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1 Sammendrag  
Statskraftverkene fikk i 1974 konsesjon for å 
bygge Ulla-Førreverkene, som var ferdig 
bygget på 1980-tallet. Kraftverkskomplekset er 
et av Norges største og er en av to 
reguleringer som påvirker vannføringen i 
Suldalslågen.  
 
Statkraft SF søkte i 1988 om tillatelse til å 
prøve ut ulike vannføringer i Suldalslågen og 
har siden 1990 hatt ulike prøvereglement. 
Målet med de ulike reglementene har vært å 
komme fram til vannføringer som ivaretar 
laksens behov og samtidig legger til rette for 
utnyttelse av kraftpotensialet. 
 
Forskning og overvåkning 
I perioden med prøvereglement har Norges 
mest omfattende vassdragsovervåkning med 
fokus på laks blitt gjennomført. Det foreligger i 
dag et solid grunnlag for beslutning om nytt 
reglement. Overvåkningen av reglementene fra 
1998-2000 og 2001-2003 har blitt gjennomført i 
tett dialog med forvaltningsmyndighetene og 
forskningsinstitusjoner. 
 
Suldalslågen er karakterisert som en 
vintervarm, sommerkald og næringsfattig elv. 
Suldalslågen er også kjent for en laksebestand 
med stor andel stor laks. I forbindelse med 
konsesjonsbehandlingen understreket 
Stortinget betydningen av å legge til rette for 
laksebestanden. Laksens behov har derfor 
stått i fokus for all forskning og overvåkning 
som har vært drevet i vassdraget. 
 
Forskning viser at laks er avhengig av arealer 
med tilstrekkelige skjulmuligheter. Resultater 
fra overvåkningsundersøkelsene tyder på at 
kvaliteten på leveområdet kan være 
begrensende for fiskeproduksjonen i 
Suldalslågen. Ungfiskens viktigste 
leveområder, habitat, i Suldalslågen består av 
arealer ned til én meters dyp. Arealet for den 
aktuelle dybdesonen er størst ved 42 m3/s. 
Kvaliteten på habitatet kan ha blitt redusert 
som følge av at Suldalslågen har fått mindre 
kapasitet til å fjerne moser, alger og 
finsedimenter. I tillegg kan endret arealbruk i 
dalføret ha medført økt sedimenttilførsel. 
Forsøk har vist at spyleflom er et egnet 
manøvreringstiltak for å bedre habitatet. 
Undersøkelsene har også konkludert med at 
redusert vintervanntemperatur og økt islegging 
kan bedre habitatet. 
  
Temperaturen i Suldalsvatnet er redusert 
sommerstid som følge av overføring av kaldere 
vann. Redusert vannføring i Suldalslågen om 

våren og forsommeren har gitt høyere 
vanntemperatur og redusert utspyling av 
bunndyr. De bedrede forholdene har ført til at 
ungfisken har vokst bedre og at 
smoltproduksjonen har økt i den siste 
prøvereglementsperioden. 
 
Omsøkt reglementsalternativ 
Statkrafts omsøkte reglementsalternativ er 
utviklet på bakgrunn av de mål Stortinget, 
forvaltningen, lokale interesser og Statkraft har 
for Suldalslågen og suldalslaksen. 
Reglementsforslaget er designet med 
utgangspunkt i laksens behov for vannføring. 
Habitat og vanntemperaturforhold er særlig 
vektlagt. 
• Ungfisken er avhengig av habitat med 

gode skjulmuligheter. Spyleflom, lav 
vintervannføring og middels høy 
sommervannføring er manøvreringstiltak 
som bedrer habitatet. 

• Ungfiskens overlevelse og vekst er en 
funksjon av sommervanntemperaturen. 
Vanntemperaturen i Suldalslågen blir 
høyere med lavere vannføring og 
vannslippet til Suldalslågen kan 
kontrolleres ved drift av Hylen kraftverk. 

 
Forslaget til reglement tar også hensyn til 
fiskeoppgang, muligheten for fiske og øvrige 
brukerinteressers behov.  
 
Det omsøkte manøvreringsreglementet for 
Suldalslågen er faglig begrunnet og vil ivareta 
Suldalslaksen og øvrige brukerinteresser. 
Sammenlignet med tidligere 
manøvreringsreglement, vil manøvrering i 
henhold til det omsøkte alternativet gi bedre 
forhold for laks. Reglementet vil også legge til 
rette for en bedre utnyttelse av kraftpotensialet 
i vassdraget, og vil kunne øke den årlige 
middelproduksjonen i Ulla-Førreverkene med 
157 GWh. Den økte produksjonen krever ingen 
nye inngrep.  
 

 
Figur 1 Suldalsvatnet mot Suldalsosen. 
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2 Innledning  
Ved kongelig resolusjon av 13. september 
1974 ble det gjort vedtak om statsregulering for 
utbygging av Ulla- og Førrevassdragene. 
Konsesjonen er senere overført til Statkraft SF, 
som eier 72 prosent av anleggene. Øvrige 
eiere er Lyse Energi, Otraverkene, Vest Agder 
Energi og Haugaland Kraft. Reguleringen 
innebærer overføring av vann til Suldalsvatnet 
og endrete hydrologiske forhold i Suldalslågen. 
Lågen ble første gang påvirket av regulering 
da Røldal-Suldal Kraft, eiet av Norsk Hydro og 
staten, i årene 1963 til -68 bygget ut Røldal-
Suldalvassdraget (RSK-reguleringen) 
oppstrøms Suldalsvatnet.  
 
I forkant av stortingsbehandlingen ble to 
alternative utbyggingsforslag diskutert. 
Førrealternativet innebar at vannet fra Blåsjø 
skulle overføres til Førrebotn i Jøsenfjorden. 
Alternativet ville gi en fjerdedel mindre energi 
og dårligere økonomisk uttelling lokalt og 
nasjonalt. Suldal kommune ønsket det mer 
omfattende Suldalsalternativet, som fikk 
enstemmig støtte i kommunestyret og 
fylkesting.  Suldalsalternativet fikk også stort 
flertall i Stortinget til tross for at man var klar 
over at vedtaket var i konflikt med 
lakseinteressenes syn. Fordi kunnskapen om 
Suldalslaksen og laksens behov for vannføring 
var begrenset i 1974 fattet Stortinget vedtak 
om en svært høy minstevannføring i 
Suldalslågen. Gjennomsnittlig avløp fra 
Suldalsvatnet var om lag 92 m3/s i uregulert 
tilstand.  
 
Det har nå gått 30 år siden konsesjonen ble 
gitt og mye ny kunnskap tyder på at 
reglementet for Suldalslågen kan bli bedre for 
både laks og kraftproduksjon.  
 
Suldalslågen er kjent for å ha en laksebestand 
med stor andel stor fisk. Den største laksen 
som er registrert var på 34 kilo og ble tatt 
nedstrøms Sandsfossen i 1913. De seinere 
årene har fangstrestriksjoner begrenset uttaket 
av stor villfisk. Storlaksen har gjort 
Suldalslågen kjent langt utover Norges 
grenser, og laksen har til alle tider vært en 
viktig og omstridt ressurs. Allerede i 1164 
benyttet kong Magnus Erlingsson laksen som 
et maktmiddel da han ga kirken fiskerett i 
Lågen for å sikre seg politisk støtte.  

2.1 Bakgrunn for søknaden 
Byggingen av Ulla-Førreverkene foregikk i 
årene 1974 til -86 og allerede på 1980-tallet 
ble det foretatt mindre reglementsjusteringer. 
For å forhindre skadeflom ble det innført 

begrensninger på største vannføring til Lågen. 
I tillegg ble nedkjøringshastigheten redusert for 
å forhindre stranding av ungfisk. I 1988 søkte 
Statkraft om endret manøvreringsreglement for 
Suldalslågen fordi man mente at det var mulig 
å redusere unødige ulemper av reguleringen 
for laks. Samtidig kunne annen manøvrering 
være en fordel for kraftproduksjon. Det nye 
reglementet ble gitt i 1990 og hadde som 
hovedmål å prøve ut ulike vannføringer og 
tiltak i Suldalslågen og derigjennom komme 
fram til en optimal manøvrering.  
 
I årene som har gått siden Statkraft fikk det 
første prøvereglementet for Suldalslågen har 
Norges mest omfattende 
vassdragsovervåkning blitt gjennomført.  
 
I årene 1990 til -97 ble aktiviteten styrt av 
Lakseforsterkningsprosjektet i Suldalslågen 
(LFS), mens Statkraft har styrt aktiviteten i 
Ulla-Førreprosjektet i de to siste 
prøvereglementsperiodene. De to periodene 
har hver hatt tre års varighet, dvs. 1998-2000 
og 2001-2003. Parallelt med LFS og Ulla-
Førreprosjektet har miljøforvaltningen initiert 
og bekostet flere undersøkelser knyttet til 
forsuringsundersøkelser og kalking.  
 
Når Statkraft nå søker om nytt 
manøvreringsreglement, blir det gjort på 
bakgrunn av de ulike reglementene som har 
blitt overvåket. Resultater fra undersøkelsene i 
Suldal og resultater fra studier i andre 
vassdrag er lagt til grunn for det omsøkte 
alternativet. 

2.2 Mål for det nye 
manøvreringsreglementet 

I forbindelse med Stortingets behandling av 
Ulla-Førreutbyggingen tidlig på 1970-tallet ble 
det klart at suldalslaksen skulle sikres. Dette 
målet har vært styrende for alle 
reglementsjusteringer og prøvereglement, og 
av den grunn har reglementene for 
Suldalslågen alltid gitt høy minstevannføring i 
Suldalslågen. Som følge av signalene fra 
Stortinget og målet om å sikre suldalslaksen, 
innebærer også Statkrafts omsøkte alternativ 
høy minstevannføring. Når vannføringen 
likevel er lavere enn tidligere reglement er det 
fordi ny kunnskap om laksens 
vannføringsbehov konkluderer med at 
laksebestanden vil få gode forutsetninger med 
det omsøkte reglementet. 
 
Statkrafts mål er å komme fram til et 
vannføringsregime som sikrer gode vilkår for 
laks i Suldalslågen og høy kraftproduksjon.  
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Myndighetene og Statkraft har sammen 
formulert følgende mål for det nye 
manøvreringsreglementet:  
 
Reglementet skal legge til rette for å ivareta 
vassdragets naturlige funksjoner og prosesser 
samt ivareta regulantens behov for høy 
produksjon. 
Herunder skal følgende verdier/funksjoner 
vektlegges i størst mulig grad: 
• biologi med vekt på Suldalslågens 

storvokste laksestamme 
• flomsikkerhet 
• næringsutnyttelse og rekreasjon 
• Lågen som landskapselement 
 
Reglementet skal videre ivareta allmennhetens 
og forvaltningens krav på innsyn/kontroll.  
 
Statkraft mener at det omsøkte reglementet vil 
ivareta målene. 

2.3 Områdebeskrivelse 

2.3.1 Fysisk beskrivelse 
Suldalslågen, elvestrekningen mellom 
Suldalsvatnet og Sand ved Sandsfjorden i 
Rogaland, utgjør den nederste delen av 
Suldalsvassdraget. De naturlige kildene finner 
vi på den sørlige delen av Hardangervidda, i 
Valldalen og Vivassdalen i Røldal.  
 
Elven har en lengde på 22 km og et fall mellom 
Suldalsvatnet og utløpet i fjorden på 68 meter.  
Suldalslågen ligger under marin grense som i 
dette området ligger på om lag 70 m.o.h. 
(Abrahamsen og Skogheim 1981). Over marin 
grense er avsetningsmaterialet dominert av 
morene. I dalbunnen er det breelvavsetninger 
med mye sand og grus nær Suldalsvatnet og 
finere sedimenter lenger nede (Blakar og 
Haaland 2004). Kommunesenterets navn, 
Sand, sier mye om hvilke sedimenter som har 
dominert i Lågen og blitt transportert ned til 
fjorden. 
 
En stadig strøm av lavtrykk fra Nord-Atlanteren 
gir her som ellers på Vestlandet store 
nedbørmengder. Det er store klimatiske 
variasjoner i vassdraget. I de kystnære og 
lavtliggende områdene er 
årsmiddeltemperaturen omkring 6 ºC høyere 
enn i høyfjellet. Det er nedbørgradienter i 
området med årsmidler på over 2000 mm i 
kystsonen og ned mot 1200 mm i indre 
høyfjellsområder. Hovedtyngden av nedbøren 
faller høst og vinter, mens vårmånedene april 
og mai vanligvis er de tørreste. 

2.3.2 Samfunn  
Suldalslågen renner gjennom Suldal 
kommune, som med et areal på 1.727 km2 er 
den største kommunen i Rogaland. 
Kommunesenteret Sand, som ligger ved 
Lågens utløp i fjorden, og Suldalsosen øverst i 
Lågen (Figur 3), er de største tettstedene i 
kommunen. I januar 2003 bodde det 3.923 
personer i kommunen som er om lag 200 
personer mer enn tidlig på 1970 tallet.  
Innbyggertallet steg til drøyt 4.500 i 
anleggsfasen tidlig på 1980 tallet og har siden 
1990 avtatt sakte (Figur 2). 
 

Suldal - befolkningsutvikling 1965 - 2003
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Figur 2 Antall innbyggere i Suldal kommune i årene 
fra 1965 til 2003 (SSB). 

 
Suldal er fra gammelt av en jord- og 
skogbrukskommune. Jordbruket er drevet som 
allsidig husdyrbruk med vekt på storfe- og 
sauehold. Gårdsbrukene langs vassdraget 
befinner seg hovedsakelig ved Sandsbygda og 
i området mellom Mo og Suldalsosen. Som 
følge av reguleringenes flomdempende effekt 
har landbruksarealene nærmere elva blitt tatt i 
bruk i større grad enn tidligere (Teigen og 
Ness 1994). Vann til jordvanning tas fra elva 
og de utprøvde reglementene har ikke medført 
problemer for vannuttaket. Suldal har det 
største skogarealet i Rogaland og avvirkningen 
ligger på omlag 16.000 m3 i året. Avvirkningen 
er størst i områdene omkring Lågen, som 
tidligere hadde verdi som fløtningselv. 
 
Det finnes 4 kommunale vannverk som er 
basert på infiltrasjon fra Suldalslågen. Disse 
dekker ca 80 % av vannforsyningsbehovet i 
dalen. Øvrige behov dekkes av brønner som i 
hovedsak er plassert langs sidebekker til 
Lågen. Det synes ikke å være noen klar 
sammenheng mellom vannføring i Lågen og 
vannkvalitet. Resipientforholdene er vurdert 
som tilfredsstillende og landbruksavrenning er 
ikke vurdert som noe problem. 
 
Suldal har et allsidig fisketilbud til sjøs og til 
fjells, i tillegg til fiske i Suldalslågen og 
Hålandselva (sør i kommunen). Det finnes 
også flere gode jaktvald både for småviltjakt og 
storviltjakt, og det bades og padles i elver og  
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Figur 3 Suldal og Suldalslågen.
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vann. Fra Suldalsvatnet til Foss/Kvammen er 
Suldalslågen en fin padleelv som tilbyr både 
rolige loner og hissige stryk. 
 
Suldal Reiselivslag har 50 registrerte bedrifter. 
De fleste er butikker, spisesteder og over-
nattingssteder, men her finnes også 
fritidsbedrifter som tilbyr produkter direkte 
relatert til Lågen. Langs vassdraget finnes vel 
340 gjestesenger i tillegg til mulighet for 
camping. Turistsesongen strekker seg fra 
april/mai til oktober. 
 
Til Suldal kommer man med bil fra Oslo og 
Bergen på ca 5 timer, fra Stavanger på ca 3 
timer og fra Haugesund på 2 timer. Hurtigbåten 
fra Stavanger bruker om lag 2 timer. 

2.3.3 Estetiske landskapsverdier i 
Suldalsdalføret  

Dalføret er bredt, åpent og helhetlig og skiller 
seg ut fra andre typiske dalfører på Vestlandet. 
Suldalslågen med elvelandskapet er et 
dominerende element i landskapsbildet. Lågen 
renner gjennom et allsidig og intensivt drevet 
jordbrukslandskap, og gir med sine fosser, 
stryk og mer stilleflytende partier, mangfold, 
spenning og dynamikk i kulturlandskapet. Til 
dels bratte og skogkledde fjellsider med flere 
karakteristiske fjelltopper stiger opp på begge 
sider av dalføret og gir markerte 
landskapsrom.  
 
Langs Lågen ligger et stort utvalg av synlige og 
godt bevarte kulturminner med kverner, 
tørkehus, stamper og vasshjul, samtidig som 
Lågen har avanserte og moderne kraftanlegg, 
noe som gir et stort sprang i opplevelser. Det 
er ingenting som tyder på at kulturminner i 
vassdaget er tatt ut av sin sammenheng som 
følge av reguleringene.  

2.3.4 En elv for fisk 
Suldalslågen karakteriseres som en relativt 
næringsfattig, vintervarm og sommerkald elv.  
Elva er mest kjent for sin storvokste 
laksestamme, men har også en fin bestand av 
sjøørret. Laksen vandrer opp i elva relativt sent 
på året. Gyteperioden er også sen 
sammenlignet med andre laksestammer på 
Vestlandet. En del av laksen vandrer opp i 
Suldalsvatnet, men det antas at de slipper seg 
ned igjen før gyting. Før RSK-reguleringen 
gytte laks også i store sideelver som rant inn i 
Suldalsvatnet. I de senere år har sportsfiskere 
også oppdaget at Suldalslågen huser storvokst 
stasjonær ørret. I tillegg finnes ål, trepigget 
stingsild og årsunger av røye. Røye slipper seg 
ned fra Suldalslvatnet.  
 

Suldalslågen har et overskudd av gode og 
meget gode gyteområder for laks og ørret. 
Gyteområdene er fordelt over hele elvas 
lengde, med unntak av i de strieste områdene. 
Gode og meget gode oppvekstområder utgjør 
ca. 40 % av arealet (Gravem og Jensen 2003). 
Sterk strømhastighet, stort dyp, finkornet 
bunnsubstrat og stor dekningsgrad av 
teppedannende moser bidrar til å redusere 
kvaliteten på oppvekstområdene. 

2.4 Reguleringer og inngrep i 
Suldalsvassdraget 

Suldalsvassdraget er berørt av to større 
kraftutbygginger (Figur 5), Røldal-Suldal og 
Ulla-Førre utbyggingene. I tillegg finnes et 
mindre kraftverk, Sand kraftverk fra 1916, som 
regulerer sideelva Hiimsåna til Suldalslågen. I 
de siste årene har det vært en økt interesse for 
utbygging av mikro- og minikraftverk. Kleivane 
minikraftverk i Mosåna ble bygget i 2003, og 
det foreligger planer om et minikraftverk i 
nedre del av Fossåna. 

2.4.1 Røldal-Suldal Kraft AS (RSK) 
Hovedutbyggingen til Røldal-Suldal Kraft AS 
foregikk i perioden 1963 til -68 med noen 
tilleggsreguleringer fram mot 1977. Vannet 
utnyttes i totalt 7 kraftverk (Suldal I & II, Røldal, 
Kvanndal, Novle, Middyr og Svandalsflona). 
Videre ble det bygget en rekke magasiner med 
et samlet volum på 834 mill. m³. 
Valldalsmagasinet, som er det største 
magasinet (290 mill. m³) har en 80 meters 
oppdemming. Suldal I utnytter fallet mellom 
Røldalsvatnet og Suldalsvatnet, mens Suldal II 
utnytter fallet mellom Kvanndalsfoss og 
Suldalsvatnet. Begge med utløp i indre ende 
av Suldalsvatnet. Samlet årlig 
middelproduksjon er over 1700 GWh. En 
oversikt over kraftsystemene er vist i Figur 5. 
 
Kraftverkene ble bygget samtidig med Hydros 
aluminiumsverk på Karmøy, og Røldal-Suldal 
Kraft ble hovedleverandør av kraft.  

2.4.2 Ulla-Førreverkene  
Ulla-Førre er en felles utbygging av vassdrag 
med utløp fra Otra i sør til Suldalslågen i 
nordvest. Utbyggingen er en av de største i 
Norge med en midlere årsproduksjon på om 
lag 4800 GWh.  
 
Utbyggingen henter navnet fra to av de berørte 
elvene, Ulladalsåna og Førreåna. I tillegg 
utnyttes flere andre mindre vassdrag.  
Utbyggingen har 5 kraft-, pumpekraft- og 
pumpestasjoner samt flere store og små 
magasiner og en rekke bekkeinntak.  
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Blåsjø er hovedmagasinet i utbyggingen og 
dekker ved høyeste regulerte vannstand (HRV) 
et areal på 82 km² og har et magasinvolum på 
3105 mill. m³. Vannet fra Blåsjø utnyttes 
gjennom Saurdal og Kvilldal kraftverk før det 
når Suldalsvatnet. Vannet fra 600 meters 
nivået kan enten utnyttes i Kvilldal kraftverk 
eller pumpes til Blåsjø ved hjelp av Saurdal 
pumpe. 
 
Hylen kraftverk utnytter fallet mellom 
Suldalsvatnet og Hylsfjorden. I tillegg til 
driftsvannføringen kan det tappes til 
Hylsfjorden ved hjelp av en omløpstunnel. 
Kraftsystemet er vist i Figur 5. 

2.4.3 Ulike tiltak og inngrep i 
tilknytning til vassdraget 

Etter pålegg fra Direktoratet for naturforvaltning 
(DN) ble Førlandskanalen i etablert som en 
kunstig oppvekstkanal for fisk i 1989. 
Kanalområdet var opprinnelig et naturlig 
flomløp for Suldalslågen, men er sikret 
permanent vannføring ved at det er blitt gravd 
ned rør som fører vann fra Suldalslågen inn i 
øvre del av kanalen. På midten av 1990-tallet 
ble kanalen benyttet som lokalitet for forskning 
i regi av LFS-prosjektet. I 1995 ble kanalen 
utvidet med et nytt løp, se Figur 4.  
 

 
Figur 4 Kulp i Førlandskanalen (Foto F. Gravem) 

 
DN mente at redusert vannkvalitet som følge 
av forsuring var en trusselfaktor for laksen og 
avgjorde at kalking av Lågen skulle foretas 
som et føre var tiltak. Meningene var delte, 
men fullkalking ble igangsatt i 1998.  
 
Ved Sandsfossen er det etablert 2 fisketrapper 
for å lette oppvandringen for laks og sjøørret. 
Fisketrappen på nordsiden går via lakse-
studioet hvor fisken kan studeres gjennom et 
undervannsvindu. Fisken samles og telles i et 
basseng før den slippes videre. Statkraft er 
pålagt å bekoste 50 % av tellekostnadene.  I 
trappen på sørsiden har fisken de siste årene 
passert et automatisk tellesystem. 

 
I Suldalslågen har det vært foretatt 
fiskeutsettinger siden 1982, men først fra 1989 
som følge av pålegg fra myndighetene. De 
senere år har en større andel av fisken vært 
satt ut som smolt og også slept i merd ut i 
fjorden. Det er antatt at sleping øker 
smoltoverlevelsen som følge av mindre 
predasjon og redusert påslag av lakselus. 
 
Jordbruksmark utgjør 6.8 % av arealet i 
Suldalslågens restfelt. Beiteareal utgjør 2.9 % 
og 3.9 % er dyrket mark med årlig 
jordbearbeiding. Endringer i 
vannføringsregimet med mer stabil vannføring 
og færre store flommer har ført til at 
landbruksarealer nærmere elva i større grad 
har blitt tatt i bruk. Vann til jordvanning tas fra 
elva (Bogen m. fl. 1997, Biørnstad 2004). 
 
Det har vært en del bakkeplanering i senere år 
i tillegg til etableringen av et industriområde i 
Gåsavika. Bakkeplaneringen og utfyllingen av 
området førte til omfattende tilslemming og 
tetting av substratet i utløpet av bekken i 
Gåsavika. 

