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FORORD

Av Terskelprosjektets informasjoner har denne om laksendene den underligste
forhistorie. Den startet allerede da vi i 75/76 vurderte de resultater som var
fremkommet ved fugleundersøkelsene i Hallingdal og Eksingedal (Inf. nr. 2 og
3). Man var enig om at det innenforvåre rammer og med våre begrensede ressur-
ser neppe var mye å hente innen området terskelbygging-fugl bortsett fra ett
delfelt, laksendene og deres rolle som konsumenter av fisk i og utenfor terskel-
bassengene. Svært lite var systematisert og kjent om laksendenes biologi, men
den kjente fugleforsker Gunnar Lid påtok seg å utføre undersøkelser i Halling-
dalsvassdraget, for om mulig å finne sammenhenger av betydning for Terskelpro-
sjektets økosystemvurderinger.

Undersøkelsene ble igangsatt i 1978 og Lid hadde stor hjelp av Norsk Ornito-
logisk forenings lokallag i Hallingdal til sine registreringer i perioden frem
til 1982.

På ettersommeren 1983 tok Lid med seg sitt nesten fullførte manuskript til Røst
for å legge siste hånd på rapporten mens han arbeidet der oppe. Som mange kjen-
ner til omkom Gunnar Lid 1. august da han alene, i en åpen båt og av ukjent
årsak forliste.Han og båten ble senere funnet, men deler av bagasjen var for-
svunnet, deriblandt manuskriptet til denne rapport.

Noe senere på høsten ble en annen person borte på sjøen i det samme området,
og under ettersøkingen kom to ungdommer ved en tilfeldighet over Gunnar Lids
koffert. Den lå i fjæresteinene på "Staven" (Stavøy). Dette er ca. 20-25 km
øst av Hernyken hvor Lid forliste. Kofferten inneholdt en masse papirer og ble
overlevert til Emil Persson som var Lids kontaktmann i området. Han sendte den
til Zoologisk museum i Oslo for at de delvis oppbløtte arkene der skulle kunne
skilles fra hverandre.

Endel av de papirene som lå i kofferten omhandlet imidlertid undersøkelser på
Hardangervidda og ble sendt Jan Michaelsen. Ved gjennomsyn oppdaget han at
bunken også inneholdt data fra Hallingdal. Nå ville tilfeldighetene at nettopp
Michaelsen var en av forfatterne av fugleundersøkelsene i Hallingdal (Inf. nr.
2), og han skjønte derfor med en gang betydningen av dette funn. Materialet
ble sendt VIggo Ree, som har stått sentralt i forsøket med å finne det savnede
manus. Med hjelp fra Ree ble Tom Schandy kontaktet og han påtok seg arbeidet
med å sette bitene på plass og fullføre rapporten.

Feltarbeidet er tildels utført av Gunnar Lid med assistenter, dels av medlemmer
av Norsk Ornitologisk Forening, Hallingdal lokallag, først og fremst av Geir
Egil Roe og Ivar Johnsen.

Vi er glad for at denne rapporten tross alle vidreverdigheter ble ferdig, ikke
minst som et lite minne om den betydelige fugleforsker og mennesket Gunnar Lid.
Vl takker alle som gjorde sitt til at rapporten nå foreligger.

Pål Mellq
Prosjektlede
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INNLEDNING

Etter oppdrag fra Natur- og Landskapsavdelingen ved Norges Vassdrags- og Elek-
trisitetsvesen ble det i 1978 og 1979 utført undersøkelser i Hallingdalselva
ved Gol. Undersøkelsenes hovedmål var å finne ut hvilken nmring laksanda Mer-
gus merganser  lever av i dette vassdraget, et område hvor det er bygget en
rekke terskler. Opplegget for undersøkelsene ble satt opp i samråd med leder
for Terskelprosjektet, Pål Mellquist. Fuglefaunaen langs den aktuelle elve-
strekningen ble i 1975 grundig undersøkt av J. Michaelsen og V. Ree. I deres
rapport (Informasjon fra Terskelprosjektet nr. 2, 1976) går det fram at laks-
anda var den av andeartene som dominerte i området i sommerhalvåret. Ifølge
Michaelsen og Ree (1976) foretrakk laksanda de stilleflytende terskelbassengene
fremfor strykpartiene i den undersøkte elvestrekningen. Av denne grunn var det
derfor av interesse å se nærmere på hva som virket spesielt tiltrekkende på
laksendene. Siden laksanda er kjent som fiskespiser, var det smrlig grunn til
å undersøke hva arten levde av i det aktuelle området.

Ifølge Aass (1978) finnes det i Hallingdalselva ved Gol en større bestand av
ørret Salmo trutta og ørekyt  Phoxinus phoxlnus,  mens sik  Coregonus lava-
retus bare opptrer tilfeldig i området. ørret er eneste fiskeart som har øko-
nomisk betydning, og som fiskes i noe antall i området. Det var derfor av in-
teresse å finne ut i hvilken grad laksendene beskattet ørreten.

Laksand er en art som på landsbasis har gått noe tilbake i antall de siste 50-
60 år. Den samme tendens er registrert også andre steder innen artens totale
utbredelsesområde. På denne bakgrunn er det interessant at Terskelprosjektet-
undersøkelsene har vist at laksanda er den mest tallrike andearten i deler av
Hallingdalselva.

Siden laksanda for de fleste er en lite kjent andeart, kan det vmre på sin
plass å presentere den noe nmrmere. Artens biologi er forøvrig ikke spesielt
godt kjent.

LAKSANDA - EN KORT PRESENTASJON

Til tross for at laksanda ikke er direkte uvanlig hos oss, er den trolig lite
kjent blant folk flest. Laksanda har fått sitt nåværende offsielle navn på
grunn av den lakserøde fargetonen på den ellers hvite undersiden. En varierende
del av den lakserøde fargen forsvinner forøvrig etter at fuglen er død. Det
gamle navnet - stor fiskeand - hadde arten fordi den er største representant i
fiskandslekten, og på grunn av at føden overveiende er fisk. I Norge og Europa
forøvrig finnes to andre fiskender, siland  Aergus serrator og lappfiskand
Mergus albellus. Slekten omfatter 7 arter utbredt over det meste av verden.

Laksanda er endel større enn stokkanda Anas platyrhynchos. Hannen kjennes
best på sitt grønnglinsende hode, sin svarte rygg og sin lakserøde underside
(fig. 1 og 2). I motsetning til silandhannen mangler den utstående nakketopper.
I flukt skilles begge kjønn fra silanda på at det hvite vingefeltet mangler
tverrstriper. Laksandhunnen har rødbrunt hode, tydelig nakketopp og en hvit
hakeflekk, og ryggen er gråblå (fig. 2). Det er egentlig lett å skille fisk-
endene fra våre andre andefugler på grunn av den langstrakte kroppsprofilen,
den lange halsen og det smregne nebbet. Hele kroppsbygningen tyder på en spe-
sialisering til hurtig dykking. Så  er  da også fiskendene skilt ut som en egen
gruppe innen dykkendene. Nebbet fortjener nmrmere beskrivelse. Ulik andre
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andenebb har det små "sagtenner" langs kanten, og ikke lameller som f.eks. hos
stokkanda. Dette sagtannebbet er et utmerket redskap når fiskendene griper en
fisk.

