
SULDALSLÅGEN - MILJØRAPPORT NR. 34 
TITTEL: Effekter av ulik manøvrering på alderssammensetning, tetthet og vekst 
hos ungfisk av laks og ørret i Suldalslågen i perioden 1998 til 2003. Delrapport. 
 
FORFATTER:  
Svein Jakob Saltveit  

UTFØRENDE INSTITUSJON:  
Laboratorium for ferskvannsøkologi og 
innlandsfiske (LFI), Universitetet i Oslo 
  

 
SAMMENDRAG: I en prøveperiode på 2 ganger 3 år fra 1998 til 2003 er effekten av to vannføringsregi-
mer på ulike forhold knyttet til ungfisk av laks og ørret overvåket. Økt tempertur ga bedre vekst hos laks- 
og ørretunger i andre prøveperiode enn første. Bedre vekst synes ikke å resultere i høyere tettheter av 
fisk, verken 0+ eller 1+. Økt vekst førte til økt smoltproduksjon ved at fisk sto kortere tid på elv. Økt 
tetthet av sommergammel laks på våren i siste prøveperiode kan ha resultert i noe økt tetthet på høst-
en i forhold til årene før. To årsklasser hos lakser karakterisert som sterke, idet de ga høyere tettheter av 
1+ og 2+. Dårlig vekst gjorde at bidraget til smoltantall fra disse ikke er høyere enn andre årsklasser med 
lavere utgangstettheter av 0+. Det er en delvis tetthetsavhengig sammenheng som viser at større re-
kruttering av egg kan gi mer 0+, 1+ og 2+. Det er en betydelig dødelighet hos laks og ørret fra 0+ til 
1+. Ingen av de to prøveperiodene fra 1998 til 2003 skilte seg ut med tanke på overlevelse.  Opp-
vekstområdene om vinteren er en sannsynlig begrensende faktor, mens oppvekstområdene kan være 
en begrensende faktor for 1+ fisk og eldre på grunn av sand, mose og finmateriale. Laks og ørret-
unger har ikke fått høyere kondisjon i den andre prøveperioden sammenlignet med den første, verken 
om våren eller om høsten.  
 
 
ABSTRACT: In a trial term composed of two 3-year periods from 1998 to 2003 the effect of two differ-
ent flow regimes on juvenile Atlantic salmon and brown trout was evaluated. Increased temperature 
led to better fish growth during the second period compared to the first. Increased growth did not lead 
to higher densities of 0+ and 1+ in the following year, but smolt production increased as the fish stayed 
for a shorter time in the river. Increased densities of summer-old salmon during spring in the latter trial 
period may have resulted in an increase in autumnal densities in relation to previous years. Two year 
classes of salmon were characterized as strong in that they gave higher densities of 1+ and 2+ fish. 
However, as their growth was poor, the contribution to the number of smolt was not higher than other 
year classes with lower 0+ start densities. There was a partial density dependent relationship, showing 
that higher egg densities can give rise to more 0+, 1+ and 2+ fish. There was major mortality in both 
salmon and trout from 0+ to 1+. None of the two trial periods from 1998 to 2003 differed with regard to 
survival. Nursery areas during winter are probably limiting, while nursery area can also be limiting for 
1+ and older fish on account of sand, moss and fine material. Salmon and trout juveniles did not have 
better “condition” in the second period compared to the first, neither in spring nor during autumn.  
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1 SAMMENDRAG 
 
Saltveit, S.J. 2004. Effekter av ulike manøvrering på aldersammensetning, tetthet og vekst hos ungfisk av 

laks og ørret i Suldalslågen i perioden 1998 til 2003. Delrapport. Suldalslågen-Miljørapport, 34, 58s. + 
vedlegg 

 
I en prøveperiode på seks år (2 ganger 3 år) fra 1998 til 2003 er effekten av to vannføringsregime på ulike 
biologiske forhold overvåket i Suldalslågen.  De to vannføringsalternativene som er overvåket, er ett med 
høy vannføring på våren og ingen spyleflom på høsten (1998-2000) og ett med lavere vannføring og 
mindre flomtopper i slutten av april/begynnelsen av mai til midten av juli og en større spyleflom på høsten 
(2001-2003). Endringer i vannføringsforhold og temperatur er direkte effekter av reguleringen som får 
følger for ungfisk av laks og ørret. I tillegg kommer effekter som endringer i vannkvalitet, habitat og 
næringsforhold. Endres de fysiske forholdene, får dette direkte konsekvenser for fiskens oppholds-
steder, og indirekte kan det få konsekvenser for bestandsstørrelsen, fiskeproduksjon og fangst av laks 
og ørret i elva.  
 
Hensikten er å komme fram til et nytt manøvreringsreglement. Hovedmålsettingen for det nye 
reglementet er: Reglementet skal legge til rette for å ta vare på vassdragets naturlige funksjoner og 
prosesser samt ivareta regulantens behov for høy produksjon. Verdier som skal vektlegges i størst mulig 
grad er bl.a. biologi med vekt på Suldalslågens storvokste laksestamme. 
 
Til innsamling av fisk ble det benyttet et elektrisk fiskeapparat. Bestandsberegninger er utført på våren og 
høsten på 16 stasjoner. Stasjonene er valgt med det siktemål at elvas hovedtyper av oppvekstområder 
(habitat) skulle være representert. Fisken ble artsbestemt og lengdemålt i felt til nærmeste mm. Antall 
laks og ørret i de ulike årsklasser, 0+, 1+, 2+ og 3+, er beregnet ut fra avtak i fangst ved gjentatte uttak 
ved tre gangers overfisking av samme areal. Til å beregne bestand - rekrutteringsforhold hos laks i 
Suldalslågen, er forholdet mellom fangst og gytebestand benyttet.  
 
Variasjonene i vekst hos fiskeunger har vært store i perioden 1976 til 2003, men for hele perioden 
dokumenteres en svak signifikant økt gjennomsnittslengde hos årsunger av laks. Årsungene av ørret 
økte også i gjennomsnittslengde i denne perioden. For begge arter dokumenteres også en signifikant 
økt gjennomsnittlengde av årsunger (0+) og 1+ etter 1990.  Det var bedre vekst hos årsunger og 1+ av 
laks og ørret i 2001, 2002 og 2003 sammenlignet med tidligere år. Den økte veksten hos 0+ laks og 
ørret i andre prøveperiode skjedde i hovedsak i juli, august og september og skyldes sannsynligvis 
bedre værforhold.   
 
Vanntemperaturen var den faktor som i størst grad styrte fiskevekst i Suldalslågen, en faktor som 
trolig overstyrte tetthetsavhengig vekst. Det dokumenteres en signifikant (p< 0.001) sammenheng 
mellom tilvekst hos årsunger av laks og ørret i Suldalslågen og antall døgngrader i vekstperioden. Selv 
om det ikke dokumenteres en signifikant sammenheng mellom fisketetthet og tilvekst hos årsunger, 
kan lav tetthet være en medvirkende årsak til bedre vekst enkelte år.  
 
