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EKSTRAKT: Gytebestanden av laks i Suldalslågen er talt ved observasjon frå elveoverflata i 
gyteperioden i januar i åra 1996 til 2002. I januar 2002 blei det talt 104 laks, tilsvarande 5,0 laks per km 
elv. Dei seks føregåande åra vart det observert mellom 75 og 236 gytelaks. Gytebestanden i 2002 
representerte eit eggpotensiale på 0,35 egg per m², i perioden 1996-2001 låg eggpotensialet mellom 0,2 
og 0,9 egg per m². I 2002 vart det teke ut 180 laks i fiskesesongen og 25 under stamfisket, samla innsig 
dette året var dermed minimum 309 laks, og estimert uttak utgjorde totalt 66 %.  
Ved teljingar i november og desember 2001 vart det observert høvesvis 101 og 72 laks. Justert for 
stamfiskuttaket var største skilnad mellom teljingane 29 %. Fordelinga på stor-, mellom og smålaks var 
svært lik ved dei tre observasjonstidspunkta. Dei 104 laksane som vart observert i januar 2002 utgjorde 
berre 20 % av det som var forventa ut frå registrert oppvandring i trappene på nord- og sørsida av elva og 
uttak av laks i fiskesesongen og under stamfiske. Laks og aure kan også gå opp fossen utan å bli 
registrert. Innslaget av merka laks er klart høgare under stamfisket samanlikna med innslaget i 
fiskesesongen. Det låge antalet gytelaks og eit høgt innslag av merka laks under stamfisket, indikerer at 
det går ein del framand fisk opp i Suldalslågen, og at mange av desse har forlate elva når 
gytefiskteljingane blir gjennomførte. Dei sju siste åra har det sannsynlegvis vore for låg eggtettleik til å 
nå berenivået for produksjon av vill laksesmolt i Suldalslågen.  
Vasstemperaturen i Suldalslågen gjer at laksen normalt ikkje bør gyte før 1. januar for å sikre god 
overleving på lakseyngelen, og stryketidspunkt for stamlaks samsvarer med forventinga om sein gyting i 
Suldalslågen. Temperaturdata frå 2001 indikerer at det noverande vassføringsregimet  medfører god 
overleving på yngel gytte som egg seinare enn 15. desember. Utviklingstida til egg frå Suldalslaks i 
klekkeriet er i samsvar med den teoretiske modellen for eggutvikling. 
 

 
 
ABSTRACT:  The spawning population of Atlantic salmon in the River Suldalslågen was counted to 104  
individuals in January 2002, by snorkelling downstream during the spawning period. Corresponding 
density of spawned eggs was 0.35 egg per m², which is within the range of low egg densities in the six 
previous years. The spawning population was counted in November and December 2001, and January 
2002. When adjusted for removal of 25 adult salmon for use as parent stock in the local hatchery, the 
maximum discrepancy between counts of adult spawners was 29 %. During the fishing season in 2001 a 
number of 180 salmon were removed, and the total number of ascending salmon was thereby 309, of 
which 66 % were removed. There are indications that escaped farmed salmon and wild salmon 
originating from other rivers enter River Suldalslågen during the summer. River temperature during 2001 
indicates that the present flow regime imply elevated temperature during June compared with previous 
years. Alevins originating from eggs spawned later than December 15. will presumably experience higher 
survival due to the increase in temperature. Time of hatching and first feeding of eggs stripped from 
parent fish end kept in the local hatchery, were in accordance with published models (Crisp 1991, 1988) 
for the relation between developmental period and temperature.   
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2 SAMANDRAG 
 
Sægrov, H., B.A. Hellen og S. Kålås 2002. Gytebestand av laks i Suldalslågen i 2001/02.  
 
Gytebestanden av laks i Suldalslågen er registrert ved observasjon under drivteljingar i januar kvart 
år i perioden 1996-2002. Antal gytelaks observert og antal fanga under sportsfiske og stamfiske 
gjev minimumsestimat for det samla innsiget av laks kvart år. På grunnlag av estimatet for 
totalbestanden er det rekna ut kor stor andel av smålaks, mellomlaks og storlaks som blir fanga i 
fiskesesongen og kor stor andel av dei respektive gruppene som passerer Sandsfossen nedst i elva 
via laksetrappa på nordsida. Sidan uskadd villaks > 75 cm blir sett ut att i elva, er beskatninga 
(uttaket) lågare enn fangstandelane.  
 
I gytesesongen 2001/02 vart det gjennomført drivteljingar ved tre høve, ein gong i slutten av 
november, i midten av desember og i starten januar. Ved dei tre teljingane vart det observert 
høvesvis 101, 72 og 104 laks. Når ein korrigerar for uttaket av stamfisk mellom første og andre 
teljing blir den største relative skilnaden i antal laks mellom teljingane 29 %, noko som indikerer at 
metoden gjev nivået for gytebestanden. Andel laks av dei ulike storleikskategoriane varierte også 
lite frå gong til gong. 
 
Fordelinga av laks i elva varierte noko mellom dei ulike teljingane. Både antal og andel laks nedom 
Juvet avtok utover i gytesesongen. Temperaturen i elva var lågare enn 5 °C ved Tjelmane ved alle  
teljingane, og den låge temperaturen gjer det lite sannsynleg at laks passerte Juvet i perioden. Det 
var relativt mykje gyteaktivitet i nedre del av elva ved første teljing i november, medan det var lite 
gyteaktiviteten nedom Juvet i desember og januar. Det er dermed mogeleg at ein del laks kan ha 
trekt ut i sjøen etter avslutta gyting i nedre del. Høgare tettleik av laks oppom Juvet kan tilskrivast 
noko betre observasjonstilhøve, og/eller at laks har trekt ned frå områda oppom Suldalsosen utover 
i gytesesongen.  
 
I åra 1996-2002 har antalet observerte gytelaks variert mellom 90 og 236 i januar. I fiskesesongen i 
2001 vart det fanga 231 laks (51 vart sette tilbake), ved stamfiske blei det tatt ut 25 laks og det vart 
observert 104 gytelaks i januar 2002. Dette svarer til eit totalt innsig på 309 laks. Tettleiken av 
gytelaks i elva var 5,0 laks per km i januar 2002, og er på nivå med registreringane dei føregåande 
åra. I høve til andre Vestlandselvar er tettleiken av gytelaks i Suldalslågen svært låg. I Suldalslågen 
vart det rekna ein tettleik av lakseegg på 0,35/m², medan gytemålet for elva kanskje bør ligge på 
2,5 egg per m². Ut frå tal for fangst og gytefiskregistreringar var det ei beskatning av laks på 58 % i 
fiskesesongen i Suldalslågen i 2001, inkludert uttak av stamfisk var beskatninga 66 %.  
 
Dei 104 laksane som vart observert i januar 2002 utgjorde berre 20 % av det som var forventa ut 
frå registrert oppvandring i trappene på nord- og sørsida av elva (619 stk) og uttak av 106 laks 
ovanfor Sandsfossen i fiskesesongen og under stamfiske. Laks og aure kan også gå opp fossen utan 
å bli registrert. Av dei 316 laksane som passerte laksetrappa på nordsida av Sandsfossen i 2001 var 
berre 2,7 % feittfinneklypt, under stamfisket i november-desember var andelen 14,7 %. Ein slik 
auke i andel feittfinneklypt fisk er også registrert dei føregåande åra, og indikerer at det vandrar ein 
del framand laks opp i Suldalslågen, og at mange av dei som ikkje blir fanga går ut att før midt i 
november. Det er sannsynleg at laks av Suldalsstamme dominerer under stamfisket, men dei fleste 
år blir det fanga utgytte laksehoer i siste halvdel av november, og det er usikkert om desse er av 
Suldalsstamme. Dersom det er høg innblanding av framand fisk i fangstane i fiskesesongen, fører 
det til at det estimerte uttaket blir høgare enn det som er reelt for Suldalsstammen. Observasjonane 
i 2001 og 2002 tilseier at det gyt laks i Suldalslågen frå november til februar, og gyteperioden er 
dermed lenger enn tidlegare anteke.    
  
Det har alle år vore høgast tettleik av laks på områda ovanfor Juvet. Totalt sett har likevel mellom- 
og storlaks vore nokolunde jamt fordelt frå Suldalsosen til Sandsfossen, medan det største antalet 
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smålaks alle år med unntak av i 2002 vore observert nedanfor Juvet. Når ein korrigerer for skeiv 
kjønnsfordeling, har det vore færre enn 150 laksehoer av mellom og storlakskategorien som har 
gytt i elva kvart år sidan gytesesongen 1993/94. 
  
Dersom ein reknar at swim-up temperturen bør vere over 9 °C for å sikre god overleving på 
lakseyngelen, bør laksen i Suldalslågen normalt ikkje gyte før 1. januar. Temperaturdata frå 2001 
indikerer at det noverande vassføringsregimet vil medføre god overleving på yngel som er gytte 
som egg etter 15. desember. Gjennomsnittleg stryketidspunkt for stamlaks er dei fleste år i første 
halvdel av januar, det ser dermed ut til å vere godt samsvar mellom forventa og reelt gytetidspunkt 
ut frå temperaturtilhøva i Suldalslågen, og gytetidspunkt og temperatur ved swim-up i andre 
laksebestandar. Kontroll av utviklingstida av egg frå Suldalslaks i klekkeriet viser at denne 
samsvarer med modellen for eggutvikling. 
 
 
3 INNLEIING 
 
Etter Ulla-Førre reguleringa har det vore prøvereglement for vassføringa i Suldalslågen i perioden 
1990-1997. Prøvereglementet vart deretter utvida i 6 år til med to treårs periodar, den første for 
1998-2000 og den siste for 2001-2003. I 2001 startar den andre perioden i det nye 
prøvereglementet, og samanlikna med perioden 1998-2000, blir det lågare vassføring i perioden 
april til juli, og ein større flaum i oktober. I desse seks åra blir det gjennomført ei rekkje 
undersøkingar i Suldalslågen, med siktemål å finne kva for vassføringsregime som høver best, og 
forttrinnsvis for laksen. Ved gytefiskteljingane i 2001/2002 vart det observert gytelaks som gjekk 
ut av elva som smolt i perioden 1998-2000, men det er berre av smoltårgangen frå 1998 at det 
meste av laksen så langt har nådd og kome attende til elva. Det er difor for tidleg å vurdere om og 
eventuelt korleis vassføringsreglementet i perioden 1998-2000 har påverka tilbakevandringa av 
vaksen laks frå smoltårgangane som gjekk ut av elva i den første perioden av det nye reglementet.  
 
Utanom endringane i vassføring, har det skjedd andre endringar som kan ha betydning for 
laksebestanden i elva. På heile 1990-talet har det føregått utsettingar av fora setjefisk og smolt i 
elva, og smolt på ulike lokalitetar i sjøen utanfor elva, men antalet har variert mellom år. I 1997 
vart fiskereglane endra, med eit generelt påbod om å setje ut att uskadd villaks som var større enn 
75 cm, men all laks som var merka kunne avlivast. For fangst av sjøaure, rømd oppdrettslaks, og 
laks < 75 cm vart det ikkje endringar. I 1998 vart det starta opp omfattande kalking av sure 
sideelvar til Suldalslågen. Tidlegare på 1990-talet, og spesielt i 1997, var det sannsynlegvis store 
påslag av lakselus på utvandrande laksesmolt frå Ryfylke, inkludert smolt frå Suldalslågen. I 1998 
og 1999 var påslaga av lakselus mindre enn tidlegare, noko som burde gje betre overleving i 
sjøfasen (Sægrov mfl. 1997a, Kålås og Urdal 2002). Frå og med 1997 vart det betydelege 
innskrenkingar i fangstinnsatsen under sjølaksefisket, og dette har sannsynlegvis ført til redusert 
beskatning av villaks i sjøen. Temperaturen i fjorden og havet har sannsynlegvis stor verknad på 
overlevinga til postsmolt av laks. Temperaturtilhøva har variert relativt mykje på 1990-talet 
(Friedland mfl. 1998), og det er indikasjonar på at temperaturen har vore relativt høg sidan 1997, 
noko som tilseier høgare overleving på dei siste smoltårgangane i høve til denne faktoren. I 
perioden frå 1998 til 2000 auka fangstane av laks i Ryfylke frå 1505 til 4284 individ, noko som 
truleg avspeglar betre overleving i sjøen dei siste åra. Auka innsig av laks til Ryfylke kan også ha 
ført til ein auke i antalet framand laks som vandrar opp i Suldalslågen. Redusert rekruttering på 
grunn av fåtallige gytebestandar frå og med gytesesongen 1993/94 medførte også reduksjon i antal 
utvandrande villsmolt frå og med våren 1997 (Saltveit 2001). Dei mange endringane som har 
skjedd samtidig gjer det problematisk å talfeste påverknaden frå kvar einskild faktor, men både 
reduserte påslag av lakselus, høgare sjøtempertur og redusert sjøbeskatning tilseier ein auke i 
innsiget av laks frå smoltårgangane som gjekk ut av elva i 1998 og 1999 samanlikna med dei 
føregåande. 
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Tilstrekkeleg tettleik av vaksen gytefisk er ein grunnleggjande føresetnad for ein sjølvrekrutterande 
laksebestand. Dersom ein veit antal og storleik på gytehoene, kan ein rekne ut ein gjennomsnittleg 
tettleik av egg som blir gytte per elveareal. Leif Magnus Sættem gjennomførte ei omfattande 
registrering av gytebestandane av laks og sjøaure i Sogn og Fjordane på slutten av 1980- talet 
(Sættem 1995). Registreringane viste at ein høgare andel av smålaksen vart fanga under 
sportsfisket enn fleir-sjøvinter laks, høvesvis 83 % og 50 % i gjennomsnitt for dei 10 elvane han 
undersøkte. Tilsvarande undersøkingar i Suldalslågen i 1995-1997 har vist fangstandelar på same 
nivå som i Sogneelvane (Hellen mfl. 2000, Sættem 1995). Endringar i fiskereglane frå 1997 
medførte ein reduksjon i fisket på større laks, og medførte også at fangststatistikken vart eit 
dårlegare hjelpemiddel til å rekne ut den attverande gytebestanden. I tillegg til fisket blir det kvart 
år teke ut stamlaks for produksjon av settefisk. I 1987 vart det opna ei ny laksetrapp i Sandsfossen 
nedst i Suldalslågen, der det blir registrert antal, art og storleik på oppvandrande fisk. Tidlegare 
registreringane har vist at det fortrinnsvis er smålaks og sjøaure som går opp laksetrappa, men at 
mellomlaks og storlaks i større, men ukjent grad går opp fossen (ANON 1994). Registreringar dei 
siste åra har vist at eit stadig større antal mellomlaks og storlaks også går opp trappa. Det er dei 
store laksane som representerer det avgjerande reproduksjonspotensialet, men antalet av store 
gytelaks var tidlegare ukjent fordi ein ikkje visste kor stor andel av dei store laksane som gjekk opp 
utanom trappa. I 2001 vart det gjennomført videoregistrering av laks som passerte den nye 
laksetrappa på sørsida av elva, men framleis kan laks og aure gå opp Sandsfossen utan at det blir 
registrert.   
 
For å kartleggje antal gytelaks og rekrutteringspotensialet i Suldalslågen vart det gjennomført 
drivteljingar frå Stråpa øvst i elva til Sandsfossen nedst i elva i januar 2002, på same måte som dei 
fem føregåande åra (Sægrov mfl. 2001). For å kartlegge eventuell tidleg gyting av laks vart det i 
tillegg gjennomført teljingar i november og desember 2001.  
 
Rekruttering av laks kan vere påverka av temperaturen dei første dagane etter at yngelen kjem opp 
av grusen. Eggutviklinga er temperaturavhengig (Crisp 1981, 1988), og det er anteke at 
gytetidspunktet i den enkelte laksebestand er tilpassa temperturtilhøva i elva. Laksen i Suldalslågen 
gyt uvanleg seint, og dette er truleg ei tilpassing til relativt høg temperatur i elva tidleg på vinteren i 
kombinasjon med låg temperatur tidleg på sommaren (Heggberget 1988, Jensen mfl. 1991). Ei 
undersøking frå 10 norske lakseelvar viste at lakseungane ikkje kom opp av grusen og starta 
fødeopptaket før vasstemperaturen var over 9 °C i ni av elvane, og over 8 °C i ei (Jensen mfl. 
1991). Også erfaring frå oppdrettsnæringa tilseier at lakseyngelen ikkje bør startforast før 
temperaturen er høgare enn 8 °C (Refstie 1979). Etter undersøkingar i Aurlandselva vart det 
konkludert med at temperaturen når yngelen kjem opp av grusen er avgjerande for overlevinga. I 
perioden 1989 til 1999 vart det berre registrert god overleving på lakseyngelen i 1991, og dette er 
det einaste året då temperaturen ved første fødeopptak var over 9 °C (Sægrov mfl. 2000). 
  
I Suldalslågen er det tidleg på vinteren lågare temperatur i nedre del enn i øvre del på grunn av 
nedkjøling, men tidleg på sommaren er elva varmast i nedre del på grunn av oppvarming. Dette 
betyr at eggutviklinga vil vere ulik i ulike deler av elva, men dette treng likevel ikkje å medføre at 
temperaturen ved swim-up er ulik. Med utgangspunkt i temperaturmålingar er det rekna ut kva 
skilnadene i temperaturregimet i elvevatnet oppe (Suldalsosen) og nede (Tjelmane) i Suldalslågen 
kan ha å seie for forventa gytetidspunkt i høve til temperaturen ved første fødeopptak.  
 
 
4 METODAR 
 
4.1 Observasjonar av gytelaks i gyteperioden 
Registreringane av fisk og gyteområde i Suldalslågen vart utført ved observasjonar frå 
elveoverflata av to personar, som iført dykkardrakter, snorkel og maske dreiv nedover elva. Ein 
tredje person, som gjekk/køyrde langs elva, noterte etter jamlege konsultasjonar observasjonane og 
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teikna dei inn på kart. Total observasjonsstrekning var ca 21 km frå Suldalsosen til Sandsfossen, 
Juvet er unnateke (figur 1).  
 
Den stadeigne laksebestanden gyt seint i Suldalslågen, og gytetoppen, dvs. når 50 % av hoene som 
blir nytta som stamfisk har gytt eller er gyteklare, er 5.-10. januar (Heggberget 1988). Den 11. 
januar i 1999 var berre tre av totalt 15 stamlakshoer gyteklare, medan gytetoppen var 3. januar i 
2000 (Øyvind Vårvik, pers. medd.).  
  
I gytesesongen 2001/2002 vart det gjennomført teljingar tre gonger, første gong 19. – 20. 
november, andre gong den 11. og 12. desember, medan teljingane den tredje gongen blei gjort den 
3. og 4. januar. Tidspunktet ved den siste teljinga er om lag det same som ved teljingane dei 
føregåande seks åra.  
 
Vassføringa var ved dei to første teljingane om lag 24 m³/s ved Sandsfossen, medan den var 15 
m³/s i starten av januar. Sikta var 8-9 meter i november, 9-10 meter i desember, og 11- 12 meter 
ved telingane i januar. God sikt og låg vassføring gjorde at to personar til saman kunne sjå botnen i 
hele elvas breidde der ho var smalare enn ca. 35 meter i november og desember og 40 meter i 
januar. Under observasjonane vart laksen skild i kategoriane smålaks (<3,5 kg), mellomlaks (3,5-8 
kg) og storlaks (>8 kg) etter den normale vektfordelinga i høve til sjøalder i bestanden. Aure over 
eit kilo vart også registrert. 
 
4.2 Fangstandelar 
Fangsten av laks i fiskesesongen, fangst av stamfisk og antal gytelaks som vart observert under 
drivteljingane utgjer til saman det totale innsiget av laks. Vi reknar det totale antalet som innsig av 
villaks, men her inngår ein del rømd oppdrettslaks. Rømd oppdrettslaks gyt normalt i oktober – 
november (Lura og Sægrov 1993, Thorstad mfl. 1996, Sægrov mfl. 1997b). Også feilvandra villaks 
gyt tidlegare enn Suldalslaksen og kan etter å ha gytt og forlate elva. I 2001 vart det talt tre gonger, 
men med samanlikning med tidlegare år er berre teljinga frå januar nytta. Mellom teljingane i 
november og desember blei det tatt ut 17 stamlaks, utanom desse blei det tatt ut 6 stamfisk etter 
fiskesesongen men før første teljing, i tillegg blei det fanga ein stamlaks før fiskesesongen. 
 
Lakseinnsiget til Suldalslågen kjem relativt seint, og normalt blir laksen ståande ei stund under 
Sandsfossen, der han er svært fangbar, før han vandrar opp fossen eller trappene (ANON 1994, 
Johnsen mfl. 1997). Ein høg andel av den totale elvefangsten blir fanga nedanfor Sandsfossen. Ved 
utrekning av fangstandelar er det skilt mellom fangst nedanfor og ovanfor fossen, fordi 
fangstandelane representerer to estimat og dermed er meir detaljert enn fangstandelane for heile 
elva samla.  
 
Det er rekna at det ikkje skjer gyting nedanfor Sandsfossen, slik at fiskane som bli observert 
ovanfor Sandsfossen i gyteperioden, er restbestanden etter fangst og uttak av stamlaks. 
Fiskesesongen varer frå 15. juli til 15. september, men frå og med 1997 skulle all uskadd villaks 
som var større enn 75 cm (mellom- og storlaks) setjast ut att i elva, med unntak av merka fisk og 
dei som vart brukte som stamlaks. I utrekning av fangstandelar sidan 1997 er det anteke at fisket 
etter større laks føregjekk som tidlegare år, og at fiskane som vart sette ut att ikkje vart fanga ein 
gong til. I 1998, 1999 og 2000 vart mesteparten av stamfisken fanga etter at fiskesesongen var 
avslutta, men i 1997 vart dei fleste stamlaksane fanga rett før og i fiskesesongen.  
 
Totalbestanden av laks ovanfor Sandsfossen består av fangsten i fiskesesongen og ved stamfiske, 
og gytebestanden registrert ved drivteljingar. I laksetrappa på nordsida av Sandsfossen er det 
registrert kor mange i kvar storleiksgruppe som passerte kvart år. Ein kan dermed rekne ut det 
totale antalet og andel i kvar gruppe som gjekk opp denne trappa samanlikna med antalet som 
gjekk opp fossen og den andre laksetrappa. 
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4.3 Total gytebestand av laksehoer og eggtettleik 
Dersom rekrutteringa av ungfisk er for låg til at produksjonspotensialet blir fullt utnytta, er det 
normalt antal hoer og antal gytte egg som er den avgrensande faktoren. Andel hoer i dei ulike 
storleiksgruppene er difor vesentleg. I bestandar der det vanlegvis er eit stort innslag av fleir-
sjøvinterfisk, er det normalt ein låg andel hoer mellom smålaksane (1-sjøvinter) og flest hoer av 
fleir-sjøvinterfisk. Høg fangstandel for smålaks, fleirtal av hannar i smålaksgruppa og lågt antal 
egg per ho gjer at bidraget til den totale eggmengda frå smålaks-hoer er lite. I 1993, 1994, 1995 og 
1996 var innslaget av hoer i fangstane av fleir-sjøvinter villaks høvesvis 80 %, 77 %, 82 % og 73 
%. Gjennomsnittet for desse åra var 78 %, og gjennomsnittvekta på hoene var 7,8 kg (Svein Jakob 
Saltveit, pers. medd.). Desse tala er nytta ved utrekning av gytebestand og eggtettleik frå 1957 til 
1994. I godkjent stamfiske frå dei tre siste åra har andelen av hoer mellom fleirsjøvinterlaks vore 
73 %, som er godt i samsvar med tala til Saltveit. 
 
Eggtettleiken er sidan 1995 utrekna på grunnlag av antal fisk i gytebestanden talt ved drivteljingar 
og korrigert for skeiv kjønnsfordeling, med føresetnad om ein andel av hoer på høvesvis 70, 80 og 
20 % for stor-, mellom- og smålaks. Det er rekna med 1300 egg per kilo hofisk (Sættem 1995). 
Tettleik av egg per m² elvebotn er utrekna for arealet ved låg vassføring i gyteperioden (12 m3/s), 
som er rekna til 1.130.000 m2 for Suldalslågen mellom Sandsfossen og Suldalsosen (Torill 
Skaugen, Statkraft Engineering, pers. medd.).  
 
 
 
4.4 Temperatur ved første fødeopptak  
Det er målt temperatur i Suldalslågen ved utløpet av Suldalsvatnet (Suldalsosen) og nede i 
Suldalslågen, ved Tjelmane bru. Der det manglar data for kortare periodar, er temperaturen 
simulert.   
 
Tida frå befruktning til når 50 % av yngelen (D) har klekt er utrekna etter likning (1b) i Crisp 
(1981) 

 
log D = b log (T - ∀ ) + log a.   (1b) 

 
der b, ∀  og a er artsspesifikke konstantar og T er gjennomsnittleg døgntemperatur i °C.  
for laks gjev dette formelen: log D = -2,6562 log(T – 11,0) + 5,1908 
 
Dagleg prosentvis eggutvikling er utrekna som 100/D, og klekketidspunkt er når summen av dagleg 
eggutvikling kjem opp i 100 %. Tidspunktet for første fødeopptak (swim-up) er utrekna etter same 
likning som fram til klekking, og skjer når summen av utviklinga er 170 % (Crisp 1988).  
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FIGUR 1. Suldalslågen med inndeling i kilometersoner.  
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5 RESULTAT 
 
5.1 Fangst av laks i Suldalslågen 
I 2001 vart det fanga 84 smålaks, 81 mellomlaks og 15 storlaks, totalt 180. I tillegg vart det fanga 
51 mellomlaks og storlaks som vart sett ut att levande i elva, medrekna desse vart totalfangsten 231 
laks. Dersom ein antek at gjennomsnittleg vekt av laksane som blei sett ut att i elva er lik dei andre 
som blei fanga, var det sett ut att i elva 10 mellomlaks og 41 storlaks. Både i antal og i vekt har det  
berre vorte fanga færre laks tre gonger sidan 1980, dette var i 1996, 1998 og i 1999. Under 
stamfisket hausten 2001 vart det teke ut 25 laks.  
 
I perioden 1957 til 2001 (45 år) er det tre periodar med relativt gode fangstar, og toppåra i dei 
respektive periodane er 1964, 1973 og 1989. Størst fangst var 981 laks i 1989 (658 laks, 323 
smålaks) og lågast fangst i 1996 med 141 (76 laks, 65 smålaks) og i 1959 med 134 laks totalt (figur 
2). I desse fangstane er klare oppdrettslaks ikkje medrekna, men fangstane inkluderer rømd 
oppdrettslaks som ikkje har tydeleg ytre teikn på oppdrettsbakgrunn. Dersom ein reknar med eit 
innslag av rømd oppdrettslaks utan ytre skader, var dei absolutte botnåra for fangst av villaks i 
1996 og 1998.  
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FIGUR 2. Fangst av laks  
(mellomlaks + storlaks) 
og smålaks i Suldalslågen 
i perioden 1957 til 2001. 
Andel smålaks i prosent 
av totalfangsten er innteikna  
(heiltrekt linje). 
 
 
Andelen smålaks har auka jamt i heile perioden, frå mest ingen i åra før 1967 til mellom 36 % og 
69 % dei siste ni åra (1993-2001). Resultata peikar i retning av at ein større andel av smolten no 
kjem tilbake etter ein vinter i sjøen i høve til tidlegare, men det kan heller ikkje sjå bort frå at det 
vandrar inn meir framand laks frå talrike smålaksbestandar på Jæren, og dei siste åra også laks frå 
ander bestandar i Ryfylke.  
 
Fangstane av fleir-sjøvinter laks vart sterkt reduserte frå 1989 til 1993, har vore jamt låge dei 
etterfølgjande åra og nådde eit lågmål i 1999 med 67 laks. I 2000 auka fangsten av fleir-
sjøvinterfisk markert opp mot gjennomsnittsnivået for perioden etter 1953, men fangstane er igjen 
noko redusert i 2001 (figur 2). Sjøfisket etter laks har vore redusert i Ryfylke sidan 1997, og 
bestandssituasjonen kan difor ha vore verre sidan den gong enn det statistikken gjev inntrykk av. 
Det har sidan 1997 vore pålegg om å setje ut att umerka villaks større enn 75 cm, samstundes har 
ein søkt å endre fiskestrategien og fiskeutstyr mot eit meir selektiv fiske av smålaks og sjøaure 
(Øyvind Vårvik, pers. medd.).  
 
5.2 Smoltårgangar 
Om ein forutset ein fangstandel på 40 % for mellom- og storlaksen og ein fangstandel på 80 % for 
smålaksen, og at 70 % av fleir-sjøvinter laksane er tosjøvinterfisk og dei resterande 30 % er 
tresjøvinterfisk, kan ein rekne ut det total innsiget for kvar smoltårgang frå perioden 1957 til 1998. 
 
Dei tre periodane med god smoltoverleving blir då tydelegare enn det fangststatistikken viser. Det 
var størst tilbakevending til elva av smoltårgangen frå 1962 med heile 1.923 laks, fylgt av 1987 og 
1988 årgangane med høvesvis 1.875 og 1.793 laks (figur 3).  
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Det var lågast tilbakevending av 1976 årgangen med 376 laks, fylgt av 1957-årgangen med 381 
laks og 1997-årgangen med 416 laks. Tilbakevendinga av dei fem siste smoltårgangane (1994 – 
1998) er lågare enn estimatet indikerer samanlikna med dei føregåande årgangane, fordi fangsten 
av laks i sjøen var redusert frå og med 1997. I andre bestandar t.d. på Jæren har det vore relativt 
høg tilbakevending av smoltårgangane frå 1997, 1998 og 1999. I mange av laksebestandane på 
Vestlandet, inkludert dei i Ryfylke, var det svært låg tilbakevandring av smoltårgangen frå 1997, 
sannsynlegvis på grunn av påslag av lakselus, medan smolten frå årgangane frå 1998 og 1999 med 
nokre unnatak har overlevd betre, også for Suldalslaksen er tilbakevendinga frå 1998-
smoltårgangen noko høgare enn dei føregåande åra.  
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FIGUR 3. Estimert antal laks som har 
kome attende til Suldalslågen frå dei 
einskilde smoltårgangane som gjekk ut i 
perioden 1956 - 1998. 
 
 
 
5.3 Antal gytelaks registrert ved tre ulike drivteljingar i gyteperioden 2001/2002 
 
I november 2001 vart det registrert totalt 101 laks, fordelt på 25 storlaks, 45 mellomlaks og 31 
smålaks, det blei også registrert 307 aure (vedleggstabell 1). Av storlaksane vart 64 % registrert 
ovanfor Juvet, av mellom- og smålaksane var det flest nedanfor Juvet, med høvesvis 56 og 68 %. 
Sidan strekninga ovanfor Juvet er dobbelt så lang som nedanfor, blir tettleiken per km elv høgast av 
alle storleikskategoriane nedom Juvet (tabell 1). Fordelinga på storleiksgrupper var 25 % storlaks, 
45 % mellomlaks og 31 % smålaks i heile elva sett under eitt (tabell 1).  
 
I desember 2001 blei det observert totalt 72 laks, fordelt på 16, 32 og 24 av høvesvis stor-, mellom- 
og smålaks. Av aure blei det registrert 77 individ over 1 kg (vedleggstabell 2). Det var like mange 
mellom- og storlaks oppom som nedom Juvet, men av smålaksen vart 63 % observert oppom Juvet. 
I høve til tettleik gjev dette ein dobbelt så høg tettleik av stor – og mellomlaks per km elv nedom 
Juvet samanlikna med oppom Juvet. Fordelinga i heile elva var 22 % storlaks, 44 % mellomlaks og 
33 % smålaks (tabell 1). 
 
I januar 2002 vart det registrert totalt 104 laks, fordelt på 20 storlaks, 48 mellomlaks og 36 smålaks 
(vedleggstabell 3), det blei også observert 126 aure større enn eit kg. Av alle dei tre 
storleikskategoriane av laks vart flest observert oppom Juvet, og totalt blei 67 % av laksen 
registrert på det øvste elveavsnittet. Fordelinga mellom stor-, mellom- og smålaks var høvesvis 19 
%, 46 % og 35 % (tabell 1). 
 
Det totale antalet laks som blei registrert ved dei tre teljingane varierte mellom 72 i desember og 
104 januar, ein skilnad på 31 %. Ved teljingane i november blei det registrert 101 laksar. I perioden 
frå den første teljinga 20. november og fram 12. desember blei det teke ut 17 laks til stamfisk. 
Mellom dei to siste teljingane blei det ikkje fanga stamfisk. Dei 17 stamlaksane var fordelt på 4 
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smålaks, åtte mellomlaks og fem storlaks. Dersom ein legg desse til dei som blei observert, vart 
totaltala for dei siste to teljingane 89 og 125 laksar, den relative skilnaden i antal mellom teljinga i 
desember og januar blir då 29 %. 
 
TABELL 1. Oversikt over antal laks og aure observert ved tre teljingar i Suldalslågen 19-20. 
november 2001, 11.-12. desember 2001 og 3.-4. januar 2002. Antal per km, relativ fordeling 
oppom og nedom Juvet og relativ fordeling mellom dei ulike storleikskategoriane er også 
oppgjeven.  
 
  LAKS  AURE 
  små  mellom  store  totalt     
  nov des jan  nov des jan  nov des jan  nov des jan  nov des jan
Antal                    
Sandsfoss- Juvet  21 9 16  25 16 13 9 8 5 55 33 34 118 25 28
Juvet-Stråpa (oppe) 10 15 20  20 16 35 16 8 15 46 39 70 189 52 98
Totalt 31 24 36   45 32 48  25 16 20  101 72 104  307 77 126
Antal/ km                    
Sandsfoss- Juvet 3,0 1,3 2,3  3,6 2,3 1,9 1,3 1,1 0,7 7,9 4,7 4,9 16,9 3,6 4,0
Juvet-Stråpa (oppe) 0,7 1,1 1,4  1,4 1,1 2,5 1,1 0,6 1,1 3,3 2,8 5,0 13,5 3,7 7,0
Totalt 1,5 1,1 1,7   2,1 1,5 2,3  1,2 0,8 1,0  4,8 3,4 5,0  14,6 3,7 6,0
Prosent oppe - nede                    
Sandsfoss- Juvet 67,7 37,5 44,4  55,6 50 27,1 36 50 25 54,5 45,8 32,7 38,4 32,5 22,2
Juvet-Stråpa (oppe) 32,3 62,5 55,6  44,4 50 72,9 64 50 75 45,5 54,2 67,3 61,6 67,5 77,8
Totalt 100 100 100   100 100 100  100 100 100  100 100 100  100 100 100
% storleikskategori                    
Sandsfoss- Juvet 38,2 27,3 47,1  45,5 48,5 38,2 16,4 24,2 14,7 100 100 100 - - - 
Juvet-Stråpa (oppe) 21,7 38,5 28,6  43,5 41 50 34,8 20,5 21,4 100 100 100 - - - 
Totalt 30,7 33,3 34,6  44,6 44,4 46,2 24,8 22,2 19,2 100 100 100 - - - 
 
Andelen laks i dei tre ulike storleikskategoriane varierte lite mellom dei tre observasjonstidspunkta. 
Andelen storlaks var høvesvis 25 %, 22 % og 19 %, andelen mellomlaks varierte mellom 44 og 46 
%, medan smålaksandelen var høvesvis 31 %, 33 % og 35 % (tabell 1). Dersom ein legg til dei 17 
laksane som blei fanga ved stamfisket, blir skilnaden mellom dei tre observasjonane endå mindre, 
med ein variasjon for storlaks mellom 21 % og 25 %, mellomlaks mellom 45 % og 46 % og 
andelen smålaks vil variere mellom 31 % og 33 % (figur 4).  
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FIGUR 4. Andel stor-, mellom- og smålaks ved 
tre tidspunkt i gytesesongen 2001/2002 i 
Suldalslågen. Tala er justert for uttak av 
stamfisk i perioden mellom dei to første 
teljingane. 
 
 
5.4 Fordeling av laks i gyteperioden 2001/02 
 
Ved teljinga i november var det høg tettleik av gytelaks i sone 2 og sone 5 nedom Juvet, og høgast i 
sone 5 ved Hiim med 21 laks per km. Oppom Juvet var det jamn tettleik av laks i dei fleste 
observasjonssonene, og det vart observert laks i alle sonene både oppe og nede (figur 5). I 
desember var framleis høgast tettleik i sone 5, men oppom Juvet var det tendens til ein meir 
klumpvis fordeling av gytelaksen samanlikna med i november. Denne tendensen var endå 
tydelegare i januar då 48 % av all laks oppom Juvet stod i sone 9 og 19, medan det ikkje blei sett 
laks i to av dei kilometerlange observasjonssonene.  
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FIGUR 5. Tettleik (antal/km) av storlaks (∃ 3-sjøvinter), mellomlaks (2-sjøvinter) og smålaks (1-
sjøvinter) som vart observert under drivteljingar i Suldalslågen ved tre observasjonstidspunkt i 
gytesesongen 2001/2002. Juvet ligg på strekninga mellom 7 og 8 kilometer frå sjøen. 
 
Av all gytelaks som vart observert i elva, avtok andelen laks nedom Juvet utover i gytesesongen. 
Når ein justerer for uttaket av stamfisk, avtok andelen storlaks nedom Juvet frå 68 % i november til 
32 % i desember, medan andelen i januar var 40 % (figur 6). Mellomlaksen, som var den mest 
talrike gruppa ved alle teljingane, viste ein jamn reduksjon i andel nedom Juvet i høve til oppom. 
For smålaksen var det ingen tidstrend i andelen oppom og nedom Juvet.  
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FIGUR 6. Andel laks nedom Juvet, ved tre teljingar i 
gytesesongen 2001/2002. Tala er justert for uttak av 
stamfisk i perioden mellom dei to første teljingane. 
 
 
 
 
5.5 Fordeling av laks i gyteperioden 1996-2002 
Med unntak av at det var svært låg tettleik av laks i øvre halvdel av elva i 1996/97, er det ingen 
klare tendensar til at fordelinga er påverka av total tettleik. Juvet representerer heller ikkje noko 
skilje som har vesentleg betydning for fordelingsmønsteret. Alle åra var det låg tettleik av gytelaks, 
og det er uråd å seie noko om korleis fordelinga ville ha vore dersom antalet laks i elva var høgare.  
 
Det var alle sju åra høgast tettleik av større laks i området ovanfor Juvet, 8-9 kilometer frå sjøen, og 
høgare tettleik av smålaks i nedre del av elva samanlikna med øvre del. (figur 7). 
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FIGUR 7. Tettleik (antal/km) av storlaks (∃ 3-sjøvinter), mellomlaks (2-sjøvinter) og smålaks (1-
jøvinter)som var observert under drivteljingar i Suldalslågen i gyteperioden i åra 1996 til 2002. 
Juvet ligg på strekninga mellom 7 og 8 kilometer frå sjøen. 
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5.6 Antal gytelaks registrert ved drivteljingar i gyteperioden sidan 1995/96 
 
Observasjonane av gytelaks er berre gjennomført i ein periode med låge fangstar av laks i 
Suldalslågen, med unntak av i 2000/01. I den siste 6-års perioden vart høgast tettleik observert i 
januar 1998 med 11,2 laks/km elvestrekning (236 laks), og lågast tettleik i januar 1999 med 3,6 per 
km (75 laks). I januar 2002 vart det registrert 5,0 laks per km (104 laks). Fordelinga av smålaks, 
mellomlaks og storlaks har vore om lag den same i heile perioden sidan 1995/96 med unntak av 
1999/00 då andelen smålaks var market høgare enn dei andre åra. Dei to siste åra har fordelinga 
mellom dei ulike storleiksgruppene vore meir på nivå med observasjonane tidlegare år (tabell 2). 
 
TABELL 2. Antal, frekvensfordeling og gjennomsnittleg tettleik (antal/km) av smålaks, mellomlaks 
og storlaks som vart observerte i Suldalslågen i gyteperioden frå 1995/96 til 2001/02.  
 
 Smålaks  Mellomlaks Storlaks  Totalt 
 N % N/km  N % N/km N % N/km  N % N/km
1995/96 38 24,4 1,8  87 55,8 4,1 31 19,9 1,5  156 100 7,1 
1996/97 18 20,0 0,9  56 62,2 2,7 16 17,8 0,8  90 100 4,3 
1997/98 61 25,8 2,9  131 55,5 6,2 44 18,6 2,1  236 100 11,2 
1998/99 30 40,0 1,4  37 49,3 1,8 8 10,7 0,4  75 100 3,6 
1999/00 131 73,6 6,2  27 15,2 1,3 20 11,2 1,0  178 100 8,5 
2000/01 75 49,0 3,6  61 39,9 2,9 17 11,1 0,8  153 100 7,3 
2001/02 36 34,6 1,7  48 46,2 2,3 20 19,2 1,0  104 100 5,0 
 
5.7 Gyteaktivitet 
Ved teljinga i november blei det registrert ein del mindre gytegroper, truleg auregroper, oppom 
Juvet, og i det nedste partiet mot Juvet blei det observert nokre laks som stod på gytegroper. 
Nedom Juvet var det registrert relativt fleire laks på gytegropene, og det blei observert opne 
laksegroper med dverghannar. Det blei også observert nokre aurar som stod på gytegropene.  
 
I desember vart det registrert nokre laksepar på gytegropene, nedom Juvet blei det sett eit par av 
gytelaks i sone 7, medan det på dei nedste 6 kilometrane ikkje blei registrert gyteaktivitet av laks.  
 
I januar var det relativt lite gyteaktivitet, men det var laga nokre nye store gytegropar i øvre del av 
elva sidan desember. Laks som stod på gropene blei registrert i sone 13 ned mot Juvet. Nedom 
juvet blei det registrert gyteaktivitet i sone 5.   
 
 
5.8 Fangst, totalbestand og fangstandelar 
Det estimerte innsiget av villaks til Suldalslågen i sju års- perioden 1995 til 2001, var størst i 1997 
og minst i 1998. I 1997 var det totale innsiget utrekna til 651 villaks, og dette er nær fire gonger 
fleire enn estimatet på 171 i 1998. I 2001 var det totale innsiget 309 laks, og i antal det tredje 
lågaste innsiget dei siste sju åra. Antal rømd oppdrettslaks som er teke ut av laksetrappa i 
Sandsfossen dei siste fem åra var 144 i 1997, 32 i 1998, 18 i 1999, 47 i 2000 og 23 i 2001 (Øyvind 
Vårvik, pers. medd.).  
 
Av det totale estimerte innsiget, varierte innslaget av smålaks mellom 73 % i 1999 og 35 % i 1996, 
i 2001 var andelen 40 %. Storlaksen utgjorde 20 % av innsiget i 1995 og 1996, men berre 8 -9 % i 
1997, 1999 og i 2000, i 2001 var andelen 15 % (tabell 3). Av vill smålaks som gjekk opp i 
Suldalslågen, vart ein stabilt høg andel frå 78 % til 82 % fanga under sportsfisket i 1995-1997. I 
1998 og 1999 var fangstandelen lågare med høvesvis 57 % og 52 %, men auka igjen til over 70 % i 
2000 og var 68 % i 2001 (figur 8). Fangstinnsatsen er ikkje kjent for alle år i perioden, men var ca 
850 fiskedøgn i 1998 og omlag 1100 døgn i 1999. Smålaks utgjorde i perioden 1995 til 1997 ein 
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relativt låg andel av den totale gytebestanden (20-26 %). I januar 1999, 2000 og 2001 auka andelen 
smålaks til høvesvis 40 %, 74 % og 49 % (tabell 2).  
  