2.5 Miljøtilpasset manøvrering, 
forskning og forvaltning  

For å redusere problemer knyttet til stranding 
av fiskeunger ble det foretatt endringer knyttet 
til nedkjøringshastighet og målepunkt for 
vannføring i 1985 og 1990. I 1983 ble det også 
bestemt at flomløpet i Hylen skal benyttes for å 
unngå vannføringer over 350 m3/s nederst i 
Suldalslågen.  
 
Statskraftsverkene søkte i 1988 om endring av 
manøvreringsreglementet for Suldalslågen 
fordi man mente det var mulig å redusere de 
uheldige virkningene Ulla-Førrereguleringen 
hadde på laksebestand i elva. Reglementet 
skulle også bidra med kunnskap slik at man 
kunne utnytte vannressursene i vassdraget til 
kraftproduksjon på en bedre måte. Nytt 
reglement ble gitt ved kongelig resolusjon 22. 
juni 1990 og gjaldt for perioden 1990 til -95. 
Reglementet ble seinere forlenget ut 1997. 
Ulike vannføringer og tiltak skulle prøves og et 
rådgivende utvalg (driftsutvalg) kunne i 
samarbeid med regulanten tilpasse 
vannføringen i perioden 1. mai til 31. juli. 
Overføringsverdi til andre vassdrag og 
reguleringer var en del av grunnlaget for 
prøvereglementet. Forskningsaktiviteter og 
overvåkningsundersøkelser ble styrt av styret i 
Lakseforsterkningsprosjektet i Suldalslågen, 
der blant annet Direktoratet for naturforvaltning 
(DN) og Norges vassdrags- og energidirektorat  
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Figur 5 Kartoversikt over Suldalsvassdraget med reguleringer og kraftsystemer.
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(NVE) var representert. Resultatene fra de 
ulike studiene er presentert i LFS-prosjektets 
egen rapportserie samt i boka Suldalslågen 
Laks og Kraft (Kaasa m. fl. 2000). 
 
Prøveperioden ga mindre rom for utprøving av 
ulike vannføringer i Suldalslågen enn forventet. 
I følge departementets foredrag i den 
kongelige resolusjon av 20. mars 1998 mente 
NVE at driftsutvalget ikke fungerte etter 
intensjonene. De vurderte uenighet i utvalget 
som en mulig årsak til at tilstrekkelig 
eksperimentering med vannføringen ikke ble 
gjennomført. I forbindelse med høringen kom 
det også fram at ulike høringsinstanser hadde 
ulikt syn på hvordan forholdene for laks kunne 
forbedres. Diskusjonen gjaldt særlig 
vannføringen om våren og forsommeren. NVE 
argumenterte for at vannføringen måtte holdes 
nede for å øke vanntemperaturen og 
derigjennom optimalisere vekstforholdene for 
laks- og ørretunger. DN og Fylkesmannen i 
Rogaland (FMR) mente at det var stor 
usikkerhet omkring disse spørsmålene og var 
derfor skeptiske til å gjennomføre en slik 
manøvrering. Usikkerheten kan ha blitt 
forsterket ved at det hadde vært flere år med 
relativt dårlige fangster.  
 
For å komme videre i diskusjonen om egnet 
vannføringsregime for Suldalslågen kom Olje- 
og energidepartementet (OED) i samarbeid 
med Miljøverndepartementet (MD), NVE og 
DN fram til at det var viktig ”å kjøre samme 
reglement for vannslipp over flere år 
sammenhengende for å få gode og pålitelige 
resultater” (OEDs foredrag til kgl. res. 20. mars 
1998). Det ble derfor besluttet å gjennomføre 
en ny prøveperiode og at reglementet skulle 
baseres på ”uttesting av to ulike vannslippinger 
med tilhørende biologiske og hydrofysiske 
undersøkelser i to perioder av tre år”. De nye 
prøvereglementene ble gitt i mars 1998 og 
hadde varighet fra henholdsvis 1. april 1998 til 
31. desember 2000 og fra 1. januar 2001 til 31. 
desember 2003. Reglementet for 2003 skal 
gjelde til nytt reglement foreligger. I 
departementets foredrag blir det presisert at et 
nytt manøvreringsreglement skal baseres blant 
annet på resultater fra LFS-prosjektet og de 
siste seks årenes vannføringsforsøk.  
 
De nye prøvereglementene innebar på mange 
måter en videreføring av vurderingene og 
undersøkelsene som hadde pågått i LFS-
perioden. Overvåkningsundersøkelsene startet 
umiddelbart etter at reglementet var gitt, og 
samarbeidet med de tidligere involverte 
fagmiljøene fortsatte. De fleste av 
undersøkelsene ble videreført, mens 

undersøkelsene knyttet til begroing, sediment 
og habitatforhold ble utvidet. 
Overvåkningsprogrammet ble utarbeidet av 
DN, NVE og Statkraft i samarbeid og er årlig 
blitt forelagt berørte parter og godkjent av DN.  
 
Resultatene fra de to tre-årsperiodene er 
rapportert i prosjektets egen serie Suldalslågen 
Miljørapport. 9 av totalt 47 rapporter er 
sluttrapporter, mens de øvrige rapportene er 
års- og delrapporter. For fullstendig 
rapportliste, se Vedlegg I. 
 
I prosjektene i Suldal (LFS og Ulla-Førre) har 
det vært tradisjon for å engasjere eksperter fra 
flere fagmiljøer og institusjoner. På den måten 
har man fått med eksperter med ulike 
tilnærminger og spesialfelt. I tillegg har man 
vært åpen for ny teori og metodikk. Som følge 
av åpenhet og eksperter med ulike 
tilnærminger og hypoteser har det fortløpende 
dukket opp nye ideer og blitt reist kritiske 
spørsmål. Noen ideer er blitt fulgt opp i egne 
undersøkelser, mens andre har raskt blitt 
diskutert ferdig. Til sammen har disse 
forholdene bidratt til et stort 
undersøkelsesomfang.   
 

 
Figur 6 Litlaneshølen (Foto F. Gravem). 

 
Statkraft har erfart at det er krevende og nyttig 
å ha med eksperter med forskjellig bakgrunn i 
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prosjektet. Forskningsmiljøers ulike 
tilnærminger og hypoteser har medført 
diskusjoner, som noen kan ha oppfattet som 
uenighet på sentrale punkter. Prosjektets 
varighet og omfang har også medført at 
eksterne fagmiljøer har engasjert seg i enkelte 
av diskusjonene, og på den måten bidratt til 
oppmerksomhet i mange forskningsmiljøer.  
 
For å sikre konstruktive bidrag fra eksterne 
fageksperter har alle sluttrapporter fra Ulla-
Førreprosjektet blitt underlagt en ordning med 
eksterne referee’er. Ordningen har bidratt til å 
sikre kvaliteten på rapportene og har vært et 
tiltak for å ivareta forfatternes uavhengighet. 

2.6 Skjønn, fiskefond og 
revisjonsadgang 

Fiskeerstatninger til rettighetshavere etter Ulla-
Førrereguleringen er gitt ved to skjønn. I tillegg 
foreligger det en minnelig avtale mellom 
Statkraft og rettighetshavere fra 1996. En del 
erstatninger er innløst. De øvrige erstatningene 
blir indeksregulert og er evigvarende. I 2003 
var de totale fiskeerstatningene kr 910.000,-, 
som ble fordelt på 57 erstatningsmottakere.  
 
I forbindelse med at Statkraftsverkene fikk 
konsesjon ble det opprettet to fiskefond på 
henholdsvis kr 500.000 og kr 550.000,-, 
Osvadfondet er for fremme av Laksefiske i 
Suldalslågen, mens det andre fondet er for 
fremme av annet fiske i Suldal, Hjelmeland og 
Bykle kommuner. Fondene forvaltes av de 
berørte kommunene.  
 
Konsesjonen for Ulla-Førrereguleringen er gitt 
uten tidsbegrensning, men vilkårene kan tas 
opp til alminnelig revisjon i 2024. I forbindelse 
med revisjonen kan også andre forhold enn 
vannføring i Suldalslågen bli tatt opp. 

2.7 Søknadsdokumentet og 
videre saksgang 

Etter ønske fra NVE har Statkraft summert opp 
det faglige arbeidet som er utført i forbindelse 
med prøvereglementene for Suldalslågen i 
denne søknadsrapporten. Rapporten lå ved 
Statkrafts søknadsbrev til NVE, som har sendt 
søknaden på offentlig høring.  
 
Søknadsrapporten vil bli lest av personer med 
kunnskap om vassdragsmiljø og 
kraftproduksjon. En del faguttrykk er derfor 
forutsatt kjent. De viktigste resultatene og 
konklusjonene er omtalt i rapporten, mens 
noen faglige diskusjoner og vurderinger er 
utelatt av hensyn til rapportens omfang. 
Faglige detaljer finnes i sluttrapportene fra de 

ulike fagfeltene. Alle fagrapportene er publisert 
og finnes på www.statkraft.no.  
 
Når den offentlige høringen er avsluttet vil 
Statkraft få alle høringsuttalelsene til 
kommentering. Kommentarene blir sendt til 
NVE, som skriver sin innstilling til 
departementet. Departementet vil fremme 
saken for Regjeringen som en kongelig 
resolusjon. Se for øvrig orientering i brev fra 
NVE. Statkraft er ikke kjent med når det vil 
foreligge et vedtak.  
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3 Hydrologi og ulike 
vannføringsregimer 

Suldalslågens nedbørfelt drenerer store deler 
av Suldal og Odda kommune, samt noe fra 
Vinje og Bykle i øst. 
 
Vannføringshistorien i Suldalslågen kan i 
prinsippet deles inn i tre perioder; uregulert, 
regulert med RSK og regulert med RSK og 
Ulla-Førre. 
 
Perioden frem til 1965 kan anses som 
uregulert med naturlige vannføringer i 
Suldalslågen. Vannføringsobservasjoner fra 
1967 til 1979 kan anses som representative for 
forholdene med RSK-utbyggingen mens årene 
etter 1981 viser forholdene med både RSK og 
Ulla-Førre i drift. Vannføringen i årene 1966 og 
1980 er påvirket av anleggsvirksomhet og 
førstegangs magasinoppfyllinger og er derfor 
ikke representative for noen av de tre 
hovedperioder. 
 
Avløpsstasjonen 36.1 Suldalsoset ved utløpet 
av Suldalsvatnet, som nå er erstattet av 36.11 
Stråpa, ble satt i drift i 1904. Stasjonen 36.6 
Lavika, beliggende like oppstrøms 
Sandsfossen, ble satt i drift i 1962. Stasjonene 
er vist i Figur 7. 
 

 
Figur 7 Målestasjoner for vannføring i Suldalslågen. 

 
I tillegg har vannstand vært observert i 
sidebekken Fossåna siden 1992 (36.12 
Fossåna), Prestbekken (36.34 Prestvika) siden 
1989 og periodevis i enkelte andre sidebekker. 
Observasjoner av vannstand foretas også i 
reguleringsmagasiner og kraftverk i 
reguleringsområdet. 

3.1 Lågen før reguleringen 
Naturlig kunne vannføringene i Suldalslågen, 
ved utløpet av Suldalsvatnet, variere mellom 3-
4 m³/s på det laveste til ca. 700 m³/s på det 
høyeste.  
 
Vintervannføringen i Suldalslågen kunne over 
lange perioder bli svært lav. I lange stabile 
kuldeperioder kunne vannføringen gå ned mot 

3 m³/s og nesten uten unntak var vannføringen 
periodevis lavere enn 12 m³/s vinterstid. 
 
Naturlig drenerer Suldalslågen, ved utløpet i 
fjorden, et nedbørfelt på 1458.1 km² hvorav 
nedbørfeltet nedstrøms utløpet av 
Suldalsvatnet utgjorde 158.7 km². 
Middelvannføringen ved stasjonen 36.1 Stråpa 
var i perioden 1931-1960 på 88.7 m³/s. Den 
årlige middelvannføringen varierte mellom 48 
og 136 m³/s, som vist i Figur 8. 
 
Den naturlige, uregulerte middelvannføringen 
for perioden 1931-1990 ved utløpet av 
Suldalsvatnet er beregnet til 92,2 m³/s. 
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Figur 8 Årlig middelvannføring i Suldalslågen i 
uregulert tilstand. 

3.2 RSK reguleringen  
RSK-utbyggingen medførte ingen overføringer 
inn eller ut av vassdragets naturlige nedbørfelt, 
men regulerer delfelt på til sammen 788.4 km². 
 
For Suldalslågen representerte utbyggingen en 
kraftig reduksjon av vårflommen og en 
betydelig økt vintervannføring som vist i Figur 
9. 
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Figur 9 Middelvannføring i Suldalslågen, før og etter 
utbyggingen av RSK. 

 
Middelvannføringen ved stasjonen 36.11 
Stråpa var i perioden 1967 til 1979 på 93.3 
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m³/s. Den årlige middelvannføringen varierte i 
perioden mellom 72 og 131 m³/s. 

3.3 Ulla-Førrereguleringen  
Statkraft SF startet utbyggingen av Ulla-Førre i 
1974 og pågikk over en 14-års periode.  
Ulla-Førre er et av Norges større kraftprosjekt, 
og innebærer overføring av en betydelig 
mengde vann til Suldalsvatnet fra flere 
nabovassdrag. Ulla-Førre reguleringen tilfører 
det naturlige nedbørsfeltet til Suldalslågen, 
overføringer på totalt 674.6 km².  
 
Fra det naturlige nedbørfeltet til Suldalsosen 
og Suldalslågen overføres det nå vann til 
reguleringsmagasinene og bekkeinntakene i 
Ulla-Førrereguleringen som vist i Figur 10 og 
beskrevet nedenfor. 
 

 

Figur 10 Dreneringsveier i nåværende regulering. 

 
• Fra naturlig nedbørsfelt ned til 

Suldalsvatnet fraføres delfelt i sørøst 
(Lauvastøl, Grunnavatn etc.) på 154.7 km².  

• Fra naturlig restfelt til Suldalslågen fraføres 
delfelt på til sammen 23.9 km² (Mosåna og 
Gamlaskardbekken) 

 
Hovedmagasinet i utbyggingen er Blåsjø, 
beliggende på ca. 1000 m o.h. Dette er Norges 
nest største magasin, og ble etablert gjennom 
å demme opp og knytte sammen flere 
eksisterende vann med naturlig avløp til 
vassdragene Ulla, Førreåni, Otra og Storåna i 
Årdal. Magasinet var fullt første gang i 1989. 

 
Middeltilsiget til Suldalsvatnet økte etter disse 
overføringene med ca 70 %, mens 
vannføringen i selve Suldalslågen ble redusert 
grunnet kjøring av Hylen kraftstasjon.  
 
Vintervannføringene holdes nå på 12 m3/s ut 
av Suldalsvatnet men store tilsig fra 
Suldalslågens restfelt medfører imidlertid at 
vannføringen nederst i Lågen fortsatt kan bli 
opp mot 200 m3/s også vinterstid. 
 
Generelt har reguleringene, både RSK og Ulla-
Førre, bidratt til å jevne ut vannføringene, øke 
minimumsvannføringene og redusere de 
største flomtoppene. 
 
Middelvannføringen ved stasjonen 36.11 
Stråpa har i de forskjellige 
reglementsperiodene variert som vist i Tabell 
1. 
  

Tabell 1 Middelvannføring ved 36.11 Stråpa. 

Tidsperiode Årsmiddelvannføring 
m³/s 

Min 
m³/s 

Max 
m³/s 

1980-1989 51.3 42.9 63.7 
1990-1997 49.4 34.7 60.7 
1998-2000 41.2 40.0 42.7 
2001-2003 34.1 33.2 34.6 
 

3.4 Ulla-Førrereguleringens 
ulike reglementer og 
prøvereglementer 

3.4.1 1974 til 1990 
Konsesjonen for Ulla-Førre ble gitt ved kgl.res. 
13. september 1974. Det er reglementets 
punkt 2 som omhandler forhold som direkte 
berører vannføringene i Suldalslågen, og det 
er bestemmelsene i dette punktet som har 
vært gjenstand for utprøving i de ulike 
prøvereglementene etter denne tid.  
 
I det opprinnelige manøvreringsreglementet av 
1974 var målepunktet for de forskjellige 
minstevannføringene i perioden 1. august – 30. 
april lagt til Lavika, like oppstrøms utløpet i 
fjorden. I perioden 15. desember til 30. april 
var minstevannføringskravet 15,2 m³/s ved 
Lavika. I tillegg var det krav om minimum 10 
m³/s ut av Suldalsvatnet mellom 15. oktober og 
30. april. I praksis innebar dette at 
vannføringen øverst i Suldalslågen var 11 m³/s 
eller lavere i 26 % av dagene i perioden 15. 
desember til 30. april i årene 1981 til 1990.  
 
I perioden 1. mai til 31. juli skulle vannføringen 
ut av Suldalsvatnet være summen av det 
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uregulerte tilsiget til Suldalsvatnet, som måtte 
beregnes, 42 m³/s som var vannføringen RSK 
var pålagt å slippe til Suldalsvatnet og 9 m³/s 
som kompensasjon for tilsiget fra feltene som 
inngikk i Ulla-Førreutbyggingen og kunne 
utnyttes i Kvilldal kraftverk. 
 
En viktig bestemmelse for vannføringene i 
Suldalslågen var at Hylen kraftstasjon skulle 
stå i juni og juli. Denne ble noe modifisert i 
kgl.res. 4. november 1983 der det kom inn et 
tillegg om at det kunne overføres vann til 
Hylsfjorden i juni og juli i flomsituasjoner for å 
holde vannføringen ved Lavika under 350 m³/s. 
Denne bestemmelsen ble tatt inn for å unngå 
skadeflommer i Suldalslågen. 
 
Fra 1985 innførte Statkraft en selvpålagt 
restriksjon på reduksjoner i vannføringsslippet 
fra Suldalsvatnet for å unngå stranding av fisk. 
En reduksjon skal helst tas over tre dager, og 
ikke overstige 3 % pr. time. 

3.4.2 1990 til 1997 
I Kronprinsregentens resolusjon av 22. juni 
1990 ble det gitt et nytt reglement for årene 
1990 – 1995, som inneholdt en viss grad av 
fleksibilitet. Det var Statkraft som søkte om 
denne prøveordningen. Hovedhensikten med 
reglementet av 1990 var å åpne for utprøving 
av vannføringer og tiltak i Suldalslågen. Det ble 
opprettet et driftsutvalg for Suldalslågen, som 
bestod av representanter fra Suldal kommune, 
Suldal Elveigarlag, Fylkesmannen i Rogaland 
og Statkraft. Utvalget skulle legge til rette for 
utprøving av ulike vannføringer. 
 
For å unngå problemer med stranding av 
ungfisk ble målepunktet for minstevann-
føringene flyttet fra Lavika opp til slippstedet, 
dammen i Suldalsvatnet. Flyttingen ga mer 
stabil vannføring i øvre del av elva. Nivåene på 
minstevannføringene til ulike tider av året ble i 
prinsippet ikke endret, da tidligere verdier 
relatert Lavika ble regnet om til utløpet av 
Suldalsvatnet. Reglementet er skissert i Figur 
11. 
 
I månedene mai til juli var 
minstevannføringskravet sammensatt av en 
fast del på 51 m³/s og en del som varierte fra 
dag til dag, og fra år til år, avhengig av det 
aktuelle lokaltilsiget til Suldalsvatnet. Dette 
siste er antydet på figuren som en noe 
varierende vannføring i en lysere blåfarge. 
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Figur 11 Minstevannføringskravene i 
manøvreringsreglementet for Suldalslågen juni 1990 
– mars 1998 

 
Også for prøvereglementet av 1990 gjaldt 
hovedregelen at Hylen skulle stå i juni og juli, 
slik at vannføringene i Suldalslågen i disse to 
månedene normalt ble større enn kravet til 
minstevannføring tilsa. Dette er illustrert for 
året 1992 i Figur 12. 
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Figur 12 Observert vannføring ut av Suldalsvatnet 
(Stråpa) i juni og juli 1992 sammen med kravet til 
slipp av minstevannføring gjennom hele 1992. 

3.4.3 1998 til 2000 og 2001 og 2003 
I kgl.res. 20. mars 1998 ble nytt 
prøvereglement fastsatt til ut år 2003. 
Reglementet ble delt i to treårs perioder, 1998-
2000 og 2001-2003, med markert ”vårflom” i 
første perioden og med forholdsvis lave 
vannføringer i mai og juni i andre perioden.  
I tillegg skulle det gjennomføres forsøk med 
slipp av en kortvarig spyleflom på minst 200 
m³/s i begynnelsen av oktober i årene 2001 og 
2002.  
 
Minstevannføringene i de to periodene er vist i 
Figur 13. Starttidspunktet for vårflommen i 
perioden 1998-2000 ble bestemt ut fra obser-
verte vannføringer ved referansestasjonen 
Stordalsvatn i Etneelva. I Figur 13 er både en 
tidlig og en sen vårflom tegnet inn i 
diagrammet. 
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Figur 13 Prøvereglementet av 1998 (periodene 
1998-2000 og 2001-2003). 

 
For å sikre mest mulig like vannføringsforhold 
ut av Suldalsvatnet i de to tre-årsperiodene, 
har Hylen kraftverk blitt kjørt i juni og juli i 
årene siden 1998. 

3.5 Skisseforslag til nytt 
vannføringsregime 

For å sikre en enhetlig vurdering av andre 
vannføringer enn de som har blitt testet og 
overvåket, ønsket NVE våren 2003 at Statkraft 
skulle presentere skisseforslag til 
vannføringsregimer. På dette tidspunktet var 
det for tidlig å presentere utkast til omsøkt 
alternativ, men det ble utarbeidet tre 
skisseforslag (Figur 14). To av disse var 
regimer med faste slippgrenser, mens det siste 
var basert på en ide om dynamisk 
manøvrering. Med dynamisk manøvrering 
forstår vi et regime som skal reflektere den 
naturlige (uregulerte) dynamikken i vassdraget, 
men på et nedjustert nivå. NVE har uttrykt 
ønske om at søknaden om nytt 
manøvreringsreglement skal inneholde et 
dynamisk alternativ. 
 
Ideen bak de tre skisseforslagene var at de 
skulle inneholde andre vannføringer enn det 
som var blitt testet. På bakgrunn av faglige råd, 
mente Statkraft at det forelå gode argumenter 
for skisseforslag 1 og 2. Det dynamiske 
skisseforslaget innebærer et vannslipp til 
Suldalslågen midt mellom de to andre 
skisseforslagene. I sluttrapportene har 

fagekspertene også vurdert skisseforslagene, 
og på det grunnlaget har Statkraft kunnet 
fremme forslag til nytt manøvreringsreglement 
med andre vannføringer enn de som tidligere 
er blitt testet.  
 
Skisseforslag 1 tar utgangspunkt i erfaringene 
fra de to siste prøvereglementene. For å få 
redusert vanntemperatur og økt isskuring 
varierer vintervannføringen mellom 7 og 12 
m3/s, mens det i april og mai er tre 
vannføringsøkninger på grunn av 
smoltutvandring. I mai og juni er vannføringen 
noe lavere enn i prøvereglementene for å få 
høyere vanntemperatur. Resten av sommeren 
er vannføringen noe lavere på grunn av 
vanntemperatur og fiskemuligheter i elva. I 
oktober er det lagt inn to kraftige spyleflommer 
før vannføringen reduseres mot 12 m3/s som i 
de to prøvereglementene. 
  
Skisseforslag 2 tar utgangspunkt i at 
vanntemperaturen om våren og forsommeren 
er den viktigste begrensende faktoren for 
ungfisk i Suldalslågen. For å bedre veksten og 
overlevelsen til ungfisk er det lav vannføring for 
å få høyere vanntemperatur. 
Vintervannføringen er lav for å øke 
sannsynligheten for isskuring, mens spyleflom i 
oktober skal gi utspyling av alger, moser og 
sand. I fiskesesongen er vannføringen høy og 
pendlende. 
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Figur 14 Tre skisseforslag som er vurdert i alle 
sluttrapportene. Middelvannføring for de tre 
skisseforslagene er henholdsvis 28.5 m3/s, 16.9 
m3/s og 25.9 m3/s for forslag 1, 2 og dynamisk. 

