


FISKETETTHET OG BETYDNING AV VANNKVALITET I SIDEBEKKER TIL SULDALSLÅGEN. Sluttrapport 1998-2003  

SWECO Grøner AS Side 1 av 66 

INNHOLD 
 

1 SAMMENDRAG..................................................................................................3 
2 INNLEDNING......................................................................................................7 
3 LOKALITETER OG GJENNOMFØRING .........................................................11 

3.1 BROMMELANDSBEKKEN............................................................................................. 13 
3.2 FOSSÅNA ................................................................................................................. 15 
3.3 KVÆSTADBEKKEN..................................................................................................... 17 
3.4 MOSÅNA .................................................................................................................. 18 
3.5 STEINSÅNA............................................................................................................... 18 
3.6 TJØSTHEIMSÅNA....................................................................................................... 18 

4 METODER ........................................................................................................18 
4.1 ELFISKE ................................................................................................................... 18 
4.2 VANNTEMPERATUR ................................................................................................... 18 
4.3 GENETISKE ANALYSER .............................................................................................. 18 
4.4 MERKEFORSØK ........................................................................................................ 18 
4.5 STATISTIKK .............................................................................................................. 18 

5 RESULTATER FOR PERIODEN 1998-2003....................................................18 
5.1 TOTALTETTHETER AV LAKS- OG AUREUNGER.............................................................. 18 

5.1.1 Totaltettheter laks og aure ............................................................................. 18 
5.2 TETTHETER AV 0+ AURE ........................................................................................... 18 

5.2.1 Brommelandsbekken ..................................................................................... 18 
5.2.2 Steinsåna ....................................................................................................... 18 
5.2.3 Tjøstheimsåna................................................................................................ 18 
5.2.4 Kvæstadbekken.............................................................................................. 18 
5.2.5 Mosåna........................................................................................................... 18 
5.2.6 Fossåna.......................................................................................................... 18 

5.3 TETTHETER AV ELDRE AURE ...................................................................................... 18 
5.3.1 Brommelandsbekken ..................................................................................... 18 
5.3.2 Steinsåna ....................................................................................................... 18 
5.3.3 Tjøstheimsåna................................................................................................ 18 
5.3.4 Kvæstadbekken.............................................................................................. 18 
5.3.5 Mosåna........................................................................................................... 18 
5.3.6 Fossåna.......................................................................................................... 18 

5.4 TETTHETER AV 0+ LAKS ............................................................................................ 18 
5.4.1 Brommelandsbekken ..................................................................................... 18 
5.4.2 Steinsåna ....................................................................................................... 18 
5.4.3 Tjøstheimsåna................................................................................................ 18 
5.4.4 Kvæstadbekken.............................................................................................. 18 
5.4.5 Mosåna........................................................................................................... 18 
5.4.6 Fossåna.......................................................................................................... 18 

5.5 TETTHETER AV ELDRE LAKS....................................................................................... 18 
5.5.1 Brommelandsbekken ..................................................................................... 18 
5.5.2 Steinsåna ....................................................................................................... 18 
5.5.3 Tjøstheimsåna................................................................................................ 18 
5.5.4 Kvæstadbekken.............................................................................................. 18 
5.5.5 Mosåna........................................................................................................... 18 
5.5.6 Fossåna.......................................................................................................... 18 

5.6 VANNTEMPERATUR ................................................................................................... 18 
5.7 VEKST AV 0+ AURE OG LAKS ..................................................................................... 18 

5.7.1 Vekst av 0+ aure ............................................................................................ 18 
5.7.2 Vekst av 0+ laks ............................................................................................. 18 

5.8 MERKING OG GJENFANGST........................................................................................ 18 
5.9 GENETISKE UNDERSØKELSER.................................................................................... 18 

6 DISKUSJON .....................................................................................................18 



FISKETETTHET OG BETYDNING AV VANNKVALITET I SIDEBEKKER TIL SULDALSLÅGEN. Sluttrapport 1998-2003 
 

 SWECO Grøner AS 
Side 2 av 66  

6.1 BETYDNING AV VANNKVALITET OG KALKING.................................................................18 
6.2 SIDEBEKKENE SOM OPPVEKST- OG GYTEOMRÅDE FOR FISK .........................................18 

7 KONKLUSJON.................................................................................................18 
8 LITTERATUR....................................................................................................18 
 



FISKETETTHET OG BETYDNING AV VANNKVALITET I SIDEBEKKER TIL SULDALSLÅGEN. Sluttrapport 1998-2003  

SWECO Grøner AS Side 3 av 66 

1 SAMMENDRAG 

Målet med dette studiet har vært å finne ut om det er noen sammenheng mellom 

vannkvalitet (kalking, ikke kalking) og fisketetthet i sidebekkene (restfeltet) til 

Suldalslågen. Sekundært har det vært et mål å kartlegge hvorvidt og i hvilken grad 

laks- og aureunger benytter seg av sidebekkene som en del av sitt naturlige habitat, 

og om bekkene fungerer eller kan fungere som gyteområder for voksen sjøaure og 

laks. Seks kalkede og ukalkede sidebekker har blitt prøvefisket i mai, juni, 

september og oktober i perioden fra september 1998 til oktober 2003. Fisket har blitt 

utført med elektrisk fiskeapparat etter standard metodikk for tetthetsberegning. Det 

har også blitt gjennomført merkeforsøk (PIT-tags), i tillegg til genetisk 

artsbestemmelse av yngel som nylig har kommet opp av grusen. To av sidebekkene 

var ikke kalket (Fossåna og Kvæstadbekken), tre var kalket med doserer 

(Steinsåna, Mosåna og Tjøstheimsåna) og en bekk var terrengkalket fra høsten 

1999 (Brommelandsbekken). 

 

Det var ikke signifikante forskjeller i total tetthet av laks og aure mellom kalkede og 

ukalkede sidebekker verken i mai, juni, september eller oktober for hele perioden 

1998-2003. I Tjøstheimsåna var det to elfiskestasjoner, én på kalket strekning og en 

på ukalket strekning. Det var ikke signifikante forskjeller i total fisketetthet mellom 

kalket og ukalket stasjon i noen av månedene som ble testet. 

 

Det var med ett unntak heller ikke signifikante forskjeller i tetthet av 0+ aure, eldre 

aure, 0+ laks eller eldre laks mellom kalkede og ukalkede sidebekker, verken i mai, 

juni, september eller oktober i perioden 1998-2003. Unntaket var 0+ aure i oktober 

da tettheten var signifikant høyere i de ukalkede bekkene i forhold til de kalkede. I 

perioden 2001-2003 var det heller ikke signifikante forskjeller i tetthet av 0+ aure, 0+ 

laks eller eldre laks mellom kalket og ukalket elfiskestasjon i Tjøstheimsåna i noen 

av månedene som ble testet. I mai 2001-2003 var imidlertid tettheten av eldre aure 

på den ukalkede stasjonen i Tjøstheimsåna signifikant høyere enn på den kalkede. 

 

Det var signifikante forskjeller mellom lokalitetene i gjennomsnittlig døgngradssum i 

vekstsesongen i perioden 2001-2003. Det var signifikante forskjeller i lengden til 0+ 

aure mellom sidebekkene i perioden 1998-2003. Det var også en signifikant positiv 

sammenheng mellom 0+ lengde av aure i sidebekkene og døgngradssummen i 

sidebekkene. Når veksten til 0+ aure i sidebekkene sammenlignes med hovedelva i 
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perioden 1998-2003 var veksten i Suldalslågen signifikant bedre enn i 

Tjøstheimsåna, men signifikant dårligere enn i Mosåna og Steinsåna. Materialet av 

0+ laks er lite fra enkelte av bekkene. Mosåna, Kvæstadbekken og Tjøstheimsåna 

er derfor utelatt ved testing av forskjeller i vekst mellom sidebekkene. Veksten til 0+ 

laks fra Mosåna og Tjøstheimsåna ser imidlertid ut til å være relativt dårlig. Veksten 

til 0+ laks i Suldalslågen var signifikant dårligere enn i Steinsåna og 

Brommelandsbekken, men var ikke signifikant forskjellig fra veksten i Fossåna. For 

hele materialet var det en meget god positiv korrelasjon mellom 0+ lengde av 

laksunger i sidebekkene og døgngradssummen i vekstsesongen i sidebekkene.  

 

Av de i alt 164 årsungene som nylig hadde kommet opp av grusen på våren, og som 

ble analysert med tanke på artstilhørighet, var det 155 aure og 9 laks. Aureyngelen 

som ble samlet inn hadde en gjennomsnittslengde på 2,9 cm, mens laksen hadde 

en gjennomsnittslengde på 2,7 cm. Det ble funnet årsyngel av aure i samtlige 

sidebekker som ble undersøkt i perioden 2001-2003, mens det ble funnet årsyngel 

av laks i Brommelandsbekken i 2001 og 2002. 

 

Resultatene fra denne undersøkelsen viser ingen sammenheng mellom tetthet av 

ungfisk og hvorvidt sidebekken er kalket eller ukalket. Dette er i overensstemmelse 

med studier som rapporterer at fisk som eksponeres for vann fra sidebekkene til 

Suldalslågen ikke viser noen respons som kan tilskrives vannkvaliteten i bekkene. 

Tetthetene av 0+ laks i Brommelandsbekken har imidlertid vært høyere etter 

terrengkalking av nedbørsfeltet i 1999. Det kan derfor ikke utelukkes at kalking kan 

ha hatt en positiv effekt på laksen. Det synes imidlertid ikke å være noen 

sammenheng mellom de ulike sidebekkenes vannkvalitet (kalket, ikke kalket) og 

tilstedeværelse/tetthet av laks. Høsten 2003 ble det for eksempel ikke registrert 0+ 

laks i Brommelandsbekken. Samtidig var det gjennomgående gode tettheter av laks 

i den ukalkede Fossåna gjennom hele undersøkelsesperioden. 

 

Selv om Fossåna har gode forekomster av både laks og aure, har denne 

sidebekken flere ganger blitt karakterisert som sterkt forsuret. Karakteristikken sterkt 

forsuret er først og fremst gitt på bakgrunn av forsuringsindeksen for bunndyr. 

Basert på vannkvaliteten i Fossåna har det også blitt trukket frem at denne bekken 

har dårlige forhold for fisk. De vannkjemiske og fiskefysiologiske undersøkelsene 

som er utført i denne bekken gir derimot ikke støtte for å betegne vannkvaliteten 

som moderat eller sterkt forsuret. Tetthetsregistreringer av laks- og aureunger i 

Fossåna viser også at denne bekken har like høye og til dels høyere fisketettheter 
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enn flere av de kalkede sidebekkene til Suldalslågen. Det er derfor vanskelig å finne 

vannkjemiske faktorer som kan være begrensende for forekomsten av fisk i 

Fossåna, og det underbygger at vannkvaliteten i bekken ikke kan karakteriseres 

som for dårlig for fisk. Tilsvarende finnes det ingen signifikant forskjell i tetthet av 

laks oppstrøms og nedstrøms kalkdosereren i Tjøstheimsåna. Dette underbygger 

vår generelle oppfatning om at forsuring ikke, eller i svært liten grad, er en 

begrensende faktor i Suldalsvassdraget utover de begrensningene som ligger i 

vassdragets naturlige vannkjemiske forhold. 

 

Det er et relativt stort misforhold mellom bunndyrindeks og andre viktige 

forsuringsindikatorer som vannkjemi og fisketetthet i sidebekkene til Suldalslågen. 

Dette viser at det må utvises forsiktighet ved karakterisering av sidebekkenes 

generelle forsuringstilstand basert på kun én forsuringsindikator (bunndyrindeks). 

 

Alle de undersøkte sidebekkene benyttes i varierende grad som oppvekstområder 

av laks- og aureunger. Fiskebestanden i sidebekkene er sammensatt av fiskeunger 

som har vandret opp fra hovedelven og fiskeunger som stammer fra gyting i 

sidebekkene. Sannsynligvis øker andelen fiskeunger fra hovedelva med alderen på 

fiskeungene. Eldre fiskeunger er større og mer mobile og kan lettere vandre opp i 

sidebekkene sammenlignet med årsunger. Kunnskapen om ungfiskbestanden i 

sidebekkene om vinteren er mindre, men det er registrert både 0+ og eldre laks- og 

aureunger i sidebekkene også på denne tiden av året. 

 

Resultatene viser at fisk gyter i sidebekkene til Suldalslågen, spesielt aure. Det ble 

funnet årsyngel av aure som nylig hadde kommet opp av grusen i samtlige 

sidebekker som ble undersøkt. I tillegg viser dette studiet at laksen tidvis gyter i 

Brommelandsbekken. Hvorvidt laksen, i likhet med aure, benytter andre sidebekker 

enn Brommelandsbekken til gyting er usikkert. Samlet tyder imidlertid denne 

undersøkelsen på at laks gyter i andre sidebekker enn Brommelandsbekken, men at 

dette bare skjer enkelte år. 

 

Denne undersøkelsen viser altså at det ikke er noen sammenheng mellom 

vannkvalitet (kalking, ikke kalking) og fisketetthet i sidebekkene til Suldalslågen. 

Registreringene av ungfisktettheter i de ulike sidebekkene er dessuten en sterk 

indikasjon på at vannkvaliteten i Suldalsvassdraget er tilfredsstillende for fisk og at 

kalkingen ikke synes å være avgjørende for fiskebestandene. Både laks- og 
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aureunger benytter sidebekkene som en del av sitt naturlige habitat, og de synes å 

være verdifulle oppvekstområder for begge artene.  
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2 INNLEDNING 

Suldalsvassdraget er det største vassdraget i Rogaland fylke. Suldalslågen som er 

22 km lang og utgjør elvestrekningen fra Suldalsvatnet (68 moh) til Sandsfjorden, 

har en storlaksstamme (Salmo salar). På 90-tallet var det en kraftig og 

bekymringsfull tilbakegang i denne laksestammen (Kaasa et al. 1998). Det kan være 

flere forklaringer på denne tilbakegangen, og det er ikke usannsynlig at flere faktorer 

både i og utenfor vassdraget har medvirket til dette (Kaasa et al. 1998). Når det 

gjelder begrensende faktorer i selve Suldalslågen har det blant annet blitt lagt vekt 

på i hvilken grad Suldalslågen er påvirket av forsuring, og i hvilken grad 

reguleringene har innvirket på vannkvaliteten i elva (Heggberget et al. 1994; Kaste 

et al. 1995; Kaasa et al. 1998).  

 

Vannkvaliteten i restfeltet til Suldalslågen har blitt beskrevet som dårlig, spesielt 

under kraftig nedbør og flom hvor pH kan gå ned mot 4,5 (Heggberget et al. 1994; 

Blakar 1995; Kaste et al. 1995; Blakar 1999). Det er også påpekt at pH i selve 

Suldalslågen har gått ned mot 5,0 under de samme nedbør- og flomepisodene, og 

at dette henger sammen med den endrete manøvreringen etter Ulla-Førre-

reguleringen (Blakar 1995; Kaste et al. 1995; Blakar 1999). På bakgrunn av disse 

vannkjemiske observasjonene, og det faktum at laksebestanden i Suldalslågen var 

sterkt redusert, ble det besluttet å kalke Suldalsvassdraget (DN 1999). Fullkalkingen 

(tre sidebekker og hovedelva ved Osvad) kom i gang i februar 1998 (DN 1999). Et 

sentralt spørsmål de siste årene har likevel vært om vannkvaliteten i 

Suldalsvassdraget er for dårlig for laks, og om den faktisk er årsaken, eller bidrar, til 

tilbakegangen i laksestammen. Meningene om dette er delte (Poléo 2004).  