TABELL 3. Fangst av smålaks, mellomlaks og storlaks nedanfor og ovanfor Sandsfossen og totalt i 
perioden 1995 - 2000, uttak av stamfisk, antal observerte i gytesesongen og totalbestand i 
Suldalslågen. Ved utrekning av andel fanga i fiskesesongen er det rekna at heile bestanden er 
fangbar nedanfor Sandsfossen og fangbar bestand ovanfor Sandsfossen er totalbestanden minus 
fangst nedanfor fossen. Klare oppdrettslaks er ikkje medrekna. I 1997 vart det fanga og sett ut att 7 
mellomlaks og 16 storlaks, i 1998 vart det sett ut att 26 mellomlaks og 24 storlaks. I 1999 var det 3 
og 22 mellom- og storlaks som blei sett ut att, i 2000 høvesvis 24 og 65 mellom- og storlaks, medan 
tala for 2001 er 10 og 41 mellom- og storlaks. Dette er korrigert for i utrekninga av totalbestand 
og fangstandelar. Fangstandelane er maksimum fordi dei er utrekna under føresetnad av at vi ser 
alle fiskane under drivregistreringane og at kvar fisk berre blir fanga ein gong. Det er også 
korrigert for stamfisk som er fanga før fiskesesongen. 
 

Antal laks (%) 
Fangst, sportsfiske Stam- 

Fiske 
Obser- 

vert   
Total - 
Bestand (%) 

 
Fangstandel (%) 

 
År/ 
Sesong 

 
Storleiks 
Kategori 

Nede Oppe Totalt    Nede Oppe Totalt 
Smålaks 69 85 154 5 38 197  (43,8) 35,0 66,4 78,2
Mellomlaks 19 38 57 17 87 161  (35,9) 11,8 26,8 35,4
Storlaks 14 24 38 22 31 91  (20,3) 15,4 31,2 41,8

 
1995/ 
1996 

Sum 102 147 249 44 156 449  (100,0) 22,7 42,4 55,5
Smålaks 43 22 65 0 18 83  (35,3) 51,8 55,0 79,8
Mellomlaks 31 16 47 1 56 104  (44,3) 29,8 21,9 39,6
Storlaks 16 13 29 3 16 48  (20,4) 33,3 40,6 60,4

 
1996/ 
1997 

Sum 90 51 141 4 90 235  (100,0) 38,3 35,2 58,2
Smålaks 131 148 279 1 61 341  (52,4) 38,4 77,9 81,8
Mellomlaks 78 59 137 ? 131 261  (40,1) 29,8 32,2 52,5
Storlaks 1 20 21 ? 44 49  ( 7,5) 2,0 40,8 42,9

 
1997/ 
1998 

Sum 210 227 437 ? 236 651 (100,0) 32,3 53,5 67,1
Smålaks 15 30 45 4 30 79  (46,2) 19,0 46,9 57,0
Mellomlaks 23 24 47 7 37 65  (38,0) 35,4 57,1 72,3
Storlaks 14 14 28 15 8 27  (15,8) 51,9 >100,0 >100,0

 
1998/ 
1999 

Sum 52 68 120 26 75 171  (100,0) 30,4 57,1 70,2
Smålaks 72 76 148 8 131 287  (72,7) 25,1 35,4 51,6
Mellomlaks 17 27 44 5 27 73  (18,5) 23,9 49,1 62,0
Storlaks 7 16 23 14 20 35  (8,9) 22,6 51,6 74,2

 
1999/ 
2000 

Sum 96 119 215 27 178 395  (100,0) 24,7 39,5  55,3
Smålaks 108 130 238 5 75 318  (53,4) 34,0 61,9 74,8
Mellomlaks 88 85 173 16 61 226  (37,9) 38,9 56,7 76,5
Storlaks 27 65 92 8 17 52  (8,7) 56,3 >100,0 >100,0

 
2000/ 
2001 

Sum 223 280 503 29 153 596  (100,0) 37,7 70,0 85,0
Smålaks 38 46 84 4 36 124  (40,1) 30,6 53,5 67,7
Mellomlaks 39 52 91 12 48 141  (45,6) 27,9 49,1 65,0
Storlaks 22 34 56 9 20 44  (14,2) 47,8 87,2 >100,0

 
2001/ 
2002 

Sum 99 132 231 25 104 309  (100,0) 31,9 57,1 74,5
 
 
Andelen mellomlaks i lakseinnsiget har variert mellom 18 % i 1999 og 45 % i 2001. Fangstandelen 
for denne gruppa var minst i 1995 med 35 % og størst i 1998 med 72 %. Innsiget av storlaks var 
størst i 1995 med 91 stk., som er nær tre gonger fleire enn i 1998 då det totale innsiget av storlaks 
vart utrekna til 27 individ. I 2001 var innsiget av storlaks 46. Fangstandelen av storlaks varierte 
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mellom 42 % og 60 % dei tre første åra i perioden, var 74 % i 1999 og vart estimert til over 100 % i 
1998, 2000 og 2001. Denne fangstandelen er sjølvsagt for høg, og den aukande fangstandelen dei 
siste åra indikerer at storlaks som blir sett ut att kan bli fanga igjen (figur 8). | 
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FIGUR 8. (Venstre) Estimerte fangstandelar for stor-, mellom og smålaks for fangståra 1995-
2001. (Høgre) Estimert fangstandel i høve til kor mange stor- og mellomlaks som blei sett ut at i 
elva i åra 1995 – 2001. 
 
Antalet daude laks observert ved drivteljingane har vore litt høgare etter 1997, då "fangst og slepp" 
-fisket starta opp i Suldalslågen, samanlikna med dei føregåande åra. I januar 2002 vart det 
registrert 3 daude mellomlaks og 2 daude storlaksar. I januar 2001 registrerte vi to daude 
mellomlaks (ein med carlinmerke), to daude storlaksar (ein med carlinmerke), og ein daud aure. I 
januar 2000, då teljingane blei gjennomført seint i gyteperioden, observerte vi tre daude 
mellomlaks og to daude storlaks, tidlegare er det berre observert tre daude laksar, ein mellom og 
ein storlaks i 1996, og ein storlaks i 1999. Det er ikkje observert daude smålaks noko år. 
  
5.9 Gytebestand og eggtettleik  
Med utgangspunkt i ein gjennomsnittleg fangstandel på 40 % for fleirsjøvinter laks og 80 % for 
smålaks, og korrigert for uttak under stamfisk, er det rekna ut antal laksehoer som gytte i 
Suldalslågen årleg i perioden 1957 til 2001. Innslaget av hoer er sett til 78 % for 
fleirsjøvinterfisken og 20 % for smålaksen. Gjennomsnittsvekta er sett til 7,8 kg for 
fleirsjøvinterfisken og 2,5 kg for einsjøvinterfisken. 
 
FIGUR 9. Gjennomsnittleg estimert 
eggtettleik ut frå fangst (grå søyle) i 
Suldalslågen i perioden 1957-2001. For 
åra 1995 til 2001 er det også vist 
estimert eggtettleik utrekna på grunnlag 
av den observerte gytebestanden (svarte 
punkt). Dei to heiltrekte linjene 
representerer ulike nedre grenser for 
tettleik for å sikre full smoltproduksjon 
(sjå Jonsson mfl. 1998). 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Eg
g 

pe
r m

²

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
 
 
For åra 1995-2001 er den aktuelle gytebestanden observert, og bestandsfekunditeten er også 
estimert på bakgrunn av observasjonane, med føresetnad om høvesvis 70 %, 80 % og 20 % hoer 
mellom stor-, mellom og smålaksane, og lik gjennomsnittleg vekt for gytefisken som for fiskane 
som blei fanga. For dei åra då begge metodane er brukt, var bestandsfekunditeten lågare med 
utgangspunkt i den observerte gytebestanden, samanlikna med når gytebestanden er utrekna på 
bakgrunn av fangsttala. I 2001 var eggtettleiken basert på gytefiskregistreringane markert lågare 
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enn tettleiken basert på fangsttala frå fiskesesongen, med høvesvis 0,35/m² og 1,29/m², i 2000 var 
skilnaden mellom estimata endå større (figur 9). 
 
Antal fleirsjøvinter laksehoer varierte frå maksimum 938 i 1964 til minimum 35 i 1998, men så 
seint som i 1989 var det estimerte antalet 739 (figur 10). Dei siste ti åra har antalet dermed variert 
med ein faktor på 21. Dei sju siste åra har det vore færre enn 150 laksehoer som gytte i elva kvart 
år, og dette er færre enn i nokon femårs periode tidlegare. 
 
 
 
FIGUR 10. Estimert antal gytehoer av 
fleir-sjøvinter laks og smålaks i 
Suldalslågen i perioden 1957 til 1994, 
og observert antal gytehoer i perioden 
1995 - 2001. Det er rekna at 40 % av 
fleir-sjøvinter laks og 80  % av 
smålaksen blir fanga i fiskesesongen i 
åra før 1995.  
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Trass i at andelen smålaks i bestanden har auka jamt i heile perioden frå 1957, er det først dei siste 
åra at eggbidraget frå denne storleiksgruppa har vorte nemneverdig. Fram til 1994 utgjorde den 
estimerte andelen egg gytte av smålaks, berekna på bakgrunn av fangstandelar, aldri meir enn 3 % 
av total eggmengd. Gjennomsnittleg bidrag i perioden frå 1957 til 1994 var 0,5 %. Med tilsvarande 
metode har det gjennomsnittlege bidraget dei siste sju åra vore 2,3 %.  
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FIGUR 11. Andel egg gytt av stor-, 
mellom- og smålaks i perioden 1995/96 
til 2001/02, basert på drivteljingar. 
 
 
 
 Drivteljingane gjev ein betre oversikt over samansettinga i gytebestanden, og ut frå anteken 
kjønnsfordeling på 70 %, 80 % og 20 % hoer mellom stor-, mellom og smålaksen, blir bidraget frå 
smålaksen dei siste sju åra 6,2 %, med eit maksimum i 1999/2000 med 13,6 % (figur 10 og 11).  
 
5.10 Oppgang av laks i laksetrappene i Sandsfossen 
I 2001 vart det registrert ein oppgang på 316 laks i laksetrappa på nordsida av Sandsfossen fordelt 
på 45 storlaks (14 %), 139 mellomlaks (44 %) og 132 smålaks (42 %). Dette er den tredje største 
oppgangen av laks som er registrert sidan 1987. Det lågaste antalet smålaks vart registrert i 1996 
med berre 46 stk., medan det desidert høgaste antalet vart registrert i 1997 med 663 smålaks (figur 
12). Det er berre i 1987 at det er registrert fleire storlaks i trappa enn i 2001, og av mellomlaks er 
det berre i 2000 at antalet som har gått opp trappa har vore større enn i 2001. 
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FIGUR 12. Antal storlaks, mellom-
laks og smålaks som er registrert 
årleg i laksetrappa i Sandsfossen. 
Klare oppdretts-laks er ikkje 
medrekna, i 2001 var dette 19 smålaks 
og 4 storlaks (Suldal Elveigarlag).  
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I laksetrappa på sørsida av Sandsfossen vart det registrert totalt 303 laks i 2001, fordelt på 31 % 
smålaks, 34 % mellomlaks og 35 % storlaks (Anders Lamberg, pers. medd). Storlaks utgjorde 
dermed ein større andel av laksen som gjekk opp trappa på sørsida samanlikna med andelen i 
trappa på nordsida, høvesvis 35 % og 14 %. Det gjekk opp om lag like mange laks i dei to 
trappene, høvesvis 303 og 316, totalt 619. I tillegg kunne det gå laks opp Sandsfossen utan å bli 
registrert.    
 
Ut frå fangst og gytefiskteljingar vart det rekna ut eit totalt innsig på 309 laks til Suldalslågen i 
2001. I dei to trappene vart det registrert til saman 619 laks, altså dobbelt så mykje som anslaget for 
totalt innsig, i tillegg kunne det gå laks opp Sandsfossen utan å bli registert. Dersom ein likevel 
reknar at alle laksane gjekk opp trappene på nord- og sørsida, var det 619 laks som passerte 
Sandsfossen. Av desse vart netto 106 fanga og tekne ut av elva ovanfor Sandsfossen i 
fiskesesongen og under stamfisket, den resterande bestanden burde dermed vere på 513 laks. I 
januar 2002 vart det observert 104 laks ovanfor Sandsfossen, altså berre 20 % av det ein burde 
forvente.     
 
5.12 Sjøaure; registreringar i trappa, fangst og observasjon i januar 
 
Det blir årleg registrert eit stort antal sjøaure i laksetrappa i Sandsfossen. I 2001 var antalet 2630, 
men det høgaste antalet som er registrert var 3610 i 1990 (ANON 1994). Det var ein svak tendens 
til avtakande fangst av sjøaure i Suldalslågen i perioden 1987 – 1996, men dei siste fem åra har 
fangstane vore stabile rundt 400 aure per år (figur 13).  
 
For dei tre siste åra er det skilt mellom aure mindre enn eit kg, mellom 1 og 3 kg, og aure større enn 
3 kg. Tala frå desse tre åra viser at mellom 80 og 90 % av auren som går opp trappa er mindre enn 
1 kg. Mange av desse aurane er truleg blenkjer som det ikkje blir fiska på i fiskesesongen, og desse 
aurane er heller ikkje talt med i gytebestanden under drivteljingane. 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 13. Antal sjøaurar som er 
registrerte i laksetrappa i Sandsfossen 
i perioden 1987-2001 (søyler) og 
totalfangst (antal) av sjøaure i 
Suldalslågen i perioden 1984–2001 
(linje). Merk ulik y-akse. 
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Av det totale antalet aure som blir registrert i fisetrappa er det ein låg andel som blir fanga i 
fiskesesongen, gjennomsnittleg 22 % dei siste 10 åra, med variasjon frå 12 % til 41 % mellom år. 
Dersom ein antek at 70 % av aurane mindre enn 1 kg som går opp trappa er blenkjer under 
minstemålet for fangst, ville den fangbare bestanden i 2001 ha vore på 966 aure. Fangsten i 2001 
var på 492 aure oppom Sandsfossen, noko som utgjer ein fangstandel på 51 %. Tilsvarande 
utregning for 1999 og 2000 gjev fangstandelar på høvesvis og 31 % og 30 %.  
 
Registreringane av aure >1 kg ved dei tre teljingane i 2001/02 sesongen varierte mellom 307 i 
november og 77 aure i desember. I januar var det observert 126 aure >1 kg. Auren gyt tidlegare enn 
laksen og teljingane viser at store delar av gytebestanden forlet elva etter gytinga er over. I trappa 
på nordsida var det ein oppgang på totalt 253 aurar >1 kg. I 2001 vart det totalt fanga 493 aurar 
med ei gjennomsnittsvekt på 1,15 kg, og den låge snittvekta indikerer at det meste av auren som 
blei fanga var mindre enn 1 kg. Dersom ein antek at 25 % av aurane som blei fanga var større enn 1 
kg, tilseier dette ein total fangst på 123 aure >1 kg. I november blei det talt 307 aure, det passerte 
dermed minst 430 aure > 1 kg forbi Sandsfossen. Dette indikerer at ca 60 % av aurebestanden > 1 
kg, eller ca 180 stk. i denne storleikskategorien gjekk opp trappa på nordsida av elva, og at dei 
resterande 40 % (ca. 120 stk) gjekk opp trappa på sørsida eller fossen. Videokameraet registrerte 
334 aurar i trappa på sørsida i 2001 (Anders Lamberg, pers. medd.), men det er ikkje kjent kor 
mange av desse som var større  enn 1 kg. 
 
5.13 Temperatur ved første fødeopptak, laks 
 
Vasstemperaturen i Suldalslågen ved Tjelmane langt nede i elva er lågare i november, desember, 
januar og februar samanlikna med øvst i elva ved Suldalsosen. Dette skuldast nedkjøling av 
elvevatnet frå Suldalsosen og nedover til Tjelmane på grunn av låge lufttemperaturar og/eller 
tilførslar av kaldt vatn frå tilløpsbekker. Dette var også tilfelle i 2001, då det i kalde periodar var 3 
°C skilnad i temperaturen oppe og nede i Suldalslågen. Frå april til september er temperaturane 
normalt høgare nede i elva samanlikna med i utløpet frå Suldalsosen på grunn av luftoppvarming, 
også i 2001 var dette tilfelle, og spesielt i ein periode midt i mai var skilnadene store (figur 14).  
 
Låg temperatur ved første fødeopptak er anteke å føre til låg overleving på lakseyngelen. Basert på 
temperaturar i perioden frå 1980 til 2000 konkluderte ein med at dersom laksen gyt den 15. 
november ved Suldalsosen vil temperaturen ved swim-up variere mellom 5 og 7 °C, ved gyting den 
15. desember rundt 8 °C, og ved gyting den 15. januar vil temperaturen i swim-up perioden normalt 
vere over 9 °C (Sægrov mfl. 2001). Laksen kan gyte litt tidlegare ved Tjelmane for at yngelen skal 
få den same swim-up temperaturen som ved Suldalsosen, men skilnaden er relativt liten for gyting i 
desember og første halvdel av januar (Sægrov mfl. 2001). For at temperaturen skal vere over 9 °C 
ved første fødeopptak dei fleste år konkluderte Sægrov mfl. (2001) på bakgrunn av temperaturdata 
frå perioden 1980 til 2000 med at gytinga ikkje bør skje før 1. januar i øvre del av elva, og ikkje før 
15. desember i nedre del av Suldalslågen. 
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FIGUR 14. Gjennomsnittlig 
månadstemperatur (°C) ± 95 % 
konfidensintervall ved Suldalsosen og 
Tjelmane i Suldalslågen frå 1979 til 
2000 og døgnsnitt (°C) for 2001.  
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I 2001 starta den andre perioden av det seksårige prøvereglementet, og i følgje Arve Tvede (pers. 
medd.) har dette medført ein temperaturauke i elva på om lag 100 døgngrader i 2001. 
Temperaturen var generelt låg vinteren 2001, og sommartemperaturen i mange vassdrag var høgare 
enn i åra før. Saman med endringane i vassføringa har dette ført til at temperaturen ved første 
fødeopptak ("swim-up") for laks var market høgare enn på mange år. Gyting rundt 15. desember 
har berre gjeve høgare "swim-up" temperatur i 1984, 1985 og 1988, og gyting 1. og 15 januar har 
berre gjeve  høgare "swim-up" temperatur i 1988 (figur 15, vedleggstabell 4 & 5). Det er difor 
venta høgare overleving på lakseyngelen som kom opp av grusen i 2001 samanlikna med dei 
føregåande åra.  
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FIGUR 15. Utrekna gjennomsnittstemperatur dei første sju døgna etter ”swim-up” av lakseyngel 
dersom gytinga skjedde 15. nov., 1. og 15. des. og 1. og 15. jan. ved Suldalsosen og ved Tjelmane i 
Suldalslågen i perioden frå 1980 til 2001.  
 
5.14 Eggutviklingstid i klekkeriet 
For å kontrollere om eggutviklingstida til Suldalslaksen er i samsvar med modellen til Crisp (981, 
1988) er egg/yngelutvikling utrekna for egg innlagt i klekkeriet. Temperaturen i klekkeriet var stort 
sett målt ein gong i døgnet (Øyvind Vårvik, pers. medd.), for dei datoane som mangla registrering 
vart gjennomsnittet mellom målingane før og etter nytta.  
 
I 2000/2001 sesongen var det stryking ved seks ulike tidspunkt, første stryking var 20. desember 
2000, medan siste strykedato var 29. januar 2001 (tabell 4). Det blei overført fisk til 
startfôringshallen ved tre høve, og det blei opplyst at første fødeopptak var nokre dagar etterpå, det 
er her lagt til to dagar (Øyvind Vårvik, pers. medd.). Når ein samanliknar denne datoen med den 
berekna datoen for første fødeopptak, viser det seg at dato for første fødeopptak kjem noko 
tidlegare enn estimert for den første og sist strokne gruppa, og noko seinare enn forventa for den 
andre og nest siste gruppa. Totalt er det likevel svært godt samsvar mellom forventa og reell 
utviklingstid (tabell 4) 
 
TABELL 4. Strykedato, dato for overføring til startfôringshall, første fødeopptak og estimert første 
fødeopptak for laksegg/yngel i klekkeriet i Suldal for gytesesongen 2000/2001. Øyvind Vårvik, pers. 
medd.  
 Dato 

Strykedato 20.12 28.12 02.01 09.01 15.01 29.01 

Overføring til startfôring 24.05 01.06 01.06 01.06 05.06 05.06 

Første fødeopptak 26.05 03.06 03.06 03.06 07.06 07.06 

Estimert første fødeopptak 29.05 01.06 02.06 03.06 05.06 08.06 

Avvik, dagar +3 -2 -1 0 -2 +1 
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6 DISKUSJON 
 
I januar 2002 vart det observert 104 gytelaks i Suldalslågen, tilsvarande 5,0 laks pr. kilometer 
elvestrekning. Gjennomsnittleg tettleik av gytelaks dei siste sju åra har vore 6,7 pr. kilometer.  
 
I gytesesongen 2001/02 vart det gjennomført drivteljingar ved tre høve, ein gong i slutten av 
november, i midten av desember og i starten januar. Ved dei tre teljingane vart det observert 
høvesvis 101, 72 og 104 laks. Når ein korrigerar for uttaket av stamfisk mellom første og andre 
teljing, blir den største relative skilnaden i antal laks mellom teljingane 29 %, noko som indikerer 
at metoden gjev nivået for gytebestanden. Andel laks av dei ulike storleikskategoriane varierte lite 
ved dei tre teljerundane, også ein indikasjon på at metoden er eigna til føremålet.  
 
Fordelinga av laks på dei ulike elveavsnitta varierte ein del mellom dei ulike teljingane. Andelen 
laks nedom Juvet avtok utover i gytesesongen. Temperaturen i elva var under 5 °C ved Tjelmane i 
heile perioden, det er derfor lite truleg at laks har passert Juvet mellom teljingane. I nedre del av 
elva var det relativt mykje gyteaktivitet ved første teljing i november, medan det var låg  
gyteaktivitet på områda nedom Juvet i desember og januar. Det er dermed ikkje usannsynleg at ein 
del laks kan ha sleppt seg ned forbi Sandsfossen i frå nedre del av elva etter at dei var ferdige med 
gytinga. Oppom Juvet auka tettleiken frå desember til januar og dette kan forklarast med litt betre  
observasjonstilhøve i januar og/eller at laks har trekt ned frå områda oppom Suldalsosen utover i 
gytesesongen.  
 
I 2001 vart det fanga 231 laks i Suldalslågen, av desse vart 10 mellomlaks og 41 storlaks sette 
tilbake i elva, uttaket i fiskesesongen var dermed 180 laks. Under stamfisket vart det teke opp 25 
laks, totalt uttak var dermed 205 laks av eit estimert innsig på 309. Uttaket under sportsfisket var 
dermed 58 %, og total uttak inkludert stamfisket var 66 %. I dei to trappene vart det registrert til 
saman 619 laks, altså dobbelt så mykje som anslaget for totalt innsig, i tillegg kunne det gå laks 
opp Sandsfossen utan å bli registert. Av dei 619 laksane som gjekk opp trappene vart 106 tekne ut 
av elva ovanfor Sandsfossen, restbestanden oppe burde dermed vere på minst 513 laks. Dei 104 
som vart observerte i januar 2002 utgjorde dermed berre 20 % av det ein burde forvente. Skilnaden 
mellom forventa og observert gytebestand kan ha fleire årsaker. Laks kan gå opp trappene for 
seinare å gå ned att fossen der han kan bli fanga, han kan forlate området eller gå opp og bli 
registrert i ei av trappene ein eller fleire gonger til.    
    
For storlaksen har det vore ein markert endring dei to siste åra. I perioden 1995 til 1999 gjekk 
mellom 4 og 26 % av storlaksen opp laksetroppa på nordsida av elva, men i 2000 og 2001 er antalet 
storlaks registrert i laksetrappa høgare enn bestandsestimatet oppom Sandsfossen. For storlaksen 
sin har dette skjedd etter at den nye tappa på sørsida av elva har opna, og registreringane i 2001 
viste at det gjekk meir storlaks opp trappa på sørsida enn i den på nordsida. Dei siste åra har det 
vore praktisert fang og slepp i Suldalslågen, og spesielt dei to siste sesongane har det vore sett 
tilbake ein god del storlaks. Ein samanhang mellom fangstande og antal laks sett tilbake i elva 
indikerer at fleire av laksane blir fanga meir enn ein gong.  
 
Av dei 316 laksane som passerte laksetrappa på nordsida av Sandsfossen i 2001, var 2,5 % var 
feittfinneklypt. Under stamfisket i november-desember var andelen 14,7 %. Tilsvarande skilnad i 
andel merka frå trapperegistreringane og stamfisket var det i 2000 (Sægrov mfl. 2001). Skilnaden i 
andel merka fisk indikerer at det vandrar ein del framand laks opp i Suldalslågen, og at mange av 
dei som ikkje blir fanga går ut att før midt i november, dvs. før stamfisket starta og før den første 
gytefisketeljinga. Denne forklaringa føreset sikker identifikasjon av laksane i trappa. I gjennomsnitt 
har det i perioden 1998- 2000 vore eit innslag på 22 % feittfinneklypt laks i fangsten under 
stamfisket, medan innslaget i laksetrappa og fangsten har vore langt lågare. Det er sannsynleg at 
laks av Suldalsstamme dominerer under stamfisket, men dei fleste år blir det fanga utgytte 
laksehoer i siste halvdel av november. 
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Det har alle år vore høgast tettleik av laks på områda rett ovanfor Juvet. Dette var også tilfellet i 
januar 2002, med ein tettleik på 21 laks per km. I motsetnad til tidlegare år blei det januar 2002 
registrert fleire smålaks oppom Juvet samanlikna med nedom.  
 
Hone dominerer i gruppa mellomlaks og storlaks, med gjennomsnittleg 78 % hoer i åra 1993 til 
1996. Når ein korrigerer for skeiv kjønnsfordeling, har det vore færre enn 150 laksehoer i denne 
storleikskategorien som har gytt i elva kvart år sidan gytesesongen 1993/94. I 2001/02 var det 52 
mellom- og storlakshoer i gytebestanden, og i tillegg 7 smålakshoer, totalt 60. Berekna eggtettleik 
for 2001/02 blir 0,35 egg per m². Dersom ein set eit gytebestandsmål på 2,5 lakseegg/m² for 
Suldalslågen, må det gyte 280 laksehoer med ei gjennomsnittsvekt på 7,8 kg. Dette målet har ikkje 
vore nådd sidan gytesesongen 1992/93.   
 
Smoltårgangane frå 1997 og 1998 er gytt i ein periode med låg eggtettleik. Berekna innsig av 
smoltårgangen frå 1998 er på 758 individ mot 416 individ frå 1997-årgangen Dette indikerer at 
smoltårgangen som gjekk ut i 1998 har hatt betre overleving i sjøen samanlikna med smoltårgangen 
frå 1997. Den høge tettleiken av lakselus i oppdrettsanlegga i 1997 førte sannsynlegvis til eit høgt 
smittepress og dødelegheit på smolten som gjekk ut dette året. Det var låg tilbakevandring av denne 
smoltårgangen til dei fleste elvane på Vestlandet. I 1998 var smittepresset frå lakselus langt lågare 
enn i 1997 på Vestlandet, og smoltårgangen frå dette året gav eit betydeleg innsig av smålaks i 
1999 og mellomlaks i 2000 til mange elvar. Det er likevel viktig å merkje seg at fisketrykket i sjøen 
vart redusert desse åra slik at ein høgare andel av innsiget nådde fram til elvane.  
 
Låg temperatur ved første fødeopptak (dvs. under 8 °C) er anteke å medføre låg overleving på 
lakseyngelen (Jensen mfl. 1991, Sægrov mfl. 2000). Dersom laksen gyt den 15. november ved 
Suldalsosen vil temperaturen ved swim-up variere mellom 5 og 7 °C, ved gyting den 15. desember 
rundt 8 °C, og ved gyting den 15. januar vil temperaturen i swim-up perioden normalt vere over 9 
°C. Laksen kan gyte litt tidlegare ved Tjelmane for at yngelen skal få den same swim-up 
temperaturen som ved Suldalsosen, men skilnaden er relativt liten for gyting i desember og første 
halvdel av januar. I enkeltår kan tidlig gyting likevel medføre relativt høg swim-up temperatur. For 
sesongen 2000/01 ville gyting etter 15. desember gje ein markert høgare temperatur ved swim-up 
enn dei aller fleste tidlegare år med temperaturmålingar. Ein del av temperaturauken skuldast 
endringane i vassføring våren 2001, som medførte ein temperaturauke i elva tilsvarande 100 
døgngrader i perioden mai-oktober 2001 (Arve Tvede, pers. medd.). Det var også generelt låge 
temperaturar vinteren 2001, og jamt høgare junitemperatur i mange vassdrag samanlikna med dei 
føregåande åra. Samla tilseier desse tilhøva at det er betre overleving på lakseyngelen klekt i 2001 
samanlikna med dei føregåande 10 åra i Suldalslågen.  
 
Dersom ein reknar at swim-up temperturen bør vere over 9 °C for å sikre god overleving på 
lakseyngelen, bør laksen i Suldalslågen ikkje gyte før 1. januar. Temperaturdata frå 2001 indikerer 
at vassføringa i noverande periode vil gje god overleving ved gyting så tidleg som 15. desember.  
Gjennomsnittleg stryketidspunkt for stamlaks er dei fleste år i første halvdel av januar (Heggberget 
1988, Øyvind Vårvik, pers. medd.), det ser dermed ut til å vere godt samsvar mellom forventa og 
reelt gytetidspunkt ut frå temperaturtilhøva i Suldalslågen, og gytetidspunkt og temperatur ved 
swim-up i andre laksebestandar (Jensen mfl. 1991). Kontroll av utviklingstida av egg frå 
Suldalslaks i klekkeriet viser at denne er i samsvar med forventinga ut frå modellen til Crisp (1981, 
1988). Gytefiskteljingane i 2001/2002 og stryking av stamfisk tilseier at det gyt laks i Suldalslågen 
i perioden frå november til februar, og gyteperioden er dermed lenger enn det som tidlegare har 
vore anteke ut frå tidspunktet for stryking av stamlaks (Heggberget 1988).   
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8 VEDLEGGSTABELLAR 
 
 
VEDLEGGSTABELL 1. Observasjonar av laks og aure under drivteljingar i Suldalslågen .19. og 
20. november 2001. Kvar strekning er ein km lang, og namna som er nytta er ved nedre enden av 
kvar strekning. Vassføringa var 19 m3/sekund ved Stråpa (minstevassføring) og auka nedover elva 
til 24 m³/s ved Sandsfossen. Sikta var 8-9 meter, tilsvarande ei samla observasjonsbreidde på 
maksimum 40 meter for to observatørar. 
 
Strekning Laks  Aure Anna 
Nr Nam (til) Stor Mellom Små Totalt  
1 Sandsfossen 1 1 2 4 0 1 stl m /Carlinm. (høyre, side)
2 Tjelmane 2 1 4 7 18 Litt gyting 
3 Helland 1 8 5 14 23 Laksegyting, dverghannar i grop
4 Gamal bru (Mo) 1 1 1 3 30 Noko auregyting
5 Lahammar- Neset 4 11 6 21 30 Stl på grop. litt auregyting, 150 

blenkje, 1 sml m/Carlin (venstre )
6 Hanakam 0 1 0 1 2 Ingen gyting, 100 blenkje
7 Resmohamrane 0 2 3 5 15 Ingen gyting

Sum Juvet – Sandsfossen 9 25 21 55 118  
Antal / km Juvet – 
Sandsfossen 

1,3 3,6 3,0 7,9 16,9  

Prosent Juvet – Sandsfossen 16,4 45,5 38,2 100,0   
8 Juvet 0 2 1 3 5 1sml & ml på grop, lite gyting
9 Kvamsøyno 2 3 3 8 25 Ein sml. på grop

10 Litlaneshølen 2 1 0 3 7 Litt auregyting
11 Flotto 0 2 0 2 15 Ein ny laksegrop
12 Duøy (Gardvoll) 3 2 0 5 10 Litt auregyting
13 Herabakkahølen (bakkant) 1 3 0 4 29 Noko auregyting, 100 blenkje
14 Ritland 2 2 0 4 4 Inga gyting
15 Bakkahølen 2 0 2 4 20 Få groper
16 Steinsholmen (Notto) 3 0 1 4 15 Gamle groper, ingen aktivitet
17 Steinshølen 1 0 1 2 14 Gamle groper, ingen aktivitet
18 Tjøstheimroren 0 1 0 1 13 Få auregroper, ingen aktivitet
19 Lunde bru 0 1 1 2 14 Inga gyting
20 Presthølen 0 1 1 2 15 Få auregroper, ingen aktivitet
21 Notahølen 0 2 0 2 3 Noen auregroper, ingen aktivitet

Sum ovanfor Juvet 16 20 10 46 189  
Antal / km ovanfor Juvet 1,1 1,4 0,7 3,3 13,5  
Prosent ovanfor Juvet 34,8 43,5 21,7 100,0 194,8  
Total sum 25 45 31 101 307  
Totalt antal / km 1,2 2,1 1,5 4,8 14,6  
Prosent 24,8 44,6 30,7 100,0   
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VEDLEGGSTABELL 2. Observasjonar av laks og aure under drivteljingar i Suldalslågen 11. og 
12.desember 2001. Kvar strekning er ein km lang, og namna som er nytta er ved nedre enden av 
kvar strekning. Vassføringa var 19 m3/sekund ved Stråpa (minstevassføring) og auka nedover elva. 
Til 24 m³/s ved Sandsfossen. Sikta var 9-10 meter, tilsvarande ei samla observasjonsbreidde på 
maksimum 40 meter for to observatørar. Dei daude laksane inngår i estimatet av gytebestanden. 
 
Strekning Laks Aure Anna 
Nr Nam (til) Stor Mellom Små Totalt 
1 Sandsfossen 0 0 0 0  
2 Tjelmane 3 2 0 5 9 1 ml + 1 stl død
3 Helland 0 2 2 4 2 1 utgytt ml ho
4 Gamal bru (Mo) 0 2 0 2 0
5 Lahammar- Neset 4 5 5 14 3 mange gytegroper (GG)
6 Hanakam 1 2 0 3 6
7 Resmohamrane 0 3 2 5 5 2 ml aktiv på GG

Sum Juvet – Sandsfossen 8 16 9 33 25
Antal / km Juvet – Sandsfossen 1,1 2,3 1,3 4,7 3,6
Prosent Juvet – Sandsfossen 24,2 48,5 27,3 100,0   

8 Juvet 0 0 0 0 1
9 Kvamsøyno 0 2 3 5 9 ein del GG

10 Litlaneshølen 1 2 0 3 2 sporadisk GG
11 Flotto 0 0 0 0 3 GG som i november
12 Duøy (Gardvoll) 0 1 0 1  
13 Herabakkahølen (bakkant) 4 3 2 9 6 1 stl m/carlin, aktivitet på GG
14 Ritland 0 1 0 1 10 ein aure manglar 1 auge
15 Bakkahølen 0 2 3 5  nokre gropar
16 Steinsholmen (Notto) 0 0 1 1 2 Gyteområde uten fisk
17 Steinshølen 3 0 0 3  hann + 2 hoer på grop
18 Tjøstheimroren 0 1 1 2 4
19 Lunde bru 0 3 3 6 12 Nokre GG, ingen aktivitet
20 Presthølen 0 0 0 0 2 2 GG (gamle, nye ?)
21 Notahølen 0 1 2 3 1 ingen GG

Sum ovanfor Juvet 8 16 15 39 52
Antal / km ovanfor Juvet 0,6 1,1 1,1 2,8 3,7
Prosent ovanfor Juvet 20,5 41,0 38,5 100,0 53,6
Total sum 16 32 24 72 77
Totalt antal / km 0,8 1,5 1,1 3,4 3,7
Prosent 22,2 44,4 33,3 100,0     
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VEDLEGGSTABELL 3. Observasjonar av laks og aure under drivteljingar i Suldalslågen 4. og 5. 
januar 2001. Kvar strekning er ein km lang, og namna som er nytta er ved nedre enden av kvar 
strekning. Vassføringa var 13 m3/sekund ved Stråpa (minstevassføring) og auka til 15 m³/sek ved 
Sandsfossen. Sikta var 10-11 meter, tilsvarande ei samla observasjonsbreidde på 40 meter for to 
observatørar. Dei daude laksane inngår i estimatet av gytebestanden. 
 
Strekning Laks Aure Anna 
Nr Nam (til) Stor Mellom Små Totalt 
1 Sandsfossen 0 0 1 1 0
2 Tjelmane 1 6 2 9 6 Nokre GG, 2 daude ml
3 Helland 1 1 2 4 4 Ingen gyteaktivitet
4 Gamal bru (Mo) 0 0 1 1 2 Noko aure GG .
5 Lahammar- Neset 

2 6 8 16 12
Mange GG, gyting pågår, 50 

blenkjer
6 Hanakam 1 0 0 1 2 Inga gyting
7 Resmohamrane 0 0 2 2 2 Groper som før

Sum Juvet – Sandsfossen 5 13 16 34 28
Antal / km Juvet – Sandsfossen 0,7 1,9 2,3 4,9 4,0
Prosent Juvet – Sandsfossen 14,7 38,2 47,1 100,0   

8 Juvet 1 3 2 6 0 Sprette GG
9 Kvamsøyno 3 10 8 21 52 Ein del GG, gyteaktivitet

10 Litlaneshølen 1 2 2 5 1 Nokre GG
11 Flotto 1 1 2 4 8 Nokre GG
12 Duøy (Gardvoll) 0 0 0 0 0
13 Herabakkahølen (bakkant) 2 2 0 4 5 Nokre aure GG, ein daud Stl.
14 Ritland 0 2 0 2 4 Inga gyting
15 Bakkahølen 0 0 0 0 3 Nokre store GG ved øya
16 Steinsholmen (Notto) 0 2 1 3 2 Noko gyting (aure?), som før
17 Steinshølen 2 2 0 4 4 Ein del GG øvst i sona
18 Tjøstheimroren 0 2 2 4 9
19 Lunde bru 

4 6 3 13 6
Mykje GG øvst på sona, 

daud ml + stl
20 Presthølen 0 2 0 2 2 Noko GG. V idr. Pl
21 Notahølen 1 1 0 2 2 Litt GG øvst

Sum ovanfor Juvet 15 35 20 70 98
Antal / km ovanfor Juvet 1,1 2,5 1,4 5,0 7,0
Prosent ovanfor Juvet 21,4 50,0 28,6 100,0 101,0
Total sum 20 48 36 104 126
Totalt antal / km 1,0 2,3 1,7 5,0 6,0
Prosent 19,2 46,2 34,6 100,0    
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VEDLEGGSTABELL 4. Teoretisk utrekna dato for klekking og første fødeopptak (swim-up) for laks i høve til ulike gytedatoar i Suldalslågen ved Suldalsosen i perioden 1980 
til 2001. Gjennomsnittleg temperatur for dei sju første dagane frå og med utrekna swim-up dato er også gjeve i tabellen (T (°C)).  

  15. oktober  1. november  15. november  1. desember  15. desember  1. januar 15. januar 

ÅR  
Klekk-

ing 
Swim-

up 
T 

(°C)  
Klekk-

ing 
Swim-

up 
T 

(°C)  
Klekk-

ing 
Swim-

up 
T 

(°C)  
Klekk-

ing 
Swim-

up 
T 

(°C)  
Klekk-

ing 
Swim-

up 
T 

(°C)  
Klekk-

ing 
Swim-

up 
T 

(°C)
Klekk-

ing 
Swim-

up 
T 

(°C) 
1980  29. jan. 13. mai. 4,2  8. mar. 8. jun. 5,6  3. apr. 20. jun. 7,1  26. apr. 1. jul. 8,5  11. mai. 8. jul. 10,3  25. mai. 14. jul. 10,2  4. jun. 18. jul. 10,5 
1981  31. jan. 15. mai. 4,4  16. mar. 10. jun. 4,9  11. apr. 25. jun. 6,8  30. apr. 6. jul. 8,1  12. mai. 12. jul. 7,8  25. mai. 20. jul. 9,2  3. jun. 25. jul. 9,5 
1982  20. jan. 2. mai. 4,3  4. mar. 30. mai. 5,2  2. apr. 15. jun. 6,8  24. apr. 27. jun. 8,7  7. mai. 4. jul. 7,6  20. mai. 12. jul. 9,6  30. mai. 17. jul. 9,4 
1983  19. jan. 29. apr. 4,8  1. mar. 27. mai. 4,8  29. mar. 14. jun. 5,1  20. apr. 29. jun.  3. mai. 8. jul. 8,5  16. mai. 15. jul. 7,7  27. mai. 22. jul. 9,6 
1984  4. feb. 

  
17. mai.

 
4,4  14. mar. 

  
10. jun.

 
4,7  8. apr. 

  
26. jun.

 
5,6  29. apr.

  
8. jul. 

 
9,6  12. mai.

  
13. jul.

 
9,8  26. mai. 19. jul. 9,7  4. jun. 24. jul.  

1985   

    

    

     24. mai. 14. jul. 10,0  3. jun. 19. jul. 10,4
1986  24. jan.

   
13. mai.

 
3,7  9. mar. 

  
12. jun.

 
4,4  8. apr. 

  
1. jul. 

 
6,6  1. mai. 

  
12. jul.

 
8,9  15. mai.

  
18. jul.

 
9,5  29. mai.

  
24. jul.

 
10,2  9. jun. 

  
29. jul. 

 
10,8 

1987    
1988  11. jan. 20. apr. 3,6  18. feb. 20. mai. 4,6  19. mar. 7. jun. 6,6  13. apr. 19. jun. 9,2  29. apr. 26. jun. 10,6  14. mai. 2. jul. 12,9  26. mai. 5. jul. 13,0 
1989  12. jan. 16. apr. 4,4  20. feb. 18. mai. 4,6  18. mar. 6. jun. 5,0  11. apr. 21. jun. 7,3  25. apr. 30. jun. 6,8  9. mai. 9. jul. 7,4  20. mai. 16. jul. 8,0 
1990  17. jan.

   
20. apr.

 
4,7  20. feb. 

  
15. mai.

 
4,7  17. mar.

  
2. jun. 

 
5,2  9. apr. 

  
18. jun.

 
6,8  24. apr.

  
28. jun.

 
7,1  7. mai. 

  
7. jul. 

 
7,4  17. mai.

  
14. jul. 

