lokale må ha virket inn, men hvilken

er foreløpig uvisst.

Tabell 9. Stangfangstenes alderssammensetning 1973-74.

Age composition of the rodcaught trout 1973- 74.

Alder i år
44ge, years

øvre strekning/Upper stretch
19731974

Nedre strekning/Lower stretc
19731974

2 12 30 9 9

3 16 61 38 26

4 7 17 6 31

5 6 6 13 11

6 5 4 11 9

7 4 5 3 5

8 1 2 0 6

9 2 0 0 1

10 0 1 0 0

11




0 1
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Fisken er altså ung når beskatningen setter inn. Fra 4-års alderen

er den gjennomsnittlige overlevelsesprosent ca. 50 og mange eldre

fisk kan derfor ikke ventes. I materialet på 784 fisk er det to

10-åringer og en 11-åring. Med det omfang fisket har er det grunn

til å tro at beskatningen er den viktigste dødsårsak. Men bevis

for dette har vi ikke, siden villfiskmerkingen ble mislykket.

ØRRETENS VEKST

Til tross for at fiskebestanden antagelig er stor, er veksten hurtig,

tabell 8. Men også i dette henseende er det forskjell på fisken

fra de to avsnitt. For alle aldersgrupper gjelder det at ørreten

vokser hurtigere på nedre strekning enn på øvre. Spesielt er for-

skjellen stor, både relativt sett og absolutt, fra 3. til 6. leveår.

I denne del av livet er den gjennomsnittlige årlige lengdeøkning

ca. 1,5 cm større på nedre enn på øvre strekning. Den ulike vekst-

hastighet fører til at gjennomsnittslengden for 6 års fisk er 30,5

og 35,1 cm på henholdsvis øvre og nedre avsnitt. Med økende alder

avtar veksten, men ikke i noe tilfelle har det vært antydning til

vekststopp, noe som ellers ikke er ualminnelig hos individrike elve-

stammer.

Lengdeøkningen er en side av veksten, vektøkningen en annen. Lengde/

vekt-forholdet er godt til å være en stasjonær bestand i rennende

vann. Men igjen er det forskjell mellom bestandene på de to strek-

ninger. På den øvre ligger den gjennomsnittlige K-faktor for de

ulike cm-grupper like under 1, på den nedre noe over, tabell 10.

Kombinasjonen av hurtigere vekst og bedre kondisjon på nedre strekning

fører til at fiskens vektøkning er betydelig større på denne. Fisken

i prøvene er tatt på forskjellig tid i vekstsesongen og er ikke dir-

ekte sammenlignbare. For å regne ut den gjennomsnittlige fiskevekt

ved avsluttet årsvekst er sluttlengdene i tabell 8 og K-faktorene i

tabell 10 anvendt. Resultatet er vist i fig. 5.

Fisken på øvre strekning veier 35-40 % mindre enn jevnaldrende fisk

på nedre, f.eks. veier seks-åringer i gjennomsnitt 250 og 465 g på

de to avsnitt.
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Tabell 10. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor. Antall i ().

Mean condition factors. Numbers in ().

Lengde cm øvre strekning Nedre strekning
Length Upper stretch Lower stretch

22

23

0,91

1,01







24 0,98 (22) 0,98 (23)

25 0,98 (20) 1,05 (19)

26 0,91 (13) 1,02 (14)

27 1,00 (9) 0,98 (17)

28 0,94 (14) 1,06 (21)

29 0,97 (9) 1,08 (17)

20 0,99 (6) 1,05 (19)

31 0,98 (10) 1,05 (14)

32 0,99 (4) 1,05 (17)

33 0,99 (4) 1,06 (17)

34 0,92 (1) 1,09 (12)

35 0,99 (6) 1,09 (15)

36




1,00 (9)

37




1,04 (5)

38




1,10 (5)

Forskjellene i veksthastighet og aldersammensetning fører til store

ulikheter i fangstsammensetningen, tabell 11. ørreten som fiskes på

øvre strekning veier knapt halvparten så meget som den på nedre.

På begge avsnitt er fisken fra terskelbassengene litt større enn

ørreten fra strykene. Men det er tydelig at forskjellen mellom

elvetypene er mer avgjørende for individstørrelsen enn forskjellen

mellom terskelbasseng og stryk. Maksimalvektene synes å stå i samme

forhold til hverandre som medianvektene. Efter innhentede opplysninger

er det tatt ørret på 3-4 kg på øvre og 6-7 kg på nedre strekning.