 
De tre skisseforslagene ble høsten 2003 sendt 
ut til alle oppdraginstitusjonene for vurdering i 
sluttrapportene. For å få en grundig vurdering 
av temperatureffektene er det også foretatt 
temperatursimulering av skisseforslagene. 
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4 Gjennomførte 
undersøkelser og 
vurderinger 

Det er gjennomført en lang rekke 
overvåkningsundersøkelser og studier i regi av 
LFS og Ulla-Førreprosjektet.  
Rapporter i serien Suldalslågen Miljørapport 
(SMR), se Vedlegg I, er gitt ut av Statkraft i 
forbindelse med prøvereglementene fra 1998-
2003. Rapporter gitt ut av LFS prosjektet 
benevnes LFS. 
 
Alle sluttrapportene har blitt lest og 
kommentert av eksterne eksperter, og 
myndighetene bidro ved utvelgelsen av 
referee’ene. Referee-ordningen har i praksis 
medført at utkast til alle sluttrapportene har blitt 
vurdert av tre til fem fageksperter utenfor 
prosjektet (Vedlegg I). Det har hele tiden vært 
klart at det er forfatteren som står faglig 
ansvarlig for rapportens innhold og konklusjon. 
Referee-ordningen har vært et viktig tiltak for å 
ivareta forfatternes uavhengighet og for å sikre 
høyt faglig nivå på rapportene, men er ikke 
parallell til referee-ordninger i vitenskapelige 
publikasjoner. 
 
Statkraft har informert på møter, i brosjyrer og 
på Statkrafts internettside om hvilke 
undersøkelser som har blitt gjennomført. Alle 
rapporter i SMR-serien har fortløpende blitt 
publisert i papirform og på internett slik at alle 
interesserte har fått full tilgang til resultater.  

4.1 Hydrologi 
Fagtemaet er omtalt i kapittel 3, som i 
hovedsak er basert på rapporten Hydrologiske 
forhold i Suldalsvassdraget – Sluttrapport 
(Magnell m.fl. 2004). I tillegg til denne 
sluttrapporten er temaet belyst i årsrapporter i 
serien Suldalslågen Miljørapport samt LFS-
rapport nr 31 (Holmqvist 1997) og som 
underlag til mange andre rapporter i begge 
serier. 

4.1.1 Vannføringer og vanndekket 
areal 

Det er blitt beregnet vannlinjer og totalt 
vanndekket areal for Suldalslågen som 
funksjon av vannføringen. Detaljer knyttet til 
disse beregninger kan finnes i Engen (1998; 
2000) og Magnell m. fl. (2003). 
 
Habitatstudien viser at ungfisk av laks og ørret 
hovedsakelig bruker vanndekket areal ned til 1 
meters dyp (Bogen m.fl. 2004). Beregninger av 
vannlinjer og vanndekket areal viser at arealet 

for denne dybdesonen øker fram til en 
vannføring på 20 m3/s, og holder seg stabilt på 
denne størrelsen frem til en vannføring på 42 
m³/s. Ved høyere vannføringer reduseres 
arealet av dette dybdeintervallet. 
 
Vanndekket areal grunnere enn en halv meter 
er jevnt avtagende ved økende vannføring. 
Dette er en dybdesone som er verdifull for 
ungfisk. 
 
Arealkurvene er illustrert i Figur 15. 
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Figur 15 Vanndekket areal for gitte dybdesoner som 
funksjon av vannføring i Suldalslågen. 

4.1.2 Simulerte uregulerte 
vannføringer 

Det er utarbeidet en simulert vannføringsserie 
for Stråpa for å beskrive uregulert vannføring 
ut av Suldalsvatnet også for den regulerte 
perioden etter 1965. Serien er basert på en 
kombinasjon av vannføringene ved de to 
uregulerte vannmerkene 36.13 Grimsvatn og 
48.5 Reinsnosvatn. Den utarbeidede serien 
anses som meget god med en korrelasjon på 
0,94 mot virkelig observerte vannføringer ved 
Stråpa for perioden 1931 – 65, og danner 
grunnlag for vurderingene av dynamisk 
reglement, se kapittel 5.2. 

4.1.3 Grunnvannsforhold langs Lågen 
I forbindelse med Ulla-Førre skjønnet ble det i 
årene rundt 1980 gjort vurderinger av 
utbyggingens mulige virkninger på 
grunnvannsforhold, knyttet til både mulige økte 
tørkeskader og til brønner, på strekningen fra 
Suldalsvatnet og ned til sjøen.  
 
Ved vannføringer opp til ca 150 m³/s ble det 
vurdert at hele det undersøkte jordbruksarealet 
ville få tilstrekkelig høy grunnvannstand for 
planteproduksjonen, mens arealene nærmest 
elva trengte langt lavere vannføringer. 
Forholdene på andre lavtliggende arealer 
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langs Suldalslågen ble vurdert å være omtrent 
de samme som ved målepunktet på Kvestad. 
Konklusjonen ble at selv en kortvarig 
vannføringstopp på ca 150 m³/s i vekst-
sesongen vil redusere sannsynligheten for 
eventuelle tørkeskader på lavtliggende arealer 
langs Lågen (Holmqvist 1997). 
 
Grunnvann som vannforsyning utnyttes ved 
fire kommunale vannverk basert på infiltrasjon 
av vann fra Suldalslågen. Disse dekker ca. 80 
% av behovet. Øvrig behov dekkes av brønner 
som hovedsakelig er plassert ved sidebekker 
til Suldalslågen. Det er ikke ved noen av 
lokalitetene registrert problemer med tilgangen 
på vann eller kvaliteten av det, uansett 
vannføring i elva med unntak av en brønn ved 
Hiim, som oversvømmes ved stor vannføring 
tilsvarende spyleflom (Biørnstad 2004). 
 
Spørsmål knyttet til innstrømming av 
grunnvann til Suldalslågen har kort vært 
vurdert i SMR rapport nr 21 (Jensen og Tvede, 
2003). Studier av vannføringsdifferansen 
mellom Stråpa og Lavika i tørre vintre med lite 
overflatetilsig fra restfeltet tyder på at 
grunnvannstilsig utgjør en marginal del av 
tilsiget til Suldalslågen. 

4.1.4 Ferskvannstilførsel til 
Hylsfjorden og 
Sandsfjordsystemet 

I forbindelse med studier knyttet til 
smoltutvandring ble det utført beregninger av 
samlet tilførsel av ferskvann til fjordsystemet 
innenfor utløpet av Suldalslågen ved Sand. 
Spesielt var det av interesse å vite hvor stor 
andel av den totale ferskvannstilførsel til 
fjorden i smoltutvandringsperioden 15.04. – 
15.05 som Suldalslågen bidrar med. 
Resultatene viser at Suldalslågens 
prosentandel varierer mellom 11 og 35 %. 
Midlere verdi for denne årsperioden er 21.5 % 
mot årsmiddelet som er på 29 %.  

4.2 Vanntemperatur 
Vanntemperaturen i Suldalslågen varierer med 
været, men også med starttemperaturen, dvs 
temperaturen i Suldalsvatnet, og vannføringen. 
En beskrivelse av vanntemperaturene kan 
derfor på samme måte som for vannføringene 
deles inn i perioder med ulik regulering av 
vassdraget.  
 
Suldalslågen var i uregulert tilstand, grunnet 
vassdragets fysiografiske forhold og 
geografiske plassering, det vi generelt kan 
kalle vintervarm og sommerkald. 
 

Ved Suldalsosen foreligger det 
vanntemperaturmålinger fra 1962, og fra 1972 
også fra Tjelmane nederst i vassdraget.  
 
Før reguleringen er det tre år med data. For å 
utvide denne serien er det foretatt simuleringer 
basert på værdata tilbake til 1931. Den 
simulerte uregulerte serien går også frem til 
2002 for å beskrive hvordan forholdene ville 
vært dersom elva var uregulert (Kvambekk 
2004).  
 
Etter Røldal-Suldal utbyggingen gikk 
vintertemperaturen litt opp på grunn av økt 
vintervannføring. Om sommeren var det 
vanskelig å spore noen vesentlige endringer 
(Kaasa m. fl. 1998).  
 
Etter Ulla-Førre utbyggingen ble det nye 
temperaturendringer, særlig knyttet til utslipp 
av ”kaldt” vann fra Sandsavatn og Blåsjø 
gjennom Kvilldal kraftverk. I snitt er det blitt 
kaldere vann ut av Suldalsvatnet om 
sommeren.  
 
I prøvereglementsperiodene fra 1990 til 2003 
har vannføringene blitt variert for å finne 
sammenhengen mellom vannføring og andre 
parametere. Størst effekt på vanntemperaturen 
ble det når vannføringen ble redusert om våren 
slik som i 1994, 1995, 2001, 2002 og 2003. 
Vanntemperaturen ble da merkbart høyere i 
mai og juni. Med de forskjellene i vannføring 
som har blitt praktisert i hele forsøksperioden 
dreier det seg om en midlere 
temperaturforskjell på 1.5 ºC, eller rundt 100 
graddøgn i mai og juni (Magnell m. fl. 2003). 
Økt vanntemperatur ut av Suldalsvatnet om 
våren og sommeren forutsetter produksjon i 
Hylen kraftverk, som fører det kalde vannet rett 
til fjorden. Lufttemperaturen påvirker 
vanntemperaturen nedover i Suldalslågen og 
ved lav vannføring blir denne effekten størst.  
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Figur 16 Døgngradssum for året ved Suldalsosen. 

 
Beregning av graddagssummer basert på 
målinger av vanntemperatur i Suldalslågen 
viser at årene 1993, 1994 og 1996 var kalde år 
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i Suldalslågen som vist i Figur 16.  
Vanntemperaturen i Lågen var lav i 1996 som 
følge av overføring av mye vann fra Blåsjø. 
Lavere vannføring ville gitt høyere temperatur 
(Kvambekk 2004).  
 
Undersøkelser av temperaturforskjeller på 
tvers av elven, foretatt i perioden 1994 til 1997, 
viser at det på steder med grunne partier langs 
breddene kan bli store forskjeller mellom 
temperatur i hovedstrøm og lenger ut mot 
breddene. Temperaturen på de grunnere 
partiene kan med gunstige strømningsforhold, 
ligge vel 3 ºC høyere. I perioden mai til oktober 
utgjør denne temperaturforskjellen mellom 
grunne og dype områder ca 70 døgngrader. 
(Tvede og Kvambekk 1997). 

4.3 Sedimentasjon og erosjon 
Undersøkelser av erosjon, sedimenttransport 
og substratforhold har vært gjennomført i 
Suldalslågen siden 1996. Undersøkelsen er 
delvis gjennomført som en del av 
habitatstudien, som blant annet har vurdert 
ungfiskens skjulmulighet i bunnsubstratet. 
 
Suldalsvatnet fungerer som et stort 
sedimentasjonsbasseng og erodert materiale 
fra nedbørsfelter oppstrøms utløpet av vatnet 
blir i hovedsak sedimentert her. Tilført 
materiale til Lågen skyldes derfor prosesser og 
hendelser i nedbørsfeltet nedstrøms dammen. 
I tillegg forflyttes tidligere avsatt materiale 
internt nedover i vassdraget. 
 
Reguleringene av Suldalslågen har medført 
lavere vannføring og dermed lavere kapasitet 
for transport av bunnmateriale som stein og 
grus. Dette skyldes primært reduksjon av store 
flommer, noe som er et vanlig fenomen i 
regulerte vassdrag.  
 
Suspensjonstransporten er ikke bare avhengig 
av vannføring men også sedimenttilgang. 
Sedimenter eroderes fra løsmasser i 
sideelvene og tilføres Suldalslågen både som 
suspensjonstransport og bunntransport.  
Landbruksvirksomhet gir også et betydelig 
bidrag av erosjonsmateriale til Lågen i tillegg til 
en del større naturlige raviner. 
  
Målinger i hovedvassdraget viser at perioden 
2001-2003 hadde lavere suspensjonstransport 
enn den forutgående treårs perioden (Figur 
17).  
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Figur 17 Total uorganisk suspensjonstransport i 
Lågen. 

 
Det avgjørende for omfanget av erosjon av 
grovt materiale på bankene i Suldalslågen er 
vannføringenes størrelse og varighet. Målinger 
ved Litlehaga bru viser at de kritiske nivåene 
for bunntransport av ukonsolidert materiale 
ligger ved 40 – 60 m³/s. Bunntransporten er  
altså liten når vannføringen er lavere.  
 
Bunntransporten øker vanligvis med 
vannføringen når det er tilgjengelig materiale 
på elvestrekningen. Rask stigning og senkning 
av vannføringen kan forsterke 
erosjonsvirkningen.  
 
Deler av det bunntransporterte materialet fra 
sideelvene pålagres vifter og vifteslep ved 
sideelvenes utløp i Lågen. Hvis massene ikke 
blir erodert og transportert vekk vil de bli 
pålagret. I tillegg kan oppstrøms gradient bli 
endret, noe som ytterligere kan svekke 
Suldalslågens evne til erosjon og transport. 
 

 

Figur 18 Bunnsubstrat og begroing i Suldalslågen 
(Foto F. Gravem). 

 
De kritiske strømhastighetene for bevegelse av 
bunnmateriale vil sannsynligvis ligge høyere 
på tilgrodde banker enn på banker uten moser. 
For fullt ut å få fjernet all mose og sand mellom 
steinene er det nødvendig med vannføringer 
som ligger over det som er praktisk og teknisk 
mulige.  
 
Løpsformende vannføring er beregnet til en 
vannføring med et gjentaksintervall på 1.7 år 



Nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen  

 

 
Statkraft SF  Side 19 

og en størrelse på ca. 420 m³/s ved 
Sandsfossen (Leopold m. fl. 1964; Rosgen 
1996). En styrt flom av denne størrelsen under 
regulerte forhold vil imidlertid ikke gi den 
samme effekten som før regulering, fordi 
varigheten vil bli lavere. Flomstigningen eller 
energigradienten på flommen kan imidlertid 
kompensere noe og gjøre utspylingen mer 
effektiv. Raskt stigende og synkende 
spyleflommer vil ha renskende effekt på grus 
og spesielt sandfraksjonene.  
 
Maksimalvannføringene ved Sandsfossen på 
300 m³/s og 225 m³/s, under forsøkene med 
spyleflom i 2001 og 2002, førte til bevegelse i 
noe av materialet på bankene og en del 
erosjonssår i vegetasjonen. Selv om 
vannføringen nådde et høyere maksimum det 
første året var transporten av 
suspensjonsmateriale av samme 
størrelsesorden. Elveløpserosjon i Lågen var 
hovedkilden til materiale under begge flommer. 
I forhold til det totale vannvolum ga disse to 
spyleflommene en mer effektiv utspyling enn 
vårflommer de forutgående år. 
 
Spyleflommens totale størrelse og varighet er 
av stor betydning for mengden materiale som 
utspyles. Gradienten er også av stor betydning 
for erosjonen. Når flommen stiger raskt vil 
gradienten bli høy. Utgangsvannføringen bør 
derfor være så lav som mulig. Rask senkning 
av vannføringen skaper et overtrykk i 
elvekantsedimentene som også kan bidra til 
økt erosjon, slik at det derfor kan være gunstig 
med to flommer som følger raskt på hverandre. 
Erosjonssår fra den første flommen vil også 
legge til rette for økt erosjon i en påfølgende 
flom. En sakte senkning gir ikke de samme 
forutsetningene for overtrykk i 
elvekantsedimentene og vannføringen bør 
derfor senkes raskt til et minimum. Fordi 
varigheten er viktig kan et annet alternativ 
være å slippe en flom med lenger varighet. Én 
flom reduserer imidlertid mulighetene for å rive 
opp fast konsolidert materiale. Proporsjonalitet 
mellom vannføring og bunntransport forutsetter 
at det er løst konsolidert materiale tilgjengelig 
for transport i elveløpet.  
 
Erosjonssår etter en høstflom vil komme helt 
på slutten av vekstsesongen. Tilgroingen etter 
flomskadene vil derfor være mindre enn etter 
vårflommen. Dette kan være med på å svekke 
vegetasjonens bindende effekt. En påfølgende 
vinter med vekslende islegging, oppbrekking 
og sporadiske økninger i vannføringen vil 
bearbeide elvebunnen ytterligere.  
 

Nedtapping under prøvereglementenes 
minimumsnivå på 12 m³/s vil kunne medføre 
økt islegging, noe som også kan forårsake 
bevegelser i materialet på steinbankene og 
tilrettelegge for økt erosjon under påfølgende 
spyleflommer. Pulskjøring på islagt elv om 
vinteren vil også medvirke til å rive opp 
vegetasjonen og øke mulighetene for erosjon.  

4.4 Vannkvalitet 
Fra 1978 er vannkvaliteten i Røldal-Suldal og 
Ulla-Førreområdene blitt undersøkt 
regelmessig (Blakar m.fl. 2004). Det finnes 
også noen eldre data, men kvaliteten er mer 
usikker. I 1990 startet et overvåkningsprogram 
med hyppig prøvetaking på en rekke lokaliteter 
i Suldalslågens nedbørsfelt. I tillegg er det tatt 
prøver i Blåsjø og Suldalsvatnet. Fra 1998 har 
overvåkningsprogrammet også ivaretatt DNs 
behovet for overvåkning av kalkingseffekter.  
 
Det har blitt hevdet at vannkvaliteten i 
Suldalslågen har vært skadelig for 
laksebestanden. Av den grunn har 
Suldalslågen blitt fullkalket siden 1998.  
 
Den lange dataserien fra Blåsjø viser at pH og 
alkalinitet sank fra 1986 til tidlig på 1990-tallet, 
for så å ha blitt bedre på grunn av redusert 
nedfall av sure komponenter (sur nedbør).  
 
Overføring av vann fra Blåsjømagasinet 
medvirket til at alkaliniteten i Suldalsvatnet ble 
redusert fra ca 25 µekv pr liter i 1981 til -85 til 
13-14 µekv pr liter i 1993 til -96. Etter dette har 
alkalinitetsnivået steget til ca 20 µekv pr liter 
(Figur 19). Dataene fra Fossåna, som er en 
ukalket sidebekk til Suldalslågen, viser den 
samme positive utviklingen som dataene fra 
Blåsjø og Suldalsvatnet.  
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Figur 19 Utviklingen av alkalinitet (middelverdier ± 
standardavvik) i Suldalsvatnet i perioden 1981 til 
2003. 
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Ulla-Førrereguleringen har redusert 
vannføringen i Suldalslågen og på den måten 
redusert elvas resipientkapasitet. I forbindelse 
med flommer i restfeltet til Suldalslågen kan 
vannkvaliteten i Lågen ha blitt dårligere enn før 
regulering. Overvåkningsundersøkelsene har 
imidlertid dokumentert at det kun er i 
forbindelse med store restfeltflommer at 
vannkvaliteten kan bli dårlig. Reguleringen har 
også bidratt til at flommene, og dermed 
episodens varighet, har blitt kortere. Eksperter 
på fiskefysiologi diskuterer om de observerte 
vannkvalitetene kan være skadelige for fisk, 
men forsøk utført på Suldalslaks indikerer at 
problemet er mindre enn tidligere antatt (Poleo 
2004).  
 
Episoder med dårlig vannkvalitet kan dempes 
ved kalking, og effekten av kalking og behovet 
for videre kalking vil bli evaluert av DN og 
Statkraft uavhengig av diskusjonen om nytt 
manøvreringsreglement. 

4.5 Begroing 
Systematiske begroingsundersøkelser har 
foregått i Suldalslågen fra 1988 til 2003 
(Rørslett m. fl.1989; Johansen 1995; Johansen 
og Lindstrøm 2004; Bogen m. fl. 2004). I 
prøveperiodene fra 1998 til 2003 har det vært 
fokus på utvikling av begroingssamfunnet og 
effekter av reglementet og kalking.  
 
Konklusjonene fra begroingsundersøkelsene 
baserer seg blant annet på 12 
overvåkingsstasjoner (1988 – 2003), 5 
transekter (1991til 2003), renskede arealer (fra 
1992 og 1998 til 2003) og undersøkelser i 
forbindelse med habitatstudier.  
 
For ungfisk er elvemoser positivt med hensyn 
på skjul, mens teppemoser reduserer 
skjulmulighetene (Heggenes og Saltveit 1997).  
Moser påvirker også bunndyr, og tettheten av 
denne dyregruppen øker med mosebegroing. 
Tettheten av bunndyr er generelt større på 
teppemoser enn på rensket areal (Bremnes og 
Saltveit 1997). 
 
Dekningsprosenten av elvemoser og 
teppemoser var stabilt høy i perioden 1988 – 
2003. Teppemoser dominerte i forhold til 
elvemoser (Fontinalis) i hele perioden, med et 
maksimum på 63 % i 1998 (Figur 20) 
(Johansen og Lindstrøm 2004). 
Dekningsprosenten av karplanter, som krypsiv 
og klovasshår, var derimot lav hele perioden, 
med et minimum på ca. 1 % i 1994 og et 
maksimum på ca. 5 % i 2002. 
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Figur 20 Årsmiddelverdier på 12 
overvåkningsstasjoner for prosentvis dekning av 
moser og karplanter i perioden 1988 til 2003. 
(Middelverdier av vår- og høstobservasjoner hvert 
år, alle stasjoner med unntak av 1989 og 1990 som 
kun har høstobservasjoner) (Johansen og 
Lindstrøm 2004). 

 
Tilvekst av terrestrisk vegetasjon som gress, 
tiltok på periodisk tørrlagt areal i siste 
prøveperiode (2001 – 2003).  
 
Studien av fastsittende alger viste at det fantes 
forsuringstolerante og forsuringsfølsomme 
arter både før og etter kalking. Kalkingen 
påvirket ikke artsmangfoldet av alger og 
moser, men bestanden av forsuringfølsomme 
arter økte. 
 
Spyleflommen høsten 2001 og 2002 førte til en 
reduksjon av mosenes dekningsprosent og 
dekningen økte igjen i 2003 da det ikke ble 
sluppet spyleflom. Spyleflommene ga også en 
betydelig reduksjon av grønnalger. 
 
Vårflommer på 150 m3/s ga ingen netto 
nedgang i mosedekning i løpet av året (1998 – 
2000), mens både høy og lav vårflom medførte 
reduksjon av grønnalger. 
 
En senkning av minstevannføring om vinteren 
fra 12 m3/s vil kunne påvirke elvemoser i noe 
større grad enn levermoser og gi en økning i 
begroing av uønskete alger (Bogen m. fl. 
2004). 
 
Tiltaket med å renske arealer for moser viste at 
gjengroingen tok lengst tid på arealer som var 
periodisk tørrlagt i forhold til permanent 
vanndekte arealer (Figur 21).  
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Figur 21 Utvikling i perioden 1992 til 2003 i prosent 
dekning av moser og karplanter på et areal rensket i 
1992. Øverst vises utviklingen på periodiske 
tørrlagte arealer og nederst på permanent 
vanndekte arealer. Begge stasjonene ligger ved 
Kvæstad (Johansen og Lindstrøm 2004). 

4.6 Bunndyr 
Suldalslågen har tidligere blitt karakterisert 
som en næringsfattig elv med lave tettheter av 
bunndyr (Lillehammer 1984). Bunndyr er viktig 
næring for fisken i Lågen (Saltveit og Bremnes 
2004) og er jevnlig blitt undersøkt fra 1978 til 
2003. Bunndyr er også studert i forbindelse 
med habitatstudien (Bogen m. fl. 2003).  
 