 
7,2 

1991    
1992      26. feb. 24. mai. 5,2  24. mar. 9. jun. 6,3  15. apr. 23. jun. 6,3  30. apr. 3. jul. 8,1  15. mai. 11. jul. 9,0  26. mai. 16. jul. 9,4 
1993  27. jan. 6. mai. 4,1  5. mar. 1. jun. 4,5  30. mar. 18. jun. 4,8  21. apr. 2. jul. 6,2  4. mai. 11. jul. 7,8  18. mai. 19. jul. 8,0  29. mai. 26. jul. 9,20 
1994  15. feb. 27. mai. 5,0  25. mar. 17. jun. 4,2  18. apr. 3. jul. 5,4  6. mai. 15. jul. 7,0  16. mai. 22. jul. 8,7  28. mai. 28. jul. 10,3  6. jun. 1. aug. 11,6 
1995  16. jan. 24. apr. 4,6  19. feb. 18. mai. 4,6  17. mar. 5. jun. 5,8  11. apr. 18. jun. 7,1  28. apr. 29. jun. 6,3  13. mai. 10. jul. 8,7  24. mai. 15. jul. 9,9 
1996  17. jan. 4. mai. 3,4  1. mar. 7. jun. 4,0  30. mar. 27. jun. 4,9  24. apr. 13. jul. 5,3  10. mai. 24. jul. 8,2  27. mai. 1. aug. 9,0  8. jun. 3. aug. 9,2 
1997  21. jan. 29. apr. 4,5  2. mar. 27. mai. 5,1  29. mar. 11. jun. 6,3  19. apr. 23. jun. 7,7  2. mai. 1. jul. 8,4  16. mai. 9. jul. 9,0  26. mai. 14. jul. 11,2 
1998  13. jan. 22. apr. 4,4  20. feb. 18. mai. 4,7  18. mar. 5. jun. 5,4  12. apr. 21. jun. 6,8  27. apr. 30. jun. 8,4  11. mai. 8. jul. 8,2  22. mai. 15. jul. 9,6 
1999  1. feb. 9. mai. 4,1  9. mar. 2. jun. 5,4  1. apr. 15. jun. 6,1  20. apr. 28. jun. 7,0  4. mai. 6. jul. 7,1  18. mai. 15. jul. 8,2  28. mai. 21. jul. 9,0 
2000  8. jan. 17. apr. 4,0  15. feb. 17. mai. 5,0  18. mar. 7. jun. 5,0  14. apr. 24. jun. 6,0  29. apr. 5. jul. 6,9  13. mai. 14. jul. 8,0  24. mai. 21. jul. 9,3 
2001  29. des. 6. apr. 2,98  4. feb. 9. mai. 5,70  5. mar. 28. mai. 5,03  4. apr. 17. jun. 6,70  26. apr. 28. jun. 9,38  12. mai. 6. jul. 11,34  23. mai. 10. jul. 11,64 

Snitt  4,20  4,83 5,77  7,36 8,27 9,19  9,91
95 %  0,24  0,20 0,34  0,53 0,55 0,61  0,60
Antal    18    19    19    19    19    20    19 
Min  29. des. 6. apr. 2,98  4. feb. 9. mai. 4,02 5. mar. 28. mai. 4,81 4. apr. 17. jun. 5,28 24. apr. 26. jun. 6,25 7. mai. 2. jul. 7,36 17. mai. 5. jul. 7,24
Max  15. feb. 27. mai. 4,99  25. mar. 17. jun. 5,70 18. apr. 3. jul. 7,09 6. mai. 15. jul. 9,63 16. mai. 24. jul. 10,64 29. mai. 1. aug. 12,88 9. jun. 3. aug. 12,95

6,5 
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VEDLEGGSTABELL 5. Teoretisk utrekna dato for klekking og første fødeopptak (swim-up) for laks i høve til ulike gytedatoar i Suldalslågen ved Tjelmane i perioden 1981 til 
2001. Gjennomsnittleg temperatur for dei sju første dagane frå og med utrekna swim-up dato er også gjeve i tabellen (T (°C)). 

  15. oktober  1. november  15. november  1. desember  15. desember  1. januar 15. januar 

ÅR  
Klekk-

ing 
Swim-

up 
T 

(°C)  
Klekk-

ing 
Swim-

up 
T 

(°C)  
Klekk-

ing 
Swim-

up 
T 

(°C)  
Klekk-

ing 
Swim-

up 
T 

(°C)  
Klekk-

ing 
Swim-

up 
T 

(°C)  
Klekk-

ing 
Swim-

up 
T 

(°C)
Klekk-

ing 
Swim-

up 
T 

(°C) 
1980                             
1981  13. mar. 31. mai. 6,2  14. apr. 19. jun. 6,4  29. apr. 29. jun. 7,5  11. mai. 7. jul. 9,1  20. mai. 11. jul. 8,4  29. mai. 18. jul. 9,6  2. jun. 21. jul. 10,2 
1982  6. mar. 25. mai. 5,5  9. apr. 13. jun. 7,4  26. apr. 23. jun. 8,4  9. mai. 30. jun. 8,8  16. mai. 5. jul. 8,1  23. mai. 10. jul. 9,5  29. mai. 13. jul. 10,2 
1983  12. feb.

 
14. mai.

 
5,2 

 
 27. mar. 

 
6. jun. 

 
5,5 

 
 16. apr.

 
20. jun.

 
6,7 

 
 30. apr. 1. jul. 7,7  10. mai. 8. jul. 9,3  20. mai. 13. jul. 8,5  28. mai. 18. jul. 8,9 

1984       

    

10. mai. 7. jul. 10,0 19. mai. 12. jul. 10,8  28. mai. 16. jul. 10,7  3. jun. 19. jul. 10,9 
1985

 
  4. feb. 
  

16. mai.
 

5,2  27. mar. 
  

8. jun. 
 

5,3  21. apr.
  

22. jun.
 

7,7  7. mai. 
  

2. jul. 
 

9,4  19. mai.
  

8. jul. 
 

10,7  28. mai.
  

13. jul.
 

10,5  3. jun. 
  

16. jul. 
 

10,5 
   

1987  11. feb. 18. mai. 6,3  27. mar. 6. jun. 5,9  18. apr. 21. jun. 5,2  5. mai. 6. jul. 6,9  19. mai. 15. jul. 10,1  26. mai. 19. jul. 10,6  31. mai. 22. jul. 10,6 
1988  25. jan. 7. mai. 5,2  13. mar. 31. mai. 6,2  8. apr. 13. jun. 8,5  28. apr. 22. jun. 10,8  9. mai. 26. jun. 11,6  20. mai. 1. jul. 13,1  28. mai. 4. jul. 13,5 
1989  26. jan. 23. apr. 5,5  4. mar. 17. mai. 5,7  26. mar. 31. mai. 5,6  13. apr. 13. jun. 7,6  21. apr. 19. jun. 8,8  1. mai. 26. jun. 7,5  11. mai. 3. jul. 9,0 
1990  31. jan. 26. apr. 5,9  6. mar. 16. mai. 5,8  30. mar. 2. jun. 5,9  15. apr. 14. jun. 6,6  25. apr. 22. jun. 7,8  3. mai. 28. jun. 7,6  11. mai. 4. jul. 8,1 
1991  23. feb. 12. mai. 5,2  28. mar. 1. jun. 5,3  12. apr. 15. jun. 5,5  25. apr. 26. jun. 6,6  3. mai. 3. jul. 9,2  13. mai. 9. jul. 10,0  21. mai. 13. jul. 10,5 
1992  13. feb. 7. mai. 4,7  13. mar. 25. mai. 6,6  4. apr. 6. jun. 6,9  19. apr. 16. jun. 6,2  29. apr. 25. jun. 7,4  9. mai. 3. jul. 9,0  18. mai. 8. jul. 9,1 
1993  20. feb. 17. mai. 5,9  27. mar. 5. jun. 5,4  14. apr. 18. jun. 5,4  28. apr. 30. jun. 7,1  8. mai. 7. jul. 7,3  17. mai. 14. jul. 8,7  24. mai. 19. jul. 8,6 
1994  23. mar. 2. jun. 7,2  18. apr. 18. jun. 5,1  4. mai. 1. jul. 6,2  13. mai. 10. jul. 7,7  20. mai. 15. jul. 9,6  26. mai. 19. jul. 8,6  1. jun. 23. jul. 10,0 
1995  31. jan. 4. mai. 5,5  11. mar. 26. mai. 6,8  6. apr. 7. jun. 7,7  24. apr. 17. jun. 8,5  5. mai. 24. jun. 8,4  16. mai. 2. jul. 7,1  23. mai. 7. jul. 8,8 
1996  25. feb. 30. mai. 4,9  9. apr. 25. jun. 6,  28. apr. 8. jul. 6,6  14. mai. 19. jul. 7,8  27. mai. 25. jul. 9,0  3. jun. 29. jul. 9,4  11. jun. 2. aug. 10,0 
1997  18. feb. 14. mai. 5,7  31. mar. 5. jun. 7,1  19. apr. 17. jun. 7,7  1. mai. 25. jun. 9,0  12. mai. 30. jun. 9,6  19. mai. 5. jul. 9,4  24. mai. 8. jul. 10,0 
1998  6. feb. 3. mai. 6,7  15. mar. 22. mai. 4,9  6. apr. 5. jun. 6,9  22. apr. 16. jun. 7,1  29. apr. 23. jun. 8,8  8. mai. 29. jun. 9,8  16. mai. 4. jul. 8,8 
1999  24. feb. 19. mai. 5,9  30. mar. 7. jun. 7,1  16. apr. 16. jun. 7,2  28. apr. 25. jun. 7,5  8. mai. 2. jul. 8,2  19. mai. 8. jul. 8,9  26. mai. 13. jul. 9,0 
2000  23. jan. 29. apr. 5,3  9. mar. 23. mai. 6,1  5. apr. 8. jun. 6,7  23. apr. 20. jun. 7,6  3. mai. 27. jun. 7,5  12. mai. 4. jul. 8,2  21. mai. 10. jul. 8,5 
2001  9. jan. 27. apr. 5,46  3. mar. 18. mai. 6,11 2. apr. 2. jun. 6,37 23. apr. 16. jun. 7,99 7. mai. 25. jun. 10,41 14. mai. 30. jun. 11,41 22. mai. 4. jul. 12,18

snitt       5,66       6,03      6,76      7,98       9,04      9,40      9,87 
95 %    0,3    0,3    0,4    0,5    0,5    0,6    0,6 

antall    19    19    19    20    20    20    20 
min  9. jan. 23. apr. 4,65  3. mar. 16. mai. 4,93  26. mar. 31. mai. 5,20  13. apr. 13. jun. 6,19  21. apr. 19. jun. 7,28  1. mai. 26. jun. 7,12  11. mai. 3. jul. 8,07 
max   23. mar. 2. jun. 7,24   18. apr. 25. jun. 7,37  4. mai. 8. jul. 8,52  14. mai. 19. jul. 10,78   27. mai. 25. jul. 11,63  3. jun. 29. jul. 13,06  11. jun. 2. aug. 13,45 
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Sammendrag

Suldalslågen er 22 km lang og renner fra Suldalsvatn til Sandsfjorden i

Rogaland fylke. På 90-tallet har det vært en kraftig og bekymringsfull

tilbakegang i Suldalslågens laksestamme. Det kan være flere forklaringer på

denne tilbakegangen, og det er ikke usannsynlig at flere faktorer både i og

utenfor vassdraget har medvirket til dette. Når det gjelder begrensende

faktorer i selve Suldalslågen har det blant annet blitt lagt vekt på i hvilken grad

Suldalslågen er påvirket av forsuring og i hvilken grad reguleringene har

innvirket på vannkvaliteten i elva. Fullkalking av Suldalsvassdraget begynte i

februar 1998. Et sentralt spørsmål de siste årene har likevel vært om

vannkvaliteten i Suldalsvassdraget faktisk er så dårlig at den har negative

effekter på laks. Meningene om dette er delte. Målet med dette studiet er å

finne ut om det er noen sammenheng mellom vannkvalitet og fisketetthet i

sidebekkene til Suldalslågen. Det er også et mål å finne ut om laks og ørret

bruker sidebekkene som gyte- og oppvekstområder.

Syv kalkede og ukalkede sidebekker har blitt prøvefisket i mai, juni,

september og oktober i perioden fra september 1998 til oktober 2001. I 2001

ble det opprettet en supplerende prøvefiskestasjon i 4 av de sidebekkene som

inngår i undersøkelsen. Fisket ble utført med elektrisk fiskeapparat etter

standard metodikk for tetthetsberegning. Temperatur og ledningsevne ble

registrert hver feltrunde og det ble tatt en vannprøve for analyse av total-

aluminium. I tillegg ble det i april 2001 lagt ut temperaturloggere i alle de

undersøkte sidebekkene. I 2001 ble det gjennomført en egen bonitering av

sidebekkene med tanke på deres generelle egnethet som gyte- og

oppvekstområde. Resultatene fra dette publiseres i en egen rapport.

Vanntemperaturen i sidebekkene til Suldalslågen varierer mellom bekkene og

gjennom året. Sidebekkene kan ha en betraktelig høyere temperatur enn

hovedelva om sommeren, men er generelt lavere enn hovedelva om vinteren.

Det ble registrert 0+ aure i alle de undersøkte sidebekkene i 2001 med unntak

av Kvæstadbekken og Brommelandsbekken i mai og juni. Det synes å være
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noe høyere 0+ tetthet av aure i ukalkede sidebekker enn i kalkede.

Gjødselutslippet i Brommelandsbekken som drepte all eldre fisk våren 2001,

synes ikke å ha påvirket den påfølgende tettheten av 0+ aure i stor grad.

Også ukalkede sidebekker som Fossåna og Kvæstadbekken har jevnlig

tettheter av 0+ aure på over 50 individer per 100 m2 om høsten. Det ble

opprettet en ekstra stasjon i Brommelandsbekken, Fossåna, Steinsåna og

Tjøstheimsåna i 2001. Den nye stasjonen i Tjøstheimsåna ligger i den

ukalkede delen av bekken, men det ble også her registrert 0+ aure i oktober

2001. Det ser heller ikke ut for å være noen forskjell i tetthet av eldre aure

mellom sidebekkene sett i forhold til vannkvalitet. Høsten 2001 var tettheten

av eldre aure i Brommelandsbekken på nivå med tidligere år på tross av at

bestanden av eldre aure ble utradert som følge av gjødselutslippet våren

2001. Tetthetene av eldre aure på den ukalkede stasjonen i Tjøstheimsåna

var i 2001 på nivå med, eller høyere enn, tettheten på stasjonen i den kalkede

delen. Dette tyder på at også denne delen av bekken benyttes som

oppvekstområde for aure.

Det synes ikke å være noe tydelig forskjell i tetthet av 0+ laks mellom

sidebekker sett i forhold til om de er kalket eller ikke. I Kvæstadbekken og

Fossåna ble det i september og oktober 2001 registrert en 0+ tetthet av laks

som var de høyeste som er blitt registrert siden undersøkelsesprogrammet

startet høsten 1998. Likeledes ble det også i Tjøstheimsåna registrert relativt

gode tettheter av 0+ laks i september og oktober 2001. I Brommelandsbekken

var tettheten av 0+ laks høsten 2001 nesten identisk med høsten 2000.

Tettheten av 0+ laks i Brommelandsbekken har vært høyere etter

terrengkalkingen i 1999. Dette kan tolkes som en positiv effekt av

terrengkalkingen, men vi kjenner ikke til om det var 0+ laks i

Brommelandsbekken før våre undersøkelser startet i 1998. Det ble påvist 0+

laks også i den ukalkede delen av Tjøstheimsåna. Det synes heller ikke å

være noe forskjeller i tetthet for eldre laksunger i forhold til om bekkene er

kalket eller ikke. Fossåna, Steinsåna og Mosåna var de sidebekkene som

hadde de høyeste tetthetene av eldre laksunger i 2001. Dette er i tråd med

resultatene fra tidligere år.
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Gjennomsnittslengden av 0+ aure varierte med ca 1,5 cm fra sidebekk til

sidebekk. Steinsåna skiller seg ut som den ”varmeste” sidebekken og

resultatene viser at fiskeungene vokser best her. Tjøstheimsåna er den

”kaldeste” av sidebekkene, og er også den sidebekken der 0+ auren er minst.

0+ lengden for laks varierer også mellom bekkene med ca 1,5 cm. Som for 0+

aure vokser 0+ laksen best i Steinsåna og dårligst i Tjøstheimsåna. Basert på

registrerte 0+ lengder, vanntemperatur og tetthetsregistreringer oppholder det

seg fiskeunger i sidebekkene i store deler av vekstsesongen. Sidebekkene

(både kalkede og ukalkede) synes dermed å være egnede oppvekstområder

om sommeren. Den gjennomsnittlige tettheten av både laks og aure i

sidebekkene lå høsten 2001 godt over det som ble registrert i hovedelva

Resultatene tyder ikke på at det er noen sammenheng mellom fisketetthet og

hvorvidt sidebekken er kalket eller ukalket når vi ser på 0+ av både laks og

aure. Det har imidlertid vært en noe høyere tetthet av 0+ aure om høsten i de

ukalkede bekkene sammenlignet med de kalkede. Brommelandsbekken er et

unntak, men her var tetthetene av aure meget høye også før kalkingen.

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

terrengkalkingen, men vi vet ikke om dette er en effekt av kalkingen. Når det

gjelder eldre fisk ser det heller ikke ut til å være noen forskjell i tetthet mellom

kalkede og ikke kalkede bekker, hverken for laks eller aure. Resultatene gir

derfor ingen støtte for at kalking er en avgjørende faktor for tettheten av fisk i

sidebekkene til Suldalslågen. Dersom vannkvaliteten er en viktig eller

avgjørende faktor for fisketettheten i de ukalkede sidebekkene skulle vi

forvente at tettheten av fisk var lavere i disse.

Aure benytter seg av både kalkede og ukalkede sidebekker som oppvekst- og

gyteområde. Laksunger bruker også både kalkede og ukalkede sidebekker

som oppvekstområde. Gyting av laks har høyst sannsynlig forekommet i

Brommelandsbekken (kalket), og data fra høsten 2001 indikerer at gyting av

laks kan ha funnet sted i Kvæstadbekken (ukalket). Det kan heller ikke

utelukkes at det har gytt laks i andre av de undersøkte sidebekkene, blant

annet Tjøstheimsåna og Fossåna.
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1. Innledning

Suldalsvassdraget er det største vassdraget i Rogaland fylke. Suldalslågen

som er 22 km lang og utgjør elvestrekningen fra Suldalsvatnet (68 moh) til

Sandsfjorden, har en storlaksstamme (Salmo salar). På 90-tallet har det vært

en kraftig og bekymringsfull tilbakegang i denne laksestammen (Kaasa et al.

1998). Det kan være flere forklaringer på denne tilbakegangen, og det er ikke

usannsynlig at flere faktorer både i og utenfor vassdraget har medvirket til

dette (Kaasa et al. 1998). I Norge er det påvist en klar sammenheng mellom

tettheten av oppdrettsanlegg og påslag av lakselus (Lepeophtheirus salmonis)

på sjøørret (Salmo trutta) i fjordene (Grimnes et al. 2000). Dette betyr at også

laksesmolt som vandrer ut fra Suldalslågen, på vei til oppvekstområdene i

Atlanterhavet, sannsynligvis er utsatt for angrep av lakselus (Holst &

Jakobsen 1999). Et slikt angrep av lakselus kan medføre redusert overlevelse

av smolt (Holst & Jakobsen 1999). I tillegg er det kjent at endringer i

havtemperaturen kan påvirke overlevelse, vekst og kjønnsmodning av laks

(Scarnecchia 1984; Friedland 1998a; Friedland et al. 1998b). Når det gjelder

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

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

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

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

Suldalslågen får sitt vann fra både Suldalsvatn og et stort antall sidebekker.

Suldalsvassdraget har vært gjenstand for omfattende regulering i forbindelse

med to store kraftutbygginger (Kaasa et al. 1998).  Først kom reguleringen av

Røldal-Suldal i perioden 1965-67, som omfatter et område på 791 km2.

Deretter kom Ulla-Førre-utbyggingen som var ferdig i 1988, og som omfatter

et område på 875 km2. Tidligere fiskeribiologiske og vannkjemiske

undersøkelser rapporterer at Ulla-Førre-området består av sure fisketomme

vassdrag (Vasshaug 1973; Snekvik 1977). Overvåkingen av vannkjemien i

Suldalsvatn viser at overføringen av vann fra Blåsjøområdet har hatt en viss

negativ effekt på vannkvaliteten i vatnet, i form av redusert pH og alkalinitet

(Blakar 1995; Blakar 1999).
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Både Røldal-Suldal- og Ulla-Førre-utbyggingen har ført til at vannføringen i

Suldalslågen er forandret i forhold til det naturlige. Etter reguleringen kan vann

fra sidebekkene i restfeltet til Suldalslågen (nedstrøms Suldalsvatn) i korte

perioder bidra mer enn før reguleringen til den totale vannføringen i elven.

Vannkvaliteten i restfeltet har blitt beskrevet som dårlig, spesielt under kraftig

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

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

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

flomepisodene, og at dette henger sammen med den endrete manøvreringen

etter Ulla-Førre-reguleringen (Blakar 1995; Kaste et al. 1995; Blakar 1999).

På bakgrunn av disse vannkjemiske observasjonene, og det faktum at

laksebestanden i Suldalslågen er sterkt redusert, ble det besluttet å kalke

Suldalsvassdraget (DN 1999). Fullkalkingen kom i gang i februar 1998 (DN

1999). Et sentralt spørsmål de siste årene har likevel vært om vannkvaliteten i

Suldalsvassdraget faktisk er så dårlig at den har negative effekter på laks.

Meningene om dette er delte (Heggberget et al. 1994; Kaste et al. 1995;

Kaasa et al. 1998; Finstad et al. 1999; 2000; Poléo et al. 2001; Schjolden et

al. 2001; Strand et al. 2001).

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

vannkvalitet og fisketetthet i sidebekkene til Suldalslågen. Det er også et mål

å finne ut om laks og ørret bruker sidebekkene som gyte- og

oppvekstområder.
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2. Lokaliteter og gjennomføring

Syv ulike sidebekker har blitt prøvefisket i mai, juni (juli i 1999), september og

oktober i perioden fra september 1998 til oktober 2001 (Figur 1). Alle

lokalitetene, en stasjon i hver sidebekk, ble kategorisert i forhold til følgende

parametere ved hver felttur: vannhastighet, vanndybde, begroing, substrat og

grad av skjul. I 2001 ble 4 ekstra stasjoner innlemmet i undersøkelsen. Dette

var supplerende stasjoner i enkelte av sidebekkene (Brommelandsbekken,

Fossåna, Steinsåna og Tjøstheimsåna) som allerede inngår i

undersøkelsesprogrammet. Stasjonen i ”Kraftverksbekken” ble fra 2001 tatt ut

av undersøkelsesprogrammet. Dette skyldtes at manøvreringsreglementet i

perioden 1998-2001 medførte en høy vårvannføring som gjorde elfiske i

”Kraftverksbekken” umulig på grunn av påvirkning fra vannføringen i

Suldalslågen. I tillegg ble ”Kraftverksbekken” i 2001 tilnærmet tørrlagt som

følge av utbedringsarbeider av Sand Kraftverk.

Figur 1. Suldalslågen med sidebekkene og stasjonene som  inngår i undersøkelsen.
”Kraftverksbekken” er fra 2001 tatt ut av undersøkelsesprogrammet. Det er fra 2001
opprettet en ny stasjon i Fossåna, Steinsåna, Brommelandsbekken og Tjøstheimsåna i
tillegg til de opprinnelige.

Stasjon 1: Brommelandsbekken
Brommelandsbekken renner ut i Suldalslågen ved Hiim (Figur 1).

Elfiskestasjonen ligger ca 300 m ovenfor utløpet og nedenfor et fosseparti

som representerer et vandringshinder for anadrom fisk videre oppover i

Brommelandsbekken. Stasjonen domineres av grus og grov grus med innslag
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av stein, blokk og sand. Vanndypet varierer mellom 0 og 30 cm.

Strømhastigheten er svak til middels (<0,2 og 0,2-0,5 m/s). Begroingen i selve

bekken er sparsom, men det er mye kantvegetasjon langs bekken som gir

godt med skjul. Området er et meget godt gyteområde, spesielt for aure.

Den nye stasjonen i Brommelandsbekken ligger ca 120 meter nedstrøms den

opprinnelige stasjonen. Denne stasjonen domineres av grus og grov grus.

Vanndypet varierer mellom 0 og 50 cm. Strømmen er svak og det er lite

begroing.

I mai og juni 2001 kunne ikke de to elfiskestasjonene fiskes på vanlig måte.

Dette skyldtes et utslipp fra en gjødselkjeller den 29. april 2001. Utslippet

medførte omfattende fiskedød i Brommelandsbekken. 2 dager etter utslippet

ble det på en kort strekning registrert 20-30 døde aurer i Brommelandsbekken

med lengder fra 5-30 cm. Det ble ikke registrert levende fisk på de to

stasjonene i mai eller juni. Det ble imidlertid registrert årsyngel i juni. I

september og oktober ble den opprinnelige stasjonen fisket på vanlig måte.

Den nye stasjonen ble fisket i oktober.

Brommelandsbekken har vært blant de sureste sidebekkene til Suldalslågen

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

(Hindar & Skancke 2001). I forbindelse med overvåkingen av

kalkingsvirksomheten i Suldalsvassdraget er det imidlertid trukket frem at

Brommelandsbekken bærer tydelig preg av forsuring og at forholdene var

dårligere i 2000 sammenlignet med 1999 (DN 2001). Dette er imidlertid ikke i

overenstemmelse med Hindar & Skancke (2001) som rapporterer en betydelig

bedring i vannkjemi allerede mot slutten av 1999. Vi har tidligere funnet at

gjennomsnittlig pH (perioden før og etter terrengkalking sett under ett) er 6,1,

at konsentrasjonen av totalt aluminium (Alr) i gjennomsnitt er 118 µg/l (basis

vannføring og flommer inkludert, perioden 1997-2000), mens gjennomsnittet

for monomert uorganisk aluminium (Ali) er 28 µg/l (Jensen et al. 2001). Disse

gjennomsnittsverdiene omfatter imidlertid målinger gjort både før og etter

terrengkalkingen ble gjennomført. Men våre data viser at vannkvaliteten
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varierte mer tidligere enn før terrengkalkingen ble gjennomført, slik også

Hindar & Skancke (2001) rapporterer.

Stasjon 2: ”Kraftverksbekken”
Denne bekken er fra 2001 tatt ut av undersøkelsesprogrammet på grunn av

utbedringer av Sand kraftverk som medførte sterkt redusert vannføring i

bekken i store deler av 2001.

Stasjon 3: Fossåna
Fossåna renner ut i Suldalslågen ved Foss ca 1,5 km ovenfor juvet (Figur 1).

Elfiskestasjonens nedre grense ligger ca 80 m ovenfor utløpet i Suldalslågen.

Substratet domineres av stein og grov grus. Vannhastigheten er middels til

sterk med enkelte partier hvor det er roligere. Dybden varierer mellom 0 og 30

cm. Det er lite begroing på stasjonen i Fossåna.

Den nye elfiskestasjonen i Fossånna ligger ca 250 meter oppstrøms den

opprinnelige stasjonen. Substratet domineres av stein med innslag av blokk

og grus. Vannhastigheten er middels til sterk. Dybden varierer mellom 0 og 45

cm. Begroingen er middels (påvekstalger).

Fossåna er ikke kalket, og er blandt de sureste sidebekkene til Suldalslågen

(Blakar 1995, Blakar & Haaland 2000, 2001). Vi har tidligere funnet at

gjennomsnittlig pH (basis vannføring og flommer inkludert) er 5,7, at

konsentrasjonen av Alr i gjennomsnitt er 104 µg/l, mens gjennomsnittet for Ali
er 20 µg/l (Jensen et al. 2001). Dette samsvarer godt med hva andre

rapporterer (Blakar 1995, 1999, Blakar & Haaland 2000, 2001).

Stasjon 4: Kvæstadbekken
Kvæstadbekken har sitt utløp i Suldalslågen ved Kvæstad ca 1,5 km ovenfor

Fossåna (Figur 1). Elfiskestasjonen ligger ca 60 m ovenfor utløpet i

Suldalslågen. Substratet domineres av stein og grov grus. Vannhastigheten er
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lav (<0,2 m/s). Vanndybden varierer mellom 0 og 20 cm. Det er relativt lite

begroing i bekken, men det er mye kantvegetasjon og overhengende

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

langs den ene elvebredden hogd ned.

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

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

gjennomsnitt er 138 µg/l, mens gjennomsnittet for Ali er 20 µg/l (Jensen et al.

2001). Dette er i rimelig god overensstemmelse med hva andre rapporterer

(Blakar & Haaland 2000, 2001).

Stasjon 5: Mosåna
Mosåna renner ut i Suldalslågen ved Mo ca 600 m ovenfor klekkeriet ved

Ritland (Figur 1). Elfiskestasjonen ligger ca 100 m ovenfor utløpet i

Suldalslågen. Substratet domineres av stein og blokk med innslag av grov

grus. Vannhastigheten er lav (<0,2 m/s) med enkelte partier med litt raskere

vannstrøm. Vanndybden varierer mellom 0 og 40 cm. Dette er den

sidebekken med kraftigst begroing bestående av trådformede grønnalger og

mose.

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

som el-fiskes er 6,4 (basis vannføring og flommer inkludert), at

konsentrasjonen av Alr i gjennomsnitt er 143 µg/l, mens gjennomsnittet for Ali
er 25 µg/l (Jensen et al. 2001). Blakar & Haaland (2000, 2001) rapporterer til

sammenligning en noe bedre vannkvalitet enn det vi har målt (gjennomsnittlig

pH 6,3-6,9, Ala 40-70 µg/l, Ali 10 µg/l). Før kalking var derimot Mosåna surere

med gjennomsnittlig pH under 6,0 (Blakar 1995, 1999).

Stasjon 6: Steinsåna
Steinsåna renner ut i Suldalslågen ca 1,5 km nedenfor Lindum (Figur 1).

Elfiskestasjonen ligger ca 400 m ovenfor utløpet i elven, i en langstrakt kulp.

Substratet  domineres av stein, grov grus og en del blokk på stasjonens øvre
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del. Vannhastigheten er lav (< 0,2 m/s). Vanndybden kan være så mye som

60 cm. Det er lite begroing i bekken.

Den nye elfiskestasjonen i Steinsåna  ligger ca 230 meter nedstrøms den

opprinnelige stasjonen. Elfiskestasjonen ligger på en strykstrekning, med en

middels vannhastighet (0,5-1 m/s). Substratet domineres av stein. Dybden

varierer fra 0 til 40 cm. Begroingen er sparsom.

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

som el-fiskes er 6,6 (basis vannføring og flommer inkludert), at

konsentrasjonen av Alr i gjennomsnitt er 88 µg/l, mens gjennomsnittet for Ali
er 17 µg/l (Jensen et al. 2001). Dette er i rimelig god overensstemmelse med

hva andre finner (Blakar &Haaland 2000, 2001). Før fullkalkingen av

Suldalsvassdraget, med plassering av kalkdoserer i en del av nedbørsfeltet til

Steinsåna (Tveitliåna), var ikke Steinsåna spesielt sur med gjennomsnittlig pH

rundt 6,0 (Blakar 1995, 1999). Dette kan skyldes at enkelte vann i

nedbørsfeltet til Steinsåna ble kalket i perioden før fullkalkingen av vassdraget

kom i gang.

Stasjon 7: Tjøstheimsåna
Tjøstheimsåna renner ut i Suldalslågen på motsatt side av Lindum (Figur 1).

Elfiskestasjonen ligger ca 350 m oppstrøms utløpet i elven og ca 180 meter

nedenfor kalkdosereren i bekken. Substratet domineres av stein og grov grus.

Vannhastigheten er middels (0,2-0,5 m/s). Vanndybden varierer mellom 0 og

40 cm. Det er lite begroing i bekken.

Tjøstheimsåna kalkes og nedenfor kalkdosereren er pH høy. Vi har tidligere

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

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

gjennomsnittet for Ali er 21 µg/l (Jensen et al. 2001). Blakar & Haaland (2000,

2001) rapporterer til sammenligning en noe mer moderat, men god,

vannkvalitet de siste årene enn det vi har målt (gjennomsnittlig pH 6,2-6,3, Ala
35-75 µg/l, Ali 10-12 µg/l). Før fullkalkingen av Suldalsvassdraget var

Tjøstheimsåna sur. Det foreligger lite data fra Tjøstheimsåna før kalking.
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Foruten egne undersøkelser (se nedefor), oppgir Blakar & Digernes (1992) at

25/2-1991 var pH 5,45 og den totale konsentrasjonen av aluminium 156 µg/l.

Den nye elfiskestasjonen i Tjøstheimsåna ligger ca 150 meter oppstrøms

kaldosereren. Stasjonen domineres av stein med innslag av grus og blokk.

Dybden varierer fra 0 til 50 cm. Vannhastigheten er middels til svak.

Begroingen er sparsom. Denne stasjonen ble ikke fisket i september 2001 på

grunn av en illsint okse (Bos taurus) som nektet oss adgang til stasjonen.

Vi har målt og beregnet at gjennomsnittlig pH ovenfor kalkdosereren er 5,7

(basis vannføring og flommer inkludert, perioden 1997-2000), at

konsentrasjonen av Alr i gjennomsnitt er 116 µg/l, mens gjennomsnittet for Ali
er 18 µg/l.
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3. Metoder

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

stasjonen i Kraftverksbekken som nå er tatt ut av undersøkelsen. I 2001 ble

det imidlertid opprettet en supplerende prøvefiskestasjon i 4 av de

sidebekkene som inngår i undersøkelsen (Brommelandsbekken, Fossåna,

Steinsåna og Tjøstheimsåna). Stasjonenes lengde har vært holdt konstant

hele tiden, mens bredden har variert noe avhengig av vannføringen. Totalt

avfisket areal har derfor variert litt. Vi har imidlertid bestrebet at vannføringen

fra gang til gang skal være mest mulig lik når vi gjør prøvefisket. I tillegg til

prøvefiske blir vannstanden, vanntemperatur og ledningsevne registrert på

alle stasjonene under hver felttur. Det blir også tatt vannprøver for analyse av

total-aluminium (Alr) på hver stasjon. Det ble utført et tre-gangers elfiske etter

standard metodikk for å beregne fisketettheten (Zippin 1958). Når

konfidensintervallet overstiger 75% av estimatet har vi benyttet et estimat som

tar utgangspunkt i at den fisken som ble fanget utgjorde 87,5% av det som var

av fisk på det aktuelle arealet. Dette vil si at 50% av fisken antas å ha blitt

fanget i hver fiskeomgang. All fisk som ble fanget ble målt før den ble satt ut

igjen. Fiskens lengde ble målt til nærmeste mm i naturlig utstrakt tilstand. På

bakgrunn av lengdefordelingen ble fisken delt inn i årsyngel (0+) og eldre fisk.

0+ registrert om høsten refererer til årets yngel. Under vårfisket (mai-juni) er

betegnelsen 0+ imidlertid brukt om yngel som er ett år gamle. I mai-juni er

årets yngel for liten til å være fangbar og blir i liten grad fanget. I 1999 måtte

den regulære elfiskerunden i juni utsettes til juli. Tetthetsdata fra juli 1999 er

imidlertid utelatt fra tetthetsberegningene fordi årsungene i liten grad var

fangbare og ettåringene var vanskelig å skille fra eldre fisk på grunnlag av

lengdefordelinger. Fra 2001 ble et utvalg av fisken tatt med fra enkelte

sidebekker og aldersbestemt for å verifisere skillet mellom 0+ og eldre

fiskeunger.
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3.2 Vanntemperatur og vannkjemi
I april 2001 ble det plassert ut temperaturloggere (døgnmålinger) i alle de

undersøkte sidebekkene. I Steinsåna finnes det allerede en temperaturlogger.

Loggerne ble tatt opp og avlest i februar 2002. pH ble målt med et Radiometer

pH-meter-29 med en GK 2401 C kombinert glass/referanse-elektrode.

Temperatur og ledningsevne ble målt direkte i vannet ved hjelp av et YSI

30M/10FT Conductivity Meter.
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4. Resultater og diskusjon

4.1 Tetthet av 0+ aure
Det ble registrert 0+ aure i alle de undersøkte sidebekkene i 2001 med unntak

av Kvæstadbekken og Brommelandsbekken i mai og juni. Tettheten av 0+ har

generelt vært høyest om høsten i perioden 1998-2001. Det er ingen

sammenheng mellom fisketetthet og hvorvidt sidebekkene er kalket eller

ukalket når vi ser på tetthet av 0+ aure. Figur 2 viser at det faktisk har vært en

noe høyere tetthet av 0+ aure om høsten i de ukalkede bekkene

sammenlignet med de kalkede. Brommelandsbekken er et unntak, men her

var tetthetene av aure meget høye også før kalkingen. Brommelandsbekken

har hatt tettheter av 0+ aure på mellom 100 og 200 per 100 m2 om høsten i

perioden 1998-2001. Gjødselutslippet i Brommelandsbekken som drepte all

eldre fisk våren 2001, synes ikke i vesentlig grad å ha påvirket den

påfølgende tettheten av 0+ i Brommelandsbekken høsten 2001. Tettheten i

Brommelandsbekken høsten 2001 var imidlertid noe lavere enn tidligere år

(Figur 2). Ukalkede sidebekker som Fossåna og Kvæstadbekken har jevnlig

tettheter av 0+ aure på over 50 per 100 m2 om høsten. Høsten 2001 var det

bare Brommelandsbekken som hadde høyere 0+ tetthet enn Fossåna og

Kvæstadbekken (Figur 2). Høsttettheten av 0+ aure i Tjøstheimsåna (kalket)

har vært lavere i 2000 og 2001 enn i 1998 og 1999. Den gjennomsnittlige

tettheten av 0+ aure i alle de undersøkte sidebekkene var på henholdsvis

49,2 og 42,6 individer per 100 m2 i september og oktober 2001.

Gjennomsnittlig tetthet av 0+ aure i Suldalslågen i september 2001 var til

sammenligning 36,6 individer per 100 m2 (Saltveit og Bremnes 2002).

Det ble registrert 0+ aure på samtlige av de nyopprettede stasjonene (Figur

3). Den nye stasjonen i Tjøstheimsåna ligger i den ukalkede delen av bekken,

men det ble også her registrert 0+ aure i oktober 2001.
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Figur 2: Tetthet av årsunger (0+) av aure per 100 m2 i seks sidebekker til Suldalslågen i
perioden september 1998 til oktober 2001 (± 95% konf.int.). Ukalkede lokaliteter (rødt) og
Brommelandsbekken (rødt/blått) står til venstre på figuren mens kalkede lokaliteter (blått)
står til høyre. Tidspunktet for terrengkalkingen av Brommelandsbekkens nedbørfelt høsten
1999 er avmerket med svart pil. I mai og juni 2001 ble det ikke registrert fisk i
Brommelandsbekken på grunn av gjødselsutslipp og fiskedød. Det ble ikke registrert fisk i
Kvæstadbekken i mai 2001, eller 0+ (ettåringer) i juni 2001.
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Figur 3: Tetthet av 0+ aureunger per 100 m2 på to stasjoner i 4 sidebekker til Suldalslågen
i perioden september 1998 til oktober 2001 (± 95% konf.int.). Stasjonene merket med ”1” er
de opprinnelige stasjonene og stasjonene merket med ”2” er de nye. De nye stasjonene
ble inkludert i 2001. Røde søyler er ukalkede lokaliteter. Blå søyler er kalkede lokaliteter.
Tidspunktet for terrengkalkingen av Brommelandsbekkens nedbørfelt høsten 1999 er
avmerket med svart pil.  I mai og juni 2001 ble det ikke registrert fisk i Brommelandsbekken
på grunn av gjødselsutslipp og fiskedød. Det ble ikke registrert fisk i Kvæstadbekken i mai
2001. Brommeland 2 og Tjøstheim 2 ble ikke fisket i september 2001.
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4.2 Tetthet av 0+ laks
Det ble registrert 0+ laks i alle de undersøkte sidebekkene høsten 2001, og

det synes ikke å være noe forskjell i 0+ tetthet mellom sidebekker sett i

forhold til om de er kalket eller ikke (Figur 4). Tettheten av 0+ laks var generelt

høy høsten 2001 i de fleste sidebekkene sammenlignet med tidligere år (Figur

4). Enkelte av sidebekkene hadde til dels svært høye tettheter av 0+ laks

høsten 2001. I Kvæstadbekken som er ukalket ble det i september og oktober

2001 registrert en 0+ tetthet av laks på henholdsvis 118,5 og 71,5 individer

per 100 m2. Dette er den høyeste registrerte tettheten av 0+ laks i

sidebekkene noensinne. Dette kan indikere at det har vært gyting av laks i

Kvæstadbekken høsten 2000, men laksungene kan også ha vandret inn fra

Suldalslågen. Det har imidlertid ikke blitt registrert 0+ laks om høsten i denne

sidebekken tidligere. Det eksisterer gyteområder for laks i hovedelva i

nærheten av Kvæstadbekken, men tettheten av gytelaks var lav i dette

området høsten 2000 (Sægrov et al. 2001). Tettheten av 0+ laks i den

ukalkede sidebekken Fossåna i september 2001 var også de høyeste som er

blitt registrert i denne bekken siden undersøkelsesprogrammet startet høsten

1998.

På den opprinnelige stasjonen i den kalkede delen av Tjøstheimsåna ble det

registrert tettheter av 0+ laks i september og oktober 2001 på henholdsvis

29,4 og 10,0 individer per 100 m2 (Figur 4). Den høyeste registrerte 0+

tettheten av laks på denne stasjonen tidligere er 2,8 individer per 100 m2

(okt.98) (Jensen et al. 2001). Hvorvidt det relativt høye antallet som ble

registrert i år er 0+ som har trukket opp fra Suldalslågen eller om det har vært

gyting av laks i Tjøstheimsåna kan diskuteres. Oppstrøms migrasjon av 0+

laks er generelt ikke vanlig (Erkinaro et al. 1998 samt ref. i denne), mens

oppstrøms migrasjon av 0+ av andre salmonider er mer vanlig.

I Brommelandsbekken var tettheten av 0+ laks høsten 2001 nesten identisk

med høsten 2000 (Figur 4). Økt tetthet av 0+ laks etter terrengkalkingen av

Brommelandsbekkens nedbørfelt høsten 1999 kan skyldes at

terrengkalkingen har hatt en positiv effekt. Dette er imidlertid usikkert siden vi

bare kjenner forekomsten av 0+ laks i Brommelandsbekken fra vi startet
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denne undersøkelsen (høsten 1998). Resultatene fra 2000 og 2001 indikerer

imidlertid vellykket gyting av laks to år på rad i Brommelandsbekken.

Gjødselutslippet i Brommelandsbekken som drepte all eldre fisk våren 2001,

synes ikke i vesentlig grad å ha påvirket den påfølgende tettheten av 0+ laks i

Brommelandsbekken høsten 2001. I Mosåna har tetthetene av 0+ laks

generelt vært lave om høsten (Figur 4). Tettheten i Steinsåna lå på nivå med,

eller noe lavere enn, tidligere år. Den gjennomsnittlige tettheten av 0+ laks i

de undersøkte sidebekkene var på henholdsvis 38,2 og 18,3 individer per 100

m2 i september og oktober 2001. Gjennomsnittlig tetthet av 0+ laks i

Suldalslågen i september 2001 var til sammenligning 32,3 individer per 100

m2 (Saltveit & Bremnes 2002).