I 1976 ble det på sistnevnte tatt en ørret på 6 kg på flue og andelen

fisk opp mot kiloen eller mer, er relativt stor. Dette fører igjen
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til at de to avsnitt tiltrekker ulike kategorier fiskere. På det

nedre finner man flertallet av de dyktige kasttrne, som kommer igjen

årvisst på jakt etfter storfisken. Tabell 11 viser også at en meget

stor del av fangsten, totalt kanskje nærmere 50%, er mindre enn minste-

målet. Det skulle derfor være mulig å bedre driften, slik som tid-

ligere diskutert.

Vekt- og lengdeøkning gir uttrykk for kvaliteten, for ørret blir

kjøttfarven også meget brukt. Av 157 ørret på 25 cm eller lengre

tatt med stang på øvre strekning i årene 1973-77, var 40,1 % lyse-

røde eller røde i kjøttet. De tilsvarende tall for nedre strekning

var 293 og 60,1 %. Selv om inndelingen skjer efter skjønn, synes

andelen av fisk med rødfarvet kjøtt å være høy når det tas i betrakt-

ning at det dreier seg om stasjonære bestander i elv.

Efter avkastningen å dømme kan ikke bestandstørrelsene være årsak

til forskjeller i vekst og kvalitet på de to strekninger. Antagelig

ligger næringsforholdene til grunn, selv om det ikke kan sees bort

fra at det er mer energikrevende for fisken å oppholde seg på den

øvre, mer strømhårde strekning. Sommeren 1976 hadde ørreten på

nedre strekning gjennomsnittlig dobbelt så meget maveinnhold, (i vekt)

som fisk på den øvre. Riktignok var også den enkelte fisk gjennom-

snittlig dobbelt så stor, men det er uvisst hva det betyr i denne

sammenheng. Spesielt trekker fisk fanget på nedre streknings stryk-

partier verdien opp. En tilsvarende forskjell mellom ørret fanget

på stryk og i terskelbasseng ble ikke funnet på øvre strekning. Også

kvalitativt var det forskjell på strekningene ved at vårfluer og døgn-

fluer, (larver og voksne) utgjorde 90% av maveinnholdet på nedre mot

60% på øvre strekning (Aass 1977).

Det må antas at næringsproduksjonen nedenfor Go1 favoriseres både av

den reduserte strømhastighet og den økte tilførsel av næringsstoffer

som følger med utslipp fra tettstedet. Tilskuddet fra omgivelsene

må også være større for nedre strekning, der løvkratt og dyrket mark

danner breddene, enn på øvre hvor granskogen er dominerende.
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Fig. 5 Forholdet mellom gjennomsnittsvekt og alder for ørret fra
forsøksstrekningen.

Relation between mean weight and age of trout from the
research stretches.

Tabell 11. Fiskestørrelsen i kontrollerte stangfangster 1973
- 77.

Size of rod- caught trout 1973- 77.




Antall
Number

minst
min

Lengde cm
Len th cm
median
median

størst
max

minst
min

Vekt g
Wei ht
median
median

størst
max

øvre str. stryk 260 12 22 44,5 15 115 900
Upper str. rapid

øvre str. basseng 44 19 24 47 75 145 1100
Upper str. pool

øvre str. total 304 12 23 47 15 125 1100
Upper str. total







Nedre str. stryk 255 15 29 53 40 260 1815
Lower str. rapid







Nedre str. basseng 81 15 29 57 35 285 2120
Lower str. pool







Nedre str.total 336 15 29 57 35 260 2120
Lower str. total
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UTSETTING AV ORRET

Efter planene skulle merket ørret, både vill og oppforet, slippes

så tidlig at de var tilstede i vassdraget da fiskesesongen begynte

for alvor. Meningen var å sammenligne vandringene og fangstdødelig-

heten til de to grupper og få et inntrykk av hvor omfattende utsett-

ingene måtte være hvis de skulle bety noe for fisket. Stort sett gikk

ingenting efter planen. Tross flere forsøk og betydelig innsats av

arbeidskraft, 6 mann på det meste, lyktes det bare å fange 160 vill-

fisk med not. En annen uheldig omstendighet var at den beste fangst-

plassen lå nedenfor nedre forsøksstrekning. Også oppdrettet fisk

kunne bare skaffes i et lite antall. Først 30. juni var begge grupper

satt ut, og da hadde fisket vært igang lenge. Siden villfisken ble

fanget og sluppet i terskelbasseng ble oppdrettsfisken også satt i

slike, men ikke alltid i de samme. Detaljer om utsettingene finnes

i tabell 12. Innsamlingen av merker og opplysninger ble gitt høyeste

prioritet og av ialt 193 gjenfangster mangler nøyaktig fangststed bare

for 3.

Tabell 12. Orretutsettinger i 1977.

Trout stocking in 1977.