Etter Ulla-Førrereguleringen beregnes de høyeste tetthetene av årsunger (0+) av laks i 1981 og i perio-
den 1986 til 1993. Fra 1994 til 1999 beregnes det svært lave tettheter av 0+ laks, noe som er tilskrevet 
liten rekruttering som følge av mangel på gytefisk. Fra 2000 fant det sted en viss økning i tettheten av 
årsunger av laks på høsten.  De høyeste tetthetene av 1+ laks på høsten beregnes i 1986, 1987, 1993 og 
1994. Det var bare i 1986 og 1987 at tettheter av 1+ laks høyere enn 10 fisk pr. 100 m2 ble beregnet. 
Det beregnes lave tettheter av 2+ i hele perioden fra 1978. For hele perioden 1978 til 2003 beregnes en 
reduksjon over tid i tettheten av både 1+ og 2+ laksunger. Den beregnede tettheten av årsunger (0+) av 
ørret i perioden 1978 til 2003 var de fleste år enten signifikant (p< 0,05) høyere eller lik tettheten av 
årsunger av laks. For ørret fant det ikke sted en tilsvarende dramatisk reduksjon i 0+ tetthet etter 1993 
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som den hos laks. Fram til 1995 var tettheten av 1+ ørret i Suldalslågen alltid lavere enn tettheten av 
1+ laks, mens den deretter var signifikant høyere. For hele perioden fra 1978 har det vært en økning i 
tetthet av 0+ og 1+ ørret. Det er indikasjoner på at økt tetthet av sommergammel (0+) laks på våren i 
siste prøveperiode ga økt tetthet av disse som tosommergammel fisk på høsten. 
 
Årsklassene 1992 og 1993 hos laks skilte seg ut med høye tettheter av årsunger (0+) og også med 
høyere tettheter som 1+ og 2+ påfølgende år, og betegnes som sterke. Årsklassene 1995, 1996, 1997 
og til dels også 1994 betegnes som svake, og hadde som 1+ påfallende lavere tetthet enn de øvrige 
årsklassene hadde som 1+ fisk. Det var hos ørret ingen klar sammenheng mellom antall 0+ og antall 
1+ og 2+ innen den samme årsklassen. For begge arter angir resultatene en betydelig dødelighet fra 0+ 
til 1+. I perioden 1990 til 2002 varierte beregnet overlevelse fra 0+ til 1+ hos laks fra 13,5 % i 2000 til 
32 % i 1995 og 1998, mens den for ørret var lavere og varierte fra 9 % i 1991 til 27 % i 1998. Ingen av 
de to prøveperiodene fra 1998 til 2003 skilte seg ut med tanke på overlevelse. Oppvekstområdene om 
vinteren er en begrensende faktor for overlevelse. Oppvekstområdene om sommeren er neppe en 
begrensende faktor for årsunger (0+), men kan være begrensende for 1+ fisk og eldre på grunn av 
sand, mose og finmateriale.  
 
Det var ingen sammenheng mellom antall døgngrader i perioden juni til oktober og tetthet av årsunger 
av laks og ørret. En sammenligning av størrelsen på årsunger av laks og ørret med tetthet av 1+ påføl-
gende høst i perioden 1977 til 2003, viste ingen sammenheng mellom størrelse på 0+ og tetthet av 1+ 
påfølgende høst.  
 
For laks ble det funnet et signifikant tetthetsavhengig forhold mellom antall egg estimert fra fangst av 
voksen laks og beregnet tetthet av 0+ i elva. Også forholdet mellom tetthet av 0+ og 1+ året etter og 
mellom tetthet av 1+ og 2+ var statistisk signifikant og indikerte en viss grad av tetthetsavhengig regu-
lering. For ørret foreligger det ikke informasjon om gytebestandens størrelse. Forholdet mellom 0+ og 
1+ var statistisk signifikant, og indikerte som for laks en økning i tetthet av 1+ ved økt tetthet av 0+.  
Rekrutteringen synes de fleste år å ha vært under produksjonskapasiteten. Bestanden av laksunger i 
Suldalslågen synes derfor å være styrt av tetthetsavhengige biotiske faktorer, som konkurranse om 
oppvekstområder.  
 
Gjennomsnittslengden til årsunger av laks og ørret på de ulike lokalitetene viste generelt store variasjoner 
både i rom og tid. Hos laks var størrelsen generelt sett klart høyere alle år på lokalitetene i den siste 
perioden, sammenlignet med den første. For laks var veksten best i elvas midtre parti i hele perioden. For 
ørret dokumenteres også en klart bedre vekst i den siste prøveperioden enn i den første.  
 
Det dokumenteres økt fiskevekst som følge av økt vanntemperatur i den siste prøveperioden 
sammenlignet med den første. Bedre vekst synes ikke å resultere i høyere tettheter av fisk, men har ført til 
at fisk står kortere tid på elv, noe som har redusert dødelighetstapet og økt smoltantallet/-produksjon. Økt 
tetthet av 1+ laks og ørret på høsten og våren i den andre prøveperioden kan indikere positiv effekt av 
spyleflom om høsten på oppvekstområdene.  
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2 INNLEDNING 
 
Gjennomsnittlig årlig vannføring i Suldalslågen i uregulert tilstand var 90 m3/s, men med 
store årlige og sesongmessige variasjoner. I naturlig tilstand hadde Suldalslågen en lav vinter-
vannføring (i gjennomsnitt ca. 20- 25 m3/s) i perioden november-april, men den kunne i peri-
oder bli atskillig lavere. Sommervannføringen var høy og varierte meget sterkt. Utbyggingen 
av nedbørsfeltet ovenfor Suldalsvatn (Røldal-Suldal) i 1966-67 førte til en økt vintervannføring 
og redusert sommervannføring i Suldalslågen i forhold til uregulert tilstand. Ulla-Førre utbygg-
ingen, som kom i 1980, medførte ny manøvrering av vannføringen. Denne manøvreringen har 
gjennomgått visse justeringer, men innebærer generelt en reduksjon i både sommer og vinter-
vannføringen i forhold til Røldal - Suldal utbyggingen. Vintervannføringen er nå mer stabil enn i 
uregulert tilstand, i det minstevannføring fra dammen i Suldalsvatn etter 1985 aldri er lavere enn 
er 12 m3/s. Endringer fra lav vintervannføring til høy sommervannføring skjer ca. 1. mai. Fra 
1980 til 1985 ble minstevannføringen målt ved Tjelmane nederst i Lågen, noe som i perioder 
med stor nedbør eller snøsmelting, kunne medførte hurtige reduksjoner i vannføring spesielt 
øverst i elva (se Saltveit 2000).  
 
Røldal-Suldalreguleringen medførte en liten temperaturøkning om vinteren i Suldalslågen, 
som følge av økt vintervannføring (Magnell et al. 2004). Etter Ulla-Førre utbyggingen er 
temperaturen redusert (Tvede 1995, Magnell et al. 2004), noe som særlig knyttes til utslipp av 
kaldt vann gjennom Kvilldal kraftverk. På årsbasis var reduksjonene størst nederst i vass-
draget, der døgngradtallet var redusert med ca. 250 døgngrader eller 14 % i forhold til døgn-
gradantallet under Røldal/Suldal reguleringen. Temperaturnedgangen har vært størst i vinter-
månedene og i juni-juli (Tvede 1995). Generelt har denne tendensen holdt seg i hele 1990-
tallet, men enkelte år har hatt større avvik, som for eksempel 1997 som var et varmt år og 
1996 som var et kaldt år.  I en forsøksperiode fra 1990 til 2003 har endringer i vannføring hatt 
størst effekt på vanntemperaturen i år der vannføringen er blitt redusert om våren (Magnell et 
al. 2004). Temperaturen på våren og forsommeren 2001 til 2003 lå høyere enn i perioden 
1998 til 2000 (Magnell 2002, Magnell et al. 2003, 2004). 
 

Undersøkelsen på ungfisk er en del av et større prosjekt der det i en prøveperiode på seks år (2 
ganger 3 år) fra 1998 til 2003, er testet to vannføringsforhold i Suldalslågen for å komme fram til 
et nytt manøvreringsreglement.  De to alternativene er angitt nedenfor.  
 