•

•

' ^

Fig. 1. Laksand-hannen er lett kjennelig på sitt grønnglinsende hode, sin
svarte rygg og sin lakserøde underside. (Foto Tom Schandy).

The goosander drake is easily recognized by its shiny green head,
black back and salmon-pink neck and underparts. (Photo: Tom Schandy).

Fig. 2. Laksand-flokk med tre hanner og to hunner. Hunnen er mindre iøynefal-
lende med rødbrunt hode med tydelig nakketopp og gråblå rygg. (Foto:
Tom Schandy).

A goosander flock of three males and two females. The hen is less dis-
tinct, with her chestnut head bearing a clear crest and her blue-grey
back. (Photo: Tom Schandy).
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Utbredelse og bestandsstørrelse

Laksanda hekker for tiden fåtallig over det meste av landet, men den var som
allerede nevnt, langt tallrikere tidligere. Seerlig i Sør-Norge foreligger det
relativt få konkrete hekkefunn de siste tiår. I Sør-Norge hekker den såvIdt vi
nå vet, utelukkende ved ferskvann, mens den Leks. 1 Lofoten også kan hekke
ved saltvann. Den største bestanden finnes for tiden trolig i Finnmark.

forbindelse med undersøkelsen av laksendene i Hallingdalselva forsøkte Lid
gjennom opprop å finne litt ut om artens nåværende status i Sør-Norge. I alt
kom det Inn 15 rapporter om hekkende laksender eller laksandhunner med unger i
1970-årene. Hele 8 meldinger kom fra Hedmark hvor arten var registrert ved
Mjøsa, Hedmarksvidda (tre steder), Åsnes, Våler og Elverum. En melding kom fra
Oppland, to fra Tyrifjorden, en fra Hallingdal, en fra Tvedestrand og to fra
henholdsvis Bjugn og Gjølga på Fosenhalvøya. Materialet er altfor lite til å
trekke noen konklusjon om nåværende utbredelse, men det understøtter den an-
tagelse at laksanda hekker relativt fåtallig og spredt i Sør-Norge. Et av
brevene som kom inn 1 forbindelse med ovennevnte opprop, inneholder en pussig
historie om en laksand. Hans Terje Snellingen beretter om følgende fra et sted
i det indre av Østlandet:

"Mine Eoreldre eier en seter som jeg skulle besøke. Da jeg kom inn av døra, så
jeg ei død laksandhunn på gulvet. Etter nmtmere undersøkelser regnet jeg som
sannsynlig at denne laksanda hadde blilt forstyrret ved hekkeplassen, fordi
den hadde lagt et egg nede i skorsteinspipa og deretter selv falt ned i peisen.
På gulvet lå det forøvrig et egg til som den hadde knust før den sultet ihjel".

I Danmark har laksanda lfølge Hansen (1977) gått markert tilbake 1 antall. I
1973-76 ble den danske hekkebestanden anslått til bare 10-20 par, hvorav de
aller Eleste hekket i uthengte reirkasser. På De britiske øyer ble hekkebe-
standen i 1975 totalt anslått til minimum 915, maksimum 1246 par (Meck & Little
1977).

Fødevalg

Det er vanskelig å gi noen sikker forklaring på laksandbestandens tilbakegang,
men et par årsaker kan trekkes fram. På grunn av sin forkjærlighet for fiske-
føde har den enkelte steder vout tildels hardt etterstrebet ved jakt. Nå skal
det ikke underslås at laksanda av og til kan spise endel ørret- og laksyngel,
men de Eisker som Eanges, tilhører ofte mindre "edle" Eiskearter. I vinterhalv
året hvor den gjerne oppholder seg ved saltvann, tat den mye Al, stingsild og
kutlinger. Den kan også ta noe planteføde. I hekketiden kan den også fange en
og annen frosk, dessuten endel vanninsekter og krepsdyr (Haftorn 1971).

Laksanda kan sluke relativt stor fisk. En skutt hunnfugl som ble innsendt for
utstopping til Zoologisk Museum i Oslo, hadde slukt en gjedde på hele 31 cm
(Lid 1970). Inne i fisken ble det funnet en abbor på 9 cm. En gjedde på 31 cm
som byttedyr for laksand er ikke noe enestående tilfelle.Den kjente zoologen
Collett (1921) beretter om en laksand som hadde fortært en ørret på hele 34 cm.

Hekkeforhold

En av årsakene til reduksjonen i laksandbestanden kan skyldes at antallet gun-
stige hekkeplasser er redusert. På samme måte som kvinandaBucephala clangula
hekker også laksanda i hulrom, smrlig trehull. På grunn av moderne og effektiv
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skogsdrift er det blitt mindre gamle hulltrmr, og følgelig er det vanskelig
for laksanda å finne egnede reirhull. Laksanda hekker imidlertid villig i ut-
hengte spesialholker. I mangel av reirplasser i trmr og holker kan laksanda
også hekke på bakken, f.eks. under en tett einerbusk, en stein eller rotvelte.
Den er også blitt funnet hekkende under gulvet på båthus.

I lavlandet i Sør-Norge legges de 8-12 kremgule eggene allerede i de siste
dager av april eller i begynnelsen av mai. I høyereliggende strøk og i Nord-
Norge legges eggene i overgangen mai - juni. Av og til kan man finneopp til
20 egg i ett reir. Det dreier seg da om to hunner som har lagt sine egg i samme
reir. Etter en rugetid på 32-34 døgn klekkes eggene, og ungene blir i reiret i
bare omkring to døgn. Ungene kommer seg ned fra reirhullet som kan vmre opptil
fem meter oppe i et tre ved rett og slett å hoppe ned til bakken. Det som
skjer,  er at hunnen  står på bakken under reiret og lokker intenst, hvoretter
ungene slipper seg ned, intenst flaksende med små vingestumper og store føtter
utspilt foran seg. Den myke dundrakten tar av for fallet, og alle kommer van-
ligvis uskadd ned fra reirhullet. Så snart hele kullet er samlet, begir hunnen
seg avsted til naermeste vann med hele ungeflokken. Vanligvis er hunnen alene
om ungepasset. Sammen med ungene leter hun gjerne langs steinete strandbredder
etter føde. Av og til kan flere laksender, både unge og gamle, fiske i felles-
skap idet de legger seg på linje og driver en fiskestim mot land. Enkelte
steder har forøvrig måker spesialisert seg på å stjele fisk fra laksendene.