Dato Antall Sted - stamme Lengde em Vekt g
Date Number Place - breed Len th cm Wei ht

minste median største minste median største
min median max min median max

	

30.6. 413 øvre str. basseng 24 28 37 135 223 620
Upper str. pool
3-årig Randselv

Brumunda

	

30.6. 136 øvre str. basseng 16 19 24 45 82 160
Upper str. pool
3-årig Fiplingvann

	

28.-30.6. 160 øvre/nedre str. basseng 15 22 53 35 139 1310
Upper/lower str. pool
villfisk

I tabell 13 er alle slipp av oppforet fisk i årene 1974-77 oppført

og gjenfangstene fordelt etter forsøksstrekning og strømhastighet.

Tallene for 1977 er ikke helt fullstendige, da det i det siste er



Tabell 13. Gjenfangst av oppforet ørret sluppet i Hallingdalselva ved Gol

Recaptures of stocked trout released in River Hallingdalselv at  Gol.

Gjenfangststed/Recapturesi t e

Utsettingsted
Stocking site

Antall
Number

øvre str.
Upper str.

strykt.bass.
rapidpool

Nedre str.
Lower str.

strykt.bass.
rapidpool

Ikke
oppgitt

unidentified

Ovenfor/nedenfor
forsøksområdet

outside research stretches

Antall Total gjenfangst %
Number Total recapture %

4

2

1974 øvre str.
Opper str.
Stryk
Rapid

1974 Nedre str.
Lower str.
Stryk
Rapid

1976 øvre str.
Upper str.
Stryk
Rapid

1976 øvre str.
Upper str.
T.bass.
Pool

1976 Nedre str.
Lower str.
Stryk
Rapid

1976 Nedre str.
Lower str.
T.bass.
Pool

1977 øvre str.
Upper str.
T.1Yass.
Pool

1977 øvre str.
Opper str.
T.bass
Pool

330 126 11  1

250 59

250 38 71 3

250 74 17 4

0 3

7 3

1 0

1

142 43,0

78 31,2

120

44,2

101 40,4

73

39,3

84 42,0

158 38,3

35 25,7

1

9

7

5

5

10

136 12 18 0  0

200 39 29 0

200 30 42 2

413 67 80 6 2 0
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kommet til merker som tilsvarer ca. 2% gjenfangst. Med et par unn-

tak ligger den rapporterte gjenfangst på mellom«40 og 50 %. Til

dette kommer de gjenfangster som ikke meldes fordi fisken har mistet

merket eller fordi fiskeren har unnlatt å gi det fra seg. Antagelig

er det tillegg som må gjøres lite, dels fordi kontrollen var god og

dels fordi den øyeblikkelige naturlige dødelighet sannsynligvis er

meget liten de første 2-3 uker efter utsettingen da de fleste gjen-

fangster gjøres. All merket fisk gikk til kontroll i anlegget i

lengre tid før de ble sluppet. Med den utsettingstetthet som er

benyttet kan gjenfangsten første sommer grovt regnet settes til 50%.

Derimot må vinterdødeligheten være meget høyere enn for villfisk

av samme størrelse. Av tabell 14 fremgår det at gjenfangsten året

efter utsettingene er lavere enn hva som kunne ventes hvis man legger

villfiskens naturlige dødelighet til grunn. Efter utsettingen i 1974

ble det samme sommer meldt gjenfanget 203 av 580 utsatte, dvs. 35%.

Tabell 14. Gjenfangstene fordelt på år efter utsetting.

Yearly distribution of recaptures.

Utsettingsår
Stocking year

Antall
Number




Gjenfanget
Recaptured in:





1. 2. 3. 4. år/year

1974 580 203 14 2 1




1976 900 367 11





Teoretisk skulle det da være igjen 377 stykker da fisket begynte i

1975. Men dette året ble det bare gjenfanget 14 stykker, dvs. 3,7 %,

av den antatte bestand. De tilsvarende tall efter utsettingen i

1976 var 40,8 og 2,1 %. Gjenfangstene i annet år var altså bare

1/10 - 1/20 av utsettingsårets. Utvandring kan man se bort fra

som årsak. For det første er den liten og for det andre drives

fisket intensivt i hele vassdraget. Den eneste forklaring på ned-

gangen er dødeligheten fra ett år til ett annet, i disse tilfellene

må den være fra 90-95 %. Den naturlige dødelighet til villfisken i

vassdraget kjennes ikke, men den årlige totaldødelighet er beregnet

ca. 50%.
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Med det hårde fisket som drives, er det grunn til å tro at naturlig