 

Finstad et al. (1999; 2000) peker på en redusert evne hos suldalslaksen (både 

anleggsfisk og villfisk) til å osmoregulere i saltvannstester, mens fisken ellers ser ut 

til å osmoregulere tilfredsstillende i ferskvann. Det argumenteres med at selv om det 

ikke påvises noen tetthetsreduksjon av yngel i Suldalsvassdraget, kan akkumulering 

av aluminium på gjeller svekke saltvannstoleransen, som igjen kan innvirke på 

marin overlevelse (Kroglund & Finstad 2001; Kroglund & Finstad 2003). Flere andre 

studier peker imidlertid mot at forsuring ikke er noen reell trussel mot laksen i 

Suldalslågen (Øxnevad & Poléo 1998; Poléo et al. 2001; Jensen et al. 2001; 

Schjolden et al. 2001; Poléo et al. 2002; Jensen et al. 2002; Jensen et al. 2003). 

Flere av disse studiene har undersøkt hvordan ungstadier av laks påvirkes av de 
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antatt dårligste vannkvalitetene (lav pH og forhøyde konsentrasjoner av Al) i 

Suldalsvassdraget (Øxnevad & Poléo 1998; Poléo et al. 2001; Schjolden et al. 2001; 

Poléo et al. 2002; Flodmark et al. 2003). Konklusjonen fra disse undersøkelsene har 

vært at laksen ikke viser noen negativ respons på sure episoder i forbindelse med 

nedbør og flom. Det påpekes at dette skyldes at de sure episodene er for kortvarige 

til at laksen tar skade av dem (Schjolden et al. 2001). Selv om laksen ikke viser 

noen respons i forsøk med disse vannkvalitetene, har det vært et spørsmål om 

fisken likevel trives og kan leve i de sidebekkene hvor vannkvaliteten er preget av 

episodiske endringer i forbindelse med nedbør og flom. Det primære målet med 
dette studiet har derfor vært å finne ut om det er noen sammenheng mellom 
vannkvalitet (kalking, ikke kalking) og fisketetthet i sidebekkene (restfeltet) til 
Suldalslågen. 
 

Sidebekker til større elver kan ha høye tettheter av ungfisk og være viktige 

oppvekstområder (Erkinaro et al. 1998; McCormick et al. 1998; Saltveit & Brodtkorb 

1999). Sidebekker kan også være viktige gyteområder, særlig for auren (Salmo 

trutta) (Saltveit & Brodtkorb 1999). 

 

Ungfiskbestanden i sidebekkene til Suldalslågen består av fiskeunger som stammer 

fra gyting i sidebekkene samt fiskeunger som har vandret opp fra hovedelven. 

Lillehammer (1974) dokumenterte at det foregikk en viss grad av vandring av 

fiskeunger mellom Suldalslågen og sidebekkene. Dette fenomenet er også 

dokumentert i andre vassdrag (Erkinaro et al. 1998). Årsakene til oppvandringen i 

sidebekkene kan være flere. Bedre tilgang på næring eller gode skjulesteder kan 

være en årsak, samtidig som vanntemperaturen kan være gunstigere. Generelt vet 

man mindre om ungfiskbestanden i sidebekker om vinteren, men i Suldal er det 

registrert både 0+ og eldre laks- og aureunger i sidebekkene også på denne 

årstiden (C. Jensen, upubl. data). 

 

Et sentralt spørsmål er om alle størrelsesgrupper av fiskeunger vandrer mellom 

hovedvassdrag og sidebekker. Nedstrøms vandringer av både årsunger og eldre 

laks- og aureunger er dokumentert en rekke ganger (Youngson et al. 1983; Thorpe 

et al. 1988; Cunjak et al. 1989). Når det gjelder oppstrøms vandringer er bildet noe 

mer komplisert. Eldre fiskeunger (>0+) kan vandre oppstrøms til dels lange 

avstander. I Tana er det vist at eldre laksunger kan vandre fra hovedelva og mer 

enn 10 km opp i mindre sidevassdrag (Erkinaro et al. 1998). I noe mindre målestokk 

har Økland et al. (2003) registrert både oppstrøms (110 m) og nedstrøms (600 m) 
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vandring av eldre laksunger i Altaelva. Oppstrøms vandringer av eldre fiskeunger av 

andre laksefisk er også dokumentert (Jonsson 1985; Kahler et al. 2001). 

 

Årsunger av laks og aure er derimot mindre mobile enn eldre fiskeunger og er antatt 

å være mer stasjonære den første vekstsesongen (Egglishaw & Shackley 1980; 

Erkinaro et al. 1998 samt referanser i denne, McCormick et al. 1998). Nedstrøms 

vandringer på opp til én km er imidlertid dokumentert for 0+ laksunger (Webb et al. 

2001). Oppstrøms vandringer av 0+ laks er så langt vi kjenner til kun dokumentert 

over små avstander (20-90 m) (Webb et al. 2001; Steingrimsson & Grant 2003), 

men lengre vandringer er dokumentert hos andre laksefisk blant annet aure 

(Jackson 1980), sockeye salmon (Oncorhynchus nerka) (Brannon 1972), 

regnbueaure (Oncorhynchus mykiss) (Northcote 1962) og coho laks (Oncorhynchus 

kisutch) (Kahler et al. 2001). 

 

De tidligste publiserte tetthetsdataene av laks- og aureunger i sidebekkene til 

Suldalslågen, som vi kjenner til, er fra 1976 (Lillehammer et al. 1976). Forekomst og 

tetthet av ungfisk ble da undersøkt på flere stasjoner i hovedelva, samt i Fossåna og 

to andre sidebekker. Både i juni og september 1976 var det både laks- og aureunger 

tilstede i Fossåna (Juni: 2,0 og 16,4 individer/100 m2 av henholdsvis laks og aure; 

September: 49,1 og 45,7 ind/100 m2 av laks og aure). I 1986 ble det gjennomført en 

vurdering av de ulike sidebekkenes egnethet som utsettingslokaliteter for 

lakseunger, samtidig som tettheten av laks- og aureunger ble registrert i flere av 

sidebekkene til Suldalslågen (Lillehammer 1986). Konklusjonen den gangen var at 

mange av sidebekkene var svært godt egnet som oppvekstområder, og det var til 

dels relativt gode tettheter av laks- og aureunger i flere av dem. I perioden 1988-94 

ble det derfor årlig satt ut mellom 14 000 og 85 000 lakseyngel i sidebekkene til 

Suldalslågen. 

 

I 1989-90 ble fem av sidebekkene til Suldalslågen igjen undersøkt (Sund & Semb 

1991). Det ble funnet fisk i alle sidebekkene, men tetthetene om våren var i enkelte 

bekker svært lav. Det ble også rapportert svært lave pH verdier (4,2 - 4,8) fra en av 

feltturene (24. april 1990) hvor det ble registrert lave fisketettheter (Sund & Semb 

1991). Etter 1994 gikk man bort fra å benytte sidebekkene som utsettingslokaliteter 

fordi man antok at de var for sure til å kunne fungere som oppvekstområder for 

fiskeyngel (Brev til Statkraft fra Zoologisk museum, UiO, ved henholdsvis S.J. 

Saltveit, datert 4.3.1992 og A. Lillehammer, datert 21.4.1992). Denne antagelsen 

bygger på rapporten til Sund & Semb (1991) (S.J. Saltveit, pers. medd.). Alle pH-
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verdiene som ble målt 24. april 1990 var betydelig lavere enn det andre har målt 

under tilsvarende perioder (Blakar 1995). Det er derfor mulig at disse verdiene var 

for lave (målefeil). Denne antagelsen støttes av at pH lå rundt 6,0 under en kraftig 

flom om høsten samme år (Sund & Semb 1991). Etter 1994 har det vært sparsomt 

med fiskeundersøkelser i sidebekkene (Nesheim Hovda 1997), før denne 

undersøkelsen startet i 1998. 

 

Det sekundære målet med denne undersøkelsen har derfor vært å kartlegge 
hvorvidt og i hvilken grad laks- og aureunger benytter seg av sidebekkene 
som en del av sitt naturlige habitat, og om bekkene fungerer eller kan fungere 
som gyteområder for voksen sjøaure og laks. 
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3 LOKALITETER OG GJENNOMFØRING 

Seks ulike sidebekker har blitt prøvefisket i mai, juni (juli i 1999), september (ikke 

2003) og oktober i perioden fra september 1998 til oktober 2003 (Figur 1). 

Opprinnelig var det også en stasjon i kraftverksbekken ut fra Sand Kraftverk, men 

denne stasjonen ble tatt ut av undersøkelsen i 2001. Alle lokalitetene, en stasjon i 

hver sidebekk, ble karakterisert i forhold til følgende parametere ved hver felttur: 

vannhastighet, vanndybde, begroing, substrat og grad av skjul. Vannstanden i hver 

sidebekk ble også registrert (med unntak av Kvæstadbekken der det ikke finnes 

noen målestav). I 2001 ble 4 ekstra stasjoner innlemmet i undersøkelsen. Dette var 

tilleggsstasjoner i enkelte av sidebekkene (Brommelandsbekken, Fossåna, 

Steinsåna og Tjøstheimsåna) som allerede inngikk (fra 1998) i undersøkelsen. I 

tillegg til lokalitetsbeskrivelsen i denne rapporten er også sidebekkene beskrevet og 

kartlagt i forbindelse med andre undersøkelser (Lunde 2002; Gravem & Jensen 

2003). Her finnes det også detaljerte beskrivelser av habitatforholdene i 

sidebekkene samt lengde på anadrom strekning for hver enkelt sidebekk. 
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Figur 1. Suldalslågen med undersøkte sidebekker samt inntegnede 

elfiskestasjoner og kalkdoserere. 
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3.1 Brommelandsbekken 
Brommelandsbekken renner ut i Suldalslågen ved Hiim (Figur 1). Her har vi hatt to 

elfiskestasjoner. Elfiskestasjon 1 ligger ca 300 m ovenfor utløpet og nedenfor et 

fosseparti som utgjør et vandringshinder for anadrom fisk videre oppover i bekken 

(Figur 2). Substratet på stasjonen domineres av grus og grov grus med innslag av 

stein, blokk og sand. Vanndypet varierer mellom 0 og 30 cm. Strømhastigheten er 

lav til middels (<0,2 og 0,2-0,5 m/s). Begroingen i selve bekken er sparsom, men det 

er mye kantvegetasjon og kantstein langs bekken som gir godt med skjul for ungfisk. 

Brommelandsbekken synes å være et meget godt gyteområde, spesielt for aure 

(Gravem & Jensen 2003).  

 

Elfiskestasjon 2 i Brommelandsbekken ligger ca 120 meter nedstrøms den 

opprinnelige stasjonen (Figur 3). Denne stasjonen domineres av grus og grov grus. 

og noe kantstein. Vanndypet varierer mellom 0 og 50 cm. Strømhastigheten er lav 

(<0,2 m/s), og det er lite begroing. 

 

Brommelandsbekken var blant de sureste sidebekkene til Suldalslågen (Blakar 

1995; Blakar 1999) frem til november 1999 da nedbørfeltet ble terrengkalket (Hindar 

& Skancke 2001). I forbindelse med overvåkingen av kalkingsvirksomheten i 

Suldalsvassdraget er det imidlertid trukket frem at Brommelandsbekken bærer 

tydelig preg av forsuring og at forholdene var dårligere i 2000 sammenlignet med 

1999 (DN 2001). Dette er imidlertid ikke i overensstemmelse med Hindar & Skancke 

(2001) som rapporterer en betydelig bedring i vannkjemi allerede mot slutten av 

1999. Dataene viser at vannkvaliteten varierte mer tidligere enn før terrengkalkingen 

ble gjennomført, slik også Hindar & Skancke (2001) rapporterer. 

 

Så langt vi kjenner til er det tidligere gjennomført to undersøkelser hvor tetthet av 

fiskeunger i Brommelandsbekken er rapportert (Lillehammer 1986; Sund & Semb 

1991). I august/september 1986 var tettheten av laks- og aureunger 19,4 og 6,7 per 

100 m2 (Lillehammer 1986). Antall fisk som ble fanget var imidlertid lavt (2 aure og 4 

laks). Mai 1989 var tettheten av aureunger 42,6 per 100 m2, mens det kun ble 

fanget én laks (Sund & Semb 1991). I august 1989 var tettheten av laks og aure 

henholdsvis 11 og 13,4 per 100 m2. I april 1990 var tettheten av laks 46 per 100 m2. 

Det ble ikke oppgitt tetthetstall for auren, men det ble fanget 4 individer på 126 m2 

(Sund & Semb 1991). 

 



FISKETETTHET OG BETYDNING AV VANNKVALITET I SIDEBEKKER TIL SULDALSLÅGEN. Sluttrapport 1998-2003 
 

 SWECO Grøner AS 
Side 14 av 66  

Et gjødselutslipp førte til omfattende fiskedød i Brommelandsbekken våren 2001. 

Det ble ikke registrert fisk på de to stasjonene i Brommelandsbekken i mai eller juni 

2001. Det ble derimot registrert årsyngel i juni 2001. Disse var imidlertid for små til å 

være fangbare på dette tidspunktet og har ikke inngått i tetthetsundersøkelsen.  

 
Figur 2. Elfiskestasjon 1 i Brommelandsbekken (Foto: Carsten Jensen, høsten 

1998). 
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Figur 3. Elfiskestasjon 2 i Brommelandsbekken. Personene på bildet er 

Joachim Schjolden (venstre) og Carsten Jensen (høyre) (Foto: Finn 
Gravem, juni 2001). 

3.2 Fossåna 
Fossåna renner ut i Suldalslågen ved Foss ca 1,5 km ovenfor Juvet (Figur 1). Ca 

0,5 km fra Fossånas utløp i Suldalslågen ligger det en høy foss som danner et 

naturlig vandringshinder for fisk (Gravem & Jensen 2003). 

 

I Fossåna har vi hatt to elfiskestasjoner. Elfiskestasjon 1 har en nedre grense ca 80 

m ovenfor utløpet i Suldalslågen (Figur 4). Substratet domineres av stein og grov 

grus. Vannhastigheten er middels (0,2-0,5 m/s) til høy (0,5-1,0 m/s), men på enkelte 

partier er den lav (<0,2 m/s). Dybden varierer mellom 0 og 30 cm. Det er lite 

begroing på denne stasjonen. Elfiskestasjon 2 i Fossåna ligger ca 250 meter 

oppstrøms elfiskestasjon 1 (Figur 5). Substratet domineres av stein med innslag av 
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blokk og grus. Vannhastigheten er også her middels til høy. Dybden varierer mellom 

0 og 45 cm. Begroingen er middels (påvekstalger). 

 

Fossåna er ikke kalket, og er blant de sureste sidebekkene til Suldalslågen (Blakar 

1995; Blakar & Haaland 2000, 2001). Vi har tidligere funnet at gjennomsnittlig pH 

(basis vannføring og flommer inkludert) er 5,7, at konsentrasjonen av Alr i 

gjennomsnitt er 104 µg/l, mens gjennomsnittet for Ali er 20 µg/l (Jensen et al. 2001). 

