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Forord 
 
Den foreliggende rapporten er sluttrapport for overvåkningsundersøkelsene på bunndyr og 
ungfisk gjennomført i Suldalslågen. Bakgrunn er at Statkraft SF i 2004 vil søke om nytt 
manøvreringsreglement. Undersøkelsen er utført over en periode på seks år fra 1998 til 2003. 
Faglig sluttrapport på fisk er basert på flere fiskerifaglige delrapporter, og er en av flere 
fagrapporter som til sammen dekker hydrologi, sedimenttransport og substratforhold, 
vannkvalitet, begroing, fisk i sidebekker, fiskehabitat og oppvandring og bestandsutvikling 
hos voksen laks og ørret. Sammen skal disse fagrapportene danne grunnlag for et forslag til 
nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen.   
 
Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) har gjennomført undersøkelser 
som omfatter bunndyr, driv av fiskeunger og næringsdyr, alder, vekst og bestandstetthet hos 
ungfisk, smoltutvandring og smoltproduksjon direkte knyttet til søknad om nytt 
manøvreringsreglement. Imidlertid har LFI gjennomført fiskeribiologiske undersøkelser i 
Suldalslågen siden 1976. Disse undersøkelsene har vært knyttet til skjønn (Røldal-
Suldalreguleringen og Ulla-Førrereguleringen) og vurderinger av ulike vannføringer og 
tiltak. Resultatene fra de tidligere undersøkelser inngår i denne sluttrapporten.  
 
Hovedmålsettingen for det nye reglementet er å ta vare på vassdragets naturlige funksjoner 
og prosesser samt ivareta regulantens behov for høy produksjon. Verdier som skal 
vektlegges spesielt er Suldalslågens storvokste laksestamme. Program og opplegg for 
overvåkningsundersøkelsene er godkjent av Direktoratet for naturforvaltning (DN) og 
Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). I prosjektperioden er resultatene presentert i 
årsrapporter og det er årlig avholdt prosjektseminar i Suldal. Prosjektleder har vært Vegard 
Pettersen, Statkraft SF, og undersøkelsen er i sin helhet finansiert av Statkraft SF. 
 
Det rettes en stor takk til forskere fra de andre institusjoner som har deltatt i det prosjektet 
som nå er gjennomført og til de personer som direkte har vært knyttet til undersøkelsene. 
Suldal Elveigarlag har stilt klekkeriet til disposisjon for lagring av utstyr og bearbeiding og 
oppbevaring av materiale. Øyvind Vårvik har røktet smoltfella og administrert innsamling 
av skjellprøver. Feltarbeidet og bearbeidelse av innsamlet materiale er utført av personale 
ved LFI, Zofia Dzikowska, Henning Pavels og Finn Smedstad, personale ved Zoologisk 
museum, Åse Wilhelmsen og Cathrine Vollelv, og av innleid ekstra hjelp, Jens Vollebekk, 
Roy Thue, Niels Røine, Silje Aasbø Saltveit og Yngve Aasbø Saltveit. Det rettes en stor takk 
for utmerket innsats. Videre rettes en takk til Åge Brabrand, Reidar Borgstrøm, John Brittain 
og Jan Heggenes for diskusjoner og faglige innspill, gjennomlesning og for verdifulle 
kommentarer til rapporten. Kommentarer fra flere referee har også vært av verdifull 
betydning.  
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1. Sammendrag 

Saltveit, S.J. og Bremnes, T. 2004. Effekter på bunndyr og fisk av ulike vannføringsregimer 
i Suldalslågen. Sluttrapport. Suldalslågen-Miljørapport, 42, 137 s. + vedlegg 

 
I en prøveperiode på seks år (2 ganger 3 år) fra 1998 til 2003 er effekten av to vannføringsre-
gime på bunndyr, ulike forhold knyttet til ungfisk av laks og ørret og smolt testet i 
Suldalslågen.  Effekten på de biologiske forhold er knyttet opp mot endringer i abiotiske 
forhold, som vanntemperatur og vannføring.  Endringer i vannføringsforhold og tempe-
ratur er direkte effekter av reguleringen som får følger for ungfisk av laks og ørret i 
Suldalslågen. I tillegg kommer effekter som endringer i vannkvalitet, habitat og nærings-
forhold. Endres de fysiske forholdene, får dette direkte konsekvenser for fiskens opp-
holdssteder, og indirekte kan det få konsekvenser for bestandsstørrelsen, fiskeproduksjon 
og fangst av laks og ørret i elva.  
 
De to vannføringsalternativene som er testet, er ett med høy vannføring på våren og ingen 
spyleflom på høsten og ett med lavere vannføring og mindre flomtopper i slutten av 
april/begynnelsen av mai til midten av juli og en større spyleflom på høsten. Hensikten er å 
komme fram til et nytt manøvreringsreglement. Hovedmålsettingen for det nye 
reglementet er: Reglementet skal legge til rette for å ta vare på vassdragets naturlige funksjoner og 
prosesser samt ivareta regulantens behov for høy produksjon. 
Verdier som skal vektlegges i størst mulig grader er bl.a. biologi med vekt på Suldalslågens 
storvokste laksestamme. 
 
Bunnfaunaen i Suldalslågen er dominert av insektlarver som fjærmygg, døgnfluer, stein-
fluer, vårfluer, om sommeren også knott. Av andre grupper er fåbørstemark også et viktig 
element. Faunasammensetningen har ikke endret seg, men det var en markant økning i 
tettheten av bunndyr i siste undersøkelsesperiode etter den endrete manøvreringen med 
sterkt redusert vårflom fra 2001. Økningen gjaldt praktisk talt alle taxa. De eneste som 
viste tendens til tilbakegang var et par steinfluearter som trolig er følsomme for tempe-
raturøkning og silting/begroing. Mange viktige arter som næring for laksefisk viste en 
markert økning. Den store økningen i fjærmygglarver har betydning for laksefisk ved at 
fjærmygg lett går ut i driv. Økningen tilskrives både endringer i vanntemperatur og vann-
føring. Temperaturen var klart høyere vår og sommer i perioden 2001-2003 og kan ha 
medført hurtigere vekst for mange bunndyr, og endringer i livssyklus. Lavere vannføring 
uten store flomtopper om våren vil redusere utspylingen. Redusert utspyling av bunndyr 
i en periode hvor tettheten av bunndyr er høy, kan gi økt biomasse. Om høsten finnes 
mange av bunndyrene som egg eller små larver skjult i substratet og negativ effekt av 
flom blir mindre. Den endringen som dokumenteres i bunnfaunaen representerer en ny 
situasjon for Suldalslågen, og indikerer at bunndyrsamfunnet er ustabilt og i sterk 
endring. På kort sikt virker dette fordelaktig for laksefisk ved at de fleste næringsdyra 
øker i tetthet. Kalking har vært en medvirkende årsak til den sterke økningen av de for-
suringsfølsomme arter, som de to viktigste døgnfluene, samt snegl og ertemusling. 
Kalking er ikke viktig bare for vannkvaliteten, men vil også tilføre økte mengder Ca2+ som 
er viktig for oppbygging av skall hos snegl og muslingskjell. Den markante økningen etter 
2001 av disse artene er en kombinasjon av kalking og endret manøvrering.  
 
I 1999 var det en klar økning i driv av bunndyr når vannføringen steg 1. mai, men redu-
sert vårflom i 2001 ga et driv som var påfallende lavt. I 2002 og 2003 var det en klar 
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økning i drivet av bunndyr, selv om vårflommen var liten. Årsaken var økte tettheter av 
bunndyr disse årene.   
 
De første frittlevende årsunger (0+) av ørret ble påvist ved elektrofiske i slutten av 
mars/begynnelsen av april, mens de første årsungene av laks ble påvist i slutten av 
mai/begynnelsen av juni. ”Swim up” hos laks ser ut til å foregå til begynnelsen av juli. 
Yngelen av laks kom opp av grusen tidligere enn den skulle beregnet basert på modeller. 
Det er flere mulige årsaker til avvik mellom faktisk ”swim up”- tidspunkt og modellert” 
swim up” - tidspunkt, bl.a. grunnvannstilsig og temperaturen i grunnvannet. Temperatur 
under” swim up” synes å være avgjørende for overlevelse av laksunger. Temperaturen 
ved ”swim up” i juni i årene 1992 til 2003 varierte i gjennomsnitt fra 5,2 til 9,1 °C. Det 
dokumenteres ingen positiv sammenheng mellom tetthet av 0+ og temperaturen i juni 
som var perioden for observert” swim up”. Forholdet mellom tetthet av 0+ på høsten og 
eggtetthet var imidlertid signifikant. Temperatur synes derfor ikke i samme grad som 
eggtetthet en begrensende faktor for rekrutteringen av laks i Suldalslågen. I uregulert til-
stand ble de første yngel av laks registrert ved samme tidspunkt som nå, og tidspunktet 
har derfor ikke endret seg i en periode med relativt store endringer i vannføringsregime.  
Det er liten grunn til å tro at perioden for” swim up” vil endre seg vesentlig ved et nytt 
reglement.  
 
Det ble ikke funnet forskjeller mellom de to reglementene hva angikk driv av ørret, og drivet 
av 0+ ørret var betydelig redusert i forhold til enkelte tidligere år. De første laksungene ble 
funnet i drivet rundt 1. juni og besto av yngel som nettopp hadde kommet opp av grusen. I 
prøveperioden dokumenteres størst driv av laksunger i juni i 1998, totalt mellom 2.800 og 
23.600 individer.  I de øvrige år i prøveperioden var totalt antall laksunger i drivet lavt og det 
var ikke store forskjeller mellom år. Fram til og med 1996 var driv av årsunger av laks i 
Suldalslågen betydelig høyere enn det har vært i prøveperioden. Det ble dokumentert en 
positiv signifikant (p< 0.0001) sammenheng mellom antall laksunger i driv enkeltdager og 
vannføring, og mellom totalt antall laksunger i driv ulike år og utgangsbestand av yngel 
(p< 0.05).  Den siste samvariasjonen forklarer at ca. 60 % av fiskedrivet ulike år kan 
tilskrives endringer i størrelsen på utgangsbestanden av yngel. Årlige variasjoner i 
fiskedrivet må i hovedsak tilskrives endringer i størrelsen på utgangsbestanden av yngel. 
I Suldalslågen indikerer data et tetthetsavhengig forhold mellom bestand og rekruttering 
at ”bæreevnen” ikke er nådd.  Et redusert driv gir derfor en positiv effekt på produksjon 
av laks i elva. Driv av større og ”frittlevende” laksunger med mageinnhold i juli viser at det 
også driver relativt mye fisk i elva selv etter ”swim up”, noe som kan være tetthetsavhengig 
knyttet til kolonisering av nye oppvekstområder. 
 
Variasjonene i vekst hos fiskeunger har vært store i perioden 1976 til 2003, men for hele 
perioden dokumenteres en svak signifikant økt gjennomsnittslengde hos årsunger av laks. 
Årsungene av ørret har også økt i gjennomsnittslengde i denne perioden. For begge arter 
dokumenteres også en signifikant økt gjennomsnittlengde av årsunger (0+) og 1+ etter 
1990.  Det er bedre vekst hos årsunger og 1+ av laks og ørret i 2001, 2002 og 2003 
sammenlignet med tidligere år. Den økte veksten hos 0+ hos laks og ørret i andre prøve-
periode skjer i hovedsak i juli, august og september, siden det ikke var statistisk signifi-
kante forskjeller i størrelse mellom år i begynnelsen av juli.  
 
Vanntemperaturen er den faktor som i størst grad styrer fiskevekst i Suldalslågen, en 
faktor som trolig overstyrer tetthetsavhengig vekst. Det dokumenteres en signifikant (p< 
0.001) sammenheng mellom tilvekst hos årsunger av laks og ørret i Suldalslågen og antall 
døgngrader i vekstperioden. Selv om det ikke dokumenteres en signifikant sammenheng 
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mellom fisketetthet og tilvekst hos årsunger, kan lavere tetthet være en medvirkende år-
sak til bedre vekst enkelte år. Tettheten av fisk i Suldalslågen er generelt lav og kanskje for 
lav til at tetthetseffekter på vekst lar seg påvise.  
 
Etter Ulla-Førrereguleringen beregnes de høyeste tetthetene av årsunger (0+) av laks i 
1981 og i perioden 1986 til 1993. Fra 1994 til 1999 beregnes det svært lave tettheter av 0+ 
laks, noe som er tilskrevet liten rekruttering som følge av mangel på gytefisk. Hurtige 
reduksjoner i vannføring og stranding ga svært lave 0+ tettheter i 1980 til 1984 og i 1989. 
Fra 2000 fant det sted en viss økning i tettheten av årsunger av laks på høsten.  De høyeste 
tetthetene av 1+ laks på høsten beregnes i 1986, 1987, 1993 og 1994. Det var bare i 1986 og 
1987 at tettheter av 1+ laks høyere enn 10 fisk pr. 100 m2 ble beregnet. Det beregnes lave 
tettheter av 2+ i hele perioden fra 1978. For hele perioden 1978 til 2003 beregnes en reduk-
sjon over tid i tettheten av både 1+ og 2+ laksunger. Den beregnede tettheten av årsunger 
(0+) av ørret i perioden 1978 til 2003 var de fleste år enten signifikant (p< 0,05) høyere 
eller lik tettheten av årsunger av laks. For ørret fant det ikke sted en tilsvarende dramatisk 
reduksjon i 0+ tetthet etter 1993. Fram til 1995 var tettheten av 1+ ørret i Suldalslågen all-
tid lavere enn tettheten av 1+ laks, mens den deretter var signifikant høyere. For hele 
perioden fra 1978 har det vært en økning i tetthet av 0+ og 1+ ørret. Det er indikasjoner på 
at økt tetthet av sommergammel (0+) laks på våren i siste prøveperiode ga økt tetthet av 
disse som tosommergammel fisk på høsten i forhold til årene før. 
 
Årsklassene 1992 og 1993 hos laks skiller seg ut med høye tettheter av årsunger (0+) og 
også med høyere tettheter som 1+ og 2+ påfølgende år, og betegnes som sterke. Årsklass-
ene 1995, 1996, 1997 og til dels også 1994 betegnes som svake, og har som 1+ påfallende 
lavere tetthet enn de øvrige årsklassene har som 1+ fisk. Det er hos ørret ingen klar 
sammenheng mellom antall 0+ og antall 1+ og 2+ innen den samme årsklassen. For begge 
arter angir resultatene en betydelig dødelighet. I perioden 1990 til 2002 varierte beregnet 
overlevelse fra 0+ til 1+ hos laks fra 13,5 % i 2000 til 32 % i 1995 og 1998, mens den for 
ørret var lavere og varierte fra 9 % i 1991 til 27 % i 1998. Ingen av de to prøveperiodene fra 
1998 til 2003 skiller seg ut med tanke på overlevelse. Oppvekstområdene om vinteren er 
en sannsynlig begrensende faktor for overlevelse. Oppvekstområdene om sommeren er 
neppe en begrensende faktor for årsunger (0+), men kan være begrensende for 1+ fisk og 
eldre på grunn av sand, mose og finmateriale.  
 
Det var ingen sammenheng mellom antall døgngrader i perioden juni til oktober og tett-
het av årsunger av laks og ørret. En sammenligning av størrelsen på årsunger av laks og 
ørret med tetthet av 1+ påfølgende høst i perioden 1977 til 2003, viste ingen sammenheng 
mellom størrelse på 0+ og tetthet av 1+ påfølgende høst.  
 
For laks var det funnet et signifikant tetthetsavhengig forhold mellom antall egg estimert 
fra fangst av voksen laks og beregnet tetthet av 0+ i elva. Også forholdet mellom tetthet av 
0+ og 1+ året etter og mellom tetthet av 1+ og 2+ er statistisk signifikant og indikerte en 
viss grad av tetthetsavhengig regulering. For ørret foreligger det ikke informasjon om 
gytebestandens størrelse. Forholdet mellom 0+ og 1+ var statistisk signifikant, og indi-
kerte som for laks en økning i tetthet av 1+ ved økt tetthet av 0+.  Rekrutteringen synes de 
fleste år å ha vært under produksjonskapasiteten. Bestanden av laksunger i Suldalslågen 
synes derfor å være styrt av tetthetsavhengige biotiske faktorer, som konkurranse om 
oppvekstområder.  
 
Studier på utvandring av smolt foreligger fra 1993. Undersøkelsen dekker ikke uregulert 
tilstand. Hovedutvandringsperioden var svært kort og foregikk i perioden 25. april til 
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15.mai. Tiden for når 50 % av smolten går var kort og varierte lite mellom år. Alle år var 
det et relativt godt samsvar mellom smoltutvandring av laks og økning i vannføring, men 
økningene som initierte utvandring var oftest relativt beskjedne. Temperaturen var alltid 
ved start på hovedutvandringen høyere enn 5,5 °C. Utvandringen i den siste prøveperio-
den med lav vannføring under utvandring har vært senere enn utvandringen i den første 
perioden som hadde høy vannføring under utvandring. En smoltmodell viste at høy 
vannføring ved utvandring av smolt øker overlevelsen. Høy vannføring under utvand-
ring, over 100 m3 i perioden når størstedelen av smolten vandret ut, så ut til å gi større 
fangster av smålaks året etter.  
 
I de to - tre siste år har det funnet sted en reduksjon i smoltalder i Suldalslågen, som i 2003 
var 2,8 år. Lavere smoltalder betyr at laksungene står kortere tid på elv og derved reduse-
res tap pga. dødelighet. Smoltantallet som forlot elva og smoltproduksjonen økte. Den 
beregnete smoltproduksjonen i Suldalslågen i perioden 1999 til 2003 var mellom ca. 33.000 
(i 2000) og 52.000 (i 2002). Smoltproduksjonen ligger innenfor det som er beregnet produ-
sert i andre elver. Samtidig med redusert smoltalder ble også lengden på smolten mindre. 
Smoltoverlevelsen øker med smoltstørrelse, men om det økte antall smolt som nå vandrer 
ut vil kompensere for en eventuell økt dødelighet er usikkert.  
 
Av de to prøvereglementene fremstår det første reglementet som best mht. smoltutvand-
ring og overlevelse i sjøen. Det andre fremstår som best for produksjon av ungfisk på elv. 
Spyleflom på høsten ga bedre oppvekstområder og økt vanntemperatur ga økt vekst og 
lavere smoltalder. Kortere tid på elv reduserer dødelighetstapet. Mye av den økte veksten 
skyldes klimaforskjeller. 
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Suldalslågen like nedstrøms Suldalsosen. August 2003 

2. Innledning 

2.1 Bakgrunn for prosjektet 

Suldalslågen er regulert to ganger. Første gang i 1966-67 ved utbygging av 
nedbørfeltet ovenfor Suldalsvatn (Røldal-Suldalreguleringen). Virkningene av denne 
reguleringen på Suldalslågen var en økt vintervannføring og redusert 
sommervannføring i forhold til uregulert tilstand. Ulla-Førrereguleringen, som sto 
ferdig i på slutten av 1980-tallet, omfatter en rekke reguleringer og overføringer i 
fjellområdene sør for Suldalsvatn. Vannet herfra føres til Kvilldal kraftstasjon med 
avløp til Suldalsvatn. Fra Suldalsvatn føres vannet videre gjennom Hylen 
kraftstasjon til Hylsfjorden. Suldalsvatn har en reguleringshøyde på 1.5 m og 
avløpet til Suldalslågen er regulert med en dam. Vannføringen i Suldalslågen 
reguleres som følge av Røldal-Suldalreguleringen, Ulla-Førre-reguleringen og 
dammen. Generelt førte Ulla-Førrereguleringen til en reduksjon i vannføringen i 
elva både vinter og sommer, både i forhold til uregulert tilstand og Røldal-
Suldalreguleringen. Vannføringen om vinteren  etter 1985 er aldri lavere enn 12 
m3/s, noe den kunne være i uregulert tilstand.  
 
Gjennomsnittlig årlig vannføring i Suldalslågen i uregulert tilstand var 90 m3/s, 
men med store årlige og sesongmessige variasjoner. Naturlig kunne vannføringen 
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i Suldalslågen, ved utløpet av Suldalsvatn, variere mellom 3-4 m3/s og ca. 700 
m3/s.  Sommervannføringen var altså høy og varierte sterkt. Reguleringene, både 
Røldal- Suldal og Ulla-Førre, har bidratt til å jevne ut vannføringene, øke 
minstevannføringene og stort sett redusere de største flommene (Magnell et al. 
2004) 
 
Etter Ulla-Førrereguleringen har det vært variasjoner i vannføringen i 
Suldalslågen som følge av ulike vannføringsregimer. I perioden 1980 til 1985 ble 
minstevannføringen målt ved Lavika nederst i elva. Dette førte til hurtige 
reduksjoner i vannføring i perioder der restfeltet nedenfor dammen ga 
minstevannføring. Endringer i driften av Hylen kraftstasjon førte til redusert 
sommervannføring i juni og juli og til lavere flomtopper i denne perioden.  I 1990 
ble det gitt et nytt reglement for perioden 1990 til 1995, der hovedhensikten var å 
utprøve ulike vannføringer og tiltak i Suldalslågen (Magnell et al. 2004).  To ulike 
manøvreringsreglement er nå testet i en periode på seks år fra 1998 til 2003. De 
undersøkelsene som er gjennomført i den forbindelse, er en del av grunnlaget for å 
fastsette et nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Problemstilling, målsetting, hensikt og gjennomføring 

I en prøveperiode på seks år (2 ganger 3 år) fra 1998, er to vannføringsforhold testet i 
Suldalslågen.  De to alternativene er angitt nedenfor og vist på Fig. 2.1.  
 
Alternativ 1 (Praktisert i 1998 -2000). 
Høy vannføring, ingen spyleflom på høsten. 
 
Alternativ 2 (Praktisert i 2001-2003).  
Lavere vannføring og mindre flomtopper i slutten av april/begynnelsen av mai til midten av 
juli. En større spyleflom på høsten.  
 
I reglementet for den første perioden skulle starten på slipp av flom på våren være 
betinget av vannføringen i Etneelva. Derfor fremkommer ”tidlig” og ”sen” i 
prøvereglementet for den første perioden. Fram til våren 2000 kom overgangen fra 
lav vintervannføring til høy sommervannføring (> 100 m3/s) derfor ca. 1. mai. I den 
andre treårsperioden fra og med 2001 ble vannføringen holdt lav om våren, og det 
var heller ikke krav til at denne skulle variere fra år til år. To små kortvarige kunstige 
flommer på våren skal imidlertid stimulere smoltutvandringen og en større kunstig 
flom på høsten i 2001 og 2002 skulle slippes for å spyle elva for begroing og 
sedimentert materiale. 
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Fig. 2.1. Reglement for minstevannføring og manøvrering av vannføringen i Suldalslågen i 
prøveperioden 1998 til 2003. 
 
Hensikten med spyleflommene er å fjerne sedimenter og begroing slik at forhold for 
fisk blir bedre.  Videre skal flommene som slippes på våren sørge for 
smoltutvandringen av laks og ørret. En ny manøvrering skal ivareta et variert 
oppvekstområde for fiskeunger (begrense begroing og sedimentering). 
 
Hovedmålsettingen for manøvreringsreglementet er formulert av Statkraft og 
forvaltningsmyndighetene og lyder:  
 
Reglementet skal legge til rette for å ta vare på vassdragets naturlige funksjoner og prosesser 
samt ivareta regulantens behov for høy produksjon. 
 
Følgende verdier/funksjoner skal vektlegges i størst mulig grad: 

- biologi med vekt på Suldalslågens storvokste laksestamme 
- flomsikring 
- næringsutnytting og rekreasjon 
- Suldalslågen som landskapselement 

 
Undersøkelsene skal evaluere effekten av de to prøvereglementene på bunndyr, 
ungfisk av laks og ørret og smolt knyttet til eventuelle endringer i abiotiske forhold, 
som vanntemperatur og vannføring. Videre skal undersøkelsene belyse eventuelle 
andre effekter av reguleringen, effekter av endringer i vannkvalitet og effekter av 
iverksatte tiltak, som utsetting og kalking. Prøvereglementsperioden er også evaluert 
i lys av tidligere reglement og resultater fra relevante studier i den forbindelse. For 
enkelte av undersøkelsesområdene foreligger data fra 1976. 
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LFI har hatt ansvar for følgende undersøkelser som danner faglig grunnlag for anbe-
faling av et nytt vannføringsregime for Suldalslågen:  
 

• Bunndyr, artssammensetning og antall 
• Swim up hos laks 
• Driv av fiskeunger og næringsdyr 
• Studier på sammensetning, alder, vekst og bestandstetthet hos ungfisk 
• Smoltutvandring og smoltproduksjon 
• Effekt av fiskeutsetting 
• Effekt av kalking 

 
Denne rapporten er basert på egne mer utførlige fagrapporter (Bremnes og Saltveit 
2004, Saltveit 2004 a,b, Saltveit og Bremnes 2004). De viktigste forhold i disse er 
trukket ut for å belyse effekten av de to testede manøvreringsreglement som grunn-
lag for en anbefaling for et nytt reglement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Områdebeskrivelse  

Suldalslågen er en 22 km lang elv mellom Suldalsvatn (68 m o.h. og 29 km2) og de 
indre deler av Ryfylkefjorden i Rogaland (Fig. 2.1). Nedbørfeltet er 1.287 km2. 
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Fig. 3.1. Kart over Suldalslågen, med de undersøkte lokaliteter for overvåkning av 
ungfiskbestanden; 1-16, bunndyr på elv; I-V og i bekker; A-H. Videre er plasseringen av 
smoltfelle vist. 
 
Dominerende fiskearter er laks (Salmo salar) og ørret (Salmo trutta), mens ål 
(Anguilla anguilla), trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus) og årsunger av røye 
(Salvelinus alpinus) blir funnet sporadisk. Laks og ørret produseres på hele 
elvestrekningen. Årsunger av røye er fisk som slipper seg ut fra Suldalsvatn. 
 
 

4. Faktorer som påvirker bunndyr og fisk i Suldalslågen. 

De enkelte fiskearter og bunndyr stiller bestemte krav til sitt leveområde, habitat. 
Viktige fysiske faktorer for fisk på rennende vann er vannhastighet, vanndyp, sub-
strat og muligheter for skjul. Fisk av ulik størrelse har som regel ulike krav til de 
ulike fysiske faktorer (Heggenes og Saltveit 1990, Heggenes et al. 1999). Endres de 
fysiske forholdene, får dette direkte konsekvenser for fiskens oppholdssteder, og 
indirekte kan det få konsekvenser for bestandsstørrelsen, fiskeproduksjon og 
fangst av laks og ørret i elva.  
 
Endringer i vannføringsforhold og temperatur er direkte effekter av reguleringen 
som får følger for ungfisk av laks og ørret i Suldalslågen. I tillegg kommer effekter 
som endringer i vannkvalitet, habitat og næringsforhold. En rekke mulige kritiske 
perioder for produksjon og overlevelse hos fisk, flaskehalser, kan identifiseres 
knyttet til disse faktorene. En flaskehals er ofte knyttet til bestemte stadier eller til 
overgangen fra et livssyklusstadium til et annet, for eksempel knyttet til forskjellig 
strategi for fødeopptak eller habitat ved endret alder eller størrelse. Vinteren er 
generelt sett en flaskehals for laksefisk i elver, og et begrenset tilbud av fore-
trukket substrat, dyp, vannhastigheter og skjul, vil kunne gi redusert overlevelse 
(e.g. Cunjak 1988, Heggenes et al. 1993, Wahlen et al. 1999). Imidlertid kan også 
forholdene om sommeren begrense produksjon av laks og ørret. Områder med 
mye fint substrat eller teppemose foretrekkes ikke av fiskeungene og gir lave 
fisketettheter (Heggenes og Saltveit 2002). Vanntemperatur er viktig for vekst 
(Elliott 1989, Elliott og Hurley 2000, Forseth et al. 2001), og dermed produksjon. 
Ulike endringer av naturlige forhold i vassdrag, for eksempel som følge av en 
regulering, kan påvirke flaskehalser og føre til populasjonsendringer, både 
positive og negative.  
 
Et problem med å vurdere effekter av en regulering, er at tiltak ofte blir iverksatt 
samtidig med reguleringen.  Tiltak for fisk i Suldalslågen, som utsetting og 
bygging av fisketrapper, kan medføre endringer i bestandsforhold, som det kan 
være vanskelig å skille fra de som skyldes selve reguleringen. Anadrome fiskebe-
stander tilbringer deler av livssyklus i havet, og miljøendringer her vil påvirke 
bestandsstruktur og sammensetning uavhengig av hendelser i elva. 
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4.1. Vannføring 

I den første perioden etter Ulla-Førrereguleringen, 1980 til 1985, ble minstevann-
føringen målt ved Lavika (nederst i elva), mens vann ble sluppet fra dammen i 
Suldalsvatn (Opprinnelig reglement)( Magnell et al. 2004). Absolutt minstevann-
føring om vinteren (15.oktober til 30. april) var da 10 m3/s. Til tider kunne rest-
feltet nedstrøms dammen gi denne minstevannføringen. Det var således stadig 
behov for justeringer, noe som medførte hurtige reduksjoner i vannføringen i 
Suldalslågen. En viktig bestemmelse for vannføringen i Suldalslågen var at Hylen 
kraftverk skulle stå i juni og juli. Minstevannføringen slippes og måles nå ved 
dammen, og absolutt minstevannføring er 12 m3/s. Hurtige reduksjonene i vann-
føring forekommer ikke, og etter 1988 skal en reduksjon i vannføring ikke over-
stige 3 % pr. time (Magnell et al. 2004). 
 
Det har vært relativt store forskjeller i manøvrering i perioden etter 1985. I 1990 
ble det gitt et nytt reglement for perioden 1990 til 1995, der hovedhensikten var å 
utprøve ulike vannføringer og tiltak i Suldalslågen (Magnell et al. 2004). Det er 
enkelte år i denne perioden testet effekter av redusert vannføring i mai og juni. 
Imidlertid har disse vannføringene ikke vært så lave i juni som i den andre prøve-
perioden 2001 til 2003. 
 
Vannføringen ulike år nederst i Suldalslågen i hele prøveperioden er vist i Fig. 4.1. 
Av figuren fremgår klart forskjellene i vannføring mellom de to prøveperiodene, 
spesielt i perioden mai til juni og på høsten.  De kunstige flomtoppene i mai 1998 
til 2000 er tydelige. Den lavere vannføringen i juni i andre periode sammenlignet 
med den første kommer også tydelig fram. De to spyleflommene sluppet i oktober 
2001 og 2002 er markante. I 2003 ble det ikke sluppet spyleflom på høsten.  
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Fig. 4.1. Døgnmiddelvannføringen i ulike år nederst i Suldalslågen i prøveperioden 1998 
til 2003.  
 

4.2.  Vanntemperatur 

Røldal-Suldalreguleringen medførte en liten temperaturøkning om vinteren i 
Suldalslågen, som følge av økt vintervannføring (Magnell et al. 2004). Etter Ulla-
Førre utbyggingen er temperaturen redusert (Tvede 1995, Magnell et al. 2004), noe 
som særlig knyttes til utslipp av kaldt vann gjennom Kvilldal kraftverk. På års-
basis var reduksjonene størst nederst i vassdraget, der døgngradtallet var redusert 
med ca. 250 døgngrader eller 14 % i forhold til døgngradantallet under 
Røldal/Suldal reguleringen. Temperaturnedgangen har vært størst i vinter-
månedene og i juni-juli (Tvede 1995). Generelt har denne tendensen holdt seg i 
hele 1990-tallet, men enkelte år har hatt større avvik, som for eksempel 1997 som 
var et varmt år og 1996 som var et kaldt år.   
 
I en forsøksperiode fra 1990 til 2003 har endringer i vannføring hatt størst effekt på 
vanntemperaturen i år der vannføringen er blitt redusert om våren (Magnell et al. 
2004). Temperaturen på våren og forsommeren 2001 til 2003 lå høyere enn i 
perioden 1998 til 2000 (Magnell 2002, Magnell et al. 2003, 2004). 
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Fig. 4.2. Døgnmiddeltemperatur i Suldalslågen ved Tjelmane i perioden 1998 til 2003. 
 
 
Reduksjonen i vanntemperatur knyttet til økningen i vannføringen i begynnelsen 
av mai var av ulikt omfang og varighet i perioden 1998-2000 (høy vårflom) (Fig. 
4.2). Reduksjonen var størst i 1998 (fra 7,7 til 4,7 O C), men det var en lavere 
temperatur (under 6 O C) over en lengre periode i 1999. Temperaturøkningene i 
mai og juni i den andre prøveperioden 2001 til 2003 kommer også klart fram, og 
spesielt synes manøvreringen i 2002 å ha positiv effekt på vanntemperaturen i 
juni. Vanntemperaturen er også høyere i juli, august og september i disse tre årene 
sammenlignet med årene før, selv om vannføringen i disse to periodene da har 
vært like (Fig. 4.1).  
 
I følge Magnell et al. (2003, 2004) er temperaturgevinsten mellom de to reglement-
ene væravhengige og vannføringsendringene synes maksimalt å kunne gi en end-
ring på ± 1,5 oC.  I 1998 og 2000 var det forholdsvis kaldt i lufta, noe som ga lave 
vanntemperaturer, mens 2002 var spesielt varm, og resulterte i høye vanntempera-
turer i august. Det kan se ut som om forskjellene årene i mellom i august for en 
stor del kan forklares ut fra lufttemperaturene (Magnell, pers.medd.), og årene 
2001 til 2003 har derfor relativt høy temperatur.  
 

4.3 Vannkvalitet 

Fra 1978 og fram til i dag er det utført omfattende undersøkelser og overvåking av 
vannkvaliteten i vassdraget. Endringer i vannkvalitet i Suldalslågen har funnet 
sted som følge av overføring av surt vann fra andre nedbørsfelt og ved at det fant 
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sted en generell forsuring (Blakar et al. 2004). Suldalslågen ligger i et område av 
landet som har vært relativt sterkt påvirket av antropogen forsuring (sur nedbør). 
Tilførsel av mye surt vann fra Blåsjømagasinet førte til at alkaliniteten i 
Suldalsvatn ble nesten halvert (fra 25 til 14 µekv/l) (Blakar et al. 2004). Redusert 
vintervannføring i Suldalslågen, sammen med redusert alkalinitet i Suldalsvatn, 
har ifølge Blakar et al. (2004) ført til at Suldalslågen ble 10 ganger mer følsom for 
surt flomvann fra det uregulerte restfeltet i forhold til under Røldal-Suldal 
reguleringen. Utviklingen av alkaliniteten i Suldalsvatn har vært jevnt stigende 
siden 1994 (Blakar og Haaland 2004). Dette antas å ha sammenheng med reduk-
sjonen av sure komponenter i nedbøren over Sør-Vestlandet de siste årene 
(Skjelekvåle et al. 2001). Det er ikke registrert kraftige sjøsaltepisoder i området.  
 
I 1998 ble det i regi av Kalkningsprosjektet i DN igangsatt en omfattende kalking av 
Suldalslågen og en del av sidebekkene. Mer kalking og mindre «sur nedbør» har i 
senere år ført til bedre vannkvalitet i vassdraget (Blakar et al. 2004). Kalkingen i 
Suldalslågen med sidebekker har generelt vært bra, men enkelte år har vært mer 
vellykket enn andre (Blakar et al. 2004).  
 
Forsuring kan gi økt dødelighet av laksunger på elv og dårligere smoltkvalitet, 
reduksjon i arter ømfintlige overfor forsuring og bunndyrmengde. Snøsmelting og 
kraftig regn, eller blandsoner, der en sur elv blandes med en mindre sur elv, gir de 
mest kritiske situasjoner med hensyn på effekter av surt vann (Rosseland et al. 
1992). Alle stadier hos laks er utsatt, men laks er mest følsom for surt vann på 
embryostadiet, når eggene klekkes, når laksyngelen kommer opp av grusen og når 
laksungene blir smolt (smoltifisering) (Rosseland og Skogheim 1984; Skogheim og 
Rosseland 1986; Rosseland 1989). Dårlig vannkvalitet ved smoltifisering kan redu-
sere saltvannstoleransen og derved redusere marin overlevelse.  
 
Effekten av vannkvalitet på laks i Suldalslågen har blitt undersøkt av flere forsk-
ningsgrupper de siste årene, men det er foreløpig stor faglig uenighet om konklu-
sjonene (Blakar et al. 2004). Det er bl.a. konkludert med at forsuring av Suldals-
lågen på grunn av et økt bidrag fra restfeltet som følge av Ulla-Førre reguleringen, 
er et mindre problem enn tidligere antatt og at vannkvalitet ikke er, eller i svært 
liten grad er en begrensende faktor for fisk i Suldalsvassdraget (Poleo et al. 2002, 
Jensen et al. 2004).  
 

4.4 Sedimentasjon 

Sedimenttilførslene til Suldalslågen er betydelige (Bogen et al. 1997). Målinger viste 
at det var større tilførsel av suspendert materiale fra sideelvene i perioden 1998 -2000 
enn i perioden 2001-2003 (Bogen og Bønsnes 2004). Reguleringen har gitt en utjevnet, 
men også lavere vannføring uten store historiske flommer. Dette vil kunne føre til 
økt sedimentasjon av organisk og uorganisk materiale og at vassdragets kapasitet til 
å transportere de tilførte sedimentene er redusert. Dette kan føre til en akkumulasjon 
og heving av elveløpet, en utvikling som synes å være på gang i Suldalslågen (Bogen 



 

 20

et al. 1997, 2002, 2004). Økt sedimentasjon er en effekt av betydning for de fiskeri-
biologiske forhold i Suldalslågen, idet det påvirker oppvekstområdene negativt.   
 