Tettheten av bunndyr var relativt stabil og lav 
fra 1978 til 2001, for så å øke kraftig i 2002 og 
2003, særlig om våren det siste året (Figur 22). 
Økningen i bunndyrtetthet tilskrives høy 
vanntemperatur og redusert vårvannføring.  
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Figur 22 Gjennomsnittlig antall bunndyr utenom 
fjærmygglarver pr. sparkeprøve for hele 
Suldalslågen vår, sommer og høst i perioden 1978 
til 2003 (Saltveit og Bremnes 2004). 

 
Episoder med høy vannføring om høsten 
anses å være mindre negativt for bunndyr fordi 
mange arter da finnes som egg og små larver 

som er skjult i bunnsubstratet. Det anses som 
positivt at de fleste næringsdyra for ungfisk 
øker.  
 
Kalking har vært en medvirkende årsak til 
økningen av forsuringsfølsomme arter. 
Økningen har vært tydeligst for de to viktigste 
døgnflueartene, samt snegl og ertemuslinger. 
 
Lav vintervannføring kan gi redusert 
produksjon av bunndyr (Saltveit og Bremnes 
2004). 

4.7 Oppvandring og gyting 
Fra 1986 har oppvandrende laks og sjøørret 
blitt registrert manuelt i en fisketrapp på 
nordsiden av Sandsfossen (Laksestudioet). 
Fra 2001 har også fisken blitt talt og filmet i en 
trapp på sørsiden av fossen. I tillegg finnes 
registreringer av fangst fra 1876. Antall gytefisk 
og gytegroper er årlig registrert ved 
gytefisktellinger i perioden 1995/1996 – 
2003/2004, og eggtettheten ble beregnet på 
bakgrunn av gytefisktellingene (Sægrov og 
Hellen 2004b). Det er også gjort observasjoner 
av forekomst av utgytt laks ved innsamling av 
stamfisk. I tillegg er det også gjort studier av 
laksens vandring til og i Lågen i forbindelse 
med drift og stans i Hylen kraftstasjon (se 
kapittel 4.14).  
 
Resultatene fra trappetellingene viser at 
oppvandring av laks i Suldalslågen skjer fra 
overgangen mai / juni til november, men 
oppgangen er størst i siste halvdel av juli og i 
august og september. Oppvandringen 
registrert i søndre fisketrapp er illustrert med et 
eksempel fra 2003 (Figur 23). Mesteparten av 
sjøørreten kommer ofte noe før laksen. 
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Figur 23 Fordeling av oppvandret fisk fordelt på art 
og type laks i søndre fisketrapp i Suldalslågen 
gjennom sesongen 2003. Med driftstans menes at 
en eller begge tellerne ute av drift. Totalt ble 844 
laks og 213 ørret registrert i denne trappa i 2003 
(Lura 2004). 
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Antall laks registrert i trappa på nordsiden av 
Sandsfossen har variert mellom 82 (1996) og 
725 (1997) i årene fra 1987 til 2003, mens 
antall ørret har variert mellom 1178 og 3481 
(Figur 24). I trappa i sør har antall laks variert 
mellom 315 og 844 i årene fra 2001 til 2003. 
Totalt ble det registrert 1495 laks i trappene i 
2003.  
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Figur 24 Antall storlaks, mellomlaks og smålaks 
registrert årlig i Laksestudioet i Sandsfossen (trappa 
i nord) og totalfangst av laks i Suldalslågen i den 
samme perioden og tilsvarende registreringer av 
oppgang og totalfangst av sjøørret (Sægrov og 
Hellen 2004a).  

 
Det er antatt at en del laks vandrer i 
Sandsfossen, men andelen er ikke kjent. Det 
ser ut til at det vandrer flere storlaks i trappa på 
sørsiden i forhold til på nordsiden (Sægrov og 
Hellen 2004b).  
 
Pendlingen i vannføring om sommeren i 
fisketiden synes ikke å ha noen betydning for 
passering av Sandsfossen. I 2003 var 6 °C en 
nedre terskelverdi for oppgang i søndre trapp, 
og det var en positiv lineær sammenheng 
mellom daglig oppgang og vanntemperatur 
dette året (Lura 2004). Det er rapportert at 
oppvandring i Sandsfossen bare ble registrert 
ved vanntemperaturer over 8,5 °C og 
vannføring lavere enn 140 m3/s (Johnson m. fl. 
1996). Juvfossen er et potensielt 
vandringshinder hvor det oppgis at 

vannføringen ikke bør være større enn 83 m3/s 
for at laksen skal passere (Vasshaug 1990). 
 
Antall gytefisk registrert under drivtellingene 
har vært lave i hele undersøkelsesperioden og 
variert mellom 75 i 1998/1999 og 236 i 
1997/1998. Snitt for hele periodene har vært 
134 laks (Sægrov og Hellen 2004b). I forhold til 
beregnet restbestand etter fangst og uttak av 
stamfisk utgjorde antall registrerte gytefisk ca 
14 % i 2003, omtrent som året før. Fordeling 
av små-, mellom- og storlaks var omtrent den 
samme ved gytefisktellingene alle år med 
unntak av 1999/2000 da andel smålaks var 
langt høyere (Sægrov og Hellen 2004b).  
Tallene fra gytefisktellingene representerer et 
minimumsestimat for gytebestanden. Det er 
funnet et avvik mellom antall registrerte laks 
ved gytefisktellingene og telling i trappene, 
men avviket synes å være systematisk.  
 

 
Figur 25 Fisketrappa på sørsiden av Sandsfossen. 
Laksestudio i bakgrunn (Foto J. M. Gilje). 

 
Registrering av gytegroper fra 1995 til 2004 
viser at gytegropene fordeler seg jevnt over 
hele elva, med unntak av de strieste 
områdene. Fordelingen av gytegropene viser 
godt samsvar med høy andel grov grus kartlagt 
ved bonitering (Gravem og Jensen 2003).  
 
I Suldalslågen er det registrert gyting av laks 
fra slutten av oktober til ut i februar, og 
gjennomsnittlig stryketidspunkt for stamlaksen 
er tidlig i januar (Heggberget 1988; Sægrov og 
Hellen 2004b; Vårvik pers. medd.). Lang 
gytetid er forventet å medføre at yngelen 
kommer opp av grusen over en lang periode 
om våren. I tillegg er det mulig at lokalt innsig 
av varmere grunnvann kan påvirke 
eggutviklingen. 
 
Basert på gytefisktellingene ble det beregnet 
lave eggtettheter alle år med et gjennomsnitt 
på 0,44 egg/m2 (Figur 26).  Dette er lavt 
sammenlignet med andre elver på Vestlandet. 
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Skulle det vise seg at estimatet for gytefisk er 
for lavt, innebærer det at estimatet for 
eggtetthet er tilsvarende for lavt. I så fall er 
laksebestanden sterkere enn tidligere antatt.  
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Figur 26 Estimert eggtetthet ut fra fangst i 
Suldalslågen i perioden 1957 til 2003. For årene 
1995 til 2003 er det også vist estimert eggtetthet 
utregnet på grunnlag av den observerte 
gytebestanden (røde punkt) (Sægrov og Hellen 
2004b). 

4.8 Ungfisk 
Studier av tetthet, dødelighet og 
næringsopptak for ungfisk har foregått i 
Suldalslågen siden 1976, med unntak av 1985 
(Saltveit og Bremnes 2004). Kunnskap om 
tettheter av ungfisken før reguleringen er svært 
begrenset (Lillehammer 1973). Driv av 
nyklekket yngel er studert ved fangst i drivfeller 
for å vurdere mulig tap av yngel ved ulike 
vannføringer (Saltveit og Bremnes 2004). 
Tidspunkt for swimup (når nyklekket yngel 
kommer opp av grusen) er beregnet på 
bakgrunn av gytetidspunkt, vanntemperatur og 
observasjoner i klekkeriet i Suldal (Sægrov og 
Hellen 2004b).  
 
Suldalslågen karakteriseres som en 
sommerkald og vintervarm elv. Etter 1989 har 
elva blitt kaldere om sommeren enn det den 
ville vært uten regulering, spesielt i øvre del, 
noe som blir satt i sammenheng med tapping 
av kaldt vann fra Blåsjø. Det har vært vurdert 
om lav temperatur om våren kan være en 
begrensende faktor med hensyn på 
overlevelse av lakseunger, og for overlevelsen 
ved swimup. Prøvereglementet fra 2001 – 
2003 var derfor utformet med lave 
vannføringer om våren for om mulig å oppnå 
høyere vanntemperatur i tidlig fase av 
vekstsesongen og ved swimup. 
 
Økt temperatur på våren ser ikke ut til å ha gitt 
redusert dødelighet fra 0+ til 1+ (Saltveit og 
Bremnes 2004). Det er heller ikke funnet noen 

sammenheng mellom tetthet av årsunger og 
temperaturen i juni og juli (beregnet 
swimupperiode), selv om de sterke 
smoltårgangene fra 1980-tallet kom fra en 
periode med relativt høye 
sommertemperaturer. Det er antatt at 
temperaturen ved swimup er viktig for 
overlevelsen (Sægrov og Hellen 2004b).  
 
Swimup for ørretungene skjer i mars / april. 
Basert på fellefangst og elektrofiske er det 
observert nyklekkede laksunger fra mai til juni. 
Det ble funnet at størrelsen på og økningen av 
vannføringen var viktig for driv av laksunger. 
Drivet av nyklekket yngel var signifikant 
korrelert med eggtetthet beregnet fra 
gytefisktellingene (Figur 27). Fravær av driv 
ville gitt økt tetthet av årsunger av laks i 1993 
og 1995, men driv antas ikke å ha vært 
begrensende for bestanden av årsunger etter 
1998. Fellefangsten har alle år blitt avsluttet i 
juni, med unntak av i 2003 da fella sto ute i juli 
uten at det ble fanget nyklekket yngel.  
Den lange gyteperioden tilsier at swimup også 
finner sted i juli. Det er antatt at 
vanntemperaturen bør være høyere enn 8 °C 
ved swimup for å gi god overlevelse på 
laksunger.  
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Figur 27 Sammenheng mellom beregnet antall egg 
lagt i Suldalslågen (basert på gytefisktellinger) og 
totalt driv av laksunger ulike år i perioden 1996 til 
2003 (Saltveit og Bremnes 2004). 

 
Det er funnet en god sammenheng mellom 
antall gytte lakseegg, antall årsunger året etter 
og antall ettåringer året deretter (Saltveit og 
Bremnes 2004). For ørret er det ikke funnet 
noen klar sammenheng mellom tetthet av 
årsunger, ettåringer og toåringer av samme 
årsklasse årene etter. 
 
I perioden 1990 til 2002 er det beregnet en 
varierende overlevelse fra årsunger til 
ettåringer hos laks fra 13,5 til 32 %, mens 
tilsvarende tall for ørret er 9 og 27 %. Det er en 
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tendens til økt overlevelse i perioden, men 
denne er ikke signifikant. 
 
Resultatene fra elektrofiske viser et forholdstall 
mellom ørret og laksunger på ca. 1:1 fra 1977 
til 1993, men med en liten overvekt av ørret fra 
1994 og fram til i dag. I smoltfella har forholdet 
vært ca. 1:3 i favør av laks.  
 
Tettheten av årsunger av laks har variert en 
god del fra 1978 til 2003, med et maksimum i 
1993 og et minimum i 1995. Tettheten av 
årsunger av ørret har vært noe mer stabil og 
gjerne noe høyere enn for laks. Tettheten av 
eldre laks har likevel sjelden vært over 10 
individer pr 100 m2 og for eldre ørretunger har 
den gjennomgående vært noe lavere enn for 
laks (Figur 28). Tettheten av ungfisk hadde en 
kraftig nedgang etter 1993 på grunn av liten 
gytebestand, noe som er antatt å ha 
sammenheng med forholdene i havet 
(Antonson m.fl. 1996; Sægrov m. fl. 1997; 
Hellen m. fl. 1999; Friedland m.fl. 2000).  
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Figur 28 Beregnet tetthet av ulike årsklasser av 
laks- og ørretunger i Suldalslågen i perioden 1978 til 
2003. Avvik fra middel er oppgitt som 95 % K.I 
(Saltveit og Bremnes 2004). 

 
Ved en ungfiskundersøkelse i januar 2004 ble 
det funnet en tetthet av eldre laksunger på 
33,8 individer pr 100 m2, noe som tyder på god 
rekruttering de tre siste årene (Urdal og 

Sægrov 2004). Tettheten synes å være i 
samsvar med smoltproduksjonen de senere 
årene. I undersøkelsen i januar 2004 ble det 
også funnet en klar dominans av laks. 
 
Tetthet av årsunger utover 15 – 20 fisk pr 100 
m2 synes ikke å gi økt antall eldre fisk året 
etter (Saltveit og Bremnes 2004).  
 
Veksten av ungfisk i Suldalslågen er generelt 
lav, og er korrelert med vanntemperaturen i 
vekstsesongen (1. mai – 31. oktober), se Figur 
29. Veksten til årsunger og ettåringer av både 
laks og ørret i 2001 – 2003 er den høyeste 
som er observert siden undersøkelsene startet. 
Økt vekst ga generelt ikke høyere tetthet av 
årsunger og ettåringer året etter. I siste 
prøveperiode ble det imidlertid funnet økt 
tetthet av årsunger av laks på våren i forhold til 
første prøveperiode (Saltveit og Bremnes 
2004). Høy tetthet av årsunger, ett- og 
toåringer av laks i januar 2004 tyder på god 
rekruttering og god overlevelse av årsklassene 
fra 2003, 2002 og 2001 (Urdal og Sægrov 
2004). 
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Figur 29 Forhold mellom temperatur (antall 
døgngrader) i perioden 1. mai til 30. september og 
gjennomsnittslengde hos årsunger av laks (●) og 
ørret (○) i Suldalslågen i perioden 1976 til 2003 
(Saltveit og Bremnes 2004). 

 
De fem første årene av Ulla-Førre reguleringen 
ble det observert stranding av ungfisk som 
følge av hurtig senking av vannføring. Etter 
1985 har ikke stranding vært noe problem som 
følge av redusert nedkjøringshastighet. 
 
Den sterke nedgangen i tetthet av ungfisk av 
laks fra 1993 – 1995 har sammenheng med en 
nedgang av antall gytefisk. Det ble ikke funnet 
en tilsvarende nedgang av tettheten av 
årsunger hos ørreten. 
 
Av begrensende faktorer er det vist at 
stasjonær ørret kan utøve betydelig predasjon 
på ungfisken i Suldalslågen (Barstad m. fl. 
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1998). Det er også antatt at vinterhabitat og 
sommerhabitat kan være begrensende 
faktorer. 

4.9 Smolt 
Laks- og ørretsmolt har vært studert i 
Suldalslågen med hensyn på 
utvandringsforløp, antall, alder og lengde i 
perioden 1993 til 2003 (Pethon og Lillehammer 
1995; Saltveit 1998, 2004). Det er også gjort 
merking og gjenfangst for å beregne antall 
smolt som vandret ut i perioden 1999 til 2003. I 
tillegg er det gjennomført modellberegninger 
av smoltoverlevelse i sjøen i relasjon til 
vannføringer i Suldalslågen og øvrig 
ferskvannstilførsel til fjordsystemet (Forseth m. 
fl. 2003), samt beregninger av 
smoltproduksjonen (Sægrov og Hellen 2004b). 
 

 
Figur 30 Smoltfella på Ritland bro (Foto J.H L’Abée-
Lund). 

 
Hovedutvandringen av laksesmolt fant sted fra  
20. april til 15. mai, hovedsakelig om natten. 
Innenfor denne perioden ga selv små økninger 
i vannføringer økt utvandring. Utsatt laks 
vandret ut noen dager senere enn villaks. På 
midten av 90-tallet utgjorde utsatt laks ca. 50 
% av utvandrende laksesmolt. Dette tallet har 
gradvis gått ned etter som utsettingsstrategien 
har endret seg og fra 2002 har så godt som all 
laks blitt satt ut som smolt i merder og blitt 
slept utover i fjorden. 

Fra 1998 til 2004 har det vært en gradvis 
økning i fangst i smoltfella (med unntak av i 
2000) fra vel 400 til vel 1300 (foreløpig) 
laksesmolt i 2004 (Figur 31). Antall ørretsmolt 
har vært langt lavere, men flest ørretsmolt ble 
registrert i årene 2002 til 2004. I årene 1999 til 
2003 er det beregnet at det har vandret ut 
mellom 30.000 og 51.000 smolt årlig, og flest i 
siste treårsperiode.  
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Figur 31 Antall smolt av villaks fanget i smoltfella i 
Suldalslågen fra 1993 til 2004 (Forseth m. fl. 2003). 
Tallene for 2004 er foreløpige. 

 
Tilbakeberegning viser at smoltalder og 
smoltlengde har variert mye i løpet av den 
siste 20-årsperioden, og har de siste årene 
vært på samme nivå som midt på 1980-tallet 
(Figur 32) (Sægrov og Hellen 2004b).  
 

Smoltårgang

1975 1980 1985 1990 1995 2000

S
m

ol
tle

ng
d 

(c
m

)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Smoltårgang

1975 1980 1985 1990 1995 2000

S
m

ol
ta

ld
er

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

 
Figur 32 Gjennomsnittlig smoltalder og smoltlengde 
± standardavvik for 28 smoltårganger (1975 til 2002) 
av villaks fanget i Suldalslågen i perioden 1979 til 
2003 (Sægrov og Hellen 2004b). 
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Fangst av smolt i smoltfella bekrefter at alder 
og lengde har variert. I 1997 og 1998 var 
smolten betraktelig lenger enn i årene 1993 og 
-94, mens lengden har vært i overkant av 3 cm 
de øvrige årene (Figur 33).  
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Figur 33 Gjennomsnittslengde og gjennomsnittlig 
smoltalder av vill laksesmolt fanget i smoltfella i 
Suldalslågen i perioden 1993 til 2003. Avvik fra 
middel er oppgitt som 95 % K.I. Data fra 1993, 1994 
og 1995 er hentet fra Pethon og Lillehammer 
(1995). 

 
I siste prøveperiode har lakseungene hatt 
raskere vekst på grunn av høyere temperatur 
og har derved smoltifisert tidligere 
sammenlignet med første periode. Raskere 
vekst er antatt å ha gitt økt smoltproduksjon på 
grunn av kortere oppholdstid i elva i siste 
prøveperiode. Hos ørret har det også vært en 
nedgang i smoltalder i perioden, men 
smoltlengden har vært stabil. 
 
En vannføring på noe over 100 m3/s i noen 
dager er antatt å gi høy overlevelse av smolt 
når den vandrer ut i sjøen. Midlere avrenning til 
fjordsystemet fra øvrige nedbørsfelt synes i 
tillegg å gi gunstige forhold for smoltens 
overlevelse ved utvandring (Forseth m. fl. 
2003). 
 
Basert på elektrofiske i 13 Vestlandselver er 
det funnet en signifikant sammenheng mellom 
tetthet på presmolt (laks og ørret som 
forventes å gå ut som smolt våren etter) og 
årlig vannføring, samt mellom presmolt og 
vannføringen fra mai til juli. Det ble funnet 
høyest tetthet av presmolt pr arealenhet i 
elvene med minst vannføring (Figur 34) 
(Sægrov og Hellen 2004b). Basert på denne 
modellen er det forventet at smoltproduksjonen 
har økt i Suldalslågen etter reguleringen og 
mest i siste prøveperiode (Sægrov og Hellen 
2004b). Den beregnede økningen synes å 
bestemme med fangstene i smoltfella (Figur 
31) (Saltveit og Bremnes 2004).  
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Figur 34 Gjennomsnittlig tetthet av presmolt i 13 
elver på Vestlandet i forhold til gjennomsnittlig årlig 
vannføring, og i forhold til gjennomsnittlig vannføring 
i mai-juli (presmoltmodellen). Stipla linjer viser 95 % 
konfidensintervall for regresjonslinjen (Sægrov og 
Hellen 2004b). Data fra Suldalslågen er ikke 
benyttet i fremstillingen av modellen. 

4.10 Fiskeforhold 
Hovedtyngden av lakseinnsiget har alltid 
kommet sent i Suldalslågen og det meste av 
fangsten har blitt tatt i august og september 
(Sægrov 1996). C. J. Hunter skrev i 1884 at 
knapt en laks passerte Sandsfossen før i 
august. Innsiget av laks har vært sent også i 
de senere årene og vann fra Hylen synes ikke 
å påvirke laksens vandring tilbake til 
Suldalslågen (Thorstad m. fl. 2003).  
 
Sandsfossen var naturlig et vandringshinder 
ved lav vanntemperatur og store vannføringer, 
se også avsnitt 4.7. Etter reguleringen har 
vannføringene i oppgangstiden blitt lavere og 
har sjelden vært et problem for laksens 
oppvandring. I tillegg har trappene gjort det 
lettere å vandre opp. På tross av disse 
endringene synes det ikke å ha blitt særlige 
endringer i hovedoppvandringsperioden for 
laksen.  
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Juvfossen kan forsinke oppvandringen av laks 
til øvre deler av elva. 
 
Etter ønske fra Suldal Elveigarlag har 
vannføringen pendlet mellom 55 og 72 3m/s 
med sykluser på mellom 7 og 12 dager. Selv 
om pendlingen ikke synes å påvirke laksens 
oppvandring i Sandsfossen er det antatt at 
pendlingen har bidratt til varierte og gode 
fiskeforhold store deler av elva.   
 
I de ulike prøvereglementene har det også 
ligget en mulighet for at ”I tiden 15. juli til 14. 
oktober kan en av de fiskeberettigede utpekte 
representant pålegge slipping av ytterligere 50 
mill m3 pr år….”. Bestemmelsen har aldri blitt 
benyttet.  
 
I årene 1997 til 2002 leide Suldal Elveigarlag 
og Statkraft SF i samarbeid opp et stort antall 
kilenotrettigheter i fjordsystemet utenfor 
Suldalslågen, i hovedsak i kommunene Suldal, 
Tyssvær og Karmøy. Til tross for tiltaket med 
en kostnad til mellom kr 68.000,- og kr 
168.000,- pr år, ble det i disse årene fanget 
mellom 0,5 og 3,8 tonn laks i kilenøter i de tre 
kommunene. Fangstene i Suldalslågen var 
mellom 0,7 og 2 tonn disse årene. Det er 
sannsynlig at tiltaket bidro til å øke antall laks 
som vandret opp i Suldalslågen, men dette var 
ikke mulig å dokumentere. 
 
Fangstene og andel smålaks har variert mye 
fra år til år i Suldalslågen. Det er dokumentert 
at andelen smålaks var høy i årene 1884 til 
1915 og på 1980 og -90 tallet, se Figur 35.  
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Figur 35 Årlig fangst av smålaks og laks i 
Suldalslågen i perioden 1957 til 1993 og fangsten 
fordelt på smålaks, mellomlaks og storlaks i 
perioden 1994 til 2003. Andel smålaks i prosent av 
totalfangsten er inntegnet (heltrukket linje) (Sægrov 
og Hellen 2004b) 

 

I 1884 – 1915 var det en høy andel smålaks 
både i Suldalslågen (Sægrov 1996) og i 
skotske elver (Summers 1995), noe som tyder 
på at forholdene i havet har innvirkning på 
sjøalderfordelingen. Høy gjennomsnittsvekt på 
1970-tallet faller også sammen med gode 
vekstforhold i havet (Fridland m.fl. 1998, 2000).  
 
Høy andel smålaks i fangstrapportene kan i 
tillegg til forholdene i havet forklares med mulig 
underrapportering av smålaks før 1984 og krav 
om utsetting av all villlaks større enn 75 cm 
etter 1997.  
 
Forholdene i havet har altså stor betydning for 
overlevelse og vekst hos laks og det kan derfor 
være vanskelig å finne sammenhenger mellom 
hendelser i elva og antall voksen laks som 
kommer tilbake. Det er derfor viktig å benytte 
referansevassdrag ved sammenligninger se 
avsnitt 4.13.  