Ganske ofte hender det at en hunn kan adoptere andre ungekull. På den måten
kan en enkelt laksandhunn være anfører for en ungeflokk på opptil 50 individer.
Overraskende nok har det vist seg at ungedødeligheten i slike "kjempekull" ikke
er større enn normalt. De unge laksendene blir flyvedyktige først etter fem-
seks uker. Unger fra sene eller omlagte kull blir ofte ikke flyvedyktige før
sent i august. For få år siden hadde andejakta startet på denne tiden (20. au-
gust). Etter den nye viltloven av 1982 starter jakt på laksand ikke før 10.
september (Ree 1983), men mange ungfugler er fortsatt små eller dårlige til å
fly på denne tiden.

Trekkforhold 


På samme måte som hos de andre andefuglene feller laksanda flere av de store
vingefyarene (håndsvingfjærene) samtidig. Dette medfører at den i en periode
på ettersommeren er ute av stand til å fly. På denne tiden samles først og
fremst hannene og ikke kjønnsmodne fugler på beskyttede steder, smrlig åpne
myrområder med vann eller ute ved kysten i saltvann. På sensommeren etter fel-
lingen ligner hannen meget på hunnen, men utover senhøsten får hannen gradvis
tilbake sin "vårdrakt" (Ree 1983).

Relativt lite er kjent når det gjelder laksandas trekkforhold og overvintrings-
kvarterer. Fjeldså (1969) har beskrevet et trekk av laksand ved munningen av
Grense-Jakobselv i september 1962. Der ble i alt 900 laksender sett samtidig,
og det ble observert i alt ca. 3000 individer på trekk fra øst til vest i løpet
av en treukers periode. Frantzen (1981) har publisert meget interessante data
om oversomende laksender ved utløpet av Tanaelven i Finnmark. Fra slutten av
mai samles her overraskende mange laksender. Hannene dominerer, og bare ca. to
prosent er hunner. Laksendene kan holde seg i Tanamunningen helt til midten av
oktober. Det høyeste antall laksender ble opptalt 17. september 1981, da hele
13 500 fugler hadde tilhold i selve munningen. Samlet kan det trolig vmre opp-
til 20 000 laksender i Tana. I tillegg finnes konsentrasjoner i størrelsesorden
200-2000 laksender også andre steder på Finnmarkskysten (Frantzen 1981). Lid
observerte 600-700 individer langs vestsiden av Porsangerfjordenfra Lakselv
til Repvåg medio juni 1982. Det er mye som tyder på at det i Finnmark sommer-
tid kan være rundt 30 000 laksender, og da overveiende hanner. Trolig skyldes
denne konsentrasjonen av laksender i Finnmark en kombinasjon av nmrings- og
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fjearfellingstrekk. Dette kan indikere at laksender fra store deler av utbred-
elsesområdet, bl.a. fra sibir, samles på Finnmarkskysten under deler av året.

Laksender kan i Sør-Norge samles senhøstes i store innsjøer som Øyeren (Nordre
Øyeren fuglestasjon 1977). Når innsjøene fryser til, trekker de ut mot kysten,
men ennå midtvinters kan man se laksender ved åpne elvestrekninger i innlandet.
Et av stedene det kan samles en god del laksender vinterstid, er det kjente
Øra-området ved utløpet av Glomma ved Fredrikstad (Sandersen 1981). Her og
andre steder langs norskekysten nord til polarsirkelen kan de overvintre. En-
del trekker sannsynligvis også vekk fra norske farvann. Imidlertid er meget få
laksender ringmerket i Norge, og det foreligger fram til 1980 bare ett uten-
landsk gjenfunn av norskmerket laksand. Ett individ merket i Aust-Agder i 1970
ble i 1979 gjenfunnet i Vest-Tyskland (Holgersen 1982). Ringfunn av svenske
fugler viser imidlertid at disse blant annet kan trekke til Danmark og England
om høsten (Haftorn 1971). Dessuten er to svenskmerkede, en britisk og en
sveitsisk laksand gjenfunnet i Finnmark. Alt dette tyder på et trekk mellom
Nord-Skandinavia og Vest-Europa.

MATERIALE OG METODER

Undersøkelsesområdet i Hallingdal ble av Gunnar Lid med assistenter besøkt
følgende dager:

18.-19.5., 31.6., 4.7., 16.-18.8., og 29.10. i 1978 og 29.-30.5., 1.7., 6.7.,
9.7., 19.-20.7. og 28.-30.8. i 1979. Dessuten er kortere studier foretatt noen
timer i overgangen juni/juli i 1980, 1981 og 1982. Antall andefugl er blitt
opptalt ved hvert besøk. Ved endel besøk ble det gjort notater om spisevaner
og dykketider, og spesielt hvor i elva endene søkte føde.

Fra G.E. Roe og I. Johnsen foreligger det interne rapporter om "Ender i felt
A" fra henholdsvis 1977 og 1978, dessuten en kortere oversikt over laksender
gjennom hele året i området fra 1979, 1980 og 1981. Deres materiale bygger på
en rekke besøk i 1979-81 fordelt over hele året, men med flest besøk i sommer-
halvåret. Roe og Johsen har også bidratt med endel data om fiskende laksender
i Hallingdalselva. De har også en intern rapport om hekkefunn i området i 1979-
81. I alt har det vmrt uthengt 7 holker i felt A, 2 holker i felt B og 6-8
holker i felt C.

For å finne ut hva laksendenes nmring bestod av, ble det i 1978 skutt 7 voksne
og 5 ungfugler, og i 1979 ble 4 voksne og 5 ungfugler innsamlet. Mageprøvene
er undersøkt ved Zoologisk Museum 1. Oslo.

UNDERSØKELSESOMRADE

Områdene som er undersøkt er tre deler av Hallingdalselva ved Gol i Buskerud
fylke. Nesten hele området ligger I Gol kommune, bare den øverste del går så-
vidt inn i Al kommune (fig. 3). I de samme tre elvestrekninger (A, B og C, fig.
4) ble det utført ornitologiske undersøkelser i 1975 (Michaelsen og Ree 1976).
Disse feltene er ikke identiske med de strekningene som Aass (1978) benyttet
ved sine fiskeribiologiske undersøkelser, men da feltene delvis overlapper
hverandre, kan man også utnytte endel data fra hans undersøkelser.
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Fig.3. Oversikt over undersøkelsesområdet.

Overview of the investigation area.

Siden Michaelsen og Ree (1976) i sin rapport har gitt en inngående beskrivelse
av undersøkelsesområdet, vil denne ikke bli gjengitt her. Det skal bare kort
nevnes at det nederste feltet, kalt A, strekker seg fra Plassen som ligger et
stykke nedenfor terskel nr. 44 og oppover til og med bassenget ovenfor terskel
nr. 40 (fig. 4). Feltet er ca. 3,2 km langt, og bredden varierer mellom ca. 75
og 200 meter gjennomsnittelig ca. 85 m. I feltet finnes tre løsmasseterskler
og to naturterskler. Det som smrpreger felt A er flere lange og brede terskel-
bassenger med overveiende rolig vannspeil og relativt sakterennende vannmasser
mellom hvert basseng. Fallhøyden fra øverste til nederste grense av feltet er
ca. 7 meter (fig. 5).

ci)

11

7

t13:'
/



12

c i

Fig.4. Oversikt over takseringsfeltene A, B og C.
Kunstig terskel (L=løsmasseterskel, B=betongterskel).