Det ble registrert 0+ laks på samtlige av de nyopprettede stasjonene høsten

2001 (Figur 5). Den nye stasjonen i Tjøstheimsåna ligger i den ukalkede delen

av bekken. I oktober 2001 ble det registrert en høyere tetthet av 0+ laks på

denne ukalkede stasjonen enn på stasjonen i den kalkede delen av bekken.

Dette tyder på at også den ukalkede delen av Tjøstheimsåna benyttes som

oppvekstområde for både aure og laks. Beklageligvis ble stasjonen på ukalket

strekning som nevnt ikke fisket i september 2001 på grunn av den famøse,

illsinte oksen. I de øvre delene av Fossåna ble det også registrert relativt gode

tettheter av 0+ laks (Figur 5). Dette viser at også de øvre delene av Fossåna

benyttes som oppvekstområde for laksungene. Siden denne stasjonen ligger

et godt stykke opp i bekken kan det heller ikke utelukkes at det har vært

gyting av laks i Fossåna høsten 2000.
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Figur 4: Tetthet av årsunger (0+) av laks per 100 m2 i seks sidebekker til Suldalslågen
(sept 1998-okt 2001) (± 95% konf.int.). Ukalkede lokaliteter (rødt) og Brommelandsbekken
(rødt/blått) står til venstre på figuren mens kalkede lokaliteter (blått) står til høyre.
Tidspunktet for terrengkalkingen av Brommelandsbekkens nedbørfelt høsten 1999 er
avmerket med svart pil. I mai og juni 2001 ble det ikke registrert fisk i Brommelandsbekken
på grunn av gjødselsutslipp og fiskedød. Det ble ikke registrert fisk i Kvæstadbekken i mai
2001. Brommeland 2 og Tjøstheim 2 ble ikke fisket i september 2001.
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Figur 5: Tetthet av 0+ av laksunger per 100 m2 i på to stasjoner i 4 sidebekker til
Suldalslågen i perioden september 1998 til oktober 2001 (± 95% konf.int.). Stasjonene
merket med ”1” er de opprinnelige stasjonene og stasjonene merket med ”2” er de nye. De
nye stasjonene ble inkludert i 2001. Røde søyler er ukalkede lokaliteter. Blå søyler er
kalkede lokaliteter. Tidspunktet for terrengkalkingen av Brommelandsbekkens nedbørfelt
høsten 1999 er avmerket med svart pil.  I mai og juni 2001 ble det ikke registrert fisk i
Brommelandsbekken på grunn av gjødselsutslipp og fiskedød. Det ble ikke registrert fisk i
Kvæstadbekken i mai 2001. Brommeland 2 og Tjøstheim 2 ble ikke fisket i september
2001.
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4.3 Tetthet av eldre aure (�����

Det ble registrert eldre aure i alle sidebekkene i 2001, med unntak av mai og

juni i Brommelandsbekken og mai i Kvæstadbekken (Figur 6). Flere av

sidebekkene, både kalkede og ukalkede, hadde relativt høye tettheter av

eldre aureunger høsten 2001. Det synes ikke å være noen forskjell i tetthet av

eldre aure mellom sidebekkene sett i forhold til om de er kalket eller ikke.

Mosåna har jevnt over de høyeste tetthetene av eldre aure. Høsten 2001 var

tettheten av eldre aure i Brommelandsbekken på nivå med tidligere år på

tross av at bestanden av eldre aure ble utradert som følge av gjødselutslipp

våren 2001 (Figur 6). Dette tyder på innvandring av eldre aureunger. De kan

ha vandret inn fra uberørte sidebekker til Brommelandsbekken, fra området

ovenfor utslippsstedet, eller fra Suldalslågen. Gjennomsnittlig tetthet av eldre

aureunger i de undersøkte sidebekkene var på henholdsvis 18,8 og 11,2

individer per 100 m2 i september og oktober 2001. I Suldalslågen var tettheten

av eldre aureunger 7,2 individer per 100 m2  i september 2001 (Saltveit &

Bremnes 2002).

Det ble registrert eldre aure på samtlige av de nyopprettede stasjonene (Figur

7). Den nye stasjonen i Tjøstheimsåna i den ukalkede delen av bekken hadde

i 2001 tettheter av eldre aure på nivå med, eller høyere enn på stasjonen i

den kalkede delen.
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Figur 6: Tetthet av eldre aureunger per 100 m2 i seks sidebekker til Suldalslågen i
perioden september 1998 til oktober 2001 (± 95% konf.int.). Ukalkede lokaliteter (rødt) og
Brommelandsbekken (rødt/blått) står til venstre på figuren mens kalkede lokaliteter (blått)
står til høyre. Tidspunktet for terrengkalkingen av Brommelandsbekkens nedbørfelt høsten
1999 er avmerket med svart pil. I mai og juni 2001 ble det ikke registrert fisk i
Brommelandsbekken på grunn av gjødselsutslipp og fiskedød. Det ble ikke registrert fisk i
Kvæstadbekken i mai 2001. NB! Skalaen er forskjellig i forhold til figur 2 og 3 (tetthet av 0+
aureunger).
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Figur 7: Tetthet av eldre aure per 100 m2 på to stasjoner i 4 sidebekker til Suldalslågen (±
95% konf.int.). Stasjonene merket med ”1” er de opprinnelige stasjonene og stasjonene
merket med ”2” er de nye. De nye stasjonene ble inkludert i 2001. Røde søyler er ukalkede
lokaliteter. Blå søyler er kalkede lokaliteter. Tidspunktet for terrengkalkingen av
Brommelandsbekkens nedbørfelt høsten 1999 er avmerket med svart pil. I mai og juni
2001 ble det ikke registrert fisk i Brommelandsbekken på grunn av gjødselsutslipp og
fiskedød. Det ble ikke registrert fisk i Kvæstadbekken i mai 2001. Brommeland 2 og
Tjøstheim 2 ble ikke fisket i september 2001.



26

4.4 Tetthet av eldre laks (�����
Det ble registrert eldre laks i alle sidebekkene i løpet av 2001, men tettheten

varierer en del mellom sidebekkene (Figur 8). Det synes heller ikke for eldre

laksunger å være noe forskjeller i tetthet i forhold til om bekken er kalket eller

ikke. Fossåna, Steinsåna og Mosåna var de sidebekkene som hadde de

høyeste tetthetene av eldre laksunger i 2001. Dette er i tråd med tidligere år.

Mosåna har jevnt over høye tettheter av eldre aure og laks, men relativt lave

tettheter av 0+. Dette kan ha sammenheng med at substratet i bekken er

relativt grovt og det er relativt mye begroing som også gir godt med skjul.

Dette gjør bekken til et godt oppvekstområde, men den er dårligere egnet som

gyteområde.

Den lave tettheten av eldre laks i Brommelandsbekken høsten 2001 kan være

et resultat av gjødselsutslippet våren 2001 som drepte all fisk i bekken. Store

deler av 2000-årsklassen av laks i Brommelandsbekken har sannsynligvis gått

tapt, med mindre de hadde trukket ut av bekken før utslippet. Den

gjennomsnittlige tettheten av eldre laks i alle de undersøkte sidebekkene var i

september og oktober 2001 henholdsvis 18,3 og 10,0 individer per 100 m2. I

Suldalslågen var tettheten av eldre laksunger 3,6 individer per 100 m2 i

september 2001 (Saltveit & Bremnes 2002).

Den øvre (nye) stasjonen i Fossåna hadde en høyere tetthet av eldre

laksunger i 2001 enn den opprinnelige stasjonen som ligger lenger ned mot

Suldalslågen (Figur 9). Tettheten av eldre laksunger på den nye stasjonen er

blant de høyeste som er registrert i noen av sidebekkene. Resultatene viser at

også de øvre delene av Fossåna benyttes som oppvekstområde. Likeledes

ble det i 2001 registrert like gode tettheter av eldre laks i den ukalkede delen

av Tjøstheimsåna som i den kalkede delen. Dette tyder på at også den

ukalkede delen av Tjøstheimsåna benyttes som oppvekstområde av laks og

aureunger.
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Figur 8: Tetthet av eldre laksunger per 100 m2 i seks sidebekker til Suldalslågen i perioden
september 1998 til oktober 2001 (± 95% konf.int.). Ukalkede lokaliteter (rødt) og
Brommelandsbekken (rødt/blått) står til venstre på figuren mens kalkede lokaliteter (blått)
står til høyre. Tidspunktet for terrengkalkingen av Brommelandsbekkens nedbørfelt høsten
1999 er avmerket med svart pil. I mai og juni 2001 ble det ikke registrert fisk i
Brommelandsbekken på grunn av gjødselsutslipp og fiskedød. Det ble ikke registrert fisk i
Kvæstadbekken i mai 2001.
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Figur 9: Tetthet av eldre laksunger per 100 m2 i på to stasjoner i 4 sidebekker til
Suldalslågen i perioden september 1998 til oktober 2001 (± 95% konf.int.). Stasjonene
merket med ”1” er de opprinnelige stasjonene og stasjonene merket med ”2” er de nye. De
nye stasjonene ble inkludert i 2001. Røde søyler er ukalkede lokaliteter. Blå søyler er
kalkede lokaliteter. Tidspunktet for terrengkalkingen av Brommelandsbekkens nedbørfelt
høsten 1999 er avmerket med svart pil. I mai og juni 2001 ble det ikke registrert fisk i
Brommelandsbekken på grunn av gjødselsutslipp og fiskedød. Det ble ikke registrert fisk i
Kvæstadbekken i mai 2001. Brommeland 2 og Tjøstheim 2 ble ikke fisket i september
2001.



29

4.5 Vanntemperatur
Vanntemperaturen i sidebekkene til Suldalslågen varierer mellom bekkene og

gjennom året (Figur 10). Noen bekker er ”kalde”, mens andre er ”varme”, og

Figur 10 viser at sidebekkene kan ha en betraktelig høyere temperatur enn

hovedelva om sommeren. Om vinteren derimot er temperaturen generelt

lavere enn hovedelva.

Figur 10. Vanntemperaturen (døgnmiddel) i 2001 i syv sidebekker til Suldalslågen og ved
Tjelmane (nederst) og Suldalsosen (øverst) i hovedelva. Loggerne i Steinsåna og
hovedelva er de eneste der vi har data fra hele året. I de andre sidebekkene ble loggerne
lagt ut i april 2001.

4.6 Vekst hos 0+ aure
Lengden av 0+ aure varierte med ca 1,5 cm fra sidebekk til sidebekk (Figur

11). Steinsåna skiller seg ut som den varmeste sidebekken og dette

reflekteres også i veksten hos fisken (Figur 11, Tabell 1). Tjøstheimsåna er

den ”kaldeste” av sidebekkene og er også den sidebekken der 0+ auren er

minst. I 2001 var gjennomsnittslengden av 0+ aure i Brommelandsbekken noe

større enn tidligere år. Dette kan være relatert til ulike temperaturforhold i ulike

år, men kan også skyldes lav konkurranse siden bestanden av eldre fisk ble

utradert i en periode etter gjødselsutslippet våren 2001.
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Det er forskjeller i vanntemperatur mellom sidebekkene og Suldalslågen. Om

sommeren er sidebekkene stort sett varmere, mens de er kaldere om vinteren

(Figur 10). Døgngradssummen i perioden 1. mai til 31. oktober 2001 for

Tjelmane og Suldalsosen var henholdsvis 1844 og 1704 døgngrader (Tabell

1). Alle de undersøkte sidebekkene hadde døgngradsummer høyere enn

Suldalsosen, mens 4 av dem hadde høyere enn Tjelmane. 0+ aure som vi har

registrert i sidebekkene om høsten har jevnt over vært noe lengre enn

tilsvarende lengder for 0+ aure i hovedelva (Saltveit 2000, Saltveit & Bremnes

2002). Dette indikerer at aureyngelen oppholder seg i sidebekkene en stor del

av vekstsesongen. Det er grunn til å anta at temperaturforskjellen i

vekstsesongen mellom sidebekkene og hovedelva var større i perioden 1988-

2000 enn i 2001. Dette skyldes at det nåværende prøvereglementet (2001-

2003) har en lavere vårvannføring som medførte enn noe høyere temperatur

(drøye 100 døgngrader) i Suldalslågen i 2001 enn i perioden 1988-2000.

Tabell 1: Døgngradsummer i perioden 1.mai til 31.oktober 2001 og gjennomsnittlige 0+
lengder registrert i første uke av oktober 2001 for seks sidebekker til Suldalslågen og ved
Tjelmane og Suldalsosen i Suldalslågen. 0+ lengdene fra Suldalslågen er målt i slutten av
september (Saltveit & Bremnes 2002).

Lokalitet Døgngradssum 0+ lengde (laks) 0+ lengde (aure)
Suldalsosen 1704

Tjelmane 1844

47,6 55,7

Steinsåna 2183 57 63

Brommeland 1945 52 61

Kvæstad 1877 50 56

Fossåna 1863 49 51

Mosåna 1825 * 60

Tjøstheim 1776 44 51
* I Mosåna var antall 0+ laks for lite til å gi et godt estimat.
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Figur 11: Gjennomsnittslengde av 0+ aure i oktober 1998, 1999, 2000 og 2001 i
sidebekker til Suldalslågen. I Fossåna er gjennomsnittslengdene i oktober 1998, 1999 og
2000 lik. I Kvæstadbekken er gjennomsnittslengden oktober 1999, 2000 og 2001 lik. I
Mosåna er gjennomsnittslengden i oktober 1998, 1999 og 2001 lik. I Steinsåna er
gjennomsnittslengden lik i oktober 98 og oktober 2001.

4.7 Vekst hos 0+ laks
Materialet av 0+ laks i de fleste sidebekkene er mindre enn materialet for 0+

aure. I likhet med lengden av 0+ aure kan 0+ lengden for laks variere mellom

bekkene med ca 1,5 cm (Figur 12). Som for 0+ aure vokser 0+ laksen best i

Steinsåna og dårligst i Tjøstheimsåna. 0+ laks registrert i sidebekkene om

høsten har jevnt over vært noe lengre enn 0+ laks i hovedelva (Saltveit og

Bremnes 2002). Dette indikerer at også lakseyngelen oppholder seg i

sidebekkene en stor del av vekstsesongen.
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Figur 12: Gjennomsnittslengde av 0+ laks høsten 1998, 1999, 2000 og 2001 i de ulike
sidebekkene til Suldalslågen som er undersøkt. Manglende punkter indikerer at vi ikke har
data eller at materialet er for lite.
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5. Kommentarer

En rekke ulike faktorer er med på å bestemme tettheten av fisk i de ulike

sidebekkene. Faktorer som vannføring, vanntemperatur, vannkvalitet,

vannhastighet, vanndybde, begroing, skjul, substrat og næringstilgang kan

alle være viktige. Sidebekkenes egnethet som oppvekst- og gyteområde for

laks- og aureunger er derfor forskjellig. En vurdering av sidebekkenes

generelle egnethet som gyte og oppvekstområde for laks og aure på grunnlag

av en bonitering vil bli publisert i løpet av 2002. I denne rapporten har vi sett

spesielt på vannkvaliteten og vanntemperaturens betydning.

Resultatene fra denne undersøkelsen tyder på at det ikke er noen

sammenheng mellom fisketetthet og hvorvidt sidebekken er kalket eller

ukalket når vi ser på 0+ av både laks og aure. Det har imidlertid vært en noe

høyere tetthet av 0+ aure om høsten i de ukalkede bekkene sammenlignet

med de kalkede. Brommelandsbekken er et unntak, men her var tetthetene av

aure meget høye også før kalkingen. Tetthetene av 0+ laks i

Brommelandsbekken har imidlertid vært høyere etter kalkingen, men vi vet

ikke om dette er en effekt av kalkingen. Når det gjelder eldre fisk ser det heller

ikke ut til å være noen forskjell i tetthet mellom kalkede og ikke kalkede

bekker, hverken for laks eller aure. Resultatene gir derfor støtte for at kalking

ikke er en avgjørende faktor for tettheten av fisk i sidebekkene til

Suldalslågen.

Basert på registrerte 0+ lengder, vanntemperatur og tetthetsregistreringer

oppholder det seg fiskeunger i sidebekkene i store deler av vekstsesongen.

Sidebekkene (både kalkede og ukalkede) synes derfor å være egnede

oppvekstområder om sommeren. Den gjennomsnittlige tettheten av både laks

og aure i sidebekkene lå høsten 2001 godt over det som ble registrert i

hovedelva (se resultatkap.) Tetthetene om våren i sidebekkene var generelt

lavere enn om høsten. I tillegg til at det er en viss vinterdødelighet kan de

lavere tetthetene om våren indikere at en del fiskeunger velger å trekke ut i

hovedelva om vinteren. Årsaken(e) til dette er ukjent, men vanntemperaturen i

sidebekkene er lavere enn i hovedelva om vinteren og de fysiske og
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hydrologiske forholdene er generelt mer ustabile. Hvorvidt vannkvaliteten om

vinteren kan ha betydning er usikkert, men de dataene vi har foreløpig tyder

på at tettheten er lave om våren også i de sidebekkene som er kalket.

Auren benytter både kalkede og ukalkede sidebekker som gyteområder i

større eller mindre grad. I hvor stor grad laksen benytter sidebekkene til gyting

er mer usikkert, men det har høyst sannsynlig vært gyting av laks i

Brommelandsbekken i to år på rad. Tettheten av 0+ laks i Kvæstadbekken

høsten 2001 indikerer at det kan ha vært gyting i denne bekken høsten 2000.

Det kan heller ikke utelukkes at det har gytt laks i Fossåna og Tjøstheimsåna.

Laks er den mest foruringsfølsomme fiskearten vi kjenner (Grande et al. 1978,

Poléo et al. 1997). Denne høye følsomheten har laks også i forhold til andre

ferskvannsorganismer. Det er derfor meget overraskende at vi finner høye

tettheter av 0+ laks i de sureste sidebekkene vi har studert. Basert på

forekomsten av bunndyr har noen av disse sure sidebekkene blitt karakterisert

som moderat til sterkt forsuret (Saltveit et al. 2001). I forbindelse med

kalkingsovervåkingen av Suldalslågen gjennomføres det årlige undersøkelser

for å følge utviklingen i bunndyrsamfunnene i utvalgte sidebekker (DN-Notat

2001-2). De sidebekkene som er sammenfallende mellom denne

undersøkelsen og vårt studium er Brommelandsbekken, Fossåna,

Tjøstheimsåna og Mosåna.

I henhold til forsuringsindeksen for bunndyr ble Brommelandsbekken

karakterisert som moderat forsuret på våren og sterkt forsuret høsten 2000

(Saltveit et al. 2001). Denne karakteristikken finner vi også i forbindelse med

rapporteringen fra overvåkingen av kalkingsvirksomheten i Suldalsvassdraget

(DN 2001). Her blir det trukket frem og konkludert at Brommelandsbekken

bærer tydelig preg av forsuring og at forholdene var dårligere i 2000

sammenlignet med 1999. I september 2000 registrerte imidlertid vi i

Brommelandsbekken en 0+ tetthet av aure på over 200 individer per 100 m2

og av laks på drøye 60 individer per 100 m2. De høye tetthetene av fisk er

klare indikasjoner på at Brommelandsbekken ikke er forsuret. Vi finner heller

ikke støtte for at Brommelandsbekken er hverken moderat eller sterkt forsuret
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dersom vi ser nærmere på vannkjemiske målinger utført i forbindelse med

terrenkalkingsprosjektet (Hindar & Skancke 2001). Disse målingene viser at

pH har steget betydelig og at Ali-topper i forbindelse med flommer er helt

borte etter at nedbørsfeltet til Brommelandsbekken ble terrengkalket.

Brommelandsbekken har dessuten vært den bekken som har hatt de høyeste

tetthetene av ungfisk av aure helt siden undersøkelsen startet i 1998, og da

også før nedslagsfeltet ble terrengkalket høsten 1999. Brommelandsbekken

kan i dag ikke karakteriseres som forsuret. For det første har forsuringen

avtatt i denne delen av landet. For det andre er det som nevnt godt med 0+

laks i bekken og meget høye tettheter av aure. For det tredje har det høyst

sannsynlig vært vellykket gyting av laks i bekken både høsten 1999 og høsten

2000. For det fjerde ble bekken kalket i 1999, ett år før

bunndyrundersøkelsene ble gjort, og vannkjemien er meget god.

Også Fossåna bærer tydelig preg (sterkt forsuret) av forsuring høsten 2000

basert på  forsuringsindeksen for bunndyr (Saltveit et al. 2001). Registrerte

fisketettheter av laks og aure i denne bekken viser imidlertid at Fossåna har

like høye og til dels høyere tettheter av laks og aure enn flere av de kalkede

sidebekkene. I Tjøstheimsåna finner man svært liten forskjell i

bunndyrsamfunnets sammensetning over og under kalkdosereren, og det

konkluderes med at bekken bærer preg av forsuring (Saltveit et al. 2001). Til

tross for dette finner vi laks både over og under kalkdosereren.

De refererte resultatene ovenfor tydeliggjør at forsuringsindeksen ikke

fungerer slik det er tenkt. I dag er det allment kjent og akseptert at aluminium

som lekker ut i vann og vassdrag ved forsuring er den viktigste årsaken til

fiskedød (Howells et al. 1994, Gensemer & Playle 1999). Det betyr at det er

liten vits å måle bare vannets pH for å finne ut om et vann eller vassdrag er

forsuret. Dette er de fleste enige i, og man forstår usikkerheten som ligger i å

karakterisere et vassdrag som forsuret på bakgrunn av kun vannets pH. Det

er derfor vanskelig å forstå den omfattende bruken av forsuringsindeks basert

på bunndyr når dette egentlig bare er å måle pH på en indirekte måte, med en

betydelig større usikkerhet enn det et pH-meter har. Det er i dag en økende

erkjennelse at de samme mekanismene som gjelder for fisk i forsurede
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vassdrag også gjelder for andre ferskvannsorganismer (Gensemer & Playle

1999). En eventuell fremtidig forsuringsindeks må derfor baseres på

forsuringsspesifikke parametere som ANC eller uorganisk monomert

aluminium (Ali), og følsomheten for disse. Tatt dette i betraktning så er fisk i

sin alminnelighet og laks i sin særdeleshet utmerkede foruringsindikatorer

(Poléo et al. 1997).
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6. Konklusjon

Resultatene tyder på at kalking ikke er en avgjørende faktor for tettheten av

fisk i sidebekkene til Suldalslågen. Aure benytter seg av både kalkede og

ukalkede sidebekker som oppvekst- og gyteområde. Laksunger bruker også

både kalkede og ukalkede sidebekker som oppvekstområde. Gyting av laks

har høyst sannsynlig forekommet i Brommelandsbekken (kalket), og data fra

høsten 2001 indikerer at gyting av laks kan ha funnet sted i Kvæstadbekken

(ukalket). Det kan heller ikke utelukkes at det har gytt laks i andre av de

undersøkte sidebekkene, blant annet Tjøstheimsåna og Fossåna.
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8. Vedlegg
Tabell A: Tetthet av 0+ og eldre laks i seks kalkede og ukalkede sidebekker til Suldalslågen i perioden
1998-2001.

Lokalitet Kalket /
ikke

kalket

Tidspunkt Art Aldersgruppe Tetthet

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Sep 98 Laks 0+
2.2

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Sep 98 Laks Eldre
3.4

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Okt 98 Laks 0+
4.5

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Okt 98 Laks Eldre
2.2

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Mai 99 Laks 0+
0

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Mai 99 Laks Eldre
0

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Sep 99 Laks 0+
0

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Sep 99 Laks Eldre
0.8

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Okt 99 Laks 0+
0

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Okt 99 Laks Eldre
1.1

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Mai 00 Laks 0+
0

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Mai 00 Laks Eldre
0

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Juni 00 Laks 0+
0

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Juni 00 Laks Eldre
1.6

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Sep 00 Laks 0+
62

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Sep 00 Laks Eldre
0.9

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Okt 00 Laks 0+
12.4

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Okt 00 Laks Eldre
1.7

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Mai 01 Laks 0+
0

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Mai 01 Laks Eldre
0

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Juni 01 Laks 0+
0

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Juni 01 Laks Eldre
0

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Sep 01 Laks 0+
61

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Sep 01 Laks Eldre
2.3

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Okt 01 Laks 0+
9.9
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Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Okt 01 Laks Eldre
0

Brommeland 2 Kalket siden
høsten 1999

Mai 01 Laks 0+ 0

Brommeland 2 Kalket siden
høsten 1999

Mai 01 Laks Eldre 0

Brommeland 2 Kalket siden
høsten 1999

Juni 01 Laks 0+ 0

Brommeland 2 Kalket siden
høsten 1999

Juni 01 Laks Eldre 0

Brommeland 2 Kalket siden
høsten 1999

Sep 01 Laks 0+ Ikke fisket

Brommeland 2 Kalket siden
høsten 1999

Sep 01 Laks Eldre Ikke fisket

Brommeland 2 Kalket siden
høsten 1999

Okt 01 Laks 0+ 25.1

Brommeland 2 Kalket siden
høsten 1999

Okt 01 Laks Eldre 3.1

Fossåna 1 Ikke kalket Sep 98 Laks 0+ 22.9
Fossåna 1 Ikke kalket Sep 98 Laks Eldre 31
Fossåna 1 Ikke kalket Okt 98 Laks 0+ 36.5
Fossåna 1 Ikke kalket Okt 98 Laks Eldre 11.4
Fossåna 1 Ikke kalket Mai 99 Laks 0+ 0.5
Fossåna 1 Ikke kalket Mai 99 Laks Eldre 4.5
Fossåna 1 Ikke kalket Sep 99 Laks 0+ 2.7
Fossåna 1 Ikke kalket Sep 99 Laks Eldre 26.8
Fossåna 1 Ikke kalket Okt 99 Laks 0+ 5.3
Fossåna 1 Ikke kalket Okt 99 Laks Eldre 23.6
Fossåna 1 Ikke kalket Mai 00 Laks 0+ 0
Fossåna 1 Ikke kalket Mai 00 Laks Eldre 0.5
Fossåna 1 Ikke kalket Juni 00 Laks 0+ 12.7
Fossåna 1 Ikke kalket Juni 00 Laks Eldre 5.7
Fossåna 1 Ikke kalket Sep 00 Laks 0+ 10.5
Fossåna 1 Ikke kalket Sep 00 Laks Eldre 24.5
Fossåna 1 Ikke kalket Okt 00 Laks 0+ 2.4
Fossåna 1 Ikke kalket Okt 00 Laks Eldre 5.9
Fossåna 1 Ikke kalket Mai 01 Laks 0+ 0
Fossåna 1 Ikke kalket Mai 01 Laks Eldre 2.4
Fossåna 1 Ikke kalket Juni 01 Laks 0+ 10
Fossåna 1 Ikke kalket Juni 01 Laks Eldre 6.6
Fossåna 1 Ikke kalket Sep 01 Laks 0+ 54.3
Fossåna 1 Ikke kalket Sep 01 Laks Eldre 19.8
Fossåna 1 Ikke kalket Okt 01 Laks 0+ 22.4
Fossåna 1 Ikke kalket Okt 01 Laks Eldre 10.1
Fossåna 2 Ikke kalket Mai 01 Laks 0+ 0
Fossåna 2 Ikke kalket Mai 01 Laks Eldre 3.1
Fossåna 2 Ikke kalket Juni 01 Laks 0+ 9.1
Fossåna 2 Ikke kalket Juni 01 Laks Eldre 18.4
Fossåna 2 Ikke kalket Sep 01 Laks 0+ 27.5
Fossåna 2 Ikke kalket Sep 01 Laks Eldre 39.4
Fossåna 2 Ikke kalket Okt 01 Laks 0+ 16.6
Fossåna 2 Ikke kalket Okt 01 Laks Eldre 37.1

Kvæstad Ikke kalket Sep 98 Laks 0+ 0
Kvæstad Ikke kalket Sep 98 Laks Eldre 3.4
Kvæstad Ikke kalket Okt 98 Laks 0+ 0
Kvæstad Ikke kalket Okt 98 Laks Eldre 0
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Kvæstad Ikke kalket Mai 99 Laks 0+ 3.3
Kvæstad Ikke kalket Mai 99 Laks Eldre 1.4
Kvæstad Ikke kalket Sep 99 Laks 0+ 0
Kvæstad Ikke kalket Sep 99 Laks Eldre 0.7
Kvæstad Ikke kalket Okt 99 Laks 0+ 0
Kvæstad Ikke kalket Okt 99 Laks Eldre 1
Kvæstad Ikke kalket Mai 00 Laks 0+ 0.8
Kvæstad Ikke kalket Mai 00 Laks Eldre 2.3
Kvæstad Ikke kalket Juni 00 Laks 0+ 1.7
Kvæstad Ikke kalket Juni 00 Laks Eldre 2.5
Kvæstad Ikke kalket Sep 00 Laks 0+ 0
Kvæstad Ikke kalket Sep 00 Laks Eldre 4
Kvæstad Ikke kalket Okt 00 Laks 0+ 0
Kvæstad Ikke kalket Okt 00 Laks Eldre 1.8
Kvæstad Ikke kalket Mai 01 Laks 0+ 0
Kvæstad Ikke kalket Mai 01 Laks Eldre 0
Kvæstad Ikke kalket Juni 01 Laks 0+ 2
Kvæstad Ikke kalket Juni 01 Laks Eldre 3.1
Kvæstad Ikke kalket Sep 01 Laks 0+ 118.5
Kvæstad Ikke kalket Sep 01 Laks Eldre 3.4
Kvæstad Ikke kalket Okt 01 Laks 0+ 71.5
Kvæstad Ikke kalket Okt 01 Laks Eldre 2.4

Mosåna Kalket Sep 98 Laks 0+ 0.9
Mosåna Kalket Sep 98 Laks Eldre 15.2
Mosåna Kalket Okt 98 Laks 0+ 6.2
Mosåna Kalket Okt 98 Laks Eldre 17.1
Mosåna Kalket Mai 99 Laks 0+ 1.2
Mosåna Kalket Mai 99 Laks Eldre 3.1
Mosåna Kalket Sep 99 Laks 0+ 0
Mosåna Kalket Sep 99 Laks Eldre 28
Mosåna Kalket Okt 99 Laks 0+ 2.5
Mosåna Kalket Okt 99 Laks Eldre 23.5
Mosåna Kalket Mai 00 Laks 0+ 2.4
Mosåna Kalket Mai 00 Laks Eldre 5.3
Mosåna Kalket Juni 00 Laks 0+ 62
Mosåna Kalket Juni 00 Laks Eldre 15
Mosåna Kalket Sep 00 Laks 0+ 0
Mosåna Kalket Sep 00 Laks Eldre 31.9
Mosåna Kalket Okt 00 Laks 0+ 0
Mosåna Kalket Okt 00 Laks Eldre 22.8
Mosåna Kalket Mai 01 Laks 0+ 0
Mosåna Kalket Mai 01 Laks Eldre 2
Mosåna Kalket Juni 01 Laks 0+ 20.3
Mosåna Kalket Juni 01 Laks Eldre 18.4
Mosåna Kalket Sep 01 Laks 0+ 1.9
Mosåna Kalket Sep 01 Laks Eldre 42.2
Mosåna Kalket Okt 01 Laks 0+ 1.1
Mosåna Kalket Okt 01 Laks Eldre 16.4

Steinsåna 1 Kalket Sep 98 Laks 0+ 2.3
Steinsåna 1 Kalket Sep 98 Laks Eldre 10
Steinsåna 1 Kalket Okt 98 Laks 0+ 3.5
Steinsåna 1 Kalket Okt 98 Laks Eldre 21.3
Steinsåna 1 Kalket Mai 99 Laks 0+ 7
Steinsåna 1 Kalket Mai 99 Laks Eldre 7.5
Steinsåna 1 Kalket Sep 99 Laks 0+ 5.5
Steinsåna 1 Kalket Sep 99 Laks Eldre 11.8
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Steinsåna 1 Kalket Okt 99 Laks 0+ 2.2
Steinsåna 1 Kalket Okt 99 Laks Eldre 19.4
Steinsåna 1 Kalket Mai 00 Laks 0+ 0.4
Steinsåna 1 Kalket Mai 00 Laks Eldre 4.1
Steinsåna 1 Kalket Juni 00 Laks 0+ 13.9
Steinsåna 1 Kalket Juni 00 Laks Eldre 9.1
Steinsåna 1 Kalket Sep 00 Laks 0+ 25
Steinsåna 1 Kalket Sep 00 Laks Eldre 23.9
Steinsåna 1 Kalket Okt 00 Laks 0+ 10.6
Steinsåna 1 Kalket Okt 00 Laks Eldre 10.9
Steinsåna 1 Kalket Mai 01 Laks 0+ 1.7
Steinsåna 1 Kalket Mai 01 Laks Eldre 4.4
Steinsåna 1 Kalket Juni 01 Laks 0+ 5.8
Steinsåna 1 Kalket Juni 01 Laks Eldre 20.9
Steinsåna 1 Kalket Sep 01 Laks 0+ 7
Steinsåna 1 Kalket Sep 01 Laks Eldre 10.8
Steinsåna 1 Kalket Okt 01 Laks 0+ 7.5
Steinsåna 1 Kalket Okt 01 Laks Eldre 12.7
Steinsåna 2 Kalket Mai 01 Laks 0+ 1.1
Steinsåna 2 Kalket Mai 01 Laks Eldre 0
Steinsåna 2 Kalket Juni 01 Laks 0+ 22.7
Steinsåna 2 Kalket Juni 01 Laks Eldre 5
Steinsåna 2 Kalket Sep 01 Laks 0+ 6.1
Steinsåna 2 Kalket Sep 01 Laks Eldre 18.5
Steinsåna 2 Kalket Okt 01 Laks 0+ 3.5
Steinsåna 2 Kalket Okt 01 Laks Eldre 9.1

Tjøstheim 1 Kalket Sep 98 Laks 0+ 1.8
Tjøstheim 1 Kalket Sep 98 Laks Eldre 7.6
Tjøstheim 1 Kalket Okt 98 Laks 0+ 2.8
Tjøstheim 1 Kalket Okt 98 Laks Eldre 5
Tjøstheim 1 Kalket Mai 99 Laks 0+ 0
Tjøstheim 1 Kalket Mai 99 Laks Eldre 0.7
Tjøstheim 1 Kalket Sep 99 Laks 0+ 0
Tjøstheim 1 Kalket Sep 99 Laks Eldre 3.5
Tjøstheim 1 Kalket Okt 99 Laks 0+ 1.9
Tjøstheim 1 Kalket Okt 99 Laks Eldre 5.8
Tjøstheim 1 Kalket Mai 00 Laks 0+ 0
Tjøstheim 1 Kalket Mai 00 Laks Eldre 0.6
Tjøstheim 1 Kalket Juni 00 Laks 0+ 5
Tjøstheim 1 Kalket Juni 00 Laks Eldre 1.9
Tjøstheim 1 Kalket Sep 00 Laks 0+ 0
Tjøstheim 1 Kalket Sep 00 Laks Eldre 5.7
Tjøstheim 1 Kalket Okt 00 Laks 0+ 0
Tjøstheim 1 Kalket Okt 00 Laks Eldre 2
Tjøstheim 1 Kalket Mai 01 Laks 0+ 0
Tjøstheim 1 Kalket Mai 01 Laks Eldre 0.7
Tjøstheim 1 Kalket Juni 01 Laks 0+ 0
Tjøstheim 1 Kalket Juni 01 Laks Eldre 3.1
Tjøstheim 1 Kalket Sep 01 Laks 0+ 29.4
Tjøstheim 1 Kalket Sep 01 Laks Eldre 9.8
Tjøstheim 1 Kalket Okt 01 Laks 0+ 10
Tjøstheim 1 Kalket Okt 01 Laks Eldre 3.9
Tjøstheim 2 Ikke kalket Mai 01 Laks 0+ 0
Tjøstheim 2 Ikke kalket Mai 01 Laks Eldre 2.3
Tjøstheim 2 Ikke kalket Juni 01 Laks 0+ 1.1
Tjøstheim 2 Ikke kalket Juni 01 Laks Eldre 4
Tjøstheim 2 Ikke kalket Sep 01 Laks 0+ Ikke fisket
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Tjøstheim 2 Ikke kalket Sep 01 Laks Eldre Ikke fisket
Tjøstheim 2 Ikke kalket Okt 01 Laks 0+ 15.6
Tjøstheim 2 Ikke kalket Okt 01 Laks Eldre 5.3

Tabell B: Tetthet av 0+ og eldre ørret i seks kalkede og ukalkede sidebekker til Suldalslågen i perioden
1998-2001.