dødelighet utgjør den minste del av den totale. Hos utsatt fisk er

den kanskje 3-4 ganger høyere enn hos villfisken. Det har ikke vært

mulig å skaffe tilstrekkelig materiale til å undersøke når den natur-

lige dødelighet er størst, men det er rimelig å tro at den rammer

hårdest i en knapphetsperiode som vinteren. En ørretutsetting sen-

høstes 1976 i Hemsedal gav i 1977 en gjenfangst på 19,4 % til tross

for et intenst fiske. I dette tilfelle er det ingen tvil om at døde-

ligheten fant sted om vinteren, til tross for at fisken ikke var

svekket av et lengre elveopphold og at den var meget stor, gjennom-

snittlig 858 g. Størrelsen synes å ha en gunstig virkning på over-

levelsesevnen. Av de 28 fisk som er gjenfanget i Hallingdal ett eller

flere år efter utsettingen var 23 sluppet på nedre strekning. Det

skulle bekrefte den tidligere antagelse om at levevilkårene er hårdest

på øvre del. De få fisk som overlever vinteren synes imidlertid å

greie seg godt. Et lite forbehold må imidlertid tas, fordi tallene

bygger på innsendte oppgaver. Ifølge disse skulle de 14 fisk gjen-

fanget i 1975 efter utsettingen i 1974 og de 11 tatt i 1977 efter

1976-utsettingen hatt en gjennomsnittlig vektøkning på hhv. 94,3 og

72 %. Lengdeøkningen på ett år var for de to grupper 7,9 og 8,5 cm.

Mange av disse gjenfangstene er gjort utenfor forsøksstrekningene

og hvor det vesentligste av tilveksten har foregått er ukjent.

FORHOLD SOM PÅVIRKER GJENFANGSTEN

de tre utsettingsårene ble fisken sluppet i begynnelsen, midten og

slutten av juni (fig. 2). Spredningen i tid synes ikke å ha hatt

noen betydning for den totale gjenfangst. Fiskeintensiteten har til

enhver tid vært stor nok til at den bitevillige fisk er blitt høstet.

Derimot har utsettingstiden meget å si for hvor lang tid det går

mellom utsetting og gjenfangst. Hvis man i tabell 15 sammenligner

de tre utsettingene på øvre strekning fremgår det at dess senere

fisken er blitt satt ut, dess fortere er den blitt tatt opp igjen.

Den tidligste utsettingen ble foretatt i 1974. Da ble 28% av alle

gjenfangster tatt innen to uker. Densenesteutsettingen foregikk

i 1977 og 44.3 og 73,4 % av gjenfangstene var gjort efter hhv. en

og to uker. Tallene fra det siste år bygger bare på utsettingen av



Tabell 15. Tid mellom utsetting og gjenfangst. Tallene angir prosent av total gjenfangst.

Semi-monthly distribution ofrecaptures. The numbers indicate per cent of total recapture.

stryk
rapid

stryk
rapid

stryk og bass.
rapid and pool

stryk og bass.
rapid and pool

basseng
pool

Utsetting
Stocking

6/6 øvre str.
1974 Upper str.

6/6 Nedre str
1974 Lower str.

15/6 øvre str.
1976 Upper str.

15/6 Nedre str
1976 Lower str.

30/6 øvre str.
1977 Upper str.

2 uker 2-4 uker 4-6 uker 6-8 uker 8-10 uker ;> 10 uker
2 weeks 2-4 weeks 4-6 weeks 6-8 weeks 8-10 weeks 10 weeks

	

28,3 38,0 21,1 6,3 1,4 4,9

	

16,7 26,9 19,2 9,0 9,0 19,2

	

69,2 16,7 7,7 0,5 1,8 4,1

	

39,6 22,9 14,6 3,8 6,4 12,7

	

73,4 17,1 4,4 1,3 2,5 1,3
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de 413 Brumunda- og Randselvørretene. De få og små Fiplingvann-

fiskene er holdt utenfor, selv om 80% av disse ble tatt innen 2

uker. Forholdet må skyldes at antall fiskere øker sterkt utover

i juni og når en topp i begynnelsen av juli. Det samme mønster

gjenfinnes på nedre strekning, men gjenfangstene herfra er jevnere

fordelt i tid. Dette synes å vise at øvre strekning, som nevnt

tidligere, er lettest å fiske.

Fordi de fleste gjenfangster gjøres umiddelbart efter at fisken er

satt ut i elven, kan utsettingene bety en del for utbyttet i noen

uker selv om de på årsbasis bare utgjør en liten del av fangsten.

Ved alle utsettinger er fisken blitt godt fordelt på de forholds7

vis begrensete slippsteder. Sterk spredning var ikke mulig p.g.a.

sammenligningene som skulle foretas. Spredningens betydning for

gjenfangsten bør undersøkes ved første anledning.