‘11222 Naturlig terskel (N).
fflyStryk

Etter Michaelsen og Ree (1976).

Overview of the assessment sections A, B and C.
‘01111. Artificial weir (L=embankment weir, B=concrete weir).

Natural weir (N).

/1// Rapids.

According to Michaelsen and Ree (1976).

Felt B strekker seg fra utløpet av Hemsil og opp til og med Kulpen ved Øvre
Vermarker gård (fig. 4). Dette feltet er også ca. 3,2 km langt, mens bredden
er 50-100 meter. Det som karakteriserer feltet er helt mangelen på terskler.
Elva går hele tiden i mer eller mindre hurtigflytende stryk. Fallhøyden er ca.
27 meter (fig. 6).

Felt C strekker seg fra Vermefoss bru til og med terskelbassenget ovenfor
terskel nr. 29 ved Tafteøni (fig. 4). Feltet har en lengde på 3,5 km, og bred-
den varierer mellom 50-100 meter, gjennomsnittsbredden omtrent som for felt A.
På denne strekningen finnes 6 terskler, 4 løsmasseterskler (fig. 7) og to be-
tongterskler (fig. 8). Det som soerpreger feltet er vekslingen mellom bassenger
med rolig vannspeil, sakteflytende elvestrekninger og hurtigrennende stryk.
Fallhøyden er ca. 25 meter.
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Fig. 5. Parti fra felt A hvor en del laksender ble observert. Bildet viser et
langt strykområde sør for løsmasseterskel 42 N. (Foto: Viggo Ree).

An area of Section A, where some goosanders were observed. The picture
shows a stretch of rapids south of embankment weir 42 N. (Photo: Viggo
Ree).

Fig. 6. Felt B består bare av stryk og mangler helt terskler. Svært få laks-
ender er observert i dette feltet. Bildet viser et strykområde rett
sør for Personbråten bru. (Foto: Viggo Ree).

Section B consists exclusively of rapids and has no weirs. Very few
goosanders have been observed in this section. The picture shows a
stretch of rapids just south of the Personbråten Bridge. (Photo: Viggo
Ree).
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Fig. 7. Løsmasseterskel i felt C. (Foto: Viggo Ree).

An embankment weir in Section C. (Photo: Vlggo Ree).

Fig. 8. Betongterskel i felt C. (Foto: Viggo Ree).

A concrete weir in Section C. (Photo: Viggo Ree).
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RESULTATER

Variasjon i antall 


Laksanda er observert i undersøkelsesområdet til alle årstider. Det maksimale
antall laksender i felt A de enkelte måneder i 1977 og 1978 er angilt i hen-
holdsvis figur 9 og 10. Flest laksender er observert under de viktigste trekk-
perioder, april-mai om våren og august-oktober om høsten. Materialet fra 1979
81 er spinklere, men antyder også et maksimum i de nevnte perioder.

ANTALL
LAKSENDER

10

8

6

4

2

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Fig. 9. Variasjonen i antall observerte laksenderi felt A de enkelte måneder
i 1977.

The variation in the number of observations of goosanders in Section
A during the individual months of 1977.

Tab. 1 viser hvilke dager vår og høst det ble observert flest laksender i årene
1977-1981. Maksimumstallet for våren har variert mellom 8-18 individer i pe-
rioden 12.4.-19.5. Tilsvarendehar maksimumstallei for høsten variert mellom
6-23 individer i perioden 13.8.-29.10.

Tab. 1. Tidspunkt for flest observerte laksender vår og høst i felt A i pe-
rioden 1977-1981. Data fra høsten 1979 mangler.

The times of the greatest number of goosander observations, spring
and autumn, in Section A during the period 1977-1981. Data fromautumn
1979 is lacking.

Ar
Year

Vår
Spring

Ant. Dato
e

Høst
Autumn

Ant.
Number

Dato
Date

19T/ 9 8 May 6 13 Aug.
1978 18 18-19 May 23 29 Okt.
1979 13 12 Apr. -




1980 8 27 Apr. 18 31 Aug.
1981 9 17 Apr. 22 16 Aug.
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ANTALL
LAKSENDER

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

4 hanner +
2 hunner skutt

1

1 hunn +
5 juv skutt

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Fig. 10. Variasjonen i det maksimale antall laksender observert i felt A de
enkelte måneder i 1978. Skravert del av søylene angir andel ungfugl.

The variation in the maximum number of goosanders observed in Section
A during the individual months of 1978. The shaded areas in the co-
lumns indicate the proportion of juvenile birds.

Det er blitt viet mest tid til tellinger i felt A. Observasjonsmaterialet fra
felt B og C er mindre. T felt c ble det 28.10.1978 observert 30-40 laksender.
Det maksimale antall om våren samme år i samme felt var 7 individer. I felt B
er det bare sett 0-3 laksender gjennom hele året.

Utenom de to toppene vår og høst er laksanda observert i mindre antall. I pe-
rioden november-mars har antallet, så sant det har vært åpent vann, variert
mellom 0-6 laksender.

Hekkefunn

Vinteren 1978-79 ble 15-17 andeholker satt opp i undersøkelsesområdet av Roe
og Johnsen, fordelt med 7 holker i felt A (fig. 11), 2 i felt B og 6-8 i felt
C. Målene til holkene ble hentet fra Bjørnsrud (1968). Tab. 2 gir en beskriv-
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Tab. 2. Plassering av de 7 holkene i felt A og hekkefunnene i hver holk de
forskjellige årene.

Holk 1 


Henger lavt i en liten bjørk ved løsmasseterskel 40.

1979 - Stalr
1980 - Laksand
1981 - Holken ødelagt

Holk 2 


Henger 3 meter over bakken i ei stor gran, ved strykene nedenfor terskel 41.

1979 - Kvinand
1980 - Holken revet ned
1981 - Holken satt opp igjen, men ingen hekkefunn

Holk 3 


Henger høyt i ei osp ved terskel 42.

1979 - Kvinand
1980 - Kvinand
1981 - Holken tatt ned p.g.a. veiarbeid

Ho1k 4 


Henger 4 meter over bakken i ei osp, øverst på øya som ligger nedenfor terskel
42.

1979 - Tom
1980 - stoer
1981 - Tom

Holk 5 


Henger 5-6 meter over bakken i ei stor osp, midt på samme øy som holk 4.

1979 - Svarthvit fluesnapper
1980 - Stær
1981 - Laksand

Holk 6 


Henger i liten bjørk, ved strykene nedenfor terskel 43.

1979 - Kvinand
1980 - Kvinand
1981 - Stokkand

Holk 7 


Henger høyt i bjørk ved terskel 44.

1979 - Stær
1980 - Stair
1981 - Tom
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Table 2. Placement of the 7 nesting boxes in Section A and the nesting finds
in each nesting box during the different years.