Det er mange kilder som bidrar til sammensetningen av bunnsedimentene og 
sedimenttransporten i Suldalslågen. Sedimentkildene ligger i sideelvene og langs 
hovedelva, og har forskjellig karakter; raviner, erosjon (Bogen og Bønsnes 2004). 
Tilførselen fra ovenforliggende strekninger i selve elveløpet er sannsynligvis den 
viktigste kilden for sedimenttilførselen og pålagringen på bankene i de nedre 
deler av Suldalslågen. Dette gjelder både sand og grus. Lavere vannstand vil føre 
til mindre gjennomstrømningshastighet i vassdraget og flere bakevjer hvor fin-
fordelt materiale kan sedimentere. Sand og grov silt gjennomgår i større grad en 
syklisk erosjon og sedimentasjon. Materialet kan være i bevegelse under en flom-
topp og sedimenterer når vannføringen reduseres. Etter reguleringene har mindre 
fraksjoner fått redusert mobilitet, noe som skyldes at disse er konsolidert i bunnen. 
De kritiske nivåene for transport av ukonsolidert materiale ligger ved 40-60 m3/s, 
noe som betyr liten eller ingen bunntransport ved lavere vannføringer (Bogen og 
Bønsnes 2004). Målingene viser at sand og fin grus er i bevegelse under vann-
føringer rundt 300 m3/s, men vannføringer av denne størrelsesorden var ikke til-
strekkelig store til å sette steinfraksjoner i bevegelse og å bryte opp dekksjiktet 
(Bogen og Bønsnes 2004). Ved visse vannføringer kan hulrom mellom steiner og 
ansamlinger med moser fungere som sedimentfeller. Ved økende hastighe-
ter/vannføringer kan de aktuelle fraksjonene eroderes eller holdes i bevegelse 
uten å sedimentere. Etter hvert som mosene vokser til, blir større mengder sand 
fanget inn (Bogen et al. 2004).  
 
Det må forventes at sedimenttilførselen fra sideelvene vil holde seg på samme 
nivå eller øke i fremtiden på grunn av mer intensiv bruk av arealer i nedbørfeltet 
og flere ekstremflommer grunnet klimaendringer (Bogen et al. 2004. Under de 
nåværende forhold er det spesielt i områdene umiddelbart nedenfor tilløpselvene 
at det pålagres grove fraksjoner. Dette kan medføre gradientendringer med 
tiltagende oppstuvning oppstrøms og til en gradvis større sedimentasjon av sand-
fraksjoner. På mange delstrekninger foregår det en anrikning av sand i dypålen på 
grunn av redusert vannføring og strømhastighet som resultat av reguleringen 
(Bogen et al. 2004).  
 
Begge spyleflommene transporterte suspensjonsmateriale av samme størrelses-
orden, og disse spyleflommene transporterte mer enn flommene i perioden 1998 til 
2000 (Bogen og Bønsnes 2004). 
 

4.5 Begroing 

Mangel på egnede oppvekstområder på grunn av økt sedimentering av sand og 
grus og begroing er trukket fram som mulig årsak til den lave overlevelsen av 
laks- og ørretunger i Suldalslågen. Spesielt synes et begrenset tilbud av egnet 
vinterhabitat å være en flaskehals. Store deler av oppvekstområdene som nyttes 
av laks- og ørretunger om sommeren har mye teppemose og finpartikulært 
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substrat og derved mangel på skjul i substratet (Heggenes og Saltveit 2002, Bogen 
et al. 2004). Oppvekstområdene om sommeren kan derfor også være begrensende 
for produksjon av laks og ørret.  
 
En utjevnet, men også lavere vannføring uten store historiske flommer, er trolig årsa-
ken til den sterke begroingen av mose mange steder i Suldalslågen. Det er sannsyn-
lig at begroingen har økt i omfang etter reguleringene av Suldalslågen (Rørslett et 
al. 1989, Johansen og Lindstrøm 2004). Over store områder er begroingen tett. 
Levermosene (teppemose) økte i dominans på 1990 tallet, men har deretter holdt seg 
stabil (Johansen 1997, 2004). Dette er den substratkategori, ved siden av sand og 
grus, som har størst negativ effekt på fisk, tetthet og habitatbruk, og på bunndyr 
(Bremnes og Saltveit 1997, Heggenes og Saltveit 1997, 2002), idet disse mosene gir 
et lite variert substrat. Det er derfor bekymringsfullt hvis dette mosesamfunnet øker 
i Suldalslågen. Hvis fremvekst av mose fører til akkumulering av finere materiale, vil 
dette føre til en ytterligere forringelse av habitatet for fisk og bunndyr. 
 
Ved oppstart av prosjektet i 1998 var Suldalslågen i utgangspunktet en elv med 
stor forekomst av begroing i form av moser, karplanter og alger (Johansen og 
Lindstrøm 2004). Det var klar dominans av teppedannende levermoser og dusk-
formede elvemoser (Fontinalis) som til sammen utgjorde vel 80 % dekning. Det 
skjedde ikke dramatiske endringer i begroingsforholdene i perioden 1998-2000, 
men mosedekningen viste en svak økning.  Både vannføringsforhold, temperatur-
forhold og vannkvalitet har i perioden 2001-2003 vært gunstige for vekst av både 
flerårig vegetasjon og grønnalger i Suldalslågen i lange perioder (Johansen og 
Lindstrøm 2004). Et unntak var spyleflommene som medførte ustabilitet i system-
et, og til erosjon i mosedekket. Begge mosesamfunn fikk redusert dekningsgrad, 
men klart størst reduksjon var det i levermosesamfunnet (Johansen og Lindstrøm 
2004). I 2003 har en større grad av stabilitet i vannføringen ført til at den be-
gynnende erosjon og nedgang i mosedekning har flatet ut.  Vårflommen er redu-
sert og det ble ikke sluppet spyleflom. Det var igjen en svak økning i 
dekningsgraden av moser. På periodisk tørrlagt areal har tilgroing med terrestrisk 
vegetasjon, som gras tiltatt (Johansen og Lindstrøm 2004). Forsøkene med 
spyleflom reduserte mengden teppemose og begrenset fremveksten der og da, 
men fremdeles er dette det dominerende mosesamfunn i Suldalslågen, som igjen 
altså viser en svak økning. 
  

4.6 Faktorer utenfor Suldalslågen  

Laksen har en relativt komplisert livshistorie som inkluderer både elv og hav.  
Laksen tilbringer fra ett til 5 eller 6 år på elv og fra ett til tre år i sjøen. Laks er 
derfor utsatt for flere faktorer utenfor vassdraget, som kan ha betydning for fangst 
på elv og reproduksjon.  Oppdrett av laks oppfattes som en betydelig trussel mot 
de ville laksebestandene. Gyting av rømt oppdrettslaks kan gi genetiske endringer 
hos den ville laksen og er en trussel mot lokale tilpasninger (Ståhl og Hindar 
1988). Enkelte år har innslaget av rømt oppdrettsfisk i fangstene i Suldal vært 
betydelige (se Kap.6). Vellykket gyting fra rømt oppdrettsfisk er observert i elver 
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(Lura og Sægrov 1991).  Større aggressivitet og bedre vekst hos avkom av 
oppdrettsfisk indikerer en trussel mot vill fisk (Einum og Flemming 1997, 
McGinnity et al. 2003). Et annet betydelig problem knyttet til oppdrett er økt til-
gang på verter for lakselus; oppdrettsfisk både i merd og ikke minst som røm-
linger. Lakselus problemet er størst for elver som drenerer inn i fjordsystemer med 
høy intensitet av oppdrett, som Suldalslågen.  
 
Laks er utsatt for et høyt fangsttrykk, både i havet, fjordene og på elv. For noen be-
stander er fangstraten beregnet til mellom 0.80 og 0.97 (Hansen, pers.medd). I til-
legg kommer garnskader og selektivt fiske. Havtemperatur og næring i havet er 
viktige faktorer for overlevelse (Friedland et al. 1998, Klemetsen et al. 2003) som får 
betydning for størrelse og sammensetning av elvebestanden. Overlevelse hos laks 
i sjøen er tetthetsuavhengig i motsetning til ungfiskproduksjon i ferskvann som er 
tetthetsavhengig (Jonsson et al. 1998). 
 
Effekter av tiltak, fiskeutsetting, kalking og fisketrapper, er omhandlet i et senere 
kapittel. 
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5. Bunndyr 

5.1 Innledning  

Bunndyr er sentrale i næringskjeden i ferskvann og den primære næringskilden 
for ungfisk av laks og ørret. Kvalitet, kvantitet og tilgjengelighet av næringsdyr er 
av stor betydning for produksjon av laksefisk. Bunndyr er også gode indikatorer 
på miljøendringer i et vassdrag, som for eksempel organisk forurensning, forsur-
ing og vassdragsreguleringer. Bunndyrene har jevnlig blitt undersøkt i Suldals-
lågen siden 1978 (Bremnes og Saltveit 1996), og de viktigste gruppene har hele 
tiden vært larver av fjærmygg, døgnfluer, steinfluer, vårfluer, samt fåbørstemark.  
 
Vannføring, temperatur, vannkvalitet, substrat og begroing er alle faktorer som 
påvirker bunnfaunaen i rennende vann. Av begroingen synes spesielt levermoser 
å påvirke bunndyrsamfunnene i Suldalslågen (Bremnes og Saltveit 1997). 
Endringer i vannkvalitet i Suldalslågen har skjedd som følge av overført surt vann 
fra andre nedbørsfelt (Blakar et al. 2004). Det har også funnet sted en generell forsur-
ing i Suldalslågen, og vassdraget er derfor blitt kalket.  
  
Endringer i vannføringsmønsteret i rennende vann vil endre miljøforholdene og 
påvirke habitatene til bunndyr.  
 
To ulike vannføringsforhold har blitt testet i perioden 1998-2003 (se foran). Den 
lave vannføringen om våren i andre prøveperiode vil trolig medføre økt vann-
temperatur, sedimentasjon og begroing. I første omgang kan det forventes en 
økning i tetthetene av mange av artene, ved at utspyling av store larver på våren 
blir redusert. Det vil bety flere voksne som kan sverme og økt eggproduksjon. Økt 
vanntemperatur vil gi økt vekst og muligens ekstra generasjoner for enkelte arter. 
Begroing kan medføre mer næring og skjul for mange arter, særlig fjærmygg.  
 
Forventning:  

• Det forventes små endringer som kan relateres til manøvreringen i den 
første prøveperioden1998-2000  

• Det forventes markerte endringer i den andre prøveperioden 2001-2003. 
 
Kalkingen vil stabilisere pH- og alkalinitetsforholdene. Forsuringsepisoder for 
eksempel i forbindelse med snøsmelting og episoder med ionebytting i forbindelse 
med sjøsalttilførsel, vil ikke lenger skape kritiske forhold for de mest følsomme 
organismene. Under tidligere episoder har store deler av døgnfluebestanden blitt 
utradert (Bremnes og Saltveit 1996). Derfor forventes det at kalkingen vil føre til 
oppbygging av en permanent bestand av de to viktigste døgnfluene i Suldals-
lågen; Baëtis rhodani og Ephemerella aurivillii. Bløtdyr er også følsomme for for-
suring og lav alkalinitet. Det forventes at kalkingen vil føre til en økning i erte-
muslinger og snegl ved at pH økes og at det tilføres kalsium til dannelse av skall. 
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Målet med bunndyrundersøkelsen er å avklare hvordan manøvreringsreglementet 
og vannkjemi påvirker bunndyr i elva, og skille disse faktorene fra hverandre. 
 
Undersøkelsen skal søke å gi svar på følgende konkrete spørsmål som står sentralt 
i forvaltningen av Suldalslågen: 
 
Gir redusert vannføring om våren et bedre næringstilbud for laks- og ørretunger, og gir 
høy vannføring et redusert tilbud i form av næringsdyr. 
 
Gir kalking økt antall bunndyr og større artsdiversitet. 
 

5.2 Metodikk 

Bunndyr ble innsamlet med sparkemetoden (Hynes 1961, Frost et al. 1971). Inn-
samlingen skjer på tid og innsamlingstiden i Suldalslågen er ett minutt pr. prøve, 
og det er tatt tre parallelle prøver fra hver stasjon. Håvens maskevidde var 0,45 
mm. Prøvene ble tatt på de fem faste stasjonene (Bremnes og Saltveit 1996). 
Prøvene ble fiksert med etanol i felt og analysert på laboratoriet. 
 

5.3 Resultater 

Larver av fjærmygg var oftest den mest tallrike gruppen. Fjærmygg er en artsrik 
gruppe med stor variasjon i størrelse. Tidlige larvestadier er små og kan være 
meget tallrike. Den store mengden små fjærmygglarver kan medføre en total 
dominans i visualiseringer basert på antall. Derfor ble det i denne omgang valgt å 
fremstille figurer som viser det gjennomsnittlige totale antall bunndyr uten fjær-
mygglarver, vår, sommer og høst (Fig. 5.1). Stasjonene i midtre til nedre del (st.3 - 
4) hadde oftest størst tetthet av bunndyr. Lavest tetthet ble funnet øverst (st.1).  
 
I perioden 1998-2001 var det som regel flest bunndyr om våren, mengden avtok 
om sommeren og gikk ytterligere tilbake mot høsten. I 2002 ble denne trenden 
delvis snudd; minst bunndyr om våren, en økning mot sommer og høst. I 2002 ble 
det registrert en økning i mengden på de fleste stasjonene, særlig om høsten. I 
2003 skjedde det en ytterligere økning i bunndyrmengden på alle stasjonene, 
særlig i midtre til nedre del av elva (st.3 og st.4). I 2003 ble det igjen registrert mest 
bunndyr om våren med et avtak mot sommer og høst. Mengden bunndyr var 
likevel betydelig høyere om sommeren og høsten sammenlignet med årene 1998-
2001. 
 
Den gjennomsnittlige fordelingen av bunndyr i prosent på hovedgruppene for 
hver av de fem stasjonene for vår, sommer og høst for de enkelte år fordelt etter 
stasjon er vist i Fig. 5.2. Generelt var larver av insekter den dominerende gruppe 
av bunndyr i hele undersøkelsesperioden. Fjærmygg var oftest den dominerende 
gruppen, mens knott tidvis kunne dominere. Steinfluer, døgnfluer og vårfluer var 
viktige grupper som alltid var til stede i varierende grad. Utenom insekter var 
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fåbørstemark viktigst, og kunne tidvis dominere faunaen. Bløtbunndyr (snegl og 
ertemuslinger) var til stede i varierende grad. 
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Fig. 5.1. Gjennomsnittlig totalt antall bunndyr (fjærmygg utelatt) pr. sparkeprøve på de 
fem faste overvåkningsstasjonene i Suldalslågen vår, sommer og høst 1998- 2003. 
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Fig. 5.2. Gjennomsnittlig antallsmessig prosentvis fordeling av bunndyr på hovedgrupper 
på de fem faste overvåkningsstasjonene i Suldalslågen vår, sommer og høst for årene 
1998-2003. 8 = 1998, 9 = 1999, 0 = 2000, 1 = 2001, 2 = 2002, 3 = 2003. L = Legende. 
 
Vår 
Larver av fjærmygg dominerte oftest vårprøvene, unntatt øverst (st.1) og nederst 
(st.5), hvor andelene av henholdsvis vårfluer og døgnfluer kunne være betydelige. 
Generelt økte andelene av fjærmygg mot våren 2001, hvor de dominerte samtlige 
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stasjoner med en andel på mer enn 70 %. I 2002 gikk andelen av fjærmygg tilbake, 
mens det var en klar økning igjen våren 2003, særlig på de midtre stasjonene (st.2-
4) (Fig. 5.2). På den midtre stasjonen (st.3) har det hele tiden vært en økning i 
andelen av fjærmygg, og i 2003 utgjorde de mer enn 90 % av bunnfaunaen. 
 
Døgnfluer var et viktig innslag på alle stasjonene om våren, med unntak av st.1, 
hvor de oftest var et ubetydelig element. Andelen av døgnfluer økte nedover i 
elva, men den endret seg mindre over tid, bortsett fra en svak tendens til avtak på 
st.3 og økning på st.4. Steinfluer var et relativt lite element på de to øverste 
stasjonene, var viktig hele tiden på st.3, og hadde variable andeler på de to 
nederste stasjonene. Det var ingen klare tidsutviklinger i andelene av steinfluer 
som gruppe. Vårfluer var viktige på st.1, avtok til st. 2, og var bare et mindre 
element lengre nedover. Bløtdyr var enkelte år et viktig element på de to øvre 
stasjonene, spesielt på st.2, hvor de tiltok etter 2001. Fåbørstemark var et viktig 
element, særlig på st.4, ingen klare utviklinger i tid. Knott var mest utbredt øverst 
(st.1), hvor de tiltok etter 2000, men de var også tiltagende i midtre/nedre del (st.3 
og 4). 
 
Sommer 
Om sommeren var dominansen av fjærmygg mindre enn om våren. Andelen fjær-
mygg økte etter 2000, spesielt på de tre øvre stasjonene. Knott kom inn som et 
viktig element. Knott kunne ved enkelte tidspunkt dominere faunaen i stort antall. 
Knott avtok markert øverst (st.1) etter 2001, på de øvrige stasjonene ingen klare 
trender. Døgnfluene var en viktig gruppe, men hadde noe mindre andeler enn om 
våren. Tendensen for døgnfluer var den samme som om våren; ubetydelig øverst, 
så tiltok andelene nedover i elva. Det var en svak nedgang i andelene etter 2000, 
spesielt på St.3 og 5. Steinfluer var viktigst på de tre nedre stasjonene, og viste 
tendenser til avtak etter 2000. Vårfluene var en liten andel, bortsett fra øverst (st.1) 
etter 2002, hvor de ble den viktigste gruppa utenom fjærmygg. Fåbørstemark 
utgjorde generelt en større andel enn om våren, og viste tendenser til å tilta etter 
2000.  
 
Høst 
Om høsten var fjærmygg viktig, men ikke like dominant som om våren. Knott var 
redusert til et ubetydelig element på samtlige stasjoner om høsten. Andelen av 
døgnfluer avtok om høsten, bortsett fra st.3 og delvis st.2, hvor de fortsatt var 
betydelige elementer. På st.3 har andelen av døgnfluer tiltatt jevnt, særlig etter 
2000. I 2003 var det en sterk økning i andelen av døgnfluer på st.2. Fordelingen av 
vårfluer lignet den om våren. Andelen av steinfluer varierte en del med tid og 
stasjon, men viste ingen klare tendenser. Påfallende om høsten var den betydelige 
andelen av fåbørstemark på alle stasjoner, men særlig på st.3 og 4. Det var også 
klare tendenser til et avtak i andelen av fåbørstemark over tid i hele elva. 
 
Døgnfluer (Ephemeroptera) 
Det ble påvist larver av seks arter døgnfluer i perioden. De fleste var arten Baëtis 
rhodani, men også Ephemerella aurivillii var vanlig (Fig. 5.3 og 5.4). Generelt var 
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antallet av B. rhodani høyest om våren, avtok til sommeren og var minst om 
høsten. Øverst (st.1) var antallet hele tiden lavt, så steg det raskt nedover mot de 
midtre til nedre områdene (st.3 og st.4), for så å avta noe ned mot den nederste 
delen (st.5). Om høsten var B. rhodani mest tallrik på st.3. Med unntak av at det var 
påfallende lite B. rhodani våren 1999, var det ingen markerte forskjeller mellom 
årene i perioden 1998-2002. I 2003 økte imidlertid antallet av B. rhodani markert, 
særlig om våren. I 2003 var antallet høyt også om sommeren, og var høyt om 
høsten i de midtre delene (st.3-4). 
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Fig.5.3 Gjennomsnittlig antall av døgnfluen Baëtis rhodani pr. sparkeprøve på de fem faste 
overvåkningsstasjonene i Suldalslågen vår, sommer og høst 1998 – 2003. 
 
Antallet av E. aurivillii var oftest mindre enn for B. rhodani. E. aurivillii var mest 
tallrik i den midtre til nedre del av elva (st.3-5). Det er klare tendenser til en 
økning i antallet over tid. Årsklassen høsten 2000 – våren 2001 var sterk, etterfulgt 
av en svakere årsklasse, mens høsten 2002 – våren 2003 var tallrik i den nedre del 
av elva. I tillegg ble det funnet to arter fra slekten Leptophlebia  og et individ av 
Ameletus inopinatus våren 1998. Baëtis niger ble påvist høsten 2003. 
 
 

98 99 .00 .01 .02 .03
St.1

St.2
St.3
St.4
St.50

10

20

30

40

50

60

70

80
Antall

År

VÅR

 

98 99 .00 .01 .02 .03
St.1

St.2
St.3
St.4
St.50

10

20

30

40

50

60

70

80
Antall

År

SOMMER

 

98 99 .00 .01 .02 .03
St.1

St.2
St.3
St.4
St.50

10

20

30

40

50

60

70

80
Antall

År

HØST

Stasjon

 



 

 30

Fig.5.4 Gjennomsnittlig antall av døgnfluen Ephemerella aurivillii pr. sparkeprøve på de 
fem faste overvåkningsstasjonene i Suldalslågen vår, sommer og høst 1998 – 2003. 
 
 
 
Steinfluer (Plecoptera) 
 
Det ble påvist larver av 13 arter steinfluer i Suldalslågen i perioden 1998-2003. 
Antallet av to av de viktigste artene, Diura nanseni og Amphinemura sulcicollis er 
vist i Fig. 5.5 og 5.6. 
 
Diura nanseni (Fig. 5.5) ble primært funnet om våren og høsten. Det ble registrert 
visse forskjeller i de to undersøkelsesperiodene; det var tendenser til avtak i meng-
den av D. nanseni etter år 2000, særlig tydelig om høsten. Etter 2001 ble den også 
funnet om sommeren i lite antall. Arten er ett-årig og klekker om våren. Det ble 
derfor funnet lite antall om sommeren. D. nanseni var oftest fåtallig på st.1, økte i 
antall nedover, og ble ofte funnet i høyest antall nederst (st.5).  
 
Amphinemura sulcicollis (Fig. 5.6) var mest tallrik om våren. Oftest var arten fåtallig 
i den øvre delen av elva (st.1-2), bortsett fra våren 2003 hvor den var tallrik også 
her. Som regel økte antallet ned mot midtre/nedre del (st.3-4), med et avtak 
nederst (st.5). Antall A. sulcicollis gikk generelt noe tilbake i perioden 1998-2000, 
tiltok noe i 2001-2002, etterfulgt av en markant økning i hele elva våren 2003. A. 
sulcicollis ble ikke funnet om sommeren, og ble bare funnet i lite antall om høsten 
fram til 2002, hvor det ble funnet en klar økning, som fortsatte høsten 2003, hvor 
arten ble funnet i stort antall, særlig på de midtre/nedre del av elva (st.3-5).  
 
Amphinemura borealis er en av de vanligste steinflueartene i Suldalslågen. A. 
borealis ble funnet mest tallrik om våren. Den var hele tiden fåtallig på den øverste 
stasjonen (st.1), fåtallig også på st.2, bortsett fra våren 2003. Som oftest var A. 
borealis mest tallrik på den midtre stasjonen (st.3), for så å avta nedover mot st.5 
nederst. Det ble ikke funnet markerte endringer over tid, bortsett at den etter 2001 
var relativt tallrik om høsten. 
 
Amphinemura standfussi er en sommerart og ble primært funnet i juli, og i mindre 
antall enn de to andre Amphinemura-artene. De største tetthetene ble funnet på st.2 
– 4, i perioden 1998 – 2000. I 2001-2003 gikk antallet markert tilbake. Protonemura 
meyeri er en vanlig art, men ikke like tallrik som Amphinemura-artene. Den var 
mest tallrik i midtre til nedre del av elva (st.3 og 4). I den øvre delen (st.1 og 2) var 
den fåtallig. Om våren var det en tendens til økning i antall fra 1998 til 2003, men 
bildet var mer uklart om høsten. P. meyeri ble nesten ikke funnet om sommeren. 
Leuctra fusca er en av de mest tallrike steinfluene i Suldalslågen. Arten klekker om 
høsten, og ble primært funnet i sommerprøvene i til dels høy tetthet. Arten var 
mest tallrik på de midtre og nedre stasjonene (st.3-5). Den var også vanlig i den 
øvre delen, men oftest i et mer beskjedent antall. Det kan virke som om L. fusca 
tiltok i mengde fra 1998 til 2000, for deretter å gå tilbake i den midtre og nedre 
delen. I den øvre delen har arten imidlertid blitt noe mer tallrik. I 2003 tiltok arten 
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igjen, særlig i nedre del (st.4 og 5). I 2002 og særlig 2003 ble L. fusca også funnet om 
våren. Små nyklekkete individer ble også funnet i mindre antall om høsten. 
Leuctra hippopus klekker om våren og er mindre tallrik enn L. fusca. Oftest mest 
tallrik nederst (st.5), men viser stor variasjon. I likhet med L. fusca gikk arten til-
bake i 2001 og 2002, unntatt øverst (st.1) hvor den tiltok. I 2003 var det i likhet med 
L. fusca en økning på de fleste stasjonene, spesielt om høsten. I tillegg til de sju 
ovenfor omtalte arter ble det funnet seks arter i mindre antall; Brachyptera risi, 
Isoperla grammatica, Leuctra nigra, Nemoura cinerea, Siphonoperla burmeisteri og 
Taeniopteryx nebulosa. 
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Fig.5.5 Gjennomsnittlig antall av steinfluen Diura nanseni pr. sparkeprøve på de fem faste 
overvåkningsstasjonene i Suldalslågen vår, sommer og høst 1998 – 2003. 
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Fig. 5.6 Gjennomsnittlig antall av steinfluen Amphinemura sulcicollis pr. sparkeprøve på de 
fem faste overvåkningsstasjonene i Suldalslågen vår og høst 1998 – 2003.  
 
 
Vårfluer (Trichoptera) 
 
Det ble påvist rundt 18 arter vårfluer i Suldalslågen. Fem av disse er nett-
spinnende, én er frittlevende, mens resten er husbyggende. Antallet av den 
vanligste arten, Polycentropus flavomaculatus, er vist i Fig. 5.7. Den nettspinnende 
Polycentropus flavomaculatus er den vanligste vårfluen i Suldalslågen. Den blir 
funnet i stort antall øverst (st.1), betydelig færre på st.2, og i mindre antall videre 
nedover i elva (Fig. 5.7). Inntil år 2002 ble arten funnet i størst tetthet om våren, i 
2002-2003 har tetthetene vært høye på st.1 også om sommeren og høsten. I 
perioden 1998-2001 var det et avtak i antallet om våren på st.1, men etter 2001 økte 
antallet markert på st.1. Våren 2003 var tettheten av P. flavomaculatus meget høy på 
st.1. Det har også vært registrert en markant økning i antallet på st.2 i 2001-2003.  
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Den frittlevende rovformen Rhyacophila nubila var jevnt til stede på alle stasjonene, 
men i moderate mengder. Tetthetene var lave øverst (st.1), og vanligvis høyest på 
st.3 og 4. De største mengdene ble funnet om våren med avtak om høsten og 
sommeren. 
 
Oxyethira sp. er en liten husbyggende art som hører til gruppen mikrovårfluer 
(Hydroptilidae). Den ble mest funnet i den nedre delen av elva (st. 4 – 5). Oxyethira 
sp. var fåtallig i perioden 1998-2001, deretter økte antallet i 2002-2003, særlig om 
høsten, hvor arten var tallrik på st.5. 
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Fig. 5.7 Gjennomsnittlig antall av vårfluen Polycentropus flavomaculatus pr. sparkeprøve på 
de fem faste overvåkningsstasjonene i Suldalslågen vår, sommer og høst 1998-2003. 
 
 
 
Bløtdyr (Mollusca) 
 
Den eneste påviste sneglearten i Suldalslågen var vanlig damsnegl (Lymnea 
peregra). Av muslinger ble ertemuslinger (Pisidium spp.) funnet. Ertemuslingene 
ble ikke artsbestemt, men flere arter er trolig til stede. Vanlig damsnegl ble knapt 
påvist i 1998 – 2000, tiltok i 2001, for så å opptre ganske vanlig i 2002 og 2003, mest 
i midtre/nedre del (st.3-5). Arten ble ikke funnet på st.1, bortsett fra våren 2003. 
Arten var vanligst om høsten. Som regel var skallet hos både ertemuslinger og 
vanlig damsnegl meget tynne og skjøre, av og til uten kalk. 
 
Fåbørstemark (Oligochaeta) er et betydelig faunaelement i Suldalslågen, og de kan 
være meget tallrike. Antallet var ofte minst i den øvre delen (st.1 og 2), for så å øke 
nedover, ofte med en topp på st.3 eller 4. Fåbørstemark var ofte mest tallrike om 
sommeren og høsten. Fåbørstemark viste en markert økning i antallet på samtlige 
stasjoner etter 2001, særlig om sommeren og høsten. 
 
Larver av tovinger (Diptera)er antallsmessig den viktigste bunndyrgruppe i 
Suldalslågen. De fleste var fjærmygg (Chironomidae), men også knott (Simuliidae) 
er periodevis tallrike. Generelt var fjærmygg mest tallrike om våren, helst på st.3 
og 4. Etter 2001 var antallet høyt også om sommeren og høsten på samtlige 
stasjoner. Etter 2001 skjedde det en klar økning i antallet fjærmygg, spesielt om 
sommeren og høsten. Våren 2003 ble det funnet meget store tettheter, spesielt på 
st.3 og 4.  
 
Knott ble funnet tallrike om sommeren, langt færre om våren, og bare i lite antall 
om høsten. Knott var mest tallrike i 1998, mens de i 1999 bare ble funnet i beskje-
dent antall. Etter 2001 har det vært en økning i antallet, særlig i 2003, hvor det 
også ble funnet mye knott om våren. Den øverste stasjonen (st.1) skiller seg ut ved 
at mengden knott har gått jevnt tilbake siden 1998. 
 

5.4 Diskusjon 

5.4.1 Manøvrering 

Det ble registrert klare kvantitative forskjeller i bunndyrfaunaen i de to 
prøveperiodene. I 1998-2000 var det relativt små endringer i bunndyrsamfunnene 
sammenlignet med tidligere år. I den andre perioden (2001-2003) ble det registrert 
en markant økning i nesten samtlige bunndyrgrupper. Uteblivelsen av 
vårflommen kombinert med en spyleflom om høsten hadde åpenbart en positiv 
effekt. Mengden av næringsdyr for laksefisk økte markant. 
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De to vannføringsregimene medfører ulike forhold for bunnlevende organismer. 
Noen av de antatt viktigste endringene for bunndyrene kan nevnes. Temperaturen 
var klart høyere vår og sommer i perioden 2001-2003. Økt temperatur vil gi hurti-
gere vekst for mange bunndyr, og endringer i livssyklus. Høyere temperatur på 
forsommeren kan være en fordel for sverming og egglegging hos insekter.  
 
Lavere vannføring uten store flomtopper om våren vil redusere utspylingen. Sub-
stratet vil være mer stabilt i denne perioden og det vil finne sted en økt sedimenta-
sjon og silting. En del av dette vil imidlertid bli spylt ut senere ved spyleflommen 
på høsten. Lange perioder uten flom kan føre til at silting tetter igjen hulrom i 
substratet, noe som reduserer habitatet for mange bunndyr (Bremnes og Saltveit 
1997). Gravende arter blir favorisert. 
 
Redusert utspyling av bunndyr i en periode hvor tettheten av bunndyr er høy, kan 
gi økt biomasse. I tillegg kan høy vannføring på vår og forsommer når mange 
bunndyr har store og snart klekkeklare larver gi mer utspyling enn om høsten når 
mange av bunndyrene finnes som egg eller små larver skjult i hulrom i substratet. 
 
Bunnfaunaen i Suldalslågen har hele tiden vært dominert av insektlarver som 
fjærmygg, døgnfluer, steinfluer, vårfluer, og om sommeren også knott. Av andre 
grupper har fåbørstemark vært et viktig element (Bremnes og Saltveit 1996). 
Denne faunasammensetningen har ikke endret seg i siste undersøkelsesperiode. 
 
De observerte effektene av de to utprøvde vannføringsregimene på de viktigste 
artene og gruppene av bunndyr i Suldalslågen er oppsummert i Tabell 5. 1. 
 
I løpet av den første perioden (1998-2000) ble det bare registrert moderate end-
ringer i bunnfaunaen, og mengden av bunndyr var omlag på samme nivå som i 
perioden før undersøkelsen (Fig. 5.8). Denne perioden med en stor vårflom har 
mest til felles med de naturlige forholdene i Suldalslågen, hvor sterke vårflommer 
var vanlige. Siden Ulla-Førre reguleringen i 1980 har det blitt sluppet kunstige 
vårflommer i perioden mai-juni. Forholdene i 1998-2000 fulgte et lignende mønster 
som tidligere, både med tanke på vannføring og temperaturforhold. Det var derfor 
ikke uventet at det bare ble sporet små endringer i bunnfaunaen som kunne 
relateres til vannføringsforholdene. 
 
I den andre perioden (2001-2003) ble vårflommen praktisk talt borte. Dette er en 
vesentlig endring i forhold til den tidligere årvisse vårflommen. Denne endringen 
førte til en markant økning av tetthetene av bunndyr i hele elva. Våren er vanlig-
vis den perioden med størst tetthet av bunndyr, og ved de endrete forholdene får 
de utvikle seg uten utspyling. Produksjonen av voksne insekter økte, det blir flere 
dyr som svermer, og antall egg øker. Ved høyere vanntemperatur og stabile vann-
føringsforhold vil større mengder egg og små larver utvikle seg og tetthetene av 
bunndyr vil øke. Disse vil igjen sørge for en ytterligere økning i bunndyrproduk-
sjonen. Dette ble observert i perioden 2001-2003, med en klar økning i 2002, etter-
fulgt av en meget sterk økning i 2003. Den reduserte vannføringen om våren vil 
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gjennom stabilisering av forholdene og en mulig konsentrasjonsøkning av 
næringssalter føre til en økning i begroing, både av makrofytter, moser og alger. 
Dette er også en fordel for mange av bunndyrgruppene i Suldalslågen, spesielt for 
mange av fjærmyggartene. Det ble da også observert en meget sterk vekst i tett-
hetene av fjærmygglarver i 2002-2003. I mangel av vårflom vil finpartikulært 
materiale akkumulere i substratet. Dette vil på lengre sikt ha negative 
konsekvenser på bunnfaunaen ved at porøsiteten til substratet avtar. Mange 
bunndyr lever hele eller deler av livet i hulrom i substratet. Spyleflommen på 
høsten har trolig mindre ”skadelig” effekt på bunndyra enn en vårflom, siden 
mange av bunndyra om høsten er små larver eller individer. Disse lever for en 
større del skjult nede i substratet, og blir derfor trolig i mindre grad enn eldre 
stadier spylt ut.  
 
Tabell 5.1.  Endringer i mengden av de viktigste bunndyrartene og gruppene i 
Suldalslågen i løpet av hver av de to ulike manøvreringsperiodene.  + = økning, ++ = 
sterk økning, - = avtak, / = ingen vesentlig endring. 
 
  1998-2000   2001-2003 
DØGNFLUER     
 Baëtis rhodani /   ++ 
 Ephemerella aurivillii /    ++ 
      
STEINFLUER     
 Diura nanseni +  - 
 Amphinemura borealis /   / 
 Amphinemura sulcicollis -   ++ 
 Amphinemura standfussi /  - 
 Protonemura meyeri +   + 
 Leuctra fusca +   + 
 Leuctra hippopus +    ++ 
       
VÅRFLUER     
 Polycentropus flavomaculatus -   ++ 
 Rhyacophila nubila /  + 
 Apatania sp. /  / 
 Oxyethira sp. /    ++ 
      
BLØTDYR     
 Vanlig damsnegl (Lymnaea peregra) /   ++ 
 Ertemuslinger (Pisidium spp.) +    ++ 
      
FÅBØRSTEMARK /    ++ 
      
TOVINGER     
 Fjærmygg /   ++ 
 Knott -   ++ 
 Dansefluer -   ++ 
 Småstankelbein +    + 
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TOTALT ANTALL  /    ++ 
      
TOTALT ANTALL MINUS 
FJÆRMYGG /    ++ 

 
 
 
Det ble observert en klar økning i tetthet og produksjon av bunndyr i Suldalslågen 
med den manøvreringen som ble kjørt i 2001-2003. Økningen gjelder de fleste 
arter og grupper av bunndyr, blant de få som viste tendenser til tilbakegang var et 
par steinfluer som trolig er følsomme for temperaturøkning og silting/begroing 
(Diura nanseni og Amphinemura standfussi) (Tabell 5.1). Mange arter som er viktige 
som ernæring for laksefisk viste en markert økning. Den store økningen i fjær-
mygglarver har betydning for laksefisk ved at fjærmygg lett går ut i driv, og de 
små larvene er viktig startfòr for nyklekkete fiskeunger. Fjærmygg består dessuten 
av mange arter med ulike livssykluser, slik at det gjennom hele året vil bli funnet 
rikelig med larver i alle størrelser. 
 
Vannføringsforholdene i 2001-2003 virket svært fordelaktig for bunndyra. Det er 
imidlertid ikke sikkert dette vil være permanent. Undersøkelsen i 2001-2003 
registrerer bare kortidseffekter. Ved avslutningen i 2003 var systemet ute av 
balanse, det skjer endringer i bunnfaunaen som på det tidspunktet virket fordel-
aktige. Bunndyrsamfunnene var ved avslutningen i dynamisk endring, og det er 
ikke uten videre gitt å vite hvordan utviklingen vil gå over tid. En økende silting 
over tid kan redusere porøsiteten i substratet, det kan bli en økende begroing av 
trådformete alger og teppemoser som ikke en kraftig høstflom kan kompensere 
for. Dette er faktorer som over tid vil kunne redusere bunndyrproduksjonen, eller 
føre til endringer i sammensetningen som kan være ufordelaktig for laksefisk. 
Endrete forhold og økt temperatur kan føre til at andre arter etablerer seg og 
utkonkurrerer deler av den eksisterende faunaen.   
 