Fisken ble også satt ut under,- og har også levet med svært ulike

vannføringer. Spesielt var sommeren 1976 avvikende med stor vann-

føring og kraftige døgnvariasjoner. Gjenfangsttallene tyder ikke

på at denne faktor har hatt noen betydning.

Mellom de to oppdrettede utsettingsgruppene i 1977 (tabell 12) for-

holder gjenfangstene seg som 5:8. Bortsett fra avstammingen skiller

fisken seg i størrelse. Medianlengden for Fiplingvannfisken var 19 cm

mot 28 cm for Randselv - Brumundafisken. Ved utsettingene i 1974

og -76 var medianlengdene henholdsvis 24 og 28 cm. Gjenfangsten

var størst i 1976 på både øvre og nedre strekning, selv om forsk-

jellene var små. Alt tyder på at utsettingslengden har betydning

for gjenfangstresultatet og det kommer enda bedre frem om utsett-

ingsmaterialet deles opp i cm-grupper. Man får da en klar positiv

sammenheng mellom utsettingslengde og gjenfangstprosent, som vist

i fig. 6. Hvis all fisk under 25 cm i utsettingsmaterialet holdes

utenfor, blir gjenfangstprosentene som oppført i tabell 16. For

1974-utsettingen er resultatene blitt vesentlig bedre, fordi det

dette år ble sluppet meget småfisk. Utsettinger av regnbueørret

på øvre strekning i 1964 gav resultater svært overensstemmende med

de siste års utsettinger av brun ørret. Vi fikk høy øyeblikkelig

gjenfangst, og fisken vandret lite. Totalgjenfangsten var sterkt

avhengig av utsettingsstørrelsen og lå på samme nivå som i 74-77

(Aass 1970).



gjenfangst
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Fig. 6 Forholdet mellom gjenfangst- og utsettingslengde.

Relation between length at recapture and length at stocking.

CM
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Tabell 16. Gjenfangstprosenter for hele materialet og for ørret
på 25 cm eller mer.

Recaptures (per cent) for all trout and for trout ?-t25 cm.

Hele materialet
Total catch

Fisk25 cm
Fish

43,0 49,1

31,2 39,8

44,2 44,9

39,3 39,7

38,3 38,3

1974 øvre strekn.
Upper stretch

11 Nedre strekn.
Lower stretch

1976 øvre strekn.
Upper stretch

11 Nedre strekn.
Lower stretch

1977 øvre strekn.
Upper stretch

En økning av fiskestørrelsen ved utsetting vil antagelig også gi

en bedre fordeling av gjenfangstene i tid, fordi den større fisken

blir fisket opp senest. Det er klare fordeler ved en slik fremgangs-

måte, men fisken blir da noe dyrere i innkjøp. Hvis man ønsker å

gjøre fisket i Hallingdalselva mer attraktivt vil det sannsynligvis

være riktig å sette ut få, store ørret med rødt kjøtt som gir den

heldige fisker en virkelig opplevelse. Denne veien har man slått

inn på i Hemsedal, der fisket har fått stor betydning for sommer-

turismen.

Et påfallende trekk ved utsettingen i 1974 var fiskens stedbundenhet.

På begge strekninger ble ørreten satt på strykene og av de 203 gjen-

fangster innenfor forsøksstrekningene ble bare 18 tatt i terskel-

basseng. Utsettingene i 1976 og -77 utmerker seg derimot ved stor

utveksling av fisk mellom stryk og terskelbasseng. Fiskestørrelsen

synes å være uten betydning, fordi den småfalne Fiplingfisken opp-

fører seg som den større. 1974-utsettingen foregikk tidlig i juni,

og vannføringen på øvre strekning var omtrent den samme som i 1977.

Antagelig spiller avstamming og oppdrettsmåte størst rolle når det

gjelder vandringer. Flertallet av vandringene vi har registrert

har Nrrt korte og de lange vandringene er naturlig nok nedoverrettet.
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Mens et par fisk er tatt ovenfor forsøksstrekningene, og da bare

etter noen få hundre meter, er ialt 40 stykker gjenfanget mer enn

10 km nedenfor nedre forsøksstrekning. Disse gjenfangstene er gjort

om høsten i utsettingsåret eller senere og det virker som om høst-

og/eller vårflom utløser vandringene. Den ørreten som hadde den

lengste registrerte vandringen ble gjenfanget i Krøderen, en strekning

på ca. 7 mil målt efter vassdraget. Fisken som er fanget utenfor

forsøksstrekningene er for det meste tatt på garn. Innenfor forsøks-

strekningene er totalt 12 gjenfangster gjort med garn og alle på

nedre strekning. Resten er tatt med ulik stangredskap. Hvis det

er stangfiskernes muligheter man ønsker å bedre, er utsettinger et

middel til dette.
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SAMMENDRAG