Nestin box no. 1

Hung low in a small birch close to embankment weir 40.

1979 - Starlings
1980 - Goosanders
1981 - The nesting box was destroyed

Nestin box no. 2

Hung 3 metres above the ground in a large spruce tree, near the rapids below
weir 41.

1979 - Goldeneyes
1980 - Nesting box torn down
1981 - Nesting box remounted, but no nestingfinds.

Nestin box no. 3

Hung high in an aspen tree near weir 42.

1979 - Goldeneyes
1980 - Goldeneyes
1981 - Nesting box taken down because of road work

Nesting box no. 4 


Hung 4 metres above the ground in an aspen tree, at the upper end of the is-
land below weir 42.

1979 - empty
1980 - Starlings
1981 - empty

Nestin box no. 5

Hung 5-6 metres above the ground in a big aspen tree, near the middle of the
same island as nesting box 4 was located on.

1979 - Pied flycatchers
1980 - Starlings
1981 - Goosanders

Nestin box no. 6

Hung in a small birch tree, near the rapids below weir 43.

1979 - Goldeneyes
1980 - Goldeneyes
1981 - Mallards

Nestin box no. 7

Hung high up in a birch tree near weir 44.

1979 - Starlings
1980 - Starlings
1981 - Empty
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else åv hvor og hvordan holkene er hengt opp i feltene og om hekkefunnene
hver av holkene de forskjellige årene. Andre arter som benyttet holkene som
rugeplass var stokkand, kvinand, svarthvit fluesnapper Flcedula hypoleuca  og
stmr  Sturnus vulgarls.

Alle holkene står nmr vannkanten, de fleste med god avstand fra hverandre -
minimum 200 meter og maksimum 700-800 meter. Alle holkene står på vestbredden
av elva, som er minst trafikkert.

X20

40•1.

0
41.1_

X5

(43.N1

444.

Fig. 11. Holkenes plassering i felt A. X angir kassenes opphengingssted, og
tallet angir avstand til elva i m.

The placement of the nesting boxes in Section A. X marks the places
where the boxes are hung, and the number indicates the distance from
the river in metres.

HekkingI felt_A

Det ble registrert to holkhekkinger av laksand i felt A. Et par hekket i holk
1 i 1980 og et par i holk 5 i 1981.
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Ved kontroll 1.5. lå det 5 egg i holk 1. Den 18.5 var det 8 egg 1. kassa. Ved
kontroll 15.6. lå det igjen ett egg i kassa, mens en hunn med 7 unger ble sett
1 km lenger nede i elva.

• I holk 5 var det 8 egg den 10.5., og den 7.6. ble en hunn med 8 unger observert
like nedenfor holken.

Utenom holkene har det ca. 500 meter nedenfor felt A hekket laksand på bakken
under en gammel låve hvert år i perioden 1977-1980. Låven ble revet sommeren/
høsten 1980. På samme gård, bare få meter fra låven og 50 meter fra elva, har
det hekket laksand på loftet i et gammelt ett-etasjes hus flere ganger siden
1975 (Timan Mahnetun pers. medd.). Ifølge lokalbefolkningen er det vanlig med
laksandreir både i og under låver, uthus etc. Roe har også observert en hunn
som viste hekkeoppførsel ved ei løe helt øverst i felt A (10. og 12.5. 1981).
Forøvrig ble det observert en hunn med 5 unger i terskelbasseng 44 den 2.7.1979.

Hekking i felt_B

I 1979 hekket det laksand i den ene av de to holkene som er satt opp i felt B.
Dessverre er eneste opplysning fra dette hekkefunnet ett egg som lå igjen etter
hekkesesongen.

Den 2.7.1981 ble dessuten en hunn med 13 unger observert et stykke ovenfor Per-
sonbråten bru i felt B, og en hunn med 3-5 unger på samme sted noen timer etter.

Hekking i felt_C

Vl har ikke full oversikt over hva som hekket i de 6-8 holkene i felt C. I 1981
hekket det laksand i en av holkene, og vi vet at det tidligere også har hekket
laksand i felt C, men om disse har brukt holkene er uvisst.

Observas oner av fiskende laksender

Observasloner gjort i felt A

Den 18.5.1980 ble to hanner iakttatt i en liten bielv til storelva omtrent midt
i feltet, vanndybden var her de fleste steder fra 20-50 cm. I elva var det
store mengder ørekyt og en del småørret. Hva det var laksendene fanget, er
vanskelig å si, men det kunne se ut som om det var ørret, da disse gikk i små
stimer midt utpå der laksendene holdt seg hele tiden.

Den 16.10.1981 ble tre individer (alle i hunnfarget drakt) iakttatt i nærmere
en time i terskelbasseng 44. Vanndybden i elva der de holdt seg, er fra 1- 4
meter. De hadde tilsammen 28 dykk, og 8 av disse kunne se ut til å were vel-
lykket. En gang brøt det opp til kamp. Alle dykket samtidig, og da de kom opp,
flakset de med vingene mot hverandre, mens det så ut som en av dem holdt på å
svelge noe. Ellers lå de som regel tett opptil hverandre (1-6 meters mellom-
rom), noe som forøvrig er vanlig oppførsel. (fig. 12).

Den ene anda lå ved en anledning med hodet under vann i ca. 45-60 sekunder,
mens det lengste dykket varte i 41 sekunder.

Fiskende laksender i de svakeste strykene er vanlig, selv om de grunneste
terskelbassengene dominerer fullstendig som fiskeplasser. I de sterkeste
strykene er laksanda sjelden å se, og da nesten bare når den er i ferd med å
flytte seg fra basseng til basseng.



Fig. 12. Under fisket ligger laksendene forholdsvis nmr hverandre. (Foto: Tom
Schandy).

During fishing, the goosanders stay relatively close together. (Photo:
Tom Schandy).

Observasloner sjort i felt_C

Den 9.5.1979 ble en laksand-hann observert, mens den var i ferd med å fange en
stor fisk. Den svømte rundt med flaksende vinger, mens den hele tiden hadde
hodet under vann. Tilslutt dykket den helt under, og da den kom opp igjen,
svelget den fisken, øyensynlig med store problemer. Den var under vannet med
hodet i ca. 40 sekunder. Elvedybden var ca. 2 meter. Samme dag ble et laksand-
par holdt under oppsikt i 35 minutter. I denne perioden dykket hunnen 7 ganger,
hannen 4 ganger etter Eisk. I hvertfall to dykk av hver var vellykket. De svømte
langs elvekanten (elva var der i underkant av en meter dyp), og hadde hodet
under vann med ujevne mellomrom. Når den ene fuglen dykket, stakk den andre
hodet under vann, muligens for å se om det ble vellykket.

Den 16.5.1980 ble to hanner observert fiskende på svært grunt vann, ca. en halv
meter dypt. Det var mye ørekyt langs elvebredden, og det var muligens dette de
var ute etter.