Alternativ 1 (Praktisert i 1998 -2000). 
Høy vannføring fra slutten av april/begynnelsen av mai, ingen spyleflom på høsten. 
 
Alternativ 2 (Praktisert i 2001-2003).  
Lav vannføring på våren (april/mai), og en større høstflom.  
 
Hovedmålsettingen for manøvreringsreglementet er formulert av Statkraft og 
forvaltningsmyndighetene og lyder:  
 
Reglementet skal legge til rette for å ta vare på vassdragets naturlige funksjoner og prosesser 
samt ivareta regulantens behov for høy produksjon. 
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Følgende verdier/funksjoner skal vektlegges i størst mulig grad: 

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

 
Målsettingen med undersøkelsene av ungfisk er å:  
 
• Beregne yngeltetthet av laks og ørret og avklare hvordan manøvreringen og andre forhold 

påvirker utviklingen av ungfiskbestanden i elva. 
 

For ungfisk i Suldalslågen var det for perioden med prøvereglement forventet effekt av 
endringer både i temperatur og vannføring. Disse var:  
 

• Økt temperatur gir bedre vekst, og bedre vekst forventes å gi økt overlevelse av fiske-
unger 

• Store flommer gir mer heterogent substrat og redusert begroing, og forventes å gi økt 
overlevelse av fiskeunger 

 
Skal en lavere og mer stabil vannføring få positiv effekt på vanntemperaturen og dermed 
vekst, må også de klimatiske forhold være tilfredsstillende. Tidligere år i forsøk med lav og 
stabil vannstand i mai ga ugunstige klimatiske forhold lavere vanntemperatur enn forventet, 
mens gunstige forhold ga høyere temperatur (Tvede 1994). 
 
En ny manøvrering skal ivareta et variert oppvekstområde for fiskeunger (begrense begroing og 
sedimentering).  Hensikten med de styrte flommene var å sikre smoltutvandring, fjerne 
sedimenter og begroing slik at forhold for fiskeunger skulle blir bedre.  Undersøkelsene skal teste 
effekten av de to ulike vannføringsforhold på ungfisk av laks og ørret ved å dokumentere 
effekter av endringer i abiotiske forhold, som vanntemperatur og vannføring.  
 

Endringer i vannføringsforhold og temperatur er direkte virkninger av reguleringen på bestan-
dene av ungfisk i Suldalslågen. I tillegg kommer effekter som endringer i vannkvalitet, habitat 
og næringsforhold. Et problem med å vurdere effekter av en regulering, er at tiltak som utsett-
ing og bygging av fisketrapper ofte blir iverksatt samtidig med reguleringen, og som kan 
medføre endringer i bestandsforhold, som det kan være vanskelig å skille fra de som skyldes 
regulering. Anadrome fiskebestander tilbringer deler av livssyklus i havet og miljøendringer 
her vil påvirke bestandsstruktur og sammensetning uavhengig av hendelser i elva. 
 

Siden 1976 er det foretatt kontinuerlige beregninger av tetthet og lengdevekst hos laks- og 
ørretunger i Suldalslågen, med unntak av i 1985. Opplysningene om laks- og ørretunger i 
Suldalslågen i uregulert tilstand er sparsomme (Lillehammer 1973). Tidligere er det påvist 
effekter av endret vannføring og temperatur på ungfiskbestandene. De hurtige senkninger av 
vannføringen de første fem år etter Ulla-Førrereguleringen medførte stranding av fisk, og 
effektene av dette var redusert tetthet, særlig i de øverste deler av elva (Saltveit 2000). 
Begroing av mose har økt i en periode etter reguleringene i Suldalslågen, sannsynligvis på 
grunn av mindre flommer og økt vintervannføring (Rørslett et al. 1989, Johansen og Lindstrøm 
2004). Mose vil ha både direkte og indirekte effekter på fisk, idet både tilgjengelighet og 
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kvalitet på habitat og på føde endres. Effektene på fisk er tidligere beskrevet (Heggenes og 
Saltveit 1997, 2002).  Mangel på næring ble trukket fram som årsak til svært dårlig vekst hos 
årsunger av laks i 1983 (Saltveit 1986a), og som skyldes en kraftig tilslamming i Suldalsvatn 
og Suldalslågen (Skulberg og Kotai 1984). Fra og med 1986 er det satt et relativt betydelig 
antall fisk i Suldalslågen, enten som startforet, ensomrig eller som smolt (Saltveit 1997b, 
2003). Det ble ikke dokumentert effekter av utsettingene på vekst, tetthet eller overlevelse hos 
vill fisk av laks eller ørret (Saltveit 1997b).  
 
I tillegg til en generelt økt forsuring, førte overføringene av surt vann fra Blåsjømagasinet til en 
ytterligere forsuringsprosess med en jevn nedgang i alkalinitet og pH (Blakar et al. 2004). Redu-
sert vannføring økte også effekten fra surere restfelt på vannkvaliteten i selve Suldalslågen ned-
strøms dammen, spesielt i de nederste deler av elva.  Hvis endret vannkvalitet har hatt negativ 
effekt på fiskebestandene i Suldalslågen, bør dette fremkomme som en relativt større reduksjon i 
fisketetthet i de nedre deler av elva sett i forhold til den øverste delen, noe som ikke ble påvist 
(Saltveit 2000).  Mer kalking og mindre ”sur nedbør” har i de senere år ført til bedre vannkvalitet 
(Blakar et al. 2004).  
 
Sammen med resultater fra tidligere undersøkelser, er det også forventet at undersøkelsene 
gjennomført i forbindelse med prøvereglementet skal gi et bedre svar på hva som er den 
begrensende faktor for produksjon av laks og ørret i Suldalslågen, dvs. faktorer knyttet til 
reguleringen eller til bestanden.  
 

3 OMRÅDEBESKRIVELSE 
 

Suldalslågen er en 22 km lang elv mellom Suldalsvatn (68 m o.h. og 29 km2) og sjøen innerst i 
Ryfylkefjorden i Rogaland (Fig. 1). Det naturlige nedbørfeltet er 1.466 km2. 
 

 
Fig. 1. Kart over Suldalslågen med de undersøkte lokaliteter, 1-16, avmerket. Kartet viser også 
lokaliteter for innsamling av bunndyr i elva og bekker (A-H). 
 
Gjennomsnittlig årlig vannføring i Suldalslågen ved utløp av Suldalsvatn i uregulert tilstand var 
ca. 90 m3/s, men med store årlige og sesongmessige variasjoner. I naturlig tilstand hadde 
Suldalslågen en meget lav vintervannføring (3 - 20 m3/s) i perioden november-april. Sommer-
vannføringen var høy og varierte meget sterkt. Midlere vårflom var ca. 400 m3/s.  
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Suldalslågen produserer anadrom fisk på hele elvestrekningen. Dominerende fiskearter er laks 
(Salmo salar) og ørret (Salmo trutta), mens ål (Anguilla anguilla), trepigget stingsild 
(Gasterosteus aculeatus) og årsunger av røye (Salvelinus alpinus) blir funnet sporadisk. For 
sistnevnte art er dette fisk som slipper seg ut fra Suldalsvatn. De enkelte stasjoner er beskrevet 
og vist i Vedlegg 1. 

3.1 Vannføring 
Det var klare forskjeller i vannføring i mai til juni og på høsten mellom de to prøveperiodene 
(Fig. 2).  De kunstige flomtoppene i mai 1998 til 2000 er tydelige, likså den lavere vann-
føringen i juni i andre periode sammenlignet med den første. De to kunstige flommene 
sluppet i oktober 2001 og 2002 er markante. I 2003 ble det ikke sluppet kunstig spyleflom på 
høsten.  
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Fig. 2. Døgnmiddelvannføringen målt ulike år nederst i Suldalslågen i prøveperioden 1998 til 2003.  
 