Lokalitet Kalket /
Ikke

kalket

Tidspunkt Art Aldersgruppe Tetthet

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Sep 98 Ørret 0+
177.5

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Sep 98 Ørret Eldre
15.2

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Okt 98 Ørret 0+
168.5

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Okt 98 Ørret Eldre
9.5

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Mai 99 Ørret 0+
31.6

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Mai 99 Ørret Eldre
9.1

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Sep 99 Ørret 0+
185.9

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Sep 99 Ørret Eldre
21.3

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Okt 99 Ørret 0+
127.7

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Okt 99 Ørret Eldre
21

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Mai 00 Ørret 0+
22

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Mai 00 Ørret Eldre
10.9

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Juni 00 Ørret 0+
6.3

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Juni 00 Ørret Eldre
28.3

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Sep 00 Ørret 0+
214.2

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Sep 00 Ørret Eldre
17.3

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Okt 00 Ørret 0+
93.8

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Okt 00 Ørret Eldre
16.5

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Mai 01 Ørret 0+
0

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Mai 01 Ørret Eldre
0

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Juni 01 Ørret 0+
0

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Juni 01 Ørret Eldre
0

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Sep 01 Ørret 0+
135.3
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Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Sep 01 Ørret Eldre
29.7

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Okt 01 Ørret 0+
119.6

Brommeland 1 Kalket siden
høsten 1999

Okt 01 Ørret Eldre
11

Brommeland 2 Kalket siden
høsten 1999

Mai 01 Ørret 0+
0

Brommeland 2 Kalket siden
høsten 1999

Mai 01 Ørret Eldre
0

Brommeland 2 Kalket siden
høsten 1999

Juni 01 Ørret 0+
0

Brommeland 2 Kalket siden
høsten 1999

Juni 01 Ørret Eldre
0

Brommeland 2 Kalket siden
høsten 1999

Sep 01 Ørret 0+
Ikke fisket

Brommeland 2 Kalket siden
høsten 1999

Sep 01 Ørret Eldre
Ikke fisket

Brommeland 2 Kalket siden
høsten 1999

Okt 01 Ørret 0+
104.9

Brommeland 2 Kalket siden
høsten 1999

Okt 01 Ørret Eldre
18.4

Fossåna 1 Ikke kalket Sep 98 Ørret 0+ 70.4
Fossåna 1 Ikke kalket Sep 98 Ørret Eldre 9.9
Fossåna 1 Ikke kalket Okt 98 Ørret 0+ 49.9
Fossåna 1 Ikke kalket Okt 98 Ørret Eldre 7.4
Fossåna 1 Ikke kalket Mai 99 Ørret 0+ 5.9
Fossåna 1 Ikke kalket Mai 99 Ørret Eldre 3.5
Fossåna 1 Ikke kalket Sep 99 Ørret 0+ 36
Fossåna 1 Ikke kalket Sep 99 Ørret Eldre 6.2
Fossåna 1 Ikke kalket Okt 99 Ørret 0+ 39.8
Fossåna 1 Ikke kalket Okt 99 Ørret Eldre 15.6
Fossåna 1 Ikke kalket Mai 00 Ørret 0+ 4.2
Fossåna 1 Ikke kalket Mai 00 Ørret Eldre 3.2
Fossåna 1 Ikke kalket Juni 00 Ørret 0+ 15.7
Fossåna 1 Ikke kalket Juni 00 Ørret Eldre 7.4
Fossåna 1 Ikke kalket Sep 00 Ørret 0+ 76.7
Fossåna 1 Ikke kalket Sep 00 Ørret Eldre 17.8
Fossåna 1 Ikke kalket Okt 00 Ørret 0+ 36.9
Fossåna 1 Ikke kalket Okt 00 Ørret Eldre 4.3
Fossåna 1 Ikke kalket Mai 01 Ørret 0+ 1.4
Fossåna 1 Ikke kalket Mai 01 Ørret Eldre 1.4
Fossåna 1 Ikke kalket Juni 01 Ørret 0+ 18.3
Fossåna 1 Ikke kalket Juni 01 Ørret Eldre 6.2
Fossåna 1 Ikke kalket Sep 01 Ørret 0+ 76.2
Fossåna 1 Ikke kalket Sep 01 Ørret Eldre 9.7
Fossåna 1 Ikke kalket Okt 01 Ørret 0+ 59.8
Fossåna 1 Ikke kalket Okt 01 Ørret Eldre 8.6
Fossåna 2 Ikke kalket Mai 01 Ørret 0+ 1.1
Fossåna 2 Ikke kalket Mai 01 Ørret Eldre 2.3
Fossåna 2 Ikke kalket Juni 01 Ørret 0+ 13.4
Fossåna 2 Ikke kalket Juni 01 Ørret Eldre 8.3
Fossåna 2 Ikke kalket Sep 01 Ørret 0+ 37.9
Fossåna 2 Ikke kalket Sep 01 Ørret Eldre 4.2
Fossåna 2 Ikke kalket Okt 01 Ørret 0+ 27.7
Fossåna 2 Ikke kalket Okt 01 Ørret Eldre 5
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Kvæstad Ikke kalket Sep 98 Ørret 0+ 47.1
Kvæstad Ikke kalket Sep 98 Ørret Eldre 37.7
Kvæstad Ikke kalket Okt 98 Ørret 0+ 57.4
Kvæstad Ikke kalket Okt 98 Ørret Eldre 14.8
Kvæstad Ikke kalket Mai 99 Ørret 0+ 26.8
Kvæstad Ikke kalket Mai 99 Ørret Eldre 7.9
Kvæstad Ikke kalket Sep 99 Ørret 0+ 12.1
Kvæstad Ikke kalket Sep 99 Ørret Eldre 50.2
Kvæstad Ikke kalket Okt 99 Ørret 0+ 18.7
Kvæstad Ikke kalket Okt 99 Ørret Eldre 24
Kvæstad Ikke kalket Mai 00 Ørret 0+ 13
Kvæstad Ikke kalket Mai 00 Ørret Eldre 7.7
Kvæstad Ikke kalket Juni 00 Ørret 0+ 53.7
Kvæstad Ikke kalket Juni 00 Ørret Eldre 21.5
Kvæstad Ikke kalket Sep 00 Ørret 0+ 39.3
Kvæstad Ikke kalket Sep 00 Ørret Eldre 58.5
Kvæstad Ikke kalket Okt 00 Ørret 0+ 54.1
Kvæstad Ikke kalket Okt 00 Ørret Eldre 41
Kvæstad Ikke kalket Mai 01 Ørret 0+ 0
Kvæstad Ikke kalket Mai 01 Ørret Eldre 0
Kvæstad Ikke kalket Juni 01 Ørret 0+ 0
Kvæstad Ikke kalket Juni 01 Ørret Eldre 9.2
Kvæstad Ikke kalket Sep 01 Ørret 0+ 73.8
Kvæstad Ikke kalket Sep 01 Ørret Eldre 31.5
Kvæstad Ikke kalket Okt 01 Ørret 0+ 61
Kvæstad Ikke kalket Okt 01 Ørret Eldre 18.1

Mosåna Kalket Sep 98 Ørret 0+ 51.4
Mosåna Kalket Sep 98 Ørret Eldre 29.2
Mosåna Kalket Okt 98 Ørret 0+ 64.2
Mosåna Kalket Okt 98 Ørret Eldre 38
Mosåna Kalket Mai 99 Ørret 0+ 23.9
Mosåna Kalket Mai 99 Ørret Eldre 16.5
Mosåna Kalket Sep 99 Ørret 0+ 10.3
Mosåna Kalket Sep 99 Ørret Eldre 34.9
Mosåna Kalket Okt 99 Ørret 0+ 14
Mosåna Kalket Okt 99 Ørret Eldre 49.8
Mosåna Kalket Mai 00 Ørret 0+ 5.9
Mosåna Kalket Mai 00 Ørret Eldre 26.6
Mosåna Kalket Juni 00 Ørret 0+ 21.5
Mosåna Kalket Juni 00 Ørret Eldre 36.7
Mosåna Kalket Sep 00 Ørret 0+ 24.7
Mosåna Kalket Sep 00 Ørret Eldre 28.7
Mosåna Kalket Okt 00 Ørret 0+ 20.2
Mosåna Kalket Okt 00 Ørret Eldre 35.1
Mosåna Kalket Mai 01 Ørret 0+ 5
Mosåna Kalket Mai 01 Ørret Eldre 5.6
Mosåna Kalket Juni 01 Ørret 0+ 14.1
Mosåna Kalket Juni 01 Ørret Eldre 29.4
Mosåna Kalket Sep 01 Ørret 0+ 12
Mosåna Kalket Sep 01 Ørret Eldre 41.3
Mosåna Kalket Okt 01 Ørret 0+ 11.9
Mosåna Kalket Okt 01 Ørret Eldre 17.3

Steinsåna 1 Kalket Sep 98 Ørret 0+ 15.7
Steinsåna 1 Kalket Sep 98 Ørret Eldre 7.7
Steinsåna 1 Kalket Okt 98 Ørret 0+ 19.1
Steinsåna 1 Kalket Okt 98 Ørret Eldre 8.9
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Steinsåna 1 Kalket Mai 99 Ørret 0+ 14.7
Steinsåna 1 Kalket Mai 99 Ørret Eldre 16.6
Steinsåna 1 Kalket Sep 99 Ørret 0+ 2.6
Steinsåna 1 Kalket Sep 99 Ørret Eldre 9.8
Steinsåna 1 Kalket Okt 99 Ørret 0+ 4.5
Steinsåna 1 Kalket Okt 99 Ørret Eldre 19.1
Steinsåna 1 Kalket Mai 00 Ørret 0+ 2.3
Steinsåna 1 Kalket Mai 00 Ørret Eldre 5.6
Steinsåna 1 Kalket Juni 00 Ørret 0+ 6.8
Steinsåna 1 Kalket Juni 00 Ørret Eldre 8.7
Steinsåna 1 Kalket Sep 00 Ørret 0+ 8.7
Steinsåna 1 Kalket Sep 00 Ørret Eldre 11.9
Steinsåna 1 Kalket Okt 00 Ørret 0+ 3.8
Steinsåna 1 Kalket Okt 00 Ørret Eldre 8.8
Steinsåna 1 Kalket Mai 01 Ørret 0+ 1.9
Steinsåna 1 Kalket Mai 01 Ørret Eldre 3.8
Steinsåna 1 Kalket Juni 01 Ørret 0+ 2
Steinsåna 1 Kalket Juni 01 Ørret Eldre 11.2
Steinsåna 1 Kalket Sep 01 Ørret 0+ 13.8
Steinsåna 1 Kalket Sep 01 Ørret Eldre 7.7
Steinsåna 1 Kalket Okt 01 Ørret 0+ 16.5
Steinsåna 1 Kalket Okt 01 Ørret Eldre 7.3
Steinsåna 2 Kalket Mai 01 Ørret 0+ 1.1
Steinsåna 2 Kalket Mai 01 Ørret Eldre 1.1
Steinsåna 2 Kalket Juni 01 Ørret 0+ 1.1
Steinsåna 2 Kalket Juni 01 Ørret Eldre 3.4
Steinsåna 2 Kalket Sep 01 Ørret 0+ 16.2
Steinsåna 2 Kalket Sep 01 Ørret Eldre 7.3
Steinsåna 2 Kalket Okt 01 Ørret 0+ 8.4
Steinsåna 2 Kalket Okt 01 Ørret Eldre 4.4

Tjøstheim 1 Kalket Sep 98 Ørret 0+ 91.4
Tjøstheim 1 Kalket Sep 98 Ørret Eldre 33.2
Tjøstheim 1 Kalket Okt 98 Ørret 0+ 44
Tjøstheim 1 Kalket Okt 98 Ørret Eldre 14.9
Tjøstheim 1 Kalket Mai 99 Ørret 0+ 34.7
Tjøstheim 1 Kalket Mai 99 Ørret Eldre 4.4
Tjøstheim 1 Kalket Sep 99 Ørret 0+ 63.8
Tjøstheim 1 Kalket Sep 99 Ørret Eldre 27
Tjøstheim 1 Kalket Okt 99 Ørret 0+ 50.7
Tjøstheim 1 Kalket Okt 99 Ørret Eldre 38.4
Tjøstheim 1 Kalket Mai 00 Ørret 0+ 9.9
Tjøstheim 1 Kalket Mai 00 Ørret Eldre 7.5
Tjøstheim 1 Kalket Juni 00 Ørret 0+ 47.3
Tjøstheim 1 Kalket Juni 00 Ørret Eldre 13.5
Tjøstheim 1 Kalket Sep 00 Ørret 0+ 19.2
Tjøstheim 1 Kalket Sep 00 Ørret Eldre 39
Tjøstheim 1 Kalket Okt 00 Ørret 0+ 18.9
Tjøstheim 1 Kalket Okt 00 Ørret Eldre 23
Tjøstheim 1 Kalket Mai 01 Ørret 0+ 2.4
Tjøstheim 1 Kalket Mai 01 Ørret Eldre 5.5
Tjøstheim 1 Kalket Juni 01 Ørret 0+ 13.1
Tjøstheim 1 Kalket Juni 01 Ørret Eldre 14.4
Tjøstheim 1 Kalket Sep 01 Ørret 0+ 28.6
Tjøstheim 1 Kalket Sep 01 Ørret Eldre 19.2
Tjøstheim 1 Kalket Okt 01 Ørret 0+ 12.8
Tjøstheim 1 Kalket Okt 01 Ørret Eldre 7.7
Tjøstheim 2 Ikke kalket Mai 01 Ørret 0+ 8
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Tjøstheim 2 Ikke kalket Mai 01 Ørret Eldre 11.4
Tjøstheim 2 Ikke kalket Juni 01 Ørret 0+ 14.9
Tjøstheim 2 Ikke kalket Juni 01 Ørret Eldre 13.7
Tjøstheim 2 Ikke kalket Sep 01 Ørret 0+ Ikke fisket
Tjøstheim 2 Ikke kalket Sep 01 Ørret Eldre Ikke fisket
Tjøstheim 2 Ikke kalket Okt 01 Ørret 0+ 3.7
Tjøstheim 2 Ikke kalket Okt 01 Ørret Eldre 13.9
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1. INNLEDNING 

 
Suldalslågen i Rogaland ble første gang regulert i 1966-67 ved utbygging av nedbør-
feltet ovenfor Suldalsvatn (Røldal-Suldal). Virkningene av denne reguleringen på 
Suldalslågen var en økt vintervannføring og redusert sommervannføring, i forhold 
til uregulert tilstand. Gjennomsnittlig årlig vannføring i Suldalslågen i uregulert til-
stand var 90 m3/s, men med store årlige og sesongmessige variasjoner. I naturlig til-
stand hadde Suldalslågen en meget lav vintervannføring (< 20 m3/s) i perioden 
november-april. Sommervannføringen var høy og varierte meget sterkt.  
 
Konsesjon for Ulla-Førre utbyggingen ble gitt i 1974. Utbyggingen omfatter en rekke 
reguleringer og overføringer i fjellområdene sør for Suldalsvatn. Vannet herfra føres 
til Kvilldal kraftstasjon med avløp til Suldalsvatn. Fra Suldalsvatn føres vannet 
videre gjennom Hylen kraftstasjon til Hylsfjorden. Suldalsvatn har en regulerings-
høyde på 1.5 m og avløpet til Suldalslågen er regulert med en dam. Den nye regule-
ringen av Suldalslågen som ble iverksatt i 1980 medførte generelt til en reduksjon i 
vannføringen i elva både vinter og sommer, både i forhold til uregulert tilstand og 
Røldal-Suldal. Vannføringen om vinteren er imidlertid nå aldri lavere enn 12 m3/s, 
noe den kunne være i uregulert tilstand.   
 
I perioden 1980 til 1985 ble minstevannføringen målt ved Tjelmane bru (nederst i 
elva), men vann ble sluppet fra dammen i Suldalslvatn. Til tider kunne restfeltet ned-
strøms dammen gi denne vannføringen. Det var således stadig  behov for justeringer, 
noe som medførte hurtige reduksjoner i vannføringen fra Suldalsvatn. Absolutt min-
stevannføring fra dammen i tidsrommet 15. oktober til 30. april var i denne perioden 
10 m3/s. Minstevannføringen slippes og måles nå ved dammen.  
 
Temperaturendringene i Suldalslågen etter Ulla-Førre antas ikke å være store. 
Røldal-Suldal utbyggingen medførte en liten temperaturøkning i Suldalslågen, men 
ifølge NVE skyldes denne i hovedsak endring i værforhold. Økningen var størst 
nederst i vassdraget og om sommeren og midt på vinteren. Etter Ulla-Førre utbyg-
gingen er temperaturen igjen redusert (Tvede 1995). På årsbasis var reduksjonene 
størst nederst i vassdraget, der døgngradtallet var redusert med ca. 250 døgngrader 
eller 14% i forhold til døgngradantallet under Røldal/Suldal reguleringen. 
Temperaturnedgangen har vært størst i vintermånedene og i juni-juli (Tvede 1995).  I 
2001 har det imidlertid vært en temperaturøkning. 
 
Det foreligger noe informasjon om fiskeribiologiske forhold i uregulert tilstand 
(Lillehammer 1964, 1966, 1973a, b, 1974, 1984), men opplysningene om tetthet av 
laks- og ørretunger i Suldalslågen i uregulert tilstand er begrenset og ikke sammen-
lignbare (Lillehammer 1973a), noe som skyldes endret og forbedret metodikk.  Siden 
1976 er det gjennomført undersøkelser på ungfiskbestanden av laks og ørret. Fram til 
1990 ble undersøkelser utført i forbindelse med Røldal-Suldal reguleringen og Ulla-
Førre utbyggingen. Etter 1990 er undersøkelsene utført i regi av LFS-programmet 
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(Fase I og II).  Dette for å sikre kontinuitet i de fiskeribiologiske data som referanse 
for effekt av endret manøvreringsreglement, og andre tiltak på fiskebestanden og 
som referanse for de øvrige undersøkelsene. 
I en  prøveperiode på seks år (2 ganger 3 år) fra 1998, skal to typer vannføringsfor-
hold testes i Suldalslågen for å komme fram til et endelig manøvreringsreglemet for 
vassdraget. I de tre første årene testes høy vannføring i overgangen april/mai og 
”normal” vannføringen resten av året.  De siste tre årene testes lav vannføring på 
våren (april/mai) og en større høstflom. Hensikten er å komme fram til et reglement 
som gir den mest gunstige vannføringen for laks og ørret.  Det vil si en manøvrering 
som øker overlevelsen av presmolt og avkastningen av voksen laks på elv, samtidig 
som dette ikke får konsekvenser for smoltutvandring og oppgang av voksen fisk. 
Videre skal manøvreringen ivareta et variert oppvekstområde for fiskeunger på elv 
ved å begrense begroing og sedimentering. 
 
 

2. OMRÅDEBESKRIVELSE 

 
Suldalslågen er en 22 km lang elv mellom Suldalsvatn (68 m o.h. og 29 km2) og de 
indre deler av Ryfylkefjord i Rogaland (Fig. 1). Nedbørfeltet er 1.287 km2. 
 

 
 
Fig. 1. Kart over Suldalslågen med de undersøkte lokaliteter for overvåkning av ungfisk-
bestanden; 1-16, bunndyr på elv; I-V og bekker; A-H.  
 
Suldalslågen produserer anadrom fisk på hele elvestrekningen. Dominerende fiske-
arter er laks (Salmo salar) og ørret (Salmo trutta), mens ål (Anguilla anguilla), trepigget 
stingsild (Gasterosteus aculeatus) og årsunger av røye (Salvelinus alpinus) blir funnet 
sporadisk. For sistnevnte art er dette fisk som slipper seg ut fra Suldalsvatn. 
 
Vannføring og vanntemperatur i Suldalslågen i 2001 er vist på Fig. 2.  
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Fig. 2. Døgnmiddelvannføring (øverst) og døgnmiddeltemperatur i Suldalslågen for 2001 
målt ved Suldalsosen/Stråpa (øverst i elva) og Tjelmane /Lavika (nederst i elva). 

3. BUNNDYR  

3.1 Innledning 

Vannføring, temperatur, vannkvalitet, substrat og begroing er alle faktorer som er 
funnet å påvirke bunnfaunaen. Av begroing synes spesielt levermoser å påvirke 
bunndyrsamfunnene (Bremnes og Saltveit 1997). Endringer i vannkvalitet har skjedd 
som følge av overføring av surt vann fra andre nedbørsfelt og ved at det har funnet 
sted en generell forsuring (Blakar 1996). Suldalslågen og en rekke bekker er derfor blitt 
kalket. Undersøkelsen på bunndyr skal søke å fange opp eventuelle forskjeller av ulik 
manøvrering og kalkingseffekter. 
 

Målsetting: 

• Gir redusert vannføring på våren  et bedre næringstilbud for laks og ørretunger, 
og gir høy vannføring et redusert tilbud i  form av bunndyr. 

• Gir kalking økt antall bunndyr og større artsdiversitet.  
 
Bunndyr er viktig som næring for fisk, i tillegg til at de er svært gode indikatorer på 
miljøendringer i et vassdrag (organisk forurensning, surt vann etc.). Bunndyr er 
jevnlig undersøkt i Suldalslågen siden 1978 (Bremnes og Saltveit 1996, Saltveit et al. 
2001), og det foreligger derfor et godt grunnlag for vurdering av endringer over tid.  
 
I 2001 er det i selve Suldalslågen gjennomført en innsamling av bunndyr i mars, juli  
og september. Siden 1999 er det også gjennomført en innsamling av bunndyr fra til-
sammen 8 bekker (se Fig. 1), med innsamlinger over to perioder, vår (mars) og høst 
(september). Lokalitetene ligger i bekker som kalkes, i bekker der innsjøer eller ned-
børsfeltet er kalket, i bekk med naturlig god vannkvalitet og i bekk med dårlig vann-
kvalitet og som ikke er kalket. Ved bekkekalking er det samlet prøver fra to lokaliteter, 
en ovenfor kalkdoserer og en nedenfor, ellers er lokalitetene lagt nær utløp i 
Suldalslågen, men ikke slik at de er påvirket av Lågen. Lokaliteter i bekker, 
tilstand/tiltak, antall og stasjonsnr. (se Fig. 1): 
 
 STRÅPAÅNI     INNSJØKALKING  1 A  
 PRESTBEKKEN   GOD VANNKVALITET  1 B 
 TJØSTHEIMSÅNA   KALKET   2 C1 og C2 
 MOSÅNA    KALKET   2 D1 og D2 
 RITLANDSÅNA   INNSJØKALKING  1 E
 FOSSÅNA    REFERANSE LOKALITET 2 1) F1 og F2 
 BROMMELANDSBEKKEN  TERRENGKALKET  1 H 

GROVBEKKEN   REFERANSELOKALITET 1 G 

1) Det er her lagt en lokalitet ovenfor planlagt kalkdoserer. 
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De fem lokalitetene i Suldalslågen er Stråpa (Stasjon I), ovenfor Prestvika (Stasjon II), 
Mo (Stasjon III), Litlehaga (Stasjon IV) og Tjelmane (Stasjon V) (se Fig. 1). 

3.2 Metodikk 

Til innsamlingen er sparkemetoden benyttet (Hynes 1961, Frost et al. 1971). Innsam-
lingen skjer på tid og innsamlingstiden i Suldalslågen er ett minutt pr. prøve, og det 
er tatt tre parallelle prøver fra hver stasjon. I bekkene er det tatt en prøve fra hver 
lokalitet. Håvens maskevidde var 0,45 mm. De samme fem lokaliteter som tidligere, 
ble undersøkt (Bremnes og Saltveit 1996). Prøvene ble fiksert med etanol i felt og 
sortert på laboratoriet. Stasjonene er vist på Fig. 1. 
 
Forsuringsnivået i Suldalslågen er beregnet ut fra en forsuringsindeks beskrevet i 
Kroglund et al. (1994), som er basert på tilstedeværelse eller fravær av mer eller 
mindre sensitive arter av bunndyr. For vassdrag med lite tolerante arter tilstede blir 
formelen 0.5 + D/S benyttet. D = antall individer av forsuringsfølsomme døgnfluer 
(på en lokalitet), S = antall individer forsuringstolerante steinfluer. De anvendte 
artene fra Suldalslågen er valgt ut etter Raddum og Fjellheim (1984), Fjellheim og 
Raddum (1990) og Larsen et al. (1995). Maksimumsverdien for indeksen blir satt til 1, 
som indikerer liten eller ingen forsuring (Kroglund et al. 1994). 
 

3.3 Resultater 

3.3.1 Suldalslågen 

Dominerende bunndyr i Suldalslågen i slutten av mars 2001 var fjærmygglarver (Fig. 
3). Med unntak av på stasjon 4, utgjorde denne gruppen mer enn 75 % av faunaen på 
lokalitetene (Fig. 3). På stasjon 3,4 og 5 var nymfer av både steinfluer og døgnfluer 
viktige grupper, og på alle stasjoner utgjorde døgnfluer enten en større andel av 
faunaen eller like stor som steinfluer. Vårfluer var bare relativt tallrik øverst i elva, 
mens andelen fåbørstemark økte nedover elva. Andre innslag i bunnfaunaen i mars 
er snegl (på stasjon 4) og muslinger (på stasjon 2 og 3).  
 
Med unntak av på de to nederste stasjonene utgjorde fjærmygglarver mer enn 50% 
av bunndyrene i Suldalslågen i juli. Sammenlignet med mars og september er inn-
slaget av knott betydelig på alle lokaliteter. Døgnfluer er ikke representert på stasjon 
1, men påvises på de andre lokalitetene, men de utgjør en noe mindre andel enn 
steinfluer. Gruppen "Andre" består av småstankelbein og biller. 
 
I september utgjør fjærmygglarver en langt mindre del av bunndyrene, selv om de er 
dominerende gruppe både på stasjon 2 og 5. Fåbørstemark dominerer på stasjon 4, 
men har også et relativt stort innslag på stasjon 3. På stasjon 1 er vårfluer sammen 
med fjærmygglarver dominerende fauna element i juli. Steinfluer og døgnfluer har 
små andeler, men steinfluer er sterkere representert enn døgnfluer, som også 
manglet i prøvene fra stasjon 1 og 5 i september. Gruppen "Andre" utgjøres 
hovedsakelig av småstankelbein larver, mens noen få snegl ble funnet på stasjon 3. 
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Fig. 3. Prosentvis sammensetning av bunnfaunaen i Suldalslågen i mars, juli og september 
2001. 
 
Tabell 1. Gjennomsnittlig antall pr. 1 min. sparkeprøve av påviste arter av døgnfluer, 
steinfluer og snegl på fem lokaliteter i Suldalslågen i mars og september 2001. 
 

           
2001   Mars     September  

 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5
DØGNFLUER           
Baëtis rhodani 9.3 13.7 86 200.7 6.7 - 1.7 16.3 1.7 - 
Ephemerella aurivillii 1 1 12.3 3 2.3 - - 0.3 0.3 - 
Leptophlebia vespertina 0.3 - - - - - - - - - 
STEINFLUER           
Amphinemura borealis 0.3 - 17.3 8.3 1 - - - - - 
Amphinemura sulcicollis 4 0.7 34.3 17 - - - - 0.7 - 
Brachyptera risi 1.7 - 0.3 4.3 - - - - - - 
Diura nanseni 1 6 8.3 3.7 8 0.7 - 1.3 0.3 0.7 
Isoperla grammatica - - 0.3 1.3 - - - 0.3 0.3 - 
Leuctra fusca - - 1 - - - 4.3 4.7 5.7 8.3 
Leuctra hippopus 1 0.7 - 0.3 1.3 0.7 - - - - 
Leuctra nigra 0.7 - - 0.3 - - - - - - 
Protonemura meyeri 0.3 - 0.3 4 0.7 - - 4.7 - - 
SNEGL           
Lymnaea peregra - - - 2.3 - - - 0.7 - - 
MUSLINGER           
Pisidium spp. - 3.3 1.3 11.3 - - - - - - 
 

Forsuringsindeks 

Forsuringsnivået i Suldalslågen basert på bunndyr er beregnet ut fra en forsurings-
indeks beskrevet i Kroglund et al. (1994). Følgende døgnfluer ble regnet som 
forsuringsfølsomme: Baëtis rhodani og Ephemerella aurivillii. Følgende steinfluer ble 
regnet som forsuringstolerante: Amphinemura borealis, A. sulcicollis, Protonemura 
meyeri, Nemoura cinerea, Taeniopteryx nebulosa, Brachyptera risi, Leuctra hippopus og L. 
niger.  
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Fig. 4. Forsuringsindeks for fem stasjoner i Suldalslågen og for hele Suldalslågen (total) i 
mars og september 2001. 
Indeksen indikerer ingen forsuringsskader i Suldalslågen i mars (Fig. 4), og indikerer 
at forholdene for fisk og bunndyr vannkvalitetsmessig har vært gode gjennom hele 
vinteren. I september indikerer indeksen ingen forsuring av elva sett under ett. For 
de ulike stasjonene i elva er det imidlertid store variasjoner i indeksverdi. Antall 
døgnfluer er lavt på samtlige lokaliteter i september, med unntak av stasjon 3, der 
antall døgnfluer i forhold til antall steinfluer er høyt (Tabell 1). På stasjon 3 er derfor 
indeksverdien 1.0 i september. Døgnfluer påvises ikke på stasjon 1 og 5, noe som gir 
indeksverdi 0.5. På stasjon 2 og 4 var individantallet av døgnfluer lavt i forhold til 
antall individer av steinfluer, noe som gir indeksverdier lavere enn 1.0.  
 

3.3.2 Bekkene 

STRÅPAÅNI 
På våren var bunnfaunaen dominert av steinfluer (5 arter) og døgnfluer (en art), mens 
en annen viktig gruppe var fjærmygg (Fig. 5). På høsten ble det fanget svært lite dyr i 
bekken, og de fleste av disse var stankelbeinlarver. Døgnfluer ble ikke fanget, mens 
eneste steinflueart var Diura nanseni (Tabell 2). Baetis rhodani var eneste døgnflueart 
på våren, og tilstede i et relativt høyt antall. Vannkvaliteten er god i bekken på våren, 
mens det ikke var mulig å angi indeksverdier på høsten (Fig. 12). 
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Fig. 5. Prosentvis sammensetning av bunnfaunaen i Stråpaåna i Suldal i 2001. 
 
 
PRESTABEKKEN 
Sammensetningen av bunndyrene var dominert av fjærmygglarver, steinflue- og 
døgnfluenymfer på våren (Fig. 6). På høsten var steinfluer fullstendig dominerende, 
og utgjorde nærmere mer enn 80% av faunaen. Til sammen påvises henholdvis 5 og 4 
arter av steinfluer vår og høst, mens eneste døgnflueart var B. rhodani (Tabell 2).  
Denne hadde et høyt individantall på våren, mens antallet var svært lavt på høsten. 
Dette gir en høy ideksverdi om våren, mens den lave verdien på høsten indikerer 
forsuring (Fig. 12).  Imidlertid kan en lite døgnfluer på høsten her skyldes at de 
fremdeles er små og ikke kommer med i prøvene (Eiken Hartveit 2001).  
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Fig.  6. Prosentvis sammensetning av bunnfaunaen i Prestabekken i Suldal i 2001. 
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TJØSTHEIMSÅNA 
Det er her en kalkdoserer og bunnprøver er tatt ovenfor og nedenfor denne (Fig. 7). 
På våren besto det meste av faunaen av steinfluer, både ovenfor og nedenfor dosere-
ren. Antall dyr fanget nedstrøms var imidlertid lite. Det ble fanget fem steinfluearter 
både ovenfor og nedenfor, men bare ett individ av døgnfluen B. rhodani. Denne ble 
fanget nedenfor doserer.  Indeksverdiene for bekken på våren blir derfor lave og 
bekken må på bakgrunn av disse karakteriseres som sterk forsuret (Fig. 12). Ett rela-
tivt høyt individantall av døgnfluen B. rhodani på høsten gir indeksverdi 1.0 ovenfor 
doserer, mens den få individer nedenfor gir lav verdi. Det kan være en tilfeldighet 
(det taes bare en prøve) at det her er færre dyr enn lenger opp. Det er også lite sann-
synlig at bekken skal ha dårligere vannkvalitet her.  
 
Forholdene i bekken synes noe bedre på høsten, og legges indeksverdien for den 
øverste stasjonen til grunn, indikerer faunaen at bekken da ikke er påvirket av surt 
vann (Fig. 12).  
 
 
MOSÅNA 
I Mosåna er det også plassert en kalkdoserer og bunnprøver er tatt ovenfor og ned-
enfor denne (Fig. 7). I vårprøvene fra Mosåna ble det funnet et svært lite antall 
bunndyr (Tabell 2) og faunaen besto bare av steinfluer og fjærmygglarver. Verken 
ovenfor eller nedenfor dosereren ble det funnet døgnfluer i vårprøvene. På høsten 
var faunaen noe mer variert og tallrik ovenfor dosereren, mens det nedenfor også da 
var relativt lite variert og manglet innslag av både steinfluer og døgnfluer. Døgnfluer 
er imidlertid også fraværende i prøven tatt ovenfor doserer. På våren påvises fire 
steinfluearter, mens det på høsten ble funnet fem (Tabell 2). Fravær av døgnfluer gjør 
at bekken må karakteriseres som sterkt forsuret (Fig. 12). 
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Fig.  6. Prosentvis sammensetning av bunnfaunaen i Tjøstheimsåna i Suldal i 2001 ovenfor (C 
1) og nedenfor (C 2). 
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Fig. 7. Prosentvis sammensetning av bunnfaunaen i Mosåna i Suldal i 2001 ovenfor (D 1) og 
nedenfor (D 2). 
 
RITLANDSÅNA  
Faunaen var relativt variert om våren, der ingen grupper dominerte (Fig. 8), mens 
sammensetningen var noe mer ensartet på høsten med dominans av vårfluer. 
Døgnfluer utgjorde en svært liten del av bunndyrene ved begge anledninger (Fig. 8). 
Dette gjør at bekken både på våren og om høsten må karakteriseres som moderat 
forsuret, med indeksverdi på henholdsvis 0.63 og 0.68 (Fig. 12). Lav indeksverdi 
skyldes et høyere individantall av steinfluer og et lite antall av døgnfluer (Tabell 2). 
Eneste døgnflueart var B. rhodani. 
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Fig. 8. Prosentvis sammensetning av bunnfaunaen i Ritlandsåna i Suldal i 2001. 
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FOSSÅNA 
I Fossåna er det ikke plassert kalkdoserer, men en er planlagt. Prøver er tatt ovenfor 
planlagt doserer (F1) og nedenfor (nær utløpet i Lågen) (F2) (Fig. 1). Faunaen i 
bekken var fullstendig dominert av steinfluer på våren og steinfluer var da eneste 
gruppe i prøvene på den nederste lokaliteten (Fig. 9). Døgnfluer påvises ikke og 
basert på faunasammensetningen må derfor Fossåna karakteriseres som sterkt 
forsuret på våren. Faunaen er mer variert på høsten, med et relativt stort innslag av 
døgnfluer av arten B. rhodani i prøvene (Fig. 14). Dette gjør at begge lokalitetene i 
bekken får indeksverdi 1.0 på høsten og karakteristikken ikke forsuret (Fig. 12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2. Antall av ulike arter av døgnfluer og steinfluer påvist i bekker i Suldal ved to tids-
punkt i 2001.  

    
VÅR 2001     

 A B C1 C2 D1 D2 E F1 F2 G H 
DØGNFLUER            
Baëtis rhodani 17 34 - 1 - - 5 - - - - 
Leptophlebia marginata - - - - - - - - - 1 - 
STEINFLUER            
Amphinemura borealis 2 - - - - - 4 - - - - 
Amphinemura sulcicollis 9 32 31 2 2 3 12 39 11 8 23 
Brachyptera risi 18 11 118 4 2 1 1 74 - 11 61 
Diura nanseni 2 - 2 - - - - 2 1 - - 
Isoperla grammatica - - - - - - 5 - - - 2 
Leuctra fusca - - - - - - - - - - - 
Leuctra hippopus - - 19 2 1 - - 3 - 7 3 
Leuctra nigra - - - - - - - - - - - 
Nemoura cinerea - 1 - 1 - - - - - 1 - 
Protonemura meyeri 1 4 11 1 - 1 21 7 - 16 19 
Siphonoperla burmeisteri - 1 - - - - - - - 1 3 
Taeniopteryx nebulosa - - - - - - - - - - - 

            
HØST 2001     

 A B C1 C2 D1 D2 E F1 F2 G H 
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DØGNFLUER            
Baëtis rhodani - 3 26 1 - - 2 40 25 - - 
Leptophlebia marginata - - - - - - - - - - - 
STEINFLUER            
Amphinemura borealis - - - - - - - - - - - 
Amphinemura sulcicollis - 5 - 1 2 - - 1 - - 1 
Brachyptera risi - - - - - - - - - - - 
Diura nanseni 2 - 1 1 13 - - 9 2 - - 
Isoperla grammatica - - - - - - 1 - - - - 
Leuctra fusca - 26 8 19 8 - - 55 3 1 50 
Leuctra hippopus - - - - - - - - - - - 
Leuctra nigra - - - - - - - - - - 2 
Nemoura cinerea - - - - - - - - - - - 
Protonemura meyeri - 85 12 2 2 - 11 8 5 - 8 
Siphonoperla burmeisteri - - - - - - - - - - - 
Taeniopteryx nebulosa - 1 3 - 4 - - 1 2 - - 
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Fig. 9. Prosentvis sammensetning av bunnfaunaen i Fossåna i Suldal i 2001 oppe (F 1) og 
nede (F 2). 
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Fig. 10. Prosentvis sammensetning av bunnfaunaen i Grovbekken i Suldal i 2001. 
 
 
GROVBEKKEN 
Faunaen på våren var relativt variert, mens det på høsten var en dominans av fjær-
mygglarver. Faunaen domineres av på våren av steinfluer (Fig. 10), med til sammen 
6 arter, mens det på høsten bare fanges ett individ. Nymfer av døgnfluer er nærmest 
fraværende i prøvene fra bekken. På våren påvises ett individ av arten Leptophlebia 
marginata (Tabell 2), men ingen døgnfluer ble fanget på høsten. På våren og høsten 
må bekken derfor karakteriseres som sterkt forsuret (Fig. 12).  
 
 
 
BROMMELANDSBEKKEN 
I Brommelandsbekken påvises ikke døgnfluer, verken på våren eller høsten, mens 
steinfluer finnes i et høyt antall og dominerer bekkens fauna spesielt på våren, men 
også på høsten (Fig. 11). Brommelandsbekken må derfor karakteriseres sterkt for-
suret med indeksverdier på 0.5 (Fig. 12). Dette til tross for at bekken er terrengkalket. 
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Fig. 11. Prosentvis sammensetning av bunnfaunaen i Brommelandsbekken i Suldal i 2001.  
 

3.4 Kommentarer 

Generelt har det vært små endringer i faunasammensetningen i perioden fra 1998 til 
2001 og i dominansforholdet mellom de ulike grupper. For selve Suldalslågen er 
resultatene med hensyn til forsuring for årene 1998 til 2001 entydige. Suldalslågen 
bærer ikke preg av å være forsuret. Selv om ikke alle stasjoner har innslag av 
forsuringsømfintlige døgnfluer i september, har Suldalslågen forsuringsindeks lik 
1,0. Selv om antallet er lite, indikerer innslaget av snegl og muslinger på noen 
lokaliteter (også i september) god vannkvalitet i Suldalslågen. Snegl er også 
sporadisk påvist tidligere, bl.a. i 2000 (Saltveit et al. 2001).  
  
I september har det imidlertid også tidligere vært store variasjoner i indeksverdi og 
derved forsuringsgrad mellom de ulike lokaliteter (Saltveit et al. 2001). Dette trenger 
nødvendigvis ikke bety at lokalitetene er forsuret. Dette kan skyldes at individene av 
døgnfluer da er små og ikke fanges i håven. Varierende indeksverdi i elvas 
lengderetning kan derfor være tilfeldig. Dette var også tilfelle i 1998, 1999 og 2000 
(Saltveit et al. 2001). For september er indeksen derfor usikker. I november 2000, da 
indeksen i september var svært lik den i september 2001, ble det fanget et langt 
høyere antall individer av både døgnfluer og steinfluer, noe som da ga indeks 1.0 for 
elva totalt og for samtlige lokaliteter i Suldalslågen (Saltveit et al. 2001).  
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Fig. 12.  Forsuringsindeks for ulike bekker i Suldal i 1999,  2000 og 2001. For plassering, se 
Figur  1. 
 
 
 
 
I 2001 tydet sammensetningen av bunnfaunaen og beregnede forsuringsindekser at 
mange av bekkene var forsuret i 2001 (Fig. 12). Dette gjaldt også bekker som blir 
kalket, for eksempel Mosåna og Tjøstheimsåna. Heller ikke innsjøkalking og 
terrengkalking synes å ha hatt synlig positiv effekt på Ritlandsbekken og Bromme-
landsbekken. Basert på indeksverdiene bar alle bekkene med unntak av de to øverste 
preg av å være forsuret på våren, mens det på høsten bare er den ikke kalkete 
Fossåna og lokaliteten ovenfor kalkningsanlegget i Tjøstheimsåna som har god 
kvalitet.  Sammenlignet med året før, har det skjedd en markert forverring av 
vannkvaliteten nedenfor anlegget i Mosåna og i Ritlandsåna, mens det for 
Tjøstheimsånas del har vært en ytterligere forverring fra 1999, noe som også gjelder 
Grovbekken og Brommelandsbekken. Fossåna bærer tydelige preg på forsuring om 
våren, men ikke på høsten. Fossåna er ikke kalket og skal fungere som referanse i 
forhold til de andre kalkede bekkene. Bekken er derfor forventet å ha en å ha en 
dårlig vannkvalitet. Smeltevann om vinteren og våren påvirker bekken, og som 
sannsynligvis fjerner forsuringsømfintlige arter som Baetis rhodani som etablerer seg 
på høsten (Eiken Hartveit 2001). 
 
 

4. OVERVÅKNING AV UNGFISKBESTANDEN 

4.1 Innledning 

Det er siden 1976, med unntak av 1985, foretatt kontinuerlige beregninger av tetthet 
og vekst hos laks- og ørretunger i Suldalslågen (Saltveit 1986, 1989a,b, 1990, 1995a, 
1996, 1997a, 1999, 2000a,b, Saltveit et al. 2001). Disse undersøkelsene dekker en 
periode før og etter Ulla-Førre utbyggingen.  
 
I Suldalslågen står de fleste laksungene på elv mellom 2-4 år, mens oppholdet i havet 
er fra 1-4 år (Lillehammer 1984). Etter Røldal-Suldal reguleringen økte 
gjennomsnittlig smoltalder fra 2,5 år i 1968 til 3,2 år i 1984, mens den nå varierer 
mellom 2.8 og 3.2 år (Sægrov 1996, Saltveit 2000a). Endringer av miljøfaktorer ved en 
regulering kan direkte påvirke vekstforhold, alderssammensetning og tettheten av 
ungfisk på elv, og derved mengden tilbakevandrende laks og avkastningen. 
Overvåking av ungfisktettheten kan gi relative mål på endringer i laksebestanden 
forårsaket av forhold på elv. Studier av ungstadier er også nødvendig for 
forvaltningen av elvene og for å kunne foreslå tiltak for å dempe eventuelle skader 
etter en regulering. 
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Målsettingen med undersøkelsene av ungfisk er:  
• Beregne dødelighet fra 0+ til 1+ og eventuelle endringer i denne som følge av 

endringer i manøvreringsreglement.  
• Gir redusert vannføring bedre vekst og kondisjon hos fiskeunger. 
• Belyse endringer i ungfisktetthet og årsaker til disse. 
 

4.2 Materiale og metoder 

Bestandsberegningene er siden 1977 utført på de samme 16 stasjonene (se Fig. 1). Til 
fisking benyttes et elektrisk fiskeapparat konstruert av ingeniør Paulsen. Apparatet 
leverer kondensatorpulser med spenning ca. 1600 V og frekvens 80 Hz. Lengden på 
den avfiskede strekning på hver lokalitet er ca. 50 m, og det fiskes fra bredden og så 
langt ut i elva som det er mulig å fiske effektivt (3-6 m). Hver lokalitet ble avfisket tre 
ganger etter hverandre.  For å sikre at det samme areal ble fisket hver omgang, ble 
området avmerket med en hvit snor lagt på bunnen. 
 
Den fangede fisken ble artsbestemt og lengdemålt i felt til nærmeste mm. Etter 
måling og opptelling ble all fisk som ikke med sikkerhet kunne anslås ut fra størrelse 
til å være årsunger (0+) frosset og tatt med for aldersbestemmelse. Antall laks og 
ørret i de ulike årsklasser, 0+, 1+, 2+ og 3+, er beregnet ut fra avtak i fangst, 
”successive removal” (Zippin 1958). For å kunne sammenligne med tidligere år, er 
materialet også delt i 0+ og eldre fisk ved beregningene.  
  
Etter 1990 er det satt ut laksunger i vassdraget, men all fisk satt i Suldalslågen er fett-
finneklippet og satt ut langt fra de lokalitetene som undersøkes. Fettfinneklippet fisk 
påvises likevel, men i beregningene av bestandstetthet er det skilt mellom utsatt og 
naturlig reprodusert fisk. Undersøkelsen ble gjennomført i periodene 30. mars til 5. 
april og 18.- 26. september. Materialet består på våren av 363 ville laksunger og 554 
ørretunger. På høsten ble det fanget 999 ville laksunger, 33 utsatte laksunger og 1256 
ørretunger. I mars/april ble det fisket på et 2846 m2 stort areal, mens arealet i 
september var 3155 m2. 
 

4.3 Resultater og kommentarer 

4.3.1 Lengdefordeling. 

VÅR 
Lengdefordelingen av laks- og ørretunger våren 2001 er vist på Fig. 13. For laks er 
dette naturlig reprodusert fisk. Laksungene var mellom 34 og 144 mm. De fleste var 
imidlertid mindre enn 90 mm, og disse var enten (0+) (2000-årsklasse) eller 1+ (1999-
årsklasse).  0+ av laks var mellom 39 og 57 mm og hadde en gjennomsnittslengde på 
45.1 mm (+ 0.8 mm, 95% K.I.). Materialet av laksunger besto av fire årsklasser. Laks 
med tre vekstsesonger (2+) var fra ca. 87 mm, mens fisk med fire vekstsesonger var 
større enn 116 mm (Fig. 13). I materialet av ørret fanget våren 2001 (mars/april) inn-
går et lite antall fisk som nettopp har kommet opp av grusen. Disse årsungene (0+) 
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var mellom 26 og 32 mm; i gjennomsnitt 28.3 + 0.8 mm ( 95% K.I.). Materialet av ørret 
var imidlertid dominert av 1+ (2000-årsklassen). Disse var mellom 37 og 75 mm og 
hadde en gjennomsnittslengde på 55,3 mm (+ 0.6 mm, 95% K.I.).  
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Fig. 13. Prosentvis lengdefordeling av naturlig reproduserte laksunger (øverst) og ørret i 
Suldalslågen våren (mars/april) 2001. 
 
 
HØST 
 
Lengdefordelingen av laksunger er vist på Fig. 14. Det er skilt mellom naturlig repro-
dusert fisk og utsatt fisk. Årsungene (0+) av laks var mellom 33 og 62 mm og hadde 
en gjennomsnittslengde på 47,6 mm (+ 0.3 mm, 95% K.I.). Det ble fanget få eldre 
laksunger. Mesteparten av disse var mellom ca. 70 og 90 mm og var 1+. Laks med tre 
vekstsesonger (2+) var lengre enn 90 mm (Fig. 14). Det var overlapp mellom 0+ og 
1+, men ikke mellom 1+ og 2+. De få utsatte laksunger som ble fanget, var fra 85 til 
125 mm og utgjorde bare 3.3% av materialet av fanget laks (Fig. 14).  
 
For ørret var det ikke mulig å skille mellom årsklassene basert på lengde frekvens-
fordelingen (Fig. 15). Største årsunge (0+) i materialet målte 72 mm, mens minste 1+ 
var 67 mm. Årsunger av ørret dominerte i materialet av ørret (81,7 %) og var jevnt 
over større enn hos laks. Årsungene hadde en gjennomsnittslengde på 55,7 mm (+ 0.4 
mm, 95% K.I.). 
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Fig. 14. Prosentvis lengdefordeling av naturlig reproduserte (øverst) og utsatte laksunger i 
Suldalslågen i september 2001. 
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Fig. 15. Prosentvis lengdefordeling av ørretunger i Suldalslågen  i september 2001. 
 
 
Variasjonene i tilvekst hos årsunger har vært store i perioden 1976 til 2001 (Fig. 16). 
Ørret 0+ har bedre vekst enn laks, noe som skyldes at ørret klekker tidligere og at 
den vokser over et større temperaturintervall. Etter 1986 følger vekstvariasjonene hos 
laks og ørret noenlunde samme mønster. Ørret 0+ hadde imidlertid en vekstøkning i 
1998, som laks ikke hadde. For ørret 0+ er gjennomsnittslengden målt i 2001 den 
statistisk signifikant største som er målt siden undersøkelsene startet i 1976. 
Gjennomsnittslengden for 0+ laks er også den største som er målt, men den er ikke 
signifikant forskjellig fra den i 1995. Selv om det har vært en nedgang i 
vanntemperatur i fiskens vekstsesong (Tvede 1995), gjenspeiles dette ikke gjennom 
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dårligere vekst hos fisken, verken hos laks eller ørret, hele perioden sett under ett. 
Fra 1990 er det en tendens til økt gjennomsnittslengde hos årsunger, både laks og 
ørret (Saltveit 2000a). En tendens til økt gjennomsnittslengde kan skyldes redusert 
bestandstetthet av fisk fra 1993 til 2000, som kan ha hatt en positiv effekt på vekst 
(Saltveit 2000b). I 2001 er imidlertid bestandstettheten av både laks og ørret høy, se 
nedenfor, men temperaturforholdene er gode (se Fig. 2). 
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Fig. 16. Gjennomsnittslengde av årsunger hos laks og ørret i Suldalslågen ved avsluttet vekst 
om høsten i perioden 1976 til 2001. 
 