5.4.2 Kalking 

Kalkingen har medført økt pH og alkalinitet, og bidratt til å unngå forsuringsepi-
soder. Vanlig damsnegl (Lymnaea peregra) er en forsuringsfølsom art. Den ble ikke 
funnet de to første årene etter kalking, men kom så gradvis inn og ble vanlig i 
2003. Årsaken er at kalkingen har gitt økt pH og kalsium som har gitt arten et 
grunnlag for å utnytte den fordelaktige situasjonen som oppsto med manøvre-
ringen i 2001-2003. Kalkingen har vært en medvirkende årsak til den sterke tett-
hetsøkningen av de to viktigste døgnfluene. Kalking er ikke viktig bare for vann-
kvaliteten, men kalking vil også tilføre økte mengder Ca2+ som er viktig for opp-
bygging av skall hos snegl og muslinger. 
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5.4.3 Utvalgte arter og taxa 

Døgnfluer 
 
Baëtis rhodani er normalt den mest tallrike døgnfluen i Suldalslågen. B. rhodani er 
følsom overfor forsuring, men tolererer pH-verdier ned til 5,5 (Fjellheim og 
Raddum 1990, Larsen et al. 1995). Tilstedeværelsen av B. rhodani på samtlige 
stasjoner i hele perioden 1998-2003 viser at det ikke var alvorlige episoder med 
surt vann. Den markante økningen av B. rhodani i 2003 skyldes derfor ikke end-
ringer i pH og alkalinitetsforholdene. Døgnfluer fra slekten Baëtis er tallrike i alge-
begroinger, hvor de finner habitat og næring (Bremnes og Saltveit 1992). Det har 
imidlertid ikke vært noen markert økning i begroing av alger eller moser i 2002-
2003 (Johansen og Lindstrøm 2004). Trolig er det stabilisering av forholdene 
kombinert med høyere vanntemperaturer og gode ernæringsforhold som med-
fører til økningen av B. rhodani. Det er kjent fra tidligere at stabilisering av vann-
føringen i regulerte elver gir en økning i mengden av B. rhodani (Brittain og 
Saltveit 1989). 
  
Ephemerella aurivillii foretrekker elvemose (Bremnes og Saltveit 1992, Hessen et. al 
1992). Det har ikke vært en økning i elvemose som kan forklare den sterke 
økningen av E. aurivillii våren 2003. E. aurivillii er ettårig og klekker i mai-juni i 
Suldal. Trolig var det jevn vannføring og høyere vanntemperaturer som sørget or 
gode forhold under sverming og egglegging sommeren 2002 som la grunnlaget for 
den sterke årsklassen 2002-2003.  
 
Steinfluer 
 
Diura nanseni var den eneste av de viktige steinfluene som viste en tilbakegang i 
perioden 2001-2003. Dette til tross for at 
arten krever høyere pH enn de fleste 
andre steinfluene og har fått en markert 
økning i hovednæringen 
(fjærmygglarver). D. nanseni er en 
holarktisk art som i utbredelse har sin 
sørgrense i Sør-Norge. D. nanseni har 
en toårig livssyklus med en lang egg-
diapause (Lillehammer 1988). Økt 
vanntemperatur kan være en ulempe 
for arten, og gripe inn i livssyklus.  
 
Amphinemura sulcicollis er vanlig i begroing, særlig av elvemoser (Bremnes og 
Saltveit 1992, 1997). I følge Hynes (1941) øker mengden av A. sulcicollis med 
økende mengde makrofytter. Dessuten er A. sulcicollis lite kravstor til substrattype, 
og er trolig mer tolerant overfor silting enn andre steinfluearter (Hynes 1941). Det 
ble også funnet mange larver om høsten i 2003, fordi økt temperatur gir økt vekst 
slik at larvene lettere blir registrert i prøvene. Tidligere har de trolig befunnet seg 
som egg og meget små larver på innsamlingstidspunktet om høsten. Amphinemura 
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borealis blir helst funnet i kjølige, nordlige elver (Brinck 1949), og en økning i tem-
peraturen i Suldalslågen kan ha negativ effekt på arten. Den klare tilbakegangen 
for Amphinemura standfussi etter 2001 kan forklares ved at arten er følsom overfor 
høye temperaturer og silting (Rauser 1963).  
 
Leuctra fusca foretrakk mosefrie områder i Suldalslågen (Bremnes og Saltveit 1997). 
Imidlertid gjelder dette de større larvene.  I Søre Osa ble de nyklekkete larvene 
funnet i nærheten av mose, mens de eldre larvene ble funnet utenom mosen 
(Hessen et al. 1992).  Begge Leuctra-artene har trolig en viss nytte av begroing i de 
tidlige stadiene, mens de eldre larvene har et mer gravende levesett som kan bli 
hemmet av begroing. 
Vårfluer 
 
Vårfluer er en artsrik gruppe med flere typer levesett. Den mest tallrike var 
Polycentropus flavomaculatus som spinner fangstnett, men kan også plukke 
næringspartikler fra bunnen. Denne arten ble for det meste funnet øverst rett etter 
utløpet fra Suldalsvatn. De fanger her planktoniske næringspartikler som driver ut 
fra innsjøen. Den sterke økningen av P. flavomaculatus gjennom hele året har 
åpenbart sammenheng med vannføringsforholdene. Økningen i vannføringen om 
våren i 1998-2000 spyler trolig bort nettene til bestanden som har bygget seg opp 
om våren. Fravær av vårflom etter 2000 fører til at antallet holder seg høyt utover 
sommeren og høsten. Dette fører trolig til at egglegging og utvikling av små larver 
øker sterkt og gir sterke bestander utover høsten. 
 
Oxyethira sp. har hatt en markert framgang etter 2001. Oxyethira er små hus-
byggende vårfluer som lever i flaskeformete hus. Oxyethira hører til gruppen 
mikrovårfluer (Hydroptilidae) som ofte blir funnet i stor tetthet i algebegroinger, 
hvor algene fungerer både som næring og habitat (Lepneva 1964, Dudley et al. 
1986). Økningen av Oxyethira kan forklares med en økning i algebegroing. Tid-
ligere er det vist at Oxyethira også hadde en tydelig preferanse for både teppe- og 
elvemoser fremfor bart substrat (Bremnes og Saltveit 1997). Ved Kvæstad ble det i 
2002 og 2003 i habitatundersøkelsen funnet store mengder Oxyethira i elvemose 
(Bogen et al. 2004). Siden det ikke har vært noen kvantitativ økning i begroingen, 
må det eventuelt være en kvalitativ endring mot arter foretrukket av Oxyethira. 
Imidlertid er det mer trolig at det er en stabilisering av forholdene og en tempe-
raturøkning som kan være årsakene til økningen i Oxyethira. 
 
Bløtdyr 
  
Utbredelsen av vanlig damsnegl (Lymnaea peregra) i hele elva viser at pH nå er 
relativt høy. De fleste individene hadde fremdeles tynne skall, noe som indikerer 
at arten lever under marginale forhold med lite kalsium. I følge Økland (1990) 
avtar mengden L. peregra når pH blir lavere enn 6,6. Den kan imidlertid tolerere 
ganske surt vann og lav alkalinitet. Økland (1990) påviste L. peregra i elver ned 
mot underkant av pH 6. En årsak til økningen av L. peregra i Suldalslågen er at 
kalkningen har medført økt pH og økt kalsium. Andre faktorer er også viktige. L. 
peregra foretrekker lentiske områder og unngår strie elver. En fjerning av vår-
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flommen er derfor positivt for arten. L. peregra gresser på påvekstalger, og vil ha 
fordel av økt algevekst. For mye algevekst, særlig av trådformete alger, kan imid-
lertid redusere festemulighetene for snegl. Det samme kan siltbelegg på overflater.  
 
Ertemuslinger er følsomme for surt vann, sev om noen av de mest hardføre artene 
kan tolerere lav pH, da uten kalk i skallet. Ertemuslingene i den øverste delen av 
elva hadde hardere skall enn de lengre ned, og dette er en effekt av kalkingen. Den 
markerte økningen av tettheter av ertemuslinger etter 2001 viser at redusert vann-
føring og høyere temperatur om våren er fordelaktig for gruppen.  
 
 
 
Fåbørstemark 
 
Fåbørstemark utgjorde en betydelig del av faunaen i Suldalslågen. Fåbørstemark 
er en heterogen gruppe med tanke på miljøkrav slik at en diskusjon som går på 
miljøkrav må bli generell. Tidligere undersøkelser (Bremnes og Saltveit 1997) viste 
en artsfattig fauna dominert av arter fra familiene Enchytraeidae, Lumbriculidae 
og Lumbricidae. De fleste fåbørstemark i Suldalslågen lever i tilknytning til be-
groing eller nedgravd i substratet. Økt begroing og silting, kombinert med høyere 
temperatur vår/sommer, er trolig hovedforklaringen på den markerte økningen i 
tetthetene av fåbørstemark etter 2001. 
 
Tovinger 
 
Larver av fjærmygg (Chironomidae) var antallsmessig den dominerende gruppen 
av bunndyr gjennom hele undersøkelsen. Det er kjent at mengden fjærmygg øker 
kraftig med økende begroing (Bremnes og Saltveit 1997, Hessen et al. 1992). 
Mange av fjærmyggartene klekker til voksne om våren/forsommeren, og mindre 
vannføring kombinert med høyere temperatur er fordelaktig for sverming, egg-
legging og larveutvikling. Fjærmygg består av mange arter med ulike miljøkrav, 
og det vil derfor være arter tilstede som raskt kan dra fordel av endrete forhold.. 

5.4.4 Sammenligninger med tidligere undersøkelser 

Fig. 5.8 viser gjennomsnittsmengden av bunndyr pr. sparkeprøve for hele Suldals-
lågen siden 1978. Siden 1978 har det vært laget en kunstig vårflom av variabel 
styrke. Figuren understreker den markante økningen i tetthetene av bunndyr etter 
den endrete manøvreringen med sterkt redusert vårflom fra 2001. Dette represen-
terer en ny situasjon for Suldalslågen, og bunndyrsamfunnene er i endring. Det er 
usikkert hvordan denne utviklingen vil fortsette, på kort sikt virker dette fordel-
aktig for laksefisk ved at de fleste næringsdyra øker i tetthet. På lengre sikt kan det 
skje endringer i forholdet mellom artene på grunn av endrete miljøforhold som 
påvirker ernæring, oppholdssteder, vannkvalitet, livssyklus etc. Arter som nå er 
sjeldne eller fraværende kan komme inn i systemet og bli dominerende. Organis-
mer mindre egnet som næringsdyr kan overta. 
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Fig. 5.8 Gjennomsnittlig antall bunndyr utenom fjærmygglarver pr. sparkeprøve for hele 
Suldalslågen vår, sommer og høst i perioden 1978-2003. 
 
De gjennomsnittlige tetthetene av døgnfluer siden 1978 er vist i Fig. 5.9. De aller 
fleste er fra arten B. rhodani. Kalkingen startet i 1998, og døgnfluene har vært til 
stede i ganske høy tetthet siden. Tidligere har døgnfluene nesten vært forsvunnet, 
blant annet på grunn av forsuringsepisoder. For eksempel etter sjøsaltepisoden i 
1993 forsvant nesten alle døgnfluene i Suldalslågen (Bremnes og Saltveit 1996). 
Det har vært en generell bedring i forsuringssituasjonen de senere årene, men 
kalkingen vil bidra til å forhindre kritiske episoder i forbindelse med snøsmelting 
eller ionebytting. Den markante økningen i 2003 viser effekter av økt temperatur 
og lav vannføring om våren. 
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Fig. 5.9 Gjennomsnittlig antall døgnfluer pr. sparkeprøve for hele Suldalslågen vår, 
sommer og høst i perioden 1978-2003. 
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Fig. 5.10 Gjennomsnittlig antall vanlig damsnegl (Lymnaea peregra) pr. sparkeprøve for 
hele Suldalslågen vår, sommer og høst i perioden 1978-2003. 
 
Tetthetene av de forsuringsfølsomme bløtdyrene vanlig damsnegl og erte-
muslinger siden 1978 er vist i Fig. 5.10 og Fig. 5.11. Begge grupper var svakt repre-
sentert fra midten av 1980-tallet fram til 1999. Dette reflekterer trolig dårligere 
vannkvalitet og episoder med forsuring i denne perioden. Etter kalkingsstart i 
1998 har både ertemuslinger og vanlig damsnegl tiltatt markert. Den markante 
økningen etter 2001 er trolig en kombinasjon av kalking og endret manøvrering. 
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Fig. 5.11 Gjennomsnittlig antall ertemuslinger (Pisidium spp.) pr. sparkeprøve for hele 
Suldalslågen vår, sommer og høst i perioden 1978-2003. 
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Oppsummering: 
Vannføringsforholdene i den andre perioden (2003-2003) virket svært fordelaktig 
for bunndyrene. Det var en sterk økning i de fleste artene som er viktige for lakse-
fisk. Imidlertid er bunndyrsamfunnene i endring, og vil bruke tid på å stabilisere 
seg. Over tid kan økt silting og begroing medføre dominans av grupper mindre 
attraktive som næringsdyr. Nye eller nå sjeldne arter kan komme inn og dra nytte 
av de endrete forholdene. Det er derfor ikke gitt at manøvreringen i 2001-2003 
over tid vil være en fordel for næringsdyrene, spesielt ikke hvis høstflommen også 
utelates.  
 

• Perioden 1998-2000 var det liten effekt på bunnfaunaen, fordi forholdene da 
var ganske lik tidligere år. 

• Perioden 2001-2003 medførte en markert økning av de fleste bunndyr-
gruppene. 

• Høy vanntemperatur vår/forsommer var positivt for de fleste bunndyr, 
med unntak av enkelte kaldtvannsarter. 

•  Redusert vannføring om våren gir mindre utspyling av store larver, dvs. 
flere voksne, mer egg og flere nye larver. 

• Spyleflom fjerner silt og begroing som kan redusere habitatstilbudet for 
mange bunndyr. Flom om høsten er trolig mer fordelaktig enn om våren. 

• Økt begroing av teppemose vil redusere habitatsdiversiteten. 
• Mindre attraktive eller tilgjengelige grupper som fjærmygg og fåbørste-

mark får økt fordel av silting. 
 
 
 
 

6. Fangstutvikling 

Avkastning av laks i Suldalslågen viser store årlige variasjoner (Fig.6.1). Gode år 
var 1946 (5.021 kg), 1964 til 1966 og 1973 (6.001 kg), men relativt mye laks ble også 
fanget i 1989 og 1990. De dårligste år før Ulla-Førre utbyggingen var i 1947 (1.000 
kg), 1959 (846 kg), 1971 (1.428 kg) og 1978 (1.305 kg). Fra 1981 fremkommer det en 
gradvis økning i avkastning fram til 1992, selv om det også er variasjoner mellom 
årene i denne perioden. I 1993 faller fangsten dramatisk og det fanges dette året 
bare 1.275 kg laks i Suldalslågen. Dette var til da den laveste avkastning av laks 
registrert etter 1978 og 1979. Fangsttallet holdt seg lavt etter 1993 og sank ytter-
ligere. I 1996 og 1998 ble det bare tatt henholdsvis 572 og 397 kg laks. Selv om det 
har funnet sted en svak økning i fangst i de senere år, er avkastingen fremdeles 
lav, men på samme nivå som årene før Røldal- Suldal reguleringen. Etter 1997 
måtte all fisk større enn 75 cm slippes tilbake i elva.  Teoretisk kan denne bli 
fanget og registrert flere ganger, men i den offisielle statistikken skal det kun være 
med fisk som er tatt ut av elva, dvs. at fisk som settes tilbake ikke skal regnes med 
(D. Gausen, pers.medd.).  
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En mer utførlig beskrivelse av fangstutviklingen, også relatert til andre elver, er 
gjort av Sægrov og Hellen (2004). I følge disse har andelen smålaks økt jevnt i 
perioden 1957 til 2003. Fangstene av flersjøvinter laks ble sterkt redusert fra 1989 
til 1993 og har vært lave de påfølgende år. I 2000 og 2003 økte fangsten av flersjø-
vinterfisk opp mot gjennomsnittsnivået for perioden etter 1957 (Sægrov og Hellen 
2004). 
 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

K
G

LAKS TOTALT
UTSATT
ØRRET

 
Fig. 6.1. Fangst av laks i Suldalslågen etter 1940 (Kilde: Statistisk Sentralbyrå og Suldal 
Elveigarlag). Etter 1984 er det skilt mellom laks og ørret. Etter 1993 er det skilt mellom 
villaks og laks som stammer fra utsettingene.  I 1988 ble fisketiden på elv redusert med 14 
dager på høsten. Fra 1997 måtte all fisk større enn 75 cm slippes tilbake i elva, men fra 
2000 gjaldt dette bare villfisk.  
 
Sammensetningen av voksen laks fanget i Suldalslågen etter 1993 er vist i Fig. 6.2. 
Som det fremgår, fanges det i tillegg til naturlig reprodusert laks, fisk fra utsetting-
ene i Suldalslågen, fra utsettinger i andre vassdrag eller fjordsystem, og oppdretts-
fisk (Fig.6.1). Laks som stammer fra utsettingene av laksunger på elv eller som 
smolt i sjøen/elva utgjorde generelt en liten del av avkastningen av voksen laks, 
mellom 5 og 19 % (Saltveit 2003). Antall voksen laks som stammer fra utsettingene 
utgjorde en større del av fangstene etter 1999 enn tidligere. Andelen av disse 
hadde imidlertid ikke økt (Saltveit 2003). Enkelte år, 1994 og 1995, har feilvandret 
fisk utgjort relativt store andeler av fangstene. I 1995 ble det fanget betydelige 
mengder oppdrettsfisk i Suldalslågen, og innslaget av slik fisk har vært relativt 
høyt senere år. 
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Fig. 6.2. Sammensetning av ulike kategorier av laks fanget i Suldalslågen i perioden 1993 til 2003. 
Utsatt fisk omfatter gjenfangster av både den satt på elv og som smolt i sjøen. (Opplysninger fra 
Suldal Elveigarlag).  
 
 
Laksebestander påvirkes av naturlige variasjoner i elvemiljøet, fjordmiljøet og 
havmiljøet. Bestandsendringer over tid kan derfor ha flere naturlige årsaker. 
Korrigeres det for disse ved å sammenligne bestandsutviklingen med andre elver 
som for eksempel ikke er påvirket av regulering (Sægrov og Hellen 2004), 
indikerte det at Røldal-Suldalreguleringen medførte en reduksjon i bestanden, 
mens fangstene etter Ulla-Førre var på det forventete nivå i antall sammenlignet 
med Oldenelva (Sægrov og Hellen 2004). 
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7. Klekketidspunkt og ”swim up” 

Tidligere (1962 til 1964) ble de første observasjoner frittlevende yngel av laks i 
Suldalslågen gjort i slutten av mai og i begynnelsen av juni (Lillehammer 1973). 
Rester av plommesekk ble funnet hos laksunger fanget 1. juni, og disse hadde en 
lengde mellom 25 og 27 mm (Lillehammer 1973). I forbindelse med undersøkelser 
av driv av fiskeunger i Suldalslågen i perioden 1991 til 2003, ble de første 
frittlevende årsunger (0+) av laks også påvist i slutten av mai/begynnelsen av juni 
(se senere). Tidspunkt for ”swim up” synes derfor å ha endret seg lite siden 
midten på 1960 – tallet. "Swim up" hos laks ser ut til å foregå fram til begynnelsen av 
juli. 
  
Målsetting:  

Avklare tidspunkt for gyting, klekking og ”swim up” for laks i Suldalslågen og hvilke forhold 
som påvirker disse tidspunktene. 
 
Det er vanskelig å dokumentere klekketidspunktet for rogn av laks og også 
tidspunkt for når laksungene kommer opp av grusen,” swim up”.  Dette kan 
beregnes fra gytetidspunktet og det foreligger modeller til dette formål (Crisp 
1981, 1988, Jensen et al. 1989). Laksen i Suldalslågen gyter i følge Heggberget (1988) 
relativt sent, med en topp i begynnelsen av januar. Jensen et al. (1991) beregnet etter 
modeller (Crisp 1981, Jensen et al. 1989)” swim up” tidspunktet i Suldalslågen til å 
være mellom 27. juni og 4. juli med utgangspunkt i et gytetidspunkt i begynnelsen 
av januar. En annen beregning etter modell av Jensen et al. (1989), med utgangspunkt 
i funn av øyerogn og plommesekk yngel i gytegroper i slutten av april, ga et 
tidspunkt for” swim up” i begynnelsen av juni (se Saltveit et al. 1995 a,b). 
Modellberegninger gav et klekketidspunkt i mai og juni avhengig av temperatur 
(Sægrov et al. 2002, Jensen og Tvede 2003), noe som altså også avviker fra observert 
klekketidspunkt. 
  
Data fra klekkeriet i Suldal tilsier at utviklingen av egg og plommesekkyngel fra 
Suldalslaks følger de generelle modellene til Crisp (1981, 1988). Hvis gyting foregår 
fra desember og utover i januar, skal yngelen ifølge disse modellene de fleste år 
komme opp av grusen (”swim up”) i slutten av juni og utover i juli (Sægrov og 
Helen 2004). Observasjoner viser at yngel av laks i Suldalslågen kommer opp av 
grusen i løpet av juni. Yngel av laks som fanges i juli i Suldalslågen er større og 
frittlevende med mageinnhold. Yngelen kommer altså opp av grusen tidligere enn 
beregnet basert på modeller. Mulige årsaker til avvik mellom faktisk ”swim up”- 
tidspunkt og modellert” swim up” – tidspunkt kan være at yngelen i gytegropene 
responderer på variasjon i naturlige forhold som lys, temperatur og vannføring. Et 
annet forhold er grunnvannstilsig og temperaturen i grunnvannet. Målinger av 
temperatur i grunnvann foreligger ikke (Jensen og Tvede 2003), men grunnvann-
spørsmålet er vurdert. Basert på tilbakeberegning etter nevnte modeller gitt et 
gytetidspunkt må grunnvannstemperaturen være 2-3 grader høyere for å gi” swim 
up” slik tidspunktet er observert (Jensen og Tvede 2003).  Det er imidlertid rimelig 
å anta at grunnvann i den første delen av eggutviklingsperioden gir høyere 
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temperatur og også mindre temperatursvingninger. Det er derfor interessant at 
det fra lokalt hold (Anders Slagstad) på 1960-tallet er oppgitt et betydelig antall 
”oppkommer” i elva, og at dette den gang ble satt i forbindelse med tidlig 
klekking av lakserogn. Dette er imidlertid ikke bekreftet med målinger. 
 
Funn av de første frittlevende årsunger (0+) av laks i Suldalslågen ulike år er vist i 
Tabell 7.1. Den tidligste påvisningen var i 1993 da de første ble funnet i drivprøver 
26. mai, mens den seneste registrering av de første årsunger av laks var 3. juni. 
Disse hadde en lengde fra ca. 26 til 30 mm, gjennomsnitt 28,5 ± 0,3 mm. Yngel i 
gytegroper i juni 2003 hadde noenlunde samme lengde; 28,1 ± 0,4 mm. I første uke 
av juli var gjennomsnittslengden til årsunger (0+) av laks fanget under elektrofiske 
fra 29,2 mm (1998) til 32,4 mm (2000) (se Vedlegg 1). I juli var det ingen signifi-
kante forskjeller i lengde hos 0+ mellom år i perioden 1998 til 2003, men de var 
statistisk signifikant (t-test, p< 0.05) større enn de som fanges i drivet i juni. Det 
samme var tilfelle med de fra drivprøvene i juli 2003, og som også hadde mage-
innhold. 
 
Temperatur under “swim up” i juni er vist i Tabell 7.1. Laveste gjennomsnitts-
temperatur ble beregnet i 1996, mens den høyeste var i 2002.  
 

Tabell 7.1. Periode for tilstedeværelse av ”swim up” laksunger i ulike år i Suldals-
lågen ved Tjelmane og vanntemperatur i juni. I 1992 ble det bare samlet fram til 5. 
juni, mens det i 1993 og 1994 ble samlet fram til 20. juni. I resten av årene dekkes 
perioden fra ca. 1. mai - 30. juni. I 2003 ble det også tatt drivprøver 8. og 9. juli.  

 

TEMPERATUR I JUNI
 

År TIDSROM MED  
”SWIM UP” 

YNGEL mean max min 
1992 2.6 – 6,7 7,4 5,6 
1993 26.5 – 18.6 5,6 7,5 5,0 
1994 8.6 – 13.6  5,8 7,6 4,7 
1995 30.5 – 27.6 8,0 10,0 6,4 
1996 3.6 – 27.6. 5,2 6,4 4,2 
1998 3.6 – 1.7. 7,5 9,5 6,6 
1999 1.6. – 30.6 7,0 8,0 6,0 
2000 31.5 – 27.6 6,8 8,2 5,8 
2001 29.5 – 27.6 7,8 10,3 5,9 
2002 3.6 – 27.6 9,1 10,8 7,9 
2003 3.6 – 25.6 7,9 9,9 6,9 

 
 
Temperatur ved “swim up” hevdes å være avgjørende for overleving og det er 
indikasjoner på at dødeligheten på yngel kan være høy når temperaturen i” swim 
up” fasen er under 7-8 °C (Sægrov et al. 2000). Utviklingstiden fra klekking til 
plommesekkyngelen tar til seg ekstern føde, er temperaturavhengig (Jensen et al. 
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1989,1991). Ved temperaturer over 8 °C er denne utviklingstiden den samme for 
laks og ørret, mens laks trenger lenger tid ved lavere temperaturer enn både ørret 
og røye. Ved 6-7 °C går det ca. 30-40 dager før plommesekkyngelen av laks tar til 
seg ekstern føde (Jensen et al. 1989). Det optimale temperaturområde for nærings-
opptak hos laksunger, uten at de viser tegn til unormal oppførsel, er 6-20 °C (se 
Jensen et al. 1989).  Generelt reduseres eller stopper veksten hos laks ved en 
temperatur på ca. 7 °C (Allen 1940, Jensen og Johnsen 1986), men opptak av føde 
skjer ved en temperatur som er 1.5 °C lavere enn laveste temperatur for vekst 
(Forseth et al. 2001). Med andre ord vil det si at laksunger vil kunne ta til seg 
næring i hvert fall ved 5.5 °C. Gjennomsnittstemperaturen i juni har sjelden vært 
lavere enn det i Suldalslågen. Skulle det være en sammenheng mellom overleving 
og temperatur i ”swim up”- perioden, burde det være en sammenheng mellom 
tetthet av årsunger (0+) og junitemperaturen. En slik sammenheng er ikke funnet 
(Fig. 7.1). Den temperatur som fremkommer ved modellberegninger av tidspunkt 
for ”swim up”, og som indikerer nedre grense for overleving (se ovenfor), kan 
derfor være for høy i forhold til vanntemperaturen når ”swim up” i realiteten 
finner sted. 
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Fig. 7.1. Forholdet mellom tetthet av årsunger på høsten og gjennomsnittlig 
vanntemperatur i Suldalslågen i juni og beregnet antall lakseegg i perioden 1986 til 2003. 
 
Forholdet mellom tetthet av årsunger (0+) laks på høsten og gjennomsnittlig vann-
temperatur i juni og eggtettheter (estimert basert på fangst) er beregnet for perio-
den 1986 til 2003 (Fig. 7.1).  Det dokumenteres ingen positiv sammenheng mellom 
tetthet av 0+ og junitemperatur (r2 = 0.062; p= 0.333) (Fig. 7.1) eller mellom tetthet 
og daggrader (r2 = 0.065; p= 0.322). Forholdet mellom tetthet av 0+ på høsten og 
eggtetthet var signifikant, r2 = 0.4029; p= 0.006 (Fig. 7.1). En multippel regresjon 
mellom tetthet som avhengig variabel og middeltemperatur i juni, daggradtall i 
juni og eggtetthet som uavhengige variable gav en justert r2 = 0.122. Temperatur i 
juni og daggradtall var ikke signifikante; p= 0.685 og p= 0.667, mens eggtetthet gir 
en p-verdi lik 0.076. En eventuell lineær sammenheng skyldes derfor eggtetthet. 
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Enkle regresjoner for de samme forhold, men bare for prøveperioden (1998 -2003), 
gir ingen signifikans for noen av sammenhengene. Temperatur ved” swim up” er 
derfor i mindre grad enn eggtetthet en begrensende faktor for rekrutteringen av 
laks etter 1986 i Suldalslågen. Tettheten av årsunger av laks har variert svært mye 
siden 1991, uten at dette ser ut til å ha sammenheng med temperaturene i den 
perioden (juni) det blir registrert lakseyngel i drivfellen.   
 
Fra 1965 til 1988 var det liten effekt av reguleringen på temperaturen i den perio-
den ”swim up” er observert eller i den perioden som fremkommer basert på 
modellberegningene.  Fra 1989 har reguleringen medført 1 – 3 °C lavere 
temperaturer ved Suldalsosen i denne fasen av livssyklus, sannsynligvis på grunn 
av tappingen fra Blåsjø (Sægrov og Helen 2004). I årene 2001-2003 har det vært 
relativt høye temperaturer ved både observert og beregnet tidspunkt for ”swim 
up”.  
 
I uregulert tilstand ble de første yngel av laks registrert ved samme tidspunkt som 
nå (Lillehammer 1973), og tidspunktet har derfor ikke endret seg i en periode med 
relativt store endringer i vannføringsregime.  Det liten grunn til å anta at perioden 
for ”swim up” vil endre seg vesentlig ved et nytt reglement. Uansett hvilket som 
velges er temperaturforskjellene de medfører i perioden for eggutvikling små.   
 
Det er simulert temperaturforhold for perioden 1996 - 2002 med utgangspunkt i de 
ulike skisseforslag til fremtidig manøvrering (se Kap.13). Forslagene ”Dynamisk” 
og ”Forslag 1” ville de fleste av årene gitt små endringer i forhold til uregulert til-
stand, mens ”Forslag 2” i gjennomsnitt ville gitt temperaturer som var 2 °C høyere 
ved ”swim up” sammenlignet med uregulert elv. Dette gjelder både for observert 
og beregnet tidspunkt. Avhengig av hvilket reglement som velges, kan dette føre til 
endringer i vanntemperatur i Suldalslågen, spesielt om våren og tidlig sommer. Det 
er dokumentert at lav vannføring i mai-juni gir økt temperatur, og forutsatt at gyte- 
og klekketidspunkt ikke endres, skal dette gi ”swim up” under bedre temperatur-
forhold.  
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8. Driv av fiskeunger og bunndyr 

Ulike typer av kunstige flommer slippes ofte i regulerte elver, for eksempel 
lokkeflom for å få opp fisk eller spyleflommer for å renske elva for uønsket begroing 
av alger og mose. Ofte skjer overgang fra lav minstevannføring til høy 
sommervannføring også svært hurtig. Det er kjent at lokkeflommer generelt har 
positiv effekt på oppgang av fisk, men undersøkelser har vist at det ikke finnes enkle 
sammenhenger mellom vannføring og vandring hos laks (Thorstad et al. 2003). Både 
vandringshindre og laksens motivasjon til å vandre virker inn. Stor laks er mer 
avhengig av høy vannføring ved oppvandring enn liten laks (Bergan et al. 2003). 
Mindre kjent var imidlertid om spyle- og lokkeflommer kunne ha konsekvenser for 
fiskeunger og næringsdyr gjennom økt driv.   
 
I et tidligere prosjekt ble det konkludert med at høy vannføring om våren var 
uheldig for nyklekket yngel av laks som samtidig kom opp av grusen (Saltveit et al. 
1995a). Driv av fiskeunger som følge av vannføringsøkning er trolig ikke et nytt 
fenomen i Suldalslågen kun knyttet til reguleringen. I uregulert tilstand hadde 
Suldalslågen også lav vintervannføring og en naturlig høy vårflom i mai og juni, 
som også da må ha gitt driv av yngel av laks og ørret. Det er også tidligere gjort 
forsøk med ulike typer av manøvrering på våren.  I 1994 og 1995 var vannførings-
forholdene tilnærmet de i prøveperioden 2001 til 2003 (Saltveit 1997a), mens andre 
år hadde betydelig høyere vannføringer. Det ble da også funnet et relativt godt 
samsvar mellom antall 0+ laks i drivet og beregnet utgangsbestand. Det var derfor 
grunn til å anta at utgangsbestanden av fisk kanskje i like stor grad som vann-
føringen bestemte hvor mye fisk som driver.  
 
Det var ønskelig å komme noe nærmere denne konklusjonen, med undersøkelser 
som skulle belyse sammenhengen mellom driv av fiskeunger, vannføring og ut-
gangsbestand av 0+. Det ble derfor valgt en ny lokalitet nedstrøm et område med 
antatt større gyteaktivitet enn den tidligere valgte. Videre var det ønskelig å få 
vurdert betydningen av drivet for fiskebestandene og om dette var et problem, og 
om redusert vannføring på våren medførte mindre driv av larver av laks og ørret og 
bunndyr. 
  
Prosjektet ble gitt følgende målsetting: 
 

• Overvåke driv av fiskeyngel og bunndyr og vurdere betydningen av ulik 
manøvrering. 

 
Under forutsetning av at driv av fiskeunger ikke er styrt av utgangstettheten av 
yngel, men styrt av vannføringen under "swim up" i Suldalslågen, var det for-
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ventet at lavere vannføring om våren i den siste tre - års perioden ville gi mindre 
driv av årsunger enn den første. Tidligere års undersøkelser er trukket inn i 
vurderingene.  
 
Vannføringene målt ved Lavika i perioden 15. april til 1. juli 1998 til 2003 er vist i Fig. 
8.1. Generelt var vannføringen lav i april bortsett fra noen restfeltsflommer enkelte 
år. Forskjellene i vannføring på våren mellom de to periodene er tydelige. 
Økningene i vannføring på våren i 2001, 2002 og 2003 er langt mer beskjedne enn i 
de tre forutgående år og den er også lavere i juni.  
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Fig. 8.1. Døgnmiddel vannføring i Suldalslågen målt ved Lavika i perioden 15. april til 1. juli 
1998 til 2003. (Data fra NVE-Hydrologisk avdeling) 
 

8.1 Metodikk 

Driv av fiskeunger ble studert ved hjelp av store håver, diameter 1 m, lengde 2,5 m 
og maskevidde 1 mm, som ble trukket ut i elva langs en vaier (Saltveit et al. 1995 
a,b). Innsamlingstiden varierte avhengig av vannføring.  Det ble tatt prøver både 
om dagen og om natten. Prøvene er innsamlet nederst i elva ved Tjelmane bro og 
oppstrøms Lågatun. For beregning av antall fisk, se Saltveit et al. (1995a) 
 
Bunndyrdriv ble innsamlet i feller laget av sylindriske plastrør, 150 mm lange og 
med en indre diameter på 98 mm. Til røret er det festet en 1 m lang håvpose som 
smalner av bakover mot en åpning i enden. Håven hadde en maskevidde på 250 
µm. En innsamling strakk seg over en periode på en time. Tetthet av bunndyr i 
driv er uttrykt som antall per 100 m3 filtrert vann. 
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8.2 Driv av ørretunger. 

Årsunger (0+) av ørret påvises ved elektrofiske i Suldalslågen i slutten av 
mars/begynnelsen av april (Saltveit 2004a).  Disse er ”frittlevende” med eksternt 
fødeopptak. Laksungene befinner seg i april fremdeles er nede i grusen, enten som 
øyerogn eller som plommesekkyngel (Saltveit et al. 1995a,b).  Årsunger (0+) av 
ørret var i drivet bare i en kort tidsperiode under den første vannføringsøkningen 
i mai. Ørret ble ikke påvist i drivet etter at vannføringen var stabilisert og heller 
ikke i forbindelse med de betydelige økningene som fant sted ca. 1. juni tidligere 
år (Saltveit et al. 1995a b, Saltveit 1997a). Betydelige mengder ørretunger ble påvist 
i 1992 og 1993 (se Saltveit et al. 1995a), mens antallet var lavt i 1994, 1995 og 1996. I 
de to første årene med lite driv av ørret, 1994 og 1995, var vannføringen svært lik 
den i perioden 2001 til 2003 og oversteg ikke 100 m3/s i den aktuelle perioden. En 
forklaring på mindre driv av 0+ ørret i 1996 var at økningen i vannføring skjedde 
langsommere enn tidligere år (1992 og 1993) (Saltveit 1997). Dette kan også være 
årsaken til langt mindre ørretdriv i 1998 til 2000 til tross for tilsvarende økninger i 
vannføring som i 1992/1993. Økningen i mai 2001 førte ikke til driv av ørretunger, 
mens det i 2002 ble påvist et lite antall i drivet. 
 
Det ble ikke funnet forskjeller mellom de to reglementene hva angikk driv av ørret, 
og drivet var betydelig redusert i forhold til enkelte tidligere år.  
 

8.3 Driv av laksunger  

De første laksungene ble funnet i drivet rundt 1. juni og besto av yngel som nettopp 
hadde kommet opp av grusen, ”swim up”. Gytingen til laks skjer ved lav vannføring 
om vinteren og ”swim up” skjer derfor ved høyere vannføring midt ute i elva. 
Årsunger av laks blir da lett ført bort av vannmassene idet de kommer opp fra 
grusen (Saltveit et al. 1995a, b).  Det største drivet av lakseyngel ble påvist om natta, 
fordi yngelen da kommer opp fra grusen (Elliott 1986). Laksunger ble funnet i drivet 
i hele juni.  
 
Andre uke i juli 2003 påvises også laksunger i driv. Disse hadde en 
gjennomsnittslengde på 29,6 ± 0,6 mm og var signifikant (p< 0.05) større enn de som 
påvises i drivet i juni (gjennomsnitt 28,5 ± 0,3 mm) De hadde også tatt til seg næring. 
Antallet ved Lavika ble beregnet til 420 individer pr. døgn. Dette viser at det også 
driver relativt mye fisk i elva selv etter ”swim up”. 
 
I prøveperioden dokumenteres størst driv av laksunger i 1998, totalt mellom 2.800 og 
23.600 individer (Tabell 8.1). I de øvrige år i prøveperioden var totalt antall laksunger 
i drivet lavt og det var ikke store forskjeller mellom årene. Maksimumstallet i 2003 
skyldes et relativt stort driv ca. 20. juni knyttet til en rask økning i vannføringen. 
Fram til og med 1996 var driv av årsunger av laks i Suldalslågen betydelig høyere 
(Tabell 8.1). I 1992 og 1993 var vannføringen høy og utgangsbestanden stor. Drivet 
utgjorde mellom 0.7 % (minimum) og 3.0 % (maksimum) av utgangsbestanden i 
form av rogn (Tabell 8.1). I 1994 og 1995 var vannføringen lav, men 
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utgangsbestanden var også liten. Drivet utgjorde da mellom 0.3 og 3.8 % av rogn lagt 
i elva.   
 