Næringsvalg

Mageprøver fra de 21 skutte laksendene ble undersøkt ved Zoologisk museum i
Oslo. Materialet bestod av 11 adulte (voksne, 7 hanner og 4 hunner) og 10
juvenile (ungfugler, 2 hanner og 2 hunner, de øvrige Euglene ble ikke kjønns-
bestemt). I halsen på to av ungfuglene fra august ble det under preparering
oppdaget småfisk på 6-8 cm. Disse ble ved en beklagelig misforståelse ikke
nærmere undersøkt, slik at arten ikke ble fastslått med sikkerhet.
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Tab. 3 viser resultatene av næringsanalysen. I 9 av de 11 undersøkte voksne
fuglene ble det funnet rester etter ørret. Det var mulig å angi omtrentlig
lengde på Eiskene i flere tilEeller, og de varierte fra 15-20 cm. En fugl hadde
ubetydelige fiskerester, og en var nesten tom hvor innholdet ikke lot seg be-
steme. Hos tre av de voksne ble det funnet rester av vanninsekter, bl.a. vår-
flue og øyenstikkerlarver. Planterester av bl.a. mose ble funnet i magen hos
tre voksne individer.

I åtte av ungfuglene ble det påvist fiskerester, hvorav to (vekt 550-1300 gram)
hadde rester etter ørret, mens det hos en ble funnet 6 ørekyter med lengder
Era 4,5 til 6 cm. Ytterligere en mage inneholdt trolig rester etter ørekyt. I
fire av ungEuglene ble det funnet ubetydelige fiskerester (ikke artsbestemt).
I to av ungfuglene ble ingen fiskerester funnet, bare planterester.

Samtlige mager inneholdt også sand og grus, og de fleste av laksendene var til-
dels kraftig infisert med innvollsparasitter.

Tab. 3. Undersøkelse av mageinnhold hos 21 laksender fra Hallingdalselva ved
Gol. Nr. 1-6 skutt 18.-19.5.1978, nr. 7-12 skutt 19.8.1978, nr. 13-16
skutt 29.-30.5.1979 og nr. 17-21 skutt 28.-29.8.1979.

Nr. Alder/Kjønn Mageinnhold

1 ad. hunn
2 ad. hann
3 ad. hann
4 ad. hunn
5 ad. hann
6 ad. hann
7 ad. hunn
8 juv. ?
9 juv. ?
10 juv. ?
11 juv. ?
12 juv. ?
13 ad. hann
14 ad. hann
15 ad. hann
16 ad. hunn
17 juv. hunn

18 juv. hann
19 juv. hann

20 juv. ?
21 juv. hunn

4 vårfluelarver, planterester og sand.
2 ørret (ca. 20 cm), planterester og sand.
4 ørret (ca. 18-20 cm), noe sand.
Nesten tom, noe sand og grus.
2 ørret (minst 15 cm), planterester og sand.
Rester etter en større ørret, noe sand.
Ubetydelige fiskerester, sand og grus.
Små fiskerester, sand og grus.
Ubetydelige fiskerester, sand og grus.
Ubetydelige fiskerester, sand og grus.
Ubetydelige fiskerester, sand og grus.
Noen "større" Eiskebiter (ørekyt ?), sand.
Stor ørret, en øyenstikkerlarve og vanninsekter.
Stor ørret, vanninsekter og grus.
Stor ørret, grus.
Stor ørret, grus.
5 ørekyt (4,3 og 5,5 cm lange), en trolig ørekyt
(bare hodet), sand og grus.
Mindre fiskerester (trolig ørret), sand og grus.
Større fiskebein og fragmenter, grøt av fiskekjøtt
(trolig fra ørret).
Ingen Eiskerester, planterester, sand og grus.
Ingen fiskerester, planterester, sand og grus.

To ungfugler fra 1978 hadde fisk i halsen som ved en misforståelse ikke ble
undersøkt.
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Table 3. Examination of the stomach contents of 21 goosanders from the River
Hallingdalselva near Gol. Numbers 1 - 6 were shot 18 and 19 May 1978,
numbers 7 - 12 were shot 19 August 1978, numbers 13 - 16 were shot 29
and 30 May 1979 , and numbers 17 - 21 were shot 28 and 29 August 1979.

No.AgeSexStomack contents

1 ad. female 4 caddis fly larvae, plant remains and sand.
2 ad. male 2 trout (approx. 20 cm.), plant remains and sand.
3 ad. male 4 trout (approx. 18-20 cm.), some sand.
4 ad. female Nearly empty, some sand and gravel.
5 ad. male 2 trout (min. 15 cm.), plant remains and sand.
6 ad. male Remains of a larger trout, some sand.
7 ad. female Insignificant fish remains, sand and gravel.
8 juv.




Small fish remains, sand and gravel.
9 juv.




Insignificant fish remains, sand and gravel.
10 juv.




Insignificant fish remains, sand and gravel.
11 juv.




Insignificant fish remains, sand and gravel.
12 juv.




Some "larger" pieces of fish (minnows?), sand.
13 ad. male Large trout, a dragonfly larva, water insects.
14 ad. male Large trout, water insects and gravel.
15 ad. male Large trout, gravel.
16 ad, female Large trout, gravel.
17 juv. female 5 minnows (4,3 and 5,5 cm.long), a probable minnow





(only the head), sand and gravel.
18 juv. male Small fish remains (probably trout), sand and gravel.
19 juv. male Largerfishremainsandfragments,mush offish

flesh (probably from the trout).
20 juv.




No fish remains, plant remains, sand and gravel.
21 juv. female No fish remains, plant remains, sand and gravel.

Two young birds from 1978 had some fish in their throats which was, through a
misunderstanding, not examined.

DISKUSJON

Michaelsen og Ree (1976) har vist at laksanda i undersøkelsesområdet foretrek-
ker terskelbassengene fremfor strykstrekningene. I felt A, som har både stryk
og bassenger, ble det gjort 29 enkeltobservasjoner i stryk, mot 69 i bassengene.
I felt C, som også har partier med både stryk og bassenger, ble det gjort hen-
holdsvis 14 og 94 enkeltobservasjoner. Totalt ble det i felt A gjort 98 enkelt-
observasjoner, i felt C 108, mens det i felt B, som bare har stryk og ingen
dammer, kun ble gjort 34 enkeltobservasjoner.

Terskelbassengenes positive innvirkning på laksanda ble også bekreftet i 1977-
81-undersøkelsen. Laksendene foretrekker terskeldammene i felt A og C, hvor
opptil 30-40 laksender ble observert i trekktiden om høsten. I felt B ble det
bare observert 0-3 laksender gjennom hele året. Laksendene foretrakk å fiske i
de grunne partiene av terskelbassengene. Fiskende laksender er blitt observert
i områder med vanndybde fra 20-50 cm til 1-4 meter. Amerikanske laksender fore-
trekker også å søke nmring i grunne deler av større vann (Sayler og Lagler
1940). Vanndybden i disse områdene varierte fra 30 cm til 1,8 meter.