4.3.2 Vekst hos laks- og ørretunger. 

Empirisk vekst hos laks- og ørretunger høsten 2001 er vist på figur 17. Begge arter 
har jevn vekst, og ørretungene er for alle årsklasser statistisk signifikant (p <0,05) 
større enn laksungene. Etter to vekstsesonger har laks- og ørretungene en 
gjennomsnittsstørrelse på henholdsvis 77,2 + 1.6 mm og 89,5 + 1.5 mm, mens 
tilsvarende lengder etter tre vekstsesonger er 97,9 + 5,7 mm og 122,7 + 5,7 mm. For 
begge arter og alle årsklasser, unntatt 2+laks, var veksten bedre høsten 2001 enn i 
2000, noe som skyldes høyere vanntemperatur, spesielt tidlig i sesongen, noe som 
sannsynligvis har sammenheng med redusert vannføring. 
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Fig. 17.  Empirisk vekst hos laks- og ørretunger i  Suldalslågen i september 2001. 
 

4.3.3 Tetthet av laks- og ørretunger. 

Fra 1990 fram til 1993 fant det sted en gradvis økning i tettheten av årsunger (0+) av 
laks (se Saltveit 1995a). Tetthetene av 0+ laks i 1992 og 1993 er de høyeste som noen 
gang er beregnet i Suldalslågen og disse er statistisk signifikant høyere enn tidligere 
år.  For ørret var det en økning i tetthet av årsunger fram til 1994, og tetthetene som 
ble beregnet for 0+ ørret er de høyeste siden 1986. Imidlertid fant det ikke sted en 
tilsvarende økning i den beregnede tetthet av eldre fisk, verken hos laks eller ørret 
(Fig. 18). Det synes å være en liten overlevelse av 0+.  
 
Beregnet tetthet av årsunger (0+) av laks var relativt høye i 2001 (Fig. 18), og tettheten 
er den høyeste som er beregnet for denne årsklassen siden 1993 og den er ikke signi-
fikant forskjellig fra tettheten beregnet i 1991. Tettheten beregnet for eldre laksunger 
var imidlertid bare 3,6 laks/100 m2, til tross for en relativt høy tetthet av årsunger 
året før. Dette er lavere enn i de to forutgående år, men høyere enn i 1996, 1997 og 
1998. Innslaget av utsatt laks var ubetydelig  i 2001, bare 1,1 fisk pr. 100 m2 . Dette 
skyldes at utsettingene ble foretatt sent i september etter at undersøkelsene ble av-
sluttet, og som det fremgår av lengdefordelingen på Fig. 14 fanges bare større utsatte 
laks. 
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Fig. 18.  Beregnet tetthet av ulike grupper laks- og ørretunger (antall pr. 100 m2) om høsten i 
Suldalslågen i perioden 1991 til 2001. 
 
Tettheten av 0+ ørret i 2001 ble beregnet til 36,6 ind./100 m2 (Fig. 18). Dette er til-
nærmet det samme som i 2000, og høyere enn i perioden 1995-1999 (p < 0.05). Tett-
hetene av eldre ørret var den samme som i de to til tre forutgående år, og siden 1994 
må tettheten av eldre ørretunger i Suldalslågen karakteriseres som relativt stabil, 
med unntak av i 1996 (høyere) og 1997 (lavere). Årsakene til de lavere tetthetene av 
laksunger i Suldalslågen i perioden 1993 til 2000 er diskutert i tidligere årsrapporter 
og i  Saltveit (2000b), og relatert til faktorer som påvirker laks og ørret ulikt. Imidler-
tid er nå tettheten av 0+ laks nesten på samme nivå som ørret 0+. For begge arter er 
imidlertid overlevelsen fra 0+ til 1+ liten. 
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Tettheten av de ulike årsklasser av ungfisk beregnet våren 2001 er vist på Fig. 19. Det 
er her ikke tatt med 2001 årsklassen av ørret, som på det tidspunkt fisket ble gjen-
nomført bare enkelte stasjoner var kommet opp av grusen. Som det fremgår beregnes 
det langt flere ørret av 2000 årsklassen (0+ høsten 2000) enn laks, mens det av de 
øvrige årsklassene enten er mer laks (1998-årsklasse) enn ørret eller samme tetthet 
(1999-klassen).  
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Fig. 19. Beregnet bestandstetthet av ulike årsklasser (antall vintre) av laks- og ørretunger i 
Suldalslågen i våren 2001. 
 
 
Tettheten av de ulike årsklasser av laks- og ørretunger totalt for hele elva i september 
2001 er vist på Fig. 20. Tettheten av 0+ for begge arter er nær den samme, mens  tett-
heten av 1+ ørret var langt høyere (p <0.05) enn den for laks. Det ble ikke funnet laks 
med fire vekstsesonger høsten 2001.  
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Fig. 20. Beregnet bestandstetthet av ulike årsklasser av laks- og ørretunger i Suldalslågen i 
september 2001. 
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I 2001 var det en statistisk signifikant (p <0,05) økning i tetthet av årsunger av laks 
sett i forhold til året før. Det er ikke dokumentert en økning i antall gytefisk i 2000, 
men en økning i fangst i forhold til tidligere år, kan likevel tyde på flere gytefisk i 
elva. Det er noe tidlig å trekke den slutning at økningen i tetthet skyldes endring i 
manøvrering våren 2001. Imidlertid kan økt temperatur på våren ha gitt økt 
overlevelse hos 0+ laks.  Dødelighet første år synes fremdeles å ha vært betydelig, til 
tross for bedre temperaturforhold på våren 2001, men liten overlevelse kan skyldes et 
begrenset tilbud av egnet vinterhabitat for ungfisk (Bogen et al. 2002). Hvis liten 
overlevelse første leveår skyldes lav vanntemperatur på våren, var økt overlevelse av 
presmolt forventet. Det var da også forventet bedre vekst hos presmolt, noe som 
imidlertid er tilfelle. Det er først vinteren/våren 2001/2002 at det nye reglementet 
gjennom økt høstflom eventuelt vil påvirke/endre vinter oppvekstområdene. 
 
 

5. EFFEKT AV FISKEUTSETTING 

5.1 Innledning 

Utsetting av laks i Suldalslågen etter Ulla-Førre utbyggingen begynte i 1982. Bare 
smolt ble satt fram til 1985. Med unntak av 1986, da antallet var høyt, var utsetting av 
yngel fram til 1989 sporadisk og relativt beskjedent. Utsettingene etter 1989 er en 
oppfølging av pålegg fra Direktoratet for naturforvaltning (DN). Fra 1989 til 1996 er 
det bare satt startforet og ensomrig settefisk. Fram til 1992 var antall fisk satt ut i 
Suldalslågen beskjedent sammenlignet med utsettingene i Suldalsvatn og tilløps-
bekkene (Saltveit et al. 2001). Etter 1992 er mer enn 50% av utsettingsmaterialet satt i 
selve Suldalslågen. I 1995 ble det ikke satt ut fisk i Suldalsvatn eller i bekkene. Det 
meste av den ensomrige settefisken ble i 1996 satt i Suldalsvatn, de få som da ble satt 
ut i elva, ble satt helt øverst. I 1997 ble alle ensomrige settefisk satt i Suldalsvatn, 
mens alle ensomrige fisk fra og med 1998 er satt ut i Suldalslågen (Fig. 21). I 2001 ble 
det 28. september satt 20.600 1-somrige fettfinneklippete laksunger i elva på strek-
ningen Stråpa til utløpet av Brommelandsbekken. Fra 1996 er det også satt smolt i 
vassdraget (Fig. 21).  Ikke all smolten er satt i elva. Noe er satt i munningsområdet og 
slept ut fjorden. I 2001 ble det i midten av april satt ut til sammen 47.100 fettfinne-
klippete ettårige smolt på strekningen Ståpa til Kvamen, mens 30.000 ble slept ut 
Sandsfjorden. 
 
All fisk satt ut i Suldalslågen fra og med 1990 er fettfinneklippet. Utsettingsmaterialet 
har i den nevnte perioden endret seg fra å være dominert av startforet fisk til nå å 
bestå for det meste av ensomrig settefisk og smolt (fra og med 1996) (Fig. 21). Fett-
finneklipping er nå eneste merkemetode for all fisken som settes ut. Opplysninger 
om fangst av umerket og merket laks er gitt av Suldal Elveigarlag. Skjellprøver av 
fangst er samlet inn.  
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Fig. 21. Antall og type av laks satt ut i Suldalslågen etter 1989 (Opplysninger fra Suldal Elveigarlag). 
 
 

5.2 Sammensetning av voksen laks i fangst 

5.2. 1 Fangst 

I 2001 ble det i fiskesesongen tatt totalt 230 laks (Inf. fra Suldal Elveigarlag). Av disse 
ble 11 fisk bestemt til oppdrettsfisk, mens 29 individer stammet fra utsettingene 
(fettfinneklippet eller Carlinmerket, dvs. satt som smolt) (Fig. 22). Av de 219 laks som 
ikke var oppdrett, stammet ca. 12% fra utsettingene, mens 87% var fra naturlig 
reproduksjon. Voksen laks som stammer fra utsettingene i elva (fettfinneklippet fisk) 
synes derfor å utgjøre en større andel av fangstene i Suldalslågen i 2001 enn tidligere, 
med unntak av i 1993.  
 
I 1997 ble det innført restriksjoner på fisket i Suldalslågen.  All fisk større enn 75 cm 
skal slippes tilbake i elva. Fra 2000 gjaldt imidlertid dette bare villfisk, da det ble gitt 
tillatelse til å ta all fettfinneklippet fisk, dvs den fra utsettingene og den Carlin 
merkete fisken. Av den grunn burde opplysningene om antall fettfinneklippet fisk i 
fangstene være relativt pålitelig. Imidlertid kan fisk som ikke er merket og som er 
større enn 75 cm bli fanget flere ganger og derved blir over - representert i fangstene.  
Etter opplysningene fra Suldal Elveigarlag fremgår det at 51 fangete fisk som inngår i 
statistikken ble satt tilbake i elva. 
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Fig. 22. Sammensetning av ulike kategorier av laks fanget i Suldalslågen i perioden 1993 til 
2001 (Opplysninger fra Suldal  Elveigarlag).  
 

5.2.2  Skjellprøver 

I 2001 ble det tatt skjellprøver av til sammen 113 laks. Av disse var 67 laks villfisk, 
mens 23 laks var fettfinnklippet. Resten av materialet besto av oppdrettsfisk eller 
stammet fra andre utsettinger. Kriteriet for utvalg av fisk i 2001 (se ovenfor), gjør at 
fettfinneklippet fisk blir over representert i skjellprøvene. Antall Carlin-merket laks i 
skjellprøvene var 6, og av disse stammet 2 fra utsettinger av smolt i 1998, og to fra 
utsettinger i 1999  og alle var fra slep ut Sandsfjorden. De to resterende Carlin-
merkete smolt var fra Imsa, den ene utsatt i Dirdalselva, den andre var merket 
villsmolt fra Imsa. Basert på skjellprøvene ble ca. 20 laks (18%) bestemt til 
oppdrettsfisk.  
 
Det var store forskjeller i både smoltalder og sjøalder mellom voksen laks som 
stammet fra naturlig reproduksjon og den som kom fra utsettingene (Fig. 23). Hos 
villaks dominerte laks med 3 års smoltalder og en eller to vinter i sjøen. Laks som 
stammet fra utsettingene hadde i hovedsak en eller to års smoltalder, mens de fleste 
hadde enten vært to eller tre år i sjøen. Hos naturlig reprodusert fisk var det flere en-
sjø vinter fisk enn hos utsatt laks. Som nevnt tidligere er det restriksjoner på fisket i 
Suldalslågen. I 2000 ble det gitt tillatelse til å ta all fettfinneklippet fisk, dvs den fra 
utsettingene, og Carlin merket fisk. Restriksjonene fører videre til at liten fisk, det vil 
si fisk med kort tid i sjøen, vil være overrepresentert i skjellprøvene villfisk, noe som 
kan være årsak til de forskjellene som fremkommer for sjøalder.  
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Fig. 23. Prosentvis fordeling av smoltalder og sjøalder hos voksen villaks (øverst) og voksen 
laks fra utsettingene (fettfinneklippet) fanget i Suldalslågen i fiskesesongen 2001 og under 
stamfisket. Antall fisk er angitt på figuren. 
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Hovedhensikten med utsettingene i Suldalslågen er å øke avkastningen av voksen 
laks. Utsettingene har foreløpig ikke svart til disse forventningene. Utsatt 
fettfinneklippet laks har med unntak av i 1993 og 2001 bidratt til mindre enn 5% av 
fangstene i Suldalslågen.  Årsaken synes å være større dødelighet i havet hos utsatt 
fisk (Saltveit 1995b, 1997c, 1998).  
 

6. SMOLTUTVANDRING  

6.1 Innledning 

Studiene av smoltutvandring i Suldalslågen startet i 1993 (Pethon og Lillehammer 
1995, Saltveit 1998). Disse undersøkelsene viste at smolt av villaks var statistisk signi-
fikant lengre, veide mer, og hadde en signifikant bedre kondisjon (k-verdi) enn smolt 
fra utsatt fisk. Utsatte laksunger sto færre år på elv, men har ett tilnærmet like langt 
sjøopphold som villfisk (Saltveit 1998). Det ble funnet en positiv sammenheng 
mellom økning i vannføring og utvandring, og mesteparten av smolten går om natta 
(Saltveit 1998).  
 
Formålet med undersøkelsene av smoltutvandring er å: 
• Kartlegge starttidspunkt og sluttidspunkt for smoltutvandring og hovedutvand-

ringsperioden.  
• Vurdere betydningen av vannføring og vanntemperatur for smoltutvandring og 

effekt av eventuelle endringer i disse forhold  på utvandring. 
• Beregne smoltproduksjon  
 
Formålet omfatter smolt både fra vill og fra utsatt fisk.  
 

6.2 Metodikk 

Til innsamling av smolt ble det benyttet en smoltfelle plassert på nye Litlehaga bro 
(se Saltveit 1998). På en ramme (1.5 x 1.5 m) er det  montert en 12 m lang pose med 
like deler 21 mm, 16 mm og 10 mm masker i avtakende rekkefølge fra åpningen. En 
vinsj ble benyttet til å heve og senke fella langs to vertikale skilte stålbjelker. Bjelkene 
var festet til elvebunnen og broen, og gikk et stykke opp over veibunnen for at det 
skulle være lettere å tømme fella. Vinsjen ble drevet med strøm fra bilbatteri.  Fella 
fungerte ved alle vannføringer i 2001, men ble ved enkelte anledninger tømt to 
ganger om natta.  
 
All fisk var døde ved opptak av fella. Fangsten ble frosset umiddelbart for senere 
bearbeiding i laboratoriet. All smolt ble målt til nærmeste mm og veid til nærmeste 
0.1 g. Det ble tatt skjellprøver og otolitt for aldersbestemmelse og mageprøver. Det 
ble notert om smolt av laks var fettfinneklippet (utsatt) eller var fargemerket for 
beregning av smoltproduksjon. I 2001 var fella i drift fra 31. mars til 19. juni. Normalt 
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ble fella satt ut som kvelden og tømt om morgenen. Fella ble tømt oftere om natta 
ved økende og høye vannføringer. 
 
I 1999 ble det startet forsøk på å beregne totalt antall smolt som forlater Suldalslågen, 
smoltproduksjonen. Disse ble videreført i 2001. Basert på størrelsen på villsmolt som 
fanges i fella, ble det i perioden 27. mars til 3. april merket til sammen 613 lakseparr 
større enn 10 cm. Fangstmetode var elektrofiske. Fisket foregikk på begge sider av 
elva og i hele elvas lengde. Smolt fanget nedenfor fella, ble satt ut ovenfor. All fisk 
ble lengdemålt og smolten ble fargemerket med Alcian blå innvendig i nedre del av 
munnhule, tunge/underkjeve. Det er gjort forsøk for å se om denne merkemetoden 
økte fiskens dødelighet (Saltveit et al. 2001). Gjenfangst ble gjort i smoltfella. Fisken 
som fanges i fella er aldersbestemt for å kunne relatere estimatene til de år smolten 
ble født. 
 
Metodikk og prosedyre slik skissert forutsetter at all merket fisk er smolt og at alle 
vandrer ut. Et langt sikrere estimat for smoltproduksjon oppnås ved å beregne antall 
smolt gjennom gjenfangst på elv, og etter utvandring beregne hvor mange som står 
igjen på elva. Det ble derfor foretatt en kontroll av mengde og lengdemålinger av 
merket fisk i august som ikke har vandret ut.  
 
Ved beregning er følgende formel benyttet (Ricker 1975) : 
N = (M+1)(C+1)/R+1, der M er antall merket i elva, C er antall fanget i fella, R er 
antall merket gjenfanget i fella.  
 

6.3 Resultater 

I 2001 ble det fanget til sammen 671 smolt i fella.  Av disse var 468 villsmolt, mens 
203 smolt stammet fra utsettingene (Fig. 24). Dette er for begge kategorier nesten 
dobbelt så mange som ble fanget året før. Antall villsmolt fanget i 2001 tilsvarer 
imidlertid det antall villsmolt som ble fanget i både 1998 og 1999. Villsmolt domine-
rer nå smoltsammensetningen og utgjorde ca. 70 % av smoltfangsten i 2001. 
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Fig.  24. Antall villsmolt og smolt fra utsatt fisk fanget i smoltfelle i Suldalslågen i 1993 til 
2001. 
 
I 2001 ble den første villsmolt registrert 10. april, mens den første smolt fra utsettin-
gene ble fanget 6. april. Villsmolt ble fanget fram til 13. juni, de siste utsatte 9. juni. 
(Fig. 25). Utvandringen til villsmolt skjedde hovedsakelig over en periode på 3.5 uker 
fra 23. april til 17 mai.  Hovedutvandringen til smolt fra utsatt fisk starter noe senere. 
Hos villsmolt kommer den første toppen i utvandring før økningen i vannføring i 
begynnelsen av mai. Dette gjelder også for den neste økningen i utvandring som 
kommer før vannføringsøkningen i midten av mai. Det samme forhold synes å gjøre 
seg gjeldene for utvandringen hos utsatt smolt, bortsett fra en topp i begynnelsen av 
mai som sammenfaller med den økningen i vannføring som da finner sted. Det meste 
av smolten har vandret ut før økningen i vannføring i midten av mai.  
 
I perioden for smoltutvandring økte temperaturen gradvis fra ca. 3.5 til 6.8 oC. I 
hovedutvandringsperioden fra 23. april til 17. mai er det en endring i vanntempera-
tur fra ca. 5,7 og ca. 8.0 oC (Fig. 26). Imidlertid er det her store variasjoner, i det tem-
peraturen falt i forbindelse med de to vannføringsøkningene (Fig 25). Etter at det 
meste av smolten er ute, faller vanntemperaturen noe som følge av økt vannføring.  
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Fig. 25. Utvandring av smolt fra Suldalslågen i 2001 vist sammen med døgnmiddelvann-
føringer målt ved Tjelmane. 
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Fig. 26. Utvandring av smolt fra Suldalslågen i 2001 vist sammen med døgnmiddeltempera-
turen målt ved Tjelmane. 
Det var i 2001 små forskjeller i utvandringsforløp mellom villsmolt og smolt fra ut-
satt fisk (Fig. 27). Utvandringen til villsmolt er imidlertid noe mer konsentrert og 
hurtigere enn den til utsatt smolt. Hos villsmolt er 50% ute 1. mai, mens halvparten 
av den utsatte smolten først er ute en uke senere. For begge kategorier hadde 75% 
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vandret ut omtrent til samme tid, henholdsvis 10. og 12. mai. Utvandringen i 2001 
var imidlertid senere og noe langsommere enn i 2000 (Fig. 27). 
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Fig.  27. Kumulativ prosentvis fordeling av utvandring av smolt fra Suldalslågen i 2001 vist 
sammen med fordelingen i 2000 (tynn strek). 
 

6.3.1  Alderssammensetning og vekst. 

Villsmolt var fullstendig dominert av 3 år gammel fisk (Fig. 28). Av andre årsklasser 
utgjorde 4 -årig smolt ca. 15 %, mens et fåtall var to og femårig smolt. Det store 
innslaget av yngre villsmolt i 2001 gjør at gjennomsnittlig smoltalder er relativt lav, 
3,2 år, det samme som i 1999 og 2000 (Saltveit 2000a, Saltveit et al. 2001). Til 
sammenligning kan nevnes at villsmolt som vandret ut i 1995 og 1996 hadde 
tilnærmet samme alderssammensetning og gjennomsnittlig smoltalder som i 1998, 
3,7 og 3,6 år (Saltveit 1998). Lavere smoltalder i 1999 og 2000 kan være et resultat av 
økt vekst hos ungfisk de senere år. 
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Fig. 28. Prosentvis alderssammensetning av villsmolt og smolt fra utsatt fisk i smoltfelle fra 
Suldalslågen i 2001. 
 
Ett og to år gammel smolt dominerte fullstendig sammensetningen av utsatt smolt 
(Fig. 28). I denne smolt kategorien var det noen få som var tre år. Gjennomsnittsalder 
av smolt fra utsettingene har også gått ned sammenlignet med tidligere år. I 2000 var 
gjennomsnittsalderen 1,6 år, mens den altså i 2001 er 1,4 år. For smolt fra utsatt fisk 
var den i 1998 og 1999 henholdsvis 1,8 og 1,9 år (Saltveit 2000a). For utsatt smolt 
skyldes nedgangen i smoltalder at det settes ut smolt i elva med en vekstsesong i 
klekkeriet. 
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Fig. 29. Gjennomsnittslengde (empirisk vekst) av ulike årsklasser av villsmolt og smolt fra 
utsatt fisk fanget i smoltfelle i Suldalslågen i 2001. 
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To-årig villsmolt hadde en noe større gjennomsnittslengde enn tre-årig smolt, hvorpå 
det er en økning i gjennomsnittslengde med alder (Fig. 29). To år gammel villsmolt er 
i 2001 større enn det som tidligere er målt, mens tre og fire år gammel smolt i 2001 
har samme gjennomsnittslengde som i tidligere år, med unntak av i 1996 da treårige 
smolt var mindre og i 1998 da fire-årig smolt var større (Saltveit 2000a). Generelt er 
smolt fra utsatt fisk større enn smolt fra villfisk ved samme alder. Årsaken til dette er 
at det er satt ut ett år gammel smolt i Suldalslågen, og som fanges i fella samme eller 
påfølgende år.  
 

6.3.2 Merking - gjenfangst estimat 

Smolt som ble merket i elva var mellom 100 og 154 mm, og hadde en gjennomsnitts-
lengde på 117,3 mm, hvilket er noe mindre enn i 1999 og 2000. Villsmolt som ble 
fanget i fella hadde en gjennomsnittslengde på 122,6 mm. Til sammen ble det gjen-
fanget 5 merkete fisk, noe som gir et estimat på ca. 48.000 smolt (Tabell 3). Dette 
estimatet er høyere enn for tidligere år, men ikke statistisk signifikant forskjellig 
(Tabell 3) (Saltveit 2000a, Saltveit et al. 2001). Estimatet alle tre år er sannsynligvis noe 
høyt, noe som skyldes det faktum at ikke all fisk som merkes forlater elva samme år. 
Det ble imidlertid ikke gjenfanget blåmerket fisk på sommeren/høsten 2001. 
Estimatene er basert på relativt lave gjenfangster, henholdsvis 8 , 7 og 5 (Tabell  3), 
noe som gir en gjenfangstprosent på 1,15, 0,71 og 0,81 for henholdsvis 1999, 2000 og 
2001. Gjenfangstprosenten er lav, men tilsvarer den som for eksempel er i Orkla 
(Hvidsten, pers. medd.).  Lav gjenfangst gir usikre estimat (stor varians). Sikrere esti-
mat for smoltmengde kan oppnås ved å øke antall smolt som merkes eller ved å øke 
gjenfangstene. Et høyt estimat skyldes imidlertid ikke "merketap". 
 
 
Tabell  3. Antall  vill presmolt merket, antall kontrollert i smoltfelle, antall merket fisk 
gjenfanget og estimat med 95 % K.I. for smoltantall som vandrer ut av Suldalslågen ulike år. 
 

ÅR MERKET (N) KONTROLL (N) GJENFANGST (N) ESTIMAT 95 % K.I. 
NEDRE ,  ØVRE 

1999 696 428 8 33.128 17.747, 67.762 
2000 984 256 7 31.579 16.405, 66.482 
2001 613 468 5 47.994 22.674, 110.756 

 

6.4 Kommentarer 

Studier på utvandring av smolt fra Suldalslågen er gjennomført siden 1993. Dette er 
en svært kort periode og den dekker ikke uregulert tilstand. Resultater fra 1993 og 
1994 er rapportert av Pethon og Lillehammer (1995). Det er antatt at fangst av smolt i 
feller gir en relativt god informasjon om mengden smolt som til ethvert tidspunkt 
vandrer ut (Hvidsten 1990).  Dette forutsetter imidlertid at fangsteffektiviteten til en 
hver tid er lik.  Dette er ikke alltid tilfelle, og spesielt ved økende vannføring og flom 
kan fella fort fylles med kvister, greiner, mose og annet organisk materiale. Fella ble 
imidlertid tømt oftere ved slike situasjoner. 
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Undersøkelsene så langt viser at villsmolten i Suldalslågen vandrer ut over en rela-
tivt lang periode, som kan strekke seg opp til to måneder, men at hovedutvand-
ringsperioden er svært kort (Saltveit 1998, 2000a).  
 
Tidligere år er det funnet et relativt godt samsvar mellom smoltutvandring og øk-
ning i vannføring målt ved Tjelmane. Imidlertid kunne økningene i vannføring som 
initierte utvandring hos villsmolt være relativt beskjedne, som i 1994, 1995 og 1998 
(se Saltveit 1998, 2000a). En økning fra ca. 25 m3/s til ca. 60 m3/s i første halvdel av 
april medførte i 1999 imidlertid til ingen respons utvandring, og det er nærliggende å 
tro at økningen må finne sted etter et bestemt tidspunkt. Den utløsende vannføring i 
1999 kom i slutten av april - begynnelsen av mai og var en økning fra ca. 30  til  ca. 
112 m3/s. Basert på resultatene så langt trengs bare relativt beskjedne vannførings-
økninger for å initiere selve smoltutvandringen, men denne må komme i siste halv-
del av april. Imidlertid synes ikke den første hovedutvandringen av smolt i 2001 å 
være initiert av en økning i vannføring, i det denne kom en uke senere. Noe lignende 
var tilfelle både i 1997 og 1998.  
 
Generelt har hovedutvandringen av smolt i Suldal skjedd ved relativt lave tempera-
turer (4-5,5 0C) og ofte ved nedgang i temperatur som følge av økning i vannføring 
(Saltveit 1998). Utvandringen i 1997 og også i slutten av april 1995 kan imidlertid 
være initiert av en økning i temperatur. Det er imidlertid bare i Imsa at endring i 
vanntemperatur er beskrevet som viktigste enkeltfaktor for smoltutvandringen 
(Jonsson og Ruud-Hansen 1985).  
 
Videre er det interessant å notere seg at tiden for hvor 50 % av villsmolten går er kort 
i Suldalslågen og varierer lite mellom de ulike år (se også Saltveit 1998), men er i 2001 
noe senere. Generelt har undersøkelsene vist at villsmolten går tidligere ut i sjøen 
enn smolt fra utsatt fisk, med unntak av i 1999. Begge kategorier vandret dette året ut 
noenlunde samtidig. I 2001 som i de fleste andre år, gikk smolt fra utsatt fisk ut noe 
senere. Utvandringen av fettfinneklippet smolt har hittil i liten grad vært sammen-
fallende med utvandringen til vill smolt (Saltveit 1998, 1999), og dette forholdet har 
vært referert til som en av årsaken til lave gjenfangster av utsatt fisk.  Det gjenstår 
imidlertid å se om 1999 utvandringen gir større gjenfangster sett i forhold til utvand-
ring andre år.  
 
Selv om relativt små vannføringer er tilstrekkelig til at smolten forlater Suldalslågen, 
er trolig en noe høyere vannføring av betydning. Høy vannføring ved utvandring av 
smolt øker overlevelsen. Dette er observert både i Gaula og i Surna (Hvidsten og 
Hansen 1988). Årsakene til den økte overlevelsen kan være flere. Tykkere fersk-
vannslag i fjorden, økt turbiditet og høy vannhastighet som bringer smolten hurti-
gere ut fjorden, bidrar alle til redusert predasjon. 
 
Lavere vannføring om våren var forventet å gi en endret og mer utjevnet smoltut-
vandring, og at vanntemperatur i større grad vil være styrende faktor. Det siste kan 
være tilfelle. Utvandringen i 2001 skjedde innenfor en bestemt periode, til tross for 
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lavere vannføring, men var fase forskjøvet noe senere i tid. I enkelte tidligere år har 
også vannføringene vært av en størrelsesorden lik den som ble sluppet i 2001, og 
med hovedutvandring innenfor en bestemt kort tidsperiode.  

7. EFFEKT AV VANNFØRINGSØKNING PÅ FISK OG BUNNDYR 

7.1 Innledning 

Siden 1991 er effekten av flommer og vannføringsøkninger på driv av fiskeunger og 
bunndyr studert i Suldalslågen. En betydelig økning i bunndyrdriv ble påvist ved 
økning i vannføring på våren og fiskeunger som nettopp hadde kommet opp av 
grusen ble ført ut av Suldalslågen; ørret i mai, laks i juni (Saltveit et al. 1995a, b, 
Saltveit 1997b). Laks og ørret gyter i Suldalslågen på lav vintervannføring. Fram til 
2000 har det vært en økning i vannføringen på våren (ca. 1. mai). Denne er ofte økt til 
150 til 200 m3/s, og økningen skjedde før laksungene hadde kommet opp av grusen. 
Selv om økningene i vannføring på våren var av mindre omfang i 2001, dekkes 
imidlertid et større areal av vann enn det som er vanndekket under gyting. Det er 
derfor rimelig å anta at også nå vil yngel klekke "midt" i elva ved høy vannføring og 
når temperaturen i vannet fortsatt er lav. Antallet laksunger i drivet de senere år har 
vært relativt lite, til tross for høy vannføring i elva. Den naturlige reproduksjonen til 
laks i elva er imidlertid også lav (Saltveit 2000b), og det er funnet et relativt godt 
samsvar mellom antall 0+ laks i drivet og beregnet utgangsbestand av 0+ (Saltveit 
1997a). Utgangsbestanden av fisk kan derfor i like stor grad som vannføringen 
bestemme hvor mye fisk som driver.  
 
I prøvereglementet skal to ulike vannføringsforhold testes; høy vannføring i slutten 
av april/ begynnelsen av mai og ”normal” vannføringen resten av året (Alt 1) og lav 
vannføring på våren (april/mai) og en større høstflom (Alt.2). Målsettingen med denne 
delen av prosjektet er å: 
 
• Kvantifisere driv av fiskeunger og bunndyr ved ulik manøvrering av vannføring. 
• Klarlegge eventuelle endringer i dag/natt variasjon i driv som følge av endringer 

i vannføring. 
• Belyse sammenhenger mellom driv av fiskeunger og vannføring. 
• Belyse sammenhenger mellom driv av fiskeunger og utgangsbestand av 0+. 
 

7.2 Metodikk 

Driv av fiskeunger studeres ved hjelp av store håver, diameter 1 m. Håvene festes 
ved hjelp av kjetting (i nedre del) og tau (i øvre del) til en vaier strukket tvers over 
elva. Håven ble trukket ut i elva langs vaieren. For stabilisering var det festet to 
blåser i øvre kant, mens håven ble holdt nede i vannet ved hjelp av blylodd. 
Innsamlingstiden varierte. Ved lav vannføring og lite driv var håven ute opptil 30 
minutter, ved økende og stor vannføring 5-15 min. Prøvene ble enten sortert i felt, 
eller frosset ned og bearbeidet i laboratoriet. Det ble tatt prøver både om dagen og 
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om natten. Prøvene er innsamlet nederst i elva ved Tjelmane bro (god rekruttering 
oppstrøms) og oppstrøms Mo (mindre rekruttering oppstrøms). 
 
Driv av bunndyr ble samlet inn på samme sted (Tjelmane) etter samme metode som i 
perioden 1991-1996 (Saltveit et al. 1995a). Som regel ble det samlet inn dag, tidlig natt 
og sein natt.  
 
For å kunne beregne mengden driv av bunndyr og fisk totalt i elva, måles 
vannhastigheten foran drivhåvene. Vannhastigheten er målt med en Höntsch 
vannhastighetsmåler. Vannføringsdata for elva oppgis pr. hele time fra Hydrologisk 
avdeling ved NVE. Drivet er fremstilt som middelverdier (N/minutt) for hvert døgn 
basert på resultater fra dag- og nattinnsamlinger. 
 
Antall fisk pr. tidsenhet (Nt) som var i elvedrivet totalt ble beregnet etter følgende 
formel: 
 
  Nt=  n x Q/[a x h x t]  = n x Q/ Vs 
 
n  = antall dyr filtrert 
a  = areal håv, m2 
h  = vannhastighet, m/s 
t  = filtreringstid 
Q  = vannføring i elv, m3/s 
Vs = volum silt, m3 
 
Totalantallet er oppgitt som antall pr. minutt. 
 
I 2001 ble drivprøver innsamlet 29. april til 2. mai, 28. mai til 1. juni, 12. til 15. juni og 
25. til 27. juni.  
 

7.3 Resultater og kommentarer 

Helt i slutten av april og begynnelsen av mai 2001 ble det ikke påvist årsunger (0+) i 
driv (Fig. 30). Det ble fanget en fettfinneklippet smolt av laks.  
 
De første årsungene av laks påvises i drivet i slutten av mai (Fig. 30). Antallet er lavt 
og konstant i perioden, og tilsvarer 0,6 fisk pr. minutt. Ett tilsvarende antall driver i 
perioden 12. til 15. juni, mens antall årsunger av laks i drivet helt i slutten av juni er 
svært lavt, ca. 0.1 fisk pr. minutt. Laks påvises både om dagen og om natten. I 2001 
ble det ikke fanget ørret i drivet.  
 
Den relativt beskjedne økningen i vannføring 1. mai skjer etter at ørretyngelen har 
kommet opp av grusen (2001 årsklassen av ørret påvises under elektrofisket i mars). 
Når vannføringen øker er ørretungene derfor ”frittlevende” med eksternt 
fødeopptak, mens laksungene fremdeles er nede i grusen, enten som øyerogn eller 
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som plommesekkyngel (Saltveit et al. 1995a, b).  Det gjør laksungene også når 
vannføringen igjen øker 15. mai.  
 
Økningen i mai synes ikke å føre til driv av ørretunger, noe som har vært tilfelle 
tidligere år, bl.a. i 2000 (se Fig. 30) (Saltveit et al. 1995a, b). Etter økningen 15. mai, 
finner det ikke sted noen økning i vannføring av betydning i perioden for "swim up" 
av laksunger. Sammenlignet med året før (Fig. 30) og tidligere år er antall laksunger i 
drivet i 2001 lavt, dette også til tross for at utgangsbestanden kan ha vært høyere i 
2001 enn årene før. 
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Figur 30. Beregnet antall årsunger (0+) av ørret og laks pr. minutt i driv i Suldalslågen ved 
Tjelmane i ulike perioder i april, mai og juni 2000 og 2001 vist sammen med døgnmiddel-
vannføringen. 
 
Døgnvariasjon i driv hos laks ble også funnet i 2001 (Saltveit et al. 1995a, b), om enn 
ikke så utpreget som tidligere. Årsunger av 0+ ble også funnet i drivet om dagen, 
men nattdriv dominerer, noe som skyldes at yngelen da kommer opp av grusen. 
(Elliott 1986, Moore og Scott 1988). Hvor i elva yngelen befinner seg vil også 
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bestemme dens videre skjebne. Prøvene ved Tjelmane er tatt mindre enn 500 m fra 
utløpet i sjøen. Det er antatt at fisk som driver forbi lokaliteten tapes fra 
populasjonen, mens de som driver fra områder høyere opp i elva koloniserer nye 
områder (Saltveit et al. 1995a, b).  
 
Så sant driv av årsunger av laks under "swim up" i Suldalslågen er styrt av 
vannføringen og ikke av tetthet, var det forventet at lavere vannføring om våren i 
den kommende tre-års periode vil gi mindre driv av årsunger. Undersøkelsene i 2001 
tyder på at dette kan være tilfelle, se 26. Det er imidlertid noe tidlig å konkludere, 
fordi få gytefiskhøsten/vinteren 2000/2001 antyder lav utgangsbestand, mens  både 
fangst og beregnede tettheter antyder  det motsatte. 
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Sammendrag

I 2001 ble reglementet med redusert vår-og forsommervannføring og en høstflom i begynnelsen av
oktober fulgt. Sammen med klimatiske forhold, 77 % av normalnedbør og en lufttemperatur 0,2 °C
over normalen, gav dette grunnlag for et svært stabilt år i Suldalslågen med unntak av den styrte
høstflommen. Temperaturmessig ble 2001 et rekordår med 2381 døgngrader. Vannkvaliteten har vært
jevnt god uten spesielt sure episoder. Forholdene har generelt vært gode for flerårige
begroingsorganismer som moser og karplanter.

Veksten av grønnalger viste et avvik fra det generelle mønster fra perioden 1998-2000. En høy
vårbiomasse ble kraftig redusert etter vårperioden med to mindre flommer og en redusert vannføring
til slutten av juni. Biomasse-nivåene ble videre redusert i september til forskjell fra tidligere år, mens
høstflommen i oktober spylte ut grønnalger slik at det i november ble målt rekordlave biomasser og
dekningsgrad.

Høstflommen hadde en utspylingseffekt på grønnalgesamfunnet, men det ble også gjort observasjoner
som viser erosjon i mosedekket. På de fleste stasjoner ble det konstatert en reduksjon i total
mosedekning. Det ble konstatert en positiv vekst i karplantesamfunnet. Til tross for dette ble total
vegetasjonsdekning (moser + karplanter) i både transekter og på overvåkningsarealer redusert fra
henholdsvis 91 til 85,5 % dekning og fra 85,2 til 83,1 % dekning fra 2000 til 2001 (basert på
middelverdier fra april og november).

Flommen førte til løsrivelse av dusker med Fontinalis og erosjon i levermosetepper iblandet sand og
grus. En følge av flommen var også transport av finmateriale i form av sand og grus < 2 cm i diameter.
Disse fraksjoner ble satt i bevegelse og sedimenterte flere steder oppå tepper av levermose. En
reduksjon i mosedekning som følge av flommen kan derfor både være et resultat av direkte løsrivelse
og fjerning av mose, eller overlagring av spesielt levermose. I sistnevnte tilfelle kan mosen komme
frem igjen ved neste episode med vannføring som får disse fraksjoner i bevegelse.
Som en foreløpig konklusjon kan det synes som om høstflommen i 2001 har hatt en betydelig effekt
mhp. å renske opp i elva i forhold til vårflommene i perioden 1998-2000.

Kalkingsovervåkning:
Det ble ikke registrert store endringer i begroingssamfunnet i Sudalslågen i 2001 i forhold til 1998-
2000. I hovedvassdraget var det ingen tydelige tegn på forsuring, her var artsmangfoldet stort og det
var betydelig innslag av forsuringsfølsomme arter (FF-indeks). Kalkede sideelver har hatt litt mindre
mangfold, men omlag samme FF-indeks. Ukalkede sideelver hadde lavere mangfold og klart lavere
FF-indeks. pH beregnet på grunnlag av kiselalgesamfunnet viste heller ingen store endringer, med
snitt ca. 5,8 i hovedvassdraget, 6,1 i kalkede sideelver og 5,35 i ukalkede sideelver. Svingninger i
kjemisk vannkvalitet, årstidsvariable o.l. bidrar trolig til at begroingssamfunnet framstår som litt
forskjellig fra år til år. I sidevassdragene bidrar også den raskt vekslende vannføringen til dette.

Det er ikke observert vesentlige endringer i artsmangfold i mosesamfunnet eller karplantesamfunnet
på permanent vanndekt areal i perioden 1998-2001. Fontinalis har hatt en svak fremgang på enkelte
stasjoner. Enkeltplanter av den forsuringsfølsomme tusenblad, (Myriophyllum alterniflorum), er
dukket opp som ny på enkelte stasjoner. Den forsuringsfølsomme klovasshår (Callitriche hamulata)
har hatt 4 gode påfølgende vekstsesonger siden 1998. Krypsiv har så langt ikke gitt noen merkbar
respons på kalkingen. I en ny lokalitet (nesten avsnørt bukt) ble det registrert forsuringsfølsomme arter
som Potamogeton natans, Potamogeton polygonifolius, Potamogeton berchtoldii, Subularia aquatica
og kransalgen Nitella opaca/flexilis. Mosesamfunnet i de 4 sidebekkene avspeiler til en viss grad
vannkvaliteten ved tilstedeværelse/fravær av den forsuringsbegunstigete Nardia compressa og den
forsuringsfølsomme Fontinalis dalecarlica.
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1.  Innledning

I forbindelse med prøvereglementet i Suldalslågen 1998-2003 er nå første 3-års perioden avsluttet.
Konklusjonen på denne perioden var som følger:
Både vannføringsforhold, temperaturforhold og vannkvalitet har i perioden 1998-2000 vært gunstige
for vekst av både flerårig vegetasjon og grønnalger i Suldalslågen. Dette har bl.a. medført:
1. Det har ikke skjedd dramatiske endringer i begroingsforholdene i perioden 1998-2000. Systemet
virker rimelig stabilt med bare mindre år til år variasjoner.
2. Generelt viser mosedekningen en svak økning eller en utflating. Fontinalis har flere steder gått noe
frem. Det er svært få eksempler på nedgang i mosedekning. I disse tilfeller er nedgangen kompensert
ved en økning i makrofytter som klovasshår og krypsiv slik at totalt vegetasjonsdekke er opprettholdt.
Middelverdier for overvåknings-stasjoner viser et maksimum i total vegetasjonsdekning på permanent
vanndekt areal i år 2000 i forhold til perioden 1991-2000.
3. Det har vært tre gode vekstsesonger for makrofytter. Klovasshår synes å være en klar vinner i
forhold til krypsiv.
4. Spesielt grønnalgesamfunnet viser en klar årsvariasjon alle tre årenene med en relativt stor
vårbiomasse som spyles ut med vårflommen med påfølgende ny tilvekst utover høsten. En stor del av
grønnalgebiomassen ser ut til å overleve vinteren og gir grunnlag for den store vårbiomassen.
Sammenligner en de 3 årene, var det relativt mindre grønnalger i 1999 sammenlignet med 1998 og
2000. I perioden 1998-2000 er det en tendens til økt grønnalgedekning om våren i forhold til LFS-
perioden.
5. På renska arealer har det skjedd en jevn tilgroing med mose i hele perioden, noe som bl.a. indikerer
at det ikke har vært manøvrert på en slik måte at det har hindret eller bremset opp tilgroingen i
Suldalslågen.
6. På enkelte arealer vises det spor av mobilisering av sand og grusfraksjoner.