Dette samsvarer godt med hva andre rapporterer (Blakar 1995; Blakar 1999; Blakar 

& Haaland 2000; 2001). 

 

De tidligste publiserte dataene vi kjenner til vedrørende laks- og auretettheter i 

Fossåna er fra 1976 (Lillehammer et al. 1976). Fossåna og to andre sidebekker ble 

da undersøkt i tillegg til flere stasjoner i hovedelva. Både i juni og september 1976 

var det både laks- og aureunger tilstede i Fossåna (Juni: 2,0 og 16,4 per 100 m2 av 

laks og aure; September: 49,1 og 45,7 per 100 m2 av laks og aure). I 

august/september 1986 var tettheten av laks og aure henholdsvis 97,6 og 40,4 per 

100 m2 (Lillehammer 1986). I mai 1989 ble det kun fanget én aure ved lav 

vannføring, mens tettheten i august 1989 var 72,1 og 37,7 laks- og aureunger per 

100 m2 (Sund & Semb 1991). I april 1990 ble det fanget 3 aurer, men vannføringen 

ble ikke oppgitt (Sund & Semb 1991). Andre fiskeregistreringer i Fossåna er blant 

annet utført av Nesheim Hovda (1997) og i en kort periode under 

overvåkingsundersøkelser i regi av DN (2000; 2001). I tillegg er det gjennomført 

enkeltstående elfiskerunder for å samle inn materiale til bruk i forsøk (Strand et al. 

2001; Strand et al. 2003). 
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Figur 4. Fossåna (deler av stasjon 1) (Foto: Finn Gravem, september 2001). 
 

 
Figur 5. Fossåna (øvre del av stasjon 2 ses nederst på bildet) (Foto: Finn 

Gravem, juni 2001). 

3.3 Kvæstadbekken 
Kvæstadbekken har sitt utløp i Suldalslågen ved Kvæstad ca 1,5 km ovenfor 

Fossåna (Figur 1). Tilgjengelig strekning for anadrom fisk er ca 0,7 km (Gravem & 

Jensen 2003). I Kvæstadbekken ligger elfiskestasjonen ca 60 m ovenfor utløpet i 
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Suldalslågen (Figur 6). Substratet domineres av stein og grov grus. 

Vannhastigheten er lav (<0,2 m/s). Vanndybden varierer mellom 0 og 20 cm. Det er 

relativt lite begroing i bekken, men det er mye kantvegetasjon og overhengende 

elvebanker som gir mye skjul til fisken. I 1999 ble en del av kantvegetasjonen langs 

den ene elvebredden hogd ned. Så langt vi kjenner til er det ikke tidligere 

gjennomført ungfiskregistreringer i Kvæstadbekken. 

 

Kvæstadbekken er ikke kalket. Vi har tidligere funnet at gjennomsnittlig pH (basis 

vannføring og flommer inkludert) er 6,4, at konsentrasjonen av Alr i gjennomsnitt er 

138 µg/l, mens gjennomsnittet for Ali er 20 µg/l (Jensen et al. 2001). Dette er i 

rimelig god overensstemmelse med hva andre rapporterer (Blakar & Haaland 2000; 

2001). 

 

 
Figur 6. Elfiskestasjon i Kvæstadbekken (Foto: Joachim Schjolden, juni 2001). 

3.4 Mosåna 
Mosåna renner ut i Suldalslågen ved Mo ca 600 m ovenfor klekkeriet ved Ritland 

(Figur 1). Tilgjengelig strekning for anadrom fisk er ca 0,8 km (Gravem & Jensen 

2003). I Mosåna ligger elfiskestasjonen ca 100 m ovenfor utløpet i Suldalslågen 

(Figur 7). Substratet domineres av stein og blokk med innslag av grov grus. 

Vannhastigheten er lav (<0,2 m/s), men på enkelte partier er det litt høyere 

strømhastighet. Vanndybden varierer mellom 0 og 40 cm. Dette er den sidebekken 
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med kraftigst begroing, bestående av trådformede grønnalger og mose (Gravem & 

Jensen 2003). 

 

Mosåna er kalket. Vi har tidligere funnet at gjennomsnittlig pH på stasjonen som 

elfiskes er 6,4 (basis vannføring og flommer inkludert), at konsentrasjonen av Alr i 

gjennomsnitt er 143 µg/l, mens gjennomsnittet for Ali er 25 µg/l (Jensen et al. 2001). 

Blakar & Haaland (2000; 2001) rapporterer til sammenligning en noe bedre 

vannkvalitet enn det vi har målt (gjennomsnittlig pH 6,3-6,9, Ala 40-70 µg/l, Ali 10 

µg/l). Før kalking var derimot Mosåna surere med gjennomsnittlig pH under 6,0 

(Blakar 1995; 1999). 

 

I 1996 ble det påvist både 0+ og eldre aure i Mosåna i juli, september og november 

(Nesheim Hovda 1997). I tillegg ble det påvist eldre laks i juli og november.  

 

I 2003 ble byggingen av et småkraftverk i Mosåna igangsatt. Kraftverket ble satt i 

drift ved årsskiftet 2003/2004. I utgangspunktet vil ikke dette påvirke vannføring eller 

fisketetthet på elfiskestasjonen som ligger nedstrøms kraftverksutslippet. 

 

 
Figur 7. Elfiske i Mosåna juni 2001. Carsten Jensen (venstre) og Joachim 

Schjolden (høyre). (Foto: Finn Gravem). 
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3.5 Steinsåna 
Steinsåna renner ut i Suldalslågen ca 1,5 km nedenfor Lindum (Figur 1). Tilgjengelig 

strekning for anadrom fisk er ca 1,5 km opp til en markert foss nedstrøms 

Underbakkatjern. I Steinsåna har vi hatt to elfiskestasjoner. Elfiskestasjon 1 ligger 

ca 400 m ovenfor utløpet i elven, i en langstrakt kulp (Figur 8). Substratet  

domineres av stein, grov grus og en del blokk på stasjonens øvre del. 

Vannhastigheten er lav (< 0,2 m/s). Vanndybden kan være så mye som 60 cm. Det 

er lite begroing i bekken.  

 

Elfiskestasjon 2 i Steinsåna  ligger ca 230 meter nedstrøms den opprinnelige 

stasjonen (Figur 9). Elfiskestasjonen ligger på en strykstrekning, med en middels 

vannhastighet. Substratet domineres av stein. Dybden varierer fra 0 til 40 cm. 

Begroingen er sparsom. 

 

Steinsåna er kalket. Vi har tidligere funnet at gjennomsnittlig pH på stasjonen som 

elfiskes er 6,6 (basis vannføring og flommer inkludert), at konsentrasjonen av Alr i 

gjennomsnitt er 88 µg/l, mens gjennomsnittet for Ali er 17 µg/l (Jensen et al. 2001). 

Dette er i rimelig god overensstemmelse med hva andre finner (Blakar & Haaland 

2000; 2001). Før fullkalkingen av Suldalsvassdraget, med plassering av kalkdoserer 

i en del av nedbørsfeltet til Steinsåna (Tveitliåna), var ikke Steinsåna spesielt sur 

med gjennomsnittlig pH rundt 6,0 (Blakar 1995; 1999). Dette kan skyldes at enkelte 

innsjøer i nedbørsfeltet til Steinsåna ble kalket i perioden før fullkalkingen av 

vassdraget kom i gang. 

 

I august/september 1986 var tettheten av aureunger i Steinsåna 25,4 og 21,6 per 

100 m2 på to ulike stasjoner (Lillehammer 1986). Tettheten av laks på de samme 

stasjonene var 24,2 og 86,3 per 100 m2. I mai 1989 var tettheten av laks- og 

aureunger ca to km opp i Steinsåna på 2,7 og 8,5 per 100 m2 (Sund & Semb 1991). 

I september 1989 var tettheten av laks- og aureunger 47,9 og 37,8 per 100 m2 

(Sund & Semb 1991). I tillegg er det gjennomført enkeltstående elfiskerunder for å 

samle inn materiale til bruk i forsøk (Strand et al. 2001). 
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Figur 8. Steinsåna juni 2002. Elfiskestasjon 1 (Foto: Finn Gravem). 
 

 
Figur 9. Steinsåna juni 2002. Elfiskestasjon 2 (Foto: Finn Gravem). 
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3.6 Tjøstheimsåna 
Tjøstheimsåna renner ut i Suldalslågen på motsatt side av Lindum (Figur 1). 

Tilgjengelig strekning for anadrom fisk er ca 1,4 km (Gravem & Jensen 2003). I 

Tjøstheimsåna har vi hatt to elfiskestasjoner. Elfiskestasjon 1 ligger ca 350 m 

oppstrøms utløpet i elven og ca 180 meter nedenfor kalkdosereren i bekken (Figur 

10). Substratet domineres av stein og grov grus. Vannhastigheten er middels (0,2-

0,5 m/s). Vanndybden varierer mellom 0 og 40 cm. Det er lite begroing i bekken. 

  

Tjøstheimsåna kalkes og nedstrøms kalkdosereren er pH høy. Vi har tidligere funnet 

at gjennomsnittlig pH på denne stasjonen er 6,7 (basis vannføring og flommer 

inkludert), at konsentrasjonen av Alr i gjennomsnitt er 137 µg/l, mens gjennomsnittet 

for Ali er 21 µg/l (Jensen et al. 2001). Blakar & Haaland (2000; 2001) rapporterer til 

sammenligning en noe mer moderat, men god, vannkvalitet de siste årene enn det 

vi har målt (gjennomsnittlig pH 6,2-6,3, Ala 35-75 µg/l, Ali 10-12 µg/l). Før 

fullkalkingen av Suldalsvassdraget var Tjøstheimsåna sur. Det foreligger lite data fra 

Tjøstheimsåna før kalking. Foruten egne undersøkelser (se nedenfor), oppgir Blakar 

& Digernes (1992) at 25/2-1991 var pH 5,45 og den totale konsentrasjonen av 

aluminium 156 µg/l. 

 

Elfiskestasjon 2 i Tjøstheimsåna ligger ca 150 meter oppstrøms kalkdosereren 

(Figur 11). Substratet på stasjonen domineres av stein med innslag av grus og 

blokk. Dybden varierer fra 0 til 50 cm. Vannhastigheten er lav til middels høy. 

Begroingen er sparsom. 

 

Vi har målt og beregnet at gjennomsnittlig pH oppstrøms kalkdosereren er 5,7 (basis 

vannføring og flommer inkludert, perioden 1997-2000), at konsentrasjonen av Alr i 

gjennomsnitt er 116 µg/l, mens gjennomsnittet for Ali er 18 µg/l. 

 

I august/september 1986 var tettheten av laks- og aureunger i Tjøstheimsåna 6,4 og 

25,7 per 100 m2 (Lillehammer 1986). I april 1990 ble et område oppstrøms der 

dagens kalkdoserer ligger elfisket. Stasjonen ble da kun avfisket to ganger pga lite 

fisk (4 aure og 4 laks) (Sund & Semb 1991). 
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Figur 10. Tjøstheimsåna Stasjon 1, juni 2002 (kalket strekning) (Foto: Finn 

Gravem). 
 

 
Figur 11. Tjøstheimsåna stasjon 2, juni 2002 (ukalket strekning) (Foto: Finn 

Gravem). 
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4 METODER 

4.1 Elfiske 
Alle stasjonene har vært de samme i undersøkelsesperioden, med unntak av 

stasjonen i Kraftverksbekken som ble tatt ut av undersøkelsen i 2001 og 4 nye 

stasjoner som ble inkludert i 2001. Det ble opprettet én ny stasjon i 

Brommelandsbekken, Fossåna, Steinsåna og Tjøstheimsåna. Stasjonenes lengde 

har vært holdt konstant hele tiden, mens bredden har variert noe avhengig av 

vannføringen. Totalt avfisket areal har derfor variert litt fra gang til gang. Det har 

imidlertid blitt lagt vekt på at vannføringen skulle være så lik som mulig under 

prøvefisket. I tillegg til prøvefiske ble vannstanden og vanntemperatur registrert på 

alle stasjonene under hver felttur. Det ble utført et tre-gangers elfiske etter standard 

metode for beregning av fisketetthet (Zippin 1958). Når konfidensintervallet 

overstiger 75% av estimatet er det benyttet et estimat som tar utgangspunkt i at den 

fisken som ble fanget utgjorde 87,5% av det som var av fisk på det aktuelle arealet. 

Dette vil si at 50% av fisken antas å ha blitt fanget i hver fiskeomgang. Ved 

beregning av gjennomsnittstettheter i ulike tidsperioder er tetthetene addert og 

summen deretter dividert på antall observasjoner. All fisk som ble fanget ble målt før 

den ble satt ut igjen. Fiskens lengde ble målt til nærmeste mm i naturlig utstrakt 

tilstand. På bakgrunn av lengdefordelingen ble fisken delt inn i årsyngel (0+) og 

eldre fisk. Om høsten brukes 0+ som betegnelse på årets yngel. I mai-juni er årets 

yngel for liten til å være fangbar og blir i liten grad fanget. Under vårfisket blir derfor 

betegnelsen 0+ brukt om yngel som er ett år gammel. I 1999 måtte elfiskerunden i 

juni utsettes til juli. Dette gjorde at tetthetsdata fra juli 1999 ble utelatt fra 

tetthetsberegningene, fordi årsungene i liten grad var fangbare og ettåringene var 

vanskelig å skille fra eldre fisk på grunnlag av lengdefordelinger. I 2003 ble det ikke 

gjennomført noen elfiskerunde i september. 

4.2 Vanntemperatur 
Fra april 2001 har temperaturloggere (døgnmålinger) ligget ute i alle de undersøkte 

sidebekkene. I Steinsåna har det ligget en logger siden 1989. I tillegg finnes det 

data fra vanntemperaturloggerne i selve Suldalslågen (Tjelmane, nederst i elva og 

Suldalsosen, øverst i elva). Sommeren 2002 var tørr og det medførte at 

vannføringen i perioder var lav i enkelte av sidebekkene. Dette førte til at 

temperaturloggerne i Steinsåna, Tjøstheimsåna og Kvæstadbekken var tørrlagte i 

korte perioder (Kvambekk 2003). De beregnede døgngradssummene for disse 
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sidebekkene i 2002 er derfor sannsynligvis noe høyere enn de faktiske 

døgngradssummene.  

4.3 Genetiske analyser 
Fordi det kan være vanskelig å artsbestemme yngel som nylig har kommet opp av 

grusen, har vi valgt å benytte genetiske metoder for dette. Målet var å finne ut om 

0+ laks som ble funnet om våren kunne stamme fra gyting i sidebekkene. Våren 

2001, 2002 og 2003 ble det derfor samlet inn yngel som nettopp hadde kommet opp 

av grusen. Antallet yngel som ble samlet inn fra hver sidebekk var tilfeldig, og må 

betraktes som stikkprøver fra de enkelte sidebekkene. Materialet er således relativt 

begrenset og kan ikke benyttes til å si noe om mengdefordelingen av laks og aure i 

bekkene. I alt 164 yngel ble samlet inn og sendt til analyse, og det var mellom 1 og 

18 individer fra hver prøvetaking og hver lokalitet. All yngel som ble samlet inn ble 

lengdemålt.  