3.2 Vanntemperatur 
Virkningene av det nye reglementet viste at temperaturen på våren og forsommeren 2001 til 
2003 lå høyere enn i perioden 1998 til 2000 (Magnell 2002, Magnell et al. 2003, 2004). 
Reduksjonen i vanntemperatur knyttet til økningen i vannføringen i begynnelsen av mai var 
av ulikt omfang og varighet i perioden 1998-2000 (høy vårflom) (Fig. 3). Den var størst i 
1998 (fra 7,7 til 4,7 O C), men det var en lavere temperatur (under 6 O C) over en lengre peri-
ode i 1999. Temperaturøkningene i mai og juni i den andre prøveperioden 2001 til 2003 
kommer også klart fram, og spesielt synes manøvreringen i 2002 å ha positiv effekt på vann-
temperaturen i juni. Vanntemperaturen er også høyere i disse tre årene i juli, august og 
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september, sammenlignet med årene før, selv om vannføringen i disse to periodene da har 
vært like (Fig. 2).  
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Fig.  3. Døgnmiddeltemperatur nederst i Suldalslågen i perioden 1998 til 2003. 
 

4 MATERIALE OG METODER 
 

Til innsamling av fisk ble det benyttet et elektrisk fiskeapparat konstruert av ingeniør Paulsen. 
Apparatet leverer kondensatorpulser med spenning ca. 1600 V og frekvens 80 Hz. 
Bestandsberegninger på høsten er utført på de samme 16 stasjonene siden 1977 (se Fig. 1). På 
våren er bestandsberegninger gjennomført på de samme 16 stasjoner siden 1994. I 1976 ble det 
fisket på 9 lokaliteter og resultatene er derfor bare benyttet til vekstanalyser. Lengden på den 
avfiskede strekning på hver lokalitet var ca. 50 m. Det ble fisket fra bredden og så langt ut i elva 
som det var mulig å fiske effektivt (3-6 m). Undersøkelsene ble hvert år gjennomført etter at 
vannføringen hadde vært stabil i helst en uke. 
 
Stasjonene ble valgt systematisk med det siktemål at elvas hovedtyper av oppvekstområder 
(habitat) skulle være representert, etter prinsippet om stratifisert innsamling (Bohlin et al. 1989).  
For at resultatene skulle være mest mulig direkte sammenlignbare mellom år, ble undersøkelsen 
på høsten utført på et tidspunkt da vannføringen, og derved også vanndekket areal, substrat, 
vannhastighet og temperatur, i hele perioden 1977 til 2003 var tilnærmet den samme. På 
vinteren/våren var vannføringen etter Ulla-Førre betydelig lavere enn før reguleringen og også 
lavere enn vannføringen på høsten. Det er bl.a. derfor ikke relevant å sammenligne direkte 
tettheter mellom høst og påfølgende vinter/vår (se også Saksgård og Heggberget 1990). Om 
vinteren/våren vil også fangbarheten være lavere grunnet lavere temperatur (Bohlin et al. 1989). 
Estimatet blir usikkert og faren for å underestimere bestandens størrelse vil være større (Bohlin 
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et al. 1989). Derimot er tetthetene på våren direkte sammenlignbare mellom år i Suldalslågen, da 
disse også er beregnet ved samme vannføring og derved samme areal.  
Til innsamling av fisk ble det benyttet et elektrisk fiskeapparat konstruert av ingeniør Paulsen. 
Apparatet leverer kondensatorpulser med spenning ca. 1600 V og frekvens 80 Hz. 
Bestandsberegninger på høsten er utført på de samme 16 stasjonene siden 1977 (se Fig. 1). På 
våren er bestandsberegninger gjennomført på de samme 16 stasjoner siden 1994. I 1976 ble det 
fisket på 9 lokaliteter og resultatene er derfor bare benyttet til vekstanalyser. Lengden på den 
avfiskede strekning på hver lokalitet var ca. 50 m. Det ble fisket fra bredden og så langt ut i elva 
som det var mulig å fiske effektivt (3-6 m). Undersøkelsene ble hvert år gjennomført etter at 
vannføringen hadde vært stabil i helst en uke. 
 
Den fangete fisken ble artsbestemt og lengdemålt i felt til nærmeste mm. Fisk som ikke med 
sikkerhet kunne anslås ut fra størrelse å være årsunger (0+) ble frosset og tatt med for 
aldersbestemmelse vha. skjell og otolitt. Antall laks og ørret i de ulike årsklasser, 0+, 1+, 2+ 
og 3+, er beregnet ut fra avtak i fangst ved tre ganger overfisking av samme areal, ”successive 
removal” (Zippin 1958). For å sikre at det samme areal ble fisket hver omgang, ble arealet av-
merket med en snor lagt på bunnen. Størrelsen på avfisket areal og antall fisk fanget hvert år er 
vist i Vedlegg 2. I tilfelle hvor det ikke var mulig å beregne bestandsstørrelse på grunn av få 
fisk, ble denne beregnet ved å benytte fangbarhet fra estimatene for de ulike årsklasser. 
 
Fra 1986 og fram til 2002 er det satt ut laksunger i vassdraget; også i selve Suldalslågen (Saltveit 
2003). All fisk satt i Suldalslågen etter 1990 er fettfinneklippet og satt ut langt fra lokalitetene 
som elektrofiskes. Fettfinneklippet laks ble likevel påvist, men er holdt utenfor i beregningene av 
bestandstetthet. 
 
Til å beregne bestand - rekrutteringsforhold hos laks i Suldalslågen, er forholdet mellom fangst 
og gytebestand benyttet. Dette fordi det kun i de senere år foreligger informasjon om 
gytebestandens størrelse basert på tellinger (Sægrov et al. 1997, Sægrov og Hellen 2003,2004). 
Sammensetningen av gytebestanden ble rekonstruert, for å få et estimat på antall gytehunner og 
størrelsen på disse for å kunne beregne mengde egg gytt ulike år i Suldalslågen før 
gytefisktellingene tok til. Basert på en sammenligning mellom fangst og antall gytefisk i andre 
elver og i Suldalslågen i de senere år, er det funnet at av den totale gytebestand av laks større enn 
3 kg, vil 40 til 50 % komme til å gyte (Rosseland, 1979; Sættem, 1995; Sægrov et al.1997). 
Antall gytehunner og eggtetthet er derfor beregnet fra fangst, hvor det er regnet at hunnfisk 
utgjør 50 % av fisk større enn 3 kg. Av fisk mindre enn 3 kg (grilse) fanges ca. 80 %, men de 
aller fleste av disse er hanner (Sægrov et al. 1997). 
 