Tabell 8.1 viser også hva manglende driv ville gitt i tetthetsøkning av årsunger på 
høsten under forutsetning av at det som driver forbi lokaliteten går tapt. For alle 
år ville fravær av driv gitt en økning i tetthet av årsunger på høsten. For de fleste 
årene er økningen svak og fravær av driv ville ikke gitt endringer som var 
statistisk signifikante. Fravær av driv ville gitt en signifikant økning i 1993 og 1995 
for både minimum og maksimum verdier, mens maksimumsverdiene i 1992, 1994 
og 1998 ville gitt en økning som var statistisk signifikant. Spesielt i 1995 ville et 
mindre driv gitt en betydelig økning i tetthet av årsunger. 
Tabell 8.1. Beregnet totalt minimal og maksimal driv av 0+ laksunger i nederst i 
Suldalslågen ulike år og ulike andeler dette drivet utgjør av utgangsbestand og 
årsungetetthet. I 1992 ble det bare samlet fram til 5. juni, mens driv i 1993 og 1994 
ble samlet fram til 20. juni. I resten av årene dekkes perioden 1.- 30. juni (30 
dager). 

  
År Antall pr. 

døgn 1) 

 
 

Min  Max 

Totalt driv 
i 10003) 
 
 
Min  Max 

Utgangs-
bestand 
av rogn (i 
tusen)2) 

Andel av 
rogn (%) 
 
 
Min  Max 

Tetthet 
(N/100 m2) 
beregnet om 
høsten 
 

Antatt tetthet 
(N/100 m2) 
om høsten 
u/driv  
Min   Max 

1992 960 - 2200 19.2 - 44.0 4.691 0.4 - 0.9 44.9 45.4 - 48.3 
1993 2880 - 4300 57.6 - 86.0 4.669 1.2 - 1.8 49.7 54.0 - 56.2 
1994 220 - 1800 4.4 - 36.0 1.287 0.3 - 2.8 14.1 14.4 - 16.8 
1995 170 - 1850 5.1 - 55.5 1.472 0.3 - 3.8 5.6 6.0 - 9.8 
1996 96 - 220 2.8 – 6.6 668 0.4 - 0.9 10.0 10.2 - 10.5 
1998 94 - 785 2.8 - 23.6 949 0.3 - 2.5 15.0 15.2 - 16.8 
1999 17 - 139 0.5 - 4.2 254 0.2 - 1.7 14.1 14.1 - 14.4 
2000 72 - 1315 2.2 - 3.9 357 0.6 - 1.1 22.2 22.4 - 22.5 
2001 26 - 158 0.8 - 4.7 438 0.2 - 1.1 32.3 32.3 - 32.7 
2002 29 - 134 0.9 - 4.0 384 0.2 - 1.0 18.9 18.9 - 19.2 
2003 29 - 672 0.9 - 20.0 382 0,2 - 5.2 29.0 29.0 - 30.5 
    
1)  Det er regnet at laks bare driver 4 timer pr. døgn (natt) 
2)  Basert på beregnet antall hunnfisk i gytebestanden og antall rogn pr. kg fisk. Til og med 1995 er 
beregningene basert på fangst, deretter gytefisktellinger (Sægrov et al. 1997, Sægrov et al. 2004). 
3) Tetthet pr. 100 m2 dette utgjør om høsten er beregnet forutsatt 10 % naturlig overlevelse og 
132.000 m2 oppvekstareal. 
 

8.4 Effekt av vannføring på driv av laksunger  

Det er dokumentert en positiv statistisk signifikant (p< 0.0001) korrelasjon mellom 
antall laksunger i driv enkeltdager og vannføring (Fig. 8.2). Denne samvariasjonen 
forklarer imidlertid at bare ca. 25 % av variasjonene i fiskedriv kan tilskrives end-
ringer i vannføring. Endringer i vannføringer i prøveperioden, 1998 til 2003, for-
klarer bare ca. 14 % av variasjonene i drivet (p< 0.01), mens det verken for den 
første prøveperioden (1998-2000) eller den andre er funnet samvariasjon mellom 
driv og vannføring. 
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R2 = 0,2437
p< 0.0001
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Fig. 8.2. Sammenheng mellom vannføring ulike dager og driv av laksunger pr. dag i 
Suldalslågen i perioden 1992 til 2002. 
 
En sammenligning mellom gjennomsnittlig totalt antall laksunger (i tusen) i driv 
og gjennomsnittsvannføringen i juni for årene 1995 til 2003 ga ingen indikasjoner 
på samvariasjon mellom totalt driv og vannføring (r2 = 0.009; p=0.9). 
 

8.5 Sammenheng mellom utgangsbestand og driv 

Sammenhengen mellom utgangsbestand av yngel i form av rogn beregnet på bak-
grunn av gytefisktellinger og totalt driv av laksunger nederst i Suldalslågen er vist 
i Fig. 8.3. Det dokumenteres en positiv statistisk signifikant (p< 0.05) korrelasjon 
mellom totalt antall laksunger i driv ulike år og utgangsbestand av yngel, her 
oppgitt som rognantall (Fig. 8.3). Denne samvariasjonen forklarer at ca. 60 % av 
fiskedrivet ulike år kan tilskrives endringer i størrelsen på utgangsbestanden av 
yngel.  
 
Da det ikke foreligger registrering av gytegroper, var det vanskelig å vurdere 
størrelsen på driv av laksunger ulike år relatert til gyteaktivitet oppstrøms de to 
områdene som ble valgt for dette formål, Tjelmane og Lågatun. En sammenligning 
av drivtetthet mot antall gytefisk registrert ovenfor ga ingen sammenheng (Salt-
veit og Bremnes 2004).  
 
 



 

 55

R2 = 0,566
p< 0,05
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Fig. 8.3. Sammenheng mellom beregnet antall egg lagt i Suldalslågen (basert på gytefisk-
tellinger) og totalt driv av laksunger ulike år i perioden 1996 til 2003. 
 

8.6 Kommentarer 

Forsøkene gjennomført i prøveperioden støtter opp under antagelsen basert på 
tidligere undersøkelser (Saltveit et al. 1995a), nemlig at størrelsen på og økning i 
vannføringen var viktig for drivet av laksunger i elva. Det er derfor grunn til å 
anta at størrelsen på vannføringen ulike døgn og endringene i denne er av vesent-
lig betydning. Absolutt størrelse på vannføring var av mindre betydning for 
størrelsen av drivet enn tidligere antatt.   
 
En statistisk signifikant (p< 0.05) regresjon mellom totalt antall laksunger i driv 
ulike år og utgangsbestand av yngel,  indikerte at årlige variasjoner i fiskedrivet 
hovedsakelig kan tilskrives endringer i størrelsen på utgangsbestanden av yngel 
(korrelasjonskoeffisient 0.56).  
   
Betydningen av driv av yngel for populasjonstetthet i store elver vil være 
forskjellig fra mindre bekker. Hvor i elva yngelen befinner seg vil også bestemme 
dens videre skjebne. Elliott (1986) konkluderte med at populasjonstap den første 
måneden etter klekking i en bekk skyldes dødelighet i elva og ikke migrasjon 
forårsaket av driv. Drivprøvene nederst i Suldalslågen er tatt i elva mindre enn 
500 m fra utløpet i sjøen. Det må antas at fisk som driver forbi lokaliteten tapes fra 
populasjonen, mens de som driver fra områder høyere opp i elva kan kolonisere 
nye områder (Saltveit et al. 1995a,b). Dersom det forutsettes en rognoverlevelse på 
100 % til ”swim up”, reduserte observert driv i Suldalslågen utgangsbestanden av 
årsunger av laks i Suldalslågen med mellom 0,1 % (minimumsestimat for driv) og 
4 % (maksimumsestimat) ulike år.  
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Fravær av driv ville gitt en statistisk signifikant økning i tetthet av årsunger av 
laks i 1993 og 1995. Spesielt i 1995 ville et mindre driv gitt en betydelig økning i 
tetthet av årsunger. I Suldalslågen indikerer data et tetthetsavhengig forhold 
mellom bestand og rekruttering og at ”bæreevnen” ikke er nådd. Et redusert driv 
gir derfor en positiv effekt på produksjon av laks i elva. Driv av fiskeunger antas 
ikke å ha vært et stort problem etter 1998. 
 

8.7 Driv av bunndyr 

Det ble samlet inn driv av bunndyr om natten og om dagen. Resultatene for perio-
dene rundt 1. mai og rundt 1. juni er vist i Fig. 8.4 og 8.5 for hvert av årene 1999-
2003. I 1999 og 2000 lå vannføringen i de aktuelle periodene rundt 80-90 m3/s, for 
så å øke opp mot 120 m3/s. I 2001-2003 steg vannføringen fra rundt 20 m3/s 
ultimo april til opp mot 50-60 m3/s. Rundt 1. juni lå verdiene hele tiden på ca. 50-
60 m3/s. 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

N D N D N D N D N

An
ta

ll 
pr

. m
3

0

20

40

60

80

100

120

140

m
3/

s

Døgnfluer
Steinfluer
Fjærmygg
Andre

Vannføring

29.apr 30.apr 01.mai 01.jun 02.jun 03.jun

29,6 1999

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

D N D N D N

An
ta

ll 
pr

. m
3

0

20

40

60

80

100

120

140

m
3/

s

Døgnfluer
Steinfluer
Fjærmygg
Andre

Vannføring

30.mai 31.mai 01.jun 02.jun

2000

 
Fig.8.4 Tetthet av bunndyr i driv (antall pr. m3) dag (D) og natt (N) rundt 1. mai og 1. juni 
1999-2000. 
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Rundt 1. mai 1999 var drivet av bunndyr høyt, og bestod mest av fjærmygg. 
Drivet av fjærmygg var høyt både dag og natt. Det var lite driv av steinfluer, men 
drivet tiltok litt sammen med døgnfluene etter vannføringsøkningen natt til 1. 
mai. I juni 1999 var vannføringen jevn og drivet lite. Det samme var tilfellet i 2000.  
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Fig.8.5. Tetthet av bunndyr i driv (antall pr. m3) dag (D) og natt (N) rundt 1. mai og 1. juni 
2003 
 
Den reduserte vårflommen medførte lite driv i 2001. Det var primært steinfluer 
som drev om natten. I 2002 var drivet noe større. I 2003 ble det registrert en 
markert økning i drivet, særlig rundt vannføringsøkningen 1. mai. Da var det et 
stort driv av fjærmygg om dagen, mens steinfluer (mest Amphinemura sulcicollis) 
drev i store mengder om natten, nærmere 20 individer pr. m3. Under selve vann-
føringsøkningen var det et betydelig driv av steinfluer også om dagen. Fjærmygg 
hadde et stort driv både dag og natt i begge periodene. Døgnfluer (mest Baëtis 
rhodani) drev om natten. 
 
Det er kjent at bunndyr driver mest på stigende vannføring (Minshall og Winger 
1968). Dette er også tidligere vist i Suldal (Saltveit et al. 1995 a). Bunndyrdrivet er 
størst etter en lengre periode med stabil og lav vannføring (Irvine 1985). Dette er 
sett i Suldalslågen tidligere, når vannføringen øker om våren (Saltveit et al. 1995 a). 
I 1999 fulgte drivet dette mønsteret. Med den reduserte vårflommen i 2001 var 
drivet påfallende lavt. Årsaken til økning i driv i 2002 og 2003, var trolig at tett-
hetene av bunndyr viste en sterk økning i denne perioden, og det er rimelig å anta 
at drivet vil øke med mengden bunndyr tilstede. Døgnfluen B. rhodani og 
steinfluen A. sulcicollis er nattaktive og kommer da lett ut i driv. Disse to artene 
har vist en kraftig tetthetsøkning i substratet i 2003. Det samme gjelder fjærmygg-
larver, som også viste en markert økning i driv i 2003. Fjærmygg består av mange 
arter med ulike levesett, derfor blir de funnet tallrike i driv både dag og natt. 
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9. Ungfiskbestand 

Sammen med resultater fra tidligere undersøkelser, var det forventet at undersø-
kelsene gjennomført i forbindelse med prøvereglementet skal gi et bedre svar på 
hva som kan være begrensende faktorer for produksjon av laks og ørret i Suldals-
lågen, og om faktorer er knyttet til reguleringen.  
 
Siden 1976 er det foretatt kontinuerlige beregninger av tetthet og lengdevekst hos 
laks- og ørretunger i Suldalslågen, med unntak av i 1985 (Saltveit 2000, 2004a). 
Opplysningene om laks- og ørretunger i Suldalslågen i uregulert tilstand er spar-
somme (Lillehammer 1973). Tidligere er det påvist effekter av endret vannføring 
og temperatur på ungfiskbestandene. De hurtige senkninger av vannføringen de 
første fem år etter Ulla-Førrereguleringen medførte stranding av fisk, og effektene 
av dette var redusert tetthet, særlig i de øverste deler av elva (Saltveit 2000). Be-
groing av mose har økt i en periode etter reguleringene i Suldalslågen, sannsynlig-
vis på grunn av mindre flommer og økt vintervannføring (Rørslett et al. 1989, 
Johansen og Lindstrøm 2004). Mose vil ha både direkte og indirekte effekter på 
fisk, idet både tilgjengelighet og kvalitet på habitat og på føde endres. Effektene på 
fisk er tidligere beskrevet (Heggenes og Saltveit 1997, 2002).  Mangel på næring ble 
trukket fram som årsak til svært dårlig vekst hos årsunger av laks i 1983 (Saltveit 
1986), og som skyldes en kraftig tilslamming i Suldalsvatn og Suldalslågen 
(Skulberg og Kotai 1984). Fra og med 1989 er det satt et relativt betydelig antall fisk 
i Suldalslågen, enten som startforet, ensomrig eller som smolt (Saltveit 1997b, 
2003). Det ble ikke dokumentert effekter av utsettingene på vekst, tetthet eller 
overlevelse hos vill fisk av laks eller ørret (Saltveit 1997b).  
 
I tillegg til en generelt økt forsuring, førte overføringene av surt vann fra Blåsjø-
magasinet til en ytterligere forsuringsprosess med en jevn nedgang i alkalinitet og 
pH (Blakar et al. 2004). Redusert vannføring økte også effekten fra surere restfelt på 
vannkvaliteten i selve Suldalslågen nedstrøms dammen, spesielt i de nederste deler 
av elva.  Mer kalking og mindre ”sur nedbør” har i de senere år ført til bedre vann-
kvalitet (Blakar et al. 2004).  
 
Målsettingen med undersøkelsene av ungfisk er å:  
 
• Beregne yngeltetthet av laks og ørret og avklare hvordan manøvreringen og andre 

forhold påvirker utviklingen av ungfiskbestanden i elva. 
 

For ungfisk i Suldalslågen er det for perioden med prøvereglement forventet 
effekt av endringer både i temperatur og vannføring. Disse er:  
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• Økt temperatur gir bedre vekst, og bedre vekst forventes å gi økt over-
levelse av fiskeunger. 

 
• Store flommer gir mer heterogent substrat og redusert begroing, og for-

ventes å gi økt overlevelse av fiskeunger 
 
De klimatiske forholdene må være tilfredsstillende hvis en lavere og mer stabil 
vannføring skal få positiv effekt på vanntemperaturen og dermed på vekst. Ved 
forsøk tidligere år med lav og stabil vannstand i mai førte ugunstige klimatiske 
forhold til en negativ effekt på vanntemperaturen, mens gunstige klimatiske for-
hold hadde positiv effekt (Tvede 1995). 
 

9.1 Metodikk 

En mer utførlig beskrivelse av metodikk og materiale er gitt i egen fagrapport 
(Saltveit 2004a). Her gis derfor bare en kortfattet beskrivelse av metode, og det er 
knyttet noen kommentarer til denne som er av betydning for vurdering av resulta-
tene. Metodikk følger det oppgitt i Norsk Standard for elektrofiske, som inngår i 
Norsk Standard for gjennomføring av ferskvannbiologiske undersøkelser (Utkast, 
NS 9455). 
 
Bestandsberegninger er utført ved elektrofiske på 16 stasjoner som var ca. 50 m 
lange, og hvor det ble fisket fra bredden og så langt ut i elva som det var mulig å 
fiske effektivt (3-6 m). Arealets yttergrense ble avmerket med en snor lagt på 
bunnen. Fanget fisk ble artsbestemt og lengdemålt i felt til nærmeste mm. Fisk som 
ikke kunne anslås ut fra størrelse til å være årsunger (0+), ble aldersbestemt vha. 
otolitt. Antall laks og ørret i de ulike årsklasser, 0+, 1+, 2+ og 3+, er beregnet ut fra 
avtak i fangst basert på gjentatte uttak med tre gangers overfisking av arealet 
(Zippin 1958). Utsatt laks var fettfinneklippet og er holdt utenfor i beregningene av 
bestandstetthet. 
 
Stasjonene er valgt systematisk med det siktemål at elvas 
hovedtyper av oppvekstområder (habitat) skulle være 
representert etter prinsippet om stratifisert innsamling 
(Bohlin et al. 1989).  For at resultatene skulle være mest 
mulig direkte sammenlignbare mellom år, ble undersøkel-
sen på høsten utført på et tidspunkt da vannføringen, og 
derved også vanndekket areal, substrat, vannhastighet og 
temperatur, i hele perioden 1977 til 2003 var tilnærmet 
den samme. På vinteren/våren var vannføringen lavere 
enn på høsten. Det er bl.a. derfor ikke relevant å sammen-
ligne direkte tettheter mellom høst og påfølgende 
vinter/vår (se også Saksgård og Heggberget 1990). Om 
vinteren/våren vil også fangbarheten være lavere grunnet 
lavere temperatur. Estimatet blir mer usikkert og faren for å underestimere 
bestandens størrelse vil være større (Bohlin et al. 1989). Derimot er tetthetene også på 
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våren direkte sammenlignbare mellom år i Suldalslågen, da disse også er beregnet 
ved samme vannføring og derved samme areal.  
 
Hensikten med undersøkelsen var å beskrive endringer i total bestand av ungfisk 
(laks og ørret) i elva over tid. Lokalitetene ble valgt på bakgrunn av dette (se oven-
for). Bestandstettheten ulike år i elva er beregnet på grunnlag av fangst fra alle 
lokalitetene samlet. En beregning basert på gjennomsnitt av beregnet bestand fra 
de enkelte lokalitetene gir samme totalestimat for elva, men usikkerheten i esti-
matet blir større (stort konfidensintervall) og tillater derfor ikke en vurdering av 
endringer over tid.  
 
Bare deler av større elver lar seg avfiske og resultatene vil derfor referere til en be-
grenset del av elva nær land.  Det er ikke praktisk mulig å hente informasjon fra 
områdene utenfor det som undersøkes (Saltveit 1990a). Resultatene gir 
minimumsestimater og kan for eksempel vanskelig brukes til å estimere hele fiske-
biomassen i en stor elv (Bohlin et al. 1989, Saksgård og Heggberget 1990). Derimot 
kan de beskrive bestandsendringer over tid på de valgte områder. Undersøkelser i 
Alta viste f.eks. at innsamling i store elver må gjøres ved samme vannføring hvis 
resultatene fra flere perioder skal kunne sammenlignes (Saksgård og Heggberget 
1990). I Alta ble det funnet redusert tetthet ved høy vannføring som skyldes økt 
spredning av fisken og som derfor ga et lavere estimat pr. arealenhet. Ved lav 
vannføring vil forholdet bli motsatt (Jensen og Johnsen 1988). Selv om det er mulig 
å beregne tettheten av en fiskepopulasjon i store elver, må likevel en sammenlig-
ning mellom elver gjøres med forsiktighet (Bohlin et al. 1989). I stor grad vil elvas 
beskaffenhet bestemme fiskehabitat og derved sammensetningen av bestanden. 
 
Til å beregne bestands - rekrutteringsforhold hos laks i Suldalslågen, er forholdet 
mellom fangst og gytebestand benyttet. Basert på en sammenligning mellom fangst 
og antall gytefisk både i Suldalslågen og i andre elver, er det funnet at av den totale 
gytebestand av laks større enn 3 kg, vil 40 til 50 % komme til å gyte (Rosseland 1979; 
Sættem 1995; Sægrov et al.1997). Antall gytehunner og derved eggtetthet er derfor 
beregnet fra fangst, hvor det er regnet at hunnfisk utgjør 50 % av fisk større enn 3 kg.  
 

9.2 Størrelse og empirisk vekst hos laks og ørretunger i perioden 1998 til 
2003 

Normalt fanges de første årsungene av ørret i april og disse er da mellom 27,6 og 
30,7 mm (se Tabell i Vedlegg 1 og Saltveit 2004a).  De første laksungene 0+ påvises 
i drivprøver helt i begynnelsen av juni (se tidligere), har en lengde på fra ca. 26 til 
30 mm, gjennomsnitt 28,5 ± 0,3 mm. I begynnelsen av juli var gjennomsnittsleng-
den til årsunger av laks fra 29,2 mm (1998) til 32,4 mm (2000) (Saltveit 2004a, Ved-
legg 1), men det var ingen signifikante forskjeller i lengde mellom år. I september 
var gjennomsnittslengden hos årsunger i 2001, 2002 og 2003 statistisk signifikant 
(p< 0.05) lengre enn årsungene de tre forutgående år (Fig. 9.1). Faktisk har års-
unger disse årene de største gjennomsnittslengder som er målt hos 0+ laks siden 
undersøkelsene startet i 1976 (Fig. 9.2).  
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I april 2002 og 2003 var 1+ laks signifikant større (p< 0.05) enn 1+ fanget i april 
1998, 2000 og 2001, men ikke signifikant lengre enn 1+ fanget i 1999. På høsten var 
1+ laks fanget i 2002 og 2003 signifikant (p<0,05) lengre enn 1+ fanget på høsten 
tidligere år (Fig. 9.1). For 2+ var gjennomsnittslengden ikke statistisk signifikant 
forskjellig mellom år, verken på vår eller høst, og for laksunger med tre vekstse-
songer dokumenteres heller ingen forskjeller vekst mellom de to periodene. En 
mulig årsak til dette kan være at bedre vekst i den siste perioden (2001-2003) gjør 
at individer vil smoltifisere tidligere, allerede etter to vekstsesonger, og at de 
minste individene blir tilbake. 
 
Hos ørret var det liten forskjell i lengde mellom år hos de ulike årsklassene i 1998, 
1999 og 2000 (Vedlegg 1, Saltveit 2004a). Årsungene hadde statistisk signifikant 
(p<0.05) bedre tilvekst i 2001, 2002 og 2003 enn i de tre forutgående år (Fig 9.1). 
Gjennomsnittslengden til årsunger av ørret i 2001, 2002 og 2003 er også de største 
siden undersøkelsene startet i 1976 (Fig.9.2). Den økte veksten skjer som for laks i 
hovedsak i juli, august og september, siden det ikke er statistisk signifikante for-
skjeller i størrelse på 0+ i begynnelsen av juli. 1+ og 2+ ørret er lengre i 2001, 2002 
og 2003 enn i de tre foregående år, og for 1+ er dette statistisk signifikant (P< 0.05) 
(Fig. 9.1). 
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Fig. 9.1.  Empirisk lengde på laks- og ørretunger i Suldalslågen i september i perioden 
1998 til 2003. 
 

9.3 Endringer i gjennomsnittslengde gjennom vinterperioden 

Alle år i perioden 1997 til 2003 var gjennomsnittslengden av årsunger av både laks 
og ørret mindre om høsten enn påfølgende vår (se Saltveit 2004a). Forskjellene i 
gjennomsnittslengde var statiske signifikante (p< 0.05) for ørret alle år. For årsunger 
av laks var forskjellene i størrelse mellom høst og påfølgende vår mindre enn hos 
ørret og de var ikke statistisk signifikante forskjellige for 1998/99, 2000/01 og 
2001/02. Årsak til forskjellene i størrelse mellom høst og vår er høyst sannsynlig en 
størrelsesselektiv dødelighet gjennom vinteren, der lengden blir større ved at de 
minste individene dør. 
 

9.4 Vekst hos laks og ørretunger i hele perioden 1976 til 2003 

Variasjonene i fiskevekst har vært store i perioden 1976 til 2003 (Fig. 9.2). Ørret var 
alltid større enn laks for de ulike årsklasser. Etter 1986 fulgte variasjonene i 
størrelse hos laks og ørret 0+ og 1+ noenlunde samme mønster. For hele perioden 
1976 til 2003 dokumenteres en svak statistisk signifikant økt gjennomsnittslengde 
hos årsunger av laks (r2= 0.230; p< 0.05). Årsungene av ørret økte også i gjennom-
snittslengde i denne perioden, men økningen var ikke statistisk signifikant (r2= 
0.185; p= 0.064). For begge arter dokumenteres imidlertid en signifikant økt 
gjennomsnittlengde av årsunger etter 1990 (laks: r2 = 0.576; p< 0.01; ørret: r2 = 
0.608; p< 0.001). For 1+ laks og ørret var det også en statistisk signifikant økning i 
gjennomsnittlengde etter 1990 (laks: r2 = 0.598; p= 0.001; ørret: r2 = 0.729; 
p=0.0001). Det var bedre vekst hos årsunger og 1+ av laks og ørret i 2001, 2002 og 
2003 sammenlignet med tidligere år (Fig. 9.2). For både laks og ørret 0+ var 
gjennomsnittslengdene målt i 2002 den statistisk signifikant (p< 0,05) største som 
er målt siden undersøkelsene startet i 1976. I 2003 var lengden til årsunger av laks 
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og ørret mindre enn i 2002, men statistisk signifikant større enn i 2001. Størrelsen 
på 1+ laks og ørret i 2003 de største som er målt. 
 
Hos fisk med tre vekstsesonger, 2+, var det ingen samvariasjon i vekst mellom 
laks og ørret. Begge arter viste store variasjoner i størrelse i hele perioden. Ørret 
2+ hadde etter 1997 en generell økning i lengde (r2 = 0.265; p= 0.060). Hos laks 2+ 
var det en tendens til reduksjon i størrelse fra 1999 til 2001, mens den deretter 
igjen viste en økning. 
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Fig. 9.2. Gjennomsnittslengde hos ulike årsklasser av laks og ørret i Suldalslågen om 

høsten i perioden 1976 til 2003. 

 

9.5 Vekst hos årsunger på ulike lokaliteter 

Gjennomsnittslengden til årsunger av laks og ørret på de ulike lokalitetene i 
perioden 1998 til 2003 viste generelt store variasjoner både i rom og tid (Saltveit 
2004a; Vedlegg 2). For laks syntes veksten å ha vært best i elvas midtre parti i 
perioden 1998 til 2003 sett under ett, og  størrelsen var generelt sett klart høyere alle 
år på lokalitetene i den siste perioden, sammenlignet med den første.  Dårligst vekst 
hadde laksungene øverst i elva. Det var små forskjeller i størrelse hos årsunger av 
laks i den øverste delen av elva mellom de to periodene, med unntak av 2000, da 
gjennomsnittslengden var minst på samtlige lokaliteter i hele elva. Små forskjeller 
øverst i elva skyldes trolig at temperaturforskjellene mellom periodene her ikke blir 
store, som følge av en utjevnende effekt fra Suldalsvatn. For ørret var god vekst hos 
årsunger i elvas midtre parti ikke så utpreget som for laks. For ørret dokumenteres 
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også en klart bedre vekst i den siste prøveperioden enn i den første, men forskjellene 
mellom periodene var små helt nederst i elva (Saltveit 2004a; Vedlegg 2).  
 
 
 

9.6 Tetthet perioden 1998 til 2003 

9.6.1 Høst 

For årsunger (0+) av laks var det ingen signifikant forskjell i beregnet tetthet i 1998 
og 1999 (Fig. 9.3). Tettheten av 0+ økte i 2000 og ytterligere i 2001, som hadde den 
høyeste tetthet (p<0,05) av 0+ i perioden. Tetthetene i 2002 var igjen noe lavere og 
på samme nivå som i 2000. Lavere tettheter i 2002 enn i 2001 og 2003 (p<0,05), 
antyder at en direkte effekt av flommene høsten 2001 og 2002 på tetthet av års-
unger ikke kan dokumenteres. Det ble imidlertid beregnet en høyere eggtetthet i 
2000/01 enn i de to påfølgende år, og forskjeller i gytebestand kan være årsak til 
forskjellene i tetthet disse tre årene. Det var en tendens til økning i tetthet av 1+ i 
perioden 1998 til 2003, men den var ikke statistisk signifikant (r2 = 0.497; p= 0,118). 
Den beregnede tetthet av 1+ var signifikant lavere i 1998 i forhold til påfølgende 
år, mens den var signifikant høyest i 2002 og 2003. Før 1995 ble det de fleste år 
beregnet statistisk signifikant høyere tettheter enn i 2002 og 2003 (se Fig. 9.7). 
Disse årene har hatt langt høyere vannføringer og større flommer, bl.a. som følge 
av periodisk stans i drift av Hylen kraftverk. Det er derfor mulig at økt tetthet av 
1+ de to siste år kan tilskrives en direkte effekt av flommene på oppvekstom-
rådene.  
 
Den beregnede tetthet av årsunger av ørret i Suldalslågen var hvert år i perioden 
1998 til 2003 statistisk signifikant (p< 0.05) høyere enn den som samme år ble 
beregnet for 0+ laks (Fig. 9.3). Med unntak av i 2002 fant det sted en gradvis 
økning i beregnet tetthet av 0+ ørret i perioden. Gytebestanden til ørret er ikke 
kjent, og det er derfor ikke mulig å angi i hvilken grad endringer i tetthet etter 
2001 kan skyldes direkte effekt av flommer og/eller rekruttering. Tettheten av 1+ 
ørret var også hvert år statistisk signifikant høyere enn tettheten av 1+ laks samme 
år. I 2003 ble det beregnet like høye tettheter av begge arter. Den beregnede tett-
heten av 1+ ørret var svært stabil og på samme nivå i hele denne perioden, og 
varierte ikke i forhold til tettheten av 0+ året før. Det samme var tilfelle for tett-
heten av 2+ ørret (unntatt 2003). For laks viste denne årsklassen variasjon i 
perioden. 
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Fig.  9.3. Beregnet tetthet av ulike årsklasser av laks og ørret i Suldalslågen på høsten i 
perioden 1998 til 2003. Avvik fra middel er oppgitt som 95 % K.I. 
 

9.6.2 Vår 

Betingelsene for elektrofiske i Suldalslågen er ikke de samme om våren som om 
høsten. Som påpekt under metodikk kan resultatene strengt tatt bare beskrive 
relative bestandsendringer over tid på valgte stasjoner som undersøkes under de 
samme forhold, dvs. primært ved samme vannføring og temperatur.  På 
vinteren/våren er vannføringen og temperaturen betydelig lavere enn på høsten. 
Tetthet mellom høst og påfølgende vinter/vår kan derfor ikke direkte sammen-
lignes. Tetthet over tid beregnet på våren ulike år kan sammenlignes, da disse er 
beregnet ved samme vannføring og temperatur. Lav fangbarhet ved lav temperatur 
gir resultater med større usikkerhet. Det går også klart fram av K.I. i Fig. 9.3 (høst) og 
9.4 (vår). 
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Årsklassebetegnelsen benyttet i Fig 9.4 er den samme som høsten året før. Etter 
1998 var det en gradvis økning i tettheten av 0+ laks fram til 2003, og tettheten 
som beregnes våren 2002 og 2003 var statistisk signifikant (p< 0.05) høyere enn de 
som ble beregnet i 1998, 1999 og 2000. Våren 2003 ble det altså beregnet høyere 
tettheter selv om tettheten om høsten 2002 (samme kohort) var lavere enn både 
høsten 2001 og 2000. På bakgrunn av to år er det noe vanskelig å konkludere om 
dette skyldes en direkte effekt av flom på oppvekstområdene ved at finmaterialet 
og mose er fjernet. Tettheten av 1+ våren 2003 var også høy, og understøtter en 
mulig slik effekt av flom. Tettheten av 1+ om våren 2003 var imidlertid ikke signi-
fikant forskjellig fra den i 1998 og 2000. Stor usikkerhet i estimat skyldes lav fang-
barhet. Tettheten av 2+ laks er langt høyere på våren enn den var hos ørret, og 
svært stabil i perioden. 
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Fig. 9.4. Beregnet tetthet av ulike årsklasser av laks og ørret i Suldalslågen på våren i 
perioden 1998 til 2003. Avvik fra middel er oppgitt som 95 % K.I. 
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Det var ikke signifikante forskjeller i beregnet tetthet av årsunger av ørret om 
våren mellom år i perioden. Samme tendens som hos 0+ laks til økning er ikke til 
stede (Fig. 9.4). For 1+ ørret var det også variasjoner mellom år i beregnet tetthet, 
men heller ikke her en tendens over tid (1998-2003). 
  

9.6.3 Tetthet 0+ vår/tetthet 1+ høst 

En tendens til økt tetthet av ensomrig (0+ ) laks om våren i perioden 1998 til 2003 
gir ikke en tilsvarende økning i tetthet av samme årsklasse på høsten (da som to-
somrig, 1+)(Fig. 9.5). Den beregnede tetthet av 1+ var lav på høsten, og selv om 
det dokumenteres statistisk signifikante forskjeller mellom år, gjenspeiler disse 
ikke de forskjellene i tetthet som dokumenters på våren. Det samme bilde sees for 
ørret. Variasjoner i 0+ tetthet på våren gir ikke tilsvarende variasjoner i 1+ på 
høsten, som er svært stabile, lave og uten signifikante forskjeller mellom år (Fig. 
9.5). 
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Fig.  9.5. Beregnet tetthet av samme årsklasse av laks og ørret på våren (ensomrig) og på 
høsten (tosomrig) samme år i Suldalslågen i perioden 1998 til 2003. Avvik fra middel er 
oppgitt som 95 % K.I. 
 

9.6.4 Tetthetsutvikling for de enkelte årsklasser 

Tetthetsutviklingen i perioden 1990 til 2003 for enkeltårsklasser er vist i Fig. 9.6. 
Som det fremgår av figuren, er det visse forskjeller mellom de ulike årsklassene. 
Årsklassene 1992 og 1993 skiller seg ut med høye tettheter av årsunger (0+), mens 
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årsklassene 1994 til 1999 har lave 0+ tettheter.  Årsklassene 1992 og 1993 skiller seg 
også ut ved å ha høyere tettheter som 1+, og må betegnes som sterke. Av års-
klassene 1994 til 1999, må 1995, 1996, 1997 og til dels også 1994 betegnes som 
svake, og har som 1+ påfallende lavere tetthet enn de øvrige årsklassene har som 
1+ fisk. For øvrig er det visse forskjeller i tetthet mellom årsklassene som 1+. Det 
samme gjelder for årsklassene som 2+. Årsklassene 1992 og 1993 skiller seg til en 
viss grad ut også her, mens årsklassene 1995, 1997, 1999 og 2000 har lave tettheter. 
For de siste årsklassene kan dette skyldes tidligere smoltifisering. 
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Fig. 9.6. Beregnet tetthet av ulike årsklasser av laks og ørret som 0+, 1+ og 2+ på høsten i 
Suldalslågen i perioden 1990 til 2003.  
 
Hos ørret skiller årsklassene 1992, 1993, 1994 og 2003 seg ut med spesielt høye tett-
heter av årsunger (0+). Det er hos ørret ingen klar sammenheng mellom antall 0+ 
og antall 1+ og 2+ innen den samme årsklassen. Årsklasser med høye 0+ tettheter 
har hos ørret ikke høyere 1+ tettheter enn årsklasser med langt lavere tetthet som 
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0+. Selv om antall 2+ generelt har lave tettheter, er det likevel relativt store for-
skjeller mellom årsklassene. 
 
For begge arter angir resultatene en betydelig dødelighet. Bortsett fra de sterke 
årsklassene 1992-93 hos laks er det lite sammenheng mellom tettheter over år for 
den enkelte kohort.  
 

9.7 Total tetthet perioden 1978 til 2003 

Total tetthet av laks- og ørretunger i perioden 1978 til 2003 fordelt på ulike 
årsklasser, 0+, 1+, 2+, er vist i Fig 9.7.  Bare to år før Ulla-Førre reguleringen, 1978 
og 1979, er dekket. I begge disse årene var tettheten av årsunger hos laks den 
samme, men 1979 hadde en statistisk signifikant (p<0.05) lavere tetthet av 1+.  
Etter reguleringen i 1980 beregnes de høyeste tetthetene av årsunger (0+) av laks i 
1981 og i perioden 1986 til 1993, med unntak av 1989. Fra 1994 til 1999 beregnes 
det svært lave tettheter av 0+ laks i elva. Perioden 1980 til 1984 har også år med 
svært lave 0+ tettheter. Fra 2000 fant det sted en viss økning i tettheten av års-
unger av laks, men det var bare tettheten som ble beregnet i 2001 som var på nivå 
med de som ble beregnet i perioden med de høyeste bestandstetthetene av års-
unger av laks, 1986 til 1993. For årsunger av laks var det ingen signifikant endring 
i tetthet hele perioden sett under ett.  
 
De høyeste tetthetene av 1+ laks beregnes i 1986, 1987, 1993 og 1994. Mellom de to 
sistnevnte år var det ingen statistisk signifikant (p<0.05) forskjell, mens tetthetene 
beregnet i 1986 var signifikant (p<0.05) langt høyere enn øvrige år. Det var bare i 
1986 og 1987 at tettheter av 1+ laks høyere enn 10 fisk pr. 100 m2 ble beregnet. Det 
ble beregnet en noe høyere tetthet av 1+ etter 1999, sammenlignet med perioden 
1995 til 1998 som hadde de laveste tettheter av 1+. Det beregnes lave, men stabile 
tettheter av 2+ i hele perioden fra 1978. I 1986 og 1987 var tetthetene av denne 
årsklassen noe høyere. Det er en tendens til reduksjon i tettheten av 2+ laks etter 
1995, noe som kan ha sammenheng med lavere smoltalder. 
 
Da det ikke ble gjennomført undersøkelser i 1985, er det vanskelig å vurdere år-
saken til de høye tettheter av 1+ i 1986, og 2+ i 1987. Utsetting av betydelige 
mengder umerket yngel i Suldalslågen både i 1985 og 1986 er en mulig årsak til 
dette forholdet. Vi vet ikke om 0+ årsklassen i 1985 har vært svært sterk. Ingen 
andre år med høye tettheter av 0+ har tilsvarende tettheter av 1+ påfølgende år. 
Basert på et beregnet forhold mellom antall egg lagt og antall 0+ påfølgende år ble 
tettheten av årsunger i 1985 beregnet til ikke å ha vært høyere enn 26.6 fisk pr. 100 
m2 (Saltveit 2000).  
 