I den inneværende perioden 2001-2003 skal manøvreringen endres. Bortfall av en større vårflom og
redusert vannføring i vår og forsommerperioden, vil være vesentlig forskjellig fra prøvereglementet i
perioden 1998-2000. Den andre hovedforskjellen er en styrt høstflom på minimum 200 m³/s i første
halvdel av oktober. I inneværende periode blir det spesielt viktig å se på grønnalgeutviklingen over
året og om høstflommen klarer å renske opp på en slik måte at den påviste stabiliteten endres. Denne
rapporten presenterer resultatene fra det første året med endret manøvrering.

2. Materiale og metoder

2.1 Materiale
2.1.1 Feltregistreringer i 2001
Det ble utført feltarbeid i Suldalslågen i 4 tidsperioder i 2001 (tabell 1). Dette opplegget er tenkt fulgt
opp tilsvarende i hele forsøksperioden for å bygge opp tidsserier under kontrollerte betingelser. I april
registreres forholdene på periodisk vanndekt areal best, samtidig som absolutt minstevannføring gir
best tilgjengelighet til permanent vanndekte arealer. Vinterhabitatet for fisk kartlegges også på dette
tidspunkt. I juni måles effekten av en eventuell utspyling av algebiomassen fra vårsituasjonen. I
september er hovedvekten lagt på kalkingsovervåkning med kvalitativ prøvetaking av begroingsalger i
hovedvassdraget og sidebekker. Sommerhabitatet for fisk kartlegges også i vanndekt tilstand. I
november er det igjen nesten minstevannføring slik at vinterhabitatet kan kartlegges, samt at alle
overvåkningsstasjoner er tilgjengelig.



5

2.1.2 Stasjoner
For å kunne gi et best mulig vurderingsgrunnlag for å foreslå et endelig manøvreringsreglement for
Suldalslågen, har det vært nødvendig med en serie stasjoner for ulike formål. Langtidsserier er helt
avgjørende å fremskaffe, samtidig som det i undersøkelsesperioden skal legges vekt på å koble
registreringer av begroing, bunndyr og fisk tettere sammen. De ulike delprosjekter har sine
hovedstasjoner som skal gi svar på spesifikke problemstillinger:

Tabell 1.  Feltregistreringer i 2001.
aktiviteter overvåkning: J F M A M J J A S O N D
fotoregistrering 5 TR+12 OV x x
biomasseprøver 5 stasjoner x x x x
kval algeprøver 5 stasjoner x1 x1 x x1

kval algeprøver 4 sidebekker x
aktiviteter habitattilbud:
fotoreg. 6 hovedstasjoner (HAB) x x
fotoreg. 4 LFI stasjoner x x x
aktiviteter begroing,
sedimentasjon, flomeffekter:
fotoreg. 5 fastruter (RA) i
Steinsøy-Kvæstad området

x x x

fotoreg. Steinsøyareal (HAB3) x x x
1) omfatter bare grønnalger

1. Basisovervåkning av begroingssamfunnet; moser, alger og karplanter.
Dette delprosjektet tar sikte på å beskrive begroingsutviklingen i elva i hele perioden 1998-2003 og vil
bygge på de etablerte tidsserier fra 1988 og 1991, og som er fulgt opp gjennom hele LFS-perioden. Et
utvalg på 12 stasjoner (OV) følges opp med en fotoregistrering vår og høst på minstevannføring. Et
utvalg på 5 (TR) av disse stasjonene følges opp med transektfotografering og biomasseprøver av
grønnalgebegroing på de samme tidspunkter. Dette datagrunnlaget vil kunne direkte sammenlignes
med tidligere data og beskrive eventuelle likheter og forskjeller i begroingsutvikling fra LFS-perioden
med prøvereglementet fra 1990 og den nye prøveperioden med de to nye vannføringsregimene.

I forbindelse med kalkingsovervåkning, vil utvalget på 5 stasjoner betraktes som hovedstasjoner og vil
gjennomgå full kvalitativ innsamling av algeprøver i september for å dekke opp utviklingen i
artsammensetning i begroingssamfunnet og biologisk mangfold. De 2 sidebekkene Steinsåna og
Mosåna vil også bli prøvetatt i september for å følge med i artsdiversiteten i begroingssamfunnet i
forhold til kalkingen, mens Tjøstheimsåna og Fossåna vil bli prøvetatt oppstrøms kalkingsanlegg og
tjene som ”referansevassdrag” upåvirket av kalking. Fossåna er pr. i dag ukalket, men det foreligger
planer om en kalkdoserer også i denne sidebekken.

2. Forholdet begroing, sedimentasjon og flomeffekter.
Et viktig element i LFS-perioden var effekter av tiltak. Rensketiltaket på mosedekt areal utført i 1992
ved Steinsøy og Kvæstad, viste at tilgroingshastigheten varierte med type areal (permanent
vanndekket og periodisk tørrlagt) og substrat (stor stein og småstein/grus) og at tiltaket hadde
begrenset varighet. Forsøket ga også viktig informasjon om hvilket mosesamfunn som reetablerte seg
og veksthastigheter. Forsøksflatene var ikke kommet i likevekt da LFS-perioden ble avsluttet. En
enkel oppfølging vil derfor kunne gi meget verdifull informasjon om moseutvikling på denne type
arealer i inneværende 6-års periode som følge av de nye vannføringsregimene. Bl.a. er det da mulig å
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Figur 1.  Stasjonsplassering for overvåkning i Suldalslågen i 1998-2001.
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se om det foregår en suksesjon i mosesamfunnet ved at en del av levermosesamfunnet som tydelig
klarte å reetablere seg først etter rensking, kan erstattes av Fontinalis med tiden.

Samtidig med utvikling i mosesamfunnet, er arealene godt egnet til å studere flomeffekter og
sedimentasjon. Detalj-fotografering og bildeanalyse vil kunne avdekke eventuelle bevegelser i
substratet og eventuelle tilførsler av sedimenter (sandpåleiring). Etter 6 år vil det også være mulig å
måle eventuell sedimentasjon av sand i mosedekket på disse arealene hvor en også kjenner utviklingen
i detalj årene i forkant av den nye prøveperioden.

Stasjonene fra 1992 som skal følges opp er RA7, RA10S, RA10N (alle på periodisk tørrlagt areal) og
RA10M på permanent vanndekt areal. Siden RA10M hadde ca. 65% mosedekning i 1996 som hadde
økt ytterligere i 1998, ble det rensket et nytt tilsvarende areal på ca. 2x2,5m i april 1998 i nerkant av
dette arealet. Det nye arealet har fått betegnelsen RA10MII.

Ved Steinsøy ble det i april 1998 etablert et nytt felt (HAB-3) på 30x20m ca. 150m oppstrøms det
renska feltet fra 1992 på periodisk vanndekt areal. Substratet i de to områdene er begge dominert av
små stein. På det nyopprettede arealet ble det målt et kompakt sand-moseteppe på opp mot 10cm
tykkelse oppå det opprinnelige elveleiet av småstein. Det var imidlertid tydelige erosjonssår i dette
teppet som trolig viser effekten av en flomepisode i 1997. Dette feltet vil følges opp i hele den nye
perioden med fotografisk registrering vår og høst for å spesielt se på flomeffekter som erosjon,
rensking og sedimentasjon. Liksom habitat-arealene er dette delt opp i 16 transekter med 2m
intervaller og vil også inngå i habitattilbud studiene som et sommerhabitat.

Tabell 2.  Stasjoner i Suldalslågen i 1998-2001. Kartangivelsene er i henhold til kartblad M711-
1313IV (Edition 4-NOR 1:50000). Stasjonskodene er OV= overvåkning, TR= transekter, RA= renska
arealer, HAB= habitat arealer, LFI= LFI El-fiske stasjoner.
Stasjonskode UTM

kartreferanse
Avstand fra

Suldalsvatn (km)
Høyde over
havet (m)

OV1, HAB1, LFI1 32VLL 593 971 0,3 66,5
OV2, TR2 32VLL 587 966 1,1 63,7
HAB21 32VLL 584 971 1,7 62,3
OV4 32VLL 576 969 2,6 61,1
OV5 32VLL 572 966 3,3 60,3
OV6, TR6 32VLL 562 963 4,3 59,3
HAB3, LFI6 32VLL 543 957 6,4 57,0
RA7 32VLL 543 955 6,7 56,5
OV8, TR8 32VLL 543 951 7,2 56,3
RA10N, RA10S, LFI9 32VLL 523 937 10,1 49,4
OV10, TR10, RA10M 32VLL 522 937 10,1 49,4
HAB4, HAB5, RA10MII 32VLL 521 938 10,2 49,3
OV11 32VLL 508 937 11,4 47,9
OV12 32VLL 494 940 12,9 45,8
OV14 32VLL 471 960 17,4 11,5
HAB61 32VLL 466 962 18,0 10,1
OV15 32VLL 465 963 18,2 9,3
OV18, TR18 32VLL 453 970 20,3 6,5
HAB72, LFI16 32VLL 454 969 20,4 6,3
1) flyttet i 1999      2) skiftet betegnelse fra HAB6 til HAB7 i 1999
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Tabell 3.  Stasjoner i sidevassdrag til Suldalslågen i 1998-2001. Kartangivelsene er i henhold til
kartblad M711-1313IV (Edition 4-NOR 1:50000).
Stasjonskode UTM

kartreferanse
Avstand fra

Suldalsvatn (km)
Høyde over
havet (m)

TJØ   Tjøstheimsåna 32VLL 564 958 4,4 59,3
STE   Steinsåna 32VLL 548 962 5,8 57,5
MOS   Mosåna 32VLL 539 942 7,9 54,7
FOS   Fossåna 32VLL 502 939 12,5 46,3

2.2 Metoder
2.2.1 Fotografering og bildeanalyse
For å kartlegge mengdemessig forekomst av begroing (moser og alger) og substratforhold, er det
benyttet undervannsfotografering på vanndekte arealer og landfotografering på tørrlagte arealer på de
respektive stasjonene. Kamera og blitz ble påmontert en ramme med bildeareal 0,12 m². For hver
stasjon ble det tatt 36-40 bilder ved hvert tidspunkt enten som transekter eller etter et vilkårlig mønster
(random-foto). Summen av bildene gir et godt inntrykk av begroingsforholdene på de enkelte
stasjoner.

Bildeanalysen er utført ved å studere bildene under binokularlupe ved forstørrelse 10-40 x. Ved hjelp
av et kalibrert rutenett er dekningsgraden (=horisontalprojeksjonen av forekommende begroing) av de
ulike begroingselementer samt andelen bart substrat bestemt. Av begroingselementer er det forsøkt å
skille mellom karplanter (gras og ekte makrofytter), moser (bladmoser og levermoser) og alger. Når
det gjelder algebegroing er det bare synlige makroskopiske forekomster som lar seg bestemme til
gruppe. Dette gjelder spesielt trådformede grønnalger og rødalger. Artsbestemmelse av alger og delvis
moser må gjøres på spesielt innsamlet materiale under lupe eller mikroskop.

I de tilfeller hvor det er algebegroing i mindre mengder, fremkommer substratet tydelig på bildene og
en kan angi substratkategorier tydelig. I de tilfeller hvor det er massiv vekst av moser, både
teppedannende og duskformede, kan det være svært vanskelig å karakterisere substratet på bildene. I
slike tilfeller er feltobservasjoner helt nødvendig som tilleggsinformasjon. Bart substrat definert som
substrat uten flerårig vegetasjon som f.eks. moser, er forsøkt inndelt i fraksjonene sand, grus og stein.

2.2.2 Analyser kvantitative begroingsprøver
Kvantitative prøver av trådformede grønnalger ble tatt ved å ta opp steiner med mose og grønnalger
der grønnalgene hadde sin største forekomst, dvs. de antatt største biomassene. Det ble tatt 4
paralleller på hver stasjon. Et avgrenset areal på 28,3 cm² ble stanset ut og grønnalgene ble skilt fra
mosen. Prøven av grønnalger ble frysetørket, veid for tørrvektbestemmelse, homogenisert og analysert
for klorofyll-a innhold etter intern analysemetode brukt ved NIVA. Tørrvekt er oppgitt som g TV/m²,
mens klorofyll-a er oppgitt som mg KLA/m². Det ble også tatt en kvalitativ prøve av grønnalgene og
mosen den vokste på for å bestemme dominerende arter.

2.2.3 Analyser kvalitative beg roingsprøver
Metodikk for kvalitative begroingsobservasjoner er standardisert. Det tas prøver av
begroingssamfunnet i en elvestrekning på minst 10 m, vanligvis noe lenger. Prøven tas fra elvebredden
og så langt ut i elva det er mulig å nå. Begroingsobservasjonene legges til strykpartier, helst med
vannhastighet 0,2 m/s eller mer.
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Begroingen vokser ofte i visuelt ulike enheter, begroingselementer, som kan ha form av et geléaktig
brunt belegg (ofte kiselalger), grønne tråder (oftest grønnalger) eller eksempelvis mørkegrønne dusker
som kan bestå av rød- eller blågrønnalger. Ved feltobservasjonene samles de ulike
begroingselementene inn hver for seg, og mengdemessig forekomst angis som dekningsgrad.
Dekningsgraden vurderes subjektivt ut fra hvor stor prosent av elveleiet i stasjonsområdet som dekkes
av hvert element.

Det tas også en prøve av mikrosamfunnet. Her menes mikroskopiske organismer som vokser direkte
på stein. Kiselalger utgjør vanligvis en viktig del av mikrosamfunnet. Fra 10 tilfeldig (randomisert)
utvalgte steiner børstes et areal på ca. 8x8 cm ned i en plastbakke med 1 liter vann. Materialet omrøres
og en delprøve tas ut.

Begroingsprøvene fikseres med formalin og bringes til laboratoriet for analyse. Her undersøkes
prøvene i mikroskop og organismene identifiseres så langt som mulig, fortrinnsvis til art. Hver arts
mengdemessige betydning vurderes semikvantitativt. For makroskopisk synlige begroingsenheter
anvendes den dekningsprosent som er gitt i felt. Forekomsten av de mikroskopiske og mindre vanlige
formene vurderes subjektivt etter følgende skala:

x = sparsom forekomst
xx = middels forekomst
xxx = rikelig forekomst

Det tas ut delprøver av mikrosamfunnet (fra 10 steiner) for analyse av kiselalgesamfunnet. Prøven
glødes i glødeovn, ved 520° C og monteres i innleiringsmediet Naphrax. Minst 300 kiselalgeskall
telles og prosentvis forekomst av hver art regnes ut.

På grunnlag av analyseresultatene, artsinnhold, artsmangfold og mengdemessige forhold, gis en
vurdering av begroingssamfunnet, da særlig de kvalitative forhold.

3. Områdebeskrivelse fysisk kjemiske miljøfaktorer

3.1 Regulering prøvereg lement 1998-2003
De 2 manøvreringsreglementene som skal undersøkes, skiller seg til dels vesentlig fra hverandre, figur
2. Alternativ IA og IB illustrerer vannslippet i den første perioden 1998-2000 ved henholdsvis tidlig
og sen vår. Etter dette reglementet vil slutt på lavvannsperioden bestemmes av tilsig og begynnende
vårflom i ”referansevassdraget” Stordalsvatn. Teoretisk vil dette bety at vårflommen i Suldalslågen vil
kunne starte i perioden 10. april til 10. mai. Vårflommen skal være minimum 150 m³/s og vil være
avsluttet i perioden 15. mai til 15. juni alt etter tidspunkt for slutt på lavvannsperioden. Etter at
vårflommen er over vil en gå inn i en lengere periode med stabil vannføring på 62 m³/s i snitt helt frem
til 1. oktober. En viktig forskjell fra 1990-reglementet vil være at lokaltilsiget til Suldalsvatn ikke
lenger skal slippes til Suldalslågen i perioden juni-juli. Likeledes er det forutsatt at Hylen kr.st. skal
kunne kjøres i samme perioden. Konsekvensen av dette er bortfall av en periode i juni og juli som
flere år tidligere har gitt stor vannføring i Suldalslågen, ofte større enn de 150 m³/s som vårflommen
nå er bestemt til, og som samtidig har gjort elva kald. Ut over dette er reglementet som tidligere.

Alternativ II illustrerer vannslippet i den siste perioden 2001-2003. I dette reglementet tar en
utgangspunkt i fastlagt slutttidspunkt for lavvannsperioden 1. mai som i 1990-reglementet og deretter
en lang periode frem til 1. oktober med relativt lav vannføring (basisnivåer på 42 og deretter 62 m³/s).
I første halvdel av mai vil det bli sluppet to mindre flommer på henholdsvis 40 og 70 m³/s. Bortfall av
en større vårflom og høy vannføring i vår og forsommerperioden vil være vesentlig forskjellig fra det
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tidligere prøvereglementet. Den andre hovedforskjellen er en styrt høstflom på minimum 200 m³/s i
første halvdel av oktober i årene 2001 og 2002. Utover dette er reglementet som tidligere.

0
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200

250

Alt IA 1998-2000 tidlig vår
Alt IB 1998-2000 sen vår
Alt II 2001-2003

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

Figur 2.  Skisse av prøvereglementet for perioden 1998-2003. Tidspunkt for prøvetaking og
registrering av begroing er markert.

3.2 Meteorologiske forhold 1998-2001
For å karakterisere de metorologiske forhold er det brukt data fra DNMI-stasjon 4661 Sauda (figur 3).
På årsbasis var alle 3 årene 1998, 1999 og 2000 varmere og mer nedbørrike enn årsnormalene. 2001
skiller seg ut ved en årsnedbør på bare 77% av normalen og en middeltemperatur over året på 6,4°C
(mot normalt 6,2°C). Vinteren 2001 var den kaldeste i undersøkelsesperioden og sammen med nedbør
mindre enn normalt gav dette grunnlag for en lang periode med liten avrenning fra restfeltet. Perioden
mai-september hadde nedbør godt under normalen samtidig som lufttemperaturen hadde bare mindre
avvik fra normalen. Oktober var den desidert fuktigste måneden i 2001 med hele 425mm nedbør. I
november var man nede på normalnedbør, mens det i desember var lite nedbør og kaldt. I forhold til
vekst for begroing og tidspunkt for prøvetaking i 2001, har en hatt rolige stabile vinter-, vår- og
sommerperioder, mens høstperioden har hatt en stor avrenning fra restfeltet samtidig med en relativt
høy temperatur.
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Figur 3.  Meteorologiske forhold i 1998-2001 sammenlignet med normalperioden 1961-1990. Data fra
DNMI-stasjon 4661 Sauda. Månedsmiddeltemperatur, avvik fra normaltemperatur, mm nedbør og
nedbør i prosent av normalnedbør.
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3.3 Hydrologi 1998-2001
De hydrologiske forhold i Suldalslågen for perioden 1998-2001 er fremstilt i figur 4 som
døgnmiddelverdier ved Suldalsosen og Larvika. I 1998 ble det planlagte manøvreringsreglementet
fulgt i hele perioden. Tidspunkt for oppstart av vårflommen ble 29. april og maks påslipp på ca. 150
m³/s 20. mai. I perioden juli-september pendlet vannføringen mellom 58 og 72 m³/s ut av Suldalsvatn
målt som døgnmiddelvannføring. Fra 1. oktober ble det normale nedtrappingsmønster fulgt. Foruten
vårflommen var det enkelte lokale nedbørsflommer i restfeltet i januar, februar og oktober. Oktober-
flommen var oppe i 120 m³/s, hvorav vel 80 m³/s kom fra restfeltet.

I 1999 ble manøvreringen noe forskjellig fra 1998. Tidspunkt for oppstart av vårflommen ble ekstra
tidlig 12. april og maks påslipp på ca. 150 m³/s 12. mai. Pendlingen i vannslippet ut fra Suldalsvatn
mellom 58 og 72 m³/s startet allerede 16. mai og varte frem til 1. oktober. Som følge av kraftig nedbør
måtte en slippe en regnflom 21. juni som var oppe i 137 m³/s ut av Suldalsvatn. Nedtrappingen startet
som vanlig rundt 1. oktober og fulgte planen resten av året med unntak av en periode i slutten av
november med mye nedbør. En var da opp i 40 m³/s i en periode hvor det skulle gått 19 m³/s.
Lokaltilsiget var på samme tidspunkt oppe i 110 m³/s som døgnmiddel. Året sett under ett var noe mer
vannrikt enn 1998 med et større vannvolum både inn og ut av Suldalslågen og noe større flomaktivitet.

I 2000 ble det som foregående år en ekstra tidlig oppstart av vårflommen 12. april og maks påslipp på
ca. 153 m³/s 10. mai. Pendlingen i vannslippet ut fra Suldalsvatn mellom 57 og 68 m³/s startet allerede
8. juni og varte frem til 1. oktober. I resten av perioden fulgte man det oppsatte reglementet. Mye
nedbør i vintermånedene førte til flere episoder med lokaltilsig på vel 60 m³/s. Etter vårflommen var
det bare tre episoder med nedbør som gav vannføringer over 100 m³/s ved Larvika. Året sett under ett
ble mer likt 1998 enn 1999 og spesielt perioden etter vårflommen må karakteriseres som meget stabil
med liten flomaktivitet.

Ser en på hele perioden 1998-2000 har det ikke vært noen større flommer enn vårflommen i 2000 opp
mot 170 m³/s. Største lokaltilsigsflommen var i slutten av november 1999 på 110 m³/s. Basert på vann-
volum var 1999 det vannrikeste året, mens det i 1998 gikk minst vann i Suldalslågen.

2001 utmerker seg ved rekordlavt volum ut av Suldalsvatn og totalt ut av elva som følge av lite
nedbør. Et meget rolig år med svært lite lokaltilsig og ingen større flommer i hele perioden januar-
september. Etter høstflommen på 180 og 271 m³/s ved henholdsvis Suldalsosen og Larvika i
begynnelsen av oktober, var det noe mer lokaltilsig hvorav en episode på vel 60 m³/s.

Tabell 4.  Hydrologiske forhold i Suldalslågen i perioden 1998-2001 basert på døgnmiddelvannføring.
(Data fra NVE).

min
m³/s

maks
m³/s

median
m³/s

middel
m³/s

signifikant Q
m³/s

årsvolum
mill.m³

1998 Suldalsosen 11,8 148,3 36,1 40,1 73,1 1264
Larvika 13,8 157,5 50,1 50,4 83,8 1588
Lokaltilsig 82,3 6,0 10,3

1999 Suldalsosen 11,5 149,1 37,0 42,7 75,1 1346
Larvika 13,7 161,1 59,0 54,4 88,6 1716
Lokaltilsig 1,2 109,5 7,8 11,7

2000 Suldalsosen 11,3 153,6 35,8 41,2 71,9 1301
Larvika 14,0 169,7 55,2 52,5 85,4 1662
Lokaltilsig 1,5 64,3 7,4 11,4

2001 Suldalsosen 11,6 181,2 34,8 34,8 60,1 1097
Larvika 13,6 271 43,4 43,2 73,3 1363
Lokaltilsig 89,8 5,7 8,6
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Figur 4.  Hydrologiske forhold målt som døgnmiddelvannføring i Suldalslågen i perioden 1998-2001.
(Data fra NVE-stasjoner 36.1.0 Suldalsosen og 36.6.0 Larvika).
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3.4 Vanntemperatur 1998-2001
Temperaturforholdene i Suldalslågen i perioden 1998-2001 er beskrevet ved døgnmiddelverdier målt
øverst ved Suldalsosen og nederst ved Larvika (figur 5 og tabell 5). Generelt var 1998 et kaldt år med
maks døgnmiddeltemperatur på 11,5°C ved Suldalsosen og 12,4°C ved Larvika. I vinterperioden
januar-februar var temperaturen nede i henholdsvis 2,3°C og 0,3°C øverst og nederst i elva. En noe
kjøligere vinter i 1999 sørget for lavere temperaturer i januar-februar dette året. En kald forsommer
gjorde at oppvarmingen gikk tregt. Følgelig ble makstemperaturene både ved Suldalsosen og Tjelmane
bru lik eller bare litt høyere enn året før på henholdsvis 11,5°C og 13,3°C. Vinterperioden i 2000 ble
den varmeste i perioden som følge av de klimatiske forhold med mye nedbør og relativt mild
lufttemperatur. Lave makstemperaturer på henholdsvis 11,1 og 12,2°C øverst og nederst i elva, viser at
sommerperioden var relativt normal. En mild høst med lite nedbør resulterte i en langsom nedkjøling
av elva helt til ut i desember. Dette var mye likt forløpet i 1999, men 2000 fikk en ennå lenger periode
med relativt varmt vann.

Basert på graddagsummer har de 3 årene (1998-2000) vært svært like, men med en antydning til at
2000 har vært det varmeste året i perioden. Dette kommer først og fremst av den meget spesielle
høsten dette året og den milde vinteren.

I 2001 ble det målt maks temperaturer på 12,8 og 13,5 °C ved henholdsvis Suldalsosen og Tjelmane
bru. For Suldalsosen er dette betydelig høyere i forhold til foregående 3-årsperiode, mens det for
Tjelmane bru er litt høyere enn i 1999. Middeltemperaturen for begge stasjoner var på 6,5 °C som er
klart det høyeste i inneværende periode. En graddagssum på 2381 for året både oppe og nede i
Suldalslågen er meget høyt og en må tilbake til rekordåret 1988 for å finne tilsvarende.

Tabell 5.  Temperaturforhold basert på døgnmiddelverdier (°C) i Suldalslågen i perioden 1998-2001.
(Data fra NVE. Enkelte interpolasjoner er foretatt i datagrunnlaget for alle årene og spesielt perioden
25.12.99-15.02.00)

år: min maks middel median graddagsum
Suldalsosen 1998 2,3 11,5 5,9 5,0 2138

1999 1,9 11,5 5,9 5,2 2140
2000 1,9 11,1 6,0 5,4 2183
2001 2,3 12,8 6,5 5,0 2381

Tjelmane bru 1998 0,3 12,4 6,1 5,6 2206
1999 0,1 13,3 6,0 5,6 2184
2000 0,4 12,2 6,2 6,0 2270
2001 0,1 13,5 6,5 6,0 2381
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Figur 5. Døgnmiddeltemperatur i Suldalslågen ved stasjon 36.60.0 Suldalsosen og stasjon 36.61.0
Tjelmane bru samt temperatur-differansen mellom de to stasjonene i perioden 1998-2001. Data fra
NVE.

3.5 Vannkvalitet i 2001
Foreløpige data omkring vannkvaliteten i Suldalslågen i 2001 er satt opp i figur 6. Enkeltmålinger av
pH viser verdier mellom 5,8 og 6,4 hvorav de aller fleste viser pH > 6,0. Alkalinitetsnivået ut av
Suldalsvatn viser en positiv trend og ligger nå sjelden under 20 µekv/l. Det er også en tydelig gradient
med en økende alkalinitet nedover i elva. Konduktiviteten viser fortsatt en gradient med en økning
nedover i elva. Dette er spesielt markert i vinterperioden med minstevannføring. Lite nedbør vinteren
2001 og tilsvarende liten avrenning fra restfeltet kan tyde på at grunnvannstilsig er med på å bidra til
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en gunstig vannkvalitet i denne perioden. Generelt synes vannkvaliteten å ha vært meget bra for
plantevekst i hele 2001-sesongen.
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Figur 6.  pH, alkalinitet (µekv/l) og konduktivitet (mS/m) på 5 stasjoner i Suldalslågen i 2001.
(Foreløpige data fra Blakar NLH).
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4. Resultater

4.1 Basisovervåkning av  begroingssamfunnet i 2001
4.1.1 Algebegroing – artsamm ensetning og mangfold
Sammendrag
Det ble ikke registrert store endringer i begroingssamfunnet i Sudalslågen i 2001 i forhold til 1998-
2000, tabell 6. I hovedvassdraget var det ingen tydelige tegn på forsuring, her var artsmangfoldet stort
og det var betydelig innslag av forsuringsfølsomme arter (FF-indeks). Kalkede sideelver har hatt litt
mindre mangfold, men omlag samme FF-indeks. Ukalkede sideelver hadde lavere mangfold og klart
lavere FF-indeks. pH beregnet på grunnlag av kiselalgesamfunnet viste heller ingen store endringer,
med snitt ca. 5,8 i hovedvassdraget, 6,1 i kalkede sideelver og 5,35 i ukalkede sideelver. Svingninger i
kjemisk vannkvalitet, årstidsvariable o.l. bidrar trolig til at begroingssamfunnet framstår som litt
forskjellig fra år til år. I sidevassdragene bidrar også den raskt vekslende vannføringen til dette.

Tabell 6.  Tidsutvikling for artsmangfold, FF-indeks og beregnet pH i perioden 1998-2001.
Gjennomsnitt for:

hovedvassdrag kalkede sideelver ukalkede sideelver
Artsmangfold (antall taksa: cyanobakterier, grønnalger og rødalger)

1998 23 20 16,5
1999 20,4 21 16
2000 29,4 25,5 13,5
2001 26,6 23,5 14,5

FF-indeks (forsuringsindeks) basert på alger (unntatt kiselalger)
1998 6,6 5,8 3,3
1999 7,4 7,8 5,6
2000 6,7 9,0 3,9
2001 6,8 8,5 3,1

pH begrenet på grunnlag av kiselalgesamfunnet
1998 5,57 6,14 5,35
1999 5,81 6,16 5,38
2000 5,48 6,16 5,34
2001 5,83 6,06 5,35

Materiale og metoder
Prøver av begroingssamfunnet ble samlet ved en befaring i vassdraget 24.-26. september 2001.
Stasjonsplasseringen er gitt i figur 1. Metodikk for innsamling og bearbeiding er i henhold til
standardiserte metoder. Ved prøvetaking vurderes elveleiets prosentvise dekning av makroskopisk
synlige begroingselementer. Det innsamlede materiale analyseres i lupe/mikroskop og organismene
identifiseres så langt mulig. Det tas separate kiselalgeprøver ved at det børstes et areal (ca 8x8 cm) av
10 tilfeldig valgte sten. Materialet blandes og en delprøve tas ut. Prøven prepareres for opptelling av
kiselalgeskall og prosentvis forekomst av de ulike arter regnes ut på grunnlag av minst 300 talte skall.

For å illustrere tilstanden mht. forsuring er det beregnet FF- indeks for forsuringsfølsomhet.
Organismene gis en verdi etter grad av forsuringsfølsomhet, se tabell 7. Ikke forsuringsfølsomme
organismer får verdien 0, litt følsomme 0,25, noe følsomme 0,50, moderat følsomme 0,75 og klart
følsomme arter gis verdien 1,0. Forsuringsfølsomhet for noen arter er basert på data fra Lindstrøm
(1992) og justert noe i henhold til senere erfaringer. Ved beregning av indeksen summeres alle
forsuringsømfintlige arter i prøven etter at de er vektet i henhold til sin spesifikke følsomhet. Prøver
med mange arter i kategorien moderat (0,75) og klart (1,0) forsuringsfølsomme vil således få høy
indeks. Det tas ikke hensyn til organismens mengde, bare til tilstedeværelse. Kiselalgesamfunnet er
ikke med i beregningene.
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Tabell 7. Kategorier av forsuringsfølsomhet - anvendt på begroingsalger i rennende vann (Lindstrøm
1992).

Følsomhetskategori Laveste pH toleranse Verdi
Ikke følsom < 5,0 0

Litt => 5,0 0,25
Noe => 5,3 0,50

Moderat => 5,7 0,75
Følsom => 6,0 1,0

Resultater
Resultatene av de generelle begroingsobservasjonene er vist i vedlegg B1. Som for de øvrige vassdrag
der begroingssamfunnet inngår i kalkingsovervåkingen gis kun korte kommentarer til resultatene.

Artsmangfold.
Figur 7 viser antall taksa (arter/grupper av arter) av cyanobakterier, grønnalger og rødalger per stasjon.
Som tidligere (1998/1999/2000) var begroingens artsmangfold i hovedvassdraget meget høyt,
gjennomsnittlig artsantall per stasjon var 26,4. Det er noe lavere enn i 2000 (29,4), men fremdeles
høyere enn i andre vassdrag som er undersøkt i forbindelse med kalkingsovervåkingen (DN 2001).

Økt innslag av grønnalger i den ukalkede sideelven Tjøstheimsåna (TJØ) bidro til økt mangfold på
denne stasjonen i 2001. Artsmangfold her og i den andre ukalkede sideelven Fossåna (FOS), var
imidlertid klart lavere enn i hovedvassdraget og de to kalkede sideelvene, Mosåna (MOS) og
Steinsåna (STE). Dette skyldes flere forhold. Ustabil og periodisk sur vannkvalitet er viktig, raskt
skiftende vannføring med dertil hørende ustabile fysiske forhold er også viktig.

Antall taksa per stasjon av 
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Figur 7. Antall taksa per stasjon av cyanobakterier, grønnalger og rødalger. Suldalslågen september
2001. OV2 til OV18 (hovedvassdraget) og TJØ, STE, MOS og FOS (sideelver).

Artssammensetning og forsuringsfølsomhet.
Både i hovedvassdraget og sideelvene var begroingens artsammensetning i store trekk som tidligere og
bestod vesentlig av arter som trives i nærings- og ionefattig vannkvalitet. Det var ingen store endringer
i artsammensetning i forhold til 1998/1999/2000.

Ustabile og vekslende forhold i Tjøstheimsåna (TJØ) bekreftes også ved artsinnholdet. I 2000
dominerte den forsuringsbegunstigede Binuclearia tectorum det trådformede grønnalgesamfunnet i
Tjøstheimsåna, mens tre andre arter hadde mengdemessig forekomst i 2001, deriblant den noe
forsuringsfølsomme slekten Bulbochaete. I Mosåna var også samfunnet noe endret fra tidligere år.
Den noe forsuringsfølsomme chrysophyceen Hydrurus foetidus, som er rapportert å ha hatt stor
forekomst i Suldalslågen sent på 1980-tallet (Rørslett m.fl. 1989), hadde en liten forekomst i Mosåna i
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2001. Dette er første observasjon av Hydrurus i Suldalsvassdraget i september etter at regelmessige
observasjoner av begroingssamfunnets artsinnhold startet i 1998. Av andre forsuringsfølsomme alger
som muligens er ”nykommere” i Mosåna i 2001 nevnes Mougeotia e (30-40µ) og Microspora
amoena.

Figur 8 viser begroingssamfunnets forsuringsfølsomhet i september 1998-2001, gitt som FF-indeks
(indeks for forsuringsfølsomhet). Alle stasjoner i hovedvassdraget har hatt markerte innslag av
forsuringsfølsomme arter i alle undersøkte år og FF-indeks har variert mellom 5,0 og 8,5. Dette er
betydelig høyere enn i kalkede vassdrag som har vært kraftig forsuret i lengere tid, eksempelvis
Mandalsvassdraget (DN 2001).

Også alle sidevassdrag har innslag av forsuringsfølsomme arter, men FF-indeks i de to ukalkede
sideelvene Tjøstheimsåna (TJØ) og Fossåna (FOS) er klart lavere enn i hovedvassdraget. Kalkede
sideelver har omtrent samme FF-indeks som hovedvassdraget. I Mosåna (MOS) kan det se ut til at
innslaget av forsuringsfølsomme arter har økt i 2000 og 2001. Det skyldes muligens den generelle
bedring i vannkvalitet, som ser ut til å ha skjedd i Mosåna etter 1998/99.

Selv om FF-indeks varierer noe fra år til år er det trolig innenfor rammen av det en kan forvente i et
vassdrag som kalkes og dessuten mottar vekslende mengder surt vann fra diverse sidevassdrag. På
grunnlag av FF-indeks er det derfor ikke mulig å spore systematiske/vedvarende endringer i
vassdragets tilstand med hensyn til forsuring i perioden 1998-2001.

FF-indeks (antall forsuringsfølsomme taksa, unntatt kiselalger, 
vektet etter forsuringsfølsomhet)
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Figur 8. FF-indeks for begroingssamfunnet (unntatt kiselalger) - totalt antall forsuringsfølsomme
taksa vektet etter grad av forsuringsfølsomhet (fra 0,25 til 1,0). Suldalslågen september 1998-2001.

Mengdemessig forekomst.
Mengdemessig forekomst av makroskopisk synlige begroingsalger er omtalt under kap.4.1.5. Som
tidligere ser det ut til å være store årlige variasjoner i forekomst av noen arter. Grønnalgen
Bulbochaete ser bl.a. ut til å ha varierende forekomst, og 2001 så ut til å være et ”godt år” for
Bulbochaete.

Kiselalger.
Prosentvis forekomst av kiselalger er vist i vedlegg B2. På grunnlag av kiselalgenes prosentvise
forekomst er det beregnet pH etter Stevenson m. fl. (1991), figur 9. På stasjonene OV6, OV8 og OV10
tilsier kiselalgedataene at september 2001 hadde den høyeste pH i måleperioden (1998-2001). Det
skyldes dels metodiske forhold fordi kiselalgen Tabellaria flocculosa i 2001-materialet er delt i 2
kategorier (mot tidligere bare en), der den ”nye” har klart høyere pH-optimum enn den tidligere
samlekategorien. Storparten av individene tilhører fremdeles kategorien med lavt pH-optimum (5,4),
men i hovedvassdraget var det i 2001 også innslag av kategorien med pH-optimum 6,1. En annen
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grunn til at 2001-dataene tilsier økt pH i hovedvassdraget er redusert innslag av nettopp Tabellaria
flocculosa, se figur 10. Så lenge denne arten har så stor forekomst som den hadde i 2000 og 5,4
benyttes som pH-optimum vil beregningene gi lave verdier for pH.

I sidevassdragene ga beregningene omlag samme resultat som i 1998-2000, med pH noe under 5,4 i de
ukalkede elvene (TJØ og FOS) og noe under 6,2 i de kalkede (STE og MOS).

pH -beregnet på grunnlag av kiselalger 
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Figur 9. pH beregnet på grunnlag av prosentvis forekomst av kiselalger. OV2 til OV18
(hovedvassdraget) og TJØ, STE, MOS og FOS (sideelver). Suldalslågen september 1998-2001.
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Figur 10. Prosent forekomst av samlearten Tabellaria flocculsa (øverst) og kiselalgeslekten Eunotia
(nederst). Suldalslågen september 1998-2001.

I forsuringsutsatte og kalkede vassdrag kan det være raske skiftninger i dominansforholdet mellom T.
flocculosa og diverse arter innen slekten Eunotia. Det innvirker naturlig nok inn på pH beregningene.
Selv om Tabellaria flocculosa har vekslende forekomst fra år til år i Sudalslågen, ser det ut til å være
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et mønster; klar dominans (75% eller mer) i de ukalkede sideelvene (TJØ og FOS), vekslende men
markert innhold i hovedvassdraget (10-40%) og under 15% i de to kalkede sideelvene (STE og MOS).
Når det gjelder slekten Eunotia har forekomsten i måleperioden vært så vekslende at det ikke er lett å
angi noe mønster. Eunotia, som i alt vesentlig består av forsuringstolerante arter, bidrar oftest til at
beregnet pH blir lav.

Figur 11 viser antall kiselalgetaksa per 300 kiselskall og illustrerer som for det øvrige algesamfunnet
(figur 7) at mangfoldet er størst i hovedvassdraget og at ukalkede sideelver (TJØ og FOS) har lavere
mangfold enn kalkede (STE og MOS). Mangfold av kiselalger var gjennomgående høyere i 2001 enn i
2000, men ikke høyest i måleperioden (1998-2001). Økt mangfold i Tjøstheimsåna i 2001 skyldes
trolig mindre dominans av Tabellaria flocculosa enn i foregående år, se figur 10 (øverst).
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0
5

10
15
20
25
30

OV2 OV6 OV8 OV10 OV18 TJØ STE MOS FOS 

1998
1999
2000
2001

Figur 11. Antall taksa per 300 skall av kiselalger. Suldalslågen september 1998-2001.

4.1.2 Makrovegetasjon – mose r og karplanter
Suldalslågen må karakteriseres som en frodig elv med stor forekomst av flerårig vegetasjon. Det er
først og fremst moser som dominerer, men karplanter kan også flekkvis ha større forekomster. I tabell
8 er satt opp en oversikt over moser og karplanter som er vanligst forekommende i Suldalslågen basert
på observasjoner i perioden 1988-1998. Det ble ikke registrert endringer i artsmangfoldet for moser og
karplanter i perioden 1998-2001 på overvåkningsstasjonene.

Som følge av reguleringen av Suldalslågen, har det utviklet seg et mer eller mindre klart skille mellom
vegetasjonssamfunnet på permanent vanndekket areal og arealer som periodisk tørrlegges. På
permanent vanndekket areal er det i hovedsak levermosesamfunnet bestående av Scapania undulata,
Marsupella emarginata og Nardia compressa som dominerer. Bladmosesamfunnet er dominert av
Fontinalis-arter hvorav Fontinalis dalecarlica er den mest vanlige. På permanent vanndekket areal er
også Polytrichum commune en fremtredende art i noen områder av elva. På periodisk vanndekt areal er
det flere andre mosearter som kommer inn i tillegg, mens det først og fremst blir mindre av Fontinalis.

Av karplanter er det klovasshår (Callitriche hamulata) og krypsiv (Juncus supinus) som er de
dominerende arter på permanent vanndekt areal. Vanlig tusenblad (Myriophyllum alterniflorum) var
frem til 1998 bare registrert noen få steder i elva og da med svært beskjeden forekomst. I perioden
1998-2001 er denne arten også registrert på enkelte av de ordinære overvåkingsstasjoner som ny. På
periodisk vanndekt areal er det liksom for moser flere andre arter som kommer inn, bl.a. grasartene
vassreverumpe og sølvbunke.

I 2001 ble det gjort registreringer på en ny lokalitet mellom OV10 og OV11. Lokaliteten er et skjermet
nesten avsnørt basseng med et utløp til hovedelva og kan i dag sammenlignes med en liten innsjø.
Lokaliteten tilsvarer lok.6 i undersøkelsen fra 1974 da Suldalslågen ble undersøkt mhp. høyere
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vegetasjon (Rørslett og Skulberg 1975). På denne lokaliten ble det den gang funnet Ranunculus
reptans, Callitriche hamulata, Juncus supinus og Myriophyllum alterniflorum. I 2001 ble det i tillegg
registrert Potamogeton natans, Potamogeton polygonifolius, Potamogeton berchtoldii, Sparganium
angustifolium, Subularia aquatica og kransalgen Nitella opaca/flexilis. Mengdemessig dominerte
Potamogeton natans og Myriophyllum alterniflorum med bestander i overflaten. Lokaliteten er atypisk
for selve hovedvannstrengen i Suldalslågen, men viser med sitt innhold av forsuringsfølsomme arter at
det totale mangfold av karplanter i Suldalslågen er større enn det som fremkommer på
overvåkningsstasjonene og at det finnes såkalte refugier langs vassdraget med en relativt bedre
vannkvalitet enn i hovedstrengen.