Det er grunn til å anta at det er lettere for laksanda å fange fisk i terskel-
bassenger fremfor i stryk. Energiforbruket pr. fanget fisk vil bli betraktelig
mindre enn i stryk. Men like viktig er det at terskelbassengene har større
fiskekonsentrasjon og gjennomsnittlig noe større og tyngre fisk enn stryk-
strekningene (Aass 1978). Dette har sammenheng med at bunndyrnmringen er større
og lettere tilgjengelig og at dammene er mindre energikrevende oppholdssteder.
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Aass (1978) fant også at nmringsproduksjonen i Hallingdalselva nedenfor Gol,
hvor felt A ligger, er større enn i tilsvarende områder ovenfor Gol hvor felt
B og C ligger. Dette skyldes den økte tilførsel av nmringsstoffer som følger
med utslipp fra tettsteder. Tilskuddet fra omgivelsene er ogsåStørre til nedre
strekning, der løvkratt og dyrket mark danner breddene. Langs den øvre strek-
ningen er granskogen dominerende.

Raastad (1983) fant at bunndyrtetthetene i Hallingdalselva varte fra 7000-20000
individer/m2, med gjennomsnitt for 5 terskler på 12000 individer. Døgnfluer
utgjorde 77,5 %, fjørmygg 14 %, mens knott, vårfluer, steinfluer og andre vir-
velløse dyr utgjorde resten. Aass (1978) fant at vårfluer og steinfluer var
ørretens viktigste nmring i Hallingdalselva. På nederste strekning hvor nmrings-
tilgangen var best, utgjorde disse nmringsemner 90 % av mageinnholdet, mot 60 %
på øvre strekning. Medianvekten for fanget ørret på nedre strekning var 260
gram, mot 125 gram på øvre strekning.

Undersøkelsene viser at felt A og C er regulære tilholdssteder for laksanda. I
felt A vil den økte nmringstilgangen føre til bedre vilkår for viktige nmrings-
emner for ørreten. Samme forhold vil en også finne mellom terskeldammer og
stryk. Terskeldammene vil som oftest ha best nmringstilgang. Dette fører til
store mengder bunndyr som igjen kan føre til økt fisketetthet, og dermed også
laksand som tertImrkonsument.

Laksandas nmring består i følge Haftorn (1971) helt overveiende av småfisk.
Arten er kjent som beskatter av laks og ørret, og har i Canada vist sterk inn-
flytelse på antall utvandrende laksesmolt (Lindroth 1954). Ved kontrollert av-
skytning av fiskender og isfugler klarte man å øke mengden smolt som vandret
ut med en faktor på fem (White 1939). Imidlertid ble det ikke tatt hensyn til
naturlige svingninger i smoltproduksjonen, som ofte er av betydelig størrelse
(Aass 1956). En svensk undersøkelse fra Indalselven viste at laks og ørret til-
sammen utgjorde over 50 % av føden for laksand (Lindroth 1954). I en undersøk-
else i Altaelva forekom laksefisk i 88 % av laksendene og utgjorde 70 % av det
totale antall registrerte fisk i lakseendenes mageinnhold (Moen 1983).

Materialet fra Hallingdalselva er lite, men undersøkelsene tyder på at de
voksne laksendene for en stor del lever av ørret. Resultatene viser også at de
tar ørekyt, noe også parasittfaunanen tyder på (R. Vik pers. medd.). I materi-
alet fra Hallingdalselva utgjør insekter (vårfluer og øyenstikkere) og planter
en svmrt liten del av nmringen. I følge Haftorn (1971) er planteføde tilfeldig
nmring for laksand. White (1957) skriver at insekter utgjør en ubetydelig del
av laksandas nmring. Derimot lever ungene av insekter, men allerede etter 10-12
dager er deres føde dominert av fisk. Størrelsen på fisken øker proporsjonalt
med fuglens størrelse (White 1957). Dette stemmer for de undersøkte ungfuglene.
Disse hadde stort sett ernmrt seg av mindre fisk, småørret eller ørekyt. Fiske-
restene 1. ungfuglene har vmrt vanskelig å bestemme til art. En ungfugl hadde
med sikkerhet spist hele fem ørekyt. Hva som foretrekkes av ungfuglene, ørret
eller ørekyt, har ikke vuert mulig å fastslå.

Den maksimale lengde fiskene kan ha for at laksanda skal klare å svelge dem,
ligger trolig på mellom 30 og 35 cm. Collett (1921) nevner laksand som hadde
slukt ørret på 34 cm, mens Lid (1970) beretter om ei gjedde på 31 cm som var
spist av laksand. Største fisk i Whites (1957) materiale målte 30 cm. En stor
del av de voksne laksendene fra Hallingdal hadde spist ørret med lengde 15-20
cm. Sayler og Lagler (1940) oppgir 13-14 cm gjennomsnittslengde for et stort
antall bekkerøye og ørret som ble funnet i laksandmager. Moen (1983) fant at
den minste lengdegruppen, 0-4 cm, utgjorde 48 % av fisken i undersøkte laksand-
mager. Målt i vekt utgjorde denne andel imidlertid bare 5 %. Fisk som var stør-
re enn 10 cm utgjorde bare 9 % av antall fisk, men 51 % av vekten.
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Latta og Sharkey (1966) studerte laksender i fangenskap og fant at de pre-
fererte mindre fisk fremfor stor fisk hvis de hadde valgmuligheter. De fant at
fiskens omkrets var mer kritisk for laksandas mulighet til å svelge den enn
fiskens lengde. Den største fuglen klarte å konsumere en ørret med omkretsmål
på 15,5 cm, mens den minste fuglen bare klarte ørret med omkrets på 12,5 cm.

Det er noe uventet at de voksne laksendenes diett i hovedsak består av større
ørret. Imidlertid har laksanda rask fordøyelse (White 1957), og det kan tenkes
at store ørreter blir overrepresentert i materialet i og med at de mindre
fiskene lettere utsettes for nedbrytning og fordøyelse (Lindroth 1954). White
(1957) fant i motsetning til Latta og Sharkey (1966) at laksendene valgte fisk
av størrelse mot grensen for hva de kunne svelge. Hvis nå laksendene likevel
har preferanse for stor fisk, kan det skyldes at disse er lettere å fange enn
mindre fisk som er raskere og lettere kan finne gjemmesteder.

At laksendene spiser mer ørret enn ørekyt, kan skyldes forskjell i adferd hos
de to fiskeartene som også Moen (1983) antyder. Ørret gjemmer seg ofte under
stein etter at den er blitt skremt og er da lett å fange. En karpefiskart som
ørekyt skvetter raskt unna når noe forstyrrer den, og det stiller krav til økt
energiforbruket hos fangeren. Fangst av ørret gir større matmengde, dessuten
mindre energiforbruk for laksanda. I undersøkelser i Altaelva (1983) og Indals-
elven i Sverige (Lindroth 1954) er ørekyt ikke påvist som rmering for laksand
til tross for at arten forekommer vanlig i vassdragene.