Tettheten av årsunger beregnet i 1989, 12.0 fisk pr. 100 m2, var svært lav og -
tilsvarte tettheter påvist i perioden 1980 til 1984. Tettheten av 1+ og 2+ var også 
lave i 1989, og årsaken var trolig stor dødelighet i 1989 forårsaket av stranding 
som følge av en uforutsett stengning av dammen ved Suldalsvatn. Stengningen 
medførte hurtig tørrlegging av oppvekstområdene (Saltveit 2000). Død fisk ble 
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observert. De lave tettheten av 0+ i 1989 synes imidlertid ikke å ha ført til større 
konsekvenser for tettheten av fisk fra denne årsklassen de påfølgende år (Fig. 9.7).  
 

0

10

20

30

40

50

60

1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

A
N

T
A

LL
 F

IS
K

 P
R

. 1
00

M
2

0+
1+
2+

LAKS

 

0

10

20

30

40

50

60

1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

A
N

T
A

LL
 F

IS
K

 P
R

. 1
00

M
2

0+
1+
2+

ØRRET

 
Fig.  9.7. Beregnet tetthet av ulike årsklasser av laks- og ørretunger i Suldalslågen i 
perioden 1978 til 2003. Avvik fra middel er oppgitt som 95 % K.I. 
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For hele perioden 1978 til 2003 (unntatt 1986 for 1+ og 1987 for 2+, se ovenfor) 
beregnes det en reduksjon over tid i tettheten av både 1+ laksunger (r2= 0,225; p= 
0,002) og 2+ laksunger (r2= 0.529; p< 0.001). Etter 1990 er det bare en statistisk 
signifikant nedgang over tid for 2+ laksunger (r2= 0.432; p= 0.01). 
 
Den beregnede tettheten av årsunger (0+) av ørret var i perioden 1978 til 2003 de 
fleste år enten signifikant (p< 0.05) høyere eller lik tettheten av årsunger av laks 
(Fig. 9.7). Det var bare i 1978, 1979, 1988 og 1990 at det ble beregnet signifikant (p< 
0.05) lavere bestandstettheter av 0+ ørret. De høyeste tettheter for hele perioden 
beregnes i 1994. For ørret fant det heller ikke sted en tilsvarende dramatisk reduk-
sjon i 0+ tetthet som hos laks etter 1993 (Fig. 9.7). Etter 1994 var tettheten av 0+ 
ørret relativt stabil og varierte mellom ca. 27 og 36 fisk pr. 100 m2. I 1998 var den 
noe lavere. Fram til 1995 var den tettheten som ble beregnet for 1+ ørret i 
Suldalslågen alltid lavere enn den for 1+ laks (unntatt i 1991), og forskjellene var, 
med unntak av i 1984 og 1989, signifikante (p< 0.05). Tettheten av 1+ ørret etter 
1994 var derimot alle år statistisk signifikant (p<0.05) høyere enn tettheten av 1+ 
laks (Fig.9.7).  
 
For hele perioden sett under ett har det vært en økning i tetthet av 0+ og 1+ ørret, 
men den er bare signifikant for 1+ (r2= 0.493; p< 0.001). Det samme var tilfelle for 
1+ i perioden etter 1990 (r2= 0.327; p= 0.03). 
 
Tetthet av laks- og ørretunger fordelt på ulike årsklasser for de ulike stasjonene i 
perioden 1978 til 2003 er vist i Vedlegg 3 og 4. 
 
I perioden 1990 til 2002 varierte beregnet overlevelse fra 0+ til 1+ hos laks fra 13,5 
% i 2000 til 32 % i 1995 og 1998, mens den for ørret var lavere og varierte fra 9 % i 
1991 til 27 % i 1998 (Fig. 9.8). For begge arter er det en tendens til økt overlevelse i 
perioden, men denne er ikke statistisk signifikant. Ingen av de to prøveperiodene 
fra 1998 til 2003 skiller seg ut med tanke på overlevelse. Perioden som er vist er 
valgt fordi forhold forut for denne, som hurtige endringer i vannføring i 1980-
1985, utsettinger i 1986 og hurtig reduksjon i vannføring, vil påvirke et mer 
”naturlig” forhold mellom 0+ og 1+ påfølgende år.  
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Fig. 9.8. Prosentvis forhold mellom antall 0+ og antall 1+ (overlevelse) påfølgende høst i 
Suldalslågen i perioden 1990 til 2002 vist sammen med tetthet av årsunger ulike år.  
 

9.8 Kondisjon og ernæring 

For alle årsklasser av laksunger ble det funnet en statistisk signifikant lavere k-
verdi alle år om våren sammenlignet med om høsten (Tabell 9.1).  Om våren var k-
verdien hos 1+ laks i siste prøveperiode, 2001-2003, statistisk signifikant (p< 0.05) 
lavere alle år sammenlignet med første prøveperiode. For 2+ var det ingen signifi-
kante forskjeller mellom år om våren i hele prøveperioden. Om høsten var k-
verdien hos årsunger (0+) og 1+ fanget i 1998 signifikant lavere enn i de øvrige år i 
perioden 1998 til 2003. Mellom de øvrige år i perioden var det ingen signifikante 
forskjeller i k-verdi hos disse to årsklassene. For 2+ fisk ble det ikke funnet signifi-
kante forskjeller mellom år (Tabell 9.1). 
 
Ørretungene har generelt en høyere k-verdi enn laksungene. For ørret ble det også 
funnet en lavere k-verdi hos alle årsklasser på våren enn på høsten (Tabell 9.1), og 
for de fleste år og årsklasser var forskjellene signifikante (p< 0.05) (Tabell 9.1). Om 
våren hadde årsunger (0+) ørret den signifikant laveste k-verdi i 1999, mens verdi-
ene målt i 2002 og 2003 var signifikant høyere enn i de øvrige år. K-verdien hos 1+ 
ørret varierte mye mellom år i perioden. Den var høyest i 2000. For 2+ var k-
verdien lav i 1999, mens det mellom de øvrige år ikke var signifikante forskjeller. 
Høsten 1998 er k-verdien til årsunger (0+) av ørret signifikant lavere (p <0.05) enn 
i de øvrige år. Mellom årene 1999 til 2003 var det ingen forskjeller i k-verdi hos 0+ 
ørret (Tabell 9.1). De høyeste k-verdier hos 1+ ørret beregnes i årene 2000, 2001 og 
2003. Det var ingen signifikante forskjeller mellom disse årene, ei heller mellom 
1998, 1999 og 2002. Den høyeste verdien for 2+ ørret beregnes i 2000, 1.17, mens 
den laveste verdien, 1.0, beregnes i 2002. 
 



 

 74

Tabell 9.1. K-verdi for ulike årsklasser av laks- og ørretunger om våren og høsten i 
Suldalslågen i perioden 1998 til 2003. Avvik fra middel er oppgitt som 95 % K.I. 
 
LAKS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST
0+  0,81 0,71 0,89 0,66 0,88  0,93 0,91 0,96 0,79 0,92 
K.I  0,02 0,06 0,04    0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 
1+ 0,87 0,86 0,83 0,91 0,86 0,92 0,81 0,94 0,83 0,91 0,83 0,92 
K.I 0,02 0,02 0,09 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
2+ 0,87 0,9 0,77 0,93 0,87 0,94 0,84 0,92 0,85 0,92 0,87 0,96 
K.I 0,03 0,02 0,08 0,04 0,04 0,04 0,02 0,03 0,02 0,04 0,06 0,03 
3+ 0,89 0,8   0,97  0,87  0,83 0,91 0,95 0,95 
K.I 0,04      0,02  0,04 0,11   
 
ØRRET 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST
0+ 1,09 0,96 0,83 1,04 1,07 1,08 0,89 1,06 0,97 1,04 0,93 1,05 
K.I  0,03 0,02 0,02 0,05 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 
1+ 1 1,04 0,92 1,03 1,01 1,09 0,94 1,08 0,98 1,03 0,97 1,07 
K.I 0,04 0,02 0,04 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 
2+ 0,97 1,02 0,77 1,04 1,05 1,17 0,96 1,07 0,98 1 0,97 1,08 
K.I 0,03 0,02 0,08 0,02 0,04 0,06 0,04 0,03 0,06 0,03 0,02 0,07 
3+ 0,89 1,05  0,87   1,02 0,9     
K.I 0,04 0,04           
 
 
Mageinnhold hos laksunger fanget i september er vist i Vedlegg 5. Det var små 
forskjeller i ernæring mellom de to prøvereglementene. Larver av vårfluer domi-
nerte fullstendig i mageinnholdet til laksunger mellom 5 og 10 cm, og utgjorde 56 
% i den første prøveperioden og 65 % i den andre. Dominerende vårflueart i begge 
perioder var Oxyethira sp. Denne arten er knyttet til vegetasjon og har i enkelte 
deler av elva økt i antall i andre prøvereglementsperiode. Imidlertid har andelen 
ikke økt tilsvarende i mageprøvene. Til tross for et økt antall i bunnprøvene, har 
ikke fjærmygglarver, snegl og døgnfluer økt sin andel som føde for fisk i 
september.  
 

9.9 Bestandsforhold 

9.9.1 Forholdet mellom vekst 0+ og temperatur 

Generelt gir år med flest antall døgngrader best tilvekst, og det dokumenteres et 
statistisk signifikant (p< 0.001) forhold mellom tilvekst hos årsunger av laks og 
ørret i Suldalslågen og totalt antall døgngrader i vekstperioden (Fig.9.9). Den 
bedre tilveksten hos årsunger i 2001, 2002 og 2003 som følge av økt temperatur på 
våren og forsommeren, var derfor forventet. Imidlertid var tilveksten til 0+ hos 
begge arter noe bedre i 2002 enn i 2001 og 2003 (Fig. 9.2), selv om temperaturen 
var noe lavere i 2002. Lavere tetthet kan være en medvirkende årsak til bedre 
vekst i 2002 enn i 2001, selv om det ikke dokumenteres noen signifikant sammen-
heng mellom fisketetthet og tilvekst hos årsunger (se nedenfor).  
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Fig. 9.9. Forhold mellom temperatur (antall døgngrader) i perioden 1. mai til 30. september og 
gjennomsnittslengde hos årsunger av laks (●) og ørret (○) i Suldalslågen i perioden 1976 til 2003. 
 

9.9.2 Forhold mellom lengde 0+ og tetthet av 0+. 

Fisketetthet kan påvirke fiskevekst, der lave tettheter av fisk forventes å gi bedre 
vekst. Forutsetningen er konkurranse om en eller annen ressurs, vanligvis om føde 
og habitat, og at mindre  konkurranse fører til økt vekst. Det ble imidlertid ikke 
funnet en sammenheng mellom lengde hos årsunger av laks og ørret og samlet 
tetthet av årsunger (Fig 9.10). Forklaringsverdien til tetthet for variasjoner i 
størrelse hos årsunger er liten (Tabell 9.2). Det ble heller ikke funnet statistisk 
signifikante forskjeller ved å sammenligne gjennomsnittslengde hos årsunger av 
laks og ørret med tetthet av årsunger for den enkelte art separat (Tabell 9.2). 
Lavere fisketetthet kan likevel tenkes å være en medvirkende årsak til bedre vekst, 
for eksempel i 2002 i forhold til i 2001 og 2003. Vanntemperaturen er imidlertid 
den faktor som i størst grad styrer fiskevekst i Suldalslågen, en faktor som trolig 
overstyrer tetthetsavhengig vekst. Tetthetene av fisk i Suldalslågen er generelt 
lave og kanskje for lave til at tetthetseffekter på vekst lar seg påvise.  
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Fig. 9.10. Forholdet mellom total tetthet (antall pr. 100 m2) av årsunger (laks og ørret samlet) og 
lengde hos årsunger av laks (●) og ørret (○) ulike år i Suldalslågen i perioden 1977 til 2003. 
 
 
Tabell 9.2. Forhold mellom total tetthet av årsunger (laks og ørret samlet), tetthet av 
årsunger hos laks og ørret separat og gjennomsnittslengde ulike år for årsunger av laks og 
ørret i Suldalslågen i perioden 1977 til 2003.  
 

 N LAKS ØRRET 

Tetthet 0+totalt/lengde 0+ 26 r2= 0.0456 p= 0.295 r2= 0.0546 p= 0.251 

Tetthet 0+ laks/lengde 0+ 26 r2= 0.095 p= 0.126   

Tetthet 0+ ørret/lengde 0+ 26   r2= 0.037 p= 0.348 
 

9.9.3 Forhold mellom temperatur og tetthet av 0+. 

Det er også hevdet at høy temperatur første vekstsesong vil gi høyere tetthet av 
årsunger, bl.a. fordi høy temperatur under ”swim up” vil øke overlevelsen og gi 
bedre vekst. Det er imidlertid ikke funnet noen sammenheng mellom antall døgn-
grader i perioden juni til oktober og tetthet av årsunger av laks på høsten (Fig. 
9.11). Snarere synes det å være en høyere tetthet av årsunger i år med lav tempera-
tur. Det samme forholdet er dokumentert for ørret årsunger og temperatur. Effekt 
av temperatur på tetthet er imidlertid vanskelig å teste da det forutsetter lik 
rekruttering. 
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Fig. 9.11. Forholdet mellom tetthet av årsunger av laks (●) og ørret (○) og døgngrader første 
vekstsesong i Suldalslågen i perioden 1977 til 2003. 
 

9.9.4 Forhold mellom lengde av 0+ og tetthet av 1+. 

Hvis store årsunger på høsten, og derved også høy vanntemperatur i vekstse-
songen for årsunger, er av betydning for overlevelsen, var det forventet en økt 
overlevelse (målt som høyere tetthet 1+ påfølgende høst) av årsklasser med høy 
gjennomsnittslengde som 0+ i forhold til årsklasser med lav gjennomsnittslengde. 
Ved å sammenligne størrelsen på årsunger av laks med tetthet av 1+ påfølgende 
høst i hele undersøkelsesperioden (1977 til 2003), ble det for laks og ørret ikke 
funnet en slik sammenheng mellom størrelse på 0+ og tetthet av 1+ påfølgende 
høst (Fig. 9.12). Selv år som både har store årsunger og høye tettheter av 0+, som 
for eksempel 2001, gir ikke høyere tettheter av 1+ påfølgende høst enn år med 
liten gjennomsnittslengde hos 0+ som for eksempel i 1999 og 2000.  
 
Sammenhengen synes snarere motsatt, nemlig at år med liten gjennomsnitts-
lengde hos 0+ gir høyere tetthet av 1+ påfølgende høst (r2= 0.1504; p= 0.068) (Fig. 
9.12). For ørret dokumenteres heller ikke en positiv sammenheng mellom størrelse 
på 0+ og tetthet av 1+ påfølgende år.  
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Fig. 9.12. Forholdet mellom lengde i mm hos årsunger av laks og ørret og beregnet tetthet 
av 1+ påfølgende høst i Suldalslågen i perioden 1977 til 2003.  
 

9.9.5 Forholdet mellom bestand og rekruttering 

Mengde ungfisk av laks eller ørret i en elv vil være begrenset av tetthetsavhengige 
biotiske faktorer som konkurranse, predasjon, sykdom, parasitter, og av 
tetthetsuavhengige abiotiske faktorer som vannføring og temperatur. 
Tetthetsavhengige faktorer kan regulere populasjonens størrelse så den tilpasses 
oppvekstområdenes ”bæreevne”, mens for eksempel kraftige endringer av vann-
føring og temperatur vil påvirke produksjonskapasiteten på oppvekstområdene 
uavhengig av tetthet.   
 
Ved å se på forholdet mellom gytebestand, som for eksempel antall gytehunner 
eller mengde egg, og rekruttering over tid, er det mulig å vurdere om størrelsen 
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på ungfiskbestanden er regulert av tetthetsuavhengige faktorer som f. eks. faktorer 
knyttet direkte til reguleringen av elva.  
 
For laks er det funnet et signifikant tetthetsavhengig forhold mellom antall egg 
estimert fra fangst av voksen laks og beregnet tetthet av 0+ i elva i september (Fig. 
9. 13). I følge modellen for forholdet, y= 10.462 Ln(x) +16.71, gir særlig en økning 
av egg fra 0.5 til 2 pr. m2 en sterkere økning i antall 0+ enn ved høyere eggtett-
heter.  To egg per m2 tilsvarer ca. 200 - 250 gytehunner (> 3 kg).  

 

R2 = 0,4651

0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8

ANTALL EGG PR. M2

A
T

A
LL

  0
+ 

PR
. 1

00
M

2

 
Figur 9.13. Forholdet mellom antall egg beregnet basert på fangst og tetthet av årsunger 
av laks påfølgende år i Suldalslågen basert på data fra perioden 1977 til 2003. Resultater 
fra perioden 1980 til 1986 og 1989 er ikke tatt med i beregningene grunnet hurtige 
reduksjoner i vannføring (stranding) og utsettinger.  
 
Også forholdet mellom tetthet av 0+ og 1+ året etter var statistisk signifikant 
(p<0.01) (Fig.9.14), og indikerer en viss grad av tetthetsavhengig regulering. Særlig 
ved lave tettheter gir økte tettheter av 0+ mer 1+ året etter. Effekten avtar mye ved 
økende tettheter.  Slik regresjonsmodellen, y= 3.1358 Ln(x)-4.355, beskriver 
forholdet mellom 0+ og 1+, gir en økt tetthet av 0+ en økt mengde 1+ selv ved 0+ 
tettheter opp i 50 ind./100 m2. 
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Fig.9.14. Forholdet mellom beregnet antall årsunger (0+) av laks og 1+ året etter i Suldals-
lågen. Resultater for perioden 1980 til 1986 og 1989 er ikke tatt med i beregningene 
grunnet hurtige reduksjoner i vannføring (stranding) og utsettinger.  
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Fig.9.15. Forholdet mellom beregnet antall 1+ av laks og 2+ året etter i Suldalslågen, basert 
på resultater etter 1990.  
 
Forholdet mellom tetthet av 1+ og 2+ er statistisk signifikant (p<0.05) (Fig.9.15), og 
indikerer også her en tetthetsavhengig regulering. Særlig ved lave tettheter gir 
økte tettheter av 1+ mer 2+ året etter. Effekten avtar mye ved økende tettheter 
høyere enn 4- 5 1+ ind./100 m2, men selv 1+ tettheter opp i 8-10 ind./100 m2 gir 
økt tetthet av 2+. 
 
For ørret foreligger det ikke informasjon om gytebestandens størrelse. Det er der-
for ikke mulig å beregne et forhold mellom gytebestand og rekruttering av ørret. 
Imidlertid er det mulig å se på forholdet mellom antall 0+ og antall 1+ i elva på-
følgende år (Fig. 9.16). Forholdet var statistisk signifikant (p= 0.02), og indikerte 
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som for laks en økning i tetthet av 1+ ved økt tetthet av 0+, særlig ved 0+ tettheter 
opp i 30 til 40 ind./100 m2. 
 

R2 = 0,3268
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Fig. 9.16. Forholdet mellom beregnet antall årsunger (0+) av ørret og 1+ året etter i 
Suldalslågen. Resultater for perioden 1980 til 1985 er ikke tatt med i beregningene grunnet 
hurtige reduksjoner i vannføring (stranding). 
 
 
9.9.6 Utvandring av ungfisk 
 
I forbindelse med undersøkelsene av smoltutvandring vha. smoltfelle (se Saltveit 
2004), ble det fanget fisk som ikke var smolt. I hovedsak var dette 0+, men også 
enkelte år 1+.  De aller fleste var laks (Fig. 9.17). Drivet var spesielt stort våren 
2002 og 2003.  Dette kan knyttes til høyere tettheter av årsunger høsten 2001 og 
2002. Imidlertid var også tettheten av årsunger høsten 2000 på samme nivå som 
høsten 2002, uten at det resulterte i et tilsvarende driv våren 2001. Fella er konst-
ruert for å fange smolt og maskevidden er deretter. Årsunger av laks var små 
høsten 2000, noe som kan være årsak til at disse ikke i samme grad ble fanget i 
fella. Økende tetthet så m.a.o. ut til å gi større utvandring av sommergammel fisk 
om våren, dvs. en tetthetsavhengig utvandring (se Fig. 9.14).  
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Fig. 9.17. Antall årsunger av laks fanget i smoltfella i Suldalslågen om våren (årsklassebe-
tegnelse er som for høsten året før) i perioden 1997 til 2003, vist sammen med beregnede 
tettheter av årsunger foregående høst. Totalt antall ørret som ikke var smolt er også vist. 
 

9.10 Diskusjon 

Generelt synes et stort antall naturlige gytere å gi høye tettheter av årsunger (0+) 
påfølgende sommer i norske lakseelver. En stor del av disse rekruttene kommer til 
å dø av naturlige årsaker første år, både forårsaket av ulike tetthetsavhengige 
faktorer, som konkurranse, predasjon og sykdommer, og av tetthetsuavhengige 
abiotiske faktorer som vannføring og temperatur.  De tetthetsavhengige faktorer 
sørger for at populasjonens størrelse tilpasses oppvekstområdets ”bæreevne” 
(Haldane 1956, Elliott 1994), mens abiotiske faktorer forårsaker tetthetsuavhengig 
variasjon i vekst og overlevelse, for eksempel gjennom kraftige endringer av vann-
føring og temperatur (Elliott 1994, 2001). De gir altså rammebetingelsene for pro-
duksjon (produksjonskapasitet). Det er viktig at disse faktorene i elv ofte gir svært 
dynamiske rammebetingelser for produksjon, og begrepet ”bæreevne” er ikke 
statisk. Populasjoner av laksefisk i elv er notorisk kjent for å vise store variasjoner i 
tetthet mellom år. Abiotiske faktorer kan forårsake store variasjoner i års-
klassestyrke uavhengig av fisketetthet. Hvor mye smolt en elv kan produsere vil 
derfor være bestemt av disse faktorene. En regulering i et vassdrag kan derfor på-
virke dødelighet uavhengig av populasjonens størrelse, gjennom endring av vann-
føring og/eller temperatur.  
 
I et elveøkosystem hvor produksjonskapasiteten (”bæreevnen”) er svært dyna-
misk både i rom og tid, og hvor både tetthetsavhengige biotiske og tetthetsuav-
hengige abiotiske faktorer virker samtidig eller dels sammen, vil det ofte være 
vanskelig å finne hvilke faktorer som regulerer populasjonen, og hvor mye de 
enkelte betyr. 
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Forholdet mellom gytebestand, som for eksempel antall gytehunner eller mengde 
egg, og rekruttering over tid (Elliott 1994, 2001, Jonsson et al. 1998), gjør det mulig å 
vurdere i hvilken grad størrelsen på ungfiskbestanden er regulert av tetthetsav-
hengige eller tetthetsuavhengige faktorer, som f. eks. faktorer knyttet direkte til 
reguleringen av elva. Hvor mye som overlever kan være bestemt av elvas ”bære-
evne”. En elv kan "mettes" med egg som deretter gir et antall 0+ ut over det elva 
kan fostre opp. Fluktuasjoner i mengde 0+ over det som trengs for å nå bære-
evnen, trenger derfor ikke ha stor betydning for påfølgende tetthet av eldre laks-
unger og smolt. Ofte er det oppvekstarealer og næring for større laks- og ørretunger 
som er flaskehalsen. I elven Imsa i Rogaland synes tetthetsavhengig overlevelse å 
bestemme antall og biomasse av laksesmolt som forlater elva (Jonsson et al. 1998), i 
hovedsak konkurranse om begrenset plass. 
 
Til beregningene av bestand/rekrutteringsforhold i store elver som Suldalslågen, vil 
det være knyttet en del usikkerhet. Det er stor spredning i data (bakgrunnsstøy) som 
vanskeliggjør mer presise konklusjoner. Dette kan knyttes til metodikk for beregning 
av bestandstetthet. I store elver vil en slik vurdering forutsette at undersøkelsen av 
ungfisk på avgrensete områder langs land beskriver forhold i hele elva, noe de ikke 
gjør (se metodikk). Undersøkelsen beskriver relative endringer i tetthet over tid. 
Imidlertid er det også en sannsynlighet for at undersøkelsen beskriver variasjonene i 
total tetthet av årsunger for hele elva over tid. Årsunger er i stor grad knyttet til de 
strandnære områder som dekkes av undersøkelsen. For større fisk vil sannsynlig-
heten være mindre for en beskrivelse av total bestand, spesielt fordi disse i større 
grad vil kunne befinne seg på suboptimale områder utenfor de undersøkte 
områdene, spesielt ved høye tettheter. Det må derfor knyttes større usikkerhet til 
forholdet mellom årsunger og eldre fisk enn mellom egg og årsunger.   
 
Selv om det er en del metodiske problem knyttet til store elver, kan sammen-
hengen mellom 0+ og 1+ i elfiskefangsten vanskelig forklares på en annen måte 
enn at elektrofiske reflekterer variasjon i bestanden. For laks i Suldalslågen ble det 
funnet en signifikant sammenheng mellom antall egg og beregnet antall 0+ i elva, 
mellom antall 0+ og 1+ og mellom 1+ og 2+.  Høye årsungetettheter ga en respons 
med økt tetthet av 1+ laks i elva, særlig ved lave tettheter.  Rekrutteringen synes de 
fleste år å ha vært under produksjonskapasiteten, pga. lavt antall egg lagt per m2. 
Tetthetsavhengige biotiske faktorer, som konkurranse om oppvekstområder, 
synes derfor til en viss grad å styre størrelsen på bestanden av laksunger i 
Suldalslågen. Imidlertid forklarer ikke tetthetsavhengige forhold hele variasjonen i 
tetthet av de ulike årsklasser. 
 
Sammenhengen mellom egg og 0+ indikerer at omtrent halvparten (54 %) av 
variasjonene i 0+ ikke er forklart av antall egg. Her kommer usikkerheten i bereg-
ningene av antall egg inn, som er gjort basert på fangst. For 1+ er 42 % av 
variasjonen i tetthet ikke forklart av tettheten av 0+ året før, mens 37 % av varia-
sjonene i tettheten av 2+ ikke lar seg forklare av 1+ tettheten. Teoretisk vil vi anta 
at tetthetsuavhengige faktorer dominerer populasjonsreguleringen dersom den 
ligger betydelig under ”bæreevnen”, mens tetthetsavhengige regulerende faktorer 
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er dominerende når kurven for sammenhengen mellom rekruttering og bestand 
flater ut (se Fig. 9.13- 9.15). Miljøfaktorer, der habitatkvalitet vil være en viktig 
parameter, bidrar ofte til å definere ”bæreevnen”. 
 
Tetthetsdata fra Suldalslågen indikerer at dødeligheten fra 0+ til eldre vanligvis er 
høy, og at bestanden av 1+ og eldre fisk er nokså lav, men antallet varierer en god 
del mellom år. Ut fra regresjonsmodellen for sammenhengen mellom estimert 
tetthet av egg, her beregnet basert fangst, og 0+, vil forventet tetthet av 0+ avta 
betydelig når eggtetthet overstiger 4-6 egg per m2. Selv om tettheten av gytefisk 
skulle være feilestimert (jfr. Lamberg og Gilje 2003, Lamberg og Øksenberg 2003, 
Lura 2004), vil nivået på elvas bæreevne for 0+ og 1+ fisk likevel bli om lag det 
samme. Flaskehalsen synes å være faktorer som påvirker overlevelse hos større 
fiskeunger, og kan knyttes til både vannføring og temperatur. Antall voksen fisk 
kan ifølge Jonsson et al. (1998) økes i Imsa ved større rekrutteringsrate, dvs. større 
overlevelse på elv gjennom økt bæreevne og ved å redusere effekter av begrensende 
faktorer for livssyklus på elv.  
 
Resultatene som viser økt utvandring hos ungfisk på våren ved høye tettheter på 
høsten, antyder at oppvekstområdene ved lav vintervannføring kan være begren-
sende. I følge Elliott (1994) er dødelighet og utvandring hos de minste fiskeungene 
de viktigste tetthetsavhengige faktorer som regulerer størrelsen på populasjonene 
hos ørret.  
 
Generelt er vinteren en flaskehals for laksefisk i elver under ekstreme klimaforhold 
(Cunjak 1988, Heggenes et al. 1993, Fraser et al. 1995, Wahlen et al. 2002), men ikke 
bare temperatur vil være avgjørende for overlevelsen. Liten overlevelse kan også 
skyldes mangel på egnet habitat, både om vinteren og om sommeren. Om vinteren 
vil laksunger søke skjul i substrat eller forflytte seg til mer strømsvake områder. Et 
hovedkrav til oppvekstområdet om vinteren er grovt substrat med hulrom for skjul 
og nok oksygen (Rimmer et al. 1983, Cunjak 1988, Heggenes og Saltveit 1990). Om 
vinteren reduseres vannføringen i Suldalslågen og store arealer tørrlegges. 
Restarealene som er vanndekket har mye sand og annet finpartikulært materiale, 
som reduserer skjulmulighetene (Bogen et al. 2004). Mindre vanndekket areal om 
vinteren gir sammentrengning av fisk, økt konkurranse om en begrenset ressurs og 
kan derved gi økt dødelighet.  
 
En indikasjon på at størrelsen på oppvekstarealene kan ha hatt betydning for tetthet 
av fisk og overlevelse, er de høyere tettheter av 1+ laks som beregnes før 1980 (se Fig. 
9.7). Før 1980 hadde Suldalslågen høyere vannføringer om vinteren (Røldal- Suldal-
reguleringen). Perioden undersøkt før Ulla-Førre reguleringen er bare på tre år, og 
kan være noe kort til å trekke en konklusjon om betydningen av størrelsen på vann-
dekket areal og vannføring om vinteren for overlevelse. I Orkla viste imidlertid 
Hvidsten (1993) at minste vannføring om vinteren hadde stor betydning for 
smoltproduksjonen, og tilsvarende fant Gibson og Myers (1988) og Cunjak og 
Therrien 1998, en positiv sammenheng mellom overlevelse hos laks og vintervann-
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føring.  Økt overlevelse i vintre med høy vannføring ble antatt å være en funksjon 
av habitattilgjengelighet (Cunjak et al. 1998).  
 
Forholdene om sommeren kan også begrense produksjon av laks og ørret.  Areal-
kravene er trolig større pga. høyere aktivitet. Store deler av oppvekstområdene 
om sommeren har også mye finpartikulært substrat i tillegg til teppemose (Bogen 
et al. 2004) og derved mangel på skjul også for eldre fiskeunger (Heggenes og 
Saltveit 2002). Det er sannsynlig at begroingen har økt i omfang sammenliknet med 
uregulert vassdrag (Johansen og Lindstrøm 2004). Sommerhabitatet er imidlertid i 
areal langt større enn vinterhabitatet, og kvantiteten vil kompensere noe for 
kvaliteten. Oppvekstområdene om sommeren ut fra dagens vannføring antas ikke 
i samme grad å være begrensende for 0+ som oppvekstområdene om vinteren.  
 
 

 
 
Stasjon 6 nedstrøm Steinsholmen i Suldalslågen.  Bildet viser sand, grus og teppemose på 
oppvekstområdet som nyttes av fisk om sommeren. Bildet er tatt i april 2003 ved vann-
føringer på 12 m³/s ved Suldalsosen. Om sommeren er området dekket av vann. Foto: 
Stein Johansen, NIVA 

 
Det er tidligere gjort egne undersøkelser på mulige effekter av mose på fiskehabi-
tat i Suldalslågen. Områder med mye teppemose har lavere tetthet av årsunger 
(0+) av laks og laksunger eldre enn 0+, enn områder uten slik mose eller hvor 
denne ble fjernet (Heggenes og Saltveit 1997,2002). Dette understøtter at sommer-
habitat også kan være begrensende for ungfisk (se bilde nedenfor). Våren 1992 ble 
et område av elvebunnen, som vist på bildet ovenfor maskinelt rensket for mose. I 
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1992, 1993 og 1994 ble tetthet, habitatbruk og -preferanse hos laks- og ørretunger på 
områder med mose sammenlignet med områder der mose var fjernet. Ved alle 
sammenligninger ble det funnet statistisk signifikant (p< 0.05) lavere tettheter av 
eldre laksunger i områder med teppemose enn i områder der mosen var fjernet (Fig. 
9.18). Med unntak av i 1994, da tettheten av årsunger generelt var lav i Suldalslågen, 
ble det også beregnet høyere tettheter av årsunger på området der teppemose var 
fjernet (Fig. 9.18). Forskjellene for 0+ var statistisk signifikant i 1992 og ved siste inn-
samling høsten 1993. For ørret var resultatene ikke entydige.  
 
 

Fig. 9.18. Beregnet tetthet av laksunger (antall pr. 100 m2) i Suldalslågen i område med 
teppemose og et der teppemose er fjernet i 1992 og i august og oktober 1993 og 1994. 

 
I områder med og uten elvemose, var det ingen forskjeller i tetthet av årsunger (0+) av 
laks, bortsett fra ved den første innsamlingen i 1994, da det var flere årsunger på 
mosearealer. For eldre laks var resultatene ikke entydige. Ved enkelte anledninger 
ble det funnet flere fisk i mose, mens det ved andre ble funnet flere fisk der mosen 
var fjernet (Heggenes og Saltveit 1997, 2002). For ørret ble det ved alle anledninger 
beregnet flere årsunger på områder med elvemose. Elvemose regnes derfor ikke å ha 
negativ effekt på fiskeunger. 
 

9.10.1 Vekst og overlevelse 

Det er også en nær sammenheng mellom vanntemperatur i vekstperioden og 
vekst (Elliott 1989, Elliott og Hurley 2000, Forseth et al. 2001), og dermed produk-
sjon og muligens tetthet. Lav temperatur på våren som følge av økt vannføring, er 
også trukket fram som en av årsakene til lav overlevelse hos laks- og ørretunger 
fra 0+ til 1+.  Laksungene hadde ved en tidligere undersøkelse en dårlig kondisjon 
mot slutten av vinteren/våren (Saltveit 1995b). Lave temperaturer på våren og for-
sommeren kan ytterligere begrense laksungenes fødeopptak, vekst og overlevelse. 
Det var forventet at økt temperatur i Suldalslågen skulle gi bedre vekst, og at 
bedre vekst også skulle gi økt overlevelse. Resultatene indikerer klart positiv 
respons på veksten, men ikke overlevelse. Det ble heller ikke funnet forskjeller 
mellom de to prøveperiodene i kondisjon hos fisk.  
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I Surna er lav temperatur om sommeren trukket fram som den viktigste faktor for 
redusert fiskevekst nedstrøms kraftstasjonen (Saltveit 1990b, Lund et al. 2003). Det 
samme gjelder Alta (Jensen 2003). Redusert fiskevekst i Surna medførte at laksunger 
på strekningen nedenfor kraftstasjonen oppnådde smoltstørrelse ett år senere enn 
fisk på den ovenfor liggende strekning, henholdsvis etter 4 og 3 år.  Dette gir økt 
dødelighet i bestanden ved at fisk nedenfor kraftstasjonen har et lengre opphold på 
elv (Saltveit 1990b). Det samme var tilfelle i Orkla, der smoltalderen økte med 0,5 år 
som følge av kaldt magasinvann (Hvidsten et al. 1996). De betydelige forskjellene i 
vekst i Surna ble ikke tilskrevet forskjeller i fisketetthet verken mellom år eller 
mellom strekningen ovenfor og nedenfor kraftstasjonen (Lund et al. 2003) eller 
mangel på næring (Saltveit et al. 1994). I Alta er redusert temperatur tidligere på 
sommeren trukket fram som en årsak til redusert fisketetthet i den øverste delen av 
elva (Forseth et al. 1996). Imidlertid observeres her bare minimale endringer i årlig 
vekstrate, fordi tidspunktet for best vekst endret seg i henhold til endringene i 
temperatur, altså fra tidligere å være best tidlig på sommeren til nå å være best sent i 
vekstsesongen (Jensen 2003). I Lærdalselva, som også må karakteriseres som 
sommerkald, har reguleringen kun ført til små endringer i temperaturforhold, og 
endret fiskevekst og smoltalder etter reguleringen kan ikke påvises (Brooks et al. 
1989).  Det rapporteres også om økt fiskevekst som følge av økt vanntemperatur 
etter regulering i andre elver og derved redusert smoltalder (se Jensen et al. 2002).  
 
Veksten til laks- og ørretunger i Suldalslågen må karakteriseres som relativt 
langsom, men er for alle årsklasser nå bedre enn tidligere år.  For årsunger er 
gjennomsnittslengden nå for eksempel større enn i Lærdalselva og i Surna 
nedstrøms kraftstasjonen (Saltveit 1986b, Lund et al. 2003).  Langsom vekst betyr at 
fiskeunger må stå lengre tid på elv før de vandrer ut, noe som gir økt total 
dødelighet og lavere produksjon av smolt. Innen samme årsklasse i Suldalslågen var 
ørret alltid større enn laks. En noe bedre vekst hos 0+ ørret enn hos 0+ laks skyldes at 
ørret klekker tidligere og at den vokser over et større temperaturintervall enn laks 
(Allen 1940, Elliott 1975a,b, Gardiner og Geddes 1980, Jensen og Johnsen 1986, 
Forseth et al. 2001). Nyklekket yngel av ørret påvises i Suldalslågen i april og de 
fleste årsunger (0+) av ørret er oppe av grusen før 1. mai, mens laks først er oppe 
etter 1. juni (Saltveit et al. 1995 a,b). Bedre vekst hos ørret i forhold til laks 
dokumenters i de fleste norske elver (Saltveit 1986, Saltveit 1990, Jensen et al. 2003, 
Lund et al. 2003). Forseth et al. (2001) beregnet at optimal temperatur for vekst hos 
laks i norske elver var så høy som 18.4 til 18.7 oC, som var overraskende siden 
laksunger i norske elver sjelden utsettes for temperaturer på dette nivå. 
 
En vanlig oppfatning er at økt tetthet vil påvirke vekst, der økt tetthet vil gi 
dårligere vekst (Grant og Kramer 1990, Bohlin et al. 1994, 2002, Jenkins 1999). 
Jenkins (1999) fant effekter av økt tetthet på vekst, men ikke på overlevelse og 
forflytning. For ørret ble tetthetsavhengig effekt på vekst funnet å være uavhengig 
av om konkurrenten var utsatt eller vill fisk (Bohlin et al. 2002). Tettheten av utsatt 
fisk på stasjonene i Suldalslågen har alle år vært svært liten og det er lite 
sannsynlig at reduksjon i utsettingene alene skal forklare den økte veksten hos 0+ 
og 1+ laks etter 1990. Forklaringsverdien fisketetthet har for variasjoner i størrelse 
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hos årsunger var liten. Vanntemperaturen var den faktor som i størst grad 
forklarte variasjonene i fiskevekst i Suldalslågen. Lav bestandstetthet kan 
imidlertid spesielt i år med lav temperatur være en medvirkende faktor til bedre 
vekst enn forventet ut fra temperatur alene. Best vekst vil fremkomme ved 
samtidig lave fisketettheter og høy temperatur (Borgstrøm et al., i manus). I 2001 
var imidlertid både bestandstettheten av laks og ørret høy, og temperatur-
forholdene og veksten god. I 2002 var også temperaturforholdene gode, om enn 
ikke som i 2001. Likevel var veksten bedre i 2002, som derfor delvis kan forklares 
ut fra i tillegg en lavere fisketetthet enn 2001.  
 