4.1 Vurdering av metodikk 
I store elver kan bare deler av elva fiskes og undersøkelsene 
vil være begrenset til områder nær land. Det er ikke praktisk 
mulig å hente informasjon fra områdene utenfor det som 
undersøkes (Saltveit 1990a). Resultatene er minimumsesti-
mater og kan for eksempel vanskelig brukes til å estimere hele 
fiskebiomassen i en stor elv (Bohlin et al. 1989, Saksgård og 
Heggberget 1990). Derimot kan resultatene beskrive bestands-
endringer over tid på de valgte områder. Det må forutsettes at 
disse bestandsendringene også er representative for hele elva. 
Undersøkelser i Alta viste at innsamling i store elver må 
gjøres ved samme vannføring hvis resultatene fra flere perio-
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der skal kunne sammenlignes (Saksgård og Heggberget 1990). I Alta ble det ikke funnet noen 
korrelasjon mellom fangbarhet og vannføring, og redusert tetthet ved høy vannføring skyldes 
derfor økt spredning av fisken og som derfor gir lavere estimat pr. arealenhet. Ved lav 
vannføring vil forholdet bli motsatt (Jensen og Johnsen 1988). På grunn av store årlige 
variasjoner i vannføring i Alta, ble det her utviklet modeller for å kunne vurdere 
bestandsendringer over tid som ikke skyldes variasjoner innen de ulike stasjonene forårsaket 
av vannføring og endring av denne (Forseth et al. 1996, Næsje et al. 1998). Svært høye 
fisketettheter i Surna i 2002 i forhold til tidligere år ble til en viss grad forklart med at 
vannføringen da var lavere enn ved de tidligere års undersøkelser (Lund et al. 2003). 
 
Hensikten med undersøkelsen var å beskrive endringer i total bestand av ungfisk (laks og 
ørret) i elva over tid. Lokalitetene ble valgt på bakgrunn av dette (se ovenfor). Bestandstett-
heten ulike år i elva er derfor beregnet på grunnlag av fangst fra alle lokalitetene samlet. En 
beregning basert på gjennomsnitt av beregnet bestand fra de enkelte lokalitetene gir samme 
totalestimat for elva, men usikkerheten i estimatet blir da større (stort konfidensintervall) og 
tillater derfor ikke en vurdering av endringer i fisketetthet over tid (år).  
 
Selv om det er mulig å beregne tettheten av en fiskepopulasjon med relativt god presisjon i 
store elver dersom elver er delt inn i et tilstrekkelig stort antall stasjoner, må likevel en 
sammenligning mellom elver gjøres med forsiktighet (Bohlin et al. 1989). I stor grad vil ulike 
morfologiske egenskaper i elva bestemme fiske habitat, og derved sammensetningen av 
bestanden.   
 

5 RESULTATER 

5.1 Vekst hos laks og ørret 

5.1.1 Størrelse og vekst hos laks og ørretunger i perioden 1998 til 2003 
Årsunger av laks påvises først i slutten av mai/begynnelsen av juni. Normalt fanges de første 
årsungene av ørret i april.  Mellom april og juli blir større fisk borte som følge av smoltut-
vandring. Eventuelle endringer i lengder og vekst i perioden 1998 til 2003 er derfor testet for 
0+, 1+ og 2+.   
 
De første laksungene 0+ som påvises helt i begynnelsen av juni (se Saltveit og Bremnes 
2004), har en lengde på fra ca. 26 til 30 mm, gjennomsnitt 28,5 ± 0,3 mm. Plommesekkyngel 
i gytegroper på samme tid (bare i 2003) har noenlunde samme lengde 28,1 ± 0,4 mm.  I 
begynnelsen av juli var gjennomsnittslengden til årsunger av laks fra 29,2 mm (1998) til 32,4 
mm (2000) (Tabell 1). Det var i juli ingen signifikante forskjeller i lengde mellom år, men de 
var i juli statistisk signifikant (P< 0.05) større enn i juni. I september måler årsungene av laks 
fra 41,5 til 49,8 mm (Tabell 1), og det dokumenteres signifikante forskjeller i lengde mellom 
år. Årsunger fanget i 1998 og 1999 var statistisk signifikant (p< 0.05) lengre enn de fanget i 
2000. Imidlertid var gjennomsnittslengden hos årsunger i 2001, 2002 og 2003 statistisk signi-
fikant (p< 0.05) lengre enn årsungene de tre forutgående år. Faktisk hadde årsunger i 2001 og 
2002 de største gjennomsnittslengder som er målt hos 0+ laks siden undersøkelsene startet i 
1976.  
 
I april 2002 og 2003 var 1+ laks signifikant større (p< 0.05) enn 1+ fanget i april 1998, 2000 
og 2001, men ikke signifikant lengre enn 1+ fanget i 1999. På høsten var 1+ laks fanget i 
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2002 og 2003 signifikant (p<0,05) lengre enn 1+ fanget på høsten tidligere år. Av 2+ laks 
hadde de som ble fanget i 1999 den største gjennomsnittslengden vår og høst.  
 
Hos ørret var det liten forskjell i lengde mellom år hos de ulike årsklassene i 1998, 1999 og 
2000 (Tabell 1). Ingen av årene i prøveperioden var det statistisk signifikant forskjell i 
gjennomsnittslengde mellom årsunger (0+) på våren. Imidlertid var årsungene på høsten 
statistisk signifikant (p<0.05) lengre i 2001, 2002 og 2003 enn i de tre forutgående år. 
Gjennomsnittslengden til årsunger av ørret i 2001, 2002 og 2003 er de største siden under-
søkelsene startet i 1976. Den økte veksten skjedde i hovedsak i juli, august og september, 
siden det ikke var statistisk signifikante forskjeller i størrelse på 0+ ørret i begynnelsen av juli 
(Tabell 1). 1+ og 2+ ørret er lengre i 2001, 2002 og 2003 enn i de tre foregående år, og for 1+ 
er dette statistisk signifikant (P< 0.05) (Tabell 1).  
 
 
Tabell 1. Gjennomsnittslengder hos ulike årsklasser av laks og ørret i Suldalslågen i april, juli og 
september 1998 til 2002. Årsunger av laks (inneværende års generasjon) er ikke til stede i mars/april 
(gjelder også ørret i 2002, 2003). Gjennomsnittslengder i 2001, 2002 og 2003 statistisk signifikant 
høyere enn i ett av de tre forutgående år er skravert. i.p. = ikke påvist 
 

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

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

 Lengde i mm ± 95 % K. I. 
 2+ 
LAKS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
APRIL 72.3± 1.1 82.0± 1.6 75.4 ± 1.2 73.7 ± 1.2 79.1 ± 2.1 80.6± 0.9 
JULI 85.6± 4.4 90.8± 2.7 85.8 ± 2.1  87.8 ± 5.7 89.9± 2.6 
SEPTEMBER 98.2± 4.6 111.2± 9.2 102.2 ± 4.2 97.9 ± 5.7 106.1 ± 5.4 110.2± 5.0 
       