4.11 Habitat og bonitering 
Fiskens leverområder, habitat, er blitt grundig 
vurdert i ulike studier. I siste prøveperiode 
(1998 – 2003) ble det gjennomført en 
habitatstudie der sedimentasjon, begroing, 
bunndyr og fisk ble registrert i øvre, midtre og 
nedre del av elva (Bogen m. fl. 2004). Det ble 
også gjennomført en vurdering av oppvekst- 
og gyteområder (bonitering), basert på 
substrat, begroing, dyp og strømhastighet for 
hele elva og de viktigste sidebekkene (Gravem 
og Jensen 2003). Kvaliteten på fiskens habitat 
ble tidlig på 90-tallet studert i deler av 
Suldalslågen (Heggenes og Dokk 1995) og 
skjønnsmessig vurdert for hele elva ved 
vinterlige forhold (Heggenes og Harby 1996). 
 
Habitatstudien i 1995 ble gjennomført ved ulike 
vannføringer, dag og natt, vinter og sommer. 
Det ble funnet at når temperaturen var lavere 
enn 8 ºC uansett årstid så holdt laks og ørret 
seg i skjul i grovt substrat om dagen og var 
aktive på stilleflytende områder om natta. Både 
ørret og laks holdt seg unna de grunneste 
områdene nær land. Laks foretrakk mer 
strømsterke områder enn ørret. 
Modellsimuleringer viste at endringer i 
vannføringer betydde lite for 
substratforholdene, men mer for dyp og 
strømhastigheter. Det ble konkludert med at 
lav vannføring om våren ville gi gunstige 
vanntemperaturer og leveforhold for fisk. 
 
Den skjønnsmessige vurderingen for hele elva 
ble gjort for 10 – 30 m3/s og lave 
vanntemperaturer. Vurderingen viste at 
dersom vannføringen økte fra 10 til 30 m3/s 
økte vanndekket areal med 20 %, men det 
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økte arealet ble karakterisert som nøytralt eller 
mindre egnet for fisk. 
 
Habitatstudien fra 1998 til 2003 viste at 
spyleflommene førte til en habitatforbedring 
særlig om vinteren, og at fisken utnyttet denne 
bedringen. De viktigste leveområdene for 
fisken lå mellom 10 og 80 cm vanndyp (Figur 
36). 
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Figur 36 Tilbud av vanndyp på sommerhabitatet i 
Suldalslågen for hele elva totalt i perioden 1999-
2001 (før) og perioden 2002-2003 (etter) forsøk 
med spyleflommer på høsten, vist sammen med 
bruken hos laks og ørret for fisk mindre og større 
enn 60 mm (laks) og 70 mm (ørret)(Bogen m. fl. 
2004). 

 
Boniteringen, som ble gjennomført ved en 
vannføring på 42 m3/s ut av Suldalsvatnet, 
viste at ca. 40 % av Suldalslågens areal hadde 
gode og meget gode oppvekstområder. Om 
lag 60 % av elva hadde områder med gode og 
meget gode gyteområder. Det ble funnet god 
sammenheng mellom forekomst av grovt 
substrat registrert i boniteringen og tetthet av 
eldre laksunger registrert på 
overvåkingsstasjonene. Det ble også funnet 
god sammenheng mellom forekomst av 
gytesubstrat og registerte gytegroper. 
Sidebekkene var dominert av gode gyte- og 
oppvekstområder og bidro med et lite, men 
viktig bidrag til ungfiskproduksjonen.  

4.12 Fiskeutsetting 
I Suldalslågen har det blitt satt ut laks siden 
1982, men først fra 1989 som følge av pålegg 
fra DN. De pålagte utsettingene skal 
kompensere for et antatt tap på 20.000 smolt. 
Stranding av ungfisk, tilslamming i øvre del av 
elva og redusert vanntemperatur ble angitt 
som hovedårsak til tap i smoltproduksjon (DN 
1987). Stranding av ungfisk har ikke vært et 
problem siden 1985, da Statkraft innførte en 
restriksjon på maksimalt 3% reduksjon i 
vannføring pr time ut av Suldalsvatnet. 
Tilslammingen skyldtes utrasing i Sandsavatn i 
forbindelse med første oppfylling og senking, 
mens temperaturreduksjonen i stor grad er 
avhengig av manøvreringsreglement. 
 
Siden 1990 har det årlig blitt satt ut mellom 
50.000 og 300.000 fisk. De seinere åra har 
andelen smolt økt, og en stor del av smolten 
har også blitt satt ut i merd og slept ut i fjorden. 
I 2003 og 2004 ble 80.000 smolt slept ut og 
ingen ble satt ut i Lågen. 
 
I perioden 1993 til 2003 ble det årlig tatt 
mellom 3 og 54 utsatte fisk i fangstene i 
Suldalslågen. Dette gir en gjenfangstprosent 
på mellom 0,0003 og 0,03 av utsettingene, og 
de fleste årene er det blitt tatt ut flere stamlaks 
enn det som er blitt gjenfanget som avkom 
etter disse. Gjenfangstene har vært best de 
seinere åra, og i årene 1993 til 2003 utgjorde 
fisk fra utsettingene mellom 2,7 og 18,9 % av 
de totale fangstene. 

4.13 Bestandsutvikling - 
referansestudier 

Suldalslaksen er kjent som en laksebestand 
med høy gjennomsnittsvekt og årlige 
registreringer av fangst av laks i Suldalslågen 
begynte alt i 1876.  
 
Høy andel smålaks på 1980 og -90 tallet kan 
tolkes som en reguleringseffekt, men kan også 
skyldes at andelen av storlaks varierer over tid 
som følge av forholden i havet (Summers 
1995). En fruktbar måte å følge 
bestandsutviklingen innen en elv er derfor å 
sammenligne med andre elver. Nedenfor er de 
viktigste resultatene fra slike studier presentert.  

 
Laksebestanden i Oldenelva er vurdert som en 
god referansebestand til Suldalslaksen. Det ble 
derfor gjort en sammenstilling av fangst i 
Suldalslågen før regulering, under RSK og i 
Ulla-Førre perioden sammenlignet med fangst i 
Oldenelva. Sammenstillingen viser at fangst av 
laks i Suldalslågen samsvarte med fangst i 
Oldenelva i alle tre periodene. 
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Sammenhengene indikerer at RSK-
reguleringen medførte en reduksjon i 
bestanden ved store fangster, men at 
fangstane etter Ulla-Førre igjen var på et 
høyere nivå i forhold til RSK (Figur 37). 
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Figur 37 Fangst av laks i Suldalslågen 
sammenlignet med fangst i Oldenelva i Nordfjord i 
tre ulike perioder (Sægrov og Hellen 2004b). 

 
Innslaget av smålaks i fangsten i Olden økte 
etter 1984 (Skurdal m. fl. 2001), men ikke i 
samme grad som i Suldalslågen (Sægrov og 
Hellen 2004b). 
 
Vestlandsbestandene av laks var på et 
historisk lavmål på 1990-tallet. Årsaken var 
sannsynligvis lave sjøtemperaturer og store 
påslag av lakselus (Sægrov og Hellen 2004b). 
Som følge av disse forholdene var det få 
gytelaks i denne perioden, og 
smoltproduksjonen i Suldalslågen kan ha vært 
under bærenivået.  
 
Alle laksestammene opplever omtrent de 
samme forholdene i sjøfasen (Jonsson m. fl. 
1991; Sægrov og Hellen 2004b). Det er derfor 
sannsynlig at forholdene i vassdragene er 
avgjørende for om det selekteres for liten eller 
stor laks fordi.  
 
I en analyse av 18 laksebestander økte 
gjennomsnittslengde og alder ved 
kjønnsmodning med økende årlig 
gjennomsnittsvannføring opp til 40 m3/s, men 
det ble ikke funnet en slik sammenheng i elver 
med vannføringer mellom 40 og 300 m3/s 
(Jonsson m. fl. 1991). Undersøkelsen manglet 
imidlertid elver med vannføringer mellom 13 og 
39 m3/s, et vannføringsintervall som er aktuelt 
for Suldalslågen i regulert tilstand.  
 
I en studie av 158 norske elver fordelt over 
hele landet og med data fra 1983 til 2000 ble 

det funnet at smålaksandelen økte med 
avtagende middelvannføring og med økende 
andel vannføring om sommeren. Men, det var 
like stor variasjon i andel smålaks (33 – 100 %) 
i elver med en middelvannføring på 10 m3/s 
som i elvene med gjennomsnittlig vannføring 
fra 0,7 til 660 m3/s (L’Abée-Lund m. fl. 2004). 
Det ble også funnet en mindre andel smålaks i 
elver med lavtliggende innsjøer. I tillegg avtok 
smålaksandelen i elver med lang avstand til 
åpent hav (L’Abée-Lund m. fl. 2004).  
 
I 28 Vestlandselver ble det funnet lite stor laks 
og sjøaure i vassdrag med middelvannføringer 
mindre enn 10 – 15 m3/s, mens stor laks og 
ørret var mer vanlig i større vassdrag. 
Gjennomsnittsvekta økt bratt opp mot 15 m3/s 
(Figur 38). For vannføringer over 15 m3/s avtok 
økningen i gjennomsnittsvekt (Sægrov og 
Hellen 2004b). Undersøkelsen omfattet elver 
med gjennomsnittsvannføring fra 2,6 til 100 
m3/s. Det var også en svak tendens til økende 
gjennomsnittsvekt med økende lavvannføring 
om vinteren (Figur 38) 
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Figur 38 Gjennomsnittvekt for laks i perioden 1969 – 
1980 mot årlig middelvannføring i 28 lakseelver i 
Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. 
Gjennomsnittvekt for laks mot vanlig lavvannføring i 
perioden desember – april i de samme elvene (fra 
Sægrov og Hellen 2004b).  
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4.14 Sommerkjøring av Hylen 
I det opprinnelige manøvreringsreglementet for 
Ulla-Førre-anleggene står det under post 2h at 
Hylen kraftverk ikke skal kjøres i perioden 1. 
juni til 31. juli. Bakgrunnen for bestemmelsen 
var en uttalelse fra konsulenten for 
ferskvannsfiske i Vest-Norge, som stilte 
spørsmål ved om laksen ville søke inn mot 
Hylsfjorden i stedet for mot Suldalslågen når 
Hylen var i drift.  
 
På 1970-tallet trodde man at hovedinnsiget av 
laks til Suldalslågen foregikk i juni og juli. 
Erfaringene fra registrering av oppvandrende 
laks i fisketrappene i Sandsfossen viser 
imidlertid at hovedinnsiget av laks foregår i 
august og september (Lura 2004).  
 
Innsiget av laks til Suldalslågen har alltid vært 
sent i forhold til mange Vestlandselver, noe 
som sannsynligvis har sammenheng med høy 
vannføring og lav temperatur til langt ut i juni. 
Innsiget av laks til Suldalslågen synes ikke å 
ha endret seg etter reguleringen (Heggberget 
m. fl. 1994).   
 
Det er gjennomført både teoretiske og 
praktiske undersøkelser som konkluderer med 
at tilbakevandring av laks ikke blir vesentlig 
påvirket av Hylen kraftstasjon (Kaasa m.fl. 
1998; Thorstad. m. fl. 2003). I årene 1998 til 
2003 har Hylen kraftverk vært i drift i juni og juli 
slik at man har unngått ustabile og varierende 
vannføringer i Suldalslågen. Stabile forhold i 
de to tre-årsperiodene var en forutsetning for å 
kunne evaluere de to prøvereglementene. 
Ingen resultater eller opplysninger framkommet 
i disse årene tyder på at sommerdrift av Hylen 
har forstyrret laksens oppvandring i 
Suldalslågen.  
 
I tillegg til å sikre stabile forhold i Suldalslågen, 
er sommerdrift av Hylen kraftstasjon en 
forutsetning for å unngå at Suldalslågen blir 
dominert av kaldt vann fra Blåsjø. I årene 1998 
til 2003 var det i juni og juli 481 graddager i 
gjennomsnitt, mens graddagssummen for de to 
månedene var 435 i snitt for årene 1981 til 
1996. I perioden 2001 – 2003 var det i 
gjennomsnitt 529 graddager i juni og juli ( 
Figur 39). Deler av den økte graddagssummen 
de siste tre årene kan forklares med 
lufttemperatur over middelet i juli disse årene. 
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Figur 39 Graddagssum for juni og juli i årene 
1962 til 2003 ved Stråpa. 
 
 



Nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen  

 

 
Statkraft SF  Side 31 

5 Statkrafts forslag til nytt 
manøvreringsreglement 
for Suldalslågen 

Mer laks og mer kraft har vært en styrende idé 
ved utforming og gjennomføring av aktivitetene 
i tilknytning til Suldalslågen. Ideen var ny og 
kontroversiell på 1980-tallet, men er nå kjent 
som et oppnåelig mål blant kraftprodusenter og 
fiskebiologer.  
 
Da Stortinget besluttet at Ulla-Førreverkene 
kunne bygges, besluttet det også at 
Suldalslågen ville bli påvirket av regulering. 
Det var imidlertid klart at suldalslaksen skulle 
bevares. Etter snart 40 år med reguleringer i 
Suldalsvassdraget er det fortsatt mye laks i 
Lågen og det er vist at svært høy vannføring 
ikke er en forutsetning for lakseproduksjon. For 
Statkraft er det viktig å utnytte selskapets 
kraftstasjoner og reguleringer på en god måte. 
Utfordringen er å finne det optimale 
skjæringspunktet mellom miljøbelastning og 
kraftproduksjon, som er inntekt til selskapet og 
samfunnet. Statkraft mener at selskapets 
forpliktelser overfor eieren og samfunnet blir 
godt ivaretatt i det omsøkte alternativet. 

5.1 Målet for det nye 
reglementet 

Myndighetene (NVE, DN, FMR og Suldal 
kommune) og Statkraft har i samarbeid 
formulert følgende mål for det nye reglementet: 
 
Reglementet skal legge til rette for å ivareta 
vassdragets naturlige funksjoner og prosesser 
samt ivareta regulantens behov for høy 
produksjon. 
Herunder skal følgende verdier/funksjoner 
vektlegges i størst mulig grad: 
• biologi med vekt på Suldalslågens 

storvokste laksestamme 
• flomsikkerhet 
• næringsutnyttelse og rekreasjon 
• Lågen som landskapselement 
 
Reglementet skal videre ivareta allmennhetens 
og forvaltningens krav på innsyn/kontroll.  
 
Målformuleringen er blitt presentert for alle 
som har vært involvert i prosessen og er blitt 
lagt til grunn for de faglige vurderingene av 
testede regimer og skisseforslag. 
Formuleringen danner også basis for 
anbefalingene i forskningsinstitusjonenes 
sluttrapporter. 
 

I sluttrapportene blir ulike vannføringer vurdert 
og ekspertene gir sine anbefalinger. I de fleste 
periodene av året er det samsvar i 
vannføringsanbefalingene, mens det i kortere 
perioder, særlig om våren og forsommeren, er 
større variasjon. For Statkraft er denne 
variasjonen et dilemma, og det har vært 
nødvendig å gjøre valg i forhold til hvilke 
fagfelter og eksperter som skal tillegges mest 
vekt. 
 
Det er ikke overraskende at ulike fagfelt, som 
er opptatt av ulike verdier ved Suldalslågen, gir 
ulike anbefalinger. At eksperter på fisk gir ulike 
anbefalinger kan synes mer overraskende. 
Aktiviteten i Suldalslågen har over lang tid vist 
at ulike institusjoner og eksperter jobber ut fra 
ulike hypoteser og benytter ulike 
forklaringsmodeller. Det er derfor ikke unaturlig 
at fageksperter fra forskjellige institusjoner gir 
ulike anbefalinger. Dersom overvåkningen 
hadde blitt gjennomført av et mindre antall 
forskningsinstitusjon ville det trolig vært lettere 
å komme fram til en mer entydig konklusjon. 
Om en slik konklusjon hadde blitt mer korrekt, 
er imidlertid ikke sikkert. Den tidligere omtalte 
referee-ordningen har bidratt til at forfatterne 
har fått innspill fra eksperter med annen 
bakgrunn. 
 

 

Figur 40 Suldalslågen ved Gardaneset. (Foto F. 
Gravem). 
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Et annet forhold som bidrar til ulike 
anbefalinger, er det faktum at personer 
vurderer usikkerhet og risiko forskjellig. 
Resultatet er at noen legger inn større 
risikobuffere enn andre. 
 
Statkraft har i en årrekke brukt store ressurser 
på å framskaffe mer kunnskap om fysiske og 
biologiske forhold i Suldalslågen. Vurderingene 
og konklusjonene i sluttrapportene er grundig 
vurdert og er blitt lagt til grunn ved uforming av 
reglementsforslagene. I perioder av året med 
sprik i anbefalingene er argumentene grundig 
vurdert, og i de fleste tilfeller er det omsøkte 
alternativet en mellomløsning.  
 
Kunnskapen om miljøforhold i Suldalslågen gir 
faglig støtte for å anbefale vannføringer som 
ikke har blitt testet, og Statkraft mener at 
usikkerheten knyttet til konsekvensene av det 
omsøkte reglementet er liten. Det kan 
imidlertid være en mulighet for utilsiktede 
konsekvenser, og et framtidig 
overvåkningsprogram vil bidra til å avklare 
slike forhold. Usikkerheten blir også ivaretatt 
ved myndighetenes adgang til å fastsette 
endringer i reglementet, samt ved avbøtende 
tiltak jf. reglementets post 4. 

5.2 Dynamisk reglement i 
forhold til reglement med 
faste slipp 

Til nå har de forskjellige reglementene i 
Suldalslågen inneholdt bestemmelser om slipp 
av faste minstevannføringer, varierende med 
årstiden. I 2002 kom forvaltningen og Statkraft 
sammen opp med en idé om å slippe 
minstevannføring på en måte som fanger opp 
de naturlige vannføringsvariasjonene. Idéen 
blir benevnt dynamisk reglement, og NVE har 
bedt Statkraft om å utarbeide et alternativ med 
slike minstevannføringsbestemmelser i 
søknaden om nytt reglement.  
 
Med dynamisk reglement menes at 
vannføringsslippet følger de naturlige 
variasjonene fra dag til dag. Meningen er at det 
skal slippes vannføringer som følger 
vannføringsmønsteret en ville hatt om 
vassdraget ikke hadde vært regulert. Tanken 
er ikke å slippe hele den naturlige 
vannføringen, men en fast prosentandel. I 
skisseforslaget som ble sendt til ekspertene for 
vurdering (avsnitt 3.5) ble denne 
prosentandelen satt til 23 prosent. 
 
I Norge finnes det ikke noe 
manøvreringsreglement som fult ut er basert 
på prinsippet om dynamiske slipp av 

minstevannføringer. Riktignok finnes det 
bestemmelser om slipp av tilsigsavhengige 
minstevannføringer, men ofte gjelder disse kun 
i deler av året og innenfor et begrenset 
variasjonsområde for vannføringen. Utenfor 
Norge er det bare i Australia en har funnet 
opplysninger om manøvreringsreglement med 
dynamiske slipp slik en tenker på for 
Suldalslågen.  
 
De tidligere manøvreringsreglementene i 
Suldalslågen har hatt visse innslag av 
dynamikk, men de har i større grad hatt 
elementer av fleksibilitet. Det opprinnelige 
reglementet fra 1974 inneholdt følgende 
fleksible og dynamiske elementer: 
• I tiden 1. mai – 31. juli var det uregulerte 

restfelttilsiget til Suldalsvatnet en del av 
vannføringen som skulle slippes 

• I perioden 1.august – 14.oktober kunne en 
representant for de fiskeberettigede 
modifisere de pålagte slippkurvene noe 

• I perioden 1.mai – 14.oktober rådet 
representanten for de fiskeberettigede 
over et volum på 50 millioner m³ som 
kunne pålegges sluppet for inngangs- og 
oppgangsflom. 

 
I prøvereglementet fra 1990 til –95, som ble 
forlenget til 1998, skulle det uregulerte 
restfelttilsiget til Suldalsvatnet, midlet over de 
fem foregående døgn, slippes til Suldalslågen 
som en del av vannføringen. I disse årene ble 
ordningen med 50 millioner m³ til disposisjon 
for de fiskeberettigete videreført, og det ble 
opprettet et driftsutvalg som kunne gi Statkraft 
råd. 
 
I prøvereglementet fra 1998 til 2000 ble 
vannslippingen i perioden 11. april til 31. juli 
styrt av vårflommens forløp, og starten på 
vårflommen ble bestemt ut fra observert 
vannføring i et referansefelt. Når først 
starttidspunktet for vårflommen var fastsatt, 
hadde det pålagte slippet til Suldalslågen faste 
størrelser. Sommerstid, når pålegget tilsa slipp 
av 62 m³/s kunne en representant for de 
fiskeberettigede avtale med regulanten at 
vannføringen skulle variere innenfor et 
pendlingsbånd fra 55 til 72 m³/s. I tillegg ble 
ordningen med 50 millioner m³ til disposisjon 
for de fiskeberettigete videreført. 
 
I prøvereglementet fra 2001 til -03 ble 
ordningen med et pendlingsbånd fra 55 til 72 
m³/s og 50 millioner m³ til disposisjon for de 
fiskeberettigete videreført. I tillegg skulle det 
slippes en spyleflom innenfor perioden fra 1. 
oktober til 14. oktober i 2001 og 2002, om 
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mulig i sammenheng med naturlig stor 
avrenning i restfeltet til Suldalsvatnet. 
 
Eksemplene over viser at man har erfaring 
med dynamikk og fleksibilitet i Suldalslågen. 
Hydrologiske vurderinger har vist at det kan 
velges flere styringsprinsipper for å manøvrere 
Suldalslågen dynamisk. Så langt synes det 
mest aktuelt å benytte en eller flere uregulerte 
avløpsstasjoner som er representative for 
naturlige vannføringer i Suldalslågen. 
Oppgradering og tilleggsinstallasjon av måle- 
og overføringsutstyr vil være nødvendig, og 
detaljer må avklares med NVE dersom det blir 
aktuelt med et dynamisk 
manøvreringsreglement i Suldalslågen. 
Forhold knyttet til myndighetenes og 
allmennhetens overvåkning og kontroll må 
også løses i samarbeid med NVE.  
 
Et reglement med faste slipp er enklere å styre 
etter og mer forutsigbart enn et dynamisk 
reglement. I tillegg er det enklere for 
allmennheten å kontrollere at reglementet blir 
fulgt. For Statkraft vil et dynamisk reglement 
innebære håndterbare tekniske utfordringer 
som ikke er vesentlig mer komplisert enn ved 
et reglement med faste slipp.   

5.3 Ulike interessers behov for 
vannføring 

Etter at Suldalslågen første gang ble påvirket 
av reguleringer i 1965 har man diskutert hva 
som er best vannføring i Suldalslågen. Laks og 
laksefiske har blitt viet stor oppmerksomhet, 
men også andre brukerinteresser har behov 
knyttet til vannføring.  
 
Når vannføringer blir diskutert, blir det normalt 
vist til vannslippet ut av Suldalsvatnet. 
Vannføringen nedover i Lågen er i økende 
grad også et resultat av restfelttilsiget. Årlig 
middeltilsig fra restfeltet er 10,4 m3/s og tilsiget 
kan gå opp mot 200 m3/s i episoder med 
kraftig nedbør og/eller snøsmelting. Uavhengig 
av reglement bidrar den naturlige dynamikken 
til stor vannføringsvariasjon til alle årstider.   