 

De genetiske analysene ble gjort av Marit Syversveen og seniorforsker Kjetil Hindar 

(NINA-Trondheim). DNA fra yngelen ble isolert med den såkalte ”chelex”-metoden, 

og DNA-fragmenter ble oppformert med en enzymatisk reaksjon (PCR). 

Artstilhørigheten ble undersøkt i ett gen fra cellekjernens DNA: et 5S rDNA-gen som 

av Pendás et al. (1995) er vist å kunne skille mellom laks, aure, og laksXaure-

hybrider. Som referanse i analysene inngikk 1 laks, 1 aure og 1 laksXaure-hybrid fra 

Oselven ved Bergen, som tidligere var artsbestemt av NINA og internasjonale 

medarbeidere i et EU-prosjekt (NINA et al. 1997). 

4.4 Merkeforsøk 
I juni og september 2001 ble 82 laksunger og 83 aureunger i Fossåna, Mosåna, 

Steinsåna og Tjøstheimsåna merket med PIT-tags (Passive Integrated 

Transponder). PIT-tags  er små (12 mm lange) glassampuller med 

mikroprosessorer. De er ”livløse” inntil de blir aktivert av en elektronisk leser. Da 

sendes det en unik alfanumerisk kode til leseren. Etter fangst ble fisken som skulle 

merkes bedøvet med benzocaine, og merket ble deretter injisert i bukhulen med en 

sprøyte. Kun fisk over 9 cm ble merket. Etter merkingen ble fisken holdt oppbevart i 

en bøtte med vann inntil de hadde kviknet til igjen. Samtidig ble det kontrollert at 

ingen av fiskene hadde tatt umiddelbar skade av inngrepet. Fisken ble deretter satt 

ut der den var fanget. Under alle etterfølgende elfiskerunder, fra september 2001 til 

september 2002, ble all fisk som ble fanget og var over 9-10 cm undersøkt for PIT-

tags. 
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4.5 Statistikk 
Alle statistiske tester ble utført i programmet JMP (Versjon 4). Forskjeller i tetthet 

mellom kalkede og ukalkede bekker ble testet med t-test. Tettheten i de kalkede og 

ukalkede bekkene i hver enkelt måned ble testet mot hverandre. For eksempel ble 

tettheten i de ukalkede bekkene i oktober i perioden 1998-2003 testet mot 

tetthetene i de kalkede bekkene i oktober i perioden 1998-2003. Det ble undersøkt 

om det var autokorrelasjon i dataseriene (avhengighet) i de seks ulike bekkene i 

perioden 1998-2003. Graden av autokorrelasjon var generelt liten med unntak av 

data fra juni måned. Data fra juni måned tolkes derfor med forsiktighet. For 0+ laks 

var det tendens til autokorrelasjon i én eller ingen av bekkene i mai, september og 

oktober. I juni viste tre av bekkene tendens til autokorrelasjon. For eldre laks var det 

tendens til autokorrelasjon i 0 til 2 bekker i mai, juni, september og oktober. For 0+ 

aure var det tendens til autokorrelasjon i 1-2 av bekkene i mai, september og 

oktober. I juni viste 4 av bekkene tendens til autokorrelasjon. For eldre aure var det 

tendens til autokorrelasjon i 1-2 av bekkene i mai, september og oktober. I juni viste 

4 av bekkene tendens til autokorrelasjon. 

 

Ved hjelp av Shapiro-Wilkes test ble det undersøkt om dataene var normalfordelt. I 

de tilfellene hvor de ikke var normalfordelt ble dataene log-transformert. Eventuelle 

forskjeller i varians mellom gruppene ble testet med Levenes test. Når variansen 

mellom gruppene var forskjellig ble Welch ANOVA test for unequal variances 

benyttet.  

 

For å teste om det var signifikante forskjeller i tetthet mellom enkeltbekkene i 

perioden 1998-2003 ble det benyttet enveis variansanalyse (ANOVA) og Tukey 

Honestly Significant Difference test. Ved analyse av sammenhengen mellom vekst 

og temperatur ble det benyttet lineær regresjon. 
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5 RESULTATER FOR PERIODEN 1998-2003 

5.1 Totaltettheter av laks- og aureunger 

5.1.1 Totaltettheter laks og aure 

Den samlede tettheten av laks- og aureunger varierte betraktelig både mellom 

bekker og innen og mellom år (Figur 12A og 12B). Laveste registrerte fisketetthet 

var 0 pr. 100 m2 i Kvæstadbekken mai 2001 og i Brommelandsbekken mai og juni 

2001. Høyeste registrerte fisketetthet var i Brommelandsbekken i september 2000 

(290,4 ind/100 m2). 

 

Det var aldri signifikante forskjeller i total tetthet av laks og aure mellom kalkede og 

ukalkede sidebekker gjennom undersøkelsesperioden (1998-2003), verken i mai (t-

test, p=0,86), juni (p=0,93), september (p=0,26) eller oktober (p=0,10). I juni viste to 

av sidebekkene (Mosåna og Fossåna) tendenser til autokorrelasjon i perioden 2000-

2003. Resultatene fra denne måneden tolkes derfor med forsiktighet. 

 

I mai var det heller ikke forskjell mellom enkeltbekkene i total fisketetthet (ANOVA, 

F5,29=0,32, p=0,89). I juni (F5,29=6,3; p=0,0007), september (F5,29=13,2; p=0,0001) 

og oktober (F5,35= 5,8, p=0,0007) var det imidlertid forskjell mellom sidebekkene i 

total fisketetthet. I juni hadde Mosåna (107,2 ind/100 m2) en signifikant høyere 

tetthet enn Fossåna, Steinsåna og Brommelandsbekken (Tukey HSD). I september 

hadde Brommelandsbekken (230,6 ind/100 m2) signifikant høyere tetthet enn alle de 

andre bekkene, samtidig som Fossåna (123,1 ind/100 m2) hadde signifikant høyere 

tetthet enn Steinsåna (36,5 ind/100 m2) (Tukey HSD). I oktober hadde 

Brommelandsbekken (133,1 ind/100 m2) signifikant høyere tetthet enn Mosåna 

(62,2 ind/100 m2), Tjøstheimsåna (65 ind/100 m2) og Steinsåna (36,8 ind/100 m2) 

(Tukey HSD). 

 

Det var ikke signifikante forskjeller i total fisketetthet mellom den kalkede og 

ukalkede stasjonen i Tjøstheimsåna gjennom undersøkelsesperioden; mai (t-test, 

p=0,26), juni (p=0,49), eller oktober (p=0,78). September måtte imidlertid utelates 

fra de statistiske beregningene på grunn av for få datapunkter. 

 

Det var heller ingen signifikante forskjeller i prosentvis artssammensetning 

(laks/aure) mellom kalkede og ukalkede bekker (mai (t-test, p=0,96), juni (p=0,42), 

september (p=0,19), oktober (p=0,17)). 
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Figur 12A. Total tetthet av laks (gul) og aure (grønn) per 100 m2 i seks 
sidebekker til Suldalslågen i perioden september 1998 til oktober 2003. 
Terrengkalkingen av Brommelandsbekkens nedbørfelt høsten 1999 er avmerket 
med svart pil. Alle stasjoner merket ”2” ble opprettet i 2001. I mai og juni 2001 var 
det ikke fisk i Brommelandsbekken på grunn av gjødselsutslipp og fiskedød. 
Brommeland 2 og Tjøstheim 2 ble ikke fisket i september 2001. I september 2003 
ble det ikke gjennomført noen feltrunde. 
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Figur 12B. Total tetthet av laks alene. Alle stasjoner merket ”2” ble opprettet i 

2001. 
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5.2 Tettheter av 0+ aure 
Det var ikke signifikante forskjeller i tetthet av 0+ aure mellom kalkede og ukalkede 

sidebekker gjennom undersøkelsesperioden (1998-2003), verken i mai (t-test, 

p=0,53), juni (p=0,29) eller september (p=0,07). I oktober var derimot tettheten av 

0+ aure signifikant høyere i de ukalkede bekkene i forhold til de kalkede (t-test, 

p=0,02). 

 

Gjennom hele undersøkelsesperioden var det heller ikke signifikante forskjeller i 

tetthet av 0+ aure mellom noen av bekkene i mai (ANOVA, F5,29=0,76; p=0,59), eller 

juni (ANOVA, F5,23=1,90; p=0,14). I september (1998-2002) var det imidlertid en 

signifikant forskjell i tetthet mellom lokalitetene (ANOVA, F5,29=10,03; p<0,0001). 

Brommelandsbekken hadde september-tettheter (161,1 ind/100 m2) som var 

signifikant høyere enn Kvæstadbekken (36,3 ind/100 m2), Mosåna (20,1 ind/100 m2) 

og Steinsåna (8,2 ind/100 m2) (Tukey HSD). Fossåna (63,1 ind/100 m2) og 

Tjøstheimsåna (51,1 ind/100 m2) hadde også en signifikant høyere september-

tetthet enn Steinsåna (8,2 ind/100 m2). 

 

I oktober var det også en signifikant forskjell i tetthet mellom lokalitetene (ANOVA 

F5,35=7,87; p<0,0001). Brommelandsbekken hadde oktober-tettheter (109,9 ind/100 

m2) som var signifikant høyere enn i Mosåna (19,2 ind/100 m2) og Steinsåna (10,0 

ind/100 m2) (Tukey HSD). Fossåna (39,0 ind/100 m2) og Tjøstheimsåna (28,7 

ind/100 m2) hadde også en signifikant høyere september-tetthet enn Steinsåna. 

 

I perioden 1998-2003 har den gjennomsnittlige oktober-tettheten av 0+ aure for de 

undersøkte sidebekkene variert mellom 18,4 og 67,2 ind/100 m2. I 1998 og 1999 var 

oktober-tettheten av 0+ aure i sidebekkene til dels betydelig høyere enn i hovedelva 

(Tabell 1). De andre årene har oktober-tettheten vært lik, eller noe lavere i 

sidebekkene enn i Suldalslågen. 
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Tabell 1. Gjennomsnittlig tetthet av 0+ aure i oktober for alle sidebekkene 
(ind/100 m2). Data fra de 4 nye stasjonene som ble inkludert i 2001 er 
ikke tatt med. Data fra Suldalslågen er hentet fra Suldalslågen-
Miljørapport Nr 2, 4, 10, 16 og 24. Elfisket i hovedelva er 
gjennomgående gjort i september, mens tallene våre fra sidebekkene 
er fra oktober. Tettheten i sidebekkene er beregnet ved å legge 
sammen oktobertettheten i alle bekkene og dividere på antall bekker. 

 
Tidspunkt Tetthet i sidebekkene Tetthet i Suldalslågen 

Høst 1998 67,2 22,2 

Høst 1999 42,6 26,3 

Høst 2000 38,0 34,6 

Høst 2001 42,6 36,6 

Høst 2002 18,4 28,7 

Høst 2003 32,1 48,6 

 

5.2.1 Brommelandsbekken 
Brommelandsbekken (Stasjon 1) er den sidebekken som har hatt de høyeste 

tetthetene av 0+ aure, vanligvis mellom 100 og 200 ind/100 m2 (gjennomsnitt 133,2 

ind/100 m2) om høsten (Figur 13). Tetthetene har vært høye både før og etter 

terrengkalkingen i 1999. Høsten 2002 var imidlertid tetthetene av 0+ aure noe lavere 

enn normalt. På Stasjon 2 i Brommelandsbekken har tetthetene av 0+ aure om 

høsten gjennomgående vært noe lavere enn Stasjon 1 (Figur 13). Om våren (mai-

juni) har tetthetene vært svært mye lavere enn om høsten. Brommelandsbekken er 

relativt smal, og tilgjengelig oppvekstareal er sannsynligvis begrenset. Våren 2001 

førte et omfattende gjødselutslipp til omfattende fiskedød i bekken, og det ble ikke 

registrert fisk her verken i mai eller juni dette året. 

5.2.2 Steinsåna 

Om høsten har tetthetene av 0+ aure gjennomgående vært lave i Steinsåna, både 

på stasjon 1 og 2 (<20 ind/100 m2) (gjennomsnitt 9,2 ind/100 m2) (Figur 13). 

Tetthetene om våren har også vært lave, men ikke vesentlig forskjellig fra de andre 

sidebekkene. Sommeren og høsten 2002 var tørr og medførte lav vannføring i noen 

av sidebekkene, herunder Steinsåna. Tettheten av 0+ aure var lik null høsten 2002, 

og kan skyldes denne uttørkingen. Det ble også registrert minimalt med aure av 

denne årsklassen våren etter (mai-juni 2003). Høsten 2003 (oktober) var tetthetene 

av 0+ aure i Steinsåna tilbake på et mer normalt nivå sammenlignet med perioden 

1998-2001 (Figur 13). 
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5.2.3 Tjøstheimsåna 
Tettheten av 0+ aure i Tjøstheimsåna (Stasjon 1, kalket) har variert relativt mye om 

høsten (mellom 9,1 ind/100 m2 i oktober 2003 og 91,4 i september 1998) 

(gjennomsnitt 38,9 ind/100 m2) (Figur 13). 0+ årsklassene fra 1998 og 1999 ser ut til 

å være de sterkeste. I 2001 ble en ny elfiskestasjon (Stasjon 2, ukalket) oppstrøms 

kalkdosereren introdusert i undersøkelsen. I perioden 2001-2003 var det ikke 

signifikante forskjeller i tetthet av 0+ aure mellom disse to stasjonene (mai (t-test, 

p=0,94), juni (p=0,73), oktober (p=0,15), september er utelatt på grunn av få 

datapunkter). 

5.2.4 Kvæstadbekken 

Tettheten av 0+ aure i september har variert mellom 9,0 ind/100 m2 (2002) og 73,8 

ind/100 m2 (2001) (gjennomsnitt 37,9 ind/100 m2) i perioden 1998-2003 (Figur 13). 

Tetthetene i mai og juni har også variert betraktelig gjennom undersøkelsesperioden 

(fra 0 til 82,4 ind/100 m2). 

5.2.5 Mosåna 

Tetthetene av 0+ aure om høsten har gjennomgående vært relativt lave i Mosåna 

(gjennomsnitt 19,6 ind/100 m2) (Figur 13). Med unntak av september og oktober 

1998 (51,4 og 64,2 ind/100 m2) har tetthetene vært lavere enn 25 ind/100 m2. 

September og oktober 2002 var tettheten svært lav (2,0 og 2,2 ind/100 m2 ), og dette 

kan skyldes uttørking. Også høsten 2003 var tettheten av 0+ aure lav. Vårtetthetene 

lå generelt lavere enn om høsten, men tettheten i juni var enkelte år relativt god (45 

ind/100 m2 i juni 2002). 

5.2.6 Fossåna 

I Fossåna har tettheten av 0+ aure om høsten vært relativt høy (gjennomsnitt 50 

ind/100 m2) (Stasjon 1), dog betraktelig lavere enn i Brommelandsbekken (Figur 13). 