Ut fra overnevnte er det derfor forklarlig at en god sammenheng mellom tempera-
tur og tetthet ikke ble funnet. Manglende sammenheng kan også skyldes at 
fisketetthetene i Suldalslågen generelt er lave, og ikke høye nok til å påvirke vekst.  
 
Årsunger og 1+ av laks og ørret var høsten 2001 til 2003 signifikant større enn i de 
tre forutgående år. I 2001 hadde 1+ samme lengde som 1+ i 1998. Bedre vekst i den 
siste prøveperioden, 2001 til 2003, skyldes sannsynligvis en økning i vanntempera-
tur (se Fig. 9.19).  Ettersom laks og ørret også generelt vokser mest tidlig i vekst-
sesongen (Forseth et al. 2001), vil en temperaturøkning ha størst effekt relativt tid-
lig i sesongen.  Det er imidlertid dokumentert en viss fleksibilitet i dette. I Alta ble 
det sannsynliggjort at veksten til laksunger avtok på forsommeren etter regule-
ringen på grunn av lavere temperatur, men økte senere på sommeren (Næsje et al. 
1998).   
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Fig. 9.19. Antall døgngrader i Suldalslågen ved Tjelmane i perioden mai til september 
1998 til 2003. 
 
Døgngradtallet i vekstsesongen er alltid høyere i den siste prøveperioden enn i 
den første. Imidlertid er manøvreringsreglementet det samme i siste halvdel av 
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juli og august i den siste prøveperioden som i den første. Høyere temperatur i 
august i den siste perioden tilskrives bedre sommervær og høyere temperatur i 
Suldalsvatn, som skyldes lite snø i fjellet og at mesteparten av snøsmeltingen var 
over i juli (Magnell et al. 2004). Det kan se ut som om forskjellene årene imellom i 
august for en stor del kan forklares ut fra lufttemperaturene (Magnell pers. 
medd.), og årene 2001 til 2003 kommer således heldig ut.  
 
Det var i juli ingen signifikante forskjeller i lengde hos årsunger av laks mellom 
år(Saltveit 2004a). Det er rimelig å anta at veksten hos årsunger av laks i all vesent-
lig grad profiterer på økt vanntemperatur i juli og utover (”swim up” foregår i 
juni), selv om de som kommer opp av grusen tidlig i juni også vil ha glede av økt 
vanntemperatur i juni som følge av redusert vannføring. For årsunger av ørret, 
som påvises frittlevende i slutten av mars begynnelsen av april, og for årsklassene 
eldre enn 0+ av begge arter, skyldes bedre vekst også den økte temperaturen i 
mai, juni og første del av juli som følge av manøvreringen.  
 
Hvis store årsunger på høsten, og derved også høyere vanntemperatur i vekstse-
songen, er av betydning for overlevelsen, var økt overlevelse (målt som høyere 
tetthet av 1+ påfølgende høst) av årsklasser med høy gjennomsnittslengde som 0+ 
i forhold til årsklasser med lav gjennomsnittslengde, forventet. En slik sammen-
heng ble ikke funnet.  Selv år som både har store årsunger og høye tettheter, ga 
ikke høyere tettheter av 1+ påfølgende høst enn år med liten 0+. Observasjonen 
antyder snarere det motsatte, nemlig at liten gjennomsnittslengde hos 0+ gir 
høyere tetthet av 1+ påfølgende høst. Ingen av de to prøveperiodene fra 1998 til 
2003 skiller seg ut med tanke på overlevelse. En konsekvens av bedre vekst i den 
siste perioden (2001-2003) i Suldalslågen var imidlertid en tidligere smoltifisering, 
allerede etter to vekstsesonger (se Saltveit 2004b, og senere), og som derved 
reduserte dødelighetstapet på elv.   
 
Mangel på næring er trukket fram som årsak til svært dårlig vekst hos årsunger av 
laks i 1983.  Gjennomsnittslengden var da langt lavere enn det som var forventet ut 
fra temperaturforholdene i elva. Året før inntraff en større utrasning i Sandsavatn, 
som medførte en kraftig tilslamming i Suldalsvatn og Suldalslågen (Skulberg og 
Kotai 1984). Dårlig vekst ble relatert til at næringsgrunnlaget, og forhold for opptak 
av næring var påvirket (Saltveit 1986a). Driv av zooplankton ut av Suldalsvatn var 
svært lavt. Vekst hos årsunger av laks, som på sommeren er svært avhengig av zoo-
plankton som føde (Lillehammer og Saltveit 1979), ble mer påvirket enn vekst hos 
ørret. Tettheten av årsunger dette året var ikke unormalt lave, men det var tetthetene 
av 1+ året etter. Da dette skjer i perioden med hurtige endringer i vannføring (se 
senere), er det vanskelig å si om lave tettheter skyldes dårlig vekst eller er forårsaket 
av stranding. I Lærdalselva ble det et år dokumentert en betydelig negativ effekt 
både på tetthet og vekst som følge av at sand fra en utrasning tettet hulrom i 
substratet (Saltveit 1986a).  
 
I de første ti årene etter reguleringen var det en svak tendens til nedgang i 
årsungenes gjennomsnittslengde i elvas lengderetning, men variasjonene i lengde 
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mellom ulike år var store (Saltveit 2000). I perioden 1990 til 1998 fremkom ingen klar 
tendens til vekstendring i elvas lengderetning. Laks og ørretunger som vokste opp i 
den midterste delen av elva hadde da en bedre tilvekst enn de øverst og nederst i 
elva. Dette er også tilfelle for perioden 1998 til 2003, spesielt for laksungene. Etter 
1990 har det også vært en gradvis økning av gjennomsnittslengdene hos årsungene 
til laks innen de ulike lokalitetene (Saltveit 2000), selv om det er store variasjoner 
mellom år. En ytterligere økning i vekst på lokalitetene påvises de fleste år etter 2000 
og forklares ved høyere temperatur. 
 

9.10.2 Tetthet 

Fra 1977 fram til høsten 1980 (før Ulla-Førrereguleringen) var de beregnede tettheter 
av både laks og ørret i Suldalslågen stabile (ikke statistisk signifikante forskjeller 
mellom årene) (Saltveit 1996). De første årene etter Ulla-Førre-utbyggingen (fram til 
1985), var det relativt store svingninger i den beregnete tetthet av fiskeunger, spesielt 
for årsunger, av både laks og ørret. Tettheten av laksunger var i denne perioden alle 
år unntatt i 1981lavere enn det den var før utbyggingen. En gradvis nedgang i tett-
heten av eldre laksunger vises også. For årsunger av ørret var tettheten alle år i 
denne perioden høyere enn det den var før utbyggingen, med unntak av 1984. Tett-
heten av ørret eldre enn 0+ økte imidlertid ikke. Årsaken til lavere tettheter av laks 
og store variasjoner var at minstevannføringen fram til 1986 ble målt nederst i elva, 
mens den ble sluppet øverst. Dette medførte hurtige reduksjoner i vannføring når 
vannføringen ved Tjelmane ble endret om høsten som angitt i reglementet, men også 
i periodene når minsteslipp fra dammen skulle tilpasses tilsiget fra det nedenfor-
liggende restfeltet, som til tider kunne gi pålagt minstevannføring. Konsekvensene 
for fisk var økt dødelighet som følge av tørrlegging (stranding). De hurtige reduk-
sjonene var mest fremtredende øverst i vassdraget, og det var også her virkningene 
på fisketetthet var størst (Saltveit 1996). Økt dødelighet som følge av stranding er 
dokumentert i flere andre regulerte vassdrag, eller er trukket fram som en mulig 
årsak til reduserte tettheter av ungfisk og redusert avkastning av voksen laks i andre 
elver (Hvidsten 1985, Arnekleiv et al. 1994, Saltveit 1990, 2001, Forseth et al. 1996).  
 
Det er beregnet at senkningshastigheter lavere enn 0,22 cm/min eller ca.15 cm i 
timen kan bidra til å redusere stranding ved at fisk gis mer tid til å forflytte seg 
(Saltveit et al. 2000, 2001). Mye av årsaken til økning i beregnet mengde fisk etter 
1986 ble tilskrevet endret manøvrering av Suldalslågen med mer forsiktig 
vannføringsreduksjon (maksimal nedtapping 3 % pr. time). Målepunktet ble også 
flyttet opp til dammen.  Etter 1986 har det fram til 1993 for laks og 1994 for ørret, 
med unntak av 1989, vært en gradvis økning i tetthet av årsunger (0+). Tetthet av 
eldre laksunger og ørretunger er imidlertid fremdeles lav og viser små variasjoner i 
forhold til årsungetetthetene. De er imidlertid ikke signifikant lavere enn årene før 
utbyggingen. Den kraftige reduksjonen i tetthet i 1989 ble tilskrevet et uhell med 
dammen, da en uforutsett stengning medførte hurtig tørrlegging av oppvekstom-
rådene og stranding av fisk (Saltveit 1989). En tilsvarende stengning av dammen fant 
sted i 1986. Dette kan også ha ført til stranding av fisk, men eventuelle skader på 
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ungfisk ble kompensert for gjennom utsetting i 1986, derfor høyere tettheter av 1+ 
dette året. 
 
Den sterke reduksjonen i tetthet av årsunger i Suldalslågen etter 1994 faller 
sammen med en tilsvarende dramatisk nedgang i gytebestanden av laks i elva 
etter 1993 (Sægrov et al.  1997). En tilsvarende reduksjon i tetthet etter 1994 fant ikke 
sted hos ørret.  Reduksjonen i tetthet av laks skyldes derfor et forhold som har 
påvirket bestanden av laks og ørret ulikt (Saltveit 1995a, 1996), trolig knyttet til ulike 
reproduksjonsforhold og -muligheter. Endret vannkvalitet, som for eksempel økt 
forsuring eller forhold knyttet til reguleringen, skulle forventes å påvirke bestandene 
av ørret- og laksunger på elv nokså likt. Årsaken er trolig mangel på gytelaks. 
Mangel på gytelaks ser ikke ut til å ha sammenheng med ungfisktettheter tidligere år 
på elv. Tettheten av årsunger og eldre laksunger årene før er ikke spesielt lave og 
indikerer ikke at svikt i antall gytelaks skyldes reproduksjonssvikt på elv. For 
perioden 1986 til 1993 beregnes en økning i årsungetetthet og heller ingen antydning 
til reduksjon i tetthet av 1+, 2+ og 3+ laks fremkommer. Disse er relativt stabile og 
like sammenlignet med tidligere år, bortsett fra 1986 og 1987 (utsettinger, se 
ovenfor). Fangstene av voksen fisk har imidlertid variert mye i Suldalslågen. Dette 
indikerer at smoltens overlevelse i havet varierer mye fra år til år, og er med på å 
understøtte at nedgangen i gytefisk er forårsaket av forhold utenfor elva, som 
endringer i sjøtemperatur, lakselus og fangst i havet. Dette er vurdert nærmere av 
Sægrov og Helen (2004). 
 
Hvis endret vannkvalitet har hatt negativ effekt på fiskebestandene i Suldalslågen, 
burde dette fremkomme som en relativt større reduksjon i fisketetthet i de nedre 
deler av elva sett i forhold til den øverste delen, noe som ikke ble påvist (Saltveit 
2000). Dette fordi redusert vannføring økte effekten fra surere restfelt på vannkvali-
teten i selve Suldalslågen nedstrøms dammen, spesielt i de nederste deler av elva. 
Effekten av vannkvalitet på fisk har blitt undersøkt av flere forskningsgrupper, men 
med faglig uenighet om konklusjonene, idet det fremkommer resultater som viser at 
vassdraget både er og ikke er skadet av forsuring (se Blakar et al. 2004).  
 
De svært lave tettheter av årsunger i perioden 1994 til 1997 får konsekvenser for 
påfølgende tettheter av 1+ og 2+, som reduseres. Ellers i perioden 1978 til 2003 har 
disse tetthetene vært relativt stabile (med enkelte unntak). Tettheten av eldre 
laksunger var i 1994 til 1997 også så lav at de ga et mindre antall smolt enn år med 
høyere rekruttering (Saltveit 2004b). For 1996 ble noe av reduksjonen i bidraget til 
smoltproduksjonen kompensert for gjennom økt vekst og derved tidligere 
smoltifisering.  
 
Det er kun et begrenset antall elver der det er foretatt kontinuerlige undersøkelser 
på ungfisk over flere år og hvor materialet er delt i årsklasser. En sammenligning 
av tettheter mellom store elver vil også være forbundet med en viss usikkerhet (se 
metodikk).  
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I Surna ble det i 1984, 1985 og 1998 beregnet langt høyere tettheter av eldre laksunger 
enn av årsunger, spesielt ovenfor kraftstasjonen (Saltveit og Brodtkorp 1999). Til 
tross for at tettheten av årsunger i 1984 var lav, var det en dominans av eldre fisk i 
1985. Misforholdet er ikke enkelt å forklare. Undersøkelsen i Surna i 2002 ga langt 
høyere tettheter av både 0+ og 1+, og noe av årsaken til dette er lavere vannføring og 
høyere temperatur enn ved de tidligere undersøkelsene (Lund et al. 2003). I 2002 var 
det i Surna også et mer forventet samsvar mellom tetthet av årsunger og eldre fisk, 
da tettheten av eldre fisk var 50 % lavere enn for årsunger, men forholdet gjelder 
ikke for samme årsklasse.   
 
I følge Lund et al. (2003) var de lave tetthetene i 1984, 1985 og 1998 ikke en effekt av 
lite gytefisk.  Laksefangstene i Surna i året før disse undersøkelsene var mindre 
enn i 2001, men ikke så små at det indikerer en liten gytebestand og vesentlig 
redusert rekruttering.  Mulige årsaker til lavere tettheter nedstrøms kraftverket er 
større dødelighet som følge av dårligere vekst, dødelighet knyttet til stranding i 
forbindelse med stans i kraftverket, ulike gyteforhold og antall gytefisk og for-
skjeller i oppvekstområdenes egnethet for ungfisk (Saltveit og Brodtkorb 1999, 
Lund et al. 2003). Det er på strekningen nedenfor kraftverket i Surna en økende 
avsetning av finere masse av grus og sand, og vannføringen er her ikke stor nok til 
å gjøre den viktige utspylingen av finmasser fra vassdraget (Lund et al. 2003). I 
Lærdalselva viste sammenlignbare år mindre enn halvparten så mange eldre laks-
unger som årsunger året før (Saltveit 1986). Det ble i Lærdalselva et år dokumen-
tert en betydelig negativ effekt både på tetthet og vekst som følge av at sand fra en 
utrasning tettet hulrom i substratet. Effekten av sand og mose på oppvekstom-
rådene i Suldalslågen er omtalt tidligere. 
 
I Eira ble det i 2001 og 2002 beregnet tettheter av ungfisk på samme nivå som i 
Suldal (Jensen et al. 2003). Imidlertid vanskeliggjør høyere vannføring i 2002 en 
sammenligning med 2001 (se metodikk og Jensen et al. 2003). I 2001 ble det be-
regnet en gjennomsnittlig tetthet av årsunger på ca. 31 fisk pr. 100m2. Som 1+ i 
2002 utgjorde disse en tetthet på 10,4 fisk pr. 100m2, som gir et prosentvis forhold 
mellom 0+ og 1+ (overlevelse) på 33,5 % og som ligger innenfor det som enkelte år 
er beregnet i Suldalslågen. Det er vanskelig å gjøre en sammenligning med Alta. 
Her inngår ikke årsunger i estimatene (Ugedal et al. 2002). Tetthetene av 1+ og 2+ 
er imidlertid høye sammenlignet med Suldalslågen, men på grunn av store årlige 
variasjoner i vannføring, er disse tetthetene beregnet på bakgrunn av modeller for 
å kunne vurdere bestandsendringer over tid som ikke skyldes variasjoner innen 
de ulike stasjonene forårsaket av vannføring og endring av denne (Forseth et al. 
1996, Næsje et al. 1998). I Suldalslågen skiller ingen av de to prøveperiodene fra 
1998 til 2003 seg ut med tanke på overlevelse. 
 
Oppsummering: 
 

• Det er funnet bedre vekst hos laks- og ørretunger i andre prøveperiode 
(2001-2003) sammenlignet med den første (1998-2000). Mye av dette må til-
skrives klimatiske forskjeller uavhengig av reguleringen.  
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• Økt vekst gir økt smoltproduksjon ved at fisk står kortere tid på elv. 
• Det er indikasjoner på økt tetthet av sommergammel (0+) laks på våren i 

siste prøveperiode, og som også resulterer i noe økt tetthet på høsten i for-
hold til årene før. 

• Det er en delvis tetthetsavhengig sammenheng mellom eggtetthet og tetthet 
av 0+ året etter, mellom 0+ og 1+ året etter og mellom 1+ og 2+. Større 
rekruttering av egg og 0+ kan derfor gi mer 1+ og 2+. For forholdet egg/0+ 
avtar økningen med økende tettheter. 

• Oppvekstområdene om vinteren er en sannsynlig begrensende faktor. Opp-
vekstområdene om sommeren er neppe en begrensende faktor for årsunger 
(0+). Sommerhabitat kan være begrensende faktor for 1+ fisk og eldre på 
grunn av sand, mose og finmateriale.  

• Laks og ørretungene har ikke fått bedre kondisjon i den andre prøveperio-
den sammenlignet med den første, verken om våren eller om høsten, til 
tross for økt vanntemperatur og økt tetthet av bunndyr. Det var små for-
skjeller i ernæring hos laks mellom prøveperiodene. 

10. Smoltutvandring, smoltproduksjon og -modell  

Hovedmålsettingen for undersøkelsen på smoltutvandring er å: 
 
Avklare hvilket vannføringsregime som er gunstigst for smoltutvandringen fra elva og 
hvordan villsmolt vandrer i forhold til utsatt smolt. 
 
Undersøkelsens delmål er å: 
• Kartlegge starttidspunkt og sluttidspunkt for smoltutvandring og hovedut-

vandringsperioden.  
• Vurdere betydningen av vannføring og vanntemperatur for smoltutvandring 

og effekt av eventuelle endringer i disse forhold på utvandring. 
• Beregne smoltproduksjon  
 
Formålet omfatter smolt av laks både fra vill og fra utsatt fisk, men en del forhold 
omkring utvandringen av smolt fra utsatt fisk er presentert i en tidligere rapport 
(Saltveit 2003).  
 
For smolt kan følgende forventninger som følge av de to ulike manøvreringene 
fremsettes: 
 
Alternativ 1. 

• Vannføringsstyrt smoltutvandring og forløp 
 
Alternativ 2.  

• Endret og utjevnet smoltutvandring i forhold til under alternativ 1 
• Temperaturstyrt smoltutvandring 
• Økt smoltproduksjon som følge av økt vanntemperatur og bedre fiskevekst 
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Studiene av smoltutvandring i Suldalslågen startet i 1993 (Pethon og Lillehammer 
1995, Saltveit 1998a). Undersøkelse på smolt dekker ikke uregulert tilstand eller 
det som strengt tatt skulle være den normale situasjonen utvandringen ved de to 
alternative skulle sammenlignes med. Suldalslågen er imidlertid med unntak av i 
1994 og 1995, blitt manøvrert tilnærmet lik alt. 1 også i perioden 1993 til 1998. I 
1994 og 1995 er manøvreringen i mai noenlunde lik den som ble gjennomført etter 
Alt. 2. Tidligere år vil derfor bli trukket inn i vurderingen av de to alternativene. I 
et eget prosjekt er det utviklet et modellverktøy for å kunne simulere hvilke forhold 
under utvandring som sikrer best mulig overlevelse hos smolt og flere miljøvariable 
som blant annet vannføring og temperatur er testet (Forseth et al. 2003).  
 

10.1 Metodikk 

En mer utførlig beskrivelse av metodikk og materialbearbeiding er gitt i egen 
rapport (Saltveit 2004b). I perioden for studier av smoltutvandring i Suldalslågen, 
som strekker seg fra 1993 til 2003, er det benyttet to ulike smoltfeller (Saltveit 
1998a). I denne rapporten presenteres i hovedsak resultater basert på smoltfelle 
plassert på den nye Litlehaga bru (Fig 2.1 og 10.1) og som har vært benyttet siden 
1996. Størrelsen på rammen var 1.5 x 1.5 m påmontert en 12 m lang pose med like 
deler 21, 16 og 10 mm masker i avtakende rekkefølge fra åpningen. Normalt ble 
fella satt ut om kvelden og tømt om morgenen. Det ble notert om smolt av laks var 
fettfinneklippet (utsatt) eller var fargemerket for beregning av smoltproduksjon.  
 

 
Fig. 10.1. Smoltfella som ble benyttet i Suldalslågen. 

 
I 1999 ble det startet forsøk på å beregne totalt antall smolt som forlater Suldals-
lågen, smoltproduksjonen. På våren før utvandringen hadde startet ble det merket 
lakseparr større enn 10 cm. Fangstmetode var elektrofiske. All fisk ble lengdemålt 
og smolten ble fargemerket med Alcian blå innvendig i nedre del av munnhule, 
tunge/underkjeve, se Saltveit (2004b). Smoltproduksjonen er beregnet ved 
merking/gjenfangst (Ricker 1975). 
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10.2 Laks 

I prøveperioden 1998 til 2003 (unntatt 2000) har det vært en økning i antall vill 
smolt av laks fanget i smoltfella (Fig. 10.2). Antall villsmolt var i 1998 og 1999 på 
samme nivå som tidligere år, med unntak av 1993 og 1994, som var år med hen-
holdsvis stor og liten utvandring. Det må bemerkes at det i 1993, 1994 og 1995 ble 
benyttet en annen felle. I 2002 og 2003 økte fangstene av villsmolt betraktelig, og i 
disse to årene fanges det mer smolt enn tidligere. Villsmolt utgjorde nesten 75 % 
av smoltfangsten i 1993, men ellers utgjorde vill og smolt fra utsatt fisk hver 
tilnærmet 50 % av fangstene fram til 1998.  Etter 1998 dominerte villsmolt i felle-
fangstene. Årsaken er at det etter 1996 er satt ut et lavere antall fisk i selve vass-
draget (Saltveit 2003), selv om nedgangen i antall utsatte énsomrige fisk til en viss 
grad ble kompensert for gjennom utsetting av smolt (fram til 2001).  
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Fig.  10.2. Antall villsmolt og smolt fra utsatt fisk fanget i smoltfelle i Suldalslågen i 1993 
til 2003. 
 

10.2.1 Utvandring og utvandringsforløp 

Alle år var det et relativt godt samsvar mellom smoltutvandring av laks og økning 
i vannføring målt ved Tjelmane. Imidlertid var økningene i vannføring som initi-
erte utvandring oftest relativt beskjedne (se Tabell 10.1). I 1996 økte vannføringen 
til 100 m3/s i perioden med topp i utvandring, men oftest ble smoltutvandringen 
initiert av vannføringer mellom 22 og 40 m3/s. Hovedutvandringen til smolt i 1997 
og i 2001 kom flere dager før den kunstige økningen i vannføring 1. mai. Vann-
temperaturen var da henholdsvis 5,9 og 5,7 °C. Det trengs derfor relativt beskjedne 
vannføringsøkninger for å initiere selve smoltutvandringen, men temperaturen 
var alltid ved start i hovedutvandringen større enn 5,5 °C unntatt  i 1996. Utvand-
ringen enkelte år i prøveperioden sett i relasjon til vannføring og temperatur er 
mer utførlig omtalt i Saltveit (2004b). 
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Hovedtyngden av villsmolten vandret ut over en kort tidsperiode alle år i perioden 
1998 til 2003, men det registreres visse forskjeller i tidspunkt for denne perioden, idet 
tidspunktet for når henholdsvis 50 % og 75 % av den smolten som totalt vandret ut 
hadde forlatt elva var forskjøvet ca. en uke ut i tid i 2001, 2002 og 2003 sammenlignet 
med 1999 og 2000.  I 1998 var utvandringsforløpet likt det i 2001 og 2002 (Fig. 10.3) 
(Saltveit 2004b).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 10.1. Døgnmiddelvannføring (Q, m3/s) og – vanntemperatur (T,  oC) målt ved 
Tjelmane i Suldalslågen ved start hovedutvandring av vill laksesmolt og tidspunkt for når 
henholdsvis 50 og 75 % av villsmolten av laks hadde vandret ut. Videre vises tidspunkt 
for henholdsvis start hovedutvandring, 50 % og 75 %. Årene 1993 og 1994 er ikke tatt med 
grunnet annen felletype og stor diskontinuitet i fangst. 
 
 START HOVEDUTV. 50 % 75 % HOVEDUTVANDRING 

 Q T Q T Q T Start 50 % 75 % 

1995 1) 50 5,9 71 5,5 69 5,3 4.mai 5. mai 6. mai 

1996 2) 57 4,2 104 3,6 153 3,8 2. mai 5. mai 14. mai 

1997 16 5,9 80 4,8 99 4,7 27. april 3. mai 6. mai 

1998 18 6,6 25 7,3 66 6,6 23. april 4. mai 8. mai 

1999 34 5,5 79 5,2 113 4,5 24. april 28. april 1. mai 

2000 41 5,5 67 5,2 123 5,7 20. april 27. april 29. april 

2001 15 5,7 53 4,9 33 7,7 23. april 1. mai 10. mai 

2002 32 5,9 62 5,6 29 6,8 22. april 1. mai 9. mai 

2003 3) 25 6,2 57 5,4 37 5,8 29. april 1. mai 6. mai 

 
1) Annen felletype og plassering enn senere år; noe diskontinuitet i fangst 
2) Noe diffus start, idet 25 % hadde vandret ut i perioden 20-30. april ved ca. 30 m3/s. 
3) Noe diffus start, idet 25 % hadde vandret ut i perioden 20-27. april ved ca. 20 m3/s. 
 
 
Generelt vandret smolt fra utsettingene senere ut enn vill smolt. Enkelte år var det 
relativt stor forskjell i utvandringstid mellom villsmolt og smolt fra utsatt fisk, 
mens forskjellene i utvandringstid mellom disse kategoriene i de senere år er 
mindre (se også Saltveit 2003). Utvandringen av utsatt smolt var mindre konsentrert 
enn utvandringen til vill smolt, og bare visse forskjeller i tidspunkt mellom de to 
periodene registreres her (Fig. 10.3). Generelt er utvandringen i 1999 og 2000 
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(periode med stor kunstig vårflom) raskere enn i perioden uten stor vannføring på 
våren, 2001 til 2003. 
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Figur 10.3. Kumulativ prosentvis fordeling av utvandring av vill smolt av laks og smolt 
fra utsatt laks fra Suldalslågen i perioden 1998 til 2003. Farge indikerer de to ulike prøve-
reglement. 
 

10.2.2 Smoltproduksjon 

Fra og med 1999 er det foretatt en beregning smoltproduksjonen, basert på 
merking/gjenfangst. Antall merket, antall kontrollert og gjenfanget og størrelsen 
på disse er vist i Tabell 10.2, sammen med beregnet smoltproduksjon, som også er 
vist i Fig. 10.4. Det var ingen statistisk signifikant forskjell i gjennomsnittslengde 
på den smolt som ble merket i elva ulike år og de gjenfanget i fella. Estimatene er 
basert på relativt lave gjenfangster, med unntak av i 2003 (Tabell 10.2). Gjen-
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fangstprosenten tilsvarer den som for eksempel er i Orkla (Hvidsten, pers.medd.).  
Lav gjenfangst gir usikre estimat (stor varians).  
 
Beregnet smoltproduksjon varierte fra noe over 30.000 til ca. 52.000 smolt (Fig. 
10.4). Selv om det ikke er statistisk signifikante forskjeller i estimatene mellom år 
indikerer resultatene økt produksjon av vill smolt i Suldalslågen i perioden 1999 til 
2003. All smolt som gikk ut i 2001 er produsert under betingelsene i den første 
prøveperioden, noe som også til dels vil gjelde for smolt i 2002. Økt produksjon og 
-fellefangst i perioden kan derfor ikke alene tilskrives forholdene i de tre siste år 
med lave kunstige flommer på våren.   
  
Tabell 10.2. Antall vill presmolt merket, antall kontrollert i smoltfelle, antall merket fisk 
gjenfanget og estimat med 95 % K.I. for smoltantall som vandrer ut av Suldalslågen ulike 
år. 
 

ÅR MERKET (N) OG 
LENGDE (mm) 

i elva  

KONTROLL (N) 
OG LENGDE 

(mm) 
i fella 

GJENFANGST (N)
i fella 

ESTIMAT 95 % K.I. 
NEDRE, ØVRE 

1999 696  (119,7) 433  (122,8) 8 33.611 18.006, 68.750 
2000 984  (119,8) 266  (122,0) 7 32.874 17.078, 69.209 
2001 613  (117,3) 495  (122,6) 5 50.757 23.980, 117.132 
2002 581  (119,5) 709  (122,4) 7 51.652 26.832, 108.742 
2003 794 (116,9) 985 (121,5) 17 43.548 27797, 71.915 
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Fig. 10.4. Antall villsmolt beregnet produsert i Suldalslågen basert på merking/gjenfangst 
ulike år i perioden 1999 til 2003. 
 
 
Det er en positiv sammenheng mellom beregnet smoltproduksjon og antall smolt i 
fella, men denne er ikke statistisk signifikant (r2= 0.2737; p= 0.367). Regresjonen gir 
følgende formel for beregning av smoltproduksjon basert på antall i fella for de år 
denne ikke er beregnet basert på merking gjenfangst;  
smoltproduksjon = 16,984(antall i fella) + 32678.  
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For å gi et anslag for smoltproduksjonen for en lengre periode enn det foreligger 
beregninger for, brukte vi denne ikke signifikante regresjonen til å estimere smolt-
produksjonen fra fellefangstene tilbake til 1996 (samme felletype). Resultatene av 
disse beregningene viser en relativt stabil produksjon fram til 2000, og som 
antydet fra fellefangstene lavere produksjon i 1996, 1997 og 2000 (Fig. 10.5). Den 
økte smoltproduksjonen etter 2000 fremkommer, om enn ikke så tydelig for 2001 
og 2002. I 2003 er beregnet smoltproduksjon basert på regresjon høyere enn den 
som ble beregnet basert på merking gjenfangst, og også høyere enn den regre-
sjonsberegnete produksjonen i 2001 og 2002. Den regresjonsberegnede smoltpro-
duksjonen sannsynliggjør en økt produksjon etter 2001. 
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Fig. 10.5. Beregnet smoltproduksjon i Suldalslågen basert på merking gjenfangst og på 
regresjon.  
 

10.2.3 Alderssammensetning, smoltalder og vekst. 

I prøveperioden endres aldersammensetningen fra å være dominert av 3 og 4 år 
gammel fisk, til 3 år gammel, og i 2002 og 2003 å ha et økt innslag av 2- årig smolt 
og en reduksjon av 4-årig smolt (Saltveit 2004b).  Det store innslaget av yngre vill-
smolt og økt andel av 2-årig smolt etter 1999 gjør at gjennomsnittlig smoltalder var 
relativt lav dette året og i påfølgende år. Smoltalderen reduseres fra 3,5 år i 1998 til 
2,8 år i 2003 (Fig.10.6). Lavere smoltalder er et resultat av økt vekst hos ungfisk og 
at de derved oppnår smoltstørrelse ved lavere alder. Aldersammensetningen av 
smolt fra utsatt fisk var hele perioden dominert av ett og to-årig smolt (Saltveit 
2004; Vedlegg 6). Hos smolt fra utsatt fisk fremkommer ingen endringer i alder-
sammensetning som kan tilskrives endret manøvrering.  
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Fig. 10.6. Gjennomsnittslengde og gjennomsnittlig smoltalder ulike år av villsmolt av laks 
fanget i smoltfella i Suldalslågen i perioden 1993 til 2003. Avvik fra middel er oppgitt som 
95 % K.I. Data fra 1993, 1994 og 1995 er hentet fra Pethon og Lillehammer (1995). 
 
Fra 1993 til 1997 hadde villsmolt fanget i fella en statistisk signifikant (p< 0,05) 
økning i gjennomsnittslengde (Fig. 10.6). Fram til 1996 varierte gjennomsnitts-
lengden til villsmolten mellom 115 og 121 mm. Fra 1998 til 1999 var det en signi-
fikant (p< 0,05) reduksjon i gjennomsnittslengden, mens det deretter ikke var 
statistisk signifikante forskjeller i lengde.  Økt vanntemperatur som følge av 
endret manøvrering fra 2001 gir ikke økt smoltlengde. Imidlertid dokumenteres en 
nedgang i gjennomsnittlig smoltalder (Fig. 10.6). Spesielt var denne lav fra 1999 og 
i 2002 og 2003 var smoltalder statistisk signifikant lavere enn tidligere år. Dette 
skyldes at økt vekst fører til at fisk smoltifiserer ved lavere alder.  
 
Fra 1998 til 2001 var smolt fra utsatt fisk statistisk signifikant (p<0,05) lengre enn 
villsmolt (Saltveit 2003), noe som skyldes at det ble satt betydelige mengder 
anleggsprodusert smolt i elva. Endringen i smoltalder og lengde hos smolt fra ut-
satt fisk skyldes ikke forskjeller i manøvrering, men endringer i utsettingsstrategi 
(Saltveit 2003,2004b).  
 

10.2.4 Antall smolt fra ulike årsklasser. 

Basert på aldersfordelingen til laksesmolten fanget ulike år i fella, er antall smolt 
fra ulike årsklasser beregnet (Fig. 10.7). Årsklassene 1994, 1995 og 1997 ga et lite 
antall smolt i fella.  Årsklassene 1991 til og med 1994 ga relativt mye 4-årig smolt.  
Fra 1995 øker antallet smolt med tre år på elv, mens årsklassene 2000 og 2001 har 
mange smolt som smoltifiserte allerede etter to år på elv. Dette er antall smolt i 
fella og ikke produksjon, men støtter antagelsen om at økt smoltproduksjon de tre 
siste år skyldes bedre vekst hos ungfisk og lavere smoltalder. Det må gjøres opp-
merksom på at årsklassene 1999 til 2001 mangler smoltårganger. En tilbakebe-
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regning basert på smoltproduksjon, viser en variasjon i smoltproduksjon fra de 
ulike årsklassene på mellom ca. 30.000 til noe over 50.000 smolt (Fig. 10.8). Bare 
årsklasse 1997 og 1998 har komplette smoltårganger. 
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Fig. 10.7. Akkumulert fangst av hver kohort som smolt i smoltfella i Suldalslågen.  
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Fig. 10.8. Akkumulert produsert smolt fra ulike årsklasser av laks fanget i smoltfella i 
Suldalslågen.  
 

10.2.5 Smoltmodell og smoltoverlevelse 

Statistiske modeller for utvandringen av vill laksesmolt i Suldalslågen i årene 
1993-2002 sett i forhold til ulike miljøvariable, bl.a. vannføring og temperatur, er 
utviklet (Forseth et al. 2003).  Etter tilpasning, ble modellen brukt til å beregne for-
løpet for smoltutvandringen i ulike år i perioden 1982-2002. Det var godt samsvar 
mellom den utvandring som ble observert og den som ble beregnet. Modellen ble 
derfor benyttet til å beregne ved hvilke vannføringer smolten hadde vandret ut i 
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ulike år. Disse resultatene ble sammenholdt med korrigerte fangster av smålaks 
året etter (et indirekte mål for smoltoverlevelse) og viste at fangstene av smålaks 
var positivt korrelert med:  
 

• Vannføringen under smoltutvandringen 

• Ferskvannstilførselen i fjordsystemet 

Dette er derfor viktige faktorer for smoltens overlevelse og dermed for hvor mye 
fisk som kommer tilbake til Suldalslågen. Vannføringen under utvandring frem-
står som sikker faktor fordi den bygger på klare statistiske relasjoner med flere 
vannføringsvariable i Suldalslågen (Forseth et al. 2003), og fordi den understøttes 
av eksperimentelle utsettinger av smolt (Hvidsten og Hansen 1988). Høy vann-
føring i Suldalslågen under utvandring så ut til å gi større fangster av smålaks året 
etter. De to smoltårgangene som resulterte i de høyeste fangstene av smålaks 
hadde begge vannføringer i elva på over 100 m3 i perioden når størstedelen av 
smolten i følge modellen vandret ut. Den beste modellen for sammenhengen 
mellom vannføring og fangst av smålaks forklarte 38 % av variasjonen i korrigerte 
fangsttall. Modellen forutsier at en smoltutvandring på vannføringer over 100 m3 
vil gi omlag tre ganger så store fangster av smålaks som en utvandring ved ca 40 
m3. 
 
Ferskvannstilførselen i fjordsystemet kom også inn som forklaringsvariabel for 
smålaksfangstene året etter. Midlere ferskvannstilførsel i fjorden under utvand-
ring gir høyere fangster av smålaks året etter enn både høy og lav ferskvannstil-
førsel i fjorden. Dette kan trolig knyttes til ulike strømningsforhold i fjordsystemet 
som påvirker smoltens oppholdstid i fjorden og derved overlevelse. 
 

10.3 Ørret 

Fram til 2002 var antallet ørret fanget i fella stabilt og varierte fra mellom 86 i 1997 
og 131 i 1998 (Fig. 10.9). Som for laks finner det sted en økning i antall smolt i 2002 
og 2003, som er år med lav vannføring på våren.  
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Fig.  10.9. Antall smolt fra ørret fanget i smoltfelle i Suldalslågen i perioden 1995 til 2003. 