5.3.1 Næringsinteresser og allmenne 
interesser 

For de fleste brukerinteressene varierer 
behovet for vann med årstid og det er generelt 
behov for høyere vannføring sommerstid enn 
om vinteren (Biørnstad, 2004). En 
gjennomgang viser at de fleste interessenes 
behov for vannføring blir ivaretatt dersom 
laksens behov blir sikret. Dette gjelder 
vannforsyning og resipient, landbruk, 
kulturminner og landskap. Unntaket kan være  

 

 
 

 
 

 

Figur 41 Bilder fra Mo bru ved henholdsvis 12, 46 
og 76 m3/s (Gravem 2004) 

 
ønsket fra reiselivs- og friluftslivsinteressene 
som ønsker minimum 15-30 m3/s hele året 
fordi lave vannføring kan begrense elvas 
egnethet for enkelte aktiviteter. Ideell 
vannføring synes å ligge mellom 50 og 70 
m3/s. Reiselivsinteressene ønsker også 
forutsigbarhet knyttet til tidspunktet for 
spesielle hendelser, som for eksempel 
ekstremt store vannføringer. Ønsket er søkt 
ivaretatt i det omsøkte alternativet. 
 
 



Nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen  

 

 
Side 34  Statkraft SF 

Fiskeinteressene har uttrykt ønske om 
varierende vannføring i fiskesesongen og ser 
vannføringer i intervallet 30-80 m3/s som egnet 
for å ivareta fiske og fiskens vandring til 
fiskeplasser. Det kan være ønskelig med 
høyest vannføring tidlig i sesongen. Det er 
mulig at høyere vannføring er gunstig på 
fiskevallet nedstrøms Sandsfossen.   
 

 
Figur 42 Laksesafari i Suldalslågen (Foto Mo 
Laksegård). 

5.3.2 Fysiske, kjemiske og biologiske 
forhold 

Erosjon, sedimenttransport og begroing er ikke 
vurdert som egne brukerinteresser, men er 
fagfelt som påvirker forholdene for fisk. 
Reguleringene og andre inngrep i og langs 
Lågen har sannsynligvis ført til økte mengder 
fine sedimenter og teppedannende moser i 
Suldalslågen og på den måten redusert 
skjulmulighetene for ungfisk. 
Overvåkningsundersøkelsene har vist at 
spyleflom på høsten har vært et effektivt tiltak 
for å begrense begroing og sedimentasjon. 
Etter vinteren 2002 ble det også observert at is 
hadde bidratt til å rive vekk teppemoser. I 
sluttrapportene fra fagfeltene 
sedimenttransport og begroing blir det derfor 
anbefalt at et framtidig manøvreringsreglement 
bør sikre store spyleflommer og 
vintervannføring som gir mulighet for økt 
islegging.   
   
Bunndyr og vannkjemi er også fagfelt som 
indirekte har betydning for fisk. Bunndyr er 
viktig næring for fisken, og 
overvåkningsundersøkelsene har vist at 
regimet fra 2001 til 2003 ga kraftig økning i 
bunndyrtetthet. Redusert utspyling av bunndyr 
om våren og økt vanntemperatur er sannsynlig 
forklaring på den økte bunndyrproduksjonen. 
Undersøkelsen av bunndyr har også blitt 
gjennomført som en del av overvåkningen av 
vannkjemi og kalkingseffekter. Lav vannføring 
ut av Suldalsvatnet bidrar til at andelen 
restfeltvann kan bli høy i perioder med stort 
tilsig fra restfeltet til Suldalslågen. Studier av 
fisk og vannkvalitet viser at større påvirkning 
fra restfeltet sannsynligvis ikke er kritisk for fisk 
i Lågen.  

5.3.3 Fisk 
Laksens behov for vannføring varierer med 
livsfase (Figur 43) og tid på året.  
For fiskebiologene har vurderingen av laksens 
og ørretens behov for vannføring vært et 
hovedspørsmål. Som nevnt har ikke de ulike 
ekspertene konkludert likt med hensyn på 
vannføringsbehov. Statkraft har derfor vært 
nødt til å gjøre en vurdering av 
fagkonklusjonene når selskapets forslag til nytt 
manøvreringsreglement har blitt utarbeidet. De 
ulike vurderingene blir kort oppsummert 
relatert til årstid. 
 

 
Figur 43 Laksens livssyklus. (Kaasa 1992) 

 

Vinter (1/12 til 9/4) 
Vinteren er generelt en dvaleperiode for livet i 
elva. Suldalslaksen derimot, gyter på denne 
tiden, og det er antatt at de fleste laksene gyter 
i månedsskiftet desember – januar. Vinterstid 
har vannføringen øverst i Suldalslågen vært 
mellom 10 og 12 m3/s i årene etter 1980, mens 
den periodevis kunne være betydelig lavere før 
regulering. I uregulert tilstand forekom det 
vannføringer ned mot 3-4 m3/s, mens den 
beregnede alminnelige lavvannføringen ligger 
på 6,97 m3/s.  
 
En kartlegging av gytegroper viser at gropene 
er spredt over hele elva og i hovedsak 
lokalisert der elva er relativt dyp. En slik 
lokalisering reduserer risikoen for uttørking og 
innfrysing av rogn. Elva har et overskudd av 
potensielle gyteområder, og gyteområder blir 
ikke en begrensende faktor om vannføringen 
senkes. 
 
Suldalslågen har høy dekningsgrad av moser 
der levermoser dominerer. Levermosene tetter 
hulrommene mellom steinene og bidrar til å 
fange opp finsedimenter. Finsediment og 
levermose fører sammen til en forringelse av 
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fiskens habitat. Dårlig kvalitet på vinterhabitatet 
på grunn av mye finsedimenter og levermoser 
er antatt å være en begrensende faktor i 
Suldalslågen. Lavere vannføring vinterstid 
bidrar til lavere vanntemperatur, som i kalde 
perioder gir større mulighet for islegging og 
isskuring. Ved 6 m3/s er det beregnet at det i 
kalde år kan oppnås en isleggingsperiode på 
inntil 20 døgn sammenhengende, og samlet 
opp mot 40 døgn totalt i løpet av en vinter. Det 
er primært nedenfor Juvfossen en kan forvente 
islegging. Med minstevannføring på 12 m3/s 
oppnås islegging sjelden mer en 5 døgn i løpet 
av en vinter. Lav vannføring og 
vanntemperatur var også situasjonen før 
reguleringen da nedre del av elva tidvis kunne 
være helt eller delvis islagt. Innfrysing og 
isskuring vil bidra positivt til å fjerne moser og 
alger og kan også føre til ustabilitet i 
bunnsubstratet. Ustabilt bunnsubstrat kan 
medvirke til at flommer lettere fjerner 
akkumulert finsubstrat. Spyleflommer har vist 
seg å bidra til fjerne moser og sedimenter og 
ført til bedre kvalitet på vinterhabitatet. 
Habitatstudien viser at fisken har utnyttet 
bedringen.  
 
Det synes å være enighet om at forholdene 
knyttet til redusert vanntemperatur, innfrysing 
og isskuring kan bidra positivt for fisk. Men, det 
er stilt spørsmål ved om redusert vannføring 
kan føre til reduksjon av egnet areal for 
ungfisk. Fra fiskefaglig hold foreligger det 
imidlertid forslag om å senke 
vintervannføringen til 6 m3/s, og det antas at 
dette ikke vil gi problemer for fisken. Ved 
reduksjon fra 12 til 6 m3/s blir det vanndekte 
arealet redusert fra 1,09 til 1,01 km2, en 
reduksjon på ca 8 %. Habitatstudien viser at 
ungfisken primært bruker vanndyp ned til 1 
meters dyp. Ved 12 m3/s utgjør vanndekket 
areal ned til 1 meter 0,83 km2, mens det 
tilsvarende arealet ved 6 m3/s utgjør 0,80 km2. 
Dybdesonen av verdi for ungfisk blir dermed 
redusert med mindre enn 3 %. Redusert 
vintervannføring kan føre til noe redusert 
bunndyrproduksjon. 
 
I perioden 1981 til 1990 var 
minstevannføringskravet ut av Suldalsvatnet 
10 m3/s om vinteren, mens kravet i perioden 
1991 til 2003 var 12 m3/s. Ved sammenligning 
av tettheten av årsunger av laks (0+) i de to 
periodene er det ikke funnet signifikante 
forskjeller (T- test P=0,91). Det er ikke mulig å 
se at en minstevannføring på 10 m3/s om 
vinteren hadde effekt på tettheten av årsunger 
av laks. 
 

Raske vannføringsreduksjoner i årene 1981 til 
1985, og som følge av et uhell med luka ved 
Suldalsosen i 1989, førte til stranding av 
ungfisk. Stranding var et argument for 
utsettingspålegget og påvirket sannsynligvis 
tettheten av årsunger i de aktuelle årene. Det 
er derfor trolig at mange av årene med 10 m3/s 
kunne hatt høyere tetthet dersom det ikke 
hadde forekommet episoder med stranding.  
 
Et annet moment knyttet til lav vintervannføring 
er restfeltets bidrag i forhold til vannmengden 
som slippes fra Suldalsvatnet. I ekstreme 
situasjoner kan det komme opp mot 200 m3/s 
fra sidefeltene og dette vannet har normalt 
dårligere kvalitet enn vannet i hovedelva. 
Restfeltflommene har vært ansett som et 
problem for fisken og har vært et viktig 
argument for å kalke. Etter regulering har 
flommenes varighet blitt kortere, og flommene 
synes å være uproblematiske for 
fiskebestanden. I de senere år har også 
vannkvaliteten bedret seg på grunn av mindre 
utslipp av sure komponenter til luft.  
 
Vår og forsommer (10/4 til 9/7) 
Vårperioden og forsommeren er viktig for livet i 
elva. Vekstsesongen for 
begroingsorganismene begynner når det blir 
mer lys og vannet blir varmere om våren. Små 
flommer om våren gir utspyling av alger, men 
har liten effekt på mosene. Skal 
mosebegroingen reduseres må flommene 
være større enn 150 m3/s, som ble testet i 
perioden 1998-2000. 
 
Overvintrende, voksen laks og sjøørret vandrer 
ut fra elva til havet om våren. Ungfisken kan 
oppleve en vårknipe etter en kald vinter, og det 
er antatt at dette kan medføre høy dødelighet 
hos ungfisken. Da er det viktig med et rikholdig 
matfat i form av bunndyr. 
 
Bunndyrtettheten er høy om våren og mange 
vanninsekter klekker på denne tiden. Dersom 
vårvannføringen er høy blir mye bunndyr spylt 
ut av elva. I siste prøveperiode var det en 
kraftig økning av bunndyrtetthet sannsynligvis 
på grunn av små vårflommer og høyere 
temperatur enn i årene før. Lav vårflom og lav 
vannføring om våren skapte derfor gunstige 
forhold for bunndyrene, som er viktige 
næringsdyr for fisk.  
 
Når vanntemperaturen passerer ca. 6 ºC om 
våren begynner ungfisken å vokse. For å 
oppnå denne temperaturen så tidlig som mulig 
er det viktig med lav vårvannføringen, som i 
siste prøveperiode. Lav vannføring om våren 
og forsommeren har sammen med gunstige 
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værforhold i siste treårsperiode bidratt til den 
største veksten som er observert hos 
fiskeungene siden overvåkningen tok til. Det er 
uklart om lavere vannføring og høyere 
vanntemperatur har ført til redusert dødelighet 
hos ungfisk, men det er vist at økt vekst har 
ført til at det blir produsert mer smolt.  
 

 
Figur 44 Suldalslågen ved Steinsholmen (Foto F. 
Gravem).  

 
Laks- og ørretunger som er store nok 
smoltifiserer på våren og forlater elva når 
vannføring og temperatur er høvelig, 
hovedsakelig mellom 20. april og 15. mai. Det 
har vist seg at selv små flommer i denne 
perioden bidrar til å synkronisere 
smoltutvandringen. Et forslag går på å benytte 
50 m3/s, noe som tilsvarer en av flommene i 
siste treårsperiode. I 2004 viser foreløpige data 
den største registrerte utvandringen av smolt 
siden undersøkelsen startet i 1993, og de 
foreløpige resultatene samsvarer med hva 
presmoltmodellen forutsier av 
smoltproduksjon. Lav vannføring i mai til juli 
synes derfor å gi økt smoltproduksjon.  
 
Det har blitt hevdet at vårflommen bør være 
større enn de kunstige vårflommene i siste 
prøveperiode for å sikre bedre sjøoverlevelse 
for smolten i utvandringsfasen. 
Modellberegninger tyder på at vårflommen bør 

være noe over 100 m3/s i noen dager for å 
sikre best mulig overlevelse. Øvrig avrenning til 
fjordsystemet synes også å være viktig. 
Vårflom på 100 m3/s kan bidra noe til å fjerne 
uønsket begroing og sedimenter, men kan 
også være negativt for bunndyrproduksjonen. 
 
Nede i grusen gjennomlever rogna, som ble 
gytt på høsten, siste del av utviklingen for så å 
klekke og komme opp av grusen (swimup) i 
mai - juli. I elva skal den fange sitt første måltid 
og er avhengig av at temperaturen er over 8 ºC 
for at overlevelsen skal bli god. 
Sammenhengen mellom temperatur og 
overlevelse er vist ved studier i et stort antall 
Vestlandselver, og det er antatt at denne 
sammenhengen også gjelder for Suldalslågen. 
Høy vanntemperatur ved swimup kan sikres 
ved å holde vannføring på våren og 
forsommeren relativt lav. Det siste 
prøvereglementet synes å ha gitt økt 
overlevelse. Skal en være på den sikre siden 
bør vårvannføringen være noe lavere enn det 
som har vært utprøvd. Skisseforslag 2, jfr. 
avsnitt 3.5 ivaretar dette forholdet best.  
 
Sommer (10/7 til 20/9) 
Sommeren er den viktigste vekstperioden for 
alt liv i elva. I løpet av sommeren kommer også 
voksen laks og sjøøret tilbake fra sjøen. 
Sportsfiskerne er også på plass og ønsker 
gunstige vannføringsforhold for å sikre god 
fangst, se avsnitt 5.3.1 for mer informasjon om 
sportsfiske. 
 
For ungfisken er kvaliteten og kvantiteten av 
habitatet viktig. Det har vært antydet at 
kvaliteten og arealet på sommerhabitatet kan 
være en begrensende faktor. Habitatstudien 
vurderer det som viktig å ha høy (62 m3/s) 
vannføring om sommeren slik at store arealer 
med egnet habitat er tilgjengelig for ungfisk. 
Ved 62 m3/s utgjør det vanndekte arealet ned 
til 1 meters dyp, som i følge denne studien er 
det arealet som ungfisk benytter mest, 0,75 
km2. Dersom vannføringen reduseres til 42 
m3/s øker imidlertid dette arealet med ca 10 %. 
En slik vannføringsreduksjon vil også bidra til 
noe høyere vanntemperatur, som er positivt for 
ungfiskens vekst.  
 
Laksens hovedoppvandringsperiode er i 
slutten av juli, samt i august og september, 
men oppgangen starter allerede tidlig i juni og 
varer til ut i november. Mesteparten av 
sjøørreten vandrer opp i Suldalslågen noe før 
laksen. 
 
Det er ikke funnet noen sammenheng mellom 
pendling i vannføring og oppvandring, men det 
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synes å være en positiv sammenheng mellom 
oppgang og vanntemperatur. Temperaturen 
bør minst være 6 °C før fisk går opp 
fisketrappa på sørsiden av Sandsfossen og 
antagelig noe høyere for å vandre i fossen.  
 
Selv om oppvandringen i Sandsfossen ikke blir 
påvirket av pendlende vannføring, kan det 
tenkes at pendling kan bidra til at laksen lettere 
kan passere andre vandringshindre i Lågen og 
forflytte seg innen elva. Restfeltet til 
Suldalslågen bidrar til at vannføringen nederst i 
elva varierer betydelig i løpet av sommeren. 
Suldal Elveigarlag har vurdert det som viktig å 
unngå vannføringer under 30 m3/s ut av 
Suldalsvatnet i fiskeperioden. For å sikre gode 
forhold for fiske og fiskeoppgang, er det videre 
anbefalt at vannføringen bør variere og ikke 
overstige 80 m3/s.  
 
Høst (21/9 til 30/11) 
Høsten utgjør siste del av vekstsesongen både 
for begroing og ungfisk. Laksen slutter å vokse 
når temperaturen synker under 6 – 7 °C, 
normalt en gang ut i oktober. Vannføringer 
som gir temperatur over 6 °C vil dermed bidra 
til fiskens vekst. Om høsten, som om 
sommeren, er det også viktig å ivareta behovet 
for arealer med egnet habitat.  
 

 
Figur 45 Feltarbeid i Suldalslågen (Foto F. Gravem). 

 
Ved tilstrekkelig høy temperatur og vannføring 
vil en del laks og sjøørret fortsatt vandre opp i 
elva utover høsten og etter hvert oppsøke 
gyteområdene. Restfeltet til Suldalslågen 
sørger for vannføringsvariasjon nedover i 
Lågen. Selv om vannføringen er lavere om 
høsten enn om sommeren, vil det normalt 
forekomme vannføringer som sikrer laksen 
tilgang til gyteplassene.  
 
Høy vannføring i oktober og november øker 
faren for at ørret skal gyte på områder som blir 
tørrlagt seinere på vinteren. En god del av 
sjøørreten og den stasjonære ørreten gyter 

imidlertid i sidebekkene til Suldalslågen, som 
ikke er påvirket av reguleringen. 
 
I 2001 og 2002 ble det gjennomført forsøk med 
en kort og kraftig spyleflom i første halvdel av 
oktober. Flommene bidro til utspyling av sand, 
moser og alger og bedret på den måten 
fiskens habitat. Særlig vinterhabitatet ble 
bedre, noe ungfisken utnyttet. 
Overvåkningsundersøkelsene viste at 
spyleflom er et manøvreringstiltak med klare 
fordeler og tiltaket blir anbefalt i flere 
sluttrapporter. For å få størst mulig utspyling er 
det nødvendig med raske 
vannføringsendringer, både ved opp- og 
nedkjøring. To spyleflommer vurderes å være 
bedre enn én, og best effekt får man om 
vekstperioden for moser og alger i hovedsak er 
avsluttet. For å unngå stranding av fisk har 
annen forskning (Harby m.fl. 2004) vist at 
senkningen ikke må være raskere enn 13 cm 
pr time. På bakgrunn av ungfiskdata er det ikke 
funnet tegn på at spyleflommer er til skade for 
gytende ørret, men faren for uheldig 
konsekvens er et argument mot spyleflom 
seinere enn 15. oktober. 

5.4 Avbøtende tiltak 
I prøvereglementsperiodene har tilpasning av 
vannføring blitt vurdert og utprøvd som det 
viktigste avbøtende tiltaket i Suldalslågen. Det 
omsøkte alternativet innebærer en 
optimalisering av vannføringen i Suldalslågen. 
Vannet skal sikre de ulike interessenes behov, 
det skal sikre fiskens habitat, 
smoltutvandringer, ungfiskens vekst og 
gytefiskens oppvandring. I tillegg skal vannet 
produsere ren energi. 
 
Et dynamisk reglement er et tiltak for å sikre 
naturlig vannføringsdynamikk. 
 
I tillegg til å benytte vannføring for å oppnå 
definerte mål er det vurdert å gjennomføre 
tiltak. Tiltak kan gjennomføres for å bøte på 
utilsiktede negative konsekvenser av 
manøvreringen eller for å oppnå definerte mål 
som manøvreringen ikke sikrer. 
 
Overvåkning av det nye reglementet vil bli 
gjennomført for å følge med på utviklingen i 
vassdraget. Overvåkningsprogrammet vil bli 
utarbeidet av myndighetene når det nye 
reglementet foreligger. 
 
I prøvereglementsperioden har det blitt 
gjennomført forsøk med mekanisk fjerning av 
moser og alger for å bedre fiskens habitat. For 
å redusere eventuelle negative effekter av surt 
vann har det blitt foretatt kalking, og det er satt 
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ut ungfisk og smolt for å øke antallet gytefisk. I 
Sandsfossen har myndighetene etablert 
fisketrapper for å lette fiskens oppvandring, og 
i noen år ble retten til kilenotfiske i fjorden leid 
av Suldal Elveigarlag og Statkraft for å 
begrense fjordfangstene. 
 
Behovet for framtidig kalking og fiskeutsetting 
synes ikke å bli påvirket av omsøkt reglement. 
Eventuell påvirkning vil kun bli marginal. 
Tiltakenes framtid vil derfor bli vurdert atskilt 
fra reglementsdiskusjonen. I fagrapportene blir 
det imidlertid konkludert med at utsettingene 
bør opphøre og at behovet for kalking er 
avtakende og kanskje ikke til stede. 
 
Fisketrappenes verdi for oppvandring blir ikke 
påvirket av omsøkt reglement. 
Videoovervåkning har dokumentert 
oppvandring i november og desember når 
vannføringskravet har vært 19 og 12 m³/s. 
Fisketrappene kan imidlertid bidra til tidligere 
oppvandring i Sandsfossen og kan virke 
selektivt på fiskestørrelse ved at liten fisk 
lettere passerer vandringshinderet fossen 
tidligere kan ha vært. Dersom Sandsfossen var 
et vandringshinder for liten fisk, kan trappene 
ha bidratt til endring i størrelsesfordelingen. 
 
På bakgrunn av erfaringene med mekanisk 
fjerning av moser og alger blir det konkludert 
med at slike tiltak har en begrenset varighet.  
Tilførsel av sedimenter kan begrenses ved 
redusert bakkeplanering og økt kantvegetasjon 
langs både sidebekker og Suldalslågen. Dette 
er imidlertid ikke tiltak som Statkraft kan 
påvirke direkte. Sedimentasjonsbasseng i 
sidebekkene kan også bidra begrensende, 
men er svært arealkrevende og kostbare. 

5.5 Statkrafts omsøkte 
alternativ til nytt 
manøvreringsreglement 

Statkraft søker primært om et 
manøvreringsreglement med faste 
vannføringsslipp for Suldalslågen.  
Reglementsforslaget er utarbeidet på bakgrunn 
av erfaringene fra de testede 
prøvereglementene (avsnitt 3.4) og 
ekspertenes vurdering av de tre 
skisseforslagene (avsnitt 3.5). 

5.5.1 Innledning 
De fiskefaglige ekspertenes vurdering av 
laksens vannføringsbehov er noe varierende, 
men har i hovedsak samme mønster for 
fordeling av vann gjennom året. 
 

I én sluttrapport blir det argumentert for at 
skisseforslag 2 vil optimalisere 
lakseproduksjonen i Suldalslågen (Sægrov, og 
Hellen 2004b). Dette er et forslag som også vil 
gi betydelig høyere kraftproduksjon enn 
skisseforslag 1 og det omsøkte alternativet. 
Når Statkraft ikke søker om skisseforslag 2, 
skyldes det flere forhold. For det første blir 
øvrige interessers behov for vann bare 
ivaretatt i begrenset grad. Vannføringene i 
skisseforslag 2 vil begrense Suldalslågen som 
betydelig landskapselement i Suldal, og kan 
være i konflikt med enkelte brukerinteressers 
behov for vann. 
 
Skisseforslaget 2 er basert på den såkalte 
presmoltmodellen og høy smoltproduksjon i 
årene 2002 til 2004 styrker troen på modellens 
relevans i Suldalslågen. Statkraft ser imidlertid 
at konsekvensene av skisseforslag 2 kan være 
usikre.  
 
Ved konsesjonsbehandlingen i 1974 mente 
Stortinget at mye vann var både nødvendig og 
en garanti for laksebestanden. I dag vet man at 
det ikke er noen entydig sammenheng mellom 
økt vannføring og produksjon av laks. Like fult 
skal det nye reglementet legge til rette for at 
den posisjonen Stortinget ga suldalslaksen blir 
sikret. Myndighetene og Statkraft er enige om 
at det nye reglementet skal legge til rette for å 
ivareta vassdragets naturlige funksjoner og 
prosesser og på den måten sikre 
laksebestanden. 
 
For Statkraft er det viktig å sikre nok vann for 
ulike brukerinteresser og laks i Suldalslågen. 
Samtidig er det nødvendig å redusere 
usikkerhet. I det omsøkte alternativet er det 
derfor valgt å øke vannføringen en del i forhold 
til skisseforslag 2. Det omsøkte alternativet er 
på den måten et kompromiss mellom 
anbefalingene om lave og høye vannføringer.  
 