Tettheten har variert mellom 22,4 og 76,7 ind/100 m2 om høsten. På stasjon 2 i 

Fossåna har tetthetene vært noe lavere enn på stasjon 1 om høsten. Om våren var 

tetthetene på begge stasjonene lavere enn om høsten og har variert mellom 1,1 og 

21,7 ind/100 m2. 
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Figur 13. Tetthet av årsunger (0+) av aure per 100 m2 i seks sidebekker til 
Suldalslågen i perioden september 1998 til oktober 2003 (± 95% konf.int.). Ukalkede 
lokaliteter (rødt) og kalkede (blått). Terrengkalkingen av Brommelandsbekkens 
nedbørfelt høsten 1999 er avmerket med svart pil. Data fra juli 1999 er utelatt. Alle 
stasjoner merket ”2” ble opprettet i 2001. I mai og juni 2001 var det ikke fisk i 
Brommelandsbekken på grunn av gjødselsutslipp og fiskedød. Brommeland 2 og 
Tjøstheim 2 ble ikke fisket i september 2001. I september 2003 ble det ikke 
gjennomført noen feltrunde. 
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5.3 Tettheter av eldre aure 
Det var ikke signifikante forskjeller i tetthet av eldre aure mellom kalkede og 

ukalkede sidebekker gjennom undersøkelsesperioden (1998-2003), verken i mai (t-

test, p=0,25), juni (p=0,54), september (p=0,66) eller oktober (p=0,73). 

 

I mai var det ikke signifikante forskjeller i tetthet av eldre aure mellom de enkelte 

bekkene. I juni var det signifikante forskjeller i tetthet mellom bekkene i perioden 

2000-2003 (WELCH ANOVA, F-ratio=20,21; p=0,0002). I september (1998-2002) 

var det også en signifikant forskjell i tetthet mellom sidebekkene (F5,29=8,2; 

p<0,0001). Kvæstadbekken hadde en september-tetthet (41,3 ind/100 m2) som var 

signifikant høyere enn i Steinsåna (7,4 ind/100 m2) og Fossåna (9,8 ind/100 m2) 

(Tukey HSD). Også Mosåna (27,4 ind/100 m2) og Tjøstheimsåna (27,3 ind/100 m2)  

hadde signifikant høyere september-tettheter enn Steinsåna. I oktober (1998-2003) 

var det også en svak signifikant forskjell i tetthet mellom sidebekkene (F5,35=2,8; 

p=0,03). En Tukey HSD test ga imidlertid ingen signifikante parvise forskjeller 

mellom sidebekkene, noe som ikke var uventet fordi kravene til signifikans øker når 

denne metoden benyttes. 

 

Den gjennomsnittlige tettheten av eldre aure for oktober har variert mellom 10,3 og 

28 ind/100 m2 i sidebekkene. Gjennom hele perioden 1998-2003 har tettheten av 

eldre aure i sidebekkene vært høyere enn i Suldalslågen (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Gjennomsnittlig tetthet av eldre aure i oktober for alle sidebekkene 
(ind/100 m2). De 4 nye stasjonene som ble inkludert i 2001 er ikke tatt 
med. Data fra Suldalslågen er hentet fra Suldalslågen-Miljørapport Nr 
2, 4, 10, 16 og 24. Elfisket i hovedelva er gjennomgående gjort i 
september, mens tallene våre fra sidebekkene er fra oktober. 
Tettheten i sidebekkene er beregnet ved å legge sammen 
oktobertettheten i alle bekkene og dividere på antall bekker. 

 
Tidspunkt Tetthet i sidebekkene Tetthet i Suldalslågen 

Høst 1998 15,6 6,5 

Høst 1999 28 7,6 

Høst 2000 21,5 ca 7,7 

Høst 2001 11,2 ca 7,7 

Høst 2002 17,7 ca 7,5 

Høst 2003 10,3 6,3 
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5.3.1 Brommelandsbekken 
Tettheten av eldre aure i Brommelandsbekken (Stasjon 1) om høsten har variert 

mellom 7,9 og 35,8 ind/100 m2 (gjennomsnitt 19,1 ind/100 m2). På Stasjon 2 har 

tetthetene av eldre aure om høsten gjennomgående vært noe høyere (gjennomsnitt 

36,9 ind/100 m2) enn på Stasjon 1 (Figur 14), som kan skyldes at substratet på 

denne stasjonen favoriserer eldre aureunger. Tettheten om våren har 

gjennomgående vært lavere enn om høsten på begge stasjonene i 

Brommelandsbekken. 

5.3.2 Steinsåna 

Tetthetene av eldre aure i Steinsåna (Stasjon 1 og 2) om høsten har 

gjennomgående vært lave (Figur 14). Gjennom undersøkelsesperioden (1998-2003) 

har gjennomsnittstetthetene om høsten på de to stasjonene vært henholdsvis 8,1 og 

4,7 ind/100 m2 (Figur 14). Sommeren og høsten 2002 var meget tørr, og ga lav 

vannføring i blant annet Steinsåna. Lav vannføring medførte sannsynligvis lav 

tetthet av eldre aure i Steinsåna høsten 2002. 

5.3.3 Tjøstheimsåna 

Om høsten har tetthetene av eldre aure i Tjøstheimsåna (Stasjon 1, kalket) vært 

relativt høye (gjennomsnitt 24,2 ind/100 m2) (Figur 14). Vårtetthetene har vært 

lavere enn tetthetene om høsten, men ikke nevneverdig lavere enn i de øvrige 

sidebekkene. I perioden 2001-2003 har det ikke vært signifikante forskjeller i tetthet 

av eldre aure mellom kalket (Stasjon 1) og ukalket (Stasjon 2) i juni (t-test, p=0,29) 

og oktober (p=0,90). I mai derimot, var tettheten av eldre aure på den ukalkede 

stasjonen signifikant høyere enn på den kalkede (p=0,009). September er som 

tidligere nevnt utelatt fra de statistiske beregningene på grunn av få datapunkter. 

5.3.4 Kvæstadbekken 

Kvæstadbekken har gjennomgående vært den sidebekken med de høyeste 

tetthetene av eldre aure om høsten i perioden 1998-2003 (gjennomsnitt 31,5 ind/100 

m2) (Figur 14). I mai og juni har tetthetene vært betraktelig lavere enn om høsten. 

Vår-tetthetene av eldre aure i Kvæstadbekken var imidlertid ikke signifikant 

forskjellige fra vår-tetthetene i de øvrige sidebekkene. 

5.3.5 Mosåna 

Om høsten har tetthetene av eldre aure i Mosåna gjennomgående vært god 

(gjennomsnitt 26,2 ind/100 m2), og omtrent på linje med Kvæstadbekken (Figur 14). 

Ett unntak er høsten 2002 hvor tettheten var svært lav (ca 10% i forhold til tidligere 
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år). Dette kan som tidligere nevnt skyldes lav vannføring og uttørking gjennom 

sommeren 2002. Mai og juni-tetthetene av eldre aure i Mosåna var høyere enn i de 

øvrige sidebekkene, men ikke signifikant forskjellig.  

5.3.6 Fossåna 

Om høsten har tettheten av eldre aure vært lav i Fossåna, både på Stasjon 1 og 2 

(gjennomsnitt henholdsvis 8,8 og 6,7 ind/100 m2) (Figur 14). Tetthetene om våren 

har også vært lave, men ikke signifikant forskjellige fra vår-tetthetene i de øvrige 

sidebekkene.  
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Figur 14. Tetthet av eldre aureunger per 100 m2 i seks sidebekker til 
Suldalslågen i perioden september 1998 til oktober 2003 (± 95% konf.int.). Ukalkede 
lokaliteter (rødt), kalkede (blått). Terrengkalkingen av Brommelandsbekkens 
nedbørfelt høsten 1999 er avmerket med svart pil. Data fra juli 1999 er utelatt. Alle 
stasjoner merket ”2” ble opprettet i 2001. I mai og juni 2001 var det ikke fisk i 
Brommelandsbekken på grunn av gjødselsutslipp og fiskedød. Brommeland 2 og 
Tjøstheimsåna 2 ble ikke fisket i september 2001. Det ble ikke gjennomført feltrunde 
i september 2003. 
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5.4 Tettheter av 0+ laks 
Det var ikke signifikante forskjeller i tetthet av 0+ laks mellom kalkede og ukalkede 

sidebekker gjennom undersøkelsesperioden (1998-2003), verken i mai (t-test; 

p=0,92, juni (p=0,78), september (p=0,60) eller oktober (p=32). 

 

Gjennom undersøkelsesperioden var det stort sett heller ikke signifikante forskjeller i 

tetthet av 0+ laks mellom sidebekkene. Dette var tilfelle i mai (ANOVA; F5,29=0,71; 

p=0,62), og oktober (ANOVA; F5,35=1,67; p=0,17).I september var det forskjeller 

mellom bekkene i tetthet (WELCH ANOVA; F-ratio=5,09, p=0,01). I juni var det i 

perioden 2000-2003 signifikante forskjeller i tetthet mellom bekkene (ANOVA, 

F5,23=5,63; p<0,0003). Mosåna (41 ind/100 m2) og Fossåna (18,2 ind/100 m2) hadde 

signifikant høyere juni-tettheter av 0+ laks sammenlignet med Brommelandsbekken 

(1,2 ind/100 m2) (Tukey HSD). 

 

Gjennom undersøkelsesperioden har den gjennomsnittlige oktober-tettheten av 0+ 

laks for sidebekkene variert mellom 1,2 og 18,2 ind/100 m2 (Tabell 3). Tetthetene av 

0+ laks i sidebekkene er betraktelig lavere enn i hovedelva. Den høyeste 

gjennomsnittlige tettheten av 0+ laks i sidebekkene ble registrert høsten 2001, 18,2 

ind/100 m2. 2001 var også det året hvor den høyeste tettheten av 0+ laks ble 

registrert i hovedelva. 

 

Tabell 3. Gjennomsnittlig tetthet av 0+ laks i oktober for alle sidebekkene 
(ind/100 m2). De 4 nye stasjonene som ble inkludert i 2001 er ikke tatt 
med. Data fra Suldalslågen er hentet fra Suldalslågen-Miljørapport Nr 
2, 4, 10, 16 og 24. Elfisket i hovedelva er gjennomgående gjort i 
september, mens tallene våre fra sidebekkene altså er fra oktober. 
Tettheten i sidebekkene er beregnet ved å legge sammen 
oktobertettheten i alle bekkene og dividere på antall bekker. 

 
Tidspunkt Tetthet i sidebekkene Tetthet i Suldalslågen 

Høst 1998 8,9 14,4 

Høst 1999 2,0 13,4 

Høst 2000 4,2 22,2 

Høst 2001 18,2 32,3 

Høst 2002 6,9 19,1 

Høst 2003 1,2 29,0 
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5.4.1 Brommelandsbekken 

Tettheten av 0+ laks i Brommelandsbekken var svært lav eller lik null fra høsten 

1998 til høsten 2000 (Stasjon 1) (Figur 15). Høsten 2000, 2001 og 2002 var 

imidlertid tetthetene høye (mellom 61 og 94,7 ind/100 m2 i september). Høsten 2003 

ble det imidlertid ikke funnet 0+ laks i Brommelandsbekken, verken på stasjon 1 

eller 2. Gjennomsnittstettheten om høsten i hele perioden 1998-2003 var på 24,5 

ind/100 m2. Om våren (mai-juni) har tetthetene vært svært mye lavere (0-2,7 ind/100 

m2), og er blant de laveste som er registrert i sidebekkene. 

5.4.2 Steinsåna 

Om høsten har tetthetene av 0+ laks i Steinsåna gjennomgående vært lave, både 

på Stasjon 1 og 2 (gjennomsnitt 6,1 og 3,3 ind/100 m2) (Figur 15). Tetthetene om 

våren har også vært lave, men da omtrent på nivå med de øvrige sidebekkene om 

våren. 

5.4.3 Tjøstheimsåna 

I Tjøstheimsåna har tettheten av 0+ laks gjennomgående vært lav både på Stasjon 

1 (kalket) og Stasjon 2 (ukalket) (Figur 15), med gjennomsnittsverdier på 

henholdsvis 4,6 og 3,9 ind/100 m2. Et unntak var høsten 2001 hvor tetthetene av 0+ 

i september og oktober var relativt høye, både på kalket (29,4 og 10,0 ind/100 m2) 

og ukalket stasjon (15,6 ind/100 m2 i oktober, i september 2001 ble ikke stasjon 2 

fisket). I perioden 2001-2003 har det ikke vært signifikante forskjeller i tetthet av 0+ 

laks mellom kalket og ukalket stasjon (mai (t-test, p=0,62), juni (p=0,35), oktober 

(p=0,85)).  

5.4.4 Kvæstadbekken 
I Kvæstadbekken har gjennomsnittstettheten av 0+ laks om høsten vært relativt høy 

(19,4 ind/100 m2), men variasjonen har vært stor (Figur 15). I perioden 1998 til 2000 

ble det for eksempel ikke funnet 0+ laks i Kvæstadbekken om høsten, mens høst-

tettheten 2001 var svært høy, henholdsvis 118,5 og 71,5 ind/100 m2 for september 

og oktober. Vår-tettheten av 0+ laks har variert mellom 0 ind/100 m2 (mai 2001) og 

9,9 (juni 2003).  

5.4.5 Mosåna 

Høst-tetthetene av 0+ laks i Mosåna har gjennomgående vært lave (gjennomsnitt 

1,1 ind/100 m2), og det ble ikke registrert 0+ laks i bekken høsten 2000, 2002 og 

2003 (Figur 15). Tetthetene i mai har også vært svært lave. I juni har imidlertid 
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tetthetene vært høye (41 ind/100 m2) og blant de høyeste som ble registrert i 

sidebekkene i juni. 

5.4.6 Fossåna 

Tetthetene av 0+laks i Fossåna har vært relativt høye om høsten sammenlignet 

med de øvrige sidebekkene (Figur 15). Dette gjelder både på Stasjon 1 

(gjennomsnitt 18,9 ind/100 m2) og Stasjon 2 (gjennomsnitt 14,6 ind/100 m2). 

Tetthetene i mai (Stasjon 1) har vært lave, men ikke signifikant forskjellige fra  

tetthetene i de øvrige sidebekkene (kap. 6.4). I perioden 2000-2003 har juni-

tetthetene av 0+ laks i Fossåna vært de nest høyeste blant sidebekkene 

(gjennomsnitt 18,2 ind/100 m2). Bare Mosåna har hatt høyere tettheter i juni. 
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Figur 15. Tetthet av årsunger (0+) av laks per 100 m2 i seks sidebekker til 
Suldalslågen (sept 1998-okt 2003) (± 95% konf.int.). Kalkede lokaliteter (blått), 
ukalkede (rødt). Terrengkalkingen av Brommelandsbekkens nedbørfelt høsten 1999 
er avmerket med svart pil. Data fra juli 1999 er utelatt. Alle stasjoner merket ”2” ble 
opprettet i 2001. I mai og juni 2001 var det ikke fisk i Brommelandsbekken på grunn 
av gjødselsutslipp og fiskedød. Brommeland 2 og Tjøstheim 2 ble ikke fisket i 
september 2001. 
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5.5 Tettheter av eldre laks 
Det var ikke signifikante forskjeller i tetthet av eldre laks mellom kalkede og 

ukalkede sidebekker gjennom undersøkelsesperioden (1998-2003), verken i mai (t-

test, p=0,83), juni (p=0,85, korrigert for forskjeller i varians), september (p=0,65) 

eller oktober (p=0,15). 