Avkastningen av ørret i den sterkt regulerte Hallingdalselva ble
i 1977 beregnet på to forsøksstrekninger som skilte seg meget fra
hverandre både topografisK og hydrologisk. Den øvre var brattest
og de pålagte minstevannføringer er 2,5 m3/s om vinteren og 10 m3/s
om sommeren regnet ved utløpet av Strandafjorden. Totalutbyttet
ble anslått til 7-8 kg/ha. På den roligere nedre strekning hvor
vannføringen er betydelig større, ble fangsten beregnet til 14-16 kg/ha.
Av fangstvekten ble bare 0,5 og 4,5 % tatt med garn på henholdsvis
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. Variasjonene 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 utsettingsområdet
til gode.

Den gjennomsnittlige fangstalder er lavere på øvre enn på nedre
strekning. En lavere levealder i de øvre deler kan skyldes vanske-
ligere leveforhold, spesielt om vinteren. På begge strekninger
beskattes ørreten fra 2-års alderen og fangstene består hovedsakelig
av 3-5 år 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 gjennomsnittlig årlig tilvekst på 5 cm. På nedre strekning er
tilveksten 6 cm for tilsvarende alder. På den øvre strekning ligger
K-faktoren litt under 1.0, på den nedre noe over 1.0. Ulik fangst-
alder, veksthastighet og K-faktor fører til store forskjeller i
fangstsammensetningen på de to strekningene. I gjennomsnitt veier
fisken fra øvre bare halvparten så meget som fisken fra nedre strekning.
Av fisken på 25 cm eller mer er 407. rød i kjøttet på øvre og 60% på
nedre strekning.

Etter fisket å dømme skyldes vekst- og kvalitetsforskjellene ikke
ulike bestandstørrelser, 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 strømhastighet og øket tilførsel
av næringsalter.

Forfatterens adresse: Fil.dr. Per Aass, DVF-Fiskeforskningen,

1432 ÅS - NLH.
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SUMMARY

The yield of brown trout was estimated on two stretches of the heavy
regulated River Hallingdalselv. Their acreages were identical, but
they differed in length, topography and hydrology. The upper stretch
was steep and shallow with minimum water flows in winter and summer of
2.5 and 10 m3/sec respectively. The lower one was calm and deep with
a much greater waterflow. The total •ield in 1977 was estimated to
7-8 kg/ha for the upper and to 14-16 kg/ha for the lower stretch.
The numbers caught on each stretch were very much the same, but the
mean weight of trout caught in the upper stretch was only about one
half of that in the lower stretch. 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 stretch and the average catch
per fishing day was one trout. The individual catches varied, how-
ever, greatly.

The years' plantings of legal-sized trout have given returns of
40-50 %. A positive correlation between the length of stocked fish
and rate of recapture exist. Most of the recaptures were made with-
in 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 average younger
than trout from the lower one, possibly due to the hardships of over-
wintering. Fishing reduces a year class from its third summer on,
and the catches consists mainly of fish 3-5 years old. I all 784
trout were aged 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
stretch respectively. The condition factors for trout of the same
lengths were cZose to 1.0, but highest on the Zower stretch where
also a greater fraction of the trout Zonger than 25 centimeter was
red-fleshed.

Differences in fish growth and quality must be due to the food
situation. Larvae and adultmayflies and caddis flies totally
dominated the stomach contents of the trout caugth on the lower
stretch. The quantity eaten was also greatest on this part of the
the river.

Autors adress: Fil.dr. Per Aass, DVF - Fiskeforskningen,
1432 ÅS - NLH, Norway.
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Dato

Bilag I.

1973

j.j.a.

Beregnete vannføringer i

1974

j.j,a.

/s ved Fossheim,

1975

j.j.a.

Hallingdalselva,

1976
j.j.

i juni-aug.

a.j.
1977

j. a.