ØRRET       
APRIL 87.6± 2.4 89.7± 2.1 92.5± 3.7 90.0 ± 2.5 92.0 ± 2.7 93.2± 2.5 
JULI 105.0± 4.4 98.5± 4.0 101.3± 3.5 111.3±  104.0 ± 6.9 101.9± 4.2 
SEPTEMBER 110.3± 5.4 116.9± 5.5 117.6± 5.5 122.7± 4.1 124.7 ± 8.2 129.2± 6.9 
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5.1.2 Empirisk vekst hos laks og ørretunger i perioden 1998 til 2003 
Det dokumenteres en statistisk signifikant (p< 0,05) bedre vekst hos 0+ og 1+ hos begge arter 
i 2001, 2002 og 2003, sammenlignet med årene 1998 til 2000, unntatt for 1+ laks i 2001 som 
hadde samme lengde som 1+ i 1998 (Fig. 4). For laksunger med tre vekstsesonger, 2+, doku-
menteres ingen forskjeller vekst mellom de to periodene. En mulig årsak til dette kan være at 
bedre vekst i den siste perioden (2001-2003) gjør at individer vil smoltifisere tidligere, alle-
rede etter to vekstsesonger, og at de minste individene blir tilbake. Mye av veksten hos disse 
har også foregått i den første prøveperioden. Hos ørretunger er imidlertid fisk med tre vekst-
sesonger (2+) større i 2001, 2002 og 2003, enn i perioden 1998 til 2000 (Fig. 4). Forskjellene 
i 2+ størrelse mellom de to periodene er imidlertid ikke statistisk signifikante verken hos laks 
eller ørret.  
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Fig. 4.  Empirisk vekst hos laks- og ørretunger i Suldalslågen i september i perioden 1998 til 2003. 
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Alle år i perioden 1997 til 2003 var gjennomsnittslengden av årsunger av både laks og ørret 
mindre om høsten enn påfølgende vår (Fig. 5). Forskjellene i gjennomsnittslende var statiske 
signifikante for ørret alle år og ulikhetene i størrelse var relativt store. For årsunger av laks var 
forskjellene i størrelse mellom høst og påfølgende vår mindre og de var ikke statistisk 
signifikante for 1998/99, 200/01 og 2001/02. 
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Fig. 5. Gjennomsnittlengde av årsunger av laks og ørret om høsten og påfølgende vår i Suldalslågen i 
perioden 1997 til 2003. Avvik fra middel er oppgitt som 95 % K.I. 
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5.1.3 Vekst hos årsunger på ulike lokaliteter 
Gjennomsnittslengden til årsunger av laks og ørret på de ulike lokalitetene viser generelt store 
variasjoner både i rom og tid, men det er mulig å trekke ut tendenser for de to ulike periodene 
(Fig. 6). Hos laks var størrelsen generelt sett klart høyere alle år på lokalitetene i den siste 
perioden, sammenlignet med den første. For laks synes også veksten å ha vært best i elvas midtre 
parti i hele perioden 1998 til 2003 sett under ett, dvs. mellom stasjon 5, Lindum og stasjon 11, 
oppstrøms Juvet. Dette forholdet var imidlertid mer utpreget i den andre perioden enn i den 
første.  Dårligst vekst hadde laksungene øverst i elva, der stasjon 4, Lunde, skiller seg ut med 
små årsunger. Det var også små forskjeller i størrelse hos årsunger av laks i den øverste delen av 
elva mellom de to periodene, med unntak av 1999, da gjennomsnittslengden var minst. Små 
forskjeller mellom de to periodene øverst i elva skyldes ikke at temperaturforskjellene mellom 
periodene her ikke blir store, som følge av en utjevnende effekt fra Suldalsvatn. At veksten 
generelt er noe dårligere her skyldes at temperaturen her er lavere enn lenger ned i elva. Hos 
ørret var god vekst hos årsunger i elvas midtre parti ikke så utpreget som hos laks, men veksten 
var også for ørret, med unntak av på stasjon 2, dårligst øverst. For ørret dokumenteres også en 
klart bedre vekst i den siste prøveperioden enn i den første, men forskjellene mellom periodene 
var små helt nederst i elva. Det er bare på få lokaliteter at ørret enkelte år var mindre i perioden 
2001 til 2003 enn i perioden 1998 til 2000.  
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Fig. 6. Gjennomsnittslengder hos årsunger av laks og ørret på ulike lokaliteter i Suldalslågen i perioden 
1998 til 2003. 
 

5.1.4 Vekst hos laks og ørretunger i perioden 1976 til 2003 
Variasjonene i tilvekst hos årsunger har vært store i perioden 1976 til 2003 (Fig. 7). Ørret 0+ 
hadde bedre vekst enn laks, noe som skyldes at ørret klekker tidligere og vokser over et større 
temperaturintervall. Etter 1986 følger vekstvariasjonene hos laks og ørret noenlunde samme 
mønster. Fra 1990 er det en tendens til økt gjennomsnittslengde hos årsunger, både laks og 
ørret. Begge arter hadde store årsunger i 1995. Dette skyldes høy vanntemperatur dette året, 
og også trolig en effekt av lav bestandstetthet av laksunger (se Fig. 14). Ørret 0+ hadde imid-
lertid en økning i gjennomsnittslengde i 1998, som laks ikke hadde. Det dokumenteres bedre 
tilvekst hos årsunger av laks og ørret i 2001, 2002 og 2003 sammenlignet med tidligere år 
(Fig. 7). For både laks og ørret 0+ var gjennomsnittslengdene målt i 2002 den statistisk signi-
fikant (p< 0,05) største som er målt siden undersøkelsene startet i 1976. For ørret var også 
gjennomsnittslengden målt i 2002 statistisk signifikant (p< 0,05) større enn tidligere år. Års-
unger av laks i 2001 var også lengre enn tidligere år, men lengden var ikke signifikant for-
skjellig fra lengden i 1995. I 2003 dokumenteres en noe mindre lengde hos årsunger av laks 
og ørret enn i 2002, men tilveksten for laks var statistisk signifikant bedre enn i 2001. For 
ørret var den noe dårligere enn i 2002, men ikke statistisk signifikant. 
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Fig. 7. Gjennomsnittslengde av årsunger hos laks og ørret i Suldalslågen ved avsluttet vekst om høsten 
i perioden 1976 til 2003. 
 
For hele perioden 1976 til 2003 dokumenteres en statistisk signifikant økning i gjennom-
snittslengde hos årsunger av laks (r2= 0.2309; p< 0.05). Årsungene av ørret har også økt i 
gjennomsnittslengde i denne perioden, men økningen var ikke statistisk signifikant (r2= 0.185; 
p= 0.064). For begge arter dokumenteres imidlertid en statistisk signifikant økning i gjennom-
snittlengde av årsunger (0+) etter 1990 (laks: r2 = 0.5763; p< 0.01; ørret: r2 = 0.6082; p< 
0.001). 
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Fig. 8. Gjennomsnittslengde hos ulike årsklasser av laks og ørret i Suldalslågen ved avsluttet vekst om 

høsten i perioden 1976 til 2003. 
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Generelt hadde 0+ og 1+ av laks og ørret noenlunde samme vekstforløp i perioden 1976 til 
2003. Fisk fra 1+ årsklassen fikk også økt gjennomsnittslengde i 2001 til 2003 sammenlignet 
med de tre forutgående år (Fig. 8). 1+ laks hadde imidlertid i 2001 samme lengde som i 1998. 
I 2003 hadde 1+ laks og ørret en økning i lengde som ikke ble dokumentert hos 0+. For begge 
arter dokumenteres for 1+ en statistisk signifikant økning i gjennomsnittlengde etter 1990 
(laks: r2 = 0.598; p= 0.001; ørret: r2 = 0.729; p=0.0001). Hos fisk med tre vekstsesonger, 2+, 
var det ingen samvariasjon i vekst mellom laks og ørret. Begge arter viste store variasjoner i 
størrelse i hele perioden. Ørret 2+ viste etter 1997 en generell økning i lengde (r2 = 0.265; p= 
0.060). Hos laks 2+ var det en tendens til reduksjon i størrelse fra 1999 til 2001, mens det 
deretter var en økning. Dårlig vekst i 1983 tilskrives mangel på næring, som følge av blakking 
av vann i Suldalsvatn, god vekst i 1995 tilskrives lav tetthet og høy temperatur, mens øvrige 
variasjoner i vekst i hovedsak tilskrives temperatur (se senere). 
 