 

Det var imidlertid gjennom perioden signifikante forskjeller i tetthet av eldre laks 

mellom sidebekkene. I perioden 1999-2003 var det signifikante forskjeller i mai-

tettheter mellom sidebekkene (ANOVA, F5,29=4,29; p<0,006). Mosåna (4,0 ind/100 

m2), Steinsåna (4,5 ind/100 m2) og Fossåna (4,5 ind/100 m2) hadde alle signifikant 

høyere tettheter enn Brommelandsbekken (0,4 ind/100 m2) (Tukey HSD). I perioden 

2000-2003 var det også en signifikant forskjell i juni-tetthet mellom sidebekkene 

(ANOVA, F5,23=4,82; p<0,006). Mosåna (21,9 ind/100 m2) hadde signifikant høyere 

tetthet av eldre laks enn Tjøstheimsåna (6,4 ind/100 m2), Kvæstadbekken (4,7 

ind/100 m2) og Brommelandsbekken (2,4 ind/100 m2), (Tukey HSD). I perioden 

1998-2002 var det også signifikante forskjeller i september-tettheter (ANOVA 

F5,29=4,93, p=0,003) mellom sidebekkene. Fossåna (26,6 ind/100 m2) og Mosåna 

(23,9 ind/100 m2) hadde signifikant høyere tettheter av eldre laks enn 

Brommelandsbekken (3,4 ind/100 m2). Fossåna hadde også signifikant høyere 

tetthet enn i Kvæstadbekken (3,0 ind/100 m2) (Tukey HSD). I perioden 1998-2003 

var det også signifikante forskjeller i oktober-tettheter mellom sidebekkene (ANOVA, 

F5,35=4,22; p=0,005). Mosåna (16,1 ind/100 m2) hadde signifikant høyere tettheter 

enn Kvæstadbekken (3,3 ind/100 m2) og Brommelandsbekken (4,8 ind/100 m2). 

 
Den gjennomsnittlige oktober-tettheten av eldre laks for alle sidebekkene har variert 

mellom 7,5 og 16,6 ind/100 m2 i perioden 1998-2003. Tettheten av eldre laks er 

høyere i sidebekkene enn i hovedelva (Tabell 4). 
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Tabell 4. Gjennomsnittlig tetthet av eldre laks i oktober for alle sidebekkene 
(ind/100 m2). De 4 nye stasjonene som ble inkludert i 2001 er ikke tatt 
med. Data fra Suldalslågen er hentet fra Suldalslågen-Miljørapport Nr 
2, 4, 10, 16 og 24. Elfisket i hovedelva er gjennomgående gjort i 
september, mens tallene våre fra sidebekkene er fra oktober. 
Tettheten i sidebekkene er beregnet ved å legge sammen 
oktobertettheten i alle bekkene og dividere på antall bekker. 

. 
Tidspunkt Tetthet i sidebekkene Tetthet i Suldalslågen 

Høst 1998 9,5 2,3 

Høst 1999 12,4 6,0 

Høst 2000 7,5 5,2 

Høst 2001 10,0 3,6 

Høst 2002 10,9 5,6 

Høst 2003 16,6 6,5 

 

5.5.1 Brommelandsbekken 
Den gjennomsnittlige tettheten av eldre laks i Brommelandsbekken om høsten har  

vært lav gjennom hele undersøkelsesperioden (Stasjon 1: gjennomsnitt 4,2 ind/100 

m2). Tettheten var imidlertid høyere i 2002 og 2003 enn tidligere år, både på stasjon 

1 og 2 (Figur 16). Om våren har tetthetene av eldre laks i Brommelandsbekken vært 

lave. Den gjennomsnittlige vår-tettheten i Brommelandsbekken (Stasjon 1) har 

gjennom undersøkelsesperioden vært lavere enn i de øvrige sidebekkene. 

5.5.2 Steinsåna 

Om høsten har tetthetene av eldre laks vært relativt god i Steinsåna, både på 

Stasjon 1 og 2 (gjennomsnitt 12,7 og 9,4 ind/100 m2) (Figur 16). Et unntak var 

høsten 2002 hvor tettheten var svært lav (0-1,3 ind/100 m2), og kan sannsynligvis 

tilskrives den meget tørre sommeren. Tetthetene om våren var generelt lavere enn 

om høsten (mai 4,5, juni 9,2 ind/100 m2). Likevel var vårtetthetene av eldre laks 

blant de høyeste registrerte i sidebekkene, og omtrent som i Fossåna (mai 4,5, juni 

8,2 ind/100 m2). 

5.5.3 Tjøstheimsåna 

Om høsten har tetthetene av eldre laks  i Tjøstheimsåna i gjennomsnitt vært på 10,7 

ind/100 m2 på Stasjon 1 (kalket) og 23,3 ind/100 m2 på Stasjon 2 (ukalket). Høsten 

2002 og både vår og høst 2003 skiller seg spesielt ut med betydelig høyere tettheter 

av eldre laks enn tidligere, både på stasjon 1 og 2 (Figur 16). Dette var høyst 

sannsynlig en effekt av de gode 0+ tetthetene på begge stasjoner høsten 
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2001/våren 2002. I perioden 2001-2003 var det ikke signifikante forskjeller i tetthet 

av eldre laks mellom den kalkede og ukalkede stasjonen i Tjøstheimsåna (mai (t-

test, p=0,24), juni (p=0,56), oktober (p=0,46)). 

5.5.4 Kvæstadbekken 

Om høsten har gjennomsnittstetthetene av eldre laks vært lav i Kvæstadbekken  

(3,1 ind/100 m2). Det samme gjelder vår-tetthetene (Figur 16). Den ekstremt høye 

0+ tettheten av laks som ble registrert høsten 2001 (kap.6.4.4) ga ikke noen 

nevneverdig økning i tettheten av eldre laks høsten 2002. 

5.5.5 Mosåna 

Mosåna har hatt høye tettheter av eldre laks både om våren og høsten, og er 

sammen med Fossåna og Steinsåna den sidebekken som gjennomgående har hatt 

de høyest tetthetene av eldre laks (Figur 16). Den gjennomsnittlige tettheten av 

eldre laks om høsten i Mosåna var 19,6 ind/100 m2. Høsten 2002 var imidlertid 

tettheten langt lavere enn normalt (2.0 og 2,2 ind/100 m2 i september og oktober), 

noe som kan skyldes den tørre sommeren 2002. 

5.5.6 Fossåna 

Fossåna har hatt gjennomgående høye tettheter av eldre laks om høsten både på 

stasjon 1 og 2 (henholdsvis 18,9 og 30,5 ind/100 m2). Tetthetene i mai og juni var 

også blant de høyeste registrerte i sidebekkene (Figur 16).  
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Figur 16. Tetthet av eldre laksunger per 100 m2 i seks sidebekker til 
Suldalslågen i perioden september 1998 til oktober 2003 (± 95% konf.int.). Ukalkede 
lokaliteter (rødt) og kalkede (blått). Terrengkalkingen av Brommelandsbekkens 
nedbørfelt høsten 1999 er avmerket med svart pil. Data fra juli 1999 er utelatt. Alle 
stasjoner merket ”2” ble opprettet i 2001. I mai og juni 2001 var det ikke fisk i 
Brommelandsbekken på grunn av gjødselsutslipp og fiskedød. Brommeland 2 og 
Tjøstheim 2 ble ikke fisket i september 2001. Det ble ikke gjennomført feltrunde i 
september 2003. 
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5.6 Vanntemperatur 
Vanntemperaturen i sidebekkene til Suldalslågen varierer fra bekk til bekk og fra år 

til år. Det er store forskjeller i vekstsesongens døgngradssummer mellom bekkene  

(Tabell 5). Relativt sett kan det sies at noen bekker er ”kalde” og andre er ”varme” 

(Tabell 5). I perioden 2001-2003 var den gjennomsnittlige døgngradssummen i 

vekstsesongen forskjellig for de ulike sidebekkene og to lokaliteter i selve 

Suldalslågen (Suldalsosen, øverst i elva og Tjelmane, nederst i elva) (ANOVA, 

F7,23=14,7; p< 0,0001). Suldalsosen hadde en signifikant lavere døgngradssum 

(Tabell 5) enn Steinsåna, Brommeland, Kvæstadbekken og Fossåna. 

Døgngradssummen ved Tjelmane var kun signifikant lavere enn Steinsåna. 

Steinsåna hadde forøvrig signifikant høyere døgngradssum enn alle sidebekkene 

unntatt Brommelandsbekken (Tukey HSD). 

 

Tabell 5. Døgngradsummer for perioden 1.mai til 31.oktober for de seks 
undersøkte sidebekkene til Suldalslågen, samt  for Tjelmane og 
Suldalsosen i Suldalslågen.  

Lokalitet Døgngradssum 
2001 

Døgngradssum 
2002 

Døgngradssum 
2003 

Suldalsosen 1704 1635 1613 
Tjelmane 1844 1790 1755 
Steinsåna 2183 2255 2132 
Brommeland 1945 2099 1933 
Kvæstad 1877 2072 1876 
Fossåna 1863 1958 1850 
Mosåna 1825 1900 1807 
Tjøstheim 1776 1890 1735 
 

5.7 Vekst av 0+ aure og laks 

5.7.1 Vekst av 0+ aure 
Gjennomsnittslengden til 0+ aure i perioden 1998–2003 varierte med litt over 1 cm 

mellom sidebekkene (Figur 17). Forskjellene var statistisk signifikante (ANOVA 

F5,33=26,4; p<0,0001). 0+ aure fra Fossåna (52 mm) og Tjøstheimsåna (50 mm) 

hadde signifikant dårligere vekst enn 0+ aure fra de øvrige sidebekkene (57-60 mm) 

(Tukey HSD). Det var også en signifikant positiv sammenheng mellom 

sidebekkenes 0+ lengder for aure og døgngradssummen (lineær regresjon, 

R2=0,34; p=0,02). 

 

Når veksten til 0+ aure i sidebekkene sammenlignes med hovedelva for perioden 

1998-2003, var det forskjeller i vekst (ANOVA, F6,39= 21,05, p<0,0001). Veksten i 
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Suldalslågen var signifikant bedre enn i Tjøstheimsåna, men signifikant dårligere 

enn i Mosåna og Steinsåna (Tukey HSD). 
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Figur 17. Gjennomsnittslengde av 0+ aure om høsten (1998-2003) i de 

undersøkte sidebekkene og i Suldalslågen. Lengdene fra 
Suldalslågen er hentet fra Suldalslågen – Miljørapport Nr. 2, 4,10,16 
og 24. Manglende punkter skyldes at materialet er for lite. Merk også 
at enkelte punkter kan overlappe hverandre. 

5.7.2 Vekst av 0+ laks 

Gjennomsnittslengden til 0+ laks i perioden 1998–2003 varierte med litt over 1 cm 

mellom sidebekkene (Figur 18). Materialet av 0+ laks fra Mosåna, Kvæstadbekken 

og Tjøstheimsåna var for lite til at det lot seg gjøre å ta de med i en sammenligning 

av 0+ vekst mellom sidebekkene. Veksten til 0+ laks ser imidlertid ut til å være 

relativt dårlig i Mosåna og Tjøstheimsåna (Figur 18). Det var signifikante forskjeller 

mellom lengdene til 0+ laks i Brommelandsbekken, Fossåna og Steinsåna i 

perioden 1998-2003 (ANOVA F2,13=14,2; p=0,0009). Fisken hadde signifikant 

raskere vekst i Steinsåna (57 mm) sammenlignet med Fossåna (49 mm) (Tukey 

HSD). 

 

Samlet sett var det en meget god positiv korrelasjon mellom sidebekkenes 0+ 

lengder av laksunger og døgngradssummer i vekstsesongen (lineær regresjon, 

R2=0,87; p<0,0001).  
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Når veksten til 0+ laks i sidebekkene (Brommelandsbekken, Fossåna og Steinsåna) 

ble sammenlignet med veksten i Suldalslågen i perioden 1998-2003, var det 

forskjeller i vekst (ANOVA, F3,19= 17,5, p<0,0001). Veksten i Suldalslågen var 

signifikant langsommere enn i Steinsåna og Brommelandsbekken, men ikke 

signifikant forskjellig fra veksten i Fossåna (Tukey HSD). 
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Figur 18. Gjennomsnittslengde av 0+ laks om høsten (1998-2003) i de 
undersøkte sidebekkene og i Suldalslågen. Lengdene fra 
Suldalslågen er hentet fra Suldalslågen – Miljørapport Nr. 2, 4,10,16 
og 24. Manglende punkter skyldes at materialet er for lite. Merk også 
at enkelte punkter kan overlappe hverandre. 

5.8 Merking og gjenfangst 
Av totalt 165 PIT-tag merket fisk (2001) ble 46 (28%) gjenfanget minst én gang, i 

perioden fra september 2001 til september 2002. 

 

Laks 

Gjenfangstprosenten for laks var relativt lik i Fossåna, Mosåna og Steinsåna (20,8-

24,2%) (Tabell 6). Av de 5 gjenfangstene av laks i Fossåna ble 4 gjenfanget høsten  

2001, mens 2 ble gjenfanget i mai 2002 (den ene av disse to var også en av de som 

ble gjenfanget høsten 2001). Av 5 gjenfangster av laks i Mosåna ble samtlige 

gjenfanget høsten 2001. Av 8 gjenfangster av laks i Steinsåna ble 6 gjenfanget 

høsten 2001, mens 2 ble gjenfanget i mai 2002. I tillegg til dette ble en laks (3+) 

gjenfanget i smoltfella i Suldalslågen den 29.april 2002. Den ble merket i Steinsåna 
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den 12. juni 2001. I Tjøstheimsåna ble kun 2 laks merket, hvorav ingen ble 

gjenfanget. 

 

Aure 

Variasjonen i gjenfangstprosent for aure (21,4-56,3%) var større enn for laks (Tabell 

6). Av 4 gjenfangster i Fossåna ble 2 gjenfanget høsten 2001, mens 2 ble 

gjenfanget i mai 2002. Av 6 gjenfangster i Mosåna ble alle gjort høsten 2001. Av 9 

gjenfangster i Steinsåna ble 8 gjenfanget høsten 2001, mens en ble gjenfanget i juni 

2002 (i tillegg ble ett individ som ble gjenfanget høsten 2001 fanget på nytt i mai 

2002). Av 9 gjenfangster i Tjøstheimsåna ble 5 gjenfanget høsten 2001. I mai 2002 

ble det gjenfanget 6 individer, men 3 av disse var tidligere gjenfanget. I juni 2002 ble 

det gjenfanget 2 individer som begge var tidligere gjenfanget i mai 2002. I 

september 2002 ble det gjenfanget ett individ som tidligere var gjenfanget i både 

mai og juni 2002. Gjenfangstene fra Tjøstheimsåna består av aure som ble merket 

på både kalket og ukalket stasjon. Gjenfangstprosenten på bare den ukalkede 

stasjonen var 71%. I tillegg til gjenfangstene som ble registrert i Tjøstheimsåna ble 

en aure fanget i smoltfella i Suldalslågen den 7. mai 2002. Denne ble merket i den 

ukalkede delen av Tjøstheimsåna den 13. juni 2001. 

 

Tabell 6. Antall merkede laks og aure i 4 ulike bekker i juni og september 2001, 
samt antall gjenfangster og gjenfangstprosent. 