10.3.1 Utvandring og utvandringsforløp. 

Generelt dokumenteres en meget klar sammenheng mellom økning i vannføring og 
utvandring hos ørret (Saltveit 2004b). Topper i utvandring i hele perioden 1998 til 
2003 knyttes til økninger i vannføring.  Hovedtyngden av ørretsmolten vandret ut 
over en kort tidsperiode alle år i perioden 1998 til 2003, generelt sett fra 20. april til 
20. mai (Fig. 10.10). Som for laks registreres det forskjeller i tidspunkt for denne 
perioden, idet tidspunktet for når 50 % av den smolten som totalt vandrer ut hadde 
forlatt elva var forskjøvet ca. en uke ut i tid i 2002 og 2003, mens den var betydelig 
senere i 2001. Dette gjelder hvis det sammenlignes med 1999 og 2000. Som hos laks 
var utvandringen i 1998 senere og langsommere sammenlignet med de to andre 
årene med høy vannføring i mai, og utvandringen i 1998 var svært lik utvandringen 
i 2001.   
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Figur 10.10. Kumulativ prosentvis fordeling av utvandring av smolt av ørret fra 
Suldalslågen i perioden 1998 til 2003. Farge indikerer de to ulike prøvereglementene. 
 

10.3.2 Alderssammensetning, smoltalder og vekst. 

Generelt har det vært små endringer i alderssammensetningen av ørretsmolt i 
prøveperioden som var dominert av 3-åringer. I 2002 og 2003 økte andelen 2-årig 
smolt, mens andelen 4-årig smolt gikk ned (Saltveit 2004; Vedlegg 6).  
 
Små endringer er også det generelle inntrykk hva angår gjennomsnittslengde og 
smoltalder (Fig. 10.11). Gjennomsnittslengden varierte noe, men det var ikke 
signifikante forskjeller mellom år i perioden. Det er en tendens til redusert smolt-
alder også hos ørret. Smoltalderen er nokså stabil, mellom 3,1 og 3,0 år i prøvepe-
rioden fram til 2002, men avtar til 2,9 år i 2002 og ytterligere til 2,8 år i 2003.  Den 
største nedgangen i smoltalder finner sted fra 1996 til 1997. 
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Fig. 10.11. Gjennomsnittslengde og gjennomsnittlig smoltalder ulike år av smolt av ørret 
fanget i smoltfella i Suldalslågen i perioden 1995 til 2003. Avvik fra middel er oppgitt som 
95 % K.I. Data på ørret foreligger ikke for 1993 og 1994. 
 

10.4 Diskusjon 

10.4.1 Smoltutvandring 

Smoltutvandringen hos laks skjer i løpet av en svært kort periode på våren. Den 
starter tidligst i Sør-Norge og skjer gradvis senere med økende breddegrad.  I 
Imsa er det optimale utvandringstidspunkt i mai, og forsøk gjort på Ims støtter 
hypotesen om at det er et kort optimalt smoltutvandringstidsrom om våren 
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/forsommeren som gir størst overlevelse (Hansen og Jonsson 1989 a,b, Hansen 
1994). Smolt av laks er funnet å tape sin saltvannstoleranse i slutten av mai-juni 
(Staurnes et al. 1993).  
 
Smolt må nå havet på et tidspunkt som er optimalt for overlevelse og fødeopptak 
og det er antydet en sjøtemperatur på omlag 8-90 C (Heggberget et al. 1993, 
Hvidsten et al. 1998).  Gunstige strømforhold i fjorden (ferskvannsstrøm, tidevanns-
strøm og vind ut fjorden) ser ut til å gjøre at smolten kommer raskere ut av 
fjordsystemet, noe som også vil kunne gi bedre overlevelse. En synkronisert utvand-
ring, dvs. at mange smolt vandrer samtidig, er også ansett som en fordel da dette 
reduserer predasjonspresset fra fugl og marine fisk i munningen og fjorden utenfor 
(Hvidsten og Møkkelgjerd 1987, Hvidsten og Lund 1988, Kålås et al. 1993). 
 
Faktorer som vanntemperatur (Jonsson og Ruud-Hansen 1985) og vannføring 
(Hvidsten et al. 1995), ser ut til å stimulere utvandring av laksesmolt. Utløsende 
faktor for smoltutvandring varierer imidlertid mellom bestander og elver (Hegg-
berget et al. 1993, Antonsson og Gudjonsson 2002). Det er imidlertid bare i Imsa at 
endring i vanntemperatur er beskrevet som viktigste enkeltfaktor for 
smoltutvandringen fra elver i Norge (Jonsson og Ruud-Hansen 1985). I tre 
islandske elver var starten på smoltutvandringen avhengig av når temperaturen i 
elven nådde over 10 °C i 5 dager (Antonsson og Gudjonsson 2002). I Alta er 
kontrollerende faktor for utvandring mindre klar, selv om temperatur også her synes 
å spille en viktig rolle. Smolten vandrer her ut ved vanntemperaturer på 8 - 10 °C, og 
ca. en måned etter at vårflommen kulminerte (Heggberget et al. 1993). Saksgård et al. 
(1992) nevner at smoltutvandringen i Alta også hadde sammenheng med månefasen.  
 
I andre elver faller smoltutvandringen sammen med en økning i vannføringen. I 
Orkla var smoltutvandringen initiert av den første toppen i vannføring større enn 
100 m3/s, når vanntemperaturen var mellom ca. 2-4 °C (Hesthagen og Garnås 1986, 
Hvidsten et al. 1995). Selv om utvandringen i Orkla var relatert til vannføring, vann-
temperatur, fall i vanntemperatur, endring i vannføring og månefase, var 
vannføring hovedfaktor både for start og opprettholdelse av smoltutvandringen. 
Det ble funnet at signifikant flere smolt vandret ut når vannføringen økte fulgt av et 
fall i vanntemperaturen, enn under motsatte forhold.  Dette er også tilfellet i 
Suldalslågen (Forseth et al. 2003). 
  
Den viktigste utløsende faktor for smoltutvandringen til laks i Stjørdalselva i 
Nord-Trøndelag var økning i vannføring (Arnekleiv et al. 1995), selv om smoltut-
vandringen til en viss grad enkelte år også kunne forklares ut fra endringer i 
vanntemperatur og månefase. Økning i vannføring var imidlertid her den faktor 
som var signifikant assosiert med variasjon i smoltutgang. Som i Suldalslågen ga 
en forholdsvis liten økning i vannføring i Stjørdalselva en uforholdsmessig stor 
smoltutvandring. 
 
Utvandring av ørretsmolt i Stjørdalselva var positivt korrelert med vannføring og 
vanntemperatur (Hembre et al. 2001), og det synes som om ørretsmolten reagerer 
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på en kombinasjon av vannføring og vanntemperatur (Hembre et al. 2001). I 
Norumsån i sørvest Sverige var utvandring av ørretsmolt positivt korrelert med 
temperatur sum, samt endringer i vannføring og temperatur (Bohlin et al. 1993). 
Temperatur ser også ut til å være hovedfaktoren som utløser utvandring av 
sjøørret om våren i Imsa, Rogaland (Jonsson og Jonsson 2002). 
 
Studier på utvandring av smolt fra Suldalslågen foreligger fra 1993. Under-
søkelsene dekker ikke uregulert tilstand. Villsmolten i Suldalslågen vandret ut 
over en relativt lang periode, som kunne strekke seg opp til to måneder. Hovedut-
vandringsperioden var imidlertid svært kort, idet 75% av utvandringen skjer i 
løpet av 20 dager, i perioden 25. april til 15.mai.  Dette tidspunktet stemmer over-
ens med data fra Imsa som ligger noe lenger sør (Jonsson og Ruud-Hansen 1985). 
 
Alle år var det et relativt godt samsvar mellom smoltutvandring av laks og økning 
i vannføring målt ved Tjelmane. Imidlertid var økningene i vannføring som initi-
erte utvandring, oftest relativt beskjedne. Temperaturen var alltid ved start på 
hovedutvandringen større enn 5,5 °C. Også i Stjørdalselva ga en forholdsvis liten 
økning i vannføring stor smoltutvandring (Arnekleiv et al. 1995). Utvandringen av 
smolt fra Alta skjer etter vårflommen, men det var her ingen entydige korrelasjo-
ner mellom ulike miljøparametere siden det var forskjeller mellom år for hvilke 
faktorer som var viktigst (Saksgård et al. 1992). 
 
Tiden for når 50 % av smolten i Suldalslågen går, er kort og varierte lite mellom de 
ulike år. Tidspunktet for utvandring var imidlertid statistisk signifikant forskjellig 
mellom år, (Kruskall-Wallis test, X2=764.5, df = 9, p<0.001) (Forseth et al. 2003). 
Dette betyr at utvandringen i den siste prøveperioden med lav vannføring under 
utvandring har vært senere enn utvandringen i den første perioden som hadde 
høy vannføring under utvandring. Imidlertid betyr dette også at utvandringen i 
den siste prøveperioden, 2001 til 2003, har vært signifikant tidligere enn årene før 
1998.  
 
Høy vannføring ved utvandring av smolt øker overlevelsen. Dette er observert 
både i Gaula og i Surna (Hvidsten og Hansen 1988). Årsakene til den økte over-
levelsen kan være flere. Ferskvannslaget i fjorden blir tykkere og derved reduseres 
predasjon fra for eksempel torsk. Dessuten kan økt turbiditet som skyldes flom, 
medføre at predatorer ser smolten dårligere. Predasjon kan også reduseres ved at 
høy vannføring bringer smolten hurtigere ut fjorden. Høy vannføring i Suldals-
lågen under utvandring så ut til å gi større fangster av smålaks året etter (Forseth 
et al. 2003). De to smoltårgangene som resulterte i de høyeste fangstene av smålaks 
hadde begge vannføringer i elva på over 100 m3 i perioden når størstedelen av 
smolten vandret ut. Den beste modellen for sammenhengen mellom vannføring 
og fangst av smålaks forklarte 38 % av variasjonen i korrigerte fangsttall (Forseth 
et al. 2003). Modellen forutsier at en smoltutvandring på vannføringer over 100 m3 
vil gi omlag tre ganger så store fangster av smålaks som en utvandring ved ca. 40 
m3. 
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Ferskvannstilførselen i fjordsystemet kom også inn som forklaringsvariabel for 
smålaksfangstene året etter (Forseth et al. 2003), men en midlere tilførsel til fjorden 
ble beregnet å gi høyere fangster enn både høy og lav ferskvannstilførsel. Dette 
knyttes til ulike strømningsforhold i fjordsystemet som påvirker smoltens opp-
holdstid i fjorden og derved overlevelse. 
 
Med på å øke overlevelsen er også tidspunktet på døgnet når smolten vandrer.  
Det aller meste av smolten i Suldal vandret om natta og dette mønster var ikke 
overstyrt av økning i vannføring (Saltveit 1998s).  En meget sterk variasjon 
gjennom døgnet i smoltutvandring synes å være gjengs også i andre vassdrag, 
som Orkla, Alta og Stjørdalselva (Hesthagen og Garnås 1986, Saksgård et al. 1992, 
Arnekleiv et al. 1995).  
 
Utvandringen fra Suldalslågen kan enkelte år når økningen i vannføring uteblir, 
som i 1995, 1997 og i 2001, ha vært initiert av en økning i temperatur.  Ved disse 
anledninger økte vanntemperaturen til ca. 6,5 0C. Ellers skjer hovedutvandringen 
av smolt ved relativt lave temperaturer (4-5,5 0C) og ofte ved nedgang i tempera-
tur. Vanntemperaturen er beskrevet å være en viktig regulerende faktor for smolt-
utvandring (Ruggles 1980), men synes i Suldalslågen å være overstyrt av økning i 
vannføring, idet vanntemperaturen sjelden eller aldri når over den temperatur 
som beskrives å gi maksimal utvandring (se også Pethon og Lillehammer 1995). 
Imidlertid kan temperaturen som sagt være utløsende faktor ved lave vann-
føringer. Dette kan imidlertid forårsake økt dødelighet i sjøen, se ovenfor og 
Forseth et al. (2003). En nedre temperaturgrense for hvor smolt ikke går, synes 
uklar (Jonsson og Ruud-Hansen 1985, Hvidsten et al. 1995).   
 
Alle år etter 1995 var det en korrelasjon mellom utvandring av villsmolt og 
utvandring av smolt fra utsatt fisk, med unntak av i 1996 og 1998 da utvandringen 
av utsatt smolt var noe senere enn villsmolt. Imidlertid er det ikke mulig å fastslå 
om utvandringen av utsatt smolt vil påvirke tidspunkt for utvandring og vand-
ringsforløpet av villsmolt eller omvendt. Dette kan bare testes ved å se på smolt-
utvandringen av de to smoltkategoriene hver for seg. Det er imidlertid rimelig å 
anta at utvandringen til utsatt smolt er styrt av de samme faktorer som for vill-
smolt. 
 

10.4.2 Aldersammensetning og smoltalder. 

I Norge øker smoltalderen med breddegrad (Heggberget et al. 1993).  Den er lavest 
i Sør- Norge, der den kan være 2 år, mens den er høyest i de nordlige deler, der 
den kan være mellom 4 og 5 år. Forskjellene skyldes ulik lengde på vekstsesongen. 
Laksunger med dårlig vekst har en høyere smoltalder enn laksunger med god 
vekst (Elson 1962), noe som indikerer at størrelsen er avgjørende for når laks 
smoltifiserer (Økland et al. 1993). I Surna smoltifiserte laks med forskjellig vekst 
ved ulik alder, men ved samme størrelse (Saltveit 1990).  
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I perioden 1993 til 1997 var det ingen særlig forskjell i smoltalder hos laks i 
Suldalslågen (Pethon og Lillehammer 1995, Saltveit 1998a), som varierte mellom 
3,4 og 3,7 år. I de to - tre siste år har det imidlertid funnet sted en reduksjon i 
smoltalder i Suldalslågen, som i 2003 var 2,8 år. Lavere smoltalder betyr at laks-
ungene står kortere tid på elv og derved reduseres tap pga. dødelighet, og 
smoltantallet som forlater elva øker. Lav alder hos smolt i Suldalslågen synes også 
å ha vært tilfelle tidligere. I perioden 1983 til 1987 var gjennomsnittlig smoltalder 
på 2,8 til 2,9 år (Urdal et al. 2004). For laks reduseres vanligvis alder ved smoltifise-
ring når veksten øker (Thorpe 1989, Hutchings og Jones 1999). 
 
Samtidig med redusert smoltalder er også lengden på smolten i Suldalslågen nå 
blitt mindre. Smoltoverlevelsen øker med smoltstørrelse (Rosseland 1979, 
O’Connel og Ash 1993) og redusert størrelse på smolten kan derfor få konsekven-
ser for overlevelse i havet.  Om det økte antall smolt som nå vandrer ut fra 
Suldalslågen vil kompensere for en eventuell økt dødelighet er usikkert.  
 
I norske elver med en generell lav andel av 1-sjø vinter fisk, ”grilse”, synes ande-
len grilse nå å øke (L’Abée-Lund et al. 2004), noe som indikerer at antall flersjø 
vinter fisk i disse er redusert.  Flere årsaker til dette trekkes fram, som variasjon i 
fangst på ulike årsklasser, variasjon i klima og vassdragsregulering (vannførings-
endring). Om dette kan skyldes økt vekst på elv og derved lavere smoltalder og 
eventuelt mindre smoltstørrelse er usikkert. Smoltstørrelse kan påvirke alder ved 
kjønnsmodning hos anadrome laksefisk (Chadwick et al. 1986). I Suldalslågen 
kommer flest to-årige smolt tilbake som en-sjøvinter laks (Urdal et al. 2004). Økt 
vanntemperatur og økt fiskevekst med påfølgende lavere smoltalder, kan derfor 
være en faktor som øker andelen smålaks i Suldalslågen. Imidlertid er det vanske-
lig å trekke denne konklusjonen. Det er indikasjoner på at andelen flersjøvinter 
laks øker med økt vekst under første år i sjøen (Jonsson et al. 2003, L’Abée-Lund et 
al. 2004). Redusert vekstrate i sjøen kan derfor også være en faktor til økt andel 
grilse i elvefangster (Jonsson et al. 2003).  
 

10.4.3 Antall og produksjon av laksesmolt 

I prøveperioden har det vært en økning i antall smolt av vill laks fanget i fella og 
også i beregnet totalt antall smolt som vandrer ut, dvs. smoltproduksjonen. Samti-
dig har det vært økt vekst hos laksunger på elv som følge av økt vanntemperatur 
(Saltveit 2004; Kap.9). Det påvises ikke en økning i antall eldre laksunger på elv og 
i tetthet av presmolt høst eller vår som kan forklare det økte antallet smolt. At 
antallet eldre fisk i bestanden på elv ikke øker kan imidlertid skyldes at disse 
allerede har vandret ut som smolt. Økningen i antall vill smolt av laks tilskrives 
økt vekst hos ungfisk, som gir lavere alder ved smoltifisering. For laks reduseres 
alder ved smoltifisering normalt når veksten øker (Thorpe 1989, Hutchings og 
Jones 1999), og  kortere tid på elv reduserer dødelighetstapet. En indikasjon på at 
økningen i smoltutvandring skyldes lavere smoltalder, er at det dokumenteres en 
positiv korrelasjon mellom forholdet smoltlengde/smoltalder og antall smolt i 
fella (r2= 0.645; p= 0.016 etter 1996, samme felletype). 
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Fig. 10.12. Akkumulert fangst av hver kohort som smolt i smoltfella i Suldalslågen vist 
sammen med størrelsen på årsklassene; beregnet tetthet av årsunger/100m2.  
 
 
Basert på aldersfordelingen til laksesmolten ulike år ble antallet smolt fanget i fella 
fra ulike årsklasser beregnet (Fig. 10.12). Som det fremgår, ga årsklasser med lav 
tetthet av årsunger, også et mindre antall smolt enn årsklasser med høye tettheter 
av årsunger. Imidlertid ga ikke høy reproduksjon i 1991 til 1993 mer smolt enn 
enkelte år med lavere reproduksjon. Liten reproduksjon kompenseres for gjennom 
økt vekst og lavere smoltalder.  Det samme mønster fremkommer for smolt-
produksjon (Fig. 10.13). Økt smoltproduksjon de tre siste år skyldes bedre vekst 
hos ungfisk. 
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Fig. 10.13. Akkumulert produsert smolt fra ulike årsklasser av laks fanget i smoltfella i 
Suldalslågen vist sammen med størrelsen på årsklassene; beregnet tetthet av års-
unger/100m2.  
 



 

 110

I Suldalslågen varierte den beregnete smoltproduksjonen i perioden 1999 til 2003 
mellom ca. 33.000 (i 2000) og 52.000 (i 2002). Elva er ca. 22 km lang. I Orkla varierte 
beregnet smoltproduksjon fra 120 til 310 tusen smolt på en 45 km lang elvestrek-
ning. Smoltproduksjon i elver oppgis ofte som antall pr. 100m2 uten at det oppgis 
ved hvilken vannføring areal er beregnet. Hva som er relevante arealberegninger 
vil være avhengig av hva som regnes som begrensede faktor for smoltproduk-
sjonen, for eksempel næring, konkurranse eller predasjon. I Suldalslågen kan opp-
vekstområdene om vinteren være en begrensende faktor. Ved en minstevann-
føring på 12 m3 er vanndekket areal 1.2 km2. Relateres smoltproduksjonen til dette 
areal, gir det en produksjon som i perioden 1999 til 2003 varierte mellom 2.8 og 4.6 
smolt/100m2. I Orkla ble det beregnet 4 smolt/100m2 før reguleringen, og opptil 
10,8 smolt pr 100 m2 etter at elva ble regulert (Hvidsten 1990, Hvidsten et al. 1996). 
Vanndekket areal uten terrestrisk vegetasjon er her lagt til grunn (Hvidsten, 
pers.medd.). I Suldalslågen ville det tilsvare areal ved sommervannføring og ville 
gi tilsvarende 2.1 til 3.3 smolt/100m2. Reguleringen av Orkla medførte høy stabil 
minstevannføring om vinteren og dette ble trukket fra som årsak til økt smolt-
produksjon. I Stjørdalselva, der smoltalderen er knapt 4 år, er produksjonen av 
smolt beregnet i gjennomsnitt til 3 smolt/100m2, med en variasjon mellom 2,1 og 
4,2 smolt/100m2 (Arnekleiv et al. 2000). I Eira der laksen har en smoltalder på 3,1 
år, ble produksjonen av laksesmolt i 2001 og 2002 beregnet til henholdsvis 3,3 og 
3,1 smolt/100m2 (Jensen et al. 2003). Av ovenfor fremgår det at smoltproduksjonen 
i Suldalslågen ligger innenfor det som er beregnet produsert i andre elver med 
noenlunde sammenlignbar metodikk.  
 
Ikke i alle vassdrag er produksjon av smolt beregnet ved merking/gjenfangst. I 
Imsa i Rogaland (smoltalder ca. 2 år) fanges all smolt som vandrer ut og her er 
produksjon av smolt langt høyere, 10-20 smolt/100m2 (Jonsson et al. 1998). I Surna 
ble smoltproduksjonen fra ulike strekninger beregnet basert på tettheter om 
høsten av laks som var større enn 99 mm. Det er vanlig å regne med at omtrent 
halvparten av disse fiskene, presmolt, dør i løpet av vinteren før smoltifisering 
(Elson 1957, Symons 1979).   I 2003 ble smoltproduksjon i Surna på ulike strek-
ninger beregnet til 1.6, 10.1 og 12.7 laksesmolt/100m2. Disse estimatene er 
sannsynligvis overestimat som følge av den lave vannføringen under elektrofisket 
(Lund et al. 2003). Spesielt gjelder dette for de to sistnevnte estimatene som var fra 
ovenfor kraftstasjonen der vannføringen var uvanlig lav. Nedenfor kraftstasjonen i 
Surna ga beregningene et estimat tilsvarende 1.6 smolt/100m2. 
 
Symons (1979) har beregnet at elver med 3+ smolt har gjennomsnittlig maksimum 
produksjon av smolt på 2 smolt/100m2, mens tilsvarende for elver med 4+ smolt 
er 1 smolt/100m2, altså en halvering av produksjonen ved en økning av 
smoltalder på ett år. For elver med 2+ smolt er estimatet 5/100m2. Smoltalderen i 
Suldalslågen er nå ca. 3 år og uansett hvilket areal som legges til grunn, ligger 
estimatet for Suldalslågen over det som oppgis av Symons (1979).  
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10.4.4 Smoltmodell og smoltoverlevelse 

Statistiske modeller for utvandringen av vill laksesmolt i Suldalslågen i årene 
1993-2002 sett i forhold til ulike miljøvariable, bl.a. vannføring og temperatur, 
viste at forhold som bidro til stor smoltutvandring på en gitt dag var høy og 
økende vannføring, høy, men synkende vanntemperatur, høyt antall gjenværende 
smolt i elva og tid på sesongen (Forseth et al. 2003).  
 
Vannføringen under utvandring fremsto som sikker faktor fordi den bygger på 
klare statistiske relasjoner med flere variable i Suldalslågen (Forseth et al. 2003), og 
fordi den understøttes av eksperimentelle utsettinger av smolt (Hvidsten og 
Hansen 1988). Høy vannføring (over 100 m3) i Suldalslågen under utvandring 
synes å gi større fangster av smålaks året etter, og ville gi omlag tre ganger så store 
fangster av smålaks som en utvandring ved ca 40 m3. Ferskvannstilførselen i fjord-
systemet kom også inn som forklaringsvariabel for smålaksfangstene året etter.  
 
Av de to prøvereglementene (1998-2000 og 2001-2003) framstår derfor det første 
reglementet med en relativt høy vannføring under smoltutvandringen som best 
mht. smoltutvandring og overlevelse i sjøen. Vannføringsregimet i den første 
prøveperioden var også ment å reflektere de naturlige forhold, dvs. slik vann-
føringen ville ha vært om feltet var uregulert, men med mindre vann. Imidlertid 
kom likevel vannføringstoppen noe sent i forhold til smoltutvandringen, slik at 
smolten vandret ut på relativt lave vannføringer og ga trolig liten gevinst for 
smoltens overlevelse.  
 
 

 

Oppsummering: 

• Bedre vekst har ført til redusert smoltalder hos laks og til økt smoltpro-
duksjon pr. 0+ som følge av at fisk står kortere tid på elv   

• Gjennomsnittslengden til smolt er nå lav og kan gi økt dødelighet i havet 
• Beregnet smoltproduksjon pr. arealenhet er lik den funnet i andre elver og 

over det som regnes som maksimumsproduksjon ut fra smoltalder 
• Smoltutvandringen er vannføringsstyrt og svært små vannføringer synes å 

trigge utvandring.  
• Høy vannføring under utvandring er viktig for smoltoverlevelsen i havet. 

Vannføringstoppen må komme til riktig tid (25. april til 5. mai). 
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11. Effekter av tiltak 

11.1 Utsetting av laks 

Utsetting av laks i Suldalslågen er en følge av pålegg fra Direktoratet for naturfor-
valtning (DN) (stadfestet av MD 4.9.1988). Utsettingene skulle kompensere for 
tapt produksjon av smolt som følge av utbyggingen, et tap som ble beregnet til ca. 
20.000 smolt (Lillehammer 1986). Stranding av fisk ble angitt som hovedårsak til 
tap i smoltproduksjon og brukt som begrunnelse for utsettingene. Begrensende 
faktor for fiskeproduksjon var ikke kjent. Ved fastsettelsen av utsettingspålegget 
ble det ikke gjort en vurdering av årsakene til den lave overlevelsen laks har første 
leveår (se ovenfor). Utsetting av fisk i en elv som fra før har tilstrekkelig med 
rekrutter i forhold til vassdragets bæreevne, forventes  ikke å gi økt produksjon av 
smolt og avkastning av voksen laks på elv, snarere tvert imot (Bohlin et al. 2002). 
Utsetting kan øke rekrutteringen av anadrom fisk og gi økt avkastning, men bare 
så sant stamfisk tas fra en overtallig gytebestand og fisken settes ut på strekninger 
uten eller med liten naturlig rekruttering, eller som smolt. Det er foretatt heller 
vilkårlige og betydelige endringer i utsettingsmaterialet, utsettingstidspunkt og 
lokaliteter for utsetting (Saltveit 2003). Det er også blitt satt ut mer fisk enn fastsatt 
i pålegget. Effektene av utsetting av fisk i Suldalslågen er tidligere vurdert i egne 
rapporter (Saltveit 1997b, 2003), og omtales derfor bare kort nedenfor. 
 
Voksen laks som stammer fra utsettingene utgjør antallsmessig generelt sett en 
liten del av fangstene av laks i Suldalslågen (Saltveit 2003).  Fangstutbyttet av laks 
fra utsettingene i Suldalslågen har variert fra ca. 7 kg i 1996 til ca. 334 kg i 2003. 
Den utsatte fisken utgjorde den høyeste andelen av fangstene av vill laks i 1993 (19 
%) (Tabell 11.1). Andelen har økt etter 2000 og utsatt fisk utgjorde i 2002 ca. 14 %, 
mens andelen var noe lav igjen i 2003 (Tabell 11.1). Mellom 1993 og 2000 utgjorde 
utsatt fisk mindre enn 10 % av total antall villfisk i fangstene.  
 
 
 

Tabell 11.1. Fangst av laks i Suldalslågen fra 
naturlig reproduksjon (kalt villfisk) og fra 
utsettingene.  

ÅR Villfisk Utsatt Utsatt Total 
Antall Antall %  

1993 43 10 18.9 53 
1994 130 9 6.5 139 
1995 198 10 4.8 208 
1996 48 3 5.9 51 
1997 158 7 4.2 165 
1998 103 3 2.8 106 
1999 209 6 2.7 216 
2000 410 35 7.9 443 
2001 190 29 13.4 217 
2002 239 40 14.3 279 
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2003 412 54 11.6 466 
 
 
Av fisk utsatt i perioden 1992 til 1999 er det gjenfanget mellom 6 og 31 voksne 
laks. Til tross for store utsettinger av énsomrig settefisk i perioden 1992 til 1995, er 
gjenfangstene av fisk fra disse årene små, mellom 6 og 10 voksne laks, og utgjør 
ikke mer enn 0,005 % av antall fisk som er satt ut. Etter 1995 inngår også smolt i 
utsettingsmaterialet, og andelen gjenfanget fisk har økt, men gjenfangstene må 
fremdeles karakteriseres som små. Fra utsettingene i 1996 og 1997 ble det gjen-
fanget 17 laks, men det fra utsettingene i 1998 er gjenfanget 31 laks eller ca. 0,03 % 
av det som ble satt ut.  Gjenfangstene fra utsettingene i 1999 og 2000 utgjør fore-
løpig 22 og 15 fisk.  
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Fig. 11.1. Tilbakeberegnet (fra skjellprøver) gjenfangst i antall av merket voksen laks satt 
ut ulike år i Suldalslågen vist sammen med antall settefisk produsert det år den voksne 
fisken (fangsten) stammer fra, enten utsatt som énsomrige fisk (fettfinneklippet) eller som 
smolt (Carlin merket og fettfinneklippet).  
 
Vurderes utsettingene i forhold til det antall fisk som er gjenfanget, må resultatet 
derfor betegnes som dårlig ut fra målsettingen om å øke eller opprettholde avkast-
ningen av voksen laks. Årlig er det tatt ut langt flere ville stamlaks enn det som 
gjenfanges som avkom etter disse stamlaksene (Tabell 11.2). I 1993 ble det f. eks. 
benyttet 58 stamfisk til å produsere 273 955 ènsomrige settefisk. Av disse ble det 
bare gjenfanget 10 laks på elv. Gevinsten har blitt noe bedre i de senere år, og i 
1998 og 1999 er det gjenfanget 31 og 22 laks fra henholdsvis 29 og 24 stamlaks. 
 
Utsettingene har ikke svart til forventningene, og flere årsaker til lave gjenfangster 
av utsatt fisk kan trekkes fram. Forholdene for laks og ørret i et klekkeri er for-
skjellig fra de under naturlige betingelser. Substrat, temperatur, lysforhold og 
næring er forskjellig, og tetthetene av fisk mange tusen ganger høyere sammen-
lignet med oppvekstområdet på elv. Dette fører til avvik som kan få store følger 
for den utsatte fiskens konkurransedyktighet i naturen (Einum og Fleming 2000).  
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Tabell 11.2. Sammenheng mellom antall fisk som er satt ut ulike år enten som énsomrig 
settefisk eller som smolt som stammer fra året før og gjenfangsten av disse i antall og prosent 
av det antall som er satt ut.  Tabellen viser også antall stamfisk fordelt på kjønn som er brukt 
til produksjon av settefisk. Basert på tilbakeberegning fra skjellprøver innsamlet under det 
ordinære fisket og stamfisket. 
 
 ANTALL  

STAMFISK
ANTALL UTSATT TOTAL 

GJENFANGST 
ÅR ♂ ♀ ÉNSOMRIG SMOLT1) TOTALT ANTALL % 

1992 30 49 253 800  253 800 7 0,003
1993 20 38 273 955  273 955 10 0,004
1994 5 24 188 950  188 950 6 0,003
1995 11 19 163 375 15 000 178 375 8 0,005
1996 14 31 112 000 71 478 183 478 17 0,009
1997 5 10   38 410 44 880 83 290 17 0,020
1998 14 15   45 620 65 300  110 920 31 0,028
1999 10 14   56 600 50 150 106 750 22 0,021
2000 12 15   57 130 77 100 134 230 15 0,011
2001 8 17   20 600 50 000  70 600 1 
2002 7 15 12 540 80 000 92 540 0 

1) Antall vist for det året de stammer fra. 
 
 
En årsak til lave gjenfangster av smolt fra klekkeriet kan være dårlig kvalitet på 
denne (Flodmark et al. 2003). Forsøk med presmolt fra klekkeriet viste at den aldri 
utviklet saltvannstoleranse og hadde høy dødelighet i hele den definerte smoltut-
vandringsperioden. Manglende evne til å utvikle saltvannstoleranse kan tyde på 
at noe kan være galt med fisken fra settefiskanlegget (Flodmark et al. 2003). Dårlig 
smoltkvalitet på anleggssmolt er også rapportert av Finstad et al. (1999). 
 
I perioden med store utsettinger av énsomrige laksunger i selve Suldalslågen, 
vandret det ut tilnærmet like mange smolt fra utsettingene som villsmolt (Saltveit 
2003). Det var forventet at bidraget fra klekkerismolt til fangst av voksen laks på-
følgende år skulle være like stort som bidraget fra villsmolt. En forklaring på at så 
ikke er tilfelle er derfor en større dødelighet i havet hos utsatt smolt enn vill smolt. 
For at smolt skal ha optimal overlevelse (Heggberget et al. 1993), må utvandringen 
skje innenfor et kort tidsrom, i det såkalte smoltvinduet (Hansen 1994). Erfaring fra 
andre elver viser at laks fra vill smolt har dobbelt så høy overlevelse i havet som 
smolt fra klekkeri, og laks fra vill smolt har dessuten langt mindre grad av 
feilvandring (Jonsson et al. 1991a). I perioden fram til 1997 var også smolt som 
stammet fra utsatt fisk mindre enn villfisk, og de vandret også ut senere (Saltveit 
2003). Enkelte år var det da relativt stor forskjell i utvandringstid mellom villsmolt 
og smolt fra utsatt fisk, mens forskjellene i utvandringstid i de senere år er mindre 
(Saltveit 2003). Smolt fra utsatt fisk var i hovedsak ett eller to år.  Smoltstørrelsen 
kan påvirke smoltens overlevelse (Rosseland 1979). Fra 1998 til 2001 var imidlertid 
smolt fra utsatt fisk større enn villsmolt, noe som skyldes at det fra og med 1997 
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ble satt betydelige mengder anleggsprodusert smolt direkte i elva (Saltveit 2003). I 
de senere år, fra 1999, er forskjellene i utvandringsforløp mellom utsatt smolt og vill-
smolt derfor blitt mindre, uten at dette i særlig stor grad har bidratt til økte fangster. 
Årsak til lave gjenfangster av smolt fra klekkeriet kan også være dårlig kvalitet på 
denne, høy dødelighet forårsaket av manglende evne til å utvikle saltvanns-
toleranse (Finstad et al. 1999, Flodmark et al. 2003).  
 
Et beregnet antall smolt naturlig produsert i Suldalslågen på mellom ca. 33 000 og 
52.000 individer er langt mindre smolt enn det som nå settes ut årlig i Suldalslågen 
og i sjøen. Likevel bidrar produksjonen av smolt basert på naturlig rekruttering til 
minst 85 % av fangstene av vill laks.  
 
I vurderingene av utsettingene i Suldalslågen ble det bl.a. konkludert med at det 
årlig er tatt ut langt flere ville stamlaks enn det som gjenfanges som avkom etter 
disse. Det er også usikkert om en økning i gjenfangster av utsatt fisk i de senere år 
kommer i tillegg til eller på bekostning av naturlig reproduksjon. I Suldalslågen var 
det liten overlevelse fra 0+ til presmolt (se foran), noe som kan skyldes mangel på 
habitat. Så lenge tettheten av 1+ er tilnærmet konstant, forventes ikke økte gjen-
fangster basert på utsettinger på elv. For laks i Suldalslågen ble det funnet en signi-
fikant sammenheng mellom antall egg og beregnet antall 0+ i elva, mellom antall 
0+ og 1+ og mellom 1+ og 2+, som også indikerer at rekrutteringen de fleste år 
synes å ha vært under produksjonskapasiteten, pga. lavt antall egg lagt per m2. 
Nyere tellinger av gytefisk og oppgang i fisketrappene, indikerer imidlertid at 
gytebestanden er høyere enn tidligere antatt.  Utsetting av laks i Suldalslågen bør 
opphøre fordi det ikke bidrar til økt produksjon.  
 

11.2 Kalking 

Generelt har forholdene for fisk og bunndyr vannkvalitetsmessig vært gode både 
før og etter kalking og derfor også i selve prøveperioden. For Suldalslågen er 
resultatene med hensyn til forsuring for årene 1998 til 2003 entydige. Suldalslågen 
bærer ikke preg av å være forsuret. Selv om ikke alle stasjoner har innslag av for-
suringsømfintlige døgnfluer i september, har Suldalslågen forsuringsindeks lik 1,0 
(Fig. 11.2). Selv om antallet er lite, indikerer innslaget av snegl og muslinger på 
noen lokaliteter (også i september) god vannkvalitet i Suldalslågen. Dette kan 
være en positiv effekt av kalking. Snegl ble knapt påvist i perioden 1998 til 2000 
(se bunndyr), og individer hadde da dårlig kvalitet på skall.  
 
Undersøkelsene på fisk viser også at kalking ikke har hatt noen målbar effekt på 
tetthet av fisk, verken på laks eller ørret (Saltveit 2004a). Dette understøttes også 
av resultatene fra Flodmark et al. (2003), som ikke støttet en hypotese om at vass-
draget er skadet av forsuring og at kalking har en positiv effekt på laksen.  Under-
søkelsene av både saltvannstoleranse og fisketetthet understøtter derfor en 
tidligere konklusjon om at kalking i Suldalsvassdraget ikke har hatt noen vesentlig 
direkte effekt på fisk, verken positiv eller negativ (Schjolden et al. 2001, Flodmark 
et al. 2003). 
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Fig. 11.2. Forsuringsindeks for fem stasjoner i Suldalslågen og for hele Suldalslågen (total) 
i mars (vår) og september (høst) i 1988, 1994, og i perioden 1998 til 2003.  

11.3 Mekanisk rensking av oppvekstområder 

Det er sannsynlig at begroingen i Suldalslågen har økt i omfang sammenliknet med 
uregulert vassdrag (Johansen og Lindstrøm 2004). Våren 1992 ble områder av elve-
bunnen i Suldalslågen maskinelt rensket for mose. Tetthet, habitatbruk og -prefe-
ranse hos laks- og ørretunger på områder med mose ble sammenlignet med områder 
uten mose. I alle områder med teppemose var det statistisk signifikant (p < 0.05) lavere 
tettheter av eldre laksunger enn i området der mosen var fjernet (Heggenes og 
Saltveit 1997, 2002; se også Fig. 9.18). Det samme var også tilfelle for årsunger (0+) av 
laks. For ørret var resultatene mindre entydige. Det ble funnet små forskjeller i habi-
tatvalg på arealer med og uten mose. Kvalitativt sett kan habitatforholdene derfor 
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være nokså like på de ulike typer substrat om sommeren. Kvantitativt sett var situa-
sjonen annerledes. Det ble funnet visse forskjeller i bruk av substrat, og forskjellene i 
substrattilbud på arealer med og uten mose (spesielt teppemose) vil være viktig ved 
lave temperaturer om vinteren.  
 