5.2 Tetthet i perioden 1998 til 2003 

5.2.1 Høst 
For årsunger (0+) av laks var det ingen statistisk signifikant forskjell i beregnet tetthet i 1998 
og 1999 (Fig. 9). Tettheten av 0+ økte i 2000 og ytterligere i 2001, som hadde den høyeste 
tetthet (p<0,05) av 0+ laks i perioden. Tetthetene i 2002 var igjen lavere og på samme nivå 
som i 2000. I 2003 beregnes en tetthet av årsunger på nær samme nivå som i 2001. Lavere 
tetthet i 2002 og i 2003 enn i 2001 (p<0,05), antyder at en direkte effekt av flommene høsten 
2001 og 2002 på tetthet av årsunger ikke kan dokumenteres. Det ble imidlertid beregnet en 
høyere eggtetthet i 2000/01 enn i de to påfølgende år, og forskjeller i gytebestand er trolig 
årsak til forskjellene i beregnet tetthet disse tre årene.  
Den beregnede tetthet av 1+ var statistisk signifikant lavest i 1998 i forhold til påfølgende år, 
mens den var statistisk signifikant høyest i 2002 og 2003. Det dokumenteres en økning i tett-
het av 1+ i denne perioden, som ikke var statistisk signifikant (r2 = 0.497; p= 0.118). Før 1995 
ble det de fleste år beregnet statistisk signifikant høyere tettheter enn i 2002 og 2003. Disse 
årene har hatt langt høyere vannføringer og større flommer, bl.a. som følge av periodisk stans 
i drift av Hylen. Det er derfor mulig at økt tetthet av 1+ i 2002 og 2003 kan tilskrives en 
direkte effekt av flommene.  
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Fig. 9. Beregnet tetthet av ulike årsklasser av laks og ørret i Suldalslågen på høsten i perioden 1998 til 
2003. Avvik fra middel er oppgitt som 95 % K.I. 
Den beregnede tetthet av årsunger av ørret i Suldalslågen var hvert år i perioden 1998 til 2003 
statistisk signifikant (p< 0.05) høyere enn den som samme år ble beregnet for 0+ laks (Fig. 9). 
Med unntak av i 2002 fant det sted en gradvis økning i beregnet tetthet av 0+ ørret i perioden. 
Gytebestanden til ørret er ikke kjent, og det er derfor ikke mulig å angi i hvilken grad end-
ringer i tetthet etter 2001 kan skyldes direkte effekt av flommer og/eller rekruttering. Tett-
heten av 1+ ørret var også hvert år statistisk signifikant høyere enn tettheten av 1+ laks 
samme år.  Unntaket er 2003, da det ble beregnet like høye tettheter av begge arter. Den 
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beregnede tettheten av 1+ ørret var svært stabil og på samme nivå i hele denne perioden, og 
varierte ikke i forhold til tettheten av 0+ året før. Det samme var tilfelle for tettheten av 2+ 
ørret (unntatt 2003). For laks viste denne årsklassen en viss variasjon i perioden. 
 

5.2.2 Vår 
Som påpekt under metodikk kan resultatene fra bestandsberegningene strengt tatt bare 
beskrive relative bestandsendringer over tid på valgte stasjoner som undersøkes under de 
samme betingelser, dvs. primært ved samme vannføring og temperatur. Betingelsene for 
elektrofiske i Suldalslågen er ikke de samme om vinteren/våren som om høsten. Vannføringen 
og også temperaturen er da betydelig lavere enn på høsten. Det er derfor ikke mulig å sammen-
ligne direkte tettheter mellom høst og påfølgende vinter/vår. Det er imidlertid mulig å sammen-
ligne direkte over tid tetthet beregnet på våren, da disse er beregnet ved samme vannføring og 
derved samme areal. Lav fangbarhet ved lav temperatur gir resultater forbundet med større 
usikkerhet. Det går også klart fram av K.I. i Fig. 9 (høst) og Fig.10 (vår). 
 
Årsklassebetegnelsen benyttet i Fig 10 er den samme som høsten året før. For årsunger (0+) 
av laks beregnes den statistisk laveste tettheten om våren i 1998. Etter 1998 var det en gradvis 
økning i tettheten av 0+ fram til 2003. Tettheten beregnet i 2001 var ikke statistisk signifikant 
forskjellig fra tetthetene i de tre forutgående år. Den tettheten av 0+ som beregnes våren 2002 
og 2003 var statistisk signifikant (p< 0.05) høyere enn de som ble beregnet i 1998, 1999 og 
2000.  Våren 2003 ble det altså beregnet høyere tettheter selv om tettheten om høsten 2002 
(samme kohort) var lavere enn både høsten 2001 og 2000. Om dette skyldes en direkte effekt 
av flom på oppvekstområdene ved at finmaterialet og mose er fjernet, er det på bakgrunn av to 
år noe vanskelig å konkludere noe om. En medvirkende faktor til høyere overlevelse kan ha 
vært god vekst i 2002. Tettheten av 1+ våren 2003 var også høy, og understøtter en mulig slik 
effekt av flom. Tettheten av 1+ om våren 2003 var imidlertid ikke signifikant forskjellig fra 
den i 1998 og 2000. Stor usikkerhet i estimat skyldes lav fangbarhet. Tettheten av 2+ laks er 
langt høyere på våren enn den var hos ørret, og svært stabil i perioden (Fig. 10) 

0

10

20

30

40

50

1998 1999 2000 2001 2002 2003

A
N

T
A

LL
 F

IS
K

 P
ER

 1
00

M
2

0+
1+
2+

LAKS

 



 

21 

0

10

20

30

40

50

1998 1999 2000 2001 2002 2003

A
N

T
A

LL
 F

IS
K

 P
ER

 1
00

M
2

0+
1+
2+

ØRRET

 
Fig. 10. Beregnet tetthet av ulike årsklasser av laks og ørret i Suldalslågen på våren i perioden 1998 til 
2003. Avvik fra middel er oppgitt som 95 % K.I. 
 
Den beregnede tetthet av årsunger (0+) av ørret om våren i Suldalslågen varierte noe, men det 
var ikke signifikante forskjeller i tetthet mellom år om våren i perioden 1998 til 2003. Den 
samme tendens som hos 0+ laks til en økning i tetthet dokumenteres ikke (Fig. 10). For 1+ var 
det også variasjoner mellom år i beregnet tetthet, men heller ikke her en tendens i variasjonen.  
 
 

5.2.3 Tetthet 0+ vår/tetthet 1+ høst 
Som vist ovenfor var det en tendens til økt tetthet av 0+ laks om våren i perioden 1998 til 
2003. Imidlertid gir denne økningen ingen tilsvarende økning i tetthet av samme årsklasse på 
høsten (da som to-somrig, 1+) (Fig. 11). Den beregnede tetthet av 1+ var lav på høsten, og 
selv om det dokumenteres statistisk signifikante forskjeller mellom år, gjenspeiler disse ikke 
de forskjellene i tetthet som dokumenters på våren. Det samme bilde sees for ørret. Varia-
sjoner i 0+ tetthet på våren, ga ikke tilsvarende variasjoner i 1+ på høsten, som er svært 
stabile, lave og uten signifikante forskjeller mellom år (Fig. 11). 
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Fig. 11. Beregnet tetthet av 0+ årsklasse av laks og ørret på våren og som 1+på høsten samme år i 
Suldalslågen i perioden 1998 til 2003. Avvik fra middel er oppgitt som 95 % K.I. 
 

5.3 Tetthetsutvikling for de enkelte årsklasser 
Årsklassene 1992 og 1993 skiller seg ut med høye tettheter av årsunger (0+), og skiller seg 
også ut ved å ha høyere tettheter som 1+ (Fig. 12). Disse to årsklassene må betegnes som 
sterke. Årsklassene 1994 til 1999 har lave 0+ tettheter, og av disse årsklassene må 1995, 
1996, 1997 og til dels også 1994 betegnes som svake, med påfallende lavere tetthet av 1+ enn 
de øvrige årsklassene. For øvrig er det visse forskjeller i tetthet mellom årsklassene som 1+. 
Det samme gjelder for årsklassene som 2+. Årsklassene 1992 og 1993 skiller seg til en viss 
grad ut også her. Årsklassene 1995, 1997, 1999 og 2000 har lave tettheter som 2+. For de to 
siste årsklassene kan dette skyldes tidligere smoltifisering. 
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Fig.  12. Beregnet tetthet av ulike årsklasser av laks og ørret som 0+, 1+ og 2+ på høsten i Suldals-
lågen i perioden 1990 til 2003.  
 