 
Lokalitet (art) Antall merket Antall gjenfangster Gjenfangstprosent 

Fossåna (laks) 24 5 20.8 
Fossåna (aure) 16 4 25.0 

    
Mosåna (laks) 23 5 21.7 
Mosåna (aure) 28 6 21.4 

    
Steinsåna (laks) 33 8 24.2 
Steinsåna (aure) 23 9 39.1 

    
Tjøstheim (laks) 2 0 0.0 
Tjøstheim (aure) 16 9 56.3 

 

5.9 Genetiske undersøkelser 
Av de i alt 164 årsungene som nylig hadde kommet opp av grusen og som ble 

analysert med tanke på artstilhørighet så var det 155 aure og 9 laks (Vedlegg A). All 

lakseyngelen ble funnet i Brommelandsbekken, med unntak av ett individ som ble 

funnet i Fossåna (denne var imidlertid 4,4 cm og høyst sannsynlig ikke årets yngel). 

Aureyngelen som ble samlet inn hadde en gjennomsnittslengde på 2,9 cm, mens 
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laksen hadde en gjennomsnittslengde på 2,7 cm. Det ble funnet årsyngel av aure i 

samtlige sidebekker. Det ble funnet årsyngel av laks i Brommelandsbekken både i 

2001 og 2002. Lakseyngelen utgjorde ca 50% av det antall yngel som ble analysert 

fra denne bekken både i 2001 og 2002. Sannsynligheten for at laks har gytt i 

Brommelandsbekken i hele perioden 1999-2001 er dermed svært stor. Det ble 

imidlertid ikke funnet årsunger av laks i materialet samlet inn i Brommelandsbekken 

våren 2003, og det ble heller ikke registrert 0+ laks ved elfiske høsten 2003. 

 

Den genetiske undersøkelsen av yngelen baserte seg på stikkprøver fra ulike år og 

ulike bekker, og det var et svært begrenset antall yngel som ble analysert fra hver 

bekk de enkelte årene.  



FISKETETTHET OG BETYDNING AV VANNKVALITET I SIDEBEKKER TIL SULDALSLÅGEN. Sluttrapport 1998-2003  

SWECO Grøner AS Side 51 av 66 

6 DISKUSJON 

6.1 Betydning av vannkvalitet og kalking 
Resultatene fra denne undersøkelsen viser ingen sammenheng mellom tetthet av 

ungfisk og hvorvidt sidebekken er kalket eller ukalket. Dette er i overensstemmelse 

med studier som rapporterer at fisk som eksponeres for vann fra sidebekkene til 

Suldalslågen ikke viser noen respons som kan tilskrives vannkvaliteten i bekkene 

(Øxnevad & Poléo 1998; Poléo et al. 2001; Schjolden et al. 2001; Poléo et al. 2002; 

Flodmark et al. 2003). Tetthetene av 0+ laks i Brommelandsbekken har imidlertid 

vært høyere etter terrengkalking av nedbørsfeltet i 1999. Det kan derfor ikke 

utelukkes at kalking kan ha hatt en positiv effekt på laksen. Det synes imidlertid ikke 

å være noen sammenheng mellom de ulike sidebekkenes vannkvalitet (kalket, ikke 

kalket) og tilstedeværelse/tetthet av laks. Høsten 2003 ble det for eksempel ikke 

registrert 0+ laks i Brommelandsbekken. Samtidig var det gjennomgående gode 

tettheter av laks i den ukalkede Fossåna gjennom hele undersøkelsesperioden. 

 

At forekomsten av laks i sidebekkene til Suldalslågen i dag synes å være upåvirket 

av vannkvalitet kan tyde på at forsuringsproblemet ikke lenger er så stort i Suldal, og 

heller ikke så stort som tidligere antatt. Generelt var forsuringssituasjonen i Norge 

på sitt verste tidlig på 1980-tallet. Etter dette har det funnet sted en betydelig 

nedgang i sur nedbør på mellom 40 og 60% (Hesthagen et al. 2001; Skjelkvåle et al. 

2001). I samme periode (1985-2001) er det også dokumentert en betydelig nedgang 

i sulfat og Ali i elver og innsjøer i Norge som en direkte følge av nedgangen av sure 

komponenter i nedbøren (Skjelkvåle et al. 2001). Det er derfor liten grunn til å anta 

at Suldalsområdet skulle avvike fra denne trenden som er dokumentert i nedbør og 

overflatevann over hele Sør-Norge. Det finnes ikke mye data å støtte seg til når det 

gjelder å diskutere forekomsten av fisk i Suldalsvassdraget og hvordan 

forsuringssituasjonen var tidligere. I Brommelandsbekken, som ble regnet som en 

av de sureste sidebekkene til Suldalslågen før kalking (terreng) (Blakar 1995, 1999), 

var det laksunger til stede i bekken både i 1986, 1989 og 1990 (Lillehammer 1986; 

Sund & Semb 1991). De høye tetthetene av laks som ble registrert i 

Brommelandsbekken høsten 2000-2002, tyder på at laksen gyter der, men bare 

enkelte år. De tidligere registreringene av laks i Brommelandsbekken (Lillehammer 

1986; Sund & Semb 1991), viser at bekken ikke hadde for dårlig vannkvalitet for fisk 

når forsuringssituasjonen sannsynligvis var betydelig verre enn i dag. 
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Mange har hevdet at vannkvaliteten i Suldalslågen i perioder er for dårlig for laks, 

spesielt i forbindelse med flomepisoder. Dette synet er det imidlertid delte meninger 

om (oppsummert av Poléo 2004). Laks er den mest forsuringsfølsomme fiskearten 

vi har i Norge, mens det er vist at aure er betydelig mer tolerant enn laks (Grande et 

al. 1978; Poléo et al. 1997). Denne undersøkelsen viser at auren benytter både 

kalkede og ukalkede sidebekker som gyteområder. Dette er resultater som 

underbygger en oppfattning om at ingen av vannkvalitetene i Suldalsvassdraget er 

for dårlige for fisk. Når det gjelder laks, så viser denne undersøkelsen at den også 

benytter alle sidebekkene som oppvekstområder, selv om den ikke gyter i alle 

bekkene. Dette er et resultat som underbygger at ingen av vannkvalitetene i 

Suldalsvassdraget er for dårlig for laks. Laks og aure har imidlertid flere ulike krav til 

habitatet, foruten vannkvalitet. Det kan forklare hvorfor laks ikke gyter i alle 

sidebekkene, og hvorfor laks tilsynelatende gyter mer sporadisk enn aure i 

sidebekkene. Hvilke faktorer som generelt avgjør hvorvidt laks gyter i en sidebekk til 

et større vassdrag går vi imidlertid ikke noe nærmere inn på i denne undersøkelsen. 

 

Selv om Fossåna har gode forekomster av både laks og aure, har denne 

sidebekken flere ganger blitt karakterisert som sterkt forsuret. Dette er først og 

fremst på bakgrunn av forsuringsindeksen for bunndyr (Saltveit 2000; Saltveit et al. 

2001; Saltveit & Bremnes 2002; Saltveit & Bremnes 2003). Basert på vannkvaliteten 

i Fossåna har det også blitt trukket frem at denne bekken har dårlige forhold for fisk 

(Blakar & Haaland 2000; Strand et al. 2001). Ingen av forsøkene fra Fossåna der 

man har sett på fiskens fysiologiske respons på endret vannkvalitet under nedbør og 

flom har imidlertid gitt noen indikasjon på at denne bekken verken er moderat eller 

sterkt forsuret (Øxnevad & Poléo 1998; Poléo et al. 2001; Strand et al. 2001; 

Schjolden et al. 2001; Poléo et al. 2002; Flodmark et al. 2003). Våre 

tetthetsregistreringer av laks- og aureunger i Fossåna viser også at denne bekken 

har like høye og til dels høyere fisketettheter enn flere av de kalkede sidebekkene til 

Suldalslågen. Det er derfor vanskelig å finne vannkjemiske faktorer som kan være 

begrensende for forekomsten av fisk i Fossåna, og det underbygger at 

vannkvalitetene i bekken ikke kan karakteriseres som for dårlig for fisk. Tilsvarende 

var det ingen signifikant forskjell i tetthet av laks oppstrøms og nedstrøms 

kalkdosereren i Tjøstheimsåna. Dette underbygger vår generelle oppfatning om at 

forsuring ikke, eller i svært liten grad, er en begrensende faktor i Suldalsvassdraget 

utover de begrensninger som ligger i vassdragets naturlige vannkjemiske forhold. 
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Tetthetene av fisk i sidebekkene er generelt lavere om våren enn om høsten. 

Tetthetsreduksjonen (særlig av 0+) skyldes i stor grad en viss ”naturlig” 

vinterdødelighet, men hvorvidt vannkvaliteten om vinteren kan ha betydning er 

usikkert. Tetthetene er imidlertid også lave om våren i de sidebekkene som er kalket 

og det er heller ikke signifikante forskjeller i mai- eller juni-tettheten mellom kalkede 

og ukalkede sidebekker for laks eller aure. Lave tettheter om våren kan også delvis 

skyldes at en del fiskeunger velger å trekke ut i hovedelva om vinteren. 

Vanntemperaturen i sidebekkene om vinteren er lavere enn i hovedelva, og de 

fysiske, kjemiske og hydrologiske forholdene er generelt mer ustabile med 

isdannelse og stedvis svært lite vann. Det oppholder seg imidlertid fisk i 

sidebekkene om vinteren også. Fossåna og Brommelandsbekken ble elfisket i 

desember 1999 i en kuldeperiode. Bekkene var da nesten helt islagt samtidig som 

det særlig i Fossåna var en del sarr. Det ble påvist både årsunger og eldre laks i 

Fossåna også på dette tidspunktet (C. Jensen upubl. data).  

 

Som nevnt har flere av sidebekkene til Suldalslågen blitt karakterisert som moderat 

til sterkt forsuret på bakgrunn av bunndyrindeks (jfr. kap. 3). Den relativt høye 

følsomheten for forsuring hos laks gjelder også til dels når laks sammenlignes med 

andre ferskvannsorganismer. Det er derfor interessant at det var høye tettheter av 

0+ laks i de sureste sidebekkene i denne undersøkelsen. De sidebekkene hvor 

bunndyrsamfunnene undersøkes, og som er sammenfallende med vårt studium er 

Fossåna, Brommelandsbekken, Tjøstheimsåna og Mosåna. 

 

Som nevnt er det ikke samsvar mellom tetthet av laks og aure og bunndyrindeks i 

Fossåna. I Tjøstheimsåna finner man svært liten forskjell i bunndyrsamfunnets 

sammensetning oppstrøms og nedstrøms kalkdosereren. Videre konkluderes det 

med at Tjøstheimsåna bærer preg av forsuring (Saltveit et al. 2001; Saltveit & 

Bremnes 2002; Saltveit & Bremnes 2003). Vannkjemiske undersøkelser viser 

imidlertid at det er vesentlig forskjell i vannkvalitet nedenfor og ovenfor 

kalkdosereren i Tjøstheimsåna (Blakar & Haaland 2002). Elfiskeresultatene fra 

denne undersøkelsen støtter bunndyrundersøkelsene ved at det finnes laks i hele 

bekken, og ved at det ikke er signifikant forskjell i tetthet av laksunger ovenfor og 

nedenfor kalkdosereren. Selv om det hevdes at Tjøstheimsåna bærer preg av 

forsuring, tyder forekomsten av laks på at denne forsuringen ikke er så omfattende 

at vannkjemien i bekken har negativ effekt på laksen. I årene 2001-2003 var til og 

med mai-tettheten av eldre aure signifikant høyere på den ukalkede stasjonen enn 

på den kalkede.  
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På bakgrunn av bunndyrindeksen har også Brommelandsbekken blitt karakterisert 

som moderat og sterkt forsuret (Saltveit et al. 2001; Saltveit & Bremnes 2002). 

Registreringer av fisketetthet (Figur 13 og 15) viste derimot at september-tetthetene 

av 0+ laks og aure i Brommelandsbekken var høye, rundt 60 ind/100 m2 (laks) og 

mellom 135 og 214 ind/100 m2 (aure). Slike tettheter av årsyngel finner man høyst 

sannsynlig ikke, verken av laks eller aure, dersom bekken er sterkt forsuret. De 

vannkjemiske målingene som er utført i forbindelse med terrengkalkingsprosjektet 

tyder som nevnt heller ikke på at Brommelandsbekken er forsuret (Hindar & 

Skancke 2001). Målingene viser at pH har steget betydelig og at Ali-topper i 

forbindelse med flommer er helt borte etter at nedbørsfeltet til Brommelandsbekken 

ble kalket. Brommelandsbekken har dessuten vært den bekken som har hatt de 

høyeste tetthetene av ungfisk av aure helt siden undersøkelsen vår startet i 1998, 

og da som nevnt også før nedslagsfeltet ble kalket (Figur 13 og 14).  

 

Det er et relativt stort misforhold mellom bunndyrindeks og andre viktige 

forsuringsindikatorer som vannkjemi og fisketetthet i sidebekkene til Suldalslågen. 

Dette viser at det må utvises forsiktighet ved karakterisering av sidebekkenes 

generelle forsuringstilstand basert på kun én forsuringsindikator (les: 

bunndyrindeks). Misforholdet tyder også på at bunndyrindekser i sin alminnelighet er 

svake indikatorer på forsuringstilstanden når de brukes alene. 

 

Denne undersøkelsen viser altså at det ikke er noen sammenheng mellom 

vannkvalitet (kalking, ikke kalking) og fisketetthet i sidebekkene til Suldalslågen. 

Registreringene av ungfisktettheter i de ulike sidebekkene er dessuten en sterk 

indikasjon på at vannkvaliteten i Suldalsvassdraget er tilfredsstillende for fisk og at 

kalkingen ikke synes å være avgjørende for fiskebestandene. 

 

6.2 Sidebekkene som oppvekst- og gyteområde for fisk 
Selv om naturgitte vannkjemiske forhold kan være begrensende for arters 

utbredelse og bestandsstørrelse, er det lite som tyder på at forsuring har hatt noen 

vesentlig betydning for bestandsutviklingen av laks og aure i Suldalsvassdraget 

(Poléo 2004). Det er imidlertid en rekke andre abiotiske og biotiske faktorer som er 

med på å bestemme tettheten av fisk i de ulike sidebekkene. Faktorer som 

vannføring, vanntemperatur, vannhastighet, vanndybde, skjul, substrat, begroing, 

konkurranse og næringstilgang kan alle være viktige. Dette er faktorer som kan 
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variere mellom de ulike sidebekkene, og deres egnethet som oppvekst- og 

gyteområde for laks og aure er derfor forskjellig (Gravem & Jensen 2003). 

 

Alle de undersøkte sidebekkene benyttes i varierende grad som oppvekstområder 

av laks- og aureunger. Fiskebestanden i sidebekkene er sammensatt av fiskeunger 

som har vandret opp fra hovedelva og fiskeunger som stammer fra gyting i 

sidebekkene (Lillehammer 1974). Sannsynligvis øker andelen fiskeunger som 

vandrer opp fra hovedelva med alderen på fiskeungene. Det betyr at blant de eldre 

fiskeungene (>0+) i sidebekkene er det en høyere andel fisk fra hovedelva enn blant 

årsungene. Eldre fiskeunger er større og mer mobile og kan lettere vandre opp i 

sidebekkene sammenlignet med årsunger (Egglishaw & Shackley 1980; Erkinaro et 

al. 1998; McCormick et al. 1998). Dette indikerer også tetthetstallene våre, ved at 

den gjennomsnittlige tettheten av 0+ i sidebekkene er på linje med eller noe lavere 

enn i hovedelva (tabell 1 og 3), mens tettheten av eldre fiskeunger er langt høyere i 

sidebekkene enn i hovedelva (tabell 2 og 4). 