Tabell 8.  Dominerende moser og karplanter registrert i Suldalslågen i perioden 1998-2001 på ulike
arealtyper.

permanent vanndekt periodisk vanndekt
Moser:
Duskelvmose Fontinalis dalecarlica x

Fontinalis squamosa x
Kjølelvmose Fontinalis antipyretica x
Bekketvebladmose Scapania undulata x
Elvetrappemose Nardia compressa x
Mattehutre Marsupella emarginata x
Vanlig bjørnemose Polytrichum commune x
Klobekkmose Hygrohypnum ochraceum x
Buttgråmose Rhacomitrium aciculare x
Rødmesigdmose Blindia acuta x
Torvmose Sphagnum sp. x
Karplanter:
Klovasshår Callitriche hamulata x
Krypsiv Juncus supinus x
Vanlig tusenblad Myriophyllum alterniflorum x
Evjesoleie Ranunculus reptans x
Sylblad Subularia aquatica x
Vassreverumpe Alopecurus aequalis x
Sølvbunke Deschampsia cespitosa x

Tabell 9.  Registrerte moser i Tjøstheimsåna (oppstrøms kalking), Steinsåna og Mosåna (nedstrøms
kalking) og Fossåna (ukalket) 25.09.2001. Hyppigheten av artene er angitt etter følgende skala: 1:
sjelden (< 5 forekomster), 2: spredt, 3: vanlig, 4: lokalt dominerende, 5: dominerende på store deler av
lokaliteten.

TJØ STE MOS FOS
Blindia acuta 1 3 2 1
Fontinalis antipyretica 2
Fontinalis dalecarlica 3 4
Hygrohypnum ochraceum 4
Rhacomitrium aciculare 2 2 2 2
Marsupella emarginata 2 3
Nardia compressa 3 3
Scapania undulata 2 3 1 3
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Tabell 9 viser en oversikt over registrerte moser i de 4 sidebekkene til Suldalslågen i forbindelse med
kalkingsovervåkningen i 2001. Av de 4 bekkene har Mosåna flest arter og størst samlet forekomst av
moser (50% dekning på lokaliteten), mens de andre bekkene har færre arter og en tilsvarende dekning
på 15-20% på lokalitetene. Artsammensetningen av moser er forskjellig på kalkede og ukalkede
lokaliteter. I den ukalkede delen av Tjøstheimsånå og Fossåna finnes den forsuringsbegunstigede
Nardia compressa, mens de forsuringsømfintlige Fontinalis-artene og Hygrohypnum ochraceum er
fraværende. I de kalkpåvirkede Steinsåna og Mosåna er Fontinalis til stede mens Nardia er
fraværende. Fontinalis var også til stede i disse bekkene i 1994 før kalking og er således ikke et
resultat av kalkingen (Johansen 1995).

I den kommende perioden med kalkingsovervåkning vil en legge hovedvekten på å dokumentere
tidsutvikling i mengdemessig forekomst av de viktigste mosesamfunn og karplantesamfunn basert på
fotoregistrering i faste transekter på 5 stasjoner på permanent vanndekt areal i hovedvassdraget.

4.1.3 Transekter TR2 – TR18
Tidsutvikling i mosesamfunnet, karplantesamfunnet og de makroskopiske algesamfunn skal i
hovedsak dokumenteres gjennom transektfotografering på 5 stasjoner i hovedvassdraget på permanent
vanndekt areal. Transektfotografering innebærer at tilnærmet samme areal blir registrert ved hvert
tidspunkt to ganger pr. år, og er den mest nøyaktige metoden for å kunne registrere endringer over tid.

Mosesamfunnet.
Mosedekningen var relativt stabil i samtlige transekter i perioden 1998-2000 (Johansen og Lindstrøm
2001). Endringer i mosesamfunnet i transektene i 2001 er fremstilt i figur 12. I samtlige transekter er
total mosedekning redusert fra april til november. Størst reduksjon har skjedd i transektene 8 og 10
hvor mosedekt areal har gått ned henholdsvis 23 og 18 %. Levermosesamfunnet viser generelt størst
reduksjon i dekningsgrad. Minst nedgang har det vært i TR 6 hvor total mosedekning gikk ned fra 69
til 63 %. I dette transektet har det samtidig vært en økning i dekningen av levermoser på bekostning av
en stor nedgang i Fontinalis på hele 12%. Dette skyldes at større Fontinalis-dusker er revet bort og
enkelte steder blottlagt underliggende levermoser. I TR 18 har det vært en svak økning i Fontinalis
som vesentlig skyldes tiltransporterte steiner med denne mosetypen. Endringene i mosedekningen i
samtlige transekter viser effekten av høstflommen, da forholdene frem til dette tidpunkt var meget
gunstig for vekst.
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Figur 12.  Dekning (%) av moser på 5 stasjoner i Suldalslågen vår og høst 2001.
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Algesamfunnet.
Dekningen av grønnalger og rødalgen Lemanea i transektene for 2001 er fremstilt i figur 13. Som
tidligere år er det bare TR 18 som har større forekomster av Lemanea. Våren 2001 var det en dekning
på 8% av denne algen som er innenfor tidligere målte forekomster (3-21%) fra perioden 1998-2000.
Våren 2001 var det også et betydelig innslag av gullalgen Hydrurus foetidus med hele 12% dekning.
En såvidt stor forekomst av denne algen i 2001 sammenlignet med perioden 1998-2000 hvor den
nærmest var fraværende, kan relateres til vinteren 2001 med svært lite nedbør og avrenning fra
restfeltet. Eventuell grunnvannspåvirking i denne perioden kan ha fremmet veksten av denne algen.

I samtlige transekter med unntak av TR6 var det en større dekning av grønnalger på våren i forhold til
november. Det var også rekordhøye dekningsnivåer på våren i forhold til perioden 1998-2000, noe
som kan tilskrives ekstra stabile forhold med lite påvirkning fra restfeltet denne våren. For TR 2 og TR
18 er dette mønsteret nytt da disse lokaliteten alltid fikk en større dekning om høsten i perioden 1998-
2000. Denne endringen sammen med en relativt mye større reduksjon i grønnalgedekningen fra vår til
høst i TR 8 og 10, viser at høstflommen hadde en effekt også på grønnalgesamfunnet ved at en kraftig
utspyling i begynnelsen av oktober reduserte muligheten for stor biomasseoppbygging videre utover
høsten. I kap. 4.1.5 går en videre inn på grønnalgene i forbindelse med biomassenivåer til ulike
årstider.
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Figur 13. Dekning (%) av grønnalger og rødalgen Lemanea på 5 stasjoner i Suldalslågen vår og høst
2001.

Karplantesamfunnet.
Karplantesamfunnet er dominert av klovasshår og krypsiv (figur 14). I vekstsesongen 2001 var det en
positiv økning eller en utflating av dekningen av karplanter på TR 6, 8 og 10. TR 18 har fortsatt ikke
merkbar forekomst av disse plantene, mens nedgangen i krypsiv på TR2 har fortsatt og er nå nærmest
borte fra transektet. Resultatene fra TR 6, 8 og 10 tyder på en god vinteroverlevelse vinteren 2001
samtidig som høstflommen bare har sørget for moderat tynning av bestandene etter en meget gunstig
vekstsesong også i 2001.
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Figur 14. Dekning (%) av karplanter på 5 stasjoner i Suldalslågen vår og høst 2001.

Bart substrat.
Bart substrat er den delen av elvebunnen som ikke er dekket av flerårig vegetasjon som moser og
karplanter. Endringer i prosentandelen bart substrat illustrerer derfor også endringer i total
vegetasjonsdekning. Etter en realtivt stabil periode 1998-2000 økte andelen bart substrat i samtlige
transekter i 2001. Dette viser at den totale vegetasjonsdekning har gått tilsvarende ned. Høstflommen
har hatt en opprenskende effekt siden andelen stein har økt. Moser er revet bort og steinsubstrat er
blottlagt. Det har også vært bevegelse i sand og grus-fraksjoner, spesielt i TR 8 og 10 som også
enkelte steder har overlagret mosevegetasjon og dermed sørget for reduksjon i dekningsgraden av
mose.
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Figur 15. Dekning (%) av bart substrat på 5 stasjoner i Suldalslågen vår og høst 2001.

4.1.4 Overvåkningsstasjoner OV1 – OV18
Data fra de 12 overvåkningsstasjonene OV1-OV18 skal supplere de 5 transektstasjonene for
kalkingsovervåkning, og består av et utvalg stasjoner med registreringer tilbake til 1988. De
supplerende stasjoner dekker opp områder med større innslag av Fontinalis (OV4, 5, 14 og 15),
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mindre mosedekke (OV11 og 12), Lemanea-forekomster (OV11) og variert karplantedekning (OV1 og
5). På sikt vil data fra disse stasjonene gi meget verdifulle tidsserier for flere begroingselementer i
Suldalslågen. Data fra 2001 er fremstilt i figurene 16-19.

Mosesamfunnet.
Total mosedekning har gått ned fra april til november på samtlige stasjoner med unntak av OV18 i
2001 (figur 16). Størst nedgang har det vært på OV10 og OV12. Ser en på forholdet mellom
Fontinalis og levermoser er det bare OV5 og 11 som viser en mindre reduksjon av Fontinalis. På de
andre lokalitetene er det en stabilisering eller økning. Dette viser at den generelle nedgang i
mosedekning har medført mindre dekning av levermoser.
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Figur 16. Dekning (%) av moser på 12 stasjoner i Suldalslågen vår og høst 2001.

Algesamfunnet.
Dekningen av grønnalger og rødalgen Lemanea er fremstilt i figur 17. Lemanea viste normal
forekomst i 2001 på OV11 og 18 i forhold til perioden 1998-2000. Det var en klar tendens til
rekordhøy grønnalgedekning på våren på et flertall av lokalitetene, mens resten lå nær opp til tidligere
maksnivåer. På høsten var det lavere dekning i forhold til april på samtlige stasjoner unntatt OV1
øverst hvor det var en økning i forhold til vårsituasjonen. Fra OV4 og nedover var dekningsgraden av
grønnalger høsten 2001 med få unntak den laveste målt på lokalitetene i perioden 1998-2001. Dette
viser at høstflommen hadde en god effekt mhp. utspyling av alger.
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Figur 17. Dekning (%) av grønnalger og rødalgen Lemanea på 12 stasjoner i Suldalslågen vår og høst
2001.

Karplantesamfunnet.
Karplantesamfunnet har vist stabilitet eller noe tilvekst på samtlige lokaliter. Det er fortsatt
lokalitetene 5, 6 og 10 som har de største forekomster med dominans av klovasshår (figur 18). Krypsiv
holder fortsatt stand der den har etablert seg på lokalitet 1, 6 og 10, men synes ikke å øke i
arealutbredelse.
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Figur 18. Dekning (%) av karplanter på 12 stasjoner i Suldalslågen vår og høst 2001.

Bart substrat.
Som en følge av redusert mosedekning og bare mindre endringer i karplantedekningen, har andelen
bart substrat økt på 11 av 12 lokaliteter. Størst økning har det vært på OV10 og 12. På disse
lokalitetene har det også kommet til en betydelig sand og grus-fraksjon som er transportert under
flommen. Generelt i elvas midtparti er det en økning i andelen grus og sand der vegetasjonsdekningen
er redusert. Mye av dette synes å være tilført lokaliteten som overlagring og ikke blottlagt som følge
av erosjon. Dette tyder på at høstflommen i 2001 var stor nok til å flytte på denne type materiale
internt i elva flere steder.
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Figur 19. Dekning (%) av bart substrat på 12 stasjoner i Suldalslågen vår og høst 2001.

4.1.5 Biomasse grønnalger
Figur 20 viser utvikling i grønnalgebiomasse på 5 stasjoner i 2001. Alle stasjoner fulgte det samme
mønster. Tørrvektsbiomassen var størst i april. Den ble gradvis redusert til slutten av september før
høstflommen. Etter høstflommen var det en meget liten biomasseøkning på alle stasjoner.
Klorofyllbiomassen var størst i april og november og minst i september med unntak av lokalitet OV2,
som fulgte et noe annet mønster. Denne lokaliteten har også en annen artssammensetning i
grønnalgesamfunnet enn de andre lokalitetene. Figur 21 viser det generelle bildet for hele elva ved
middelverdier for de 5 stasjoner i april, juni, september og november. Man fikk en jevn reduksjon i
biomassen fra april til september og en liten oppbygging etter flommen frem til november. Dette
variasjonsmønsteret gjennom året avviker noe fra tidligere år hvor en oftest har hatt en økning i
biomassen fra juni til september og deretter en ytterligere økning eller bare en svak reduksjon frem til
november.
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Figur 20. Biomasse av trådformede grønnalger målt som tørrvekt (TV g/m²) og klorofyll (KLA
mg/m²). Stasjonsvise middelverdier for 4 tidspunkter (april, juni, september og november) i 2001.
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Figur 21. Biomasse av trådformede grønnalger målt som tørrvekt (TV g/m²) og klorofyll (KLA
mg/m²). Middelverdier for 5 stasjoner (OV2, 6, 8, 10 og 18) i april, juni, september og november i
2001.

I figur 22 er fremstilt dekningsgraden av grønnalger på de samme stasjoner. Alle stasjoner hadde den
høyeste dekning i april. I juni var dekningsprosenten kraftig redusert på alle stasjoner, men på OV2
var det fortsatt mer enn 15% dekning på dette tidspunkt. Dekningen økte til relativt høye nivåer igjen i
september på OV2 og 6 som avtok igjen i november. På de 3 nedre stasjonene (OV8, 10 og 18) var det
svært langsom økning i grønnalgedekning etter juni og bare på OV8 kom den over 10% dekning.
Reduksjon i dekning fra september til november må i stor grad knyttes til utspyling som følge av
høstflommen. Svært liten eller manglende økning på de nedre stasjoner må tilskrives det samme.
Substratet ble også sterkt påvirket ved erosjon og massetransport på disse stasjonene som klart går ut
over grønnalgeveksten.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

A J S N A J S N A J S N A J S N A J S N

%
 d

ek
ni

ng

OV2 OV6 OV8 OV10 OV18

Figur 22. Prosent dekning av grønnalger på 5 stasjoner ved 4 tidspunkter (april, juni, september og
november) i 2001.
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4.2 Forholdet begroing, sedimentasjon og flomeffekter i 2001
4.2.1 Renskede arealer
Utviklingen på renska arealer fra 1992 (10MRA) og 1998 (10MRAII) på permanent vanndekt område
ved Kvæstad er satt opp i figur 23 og 24. På arealet fra 1992 fikk man for første gang en reduksjon i
mosedekningen og den totale vegetasjonsdekning. Årsaken var erosjon i mosen som følge av
høstflommen. Andelen bart substrat økte og det kom inn en sand-fraksjon på arealet som viser at
flommen flyttet på dette materialet i området. På arealet rensket i 1998 har tilgroingen gått raskt.
Arealet hadde i november 2001 en tilsvarende mosedekning som arealet rensket i 1992. Også dette
arealet fikk noe redusert mosedekning som følge av erosjon i forbindelse med høstflommen, men i
langt mindre grad. Årsaken til denne forskjellen kan være at yngre mosesamfunn lar seg vanskeligere
erodere enn eldre. Også dette arealet fikk tiltransportert en sand-fraksjon under flommen.

På de 3 arealene på periodisk tørrlagt areal fortsetter tilgroingen, men med generelt noe langsommere
hastighet. Det kan også tyde på at vinterperioden med tørrlegging er en begrensende faktor og at
enkelte vintere som for eksempel vinteren 2001 gav grunnlag for en viss tilbakegang av moser.
Tilveksten synes imidlertid å fortsette etter at arealene blir oversvømt og har i flere år vært større enn
et eventuelt tap foregående vinter. I 2001 ble vinterreduksjonen kompensert på areal 10NRAM, mens
både 7RAM og 10SRAM hadde lavere mosedekning i september 2001 enn i november 2000. Bare
7RAM lot seg avfotografere i november 2001. Som det fremgår av figur 25 hadde det vært en svak
økning i mosedekning fra september til november. Substratet syntes å ha ligget helt i ro og det var
ingen tegn til erosjon eller tiltransportert materiale som følge av flommen på dette arealet.
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Figur 23. Tidsutvikling i dekning (%) av bart substrat (stein, grus og sand) i perioden 1998-2001 på
renska areal fra 1992 (10MRA) og fra et nyrenska areal fra april 1998 (10MRAII) ved Kvæstad.
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Figur 24. Tidsutvikling i dekning (%) av moser og grønnalger i perioden 1998-2001 på renska areal
fra 1992 (10MRA) og fra et nyrenska areal fra april 1998 (10MRAII) ved Kvæstad.
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Figur 25. Tidsutvikling i dekning (%) av moser og bart substrat i perioden 1998-2001 på 3 lokaliteter
på renska areal fra 1992. I 2000 er det tatt med to høst-observasjoner (H-00) fra henholdsvis
september og november. I 2001 er det bare 2 tilsvarende høst-observasjoner fra lokalitet 7RAM.

4.3 Tidsutvikling i de ulike begroingssamfunn
4.3.1 Moser og karplanter
Det er etablert 2 tidsserier på tidsutvikling på moser og karplanter i Suldalslågen. Begge tidsserier
viser den samme utvikling fra 1991. Serien basert på 12 overvåkningsstasjoner viser i perioden 1991-
2000 en stabil mosedekning på 80-82 % (figur 26). Forholdet mellom elvemosesamfunnet og
levermosesamfunnet er blitt endret ved at levermosene har økt fra 52 til 60 % dekning. Tilsvarende har
elvemosene gått tilbake fra 29 til 21% dekning på de samme stasjoner. Det har vært en svak økning i
elvemosedekning fra vel 18 til 21 % dekning i perioden 1998-2000. Bjørnemose har utgjort et stabilt
innslag på < 1% dekning i hele perioden. Karplantene har med unntak av 1994 vært til stede i omtrent
samme omfang med 2,3 % og 0,3 % dekning av henholdsvis klovassshår og krypsiv i 1991 mot 2,5 og
0,9% dekning i 2000. Resultatene fra 2001 viser en nedgang i både Fontinalis, bjørnemose og
levermose. Total mosedekning er på 78,9%, det laveste nivå i hele perioden. I 2001 var det en liten
økning i karplanter. Både klovasshår og krypsiv økte sin forekomst til henholdsvis 2,9 og 1,3%
dekning. Total vegetasjonsdekning dvs. summen av moser og karplanter nådde 85,2% dekning i 2000.
Dette var det høyeste i hele perioden. I 2001 ble tilsvarende tall 83,1%. Dette er det laveste i



32

inneværende forsøksperiode (1998-2001), men likevel høyere enn det til nå laveste nivå på 81,3% i
1994.

Transekt-serien som omfatter 4 transekter fra Suldalsosen til Kvæstad, har kontinuerlige årlige
observasjoner siden 1991. Her har totalt mosedekke variert mellom et minimum i 1993 på 76 %
dekning og et maksimum våren 1997 på 87 % dekning (figur 27). Siden våren 1997 har total
mosedekning gått svakt ned til 83 % dekning i 2000. I 2001 gikk den ytterligere ned til 74,9 %, det
laveste nivå i hele måleperioden. Også i transektene har det vært en nedgang i elvemosedekning fra 24
% dekning i 1991 til vel 11 % dekning i 2000. Levermosene har hatt en tilsvarende økning fra vel 57
til 70 % dekning. I 2001 gikk dekningen av elvemoser ytterligere ned til 8,9 % etter at nivået hadde
flatet ut i perioden 1998-2000 (figur 28). Levermosene ble redusert til 64,6 % dekning.

Ser en på total vegetasjonsdekning har den økt spesielt etter 1994 og passerte 91% dekning i 2000, den
høyeste i perioden. Karplantene har vært et viktig element i denne sammenheng. Tidsutvikling for
karplantene er fremstilt i figur 29. Det synes å ha vært en jevn svak økning i mengden krypsiv frem til
1999 som nå har stabilisert seg i 2001 på et nivå < 1% dekning. Krypsiv har m.a.o. ikke vokst spesielt
godt etter at kalkingen kom i gang. Klovasshår har vist større variasjon med gode og dårlige år i
perioden. Spesielt dårlig var det i 1994. Det går imidlertid klart frem at perioden 1998-2001 har vært
meget gunstig for denne planten. Så langt ser det ut for at klovasshår er en klar vinner i forhold til
krypsiv etter kalking. I 2001 ble total vegetasjonsdekning redusert til 85,5% til tross for en ytterligere
økning i karplantedekning.
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Figur 26. Prosent dekning av moser og karplanter på 12 stasjoner (OV1-OV18) i Suldalslågen for
årene 1991, 1994 og 1998-2001. Middelverdier av april og november-observasjoner på alle stasjoner.
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Figur 27.  Prosent dekning av moser, karplanter og bart substrat på 4 stasjoner (TR2, 6, 8 og 10) i
Suldalslågen i perioden 1991-2001. Middelverdier av april og november-observasjoner på alle
stasjoner.
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Figur 28. Prosent dekning av moser på 4 stasjoner (TR2, 6, 8 og 10) i Suldalslågen i perioden 1991-
2001. Middelverdier av april og november-observasjoner på alle stasjoner.
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Figur 29. Prosent dekning av karplanter på 4 stasjoner (TR2, TR6, TR8 og TR10) i Suldalslågen i
perioden 1991-2001. Middelverdier av april og november-observasjoner på alle stasjoner.
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4.3.2 Grønnalger
Tidsutvikling i grønnalgebiomasse som middelverdier for 5 stasjoner for perioden 1998-2001 er
fremstilt i figur 30. I 2001 fikk man et avvik i årstidsmønster i forhold til perioden 1998-2000. Fra en
meget høy biomasse i april fikk man en reduksjon i juni og en ytterligere reduksjon i september. I
november var det en ubetydelig økning. Når det gjelder de reelle biomassenivåer var nivåene i april og
juni blant de høyeste i perioden, mens nivåene i september og november 2001 de laveste totalt for hele
perioden.

Når det gjelder korresponderende dekningsgrad av grønnalger, er dette satt opp for tilsvarende periode
i figur 31. Også her ble det registrert avvik fra mønsteret i den foregående 3-års perioden. Fra en
rekordhøy dekning i april (>50 %) kom en ned på 5% dekning i juni som var det høyeste juni-nivået i
perioden. I september økte dekningen til 24 % mens den gikk ned til 20 % i november.
Dekningsnivået i september var det laveste september-nivået i perioden med unntak av 1999 da det var
en ekstra regnflom med slipp fra Suldalsosen på 137 m³/s i forkant av prøvetaking i juni som påvirket
resultatet. Dekningsnivået i november er det laveste nivået i hele perioden. Dette kan tilskrives
effekten av høstflommen, mens årsaken til det relativt lave nivået i september foreløpig er uklar.
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Figur 30. Biomasse av trådformede grønnalger målt som tørrvekt (TV g/m²) og klorofyll (KLA
mg/m²). Middelverdier for 5 stasjoner (OV2, 6, 8, 10 og 18) i april, juni, september og november for
årene 1998-2001.
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Figur 31. Prosent dekning av grønnalger. Middelverdier for 5 stasjoner (OV2, 6, 8, 10 og 18) i april,
juni, september og november for årene 1998-2001.
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4.3.3 Tidsutvikling på renska arealer
Tidsutvikling av mosebegroing på arealer som ble maskinelt rensket i 1992 er satt opp i figurene 32-
34. Arealene ligger i elvas midtparti og er følgelig moderat påvirket av restfeltet mhp. vannføring. På
permanent vanndekt areal fikk man en jevn økning i mosedekket frem til og med 1998 (figur 32). Da
var dekningen kommet opp i 80% fullstendig dominert av levermoser. Etter dette har mosedekningen
økt sakte og det er kommet inn større innslag av karplantene klovasshår og krypsiv. Total vegetasjons-
dekning lå i 2000 på vel 90% og passerte med det den gjennomsnittlige vegetasjonsdekningen i dette
området før rensking. I 2001 var det fortsatt en økning i karplantedekning, mens deler av
levermosedekket ble redusert som følge av flommen. Dette førte til en reduksjon i total
vegetasjonsdekning for første gang siden arealet ble rensket.

Tidsutvikling på arealer rensket i 1992 på tilsvarende måte men i periodisk tørrlagte områder, er vist i
figurene 33 og 34. På begge arealene var tilveksten av levermoser relativt god i perioden 1998-2000
sammenlignet med tidligere år og viste at de generelle vekstforhold for flerårig vegetasjon var gode.
Tilveksten har likevel vært betydelig langsommere enn på permanent vanndekt areal. I 2001 fortsatte
veksten på begge arealer, men pga. en strengere vinter enn i foregående år har tapet vært større enn
tilveksten påfølgende sesong i det minste på ett av arealene (10SRAM). På det andre feltet (10NRAM)
var tapet i vinterperioden kompensert i slutten av september. Begge registreringene er gjort i forkant
av høstflommen. En eventuell effekt av denne på disse arealene er derfor ikke med i resultatene så
langt. På et tilsvarende felt (7RAM) med en annen beliggenhet ble det ikke registrert noen effekt av
flommen.

5. Diskusjon

I den inneværende perioden 2001-2003 skal manøvreringen endres. Bortfall av en større vårflom og
redusert vannføring i vår og forsommerperioden, vil være vesentlig forskjellig fra prøvereglementet i
perioden 1998-2000. Den andre hovedforskjellen er en styrt høstflom på minimum 200 m³/s i første
halvdel av oktober. I inneværende periode blir det spesielt viktig å se på grønnalgeutviklingen over
året og om høstflommen klarer å renske opp på en slik måte at den påviste stabiliteten endres.

I 2001 ble det nye manøvreringsregimet fulgt etter planen. Når det gjelder utviklingen av grønnalger
var denne ikke helt som forventet. Store biomasser og høye dekningsnivåer i april var et resultat av en
stor høstbiomasse året før og en god overlevelse i vinterperioden. Vinteren og våren 2001 var også
relativt nedbørfattig slik at vannføringsforholdene var meget stabile med få og bare mindre
regnflommer. Dette skapte gode vekstforhold i denne perioden. I mai ble det en moderat økning i
vannføring og de to mindre flommene på 40 og 65 m³/s målt som døgnmiddel ut av Suldalsvatn, var
tilstrekkelig til å spyle ut en god del grønnalgebiomasse. Målingene i slutten av juni viste lav
grønnalgedekning, mens biomassenivåene var blant de høyeste i juni til nå. Utspylingen har derfor
vært mindre effektiv enn vårflommene i perioden 1998-2000. Dette kunne en også forvente. I
september var det imidlertid en ytterligere reduksjon i biomassenivåene, mens dekningen hadde økt til
et nivå lavere enn tilsvarenede vannføringsforhold har gitt tidligere i september. Det var her forventet
at en kunne få en betydelig økt september-biomasse som følge av manøvreringen. I stedet ble det en
reduksjon som foreløpig ikke kan forklares. Av faktorer involvert synes vannkvaliteten å ha vært som
tidligere. Vannføringen har vært som tidligere eller noe redusert og det har vært ekstra stabile forhold
med lite nedbør og lite lokaltilsig i forkant av prøvetaking. Vanntemperaturen har vært noe annerledes
med høyere temperaturer enn foregående 3-års periode på sommeren. Dette kan ha hatt en effekt på
veksten i grønnalgesamfunnet som er tilpasset relativt lavere sommertemperaturer. Dette vil bli
undersøkt nærmere i forhold til artssammensetning i grønnalgesamfunnet. I november ble det også
registrert lavere biomassenivåer og dekning enn tidligere.
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Figur 32. Tidsutvikling i perioden 1992-2001 i % dekning av moser og karplanter på et areal rensket i
1992. Arealet er permanent vanndekt og ligger ved Kvæstad (stasjon 10MRA).
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Figur 33. Tidsutvikling i perioden 1992-2001 i % dekning av moser og karplanter på et areal rensket i
1992. Arealet er periodisk tørrlagt og ligger ved Kvæstad (stasjon 10SRA).
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Figur 34. Tidsutvikling i perioden 1992-2001 i % dekning av moser og karplanter på et areal rensket i
1992. Arealet er periodisk tørrlagt og ligger ved Kvæstad (stasjon 10NRA).
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Dette var forventet og viser at høstflommen i begynnelsen av oktober hadde en opprenskende effekt på
grønnalgesamfunnet og begrenset muligheten til større biomasseoppbygging videre utover høsten.
Elva går således inn i vinterperioden 2002 med et annet biomassenivå av grønnalger enn i de tre
foregående vintre.

Høstflommen hadde en utspylingseffekt på grønnalgesamfunnet, men det ble også gjort observasjoner
som viser erosjon i mosedekket. På de fleste stasjoner ble det konstatert en reduksjon i total
mosedekning. Det ble konstatert en positiv vekst i karplantesamfunnet. Til tross for dette ble total
vegetasjonsdekning (moser + karplanter) i både transekter og på overvåkningsarealer redusert fra
henholdsvis 91 til 85,5 % dekning og fra 85,2 til 83,1 % dekning fra 2000 til 2001 (basert på
middelverdier fra april og november). Vekstforholdene for flerårig vegetasjon var meget gunstig i
perioden helt frem til flommen. Følgelig kan reduksjonen i vegetasjonsdekning ha vært ennå større
enn det som ble påvist ved differansen mellom april og november-registreringene.

Effekter av flommen ble registrert i form av direkte erosjon i moseteppet både av Fontinalis og
levermoser. Lange dusker av Fontinalis som har stått og utviklet seg over tid under generelt lavere
vannføringer ut av Suldalsvatn, ble slitt av steiner og bart substrat eller levermosebevokst substrat ble
blottlagt. Det ble også registrert sår i tepper av levermose med innslag av sand og bjørnemose i elvas
midtparti der dette forekommer over større partier. Store flak synes å ha blitt erodert vekk og
småsteinet elvebunn fylt med sand og grus blottlagt. Denne prosessen var spesielt merkbar i området
OV6 – OV12. Det ble i mindre grad registrert erosjon i levermose uten sandinnblanding. I de tilfeller
hvor levermose uten sand ble erodert, var det i eldre bestander på større stein. Slike eldre bestander
blir etter hvert langvoskt og luftige og følgelig mer bevegelig og erosjonsutsatt i sterk strøm. Tynne
nyetablerte levermoseputer på stein ble ikke erodert. Disse sitter meget godt og eroderes kun dersom
steinene kommer i bevegelse slik at mosen fysisk slites av ved sliping mot annet substrat. Denne siste
prosessen har ikke foregått i merkbar grad under høstflommen i 2001.

En følge av flommen var også transport av finmateriale i form av sand og grus < 2 cm i diameter.
Disse fraksjoner ble satt i bevegelse og sedimenterte flere steder oppå tepper av levermose. En
reduksjon i mosedekning som følge av flommen kan derfor både være et resultat av direkte løsrivelse
og fjerning av mose, eller overlagring av spesielt levermose. I sistnevnte tilfelle kan mosen komme
frem igjen ved neste episode med vannføring som får disse fraksjoner i bevegelse.

Som en foreløpig konklusjon kan det synes som om høstflommen i 2001 har hatt en betydelig effekt
mhp. å renske opp i elva i forhold til vårflommene i perioden 1998-2000.
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7. Vedlegg

Vedlegg B1. Begroingsorganismer observert i Suldalslågen 24.-26. september 2001.
KSU OV2 = Suldalslågen, Stråpa
KSU OV6 = Suldalslågen, Lindum
KSU OV8 = Suldalslågen, Gadeland KSU KSU KSU KSU KSU KSU KSU KSU KSU
KSU OV10 = Suldalslågen, Kvæstad OV2 OV6 OV8 OV10 OV18 TJØ STE MOS FOS
KSU OV18 = Suldalslågen, Tjelmane
KSU TJØ = Suldalslågen, Tjøstheimsåna
KSU STE = Suldalslågen, Steinsåna 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001
KSU MOS = Suldalslågen, Mosåna 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 25.09 25.09 25.09 26.09
KSU FOS = Suldalslågen, Fossåna 8
Cyanobakterier (Cyanophyceae )

Algefilt,1-2µ,ugrenet xx
Aphanocapsa spp. xx xx
Calothrix spp. x 3
Capsosira brebisonii xxx
Chamaesiphon  minutus xx
Chamaesiphon confervicola xx x x
Chamaesiphon confervicola var elongata xx xx
Chamaesiphon spp. x
Clastidium rivulare x
Clastidium setigerum xx x xx xx x xx xx
Cyanophanon mirabile x xx xx xx xx xx xxx x x
Homoeothrix  grenet (gulbrun hul skjede) xx xxx xxx
Homoeothrix janthina x xxx x
Homoeothrix spp. xx xx
Hydrococcus rivularis x
Leptolyngbya spp. x
Microcoleus spp. xxx
Pleurocapsae spp. xx xx xxx xx x
Schizothrix spp. xxx x x
Schizothrix, brunfiolett skjede xx
Scytonema mirabile xx xx xx
Scytonematopsis starmach xx x xx x 5
Stigonema mamillosum 30 50 25 30 x 10 x 3
Stigonema multipartitum 20 5 2
Tolypothrix penicillata (Plectonema-type) 1 x 10 1 xxx 3
Uidentifiserte coccale blågrønnalger xx xx xx xx x
Uidentifiserte trichale blågrønnalger x

Antall taksa - Cyanobakterier 11 13 6 12 11 4 10 8 6
Grønnalger (Chlorophyceae )

Aphanochaete repens x
Binuclearia tectorum xx x x x xx xxx xxx
Bulbochaete spp. xx 5 2 1 2 15 70 3 50
cf. Zygogonium  20-27µ (sammen med Zygo
sp3)

2 xx 1

Chaetopeltidacea sektion 1 20
Chaetophorales ubestemt x
Chaetosphaeridium pringsheimii xx xx
Closterium spp. x x xx x
Cosmarium spp. xx x x x x x x x
Draparnaldia glomerata x
Hormidium flaccidum xx
Hormidium rivulare xx x x 2 xxx
Hyalothece dissiliens x x
Microspora amoena x
Microspora palustris x x x x
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Vedlegg B1 fortsetter. Begroingsorganismer i Suldalslågen 24.-26. september 2001.
OV2 OV6 OV8 OV10 OV18 TJØ STE MOS FOS

Grønnalger (Chlorophyceae ), fortsatt fra forrige side
Microspora palustris var minor 5 x xx
Microspora spp. xx
Microspora wittrocki xx x x
Mougeotia a (6 -12u) x xx 1 4 xx x 10
Mougeotia a/b (10-18u) xx xx x x x x
Mougeotia e (30-40u) xx
Mougeotiopsis calospora xx
Mougotia a2 (3-7u) xx x x x
Netrium spp. x xx x x x
Oedogonium a (5-11u) x x x x x
Oedogonium b (13-18u) x xx x xx x
Oedogonium c (23-28u) xx 40
Oedogonium d/e? (29-35-43u) 2
Penium spp. x x xx x xx x x x
Protoderma viride x
Spirogyra sp1 (11-20u,1K,R) x x
Staurastrum spp. x x
Staurodesmus spp. x x x
Teilingia excavatum x x x
Tetraspora spp. x
Uidentifiserte coccale grønnalger xx 5 xx
Uidentifiserte trådformede grønnalger x x
Zygnema b (22-25u) xx 5 xx

Antall taksa - Grønnalger 16 19 16 12 15 10 12 14 8
Gullalger (Chrysophyceae )

Hydrurus foetidus xx
Antall taksa - Gullalger 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Kiselalger (Bacillariophyceae )
Tabellaria flocculosa xx xx xx xx 20 30

Antall taksa - Kiselalger 1 1 1 0 1 1 0 0 1
Rødalger (Rhodophyceae )

Audouinella pygmaea 5
Batrachospermum spp. x 10
Chantransia hermanni 1
Lemanea spp. x xx

Antall taksa - Rødalger 0 0 0 0 1 2 1 2 0
Nedbrytere (Saprophyta )

Bakterier, trådformede xx
Ciliater, uidentifiserte x x x
Fungi imperfecti x
Jern/mangan bakterier, aggregater xx xx xx x xx
Jern/mangan bakterier, staver xx x x
Jern/mangan bakterier, trådformede xx xx
Sopp, sporer uidetifiserte x

Antall taksa - Nedbrytere 1 3 2 2 1 5 0 0 2

Tegnforklaring: Tallangivelse viser elveleiets prosent dekning av makroskopisk synlige organismer. Organismer som vokser
blant/på disse er angitt: x=sjelden, xx=vanlig, xxx=stor forekomst.



41

Vedlegg B2. Prosentvis forekomst av kiselalger i Suldalslågen 24.-26. september 2001.
SULDAL 24.-26.sept. 2001 OV-2 OV-6 OV-8 OV-10 OV-18 TJØ MOS FOS STE

Rubin-kode pH -opt. % % % % % % % % %
Achnanthes flexella v. flexella 6,3 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Achnanthes helvetica AC AU;HE 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Achnanthes kriegeri ACHN KRI 6,5 0,3 1,5 0,9 0,6 1,6 0,0 5,7 0,0 0,3
Achnanthes kryophila ACHN KRY 6 1,2 1,2 0,9 1,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,6
Achnanthes lanceolata ACHN LAN 6,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Achnanthes levanderi ACNH LEV 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Achnanthes marginulata ACHN MAR 5,2 0,0 0,9 0,0 0,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Achnanthes minutissima ACHN MIN 6,3 14,6 27,3 25,2 43,0 32,4 0,0 29,9 0,0 64,9
Achnantes scotica ACHN SCO 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
Achnanthes spp. ACHNANTZ 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Achnanthes subatomoides ACHN UMA 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Asterionella ralfsii ASTE RAL 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aulacoseira distans v. nivalis AU DI;NI 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aulacoseira perglabra AULA PER 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aulacoseira sp. AULACOSZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brachysira brebissoni ANOM BRA 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Brachysira styriaca ANOM BRA 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brachysira vitrea ANOM VIT 5,9 7,8 2,4 6,3 2,8 0,6 0,0 0,6 0,0 2,0
Cyclotella spp. CYCLOTEZ 0,3 0,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cymbella descripta CYMB DES 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cymbella falaisensis cf. CYMB FAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cymbella gaeumannii CYMB GAU 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cymbella hebridica CYMB HEB 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cymbella lunata CYMB GRA 5,7 3,6 1,8 2,4 0,6 0,6 0,0 0,3 0,0 0,6
Cymbella microcephala CYMB MIC 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Cymbella minuta CYMB VEN 6,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
Cymbella perpusilla CYMB PER 5,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cymbella spp. CYMBELLZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diatoma anceps DIAT ANC 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diatoma mesodon DIAT MES 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diatoma spp. DIATOMAZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Eunotia bactriana EUNO BAC 4,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eunotia curvata EUNO LUN 5,5 0,0 1,8 0,9 0,0 1,3 0,0 0,6 0,0 0,0
Eunotia curvata v. subarcuata EU CU;SU 5,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eunotia denticulata EUNO DEN 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eunotia exigua EUNO EXI 5,1 0,0 1,2 1,2 0,0 0,6 5,1 0,0 3,1 0,9
Eunotia exgracilis EUNO EXG 5,3 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eunotia iatriensis EUNO IAT 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eunotia incisa EUNO INC 5,1 0,6 0,6 3,3 4,0 1,9 7,9 3,9 7,6 0,0
Eunotia meisteri EUNO MEI 5,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eunotia minutissima EUNO MIN 5,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Eunotia naegelii EUNO NAE 5 9,9 0,0 7,8 7,2 2,9 6,2 3,0 2,5 0,0
Eunotia nyamanniana EUNO NYA 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0
Eunotia paludosa EUNO PAL 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eunotia pectinalis EUNO PEC 5,5 0,0 0,0 0,9 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Eunotia pectinalis v. minor EU PE;MI 5,4 1,2 1,2 1,2 6,5 2,2 0,0 7,3 0,0 6,0
Eunotia pectinalis v. minor f. impressa 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3
Eunotia praerupta EUNO PRA 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eunotia rhomboidea EUNO RHO 5,1 0,3 0,0 0,6 0,0 2,9 0,3 0,0 0,8 1,1
Eunotia sp.13 (minutissima) EUNO 13 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
Eunotia spp. EUNOTIAZ 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0
Eunotia tenella EUNO TEN 5,2 0,3 0,6 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eunotia vanheurckii EUNO FAB 5,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fragilaria capucina v. gracilis cf. 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fragilaria capucina FRAG CAP 6,2 8,7 15,0 16,2 11,5 28,2 0,0 29,3 0,0 9,5
Fragialria nana FRAG NAN 6,2 0,0 0,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Fragilaria pinnata v. pinnata FRAG PIN 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fragilaria spp. FRAGILAZ 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fragilaria virescens var. exigua FR VI;EX 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Frustulia rhomboides v. s FR RH;SA 5,2 3,0 1,2 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Vedlegg B2 forts. Prosentvis forekomst av kiselalger i Suldalslågen 24.-26. september 2001.
SULDAL 24.-26.sept. 2001 OV-2 OV-6 OV-8 OV-10 OV-18 TJØ MOS FOS STE
Frustulia rhomboides v. viridula FRUS RHO 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gomphonema gracile GOMP GRA 5,8 0,0 0,0 0,0 1,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Gomphonema parvulum v. parvulum 6,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0
Gomphonema spp. GOMPHONZ 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Navicula angusta NAVI ANG 5,6 2,1 2,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
Navicula bremensis NAVI BRE 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Navicula bryophila v. bryophila NAVI BRY 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Navicula hoefleri NAVI SUT 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Navicula leptostriata NAVI KRA 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Navicula radiosa v. radiosa NAVI RAD 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Navicula mediocris NAVI MED 5,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Navicula spp. NAVICULZ 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
Navicula subtilissima NAVI SUT 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Neidium affine v. affine NEID AFF 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nitzschia spp. NITZSCHZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9
Peronia fibula PERO FIB 5,3 8,7 3,3 11,7 5,0 4,2 0,6 0,0 3,9 0,0
Pinnularia abaujensis v. linearis PI AB;LI 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pinnularia biceps var. biceps PINN INT 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pinnularia microstauron PINN MIC 5,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pinnularia rupestris PINN RUP 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pinnularia spp. PINNULAZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pinnularia subcapitata v. hilseana 5 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Semiorbis hemicyclus SEMI HEM 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stenopterobia sigmatella STEN INT 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Surirella delicatissima SURI DEL 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Surirella roba cf. SURI ROB 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Surirella spp. SURIRELZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tabellaria flocculosa v floc TABE FLO 5,4 23,0 29,4 10,2 4,4 13,5 77,8 14,5 79,8 4,0
Tabellaria flocculosa agg. TABE FLA 6,1 10,1 4,2 3,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tabellaria quadriseptata TABE QUA 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Unknown Unknown 0,0 0,3 0,0 0,0 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% uten pH angivelse 1,8 0,6 1,5 2,2 0,9 1,2 0,9 1,1 4,9
% med i pH beregning 98,2 99,4 98,5 97,8 99,1 98,8 99,1 98,9 95,1
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