1 136,412,5 12,0 16,2 10,8 12,5 17,7 12,1 32,6 27,6 62,2 12,2 30,2 17,1 12,8
2 101,912,2' 14,3 17,1 11,6 11,9 17,6 11,3 29,7 23,4 55,0 11,6 32,2 16,9 12,7
3 57,712,7 11,9 22,3 12,9 12,9 17,7 10,3 24,7 24,5 66,1 10,9 37,5 20,2 13,0
4 33,59,9 9,4 20,4 10,1 11,9 19,0 13,2 15,0 24,3 63,9 10,7 27,4 20,0 13,2
5 22,916,3 10,1 17,0 10,3 10,9 17,7 14,4 10,5 20,2 61,8 10,9 31,4 14,8 12,3
6 20,2 13,1 9,7 16,6 24,2 12,1 18,6 12,2 12,7 20,4 38,7 10,1 30,0 14,6 12,4
7 18,411,5 24,1 16,1 19,2 12,3 11,7 11,9 12,6 18,9 34,7 10,1 28,8 14,0 13,8
8 17,429,0 17,6 19,3 21,2 11,6 17,8 10,7 11,7 18,9 59,0 10,7 29,0 13.,.0 10,7
o, 21,6 105,3 14,7 19,5 21,3 10,4 24,4 10,3 28,6 17,7 45,1 11,0 27,4 11,8 10,0

10 18,176,7 13,2 21,0 15,7 12,6 26,0 11,3 14,4 16,2 55,0 10,9 28,9 13,4 10,6

11 16,967,1 16,1 21,0 15,0 10,6 18,8 12,5 13,6 18,2 61,7 10,3 319 12,3 10,0
12 17,426,4 14,2 18,1 15,2 11,7 25,8 13,3 12,6 18,6 58,1 10,3 29,0 11,3 10,0
13 15,029,1 13,7 17,8 17,2 13,1 29,1 13,7 10,1 18,0 25,5 10,3 28,7 11,4 10,0
14 15,424,6 11,5 13,9 22,1 11,5 17,9 12,0 10,1 18,9 14,7 10,3 25,9 12,3 10,0
15 16,922,9 10,6 15,0 22,5 11,1 15,8 12,5 10,1 18,4 53,2 10,3 23,1 12,2 10,0
16 15,223,2 9,9 14,2 20,1 10,5 16,0 10,3 10,3 16,5 38,1 10,3 22,5 12,0 10,0
17 12,518,2 9,9 15,4 29,2 13,2 14,0 29,0 10,3 14,1 72,0 10,3 21,8 11,-4 13,0
18 14,115,4 9,9 14,5 31,2 11,8 12,0 34,6 10,3 15,5 83,2 10,7 29,4 11,0 10,0
19 12,419,9 10,3 16,6 23,6 11,9 11,3 39,7 10,3 11,0 43,2 12,9 25,9 13,2 12,5
20 11,724,0 9,9 16,8 21,1 12,8 13,2 19,5 10,3 60,0 40,6 11,3 24,2 12,5 13,0

21 13,8 26,0 9,7 14,6 19,3 10,3 13,9 15,3 10,3 30,2 18,2 10,9 19,8 13,2 13,4
,9 13,730,7 11,7 19,5 17,2 13,0 17,1 13,2 11,8 17,6 13,7 11,0 16,9 12,1 13,6
23 12,138,8 12,7 15,3 15,1 10,3 13,9 13,8 10,9 15,5 44,1 20,2 15,7 12,5 13,3




12,742,8 10,4 15,3 12,3 10,3 14,9 58,6 11,5 15,3 11,7 40,2 14,7 11,2 13,9
25 12,341,2 11,6 13,9 14,2 10,3 14,3 98,1 11,5 15,1 11,2 27,2 15,1 11,2 15,8
26 12,142,4 10,5 14,6 14,5 10,5 13,6 97,5 11,2 19,8 11,2 10,1 16,3 13,0 17,6
27 12,530,8 10,2 15,1 15,0 10,5 13,8 75,0 12,2 39,5 12,2 10,1 17,5 11,7 18,2
28 14,324.,6 10,6 17,6 13,4 17,1 14,4 34,8 10,4 35,4 10,6 10,1 16,8 14,7 19,4
29 12,517,9 10,7 12,0 13,3 15,6 11,3 20,6 10,4 24,2 12,4 10,3 14,6 15,8 16,8
30 11,715,5 10,7 11,8 13,2 12,5 12,3 22,4 10,7 15,8 11,6 10,5 18,1 13,1 16,6
31




11,2




11,7 12,5




26,2 10,5




10,7 10,5




13,8 15,2

Aoppuf3lx 1. Estirlatf?d flow of water in m /sec at Fosshei,

River Hallingdalsely, ln j~-aup:ust.1973-77..



Bilag 2. Beregnete vannføringer i m3/s ved Svenkerud, Hallingdalselva, i juni-aug.

Dato

j.

1973

j. a. j.

1974

j. a. j.

1975

j. a. j.

1976

j. a. j.

1977

j. a.