 

Hvorfor fisk velger å vandre opp i sidebekkene kan skyldes flere forhold. Bedre 

tilgang på næring eller gode skjulesteder kan være en faktor. Gunstigere 

vanntemperaturer i vekstsesongen kan være en annen faktor som gjør at enkelte 

fiskeunger velger sidebekkene fremfor hovedelva. I Suldal er det forskjeller mellom 

bekkene i vanntemperatur og døgngradssum i vekstsesongen (Tabell 5). Steinsåna 

peker seg ut som den signifikant ”varmeste” sidebekken, og der er også veksten 

raskest (Figur 17 og 18). Tjøstheimsåna er på den annen side en ”kald” sidebekk 

(Tabell 5), og veksten til årsunger i denne bekken er generelt langsom (Figur 17 og 

18). Når veksten til årsyngel i en ”varm” sidebekk (f.eks. Steinsåna) sammenlignes 

med årsyngel i Suldalslågen, finner vi at den er signifikant raskere i sidebekken enn 

i hovedelva. Veksten i en ”kald” sidebekk (f.eks. Tjøstheimsåna) er imidlertid 

signifikant langsommere enn i Suldalslågen (kap. 5.7.1 og 5.7.2). Dette viser ikke 

bare at yngel velger sidebekkene som oppvekstområde, men også at yngelen står i 

sidebekkene hele eller store deler av vekstsesongen. 

 

Det er mindre kunnskap om ungfiskbestanden i sidebekkene om vinteren, men det 

er registrert både 0+ og eldre laks- og aureunger i sidebekkene også på denne 

årstiden (C. Jensen, upubl. data). Det finnes også andre indikasjoner på at en del 

fisk velger å overvintre i sidebekkene. Laks- og aureunger merket sommeren og 

høsten 2001 ble gjenfanget både høsten 2001 og mai, juni og september 2002 (kap. 

5.8). Både i Fossåna og Steinsåna ble det gjenfanget laksunger etter vinteren 
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2001/2002. Det var også mulig å følge enkelte årsklasser av fisk i en sidebekk fra 

høst til vår. Et eksempel på dette var forekomsten av 0+ laks i Tjøstheimsåna (Figur 

15). Det ble gjennom hele undersøkelsesperioden registrert lite 0+ laks i denne 

bekken. Ett unntak var høsten 2001 hvor tetthetene av 0+ laks i september og 

oktober var relativt høye, både på kalket og ukalket stasjon (Figur 15). Påfølgende 

vår, mai 2002, ble denne årsklassen registrert som ettåringer på begge stasjonene. 

Det ble også registrert økte tettheter av eldre laks høsten 2002 i Tjøstheimsåna, 

hvor 2001-årsklassen utgjorde en betydelig andel (Figur 16). Sett under ett tyder 

resultatene i denne undersøkelsen på at en del fisk velger å stå i sidebekkene også 

i vinterhalvåret. Hvor egnet de ulike bekkene er for overvintring varierer 

sannsynligvis fra bekk til bekk.  

 

Auren gyter i sidebekkene til Suldalslågen. Det ble funnet årsyngel av aure som 

nylig hadde kommet opp av grusen i samtlige sidebekker i denne undersøkelsen. 

Tettheten av aureyngel er tidvis også svært mye høyere i mange av sidebekkene 

enn i hovedelva. Brommelandsbekken peker seg ut som den bekken med høyest 0+ 

tettheter av aure (>200 ind/100 m2). Som nevnt er også Brommelandsbekken den 

bekken hvor gyting av laks har blitt påvist (1999-2001). Hvorvidt laksen, i likhet med 

aure, benytter andre sidebekker enn Brommelandsbekken til gyting er mer usikkert. 

Ved enkelte tilfeller ble det imidlertid registrert høyere 0+ tettheter av laks enn 

”normalt” i enkelte andre sidebekker, for eksempel i Kvæstadbekken og 

Tjøstheimsåna høsten 2001 (Figur 15). Disse tetthetene av 0+ laks tyder på at laks 

har gytt i disse bekkene. Det virker lite sannsynlig at 0+ yngelen har vandret opp i 

Tjøstheimsåna fra hovedelva. Den øverste elfiskestasjonen i Tjøstheimsåna ligger 

for eksempel ca 650 meter fra utløpet i Suldalslågen. Dette er en lang distanse å 

vandre oppstrøms for 4-5 cm lang yngel. Så langt vi kjenner til finnes det bare 

dokumentasjon på at 0+ laks foretar relativt korte vandringer av denne typen (Webb 

et al. 2001; Steingrimsson & Grant 2003). Samlet tyder denne undersøkelsen på at 

laks gyter i andre sidebekker enn Brommelandsbekken, men at dette bare skjer 

enkelte år. Sidebekkene utgjør derfor i liten grad en del av laksens gyteområder 

langs Suldalslågen, men de er viktige som oppvekstområder for laksunger. 

 

Enkelte av sidebekkene er utsatt for uttørking gjennom nedbørfattige somre. En tørr 

bekk er naturlig nok fattig på fisk, enten det skyldes utvandring til hovedelva eller i 

verste fall fiskedød. Enkelte resultater i denne undersøkelsen illustrerer dette godt. 

Sommeren 2002 var en meget tørr sommer med svært lite nedbør. Mange av 

sidebekkene tørket helt eller delvis ut. Høsten 2002 ble det registrert svært få eller 
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ingen fisk på de to stasjonene i Steinsåna. Så lave tettheter er uvanlig for denne 

bekken, som tidvis har hatt relativt høye tettheter av fisk på høsten (Figur 13, 14, 15 

og 16). Sannsynligvis var de lave tetthetene et resultat av tørke om sommeren. 

Fordi sidebekkene fører mindre vann enn hovedelva blir de naturlig nok mer sårbare 

for tørkeperioder, og dermed også som oppvekstområder for yngel.  

 

Fiskebestanden i sidebekkene er også sårbare for lokale forurensingsepisoder. Et 

eksempel å på dette skjedde våren 2001, hvor en gjødselkjeller sprakk og 

mesteparten av innholdet havnet i Brommelandsbekken. Denne hendelsen førte til 

omfattende fiskedød i bekken (Figur 13, 14, 15 og 16). Tetthetene av årsyngel 

høsten 2001 viste imidlertid ingen tegn på at noe galt hadde skjedd i 

Brommelandsbekken. Dette skyldes sannsynligvis at gjødselutslippet skjedde på et 

tidspunkt da årsyngelen fremdeles lå nede i grusen. 

 

Sidebekkene og deres omliggende områder utsettes også for ulike inngrep. Et typisk 

eksempel på dette er hogging av kantvegetasjon langs bekkene. Dette har blitt gjort 

i flere sidebekker i undersøkelsesperioden (Kvæstadbekken, Brommelandsbekken, 

Steinsåna, Tjøstheimsåna). En kantsone med vegetasjon langs elver og vassdrag 

gir skjul og næring til livet i elva, i tillegg til å redusere avrenning fra omkringliggende 

jordbruksområder. Det er derfor uheldig at kantvegetasjonen fjernes (Lunde 2002). 

Det er imidlertid vanskelig å fastslå hvilken effekt slik hogst har på fisketettheten. 

 

Variasjonen i fisketetthet fra år til år er større i sidebekkene enn i Suldalslågen 

(Tabell 1, 2, 3 og 4). Dette har sannsynligvis sammenheng med at de fysiske 

forholdene i sidebekkene er mer ustabile. Vannføringen kan variere kraftig fra tørke 

til store flommer. Det er større veksling mellom islegging og åpen elv om vinteren 

enn i hovedelva. Lokale forurensingsepisoder kan påvirke en hel sidebekk, men 

bare i liten grad hovedelva. Tilgangen på gytefisk som vandrer opp i bekken kan 

også variere og da særlig for laksens del som bare unntaksvis gyter i sidebekkene. 

 

Det samlede oppvekstarealet for anadrom fisk i de seks undersøkte sidebekkene er 

beregnet til ca 33 000 m2 (Gravem & Jensen 2003). Til sammenligning er det 

vanndekte arealet av Suldalslågen ca 1,1 millioner m2 ved en vannføring på 12 m3. 

At sidebekkene bidrar til den totale smoltproduksjonen i vassdraget synes klart, men 

det er vanskelig å tallfeste hvor stort dette bidraget er. 
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Det kan konkluderes med at både laks- og aureunger benytter sidebekkene som en 

del av sitt naturlige habitat, og de synes å være verdifulle oppvekstområder for 

begge artene. Bestandene i sidebekkene er sannsynligvis blandinger av fiskeunger 

som stammer fra gyting i bekkene og fiskeunger som har vandret opp fra 

Suldalslågen. Det er også slått fast at samtlige av de undersøkte bekkene fungerer 

som gytebekker for aure, og at de en gang i blant også fungerer som gytebekker for 

laks, selv om dette siste synes å være mer et unntak enn en regel. 
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7 KONKLUSJON 

• Denne undersøkelsen viser at det ikke er noen sammenheng mellom 

vannkvalitet (kalking, ikke kalking) og fisketetthet i sidebekkene til 

Suldalslågen. 

• Registreringer av ungfisktettheter i de ulike sidebekkene er en sterk 

indikasjon på at vannkvaliteten i Suldalsvassdraget er tilfredsstillende for fisk 

og at kalkingen ikke synes å være avgjørende for fiskebestandene. 

• Det er et relativt stort misforhold mellom bunndyrindeks og andre viktige 

forsuringsindikatorer som vannkjemi og fisketetthet i sidebekkene til 

Suldalslågen. Dette viser at det må utvises forsiktighet ved karakterisering av 

sidebekkenes generelle forsuringstilstand basert på kun én 

forsuringsindikator (bunndyrindeks).  

• Både laks- og aureunger benytter sidebekkene som en del av sitt naturlige 

habitat, og de synes å være verdifulle oppvekstområder for begge artene. 

• Samtlige av de undersøkte bekkene fungerer som gytebekker for aure, og en 

gang i blant også som gytebekker for laks, selv om dette siste synes å være 

mer et unntak enn en regel. 
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VEDLEGG A. Artstilhørighet hos yngel fra sidebekker i Suldalslågen bestemt med 
det diagnostiske genet 5S rDNA. Dato angir innsamlingstidspunktet, N angir det 
totale antall yngel analysert. 
 
Lokalitet  Dato  N #laks #ørret  Lengde (cm) 
Brommeland 1 06.06.02 10 5 5  2,7-3,5 
Fossåna 1  05.06.02 10  10  2,5-3,4 
Steinsåna  uke23-02 5  5  2,7-3,2 
Tjøstheim 2  06.06.02 10  10  2,5-2,9 
Steinsåna 1  05.06.02 8  8  2,7-3,1 
Kvæstad  uke23-02 10  10  2,7-3,7 
Mosåna  uke23-02 10  10  2,3-2,8 
Tjøstheim 1  06.06.02 8  8  2,6-2,9 
Steinsåna 2  05.06.02 2  2  2,7-3,1 
Kvæstadbekken juni 2001 5  5  2,6-2,8 
Brommeland  juni 2001 5 3 2  2,4-2,6 
Fossåna  juni 2001 4  4  2,7-3,3 
Tjøstheimsåna juni 2001 1  1  2,3 
Brommeland 2 18.06.03 5  5  2,7-3,2 
Kvæstadbekken 17.06.03 8  8  3,0-3,9 
Fossåna, gytegrop 17.06.03 11  11  2,6-2,8 
Tjøstheim 1  17.06.03 6  6  2,6-2,7 
Tjøstheim 2  17.06.03 4  4  2,3-2,8 
Steinsåna 1  18.06.03 9  9  2,5-3,1 
Fossåna 1  17.06.03 18 1 17  3,1-4,4* 
Brommeland 1 18.06.03 13  13  2,8-3,4 
 
SUM     164 9 155  2,3-4,4 
 
*Største individ er en laks (ikke årsyngel?). 
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VEDLEGG B. Resultater fra undersøkelsene i sidebekkene i mai, juni og oktober 
2003. 
 
B1. Tetthet av 0+ og eldre aure 

Det ble funnet 0+ og eldre aure i alle de undersøkte sidebekkene i 2003 med unntak 

av i Steinsåna i mai hvor 0+ aure ikke ble påvist. Høsten 2003 (oktober) var 

imidlertid tettheten av 0+ og eldre aure i Steinsåna tilbake på et mer normalt nivå, 

og på linje med perioden 1998-2001 (Figur 13 og 14). Tetthetene i Mosåna derimot 

hadde ikke tatt seg noe særlig opp i oktober 2003 sammenlignet med den lave 

tettheten som ble registrert i 2002. I Tjøstheimsåna (begge stasjoner) var tettheten 

av 0+ aure i oktober 2003 den laveste registrerte på denne årstiden i hele 

undersøkelsesperioden (stasjon 1) (Figur 13). Tetthetene av eldre aure på den 

kalkede og ukalkede stasjonen i Tjøstheimsåna lå på omtrent samme nivå i 2003 

som tidligere år (Figur 14). Tettheten av 0+ aure om høsten i Kvæstadbekken lå på 

et høyere nivå i 2003 enn i 2002, men lavere enn årene før dette. Tettheten av eldre 

aure lå i 2003 på et lavere nivå enn årene før. I Fossåna var tettheten av 0+ aure i 

oktober 2003 lav sammenlignet med tidligere år (Figur 13). Den gjennomsnittlige 

tettheten av 0+ og eldre aure i alle de undersøkte sidebekkene var på henholdsvis 

32,1 og 10,3 ind/100 m2 i oktober 2003. Gjennomsnittlig tetthet av 0+ og eldre aure i 

Suldalslågen i september 2003 var til sammenligning 48,6 og 6,3 ind/100 m2. 

 

B2. Tetthet av 0+ og eldre laks 

Høsten 2003 ble det kun registrert 0+ laks i Fossåna, Steinsåna og Kvæstadbekken, 

og tettheten var lav på alle lokalitetene (Figur 15). Tettheten av 0+ laks var generelt 

lavere høsten 2003 i de fleste sidebekkene sammenlignet med tidligere år (Figur 

15). Det ble ikke funnet 0+ laks i Brommelandsbekken i oktober 2003, noe som 

tyder på at det ikke gytte laks her høsten 2002. I Mosåna har tetthetene av 0+ laks 

generelt vært lave om høsten, og det ble ikke funnet 0+ laks her høsten 2003 (Figur 

15). I Fossåna var tetthetene av 0+ laks om høsten på nivå med 1999 og 2000, men 

lavere enn 1998, 2001 og 2002. Både de øvre og nedre delene av Fossåna 

benyttes som oppvekstområde av laksungene. I Tjøstheimsåna ble det ikke funnet 

0+ laks på noen av stasjonene, verken på den kalkede eller ukalkede. Den 

gjennomsnittlige tettheten av 0+ laks i de undersøkte sidebekkene var på 1,2 

ind/100 m2 i oktober 2003. Gjennomsnittlig tetthet av 0+ og eldre laks i Suldalslågen 

i september 2003 var til sammenligning 29 og 6,5 ind/100 m2. 

 
 