Maskinell fjerning av mose vil være et tiltak for å optimalisere oppvekstområdene i 
Suldalslågen. Tiltaket krever imidlertid flom for å fjerne organisk og uorganisk mate-
riale fra de renskete flatene. Tiltaket vil ikke bare fjerne mose, men vil også ”løse” 
opp substratet, slik at flommer lettere kan føre med seg sand og grus (Bogen og 
Bønsnes 2004). Effekten av tiltaket har begrenset varighet, idet arealene rensket over 
tid vil få ny tilgroing (Johansen og Lindstrøm 2004). Denne tilgroingen er hurtigst på 
permanent vanndekket areal. 
 

11.4 Fisketrapper 

De fleste fisketrapper er bygget for å lette vandring forbi strykstrekninger og 
fosser, og er et av de vanligste brukte tiltak for å forsterke fiskebestander i Norge i 
og med at nye strekninger blir tilgjengelige eller lettere tilgjengelige for reproduk-
sjon. De fleste er bygget i anadrome vassdrag. En tidligere undersøkelse har 
imidlertid vist at så mye som halvparten av landets fisketrapper ikke fungerer 
eller fungerer dårligere enn ønskelig (Anon. 1990).  
 
Fisketrapper kan virke selektiv på fiskestørrelse, idet det er antatt at de minste 
laksene velger å gå trapper, fremfor å forsere vandringshindre. Det foreligger 
imidlertid lite informasjon om dette. I Vefsna ble det ikke dokumentert statistisk 
signifikante forskjeller i fiskestørrelse ovenfor og nedenfor fisketrappen i Forsjord-
fossen, mens det i Namsen ble dokumentert en slik forskjell, idet små fisk var 
dominerende i trappa (Anon. 1990). I Lærdalselva er det også sterke indikasjoner 
på at trappen selekterer på fiskestørrelse, idet en-sjøvinter fisk utgjorde 90 % av 
laks som forserte trappene (Saltveit 1993). Da de fleste (80 %) av disse i Lærdals-
elva er hannfisk, ga dette bare et lite bidrag til naturlig rekruttering ovenfor 
trappene.  
 
Det er nå to trapper i Sandsfossen nederst i Suldalslågen, en på nordsiden og en på 
sørsiden. I den siste er det et video/tellesystem. I sesongen 2002 vandret det 980 
fisk gjennom tellesystemet. Fordelingen av små-, mellomstor- og storlaks var hen-
holdsvis 40, 10 og 50 % (Lamberg og Gilje 2003). Med hensyn på selektivitet, er det 
ikke foretatt sammenligning med størrelsesfordelingen nedenfor trappen eller i 
fangst ovenfor.  
 
I en vurdering av viktige parametre for oppvandring av laks og sjøørret i fiske-
trapper, ble det funnet en klar sammenheng som viste at temperatur var den 
viktigste faktor for oppvandring gjennom fisketrapper og vandringshindre 
(Bergan et al. 2003). Dette skyldes at laksefisk ikke passerer vandringshindre når 
temperaturen er lav (Jensen et al. 1986). Vannføringen i fisketrapper vil imidlertid 
være noenlunde konstant, mens vanntemperatur vil variere. Av fem undersøkte 



 

 118

vassdrag, var det bare ett der vannføring var den signifikant viktigste faktor for 
oppvandring, men oppvandringen skjedde her ikke gjennom fisketrapp eller forbi 
vandringshindre (Bergan et al. 2003).  
 
Det er imidlertid ikke tatt med i vurderingene fisk som passerte utenom trappene, 
eller hvor mye som eventuelt for eksempel ville ha gått Sandsfossen hvis vann-
føringen sammen med temperaturen her hadde vært optimal for slik oppvand-
ring. Det er oppgitt at vanntemperaturen bør være 8 oC eller høyere før laksen i 
særlig grad passerer Sandsfossen (Johnsen et al. 1997), og at vannføringen bør 
være 140 m3/s eller lavere.  Dette er også den nedre temperatur som er oppgitt 
ved oppgang gjennom trappen. 
 
 

 
 
Sandsfossen i august 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Konklusjoner 

Bunndyr 
• Manøvreringsregimet i 2001-2003 førte til en formidabel økning av tetthet 

av praktisk talt alle taxonomiske hovedgrupper bunndyr. Arter følsomme 
for temperaturøkning og silting/begroing (Diura nanseni og Amphinemura 
standfussi) viste tendens til tilbakegang. 
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• Viktige arter og grupper (fjærmygg) som næring for laksefisk viste en 
markert økning. 

• Den forsuringsfølsomme døgnfluen Baëtis rhodani viser at det etter 1998 
ikke har vært noen kritisk forsuringssituasjoner i Suldalslågen.  

• Kalkingen er en medvirkende årsak til tetthetsøkningen av de to viktigste 
døgnfluene, og av vanlig damsnegl og ertemuslinger. For snegl og 
muslinger kan dette henge sammen med økt tilførsel av Ca 2+. 

 
”Swim up” 

• Observert tidspunkt for” swim up” av laksyngel har ikke endret seg, fra før 
og etter regulering.  

• Yngelen kommer opp av grusen tidligere enn beregnet basert på modeller. 
• Mulige årsaker til avvik mellom faktisk ”swim up”- tidspunkt og 

modellert” swim up” - tidspunkt kan være fastsettelse av gytetidspunkt for 
beregning, grunnvannstilsig og temperaturen i grunnvannet. 

• Det er lite sannsynlig at tidspunktet for” swim up” vil endre seg vesentlig 
ved nytt reglement.   

• Temperatur ved ”swim up” er i mindre grad enn eggtetthet en begrensende 
faktor for rekrutteringen av laks.  

 
Fiskedriv 

• Størrelsen på vannføringen ulike døgn og endringene i denne var 
bestemmende for antall laksunger i drivet.  

• Årlige variasjoner i fiskedrivet må i hovedsak tilskrives endringer i 
størrelsen på utgangsbestanden av yngel og ikke vannføring. 

• I prøveperioden var totalt antall laksunger i drivet lavt og det var ikke store 
forskjeller mellom år. 

• Et tetthetsavhengig forhold mellom bestand og rekruttering indikerer at 
”bæreevnen” ikke er nådd.  Et redusert driv gir derfor en positiv effekt på 
produksjon av laks i elva. 

 
Bunndyrdriv 

• Økt vannføring om våren i den første perioden (1998-2000) ga en markert 
økning i driv av bunndyr.  

• Redusert vårflom i andre periode (2001-2003) medførte det første året til lite 
driv om våren. Økt tetthet av bunndyr ga en klar økning i driv, selv om 
vannføringen var lav. 

 
 
 
Fiskevekst 

• Vekst hos fiskeungene er positivt korrelert mot vanntemperatur og til en viss 
grad negativt korrelert mot tetthet.  

• Det dokumenteres økt fiskevekst som følge av økt vanntemperatur i den siste 
prøveperioden sammenlignet med den første.  

• Veksten til årsunger av laks skjer hovedsakelig i perioden juli til oktober.  
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• For årsunger (0+) av ørret og eldre årsklasser av begge arter skyldes bedre 
vekst også økt vanntemperatur i mai, juni og juli.  

• Det var ingen sammenheng mellom temperatur og tetthet av 0+ eller mellom 
størrelse av årsunger og tetthet. Det var ingen positiv sammenheng mellom 
størrelse hos årsunger og tetthet av 1+ påfølgende høst. Bedre vekst synes 
derfor ikke å resultere i høyere tettheter av fisk.  

 
Tetthet 

• Økt tetthet av 1+ laks og ørret på høsten og våren i den andre prøveperioden 
kan indikere positiv effekt av flom om høsten på oppvekstområdene, fordi 
utspyling av finpartikulært materiale og mose gir bedre habitat. 

• To sterke 0+ årsklasser hos laks, 1992 og 1993, ga ikke tilsvarende høyere 
smolttall. Dårlig vekst gjorde at fisk fra disse årsklassene sto lengre tid på elv, 
noe som ga et større dødelighetstap.  

• For laks ble det funnet et signifikant tetthetsavhengig forhold mellom både 
gytebestand og antall egg og tetthet av 0+, og mellom antall 0+ og 1+ og 
mellom 1+ og 2+.  Sammenhengene viser at bestanden i hovedsak er 
regulert av tetthetsavhengige faktorer, og at antall 0+, 1+ og 2+ laks de 
fleste år har vært under ”bæreevnen”. Det samme gjelder for ørret.  

• For begge arter angir resultatene en betydelig dødelighet fra 0+ til 1+. I 
perioden 1990 til 2002 varierte beregnet overlevelse fra 0+ til 1+ hos laks 
varierte fra 13,5 til 32 %, mens den for ørret varierte fra 9 % til 27 %.  

• Ingen av de to prøveperiodene fra 1998 til 2003 skiller seg ut med tanke på 
overlevelse.   

• Oppvekstområdene om vinteren er en begrensende faktor.  
• Oppvekstområdene om sommeren er ikke en begrensende faktor for 

årsunger (0+). Sommerhabitat kan være begrensende faktor for 1+ fisk og 
eldre på grunn av sand og mose.  

• Fjerning av mose har vist seg å øke tettheten av 0+ laks og av større laks- og 
ørretunger. 

• Laks og ørretunger har signifikant lavere kondisjon om våren enn om 
høsten. 

• Laks og ørretungene har ikke fått høyere kondisjon i den andre prøve-
perioden sammenlignet med den første, verken om våren eller om høsten. 
Dette til tross for økt tetthet av bunndyr.  

 
 
 
 
 
 

Smolt 
• Redusert kunstig vårflom og lavere vannføring i mai og juni (Alternativ 2) 

har gitt høyere vanntemperatur i perioden 2001 til 2003 og økt vekst hos 
laks.  
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• Bedre vekst har gitt lavere smoltalder, som for laks i prøveperioden er 
redusert fra 3.5 år i 1998 til 2.8 år i 2003. Hos ørret er smoltalder redusert fra 
3.1 til 2.8 år. 

• Dette har ført til økt smoltproduksjon, gjennom redusert tap (dødelighet) 
ved at laksungene står kortere tid på elv.  

• Beregnet smoltproduksjon (merking/gjenfangst) i perioden 1999 til 2003 
varierte mellom 2.8 og 4.6 smolt/100m2 og ligger innenfor det som er 
beregnet produsert i andre større norske elver.  

• Mindre smoltstørrelse kan gi økt dødelighet i havet. Det er usikkert om et 
større antall utvandrende smolt vil kompensere for dette.  

• Vannføringen styrer i stor grad smoltutvandring i Suldalslågen.  
• Utvandringen i den siste prøveperioden har vært senere enn utvandringen i 

den første perioden som hadde høy vannføring på våren under utvandring. 
Imidlertid har også utvandringen i den siste prøveperioden, 2001 til 2003, 
vært signifikant tidligere enn årene før 1998.  

• Basert på modell synes høy vannføring under utvandring å gi større 
fangster av smålaks året etter. Modellen beregnet at vannføringer over 100 
m3 ga omlag tre ganger så store fangster av grilse som en utvandring ved 
ca. 40 m3. Dette kan ha sammenheng med at høy vannføring under utvand-
ring gir økt overlevelse hos smolt.  

• Av de to prøvereglementene (1998-2000 og 2001-2003) fremstår det første 
reglementet med en relativt høy vannføring under smoltutvandringen som 
best for utvandring og overlevelse.  

• Det andre alternativet fremstår som best for produksjon av ungfisk på elv, 
idet økt vanntemperatur gir økt vekst og lavere smoltalder, mens spyleflom 
gir bedre oppvekstområder. Kortere tid på elv reduserer dødelighetstapet. 
Mye av den økte veksten skyldes imidlertid klimaforskjeller. 
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13. Nytt manøvreringsreglement 

13.1 Vannføring 

Disse undersøkelsene er en del av grunnlaget for å evaluere effekten av de to 
prøvereglementene, 1998-2000 og 2001-2003 (se Fig. 2.1), og skal  danne grunnlag for 
anbefalinger til nytt vannføringsregime, som bl.a. skal ivareta varierte 
oppvekstområder for fiskeunger av laks og ørret, sikre storlaks og samtidig ivareta 
kraftproduksjonen (se Kap. 2.4).  
 
De største forskjellene mellom de to manøvreringsalternativene som er testet er 
knyttet til våren og sent på høsten. Alternativ 1 (1998-2000) hadde en relativt høy 
vårflom, og dette alternativet var også ment å reflektere de naturlige forhold, dvs. 
slik vannføringen ville ha vært om feltet var uregulert, men med mindre vann. I 
Alternativ 2 (2001-2003) ble vannføringen holdt lav om våren, med to små kortvarige 
flommer. Dette alternativet skilte seg også fra det første ved å ha en større kunstig 
spyleflom på høsten.  Videre hadde dette alternativet en lavere minstevannføring i 
hele mai og juni fram til 15. juli. Fra midten av mai til 15. juli var denne forskjellen i 
minstevannføring ca. 18 m3/s. Disse to alternativene er ellers like hva angår 
minstevannføring i perioden ca. 15. juli til 1. april. 
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Det er ønskelig fra forvaltningen (DN og NVE) at søknad fra Statkraft om nytt 
manøvreringsreglement for Suldalslågen inneholder to alternativer for slipping av 
vann, ett med faste vannslipp og ett basert på prinsippet om dynamisk vann-
føring. Statkraft har derfor utarbeidet tre nye skisser til mulige reglement, to med 
faste slipp og ett med dynamisk slipp (Fig 13.1).  
 
De to skisseforslagene til faste slipp som nå er fremlagt skiller seg vesentlig fra de 
to alternativene med faste slipp som nå er testet. Spesielt gjelder dette ”Forslag 2” 
som vil gi en betydelig lavere vannføring til Suldalslågen (Fig. 13.1). Begge de 
fremlagte forslag til faste slipp har en lavere minstevannføring hele året fra Stråpa 
enn de som nå er testet. De kunstige flommene det er lagt opp til i disse forslagene 
er mindre sammenlignet med de som tidligere har vært sluppet til Suldalslågen.  
 
Forslag 1 har generelt en høyere minstevannføring om vinteren, våren og på 
høsten enn Forslag 2, og høyere kunstige flommer (Fig. 13.1). Med unntak av de 
kunstige flommene, vil imidlertid minstevannføringen i Forslag 1 ikke overstige 
50 m3/s. Flommene i perioden for smoltutvandring vil komme opp i noe over 120 
m3/s, mens de kunstige flommene i midten av oktober når opp i 200 m3/s. Vinter-
vannføringen, som vil bli sluppet i perioden 1. november til 20. april vil generelt 
være noe høyere i Forslag 1 enn i Forslag 2, men vil også i perioder gå ned mot 6 
m3/s. I perioden 1. juni til 1. juli vil vannføringen være lavere enn 40 m3/s, mens 
den i perioden 1. juli til ca. 20. september (fiskesesongen) vil bli sluppet som små 
ukentlige variasjoner mellom 40 og 50 m3/s. 
 
I Forslag 2 vil minstevannføringen aldri overstige 75 m3/s, med unntak av en kort-
varig flom på 180 m3/s i slutten av oktober (Fig. 13.1). I perioden for smoltut-
vandring er det lagt opp til slipping av tre kortvarige små flommer på ca. 30 m3/s. 
Med unntak av disse nevnte kunstige flommer, vil minstevannføringen i perioden 
1. oktober til 15. juni ikke overstige 6 m3/s. I perioden 15. juli til 30. september 
(fiskesesongen) vil minstevannføringen til Suldalslågen variere ukentlig mellom 
40 og 75 m3/s. 
 
Forslaget til ”dynamisk reglement” er basert på at det blir sluppet en fast prosent 
(23 %) av det naturlige uregulerte avløpet fra Suldalsvatn. Mengden vann som 
slippes fra Suldalsvatn i dette reglementet vil være styrt av nedbør og snø-
smelting, og vil variere mellom år. Det dynamiske forslaget gir i hovedsak lavere 
vannføring enn de som nå er overvåket. Med et dynamisk reglement vil vann-
føringen variere fra år til år. Ingen år blir like, men dynamikken blir de samme 
som uregulert vannføring. Det er valgt å legge inn en nedre og øvre beskrankning 
som medfører av vannføringen ikke vil være lavere enn 6 m3/s eller høyere enn 
250 m3/s. Eksempel på forløpet for et dynamisk reglement er vist for 1994, som 
hydrologisk sett var et normalt tilsigsår i Fig. 13.1. 
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Fig. 13.1. Forslag til nye manøvreringsreglement i Suldalslågen. Vannføringen er beregnet 
ved Stråpa, øverst i elva, og ved Lavika, nederst i elva, og er vist for et normalt tilsigsår 
(1994). 
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13.2 Vanntemperatur 

De nye skisseforslagene til reglement vil også medføre andre effekter på tempera-
tur enn de som er testet i prøveperioden (se Kvambekk 2004). Spesielt gjelder det 
Forslag 2. Dette gir betydelig høyere vanntemperatur alle år det er testet mot. 
Temperaturøkningen kommer i slutten av april og den vil være høyere til midten 
av juli. Forslag 2 gir også lavere vanntemperaturer fra oktober/november 
avhengig av hvilke år det testes mot. De øvrige nye skisseforslagene gir små for-
skjeller i vanntemperatur sett i forhold til de observerte temperaturer ulike år 
(Kvambekk 2004).  
 

13.3 Areal  

Om sommeren vil de tre nye forslagene til minstevannføring redusere oppvekst-
arealenes størrelse. Ved 70 m3/s er vanndekket areal ca. 1.6 km2, ved 42 m3/s (ca. 
nåværende middelvannføring) er arealet 1.4 km2 (Magnell et al. 2004) Forskjellene i 
totalt vanndekket areal mellom 12 og 6 m3/s er små, henholdsvis 1.1 og 1.0 km2. 
Kvaliteten på oppvekstområdene for ungfisk, spesielt om vinteren, er trukket fram 
som begrensende faktor for fiskeproduksjon og en årsak til liten overlevelse fra 0+ 
til 1+ hos laks og ørret. Det er også fra tidligere undersøkelser indikasjoner på at 
vinterhabitat i sterkere grad enn sommerhabitat kan være en begrensende faktor i 
Suldalslågen (Heggenes og Dokk 1995, 2001). Selv om disse arealmessig kanskje 
ikke endres mye om vinteren med en lavere vannføring, kan en ytterligere reduk-
sjon i vannføring gi kvalitetsmessige forskjeller. Oppvekstområdene om 
sommeren kan også være en begrensende faktor for produksjon av 1+ og eldre 
fisk (Heggenes og Saltveit 2002; se også Fig. 9.18). Størrelsen kompenserer 
imidlertid noe for kvalitet. En reduksjon i areal om sommeren kan derfor få 
konsekvenser for reproduksjon.  
 

13.4 Storlaks 

En av målsettingene for det nye reglementet er å ivareta Suldalslågens storvokste 
laksestamme. Forhold i uregulert elv siden siste istid har gitt seleksjon mot en 
storvokst laksestamme. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til å kvantifisere fakto-
rer som gir storlaksstamme (Jonsson et al. 1991b). Viktigste faktor synes å være 
vannføring og gradient som er direkte selektiv faktor. Stor laks er mer avhengig av 
høy vannføring under oppvandring enn liten laks (se Bergan et al. 2003). I tillegg til 
naturlig høy vannføring under oppvandring, har Suldalslågen to vandrings-
hindre, Sandsfossen og Hiimsfallene. Mengden vann under oppvandring, før og 
under gyteaktivitet er viktig for utvikling av reproduktive strategier (Gross 1985). 
I en stor elv med høy vannføring har både stor og liten laks mulighet til å delta i 
gyting og ha reproduktiv suksess. En utvikling av ulike livssyklus- og reproduk-
sjonsstrategier (store og små fisk) vil derfor være mulig først og fremst i store elver 
(L’Abée-Lund et al. 2004). I små elver vil større fisk ha problemer med å vandre 
opp, og det vil bli en seleksjon mot små individer. Seleksjon mot stor laks i 
Suldalslågen har foregått ved flere prosesser, der viktige faktorer er vannføring 
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ved oppvandring og gyting. Som det fremgår av Tabell 13, har gjennomsnitts-
vannføringen i Suldalslågen i naturlig tilstand vært høy ved mange av laksens 
livssyklusperioder. De ulike reguleringene har over tid ført til redusert vann-
føring, og det er sannsynlig at reguleringen berører og svekker de faktorer som 
selekterer for stor laks. 
 
For norske lakseelver er det forsøkt å lage generelle kriterier for vannføring som 
gir definerte effekter på bestandene. Det er dokumentert en sammenheng mellom 
alder og størrelse ved modning og gjennomsnittsvannføring (Jonsson et al. 1991b). 
Gjennomsnittstørrelsen øker med økende gjennomsnittlig årlig vannføring for 
elver med gjennomsnittsvannføring opp til 40 m3/s.  For større elver, vannføring 
høyere enn 40 m3/s, er det ikke dokumentert en slik videre positiv sammenheng. 
Vannføringen i små elver var for liten for vellykket oppgang og gyting av stor laks 
(Jonsson et al. 1991b), noe som støtter at stor laks krever høy vannføring for 
vellykket oppgang (Jonsson et al. 1990). I en studie av romlig og tidsmessig 
variasjon i antall grilse i 158 norske lakseelver, fant L’Abée-Lund et al. (2004) at 
vannføring var signifikant negativt korrelert med andel grilse, noe som ytterligere 
understøtter konklusjonen til Jonsson et al. (1991b). Også i islandske elver var 
vannføring en viktig variabel som forklarte andelen grilse (Scarnecchia 1983). 
 
 
Tabell 13.1. Gjennomsnittsvannføringer i Suldalslågen ved ulike epoker fra uregulert til 
regulert tilstand og ulike perioder i livshistorie hos laks (tall fra Magnell et al. 2004) 
 
LIVSSYKLUS 
PERIODER 

UREGULERT  
til 1964 
m3/s 

RØLDAL-SULDAL 
1966 til 1979 
m3/s 

ULLA-FØRRE 
1981 til 1997 
m3/s 

1998 - 2003  
 
m3/s 

OPPVANDRING 
1. juli – 1. november 

 
166 til 100  

 
120 til 100  

Fisketrapp 
107 til 50  

Fisketrapper 
1998-2000; 65-42 
2001-2003; 65-45 

GYTING 1) 
januar 

 
23  

 
60  

 
12  

 
12 

EGGUTVIKLING 
januar til mai 

 
36 til 20 

 
60 til 55 

 
12 

 
12 

PLOMMESEKK 
mai 

 
140 

 
100 

 
80 

1998-2000; 94-83 
2001-2003; ca.37 

SWIM UP 
juni 

 
234 

 
130 

 
140  

1998-00; 70  
2001-03; 40  

OPPVEKST 
Sommer1.mai-1.okt. 
Vinter 1.okt.-30.april 

 
230 til 100 
100 til 20 

 
130 til 100 
100 til 60 

 
140 til 60 
50 til 12 

 
1998-00; 90-70 
2001-03; 65-35    

SMOLT 
25. april til 15. mai 

 
65 til 180 

 
65 til 120 

 
40 til 90 

 
25 -150 

1) Basert på Heggberget (1998). 
 
 
Større elver (>40 m3/s) synes å være egnet for gyting av alle størrelsesgrupper hos 
laks, og andre faktorer enn vannføring bestemmer optimal fiskestørrelse i slike elver. 
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Andre bestemmende faktorer for storlaks er elvelengde, gytevannføring, vann-
hastighet (gradient og vannføring), vandringshindre (antall, plassering og 
størrelse) og oppvekstbetingelser. Laks modnes ved mindre størrelse og som 1-sjø-
vinterfisk i små elver (Jonsson et al. 1991).  
 
Endret vannføringsregime kan føre til endret laksestørrelse. Et godt eksempel på 
redusert fiskestørrelse som følge av redusert vannføring etter regulering kan hentes 
fra Eira (Jensen et al. 2003). Eira, som var kjent for sin storvokste laksestamme, har 
gjennomløpt flere reguleringer. Middelvannføringen er nå 15,5 m3/s, som er 38 % av 
den opprinnelige middelvannføringen på ca. 40 m3/s. I perioden etter utbygging er 
gjennomsnittsvekten redusert fra 10-12 kg til 2,8 kg. Den er nå endret fra tidligere å 
ha produsert flersjø vinter gammel fisk til nå hovedsakelig grilse. Dette kan skyldes 
at sterkt redusert vannføring, ikke lenger legger til rette forhold for gyting av stor 
laks (Jensen et al. 2003). I Eira er det konkludert med en klar sammenheng mellom 
den reduserte vannføringen og utviklingen av en mindre laksetype. 
 
Gjennomsnittslengden for laks i Surna har i følge den offisielle laksestatistikken av-
tatt i løpet av de siste to tiår (Lund et al. 2003). Dette gir seg uttrykk i at andelen små-
laks i de rapporterte fangstene er blitt større. I 2002 var bare 3 % av fangsten laks som 
hadde vært tre eller flere år i sjøen. Det er også i Suldalslågen en tendens til redusert 
gjennomsnittsstørrelse (Fig. 13.2). 
 
 

 
Fig. 13.2. Gjennomsnittsvekt hos vill laks i Suldalslågen i perioden 1969 til 2003. 
 
 
Det synes å være en tendens til økt andel 1-sjø vinter gammel fisk, grilse, i elver 
med en generell lav andel av grilse, noe som indikerer at antall flersjøvinter 
gammel fisk i disse er redusert (L’Abée-Lund et al. 2004). Flere årsaker til dette 
trekkes fram, som variasjon i fangst av ulike årsklasser, variasjon i klima og vass-
dragsregulering. En reduksjon i årlig gjennomsnittsvannføring eller sommervann-
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føring som følge av regulering kan føre til en økt andel av grilse, som for eksempel 
funnet i Eira (Jensen et al. 2003). Imidlertid kunne ikke vassdragsreguleringer for-
klare økningen i andel grilse over tid i 11 andre elver med økning i andel grilse 
(L’Abée-Lund et al. 2004). 
 
Andel grilse ble redusert der det var innsjøer i systemet (L’Abée-Lund et al. 2004). 
Suldalsvatn og elvene ovenfor kan derfor ha vært en medvirende faktor for pro-
duksjon av stor laks. Innsjøer øker vinteroverlevelsen og derved andelen flersjø 
vinter fisk. 
 
Ved siden av lav vannføring, vil utsettinger, også smolt, og fisketrapper være med 
på å ikke opprettholde seleksjonspresset mot stor laks. Fisketrapper kan virke 
selektiv på fiskestørrelse, idet det er antatt at de minste laksene velger å gå 
trapper, fremfor å forsere vandringshindre (Anon. 1990, Saltveit 1993) 
 

13.4.1 Konklusjon 

Det er stor usikkerhet knyttet til å kvantifisere faktorer som gir storlaksstamme. 
Det er sannsynlig at reguleringen berører og svekker de faktorer som selekterer for 
stor laks. Det kan ikke med rimelig sikkerhet antas at storlaksstammen i 
Suldalslågen opprettholdes, selv ved et av reglementene som ble testet i prøve-
perioden.  
 

13.5 Forslag til nytt reglement 

Vannføringen i Suldalslågen må manøvreres slik og være av en størrelse slik at den 
ivaretar biologiske forhold som skal bidra til å sikre Suldalslågens storvokste 
laksestamme: 
 

• oppgang og gyting 
• eggutvikling og “swim up” 
• oppvekstforhold 
• utspyling av finmateriale og mose 
• smoltutvandring og smoltoverlevelse 

 
Skisseforslagene presentert foran til nytt manøvreringsreglement ser først og fremst 
ut til å komme i konflikt med målsettingen om en storvokst laksestamme. Forslag til 
et manøvreringsreglement er vist på Fig. 13.3. Det bør imidlertid være mulig å 
revurdere reglementet.  Nytt reglement basert på ett av skisseforslagene innebærer 
vesentlige endringer i forhold til før siste endring (før 2000) og kan medføre fare for 
mulige uforutsette konsekvenser. Dersom et nytt reglement ikke kan revurderes, til-
sier ”føre var” prinsippet at man må være forsiktig med å foreslå vesentlige 
endringer i forhold til de reglement som er testet. 
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Vannføringene vist er nedre grenser for slipping fra dammen. Restfeltet nedenfor 
vil bidra til dynamikk, men i perioden 1.7 til 1.10 må vannføringen reguleres 
dynamisk også fra dammen. 
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Fig. 13.3. Forslag til nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen fra LFI. 
 
 
I perioden 1.12. til ca. 1.4., slippes en vintervannføring som nå, fra 1.1. på ca. 12 
m3/s. I skisseforslagene (Fig. 13.1) til nytt reglement foreslås en redusert vann-
føring i denne perioden på 6 m3/s.  Selv om det arealmessig ikke er store for-
skjeller mellom 6 og 12 m3/s (beregnet til en reduksjon på 10 %), kan en ytterligere 
reduksjon i vannføring nettopp derfor sannsynligvis gi kvalitetsmessige for-
skjeller.  Lavere vannstand vil føre til mindre dyp og gjennomstrømningshastighet 
i vassdraget og flere bakevjer hvor finfordelt materiale kan sedimentere (Bogen og 
Bønsnes 2004). På mange delstrekninger foregår det allerede en anrikning av sand 
i dypålen på grunn av redusert vannføring og strømhastighet som resultat av 
reguleringen (Bogen og Bønsnes 2004, Bogen et al. 2004).  Lavere vintervannføring 
vil gi økt sedimentering. Dette vil være negativt for fiskehabitat. Kvaliteten på 
oppvekstområdene for ungfisk, spesielt om vinteren, er trukket fram som mulig 
begrensende faktor for fiskeproduksjon og en årsak til liten overlevelse fra 0+ til 
1+ hos laks og ørret.  
 
Minimum vintervannføring bør holdes tilnærmet konstant for unngå stranding av 
lite mobil fisk og tørrlegging av egg. Svært lav vintervannføring, slik den er 
foreslått i skisseforslagene, kan også være uheldig for gyting og vinteroverlevelse 
av stor laks. Laksen i Suldalslågen gyter over en svært lang periode, desember til 
ut i januar. Det er sannsynlig at gytevannføringen er viktig for seleksjon for 
storlaks i Suldalslågen. Det må vurderes om det i gyteperioden skal tas hensyn til 
dette ved å slippe høyere vannføring da, men det kan medføre gyting på arealer 
som tørrlegges. I uregulert tilstand har vannføringen i gyteperioden i gjennom-
snitt vært ca. 25 m3/s (Tabell 13.1). Siden det ikke er store forskjeller i vanndekket 
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areal mellom 6 og 12 m3/s, vil heller ikke redusert vintervannføring gi gevinst i 
form av tørrlegging og innfrysing av særlig større areal med mose. Redusert 
vintervannføring etter gyting kan også gi tørrlegging og innfrysing av gytegroper. 
Høy vannføring i perioden ca. 25. april til ca. 15. mai skal sikre smoltutvandring, 
og smoltoverlevelse. Høy vannføring i Suldalslågen under utvandringen fremstår 
som gunstig for smolten og det er gunstig at høy vannføring opprettholdes over 
noe tid slik at ferskvannstrømmer fører smolten ut fjorden. En tilleggseffekt vil 
være utspyling. 
 
Sett ut fra dette kriteriet fremstår vannføringen under prøvereglementet for perio-
den 1998 til 2000 som gunstig. Dette gjelder også vannføringen i perioden 1990 til 
1998, med unntak av 1994 og 1995. Flommer litt tidlig i april kan være noe tidlig i 
forhold til gunstige temperaturforhold i sjøen, mens flom som kommer etter at det 
meste av smolten allerede har gått får redusert effekt på overlevelse.  
 
Modellen som er utviklet for smoltoverlevelse (Forseth et al. 2003), forutsier at en 
smoltutvandring på vannføringer over 100 m3 vil gi omlag tre ganger så store 
fangster av smålaks som en utvandring ved ca 40 m3. Det andre alternativet til 
prøvereglementet, perioden 2001 til 2003, fremstår derfor som mye mindre gunstig 
for smoltoverlevelsen, da dette har lavere vannføring under utvandring.  
 
Vanntemperaturen om vinteren/våren bør ikke være så høy at smolten er klar for 
utvandring tidligere enn 20. april. Et klart signal i form av vesentlig økt vann-
føring sørger for at så mye smolt som mulig kommer ut på få dager. Synkron 
utvandring er en fordel for smolten (lavere predasjon). Vannføringen må nå en 
topp på noe over 100 m3 under utvandringen og holdes høy i noen dager. Fordi 
utviklingen fram til en fysiologisk og atferdsmessig funksjonell smolt, ”smolt-
modningen”, ikke er synkron i bestanden, kan det være en fordel å kjøre to slike 
vannføringstopper i riktig periode.  
 
Perioden for ”swim up” hos laks i Suldalslågen er fra helt i slutten av mai og i juni. 
Det synes som om denne har vært konstant siden før reguleringene. Det er lite trolig 
at et nytt reglement vil endre tidspunktet for ”swim up”, i hvert fall ikke dersom 
vintervannføringen ikke endres vesentlig.  
 
For perioden ca. 15. mai til 1. juli foreslår LFI en lav vannføring etter Alternativ 2 i 
prøvereglementet for å øke vanntemperaturen og derved fiskevekst. Økt 
fiskevekst gir smoltifisering ved lavere alder og derved økt smoltproduksjon som 
følge av redusert dødelighetstap på elv.  
 
Vannføringen i perioden ca. 1. juli til 1. oktober må være relativt høy for å sikre 
arealer for oppvekst av ungfisk, spesielt for fisk eldre enn 0+.  En reduksjon i areal 
kan få konsekvenser for reproduksjon. Høy varierende sommervannføring er også 
nødvendig for oppvandring av stor laks. I oktober er det lagt inn en større spyle-
flom, 175-200 m3/s for å fjerne finmateriale og mose fra oppvekstområdene. For-
søkene med spyleflom 2001 og 2002 reduserte mengden teppemose og begrenset 
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fremveksten av denne (Johansen og Lindstrøm 2004). Fremdeles er dette det 
dominerende mosesamfunn i Suldalslågen, som etter spyleflommene viser en svak 
økning. Det er derfor viktig å opprettholde spyleflommer i Suldalslågen. 
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VEDLEGG 1 – Gjennomsnittslengder hos laks- og ørretunger 

 
Tabell. Gjennomsnittslengder hos ulike årsklasser av laks og ørret i Suldalslågen i 
april, juli og september 1998 til 2002. Årsunger av laks (inneværende års 
generasjon) er ikke til stede i mars/april (gjelder også ørret i 2002,2003). Gjennom-
snittslengder i 2001, 2002 og 2003 statistisk signifikant høyere enn i ett av de tre 
forutgående år er skravert. i.p. = ikke påvist 
 

 Lengde i mm ± 95 % K. I. 
 0+ 
LAKS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
APRIL       
JULI 29.2± 0.6 30.7± 1.3 32.4± 3.0 31.5± 0.2 30.6 ± 0.7 30.4 ± 1.9 
SEPTEMBER 45.0± 0.5 45.5± 0.4 41.5± 0.3 47.6± 0.3 49.8± 0.5 48.5± 0.4 
       
ØRRET       
APRIL 27.6± 0.4 28.3± 0.4 30.7± 1.5 28.3± 0.7 i.p. i.p. 
JULI 34.3± 0.9 34.0± 0.6 37.1± 1.1 37.3± 5.9 39.6± 0.6 34.8± 0.6 
SEPTEMBER 53.5± 0.4 52.1± 0.5 50.4± 0.4 55.7± 0.3 57.2 ± 0.4 55.0± 0.4 
 

 Lengde i mm ± 95 % K. I. 
 1+ 
LAKS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
APRIL 46.0± 1.2 48.9± 0.8 46.8±1.4 47.6 ± 0.3 48.8 ±  0.7 50.2± 0.6 
JULI 60.7± 2.4 56.8± 1.8 57.8± 1.0 67.3 ± 13.4 61.9 ±  1.5 63.5± 1.5 
SEPTEMBER 77.5± 2.2 73.3± 1.3 72.6± 1.4 77.2± 1.7 81.3 ± 1.3 83.9± 1.4 
       
ØRRET       
APRIL 54.3± 0.7 58.5± 0.8 57.0± 1.0 55.3±  0.7 58.4 ± 0.6 59,6± 0,6 
JULI 69.9± 1.6 66.6± 1.5 71.0± 1.3 75.3±  4.4 75,7 ± 1.5 73.6± 1.6 
SEPTEMBER 86.1± 1.5 86.6± 1.4 84.6± 1.3 89.5±  1.4 93.3 ± 1.5 96.5± 1.2 
 

 Lengde i mm ± 95 % K. I. 
 2+ 
LAKS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
APRIL 72.3± 1.1 82.0± 1.6 75.4 ± 1.2 73.7 ± 1.2 79.1 ± 2.1 80.6± 0.9 
JULI 85.6± 4.4 90.8± 2.7 85.8 ± 2.1  87.8 ± 5.7 89.9± 2.6 
SEPTEMBER 98.2± 4.6 111.2± 9.2 102.2 ± 4.2 97.9 ± 5.7 106.1 ± 5.4 110.2± 5.0 
       
ØRRET       
APRIL 87.6± 2.4 89.7± 2.1 92.5± 3.7 90.0 ± 2.5 92.0 ± 2.7 93.2± 2.5 
JULI 105.0± 4.4 98.5± 4.0 101.3± 3.5 111.3±  104.0 ± 6.9 101.9± 4.2 
SEPTEMBER 110.3± 5.4 116.9± 5.5 117.6± 5.5 122.7± 4.1 124.7 ± 8.2 129.2± 6.9 
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VEDLEGG 2 – Gjennomsnittslengder ulike lokaliteter 

 
Gjennomsnittslengder av laks og ørret årsunger (0+) på ulike stasjoner i Suldals-
lågen i perioden 1998 til 2003. 
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VEDLEGG 3 – Tetthet av laks på ulike lokaliteter 
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VEDLEGG 4 – Tetthet av ørret på ulike lokaliteter 
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VEDLEGG 5 – Mageinnhold hos laks  

Mageinnhold hos laks 5-10 cm i september 1998 og 1999 
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Mageinnhold hos laks 5-10 cm i september 2002 og 2003 
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VEDLEGG 6 – Aldersfordeling hos smolt 
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