1 263,5 32,5 21,8 35,0 26,9 21,2 47,3 36,8 50,3 80,1 49,3 20,5 77,4 40,4 23,9
2 230,3 32,5 24,6 39,5 31,6 19,2 45,2 39,5 44,3 73,6 53,5 17,9 95,4 39,5 22,5
3 126,8433,3 19,8 54,6 34,1 21,8 43,3 41,4 41,4 80,1 73,6 16,7 112,0 35,9 23,2
4 92,5 29,2 19,2 48,3 35,9 19,2 43,3 44,3 30,0 69,8 89,7 15,6 107,0 35,0 26,1
5 68,6 41,4 19,2 42,3 45,2 17,3 42,3 39,5 22,5 62,6 84,1 16,1 80,1




23,2
6 63,7 32,5 25,4 43,3 66,1 19,2 46,2 34,1 27,6 58,0 58,0 11,3




24,6
7 74,8 30,8 60,2 45,2 52,5 19,2 46,2 37,7 26,9 58,0 54,6 14,4 71,0




8 85,5 49,3 46,2 47,3 50,3 17,3 102,8 39,5 21,2 58,0 80,1 16,1 72,3 32,4 18,6
9 85,5 135,4 35,9 49,3 47,3 15,0 128,5 41,4 41,4 53,5 67,3 16,7 67,3 29,2 16,7
io 60,2 109,0 35,9 51,4 38,6 19,2 137,2 44,3 27,6 55,7 72,3 16,1 71,0 30,8 21,8

il 46,2 113,7 45,2 48,3 37,7 16,1 133,7 42,3 28,4 69,8 86,9 12,8 81,4 28,4 19,8
12 39,5 50,3 35,9 46,2 39,5 19,8 135,4 40,4 23,9 63,7 80,1 14,4 91,1 26,1 19,2
13 36,8 50,3 31,6 44,3 47,3 24,6 116,9 37,7 17,9 66,1 51,4 16,1 107,0 24,6 17,3
14 43,3 43,3 26,1 47,3 56,8 20,5 68,6 33,3 17,3 68,6 35,0 16,7 117,0




18,6
15 38,6 40,4 23,2 54,6 62,6 19,8 50,3 31,6 17,3 62,6 54,6 17,9 141,0 21,8 17,9
16 32,5 36,8 21,2 58,0 54,6 20,5 44,3 26,1 16,7 53,5 54,6 16,1 137,0 19,2 18,6
17 28,4 35,0 2C,5 67,3 102,8 24,6 38,6 41,4 17,9 53,5 85,5 15,6 112,0 17,9 15,0
18 35,9 33,3 20,5 73,6 94,0 21,2 32,5 52,5 18,6 54,6 107,4 15,6 129,0 16,7 18,9
19 37,7 32,5 21,8 73,6 63,7 20,5 35,0 58,0 18,6 43,3 72,3 19,2 107,0 20,5 18,6
20 47,3 35,9 21,2 67,3 52,5 21,2 53,5 36,8 16,1 109,0 62,6 16,1 91,1 21,8 21,8

21 54,4 46,2 15,6 55,7 44,3 13,9 67,3 35,0 19,8 74,8 33,3 15,6 63,7 22,5 25,4
22 48,3 54,6 21,8 55,7 38,6 16,7 68,6 30,0 24,6 52,5 26,9 13,9 53,5 21,2 24,6
23 45,2 61,4 19,8 58,0 35,0 16,7 62,6 33,3 24,6 47,3 26,1 19,8 48,3 21,8 23,2
24 47,3 72,3 16,7 52,5 31,6 16,1 63,7 102,8 25,4 50,3 20,5 34,1 49,3 20,5 23,9
25 44,3 64,9 16,1 44,3 33,3 16,1 52,5 140,7 24,6 56,8 19,2 38,6




27,6
26 41,4 61,4 13,9 42,3 30,8 17,3 43,3 142,5 23,9 61,4 19,2 16,7 , h /)-,,o , 25,4 38,6
27 40,4 50,3 13,4 39,5 29,2 26,1 41,4 66,1 24,6 89,7 21,2 13,9 49,3 26,9 43,3
28 37,7 42,3 13,9 38,6 25,4 48,3 35,9 58,0 16,7 84,1 18,6 13,9 40,4 35,0 46,2
29 3z 5 37,7 13,4 26,1 24,6 35,9 27,6 41,4 19,2 55,7 21,8 13,9 34,1 37,7 36,8
30 31,6 30,0 13,4 26,9 23,9 27,6 31,6 36,8 19,8 47,3 19,8 13,9 42,3 29,2 33,3
31




15,6




20,5 25,4




49,3 18,6




17,9 14,4




26,9 38,8

Appendix 2, tstimated fLow of water in /see at Svenkertid,

River HalLingdaLselv, in jime-aogust 1973-77,
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