Det omsøkte alternativet er faglig fundert og 
forankret i myndighetenes og Statkrafts mål for 
nytt reglement. Alternativet ivaretar de 
biologiske systemenes behov, har særlig fokus 
på suldalslaks og legger til rette for god 
utnyttelse av kraftpotensialet.  
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5.5.2 Hydrologisk beskrivelse av 
alternativet  

Det omsøkte alternativet innebærer følgende 
vannslipp ut av Suldalsvatnet: 
 

 
Alle vannføringsreduksjoner skal foretas med 
maksimalt 6 cm pr. time målt ved Stråpa. 
 
Se også Vedlegg II, Statkrafts forslag til 
manøvreringsreglement for Ulla-Førreverkene, 
post 2. 
 
Det omsøkte reglementsforslaget er vist i Figur 
46. Forslaget utgjør en midlere vannføring 
gjennom året på 25.1 m³/s ved utløpet av 
Suldalsvatnet. Dette er 27,2 % av naturlig 
midlere årstilsig. 
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Figur 46 Omsøkt alternativ. Vannføring ut av 
Suldalsvatnet, målt ved Stråpa.  

 
Vannføringen nederst i Suldalslågen, ved 
målestasjonen i Lavika, vil også få et 
varierende bidrag fra det uregulerte restfeltet 
(Figur 5) og ville i eksempelårene 1994,1996 
og 2000 hatt en midlere årsvannføring på hhv. 
33.6 m³/s, 30.6 m³/s og 36.3 m³/s.  
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Figur 47 Vannføring i 1994, 1996 og 2000 ved 
omsøkt alternativ. 

 
Etter 1985 har hurtigste nedkjøringshastighet i 
Suldalslågen vært 3 % pr. time for å unngå 
stranding av ungfisk. Et større 
forskningsprosjekt i regi av SINTEF, LFI, NINA, 
NIVA og NTNU anbefaler at 
vannføringsreduksjoner ikke må føre til 
vannstandsreduksjon som overstiger 13 cm pr. 
time (Harby m.fl. 2004). Med 3 % 
vannføringsreduksjon pr time har vannstanden 
i Suldalslågen sunket maksimalt 3 cm pr time 
ved vannmerkene ved Stråpa og Lavika. Det er 
ingen forhold som tyder på at denne 
reduksjonshastigheten har vært negativ. 
 
Ved en reduksjon på 6 % pr. time vil 
vannstandsreduksjonen ved Stråpa og Lavika 
bli maksimalt henholdsvis 6 og 8 cm pr. time. 
Reduksjonstempoet vil bli et annet andre 
steder langs Suldalslågen, men marginen til 13 
cm pr. time vurderes som god. Endringen blir 
størst i forbindelse med reduksjon etter de 
korte spyleflommene. 

1. jan -    9. apr 7 m³/s 
10. apr -  22. apr 15 m³/s 

23. april - 4. mai 20 – 100  m³/s 
5. mai - 19. mai 35 m³/s 

20. mai -  15. jun 20 m³/s 
16. jun -  30. jun 25 m³/s 

1. jul -  9. jul 30 m³/s 
10. jul - 20. sep 50 m³/s 

21. sep -  30. sep 30 m³/s 
1. okt -  3. okt 10 m³/s 
4. okt - 9. okt 10 – 200  m³/s 

10. okt -  31. okt 30 m³/s 
1. nov -  15. nov 20 m³/s 

15. nov -   31. des 7 m³/s. 
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5.5.3 Virkninger av det omsøkte 
manøvreringsreglementet på 
fysiske og biologiske forhold.  

Statkraft søker om en vintervannføring i 
Suldalslågen på 7 m3/s for å få noe lavere 
vanntemperatur i kalde perioder. I gjennomsnitt 
var middeltemperaturen nederst ved Tjelmane, 
i månedene januar til mars i de simulerte årene 
1996 til 2000 med omsøkt alternativ, 0,4 ºC 
lavere enn de observerte temperaturene i 
samme tidsrom. Forskjellene er mindre ved 
Suldalsosen grunnet Suldalsvatnet, og utgjør 
ca. 0,2 ºC i snitt. Variasjonene gjennom én 
vintersesong er større, som vist i Figur 48, og 
kan utgjøre opptil 2-3 grader i forhold til 
tidligere manøvrering. Temperatursenkning 
øker muligheten for islegging og innfrysing i 
kalde perioder. Is vil gi økt ustabilitet i 
bunnsubstratet og bidra til løsriving av alger og 
moser. På sikt kan is bidra til å motvirke 
tilgroing og oppsamling av finsedimenter, og 
på den måten være positivt for fiskens habitat. 
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Figur 48 Simulert vanntemperatur i ºC ved Tjelmane 
vinteren 2001 med omsøkt manøvreringsreglement 
og faktisk manøvrering (Historisk). 

 
I april øker vannføringen til 15 m3/s for å øke 
det vanndekte arealet før det blir sluppet to 
flommer på 100 m3/s i månedsskiftet april – 
mai. Før reguleringen var middelvannføringen 
ut av Suldalsvatnet 83 m3/s i uke 18 og 19.  
Studier har konkludert med at 
smoltoverlevelsen øker når vannføringen 
under smoltutvandring er noe over 100 m3/s i 
noen dager. Denne vannføringen blir sikret 
med slipp av 100 m3/s ut av Suldalsvatnet og 
tilsiget fra restfeltet. Flommene blir sluppet i 
smoltens hovedutvandringsperiode for å bidra 
til synkronisering av smoltutvandringen, men 
vil også spyle ut tilgjengelige finsedimenter, 
moser og alger. Etter en vinter med mulighet 
for is og innfrysing vil sedimenter og begroing 
være mer eksponert for erosjon. For å få 
maksimal erosjon og utspyling vil vannføringen 
bli redusert raskt ned til 20 m3/s i dagene 
mellom flommene. De kunstige flommene vil 
medføre utspyling av store mengder bunndyr, 
som alternativt vil være tilgjengelig næring for 

ungfisk. De negative effektene av flommene 
må imidlertid vurderes opp mot de positive. 
 
Vanntemperaturen i perioden april - mai vil i 
omsøkt alternativ ligge om lag 0,3 ºC over 
historisk manøvrering og gjennomsnittlig gi om 
lag 40 døgngrader mer. 
 
Etter den siste flomtoppen blir vannføringen 
redusert til 35 m3/s, som blir holdt til 19. mai, 
og videre senket til 20 m3/s, som blir holdt fram 
til 15. juni. I siste halvdel av juni blir det sluppet 
25 m3/s. Disse vannføringene vil gi gunstigere 
vanntemperaturer for ungfisk enn hva som har 
vært tilfelle i de testede prøvereglementene. 
Simuleringer viser at temperaturen ved omsøkt 
alternativ kommer over 8 ºC i gjennomsnitt to 
uker tidligere sammenlignet med historisk 
manøvrering og simulert uregulert, se Figur 49. 
Høyere vanntemperatur bidrar til at årets 
yngel, som kommer opp av grusen i mai til juli, 
vokser bedre. 
 
Økt temperatur gir bedre ungfiskvekst, lavere 
smoltalder og derved økt smoltproduksjon. 
Indirekte økes dessuten fiskens 
næringsgrunnlag som følge av økt 
bunndyrproduksjon når temperaturen blir 
høyere. Høy bunndyrtetthet og god 
ungfiskvekst i 2002 og 2003 blir forklart med 
høy vanntemperatur.  
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Figur 49 Simulert vanntemperatur i juni ved 
uregulert, historisk og omsøkt vannføring for fem år. 

 
Sett over hele perioden fra januar til juni er den 
simulerte døgngradsummen nær det man ville 
fått uten regulering og med historisk (faktisk) 
manøvrering, med en døgngradssum på 600-
700 døgngrader, se Figur 50. 
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Figur 50 Simulert døgngradssum med uregulert, 
historisk og omsøkt vannføring i januar - juni i fem 
år. 

 
Den 10. juli, fem dager før starten på 
fiskesesongen, øker vannføringen til 50 m3/s ut 
av Suldalsvatnet og holdes som 
middelvannføring fram til 20. september. Det 
blir antatt at det er gunstig med en relativt stor 
ferskvannsstrøm ut i fjorden for at laksen skal 
begynne å vandre inn mot Suldalslågen, og 
oppkjøring noen dager før sesongstart for fiske 
vil bidra til større innsig og oppgang. Pendling 
mellom 30 og 80 m3/s kan sikre gode 
fiskeforhold på flere fiskeplasser. Slike 
vannføringer sørger også for arealer med 
egnet substrat for oppvekst av ungfisk.  
  
Vannføring i intervallet 30 til 80 m3/s ivaretar 
også Suldalslågen som en stor elv og 
dominerende landskapselement, samtidig som 
behovene til friluftsliv og turisme blir sikret. 
 
Etter fiskesesongen blir vannføringen redusert 
til 30 m3/s i en ti-dagersperiode før den 
reduseres til 10 m3/s de siste dagene før det 
blir sluppet to store spyleflommer med få 
dagers mellomrom. I dagene mellom 
spyleflommene blir det også sluppet 10 m3/s. 
Raskt stigende og synkende spyleflommer, 
som starter og ender på lave vannføringer er 
viktig for å oppnå optimal erosjonsvirkning. 
Flommenes maksimalvannføring er avgjørende 
for mengden materiale som blir spylt ut. På 
bakgrunn av resultater og anbefalinger fra 
habitatstudien inneholder det omsøkte 
alternativet to spyleflommer isteden for én, 
som er utprøvd i siste prøveperiode. Tiltaket vil 
begrense mose- og algedekning og 
akkumulering av finsedimenter. Ved å fjerne 
uønsket mose- og algevekst og oppsamlede 
sedimenter, bedres ungfiskens habitat. Særlig 
vinterhabitatet synes å ha blitt bedret som 
følge av spyleflommene, noe ungfisken har 
utnyttet. Spyleflommer sammen med lavere 
vintervannføring synes dermed å kunne bidra 
positivt for ungfisken i Suldalslågen.  
 

I etterkant av spyleflommene og ut oktober blir 
det sluppet 30 m3/s. Oktober er en måned med 
mye nedbør, og stort tilsig fra restfeltet til 
Suldalslågen bidrar normalt til varierende 
vannføringsforhold. Det er antatt at 
gyteperioden for ørret er i oktober og det er 
vurdert som viktig å unngå at gyting foregår på 
områder som blir tørrlagt seinere på vinteren. 
Vannføringen holdes likevel på et relativt høyt 
nivå for å unngå knapphet på arealer med 
egnet substrat for ungfisk og for å skape gode 
forhold for fisk som er på vei mot 
gyteplassene. Friluftsliv og turisme blir ivaretatt 
ved at spyleflommene datofestes og med 
vannføring som åpner for ulike aktiviteter. 
 
Den totale døgngradssummen gjennom 
vekstsesongen for fisk, som er fra mai til 
oktober, viser en økning på mellom 42 og 135 
døgngrader for det omsøkte alternativ sett i 
forhold til historisk manøvrering. For de 
simulerte årene bidrar det omsøkte alternativet 
i hovedsak til døgngradssummer som er 
nærmere uregulert tilstand enn det som er 
tilfelle med de historiske vannføringene, se, 
Figur 51. Høy døgngradssum er betraktet som 
ønskelig for bunndyrproduksjon og ungfiskens 
vekst.  
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Figur 51 Simulerte døgngradssummer for mai til 
oktober med uregulert, historisk og omsøkt 
vannføring i fem år. 

 
I november blir vannføringen redusert til 20 
m3/s før den justeres ned til vintervannføring 
på 7 m3/s den 15. november. Tidlig i november 
kan det fremdeles være noe turisme- og 
reiselivsaktivitet i tilknytning til elva som ønsker 
en viss vannføring. Vannføringen holdes også 
oppe for å sikre laksen mulighet til å vandre til 
gyteområdene. Ved å redusere vannføringen til 
vintervannføring midt i november, minker 
sannsynligheten for gyting på områder som 
seinere blir lagt tørre. 
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5.5.4 Oppsummering 
Det omsøkte reglementet legger til rette for 
fjerning av sedimenter, moser og alger 
gjennom økt islegging og inntørking i 
kombinasjon med spyleflommer på høsten og 
våren. Til sammen er dette manøvreringstiltak 
som vil bedre habitatkvaliteten for ungfisk.  
 
Økt vanntemperatur når ungfisken kommer 
opp av grusen om våren og forsommeren 
sikrer bedre vekstvilkår og dermed bedre 
overlevelse i den første svært kritiske fasen av 
fiskeungenes liv. Høy vanntemperatur i fiskens 
vekstsesong har vist seg å gi økt vekst, lavere 
smoltalder og høyere smoltproduksjon.  
 
Det omsøkte alternativet er i middel beregnet å 
gi vanntemperaturer mer i samsvar med 
uregulert forhold enn de testede reglementene.  
 
Mengden av næringsdyr for fisk vil øke som 
følge av høyere vanntemperatur og redusert 
vårflom.  
 
Vannføringen sommerstid vil gi god tilgang på 
arealer med egnet substrat for ungfisk og vil 
være tilstrekkelig for fiskeoppgang. 
Vannføringsforholdene vil bidra til at mange 
plasser i elva blir egnet for fiske. 
 
Suldalslaksen er karakteristisk ved at en høy 
andel av fisken er stor som følge av at de er 
flere år i havet før de kommer tilbake til 
Suldalslågen. Andelen smålaks har variert en 
god del siden fangstregistreringene begynte i 
1867, og synes å samvariere med andre 
bestander. Forholdene i havet er viktig for å 
forklare denne variasjonen.  
Sammenlignende studier av laks i mange 
vassdrag tyder på at middelvannføringen ikke 
bør være lavere enn 10 – 15 m3/s og at 
vintervannføringen ikke bør være under 1 m3/s 
for at en elv skal opprettholde en 
storlaksbestand. På bakgrunn av disse 
studiene blir det antatt at det omsøkte 
reglementet ikke vil påvirke 
størrelsesfordelingen av laks i Suldalslågen. 
 
Vannføringen vår, sommer og høst vil 
tilfredsstille behovet turisme og friluftsliv har for 
vann og forutsigbarhet. Reglementet sikrer 
også andre brukerinteressers vannbehov og vil 
bidra til at Suldalslågen også i framtiden vil 
fremstå som en stor og kraftfull elv i dalføret. 

5.6 Subsidiært alternativ til 
nytt manøvrerings-
reglement 

Statkraft søker subsidiært om et 
manøvreringsreglement for Suldalslågen 
basert på ideen om dynamisk styrt 
vannføringsslipp.  

5.6.1 Innledning 
Etter at ideen om dynamisk reglement kom 
opp i diskusjoner mellom myndighetene og 
Statkraft, har NVE uttrykt ønske om at 
Statkrafts søknad skal omfatte et 
reglementsalternativ basert på denne ideen. 
 
Alternativet innebærer slipp av samme 
middelvannføring til Suldalslågen som det 
omsøkte alternativet. Produksjonsmessig er 
alternativet dermed identisk med det omsøkte 
alternativet, men fordelingen av vann over året 
blir en annen. I tillegg kan det bli relativt store 
forskjeller i årsvannføring avhengig av 
tilførselen det faktiske år. 
 
Statkraft velger å fremme det dynamiske 
alternativet som subsidiært alternativ som 
følge av ekspertenes vurdering og usikkerhet 
knyttet til effektene av en slik manøvrering.  

5.6.2 Hydrologisk beskrivelse av 
alternativet 

Reglementsalternativet innebærer slipp av en 
midlere vannføring på 25.1 m³/s, med en øvre 
beskrankning på 250 m³/s og en nedre på 6 
m³/s. Denne vannføringen utgjør i middel 27,2 
% av naturlig vannføring basert på et middel 
over tidsperioden 1930 til 2001, her iberegnet 
beskrankningene. 
 
Den nedre beskrankningen på 6 m3/s er 
begrunnet ut fra alminnelig lavvannføring på 
6,97 m3/s, mens den øvre beskrankningen er 
begrunnet med den fysiske begrensningen på 
dam Osvad og ønsket om å unngå skadeflom 
langs Suldalslågen. 
 
I eksempelårene, 1994, 1996 og 2000, vist i 
Figur 52, ville et dynamisk reglement med slipp 
av 25,5 % av uregulert vannføring gitt en 
årsvannføring ut av Suldalsvatnet (Stråpa) på 
hhv. 29.8, 19.4 og 33.2 m³/s og nederst i 
Suldalslågen (Lavika) på hhv. 38.7, 25.3 og 
44.6 m³/s. 
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5.6.3 Virkninger av 
manøvreringsreglementet på 
fysiske og biologiske forhold.  

Et dynamisk reglement vil reflektere 
vannføringsvariasjonen i Suldalslågen uten 
regulering, men på et nedjustert nivå. Flommer 
og tørre perioder vil komme til riktig tid og 
variere med samme hyppighet og hastighet 
som naturen selv ville skapt. Av den grunn ble 
det antatt at et dynamisk reglement i større 
grad enn et reglement med faste slipp kunne 
ivareta vassdragets naturlige funksjoner og 
prosesser. 
 
Simuleringene vist i Figur 52 viser at 
vannføringen vil variere mye og at det kan 
forekomme perioder med lav og høy 
vannføring til alle tider av året. 
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Figur 52 Beregnet vannføring ved Stråpa og Lavika 
for årene 1994, 1996 og 2000 ved vannføringsslipp i 
henhold til subsidiært alternativ.  

 
Gjennom vinteren vil vanntemperaturen i 
hovedsak samsvare med det som er blitt 
observert i prøvereglementsperiodene, men 
være på et noe lavere nivå nederst i 

Suldalslågen. I mai, juni og juli vil 
vanntemperaturen variere en del mellom år, 
men vil kunne ligge noe under uregulert 
vannføring øverst i Lågen, men ha høyere 
temperatur nederst. Temperaturøkningen 
nedover i Suldalslågen er resultat av redusert 
vannføring og dermed større påvirkning fra 
lufttemperaturen. På seinsommeren og høsten 
vil et dynamisk reglement generelt ha lavere 
vanntemperatur enn uregulert situasjon, men 
på nivå med temperaturen som de testede 
reglementene har gitt. 
 
For turisme og reiseliv vil et dynamisk 
reglement gi mer uforutsigbarhet enn et 
reglement med faste slipp. I tillegg kan det 
forekomme perioder med lav vannføring i 
turistsesongen. Lav vannføring i fiskesesongen 
blir også vurdert som uheldig for 
fiskeforholdene, og kan redusere 
Suldalslågens verdi som dominerende 
landskapselement i dalføret.     
 
Det er blitt påpekt at et dynamisk reglement vil 
være negativ for fisk dersom det medfører 
stranding som følge av store og hyppige 
vannføringsvariasjoner. Variasjonen blir 
imidlertid mindre og med samme hastighet 
som om Suldalslågen hadde vært uregulert. 
Det er derfor usannsynlig at et dynamisk 
reglement vil føre til stranding av ungfisk. 
Vannføringsvariasjon på et lavt nivå vinterstid 
vil imidlertid være positiv med tanke på 
innfrysing og erosjon av sedimenter, moser og 
alger. 
 
Flommer vil mest sannsynlig forekomme hver 
vår, men ikke nødvendigvis i forbindelse med 
smoltutvandringen. De største flommene kan 
også komme lenger ut på sommeren, når 
vekstsesongen for moser og alger er godt i 
gang. Flommer i vekstsesongen vil ha en 
eroderende og uttransporterende effekt på 
sedimenter, moser og alger, men i mindre grad 
enn spyleflommer på slutten eller starten av 
plantenes vekstsesong. Det er derfor tvilsomt 
om et dynamisk reglement vil ha en 
tilstrekkelig opprenskende effekt. Fravær av 
opprensking kan redusere habitatkvaliteten og 
i neste omgang gi redusert fiskeproduksjon. 

5.6.4 Oppsummering 
Dynamisk reglement vil gi naturlig dynamikk i 
Suldalslågen, men synes totalt sett å være 
mindre gunstig en et reglement med faste slipp 
fordi flommene blir for små og kan komme på 
ugunstige tidspunkt sammenlignet med styrte 
flommer. Et slikt reglement kan også gi 
vannføringer i fiskesesongen som kan være 
begrensende for elvas egnethet for fiske.  
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5.7 Samfunnsøkonomi og 
kraftproduksjon 

Det omsøkte alternativet vil øke midlere 
årsproduksjon i Ulla-Førreverkene til 4.942 
GWh. Sammenlignet med 1990-reglementet 
innebærer det en økning på 157 GWh, noe 
som tilsvarer årsforbruket (20.000kWh) til 
7.850 husstander. Prøvereglementene fra 
1998-2000 og 2001-2003 ga 
produksjonsøkninger sammenlignet med 1990-
reglementet på henholdsvis 85 og 115 GWh. 
 
Produksjonsøkningen vil medføre en årlig 
inntektsøkning for Statkraft på omlag 28,8 
millioner kroner sammenlignet med 1990-
reglementet. Dette gir økte skatteinntekter til 
Staten og vertskommunene på henholdsvis ca 
8 og 3 millioner kroner årlig sammenlignet med 
1990-reglementet.   
 
Dersom 157 GWh elektrisk energi skulle blitt 
produsert med småkraftverk, hadde det vært 
behov for 20 anlegg på 2 MW, forutsatt en 
brukstid på 4000 timer. Produksjon av 157 
GWh fra et moderne kullfyrt kraftverk vil 
medføre utslipp av 167.048 tonn CO2- 
ekvivalenter. Denne CO2-mengden tilsvarer 
det årlige utslippet fra 48.000 biler, forutsatt 
årlig kjørelengde på 15.000 kilometer (Kilde: 
Stiftelsen Østfoldforskning).  
 

 

Figur 53 Dammen ved Osvad (Foto F. Gravem). 

 



Nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen  

 

 
Statkraft SF  Side 45 

6 Referanser 
 
Abrahamsen, H. og O.K. Skogheim. 1981. 
Virkning av Ulla/Førre-reguleringen på 
vannkvalitet i Suldalslågen - en foreløpig 
prognose. Direktoratet for vilt og 
ferskvannsfisk. nr. 7. s. 2-47. 
 
Antonsson, T.H., G. Gudbergsson and S. 
Gudjonsson. 1996. Environmental continuity in 
fluctuation of fish stocks in the North Atlanntic 
Ocean, with particular reference to Atlantic 
salmon. North American Journal of Fisheries 
Management 16:540-547. 
 
Barstad, G., P. Pethon og L. Lillehammer. 
1998. Predasjon fra stasjonær og anadrom 
ørret på laksunger. Zoologisk Museum, UiO og 
Statkraft Enginering. LFS rapport nr 48. s. 11. 
 
Biørnstad, I.. 2004. Suldalslågen – 
samfunnsmessige forhold og vannføring. 
Sweco Grøner AS s. 17. 
 
Blakar, I. m. fl. 2004. Vannkvalitet i 
Suldalsvassdraget. Norges Landbrukshøyskole 
Suldalslågen - Miljørapport nr. 40.  
 
Bogen, J., T. Bremnes, T. Bønsnes, J. 
Heggenes, S.W. Johansen og S.J. Saltveit. 
2003. Fiskehabitat i Suldalslågen. Et studium 
av sedimentasjonsdynamikk, begroing, 
habitattilbud og habitatbruk hos fisk. Årsrapport 
for 2002. NVE, LFI og NIVA. Suldalslågen - 
Miljørapport nr. 27. s. 1-66. 
 
Bogen, J., T. Bremnes, T. Bønsnes, J. 
Heggenes, S.W. Johansen og S.J. Saltveit. 
2004. Fiskehabitat i Suldalslågen: Et studium 
av sedimentasjonsdynamikk, begroing, 
habitattilbud og habitatbruk hos fisk. 
Sluttrapport. NVE, LFI og NIVA. Suldalslågen - 
Miljørapport nr. 46. s. 1-117. 
 