Laksandas forbruk av energi er blitt beregnet av Lien (1980). Dette er tidligere
gjort for ender i Øvre Heimdalsvatn (Lien 1978), og den samme utregningsmeto-
dikken kan benyttes for Hallingdalsmaterialet. Ifølge Lasiewski og Dawson
(1967), Laughlin (1974) og Lien (1978) kan energiforbruket i kcal pr. døgn set-
tes til 78,3 x W13,723 x 2,5 x 4/3 hvor W er fuglens vekt i g. Gjennomsnitts-
vekt for laksender skutt i området var litt over 1200 gram for hunner og 1600
gram for hanner. Energiopptaket pr. laksand pr. dag blir da følgelig omkring
300 og 365 kcal for henholdsvis hunner og hanner. Antall voksne laksender re-
gistrert pr. mnd. i 1978 skulle tilsvare et energiopptak på omkring 900 000
kcal. I tillegg kommer egg og ungeproduksjon på omkring 100 000 kcal., tilsam-
men i størrelsesorden 1 million kcal for hele 1978.

Ørreten som ble fanget av fiskendene varierte I størrelse mellom 15 og 20 cm.
Med utgangspunkt i 17,5 cm og kondisjonsfaktor i underkant av en, blir gjennom-
snittsvekt omkring 50 g eller ca. 62 kcal. Lindroth (1954) opererer med 10 gram
som gjennomsnittlig fiskefangst fra en svensk elv. Forutsettes at laksendene
bare spiser ørret (noe som ikke er helt rett) og at energiforbruket er det sam-
me hele året ville laksendene ha behov for ca. 800 kg ørret eller omkring 1600
ørreter mellom 15 og 20 cm på den 3,2 km lange elvestrekningen i felt A. Dette
tilsvarer i vekt omtrent det dobbelte av det som fiskes av mennesker på samme
elvestrekning (Aass 1978).

Moen (1983) har beregnet forbruk av energi og forbruk av fisk for laksender i
Altaelva. Grunnlaget for hans beregninger er antall ender som beiter i elva,
hvor mange døgn de beiter der og hvor mye de spiser pr. dag. Han beregnet an-
tall laksanddager (ender x dager) til 5000-9200. Han antok at unge laksender
forbrukte 15-25 kg fisk hver inntil 70 dagers alder. For en adult laksand med
gjennomsnittelig kroppsvekt 1300 gram ble forbruket av fisk satt til 25-35 %
av egen kroppsvekt pr. dag, det vil si 325-455 g. Videre ble det antatt at 60-
80 % av energiinnholdet i fisken ble utnyttet av laksanda, og at 1 g fisk til-
svarer 1,1 kcal. Et forbruk av 325-455 g fisk pr. dag vil tilsvare 215-400
kcal. pr. dag. Totalt var laksendenes samlede forbruk av fisk i Altaelva 3125-
6686 kg.
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Materialet fra Hallingdalselva er lite, og mange usikkerhetsmomenter gjør oven-
nevnte beregninger usikre. De skutte fuglene stammer fra to perioder, mai og
august. V1 vet ikke om fuglene har lik diett året rundt eller om det er for-
skjell i meringsvalg hos kjønnene og aldersgruppene. Antall laksender fluk-
tuerer også sterkt fra år til år og fra måned til måned. Dessuten kan ulik for-
døyelse av fiskeartene også spille inn. Fisket som foregår i Hallingdalselva
er stort sett sportsfiske, slik at laksanda ikke må oppfattes som noen marings-
konkurrent. Dessuten må en anta at det finnes fisk nok i Hallin dalselva til
både s ortsfiskere o laksender.

Takk

Takk til Viggo Ree og Tore Slagsvold for verdifulle kommentarer til manu-
skriptet. Takk til Geoffrey Acklam for oversettelse av sammendraget til engelsk.
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SAMMMDRAG

Laksandas forekomst og nmringsvalg er blitt studert i tre felter i Hallingdals-
elva ved Gol i årene 1977-81. Spesiell vekt er lagt på å fastlegge laksandas
føde og terskelbassengenes betydning for laksandas nmringsvalg.

Laksendone forekommer i elva til alle årstider, men er vanligst i periodene
april-mai og august-oktober. Maksimum 18 individer er observert pr. dag om
våren og 30-40 individer om høsten. Felt A og C har en rekke terskelbassenger
og blir foretrukket av laksendene. Felt B har bare stryk, og her er bare 0-3
laksender observert. Det er blitt uthengt 15-17 andeholker. I felt A hekket
det laksand i holk i 1980 og 1981, i felt B i 1979 og i felt C i 1981.

Det er blitt skutt 21 laksender i elva, 11 voksne og 10 ungfugl, for nmrings-
analyse. T 9 av de 11 voksne laksendene ble det funnet ørret i størrelse 15-20
em.  T  to av  de un&I.,kte ungfuglene ble det funnet ørretrester, mens det hos
en ble funnet 6 ørekyter.

De grunne delene av terskelbassengene dominerer helt som fiskeplasser for laks-
endene. Det er lettere å fange fisk her enn i stryk. Dessuten er fisketettheten
større og fisken noe tyngre og større enn i strykpartiene.

Utfra visse forutsetninger er det beregnet at laksendene i 1978 har et forbehov
som tilsvarer 800 kg ørret eller omkring 1600 ørretter mellom 15-20 cm i felt
A. I vekt tilsvarer dette omtrent det dobbelte av det som flskes av mennesker
på samme elvestrekning.

Forfatterens adresse:

Tom schandy
Hauges gt. 74
3000 DRAMMEN.
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SUMMARY

The occurrence of the Goosander and its choice of food were studied in three
sections of the River Hallingdalselva near Gol in the years 1977-81. Special
emphasis was placed on determining the Goosanders' diet and the effect of weir
dams on the Goosanders' intake and choice of food.

Goosanders are found on the river at all times of the year, but are most common
in April-May and August-October. A maximum of 18 was recorded per. day in
spring and 30-40 in autumn. Sections A and C of the river have a series of weir
dams and are clearly preferred by the Goosanders. Section B has rapids only,
and here only 0-3 Goosanders were observed. 15-17 nesting boxes have been put
up. In section A Goosanders nested in a nesting box in 1980 and 1981, in sec-
tion B in 1979 and in section C in 1981.

21 Goosanders were shot along the river, 11 adult and 10 juveniles, for ana-
lysis of prey. In 9 of the 11 adult Goosaders there were found trout measuring
15-20 cm. In two of the juveniles the remains of trout were found, while in
one 6 minnows were found.

The shallow parts of the weir dams are entirely dominant as regards fishing
areas for the Goosanders, as it is easier to catch fish here than in rapids.
Moreover the fish density is greater and the fish are somewhat larger and
heavier there than compared to the rapids.

It is estimated that in 1978 Goosanders consumed 800 kg of trout or about 16000
trout from 15-20 cm in section A. This corresponds in weight to twice the amount
caught by fishermen along the same stretch of the river.
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Tom Schandy
Hauges gt. 74
3000 DRAMMEN.
NORWAY
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