Bogen, J., T.E. Bønsnes, og H. Benjaminsen. 
1997. Suldalslågen, sedimentkilder og 
sedimenttransport. NVE. 
Lakseforsterkningsprosjektet i Suldalslågen - 
Fase II. nr. 35. s. 4-67. 
 
Bremnes, T. og S.J. Saltveit. 1997. Effekt av 
mose på bunndyr i Suldalslågen. LFI. 
Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen 
Fase II nr. 30. s. 3-42. 
 
Direktoratet for naturforvaltning. Ulla-
Førreregulerinen. Utsetting av fisk og tiltak i 
Suldalslågen. Bygging av settefiskanlegg. 
Varsel om pålegg. Brev datert 6. oktober 1987. 

 
Engen, T. 1998. Hydraulisk kartlegging av 
Suldalslågen. Statkraft Engineering AS. 
Rapport nr. SE98/69.  
 
Engen, T. 2000. Hydraulisk kartlegging av 
Suldalslågen II. Statkraft Grøner AS. Rapport 
nr. SG2000/115.  
 
Fridland, K.D., L.P. Hansen and D.A. Dunkley. 
1998. Marine temperatures experienced by 
postsmolts and the survival of Atlantic salmon, 
Salmon salar L., in the North Sea area. 
Fisheries Oceanography 7:1, 22-34. 
 
Fridland, K.D., L.P. Hansen, D.A. Dunkley and 
J.C. Maclean. 2000. Linkage between ocean 
climate, post-smolt growth, and survival of 
Atlantic salmon (Salmon salar L.) in the North 
Sea area. ICES Journal of Marine sciences. 
45: 845-849. 
 
Forseth, T., P. Fiske, N.A. Hvidsten og S.J. 
Saltveit. 2003. Smolt overlevelse i Suldalslåen 
– miljøfaktorer som påvirker smoltutvandring 
og overlevelse i fjorden. NINA og LFI. 
Suldalslågen Miljørapport nr. 30. s. 1-59. 
 
Gravem, F. og C. Jensen. 2003. Bonitering av 
oppvekst- og gytemuligheter for laks og aure i 
Suldalslågen og 6 sidebekker. Statkraft Grøner 
AS. Suldalslågen Miljørapporter nr. 28. s. 1-66 
+ vedlegg. 
 
Gravem, F 2004. Visualisering av ulike 
vannføringer i Suldalslågen. Sweco Grøner 
AS. Suldalslågen Miljørapport nr 47. s. 1-50 
 
Harby, A., K. Alfredsen, J.V. Arnekleiv, L.E.W. 
Flodmark, J.H. Halleraker, S. Johansen og S.J. 
Saltveit. 2004. Raske vannstandsendringer i 
elver – Virkningen på fisk, bunndyr og 
begroing. SINTEF, NIVA, NINA, NTNU og LFI. 
Sluttrapport fra forskningsprosjektet 
”Konsekvenser av effektkjøring på 
økosystemer i rennende vann”. s. 1-42. 
 
Heggberget, T.G. 1988. Timing of spawning in 
Norwegian Atlantic salmon (salmo salar). 
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic 
Sciences. 45:845-849.  
 
Heggberget, T.G., I.A. Blakar, J. Nordland, S.J. 
Saltveit, og B.O. Johnsen. 1994. Ulla-Førre 
reguleringen. Rapport fra rådgivende 
arbeidsgruppe for vurdering av undersøkelser 
og tiltak. NINA. Utredning nr. 64. s. 1-51. 
 
Heggenes, J. og J.G. Dokk. 1995. Habitatvalg 
til laks- og ørretunger i Suldalslågen. 



Nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen  

 

 
Side 46  Statkraft SF 

Modellerte konsekvenser av ulike 
vannføringer. LFI. Lakseforsterkningsprosjektet 
i Suldalslågen, rapport nr. 9. s. 3-55. 
 
Heggenes, J. og A. Harby. 1996. 
Skjønnsmessig vurdering av habitatforhold for 
laksunger og ørret i hele Suldalslågen. LFI og 
SINTEF. Lakseforsterkningsprosjekter i 
Suldalslågen Fase II, rapport nr. 22. s. 2-17. 
 
Heggenes, J. og S.J. Saltveit. 1997. Effekt av 
mose på fisk i Suldalslågen. LFI. 
Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen 
Fase II. nr. 39. s. 4-41. 
 
Hellen, B.A., S. Kålås, og H. Sægrov. 1999. 
Gytebestand av laks i Suldalslågen i 1996-
1999. Rådgivende Biologer AS. Suldalslågen - 
Miljørapport nr. 2. s. 1-20. 
 
Holmqvist, E. 1997. Hydrologiske forhold i 
Suldalsvassdraget, med hovedvekt på 
forholdene etter Ulla-Førre utbyggingen. 
Statkraft Engineering. 
Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen 
Fase II. nr. 31. s. 3-48. 
 
Jensen, C.S. og A.M. Tvede. 2003. Laks, ørret 
og vanntemperatur i Suldalslågen. Statkraft 
Grøner AS. Suldalslågen Miljørapport nr. 21. s. 
1-25. 
 
Johansen, S.W. 1995. Mose og algebegroing 
flompåvirkning og gjengroing etter rensking. 
NIVA. Lakseforsterkingsprosjektet i 
Suldalslågen, rapport nr. 15. s. 2-74. 
 
Johansen, S.W. og E. Lindstrøm. 2004. 
Suldalslågen; Begroingsundersøkelser i 
forbindelse med prøvereglement og 
koalkingsovervåkning i perioden 1998-2003. 
NIVA. Sluttrapport. Suldalslågen Miljørapport 
nr. 41. s. 1-55. 
 
Johnson, B.O., F. Økland, A. Lamberg, E. 
Thorstad og A.J. Jensen. 1996. Undersøkelser 
av laksens vandring i Sandsfjordsystemet og i 
Suldalslågen i 1995 ved hjelp av 
radiotelemetri. NINA Oppdragsmelding 421: 1-
44. 
 
Jonsson, N., L.P  Hansen og B. Jonsson. 
1991. Variation in age, size and repeat 
spawning og adult Atlantic salmon in relationto 
river discharge. Journal of Animal Ecology. 60: 
937-947. 
 
Kaasa, H. 1992. Lakseforsterkningsprosjektet I 
Suldalslågen. I: Vassdragsregulantenes 

forening: Fiskesymposiet februar 1992, s. 367-
376. 
  
Kaasa, H., J.A. Eie, A.H. Erlandsen, P.E. 
Faugli, J.H. L’ Abée-Lund, S. Sandøy og B. 
Moe. 1998. Sluttrapport 1990-1997. Resultater 
og Konklusjoner. Lakseforsterkningsprosjektet 
i Suldalslågen Fase II. nr. 49. s. 1-82 + 
vedlegg. 
 
Kaasa, H., J.A. Eie, A.H. Erlandsen, P.E. 
Faugli, J.H. L’ Abée-Lund, S. Sandøy, S.K. 
Bjørntuft og S. Sæter. 2000. Suldalslågen, 
Laks og Kraft. Oluf Rasmussen AS, Skien. 
 
Kvambekk, Å.S. 2004. Vanntemperaturer i 
Suldalslågen. Simulering av uregulert tilstand i 
1931-2002 og ulike skisseforslag til nytt 
vannføringsregime. NVE. Suldalslågen - 
Miljørapport nr. 31. s. 1-44 + vedlegg. 
 
L’Abée-Lund, J.H., L.A. Vøllestad og S. 
Beldring, 2004. Spatial and temporal variation 
in the grilse proportion of Atlantic salmon in 
Norwegian rivers. Transactions of the 
American Fisheries Society 133:743-761 
 
Leopold, L.B., M.G. Wolman og J.P. Miller. 
1964. Fluvial processes in geomorphology. 
Freeman, San Francisco, 522s.  
 
Lillehammer, A. 1973. An investigation of food 
of one to four month old salmon fry (Salmon 
salar L.) in the river Suldalslågen, West 
Norway. Norwegian Journal of Zoology. 21:17-
24. 
 
Lillehammer, A.1984. Ecology of the 
Suldalslågen river in western Norway before its 
regulation. Fauna. 5, 22-30. 
 
Lura, H. 2004. Registrering av laks og sjøaure i 
fisketrappene i Sandsfossen i 2003. AMBIO 
Miljørådgivning. Suldalslågen - Miljørapport nr. 
32. s. 1-23. 
 
Magnell, J.P., A.M. Tvede, M. Jespersen, og K. 
Sandsbråten. 2003. Hydrologiske forhold i 
Suldalsvassdraget. Årsrapport for 2002. 
Statkraft Grøner AS. Suldalslågen - 
Miljørapport nr. 23. s. 1-53. 
 
Magnell, J-P., K. Sandsbråten og Å.S. 
Kvambekk. 2004. Hydrologiske forhold i 
Suldalsvassdraget. Sluttrapport 
prøvereglement. Sweco Grøner. Suldalslågen 
Miljørapport nr. 38. s. 1-112 
 
Pethon, P. og L. Lillehammer. 1995. 
Smoltutvandring og smoltproduksjon hos laks i 



Nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen  

 

 
Statkraft SF  Side 47 

Førlandskanalen og suldalsvassdraget; 
preliminære resultater. UiO. 
Lakseforsterkningsprosjektet i Suldalslågen. 
nr. 12. s. 3-26. 
 
Poleo, A. 2004. Vannkvalitet og fisk i 
Suldalsvassdraget. Sluttrapport. UiO. 
Suldalslågen - Miljørapport nr. 45. s. 1-62. 
 
Rosgen, D. 1996. Applied river morphology. 
Wildland Hydrology, Pagosa springs, 
Colorado.  
 
Rørslett, B., S.W. Johansen, og I.A. Blakar. 
1989. Biologiske effekter i Suldalsvassdraget 
fra Ulla/Førre utbyggingen. 
Problemidentifisering og tiltak. NIVA. nr. -
88050. s. 1-172. 
 
Saltveit, S.J. 1998. Smoltutvandring hos laks i 
Suldalslågen. UiO. Lakseforsterkingsprosjektet 
i Suldalslågen, Fase II nr. 44. s. 1-26. 
 
Saltveit, S.J. 2004. Smoltutvandring hos laks 
og ørret i Suldalslågen i perioden 1998 til 
2003. LFI, UiO. Suldalslågen Miljørapport nr. 
35. s. 1-32. 
 
Saltveit, S.J. og T. Bremnes. 2004. Effekter på 
bunndyr og fisk av ulike vannføringsregimer i 
Suldalslågen. LFI, UiO. Sluttrapport. 
Suldalslågen Miljørapport nr. 42. s. 1-140. 
 
Skurdal, J., L.P. Hansen, Ø. Skaala, H. 
Sægrov og H. Lura. 2001. Elvevis vurdering av 
bestandsstatus og årsaker til bestandsutvikling 
av laks i Hordaland og Sogn og Fjordane. 
Utredning for DN 2001-2. 
 
Summers, D.W. 1995. Long-term changes in 
the sea-age maturity and seasonal time of 
return of salmon, Salmo salar L., to Scottish 
rivers. Fisheries Management and Ecology 2: 
147-156. 
 
Sægrov, H., 1996. Skjønn Ulla-Førre 1996, 
Laksebestanden og laksefisket i Suldalslågen.  
 
Sægrov, H., B.A. Hellen, G.H. Johnsen, og S. 
Kålås. 1997. Utvikling i laksebestandene på 
Vestlandet. Rådgivende Biologer AS. 
Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen 
Fase II. nr. 34. s. 3-28. 
 
Sægrov, H. og B.A. Hellen. 2004a. 
Gytebestand av laks i Suldalslågen.2003/04. 
Rådgivende Biologer AS. Suldalslågen 
Miljørapport nr. 33A. s. 2-18. 
 

Sægrov, H. og B.A. Hellen. 2004b. 
Bestandsutvikling og produksjonspotensiale for 
laks i Suldalslågen. Sluttrapport for 
undersøkingar i perioden 1995 til 2003. 
Rådgivende Biologer AS. Suldalslågen 
Miljørapport nr. 43. s. 1-52. 
 
Teigen, J. og Ø. Ness. 1994. 
Landbruksvirksomhet langs Suldaslågen. NLH. 
Lakseforsterkningsprosjektet i Suldalslågen nr. 
4. s. 1-25. 
 
Thorstad, E. B., F. Økland, B.O. Johnsen og 
T.E. Næsje. 2003. Return migration of adult 
Atlantic salmon, Salmo salar, in relation to 
waterdiverted through a power station. 
Fisheries Management and Ecology. 2003, 
10,(1):13-22.  
 
Tvede, A.M. og Å.S. Kvambekk. 1997. 
Vanntemperaturen i Suldalsvassdraget 1996. 
Med noen sammenlikninger mot tidligere år. 
NVE. Lakseforsterkingsprosjektet i 
Suldalslågen Fase II nr. 33. s. 3-23 + vedlegg. 
 
Urdal, K. og H. Sægrov. 2004. 
Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i januar 
2004. Rådgivende Biologer AS. Suldalslågen - 
Miljørapport nr. 33. s. 1-17. 
 
Vasshaug, Ø. 1990. Skjønn Ulla-Førre. 
Anadrome laksefisker. Fiskeerisakkyndig 
utredning. Ryfylke Herredsrett, sak nr. 
10/1979, sesjon VIII. 
 
 
 
 
 
 
 



Nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen  

 

 
Side 48  Statkraft SF 

Vedlegg       
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Årsrapport 2000. 

Bogen, J. og T.E. Bøsnes, 
2001, NVE 

Sediment 

Nr 9C Vannkvalitet i Suldalsvassdragert 2000. 
Årsrapport 2000. 

Blakar, I. og S. Haaland, 
2001, NLH 

Vannkvalitet 

Nr 10A Gytebestand av laks i Suldalslågen i 1995/96-
2000/01. Årsrapport 2000. 

Sægrov, H., B. A. Hellen, og S. 
Kålås, 2001, RB 

Fisk 

Nr 10B Suldalslågen. Fiskeribiologiske 
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Nr 15A Hydrologiske forhold i Suldalsvassdraget. 
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Sandsbråten, 2003, Statkraft 
Grøner (SG) 

Hydrologi og 
vanntemperatur 

Nr 23B Sedimenttransport og substratforhold i i 
Suldalslågen. Årsrapport 2002. 

Bogen, J. og T.E. Bøsnes, 
2003, NVE 

Sediment 

Nr 24A Suldalslågen. Begroingsundersøkelser i 
forbindelse med nytt prøvereglement og 
kalkingsovervåkning i perioden 1998 – 
2003. Årsrapport 2002. 

Johansen, S.W., E.-A. 
Lindstrøm og R. Romstad, 
2003, NIVA 
 

Begroing 

Nr 24B Suldalslågen. Fiskeribiologiske 
undersøkelser i forbindelse med nytt 
prøvereglement. Årsrapport 2002. 

Saltveit, S.J. og T. Bremnes, 
2003, LFI, UiO 
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og UiO 
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Nr 24E Videoregistrering av oppvandrende laks 
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Lamberg, A. og J M. Gilje, 
2003 
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Nr 25 Vannkvalitet i Suldalsvassdraget med 
vekt på aluminium. Årsrapport  2002 

Blakar, I. og S. Haaland, 
2003, NLH 

Vannkvalitet 

Nr 26 Fiskeundersøkingar i Oldenelva i 2002. Sægrov, H. og B.A. Hellen, 
2002, RB 
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Nr 27 Fiskehabitat i Suldalslågen. Et studium av 
sedimentasjonsdynamikk, begroing, 
habitattilbud og habitatbruk hos fisk. 
Årsrapport 2002. 

Bogen, J., T. Bremnes, T. 
Bønsnes, J. Heggenes, S. 
Johansen og S.J. Saltveit, 
2003, NVE, LFI, UiO og 
NIVA 

Fisk og habitat 

Nr 28 Bonitering av oppvekst- og 
gytemuligheter for laks og aure i 
Suldalslågen og 6 sidebekker. 

Gravem, F.R. og C. Jensen, 
2003, SG 
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Suldas- 
lågen 
Miljø-
rapport 
nr 

Tittel Forfatter Fagfelt 
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aluminium. 

Flodmark, L.E.W., J. 
Schjolden og A.B.S. Poléo, 
2003, Biologisk institutt, UiO 
og Avdelning för Jämförande 
Fysiologi, Uppsala 
Universitet 
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Nr 30 Smoltoverlevelse i Suldalslågen – 
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Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) og LFI, UiO 
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Simulering av uregulert tilstand i 1931-
2002 og ulike skisseforslag til nytt 
vannføringsregime. 

Kvambekk, Å.S., 2004, NVE Vanntemperatur 
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Nr 33A Gytebestand av laks i Suldalslågen, 
2003/04. 

Sægrov, H. og B.A. Hellen, 
2004, RB 

Fisk 

Nr 33B Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i 
januar 2004. 

Urdal, K. og H. Sægrov, 
2004, RB 

Fisk 

Nr 34 Effekter av ulikmanøvrering på 
alderssammensetning, tetthet og vekst 
hos ungfisk av laks og ørret i 
Suldalslågen i perioden 1998 til 2003. 

Saltveit, S.J., 2004, LFI, UiO Fisk 

Nr 35 Smoltutvandring hos laks og ørret i 
Suldalslågen i perioden 1998 til 2003. 

Saltveit, S.J., 2004, LFI, UiO Fisk 

Nr 36A Effekter av ulik manøvrering på tetthet og 
sammensetningen av bunndyr i 
Suldalslågen i perioden 1998 til 2003. 

Bremnes, T. og S.J. Saltveit, 
2004, LFI, UiO 

Fisk 

Nr 36B Effekt av vannføringsøkning om våren på 
bunndyr og fisk i Suldalslågen i perioden 
1998 til 2003. 

Saltveit, S.J. og T. Bremnes, 
2004, LFI, UiO 

Fisk 

Nr 37 Fiskeundersøkingar i Oldenelva 2003. Urdal, K. , 2004, RB Fisk 
Nr 38 Hydrologiske forhold i Suldalsvassdraget. 

Sluttrapport prøvereglement. 
Magnell, J.-P., K. 
Sandsbråten og Å.S. 
Kvambekk, 2004, Sweco 
Grøner 

Hydrologi 

Nr 39 Sedimenttransport og substratforhold i 
Suldalslågen 1998 -2003. Sluttrapport. 

Bogen, J. og T.E. Bønsnes, 
2004, NVE 

Sediment 

Nr 40 Vannkvalitet i Suldalsvassdraget. 
Sluttrapport. 

Blakar, I. m. fl., 2004, NLH  Vannkvalitet 

Nr 41 Suldalslågen. Begroingsundersøkelser i 
forbindelse med nytt prøvereglement og 
kalkingsovervåkning i perioden 1998 – 
2003. Sluttrapport. 

Johansen, S.W. og E.-A. 
Lindstrøm, 2004, NIVA 
 

Begroing 

Nr 42 Effekter på bunndyr og fisk av ulike 
vannføringsregimer i Suldalslågen. 
Sluttrapport. 

Saltveit, S. J. og T. Bremnes, 
2004, LFI, UiO 

Fisk 

Nr 43 Bestandsutvikling og 
produksjonspotensiale for laks i 
Suldalslågen. Sluttrapport for 
undersøkingar i perioden 1995 til 2003 

Sægrov, H. og B.A. Hellen, 
2004, RB 

Fisk 
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nr 

Tittel Forfatter Fagfelt 

Nr 44 Fisketetthet og betydning av vannkvalitet i 
sidebekker til Suldalslågen. Sluttrapport 
1998-2003. 

Jensen, C.S., F.R. Gravem, 
J. Schjolden og A.B. Poléo, 
2004, Sweco Grøner og UiO 

Fisk 

Nr 45 Vannkvalitet og fisk i Suldalsvassdraget. 
Sluttrapport. 

Poléo, A.B., 2004, UiO Vannkvalitet 

Nr 46 Fiskehabitat i Suldalslågen. Et studium av 
sedimentasjonsdynamikk, begroing, 
habitattilbud og habitatbruk hos fisk. 
Sluttrapport. 

Bogen, J., T. Bremnes, T. 
Bønsnes, J. Heggenes, 
S.W. Johansen og S.J. 
Saltveit, 2004, NVE, LFI, 
UiO og NIVA 
 

Fisk og habitat 

Nr 47 Visualisering av ulike vannføringer i 
Suldslågen. 

Gravem, F.R., 2004, Sweco 
Grøner 
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Vedlegg III  Statkrafts forslag til manøvreringsreglement for Ulla-Førreverkene 
 
 
Post 2  
 
I  FLOMVANNFØRINGER 
 
I samtlige vassdrag med unntak av Førreåna skal det ved manøvrering has for øye at de nautlige 
flomvannføringer så vidt mulig ikke økes. 
 
II  OVERLØP FRA BLÅSJØ 
 
Alt overløp fra Blåsjø kan slippes til Førreåna. 
 
III  SULDALSLÅGEN 
 
Det skal slippes vann til Suldalslågen i overensstemmelse med følgende bestemmelser: 
 

a) Følgende minstevannføringer skal slippes ut av Suldalsvatn, målt ved vannmerke 36.11 
Stråpa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Innenfor perioden fra 23. april til 4. mai skal det slippes to flommer på 100 m3/s, hver med to 
døgns varighet. I dagene før, mellom og etter flommene skal det slippes 20 m3/s. Alle 
vannføringsreduksjoner skal foretas med maksimalt 6 cm pr. time målt ved Stråpa 

 
• Innenfor perioden 4. oktober til 9. oktober skal det slippes to flommer på 200 m3/s, den første 

med en varighet på fem timer og den andre med 24 timers varighet. I dagene før, mellom og 
etter flommene skal det slippes 10 m3/s. Alle vannføringsreduksjoner skal foretas med 
maksimalt 6 cm pr. time målt ved Stråpa. 

 
• En representant for de fiskeberettigete kan avtale med regulanten at vannføringen skal variere 

mellom 30 og 80 m3/s i den perioden reglementet tilsier 50 m3/s.  
 

 
IV  HYLEN KRAFTVERK 
 
Ved flom skal en ta sikte på å holde vannføringen ved Lavika under 350 m3/s. Ved regulering av en 
slik flomsituasjon kan overskytende vann overføres til Hylsfjorden. 
  
V  KVILLDALSÅNA 
I Kvilldalsåna skal det slippes vann slik at vannføringen i tiden fra 1. mai til 1. oktober ved utløpet i 
Suldalsvatn ikke underskrider 0,5 m3/s. 
 
 

1. jan -    9. apr 7 m³/s 
10. apr -  22. apr 15 m³/s 

23. april - 4. mai 20 – 100  m³/s 
5. mai - 19. mai 35 m³/s 

20. mai -  15. jun 20 m³/s 
16. jun -  30. jun 25 m³/s 

1. jul -  9. jul 30 m³/s 
10. jul - 20. sep 50 m³/s 

21. sep -  30. sep 30 m³/s 
1. okt -  3. okt 10 m³/s 
4. okt - 9. okt 10 – 200  m³/s 

10. okt -  31. okt 30 m³/s 
1. nov -  15. nov 20 m³/s 

15. nov -   31. des 7 m³/s. 
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VI  MOSVATN 
 
Mosvatn tappes ned tidligst mulig før jul. Deretter kan vannstanden varieres fram til lavvannsperiodens 
slutt mellom kote 516,2 og 517,2. I vårflomperioden mellom kote 516,2 og 518,2. I tiden etter og frem 
til 1. september mellom kote 517,2 og 518,2. 
 
VII  SANDSAVATN 
 
Sandsavatn skal fylles snarest mulig etter lavvannsperiodens slutt til kote 600 og kan ikke tappes 
under denne koten før 20 august. For øvrig kan vannslippingen foregå etter behovet i Saurdal, Kvildal 
og Hylen kraftstasjoner. 
 
 