Hos ørret skiller årsklassene 1992, 1993, 1994 og 2003 seg ut med spesielt høye tettheter av 
årsunger (0+) (Fig. 12). Det er hos ørret ingen klar sammenheng mellom antall 0+ og antall 
1+ og 2+ innen den samme årsklassen. Årsklasser med høye 0+ tettheter har hos ørret ikke 
høyere 1+ tettheter enn årsklasser med langt lavere tetthet som 0+. Selv om antall 2+ generelt 
har lave tettheter, er det likevel relativt store forskjeller mellom årsklassene. 
 
For begge arter angir resultatene en betydelig dødelighet. Bortsett fra de sterke årsklassene 
1992-93 hos laks, er det lite sammenheng mellom tettheter over år for den enkelte kohort.  
 
I perioden 1990 til 2002 varierte overlevelsen hos laks fra 13,5 % i 2000 til 32 % i 1995 og 
1998, mens den for ørret var lavere og varierte fra 9 % i 1991 til 27 % i 1998 (Fig. 13). Over-
levelsen er målt som prosentvis endring i tetthet fra 0+ om høsten til 1+ påfølgende høst på de 
samme areal. For begge arter var det en tendens til økt overlevelse i perioden, men denne var 
ikke statistisk signifikant. Ingen av de to prøveperiodene fra 1998 til 2003 skiller seg ut med 
tanke på overlevelse. Perioden som er vist er valgt fordi forhold forut for denne, som hurtige 
endringer i vannføring i 1980-1985, utsettinger i 1986 og hurtig reduksjon i vannføring vil 
påvirke et mer ”naturlig” forhold mellom 0+ og 1+ påfølgende år.  
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Fig. 13. Prosentvis forhold mellom antall 0+ og antall 1+ (overlevelse) påfølgende høst i Suldalslågen 
i perioden 1990 til 2002 vist sammen med tetthet av årsunger ulike år.  
 

5.4 Total tetthet perioden 1978 til 2003 
Total tetthet av laks- og ørretunger i perioden 1978 til 2003 fordelt på ulike årsklasser, 0+, 1+, 
2+, er vist i Fig 14.  Bare to år før Ulla-Førre reguleringen, 1978 og 1979, er dekket. I begge 
disse årene var tettheten av årsunger hos laks den samme, men 1979 hadde en statistisk signi-
fikant (P<0.05) lavere tetthet av 1+.  Etter reguleringen i 1980 beregnes de høyeste tetthetene 
av årsunger (0+) av laks i 1981 og i perioden 1986 til 1993, med unntak av 1989. Fra 1994 til 
1999 beregnes det svært lave tettheter av 0+ laks i elva. Perioden 1980 til 1984 hadde også år 
med svært lave 0+ tettheter. Fra 2000 fant det sted en viss økning i tettheten av årsunger av 
laks, men det var bare tettheten som ble beregnet i 2001 som var på nivå med de som ble 
beregnet i perioden med de høyeste bestandstetthetene av årsunger av laks, 1986 til 1993. For 
årsunger av laks var det ingen signifikant endring i tetthet hele perioden sett under ett.  
 
De høyeste tetthetene av 1+ laks beregnes i 1986, 1987, 1993 og 1994. Mellom de to sist-
nevnte år var det ingen statistisk signifikant (P<0.05) forskjell, mens tetthetene beregnet i 
1986 er statistisk signifikant (P<0.05) høyere enn øvrige år. Bare i 1986 og 1987 ble det 
beregnet tettheter av 1+ laks høyere enn 10 fisk pr. 100 m2. Med unntak av i 1993 og 1994 
beregnes det ikke tettheter av 1+ laks som er større enn 5 fisk pr. 100 m2. Det ble beregnet en 
noe høyere tetthet av 1+ etter 1999, sammenlignet med perioden 1995 til 1998, som hadde de 
laveste tettheter av 1+. Det beregnes lave, men stabile tettheter av 2+ laks i hele perioden fra 
1978. I 1986 og 1987 var tettheten av denne årsklassen noe høyere. Det var imidlertid en 
tendens til reduksjon i tettheten av 2+ laks etter 1995, noe som kan ha sammenheng med 
lavere smoltalder. 
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Fig.  14. Beregnet tetthet av ulike årsklasser av laks- og ørretunger i Suldalslågen i perioden 1978 til 
2003 Avvik fra middel er oppgitt som 95 % K.I. 
 
 
 
Da det ikke ble gjennomført undersøkelser i 1985, er det vanskelig å vurdere årsaken til de 
høye tettheter av 1+ i 1986, og 2+ i 1987. Utsetting av betydelige mengder umerket yngel i 
Suldalslågen både i 1985 og 1986 er en sannsynlig årsak til dette forholdet, snarere enn at 0+ 
årsklassen i 1985 har vært svært sterk. Ingen andre år med høye tettheter av 0+ har tilsvarende 
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tettheter av 1+ påfølgende år. Basert på et beregnet forhold mellom antall egg lagt og antall 
0+ påfølgende år ble tettheten av årsunger i 1985 beregnet til ikke å ha vært høyere enn 26.6 
fisk pr. 100 m2 (Saltveit 2000).  
 
Tettheten av årsunger beregnet i 1989, 12.0 fisk pr. 100 m2, er svært lav og tilsvarer tettheter 
påvist i perioden 1980 til 1984. Tettheten av 1+ og 2+ er også lave dette året, og årsaken er 
trolig stor dødelighet i 1989 forårsaket av stranding som følge av en uforutsett stengning av 
dammen ved Suldalsvatn. Stengningen medførte hurtig tørrlegging av oppvekstområdene 
(Saltveit 2000). Død fisk ble observert. De lave tettheten av 0+ i 1989 synes ikke å ha ført til 
større konsekvenser for tettheten av fisk fra denne årsklassen de påfølgende år (Fig. 14).  
 
For hele perioden 1978 til 2003 sett under ett (unntatt 1986 for 1+ og 1987 for 2+, se ovenfor) 
beregnes en reduksjon i tettheten av både 1+ laksunger, r2= 0,225; p= 0,002 og 2+ laksunger, 
r2= 0.529; p< 0.001, laksunger.   Etter 1990 er det bare en statistisk signifikant nedgang over 
tid for 2+ laksunger, r2= 0.432; p= 0.01. 
 
Den beregnede tettheten av årsunger (0+) av ørret var i perioden 1978 til 2003 de fleste år 
enten statistisk signifikant (p< 0,05) høyere eller lik tettheten av årsunger av laks (Fig. 14). 
Bare i 1978, 1979, 1988 og 1990 ble det beregnet en statistisk signifikant (p< 0,05) lavere 
bestandstetthet av 0+ ørret enn 0+ laks. For ørret beregnes de høyeste tettheter for hele perio-
den i 1994. Det finner heller ikke sted en tilsvarende dramatisk reduksjon i 0+ tetthet hos ørret 
som hos laks etter 1993 (Fig. 14). Etter 1994 var tettheten av 0+ ørret relativt stabil og vari-
erte mellom ca. 27 og 36 fisk pr. 100 m2, unntatt i 1998, da den var noe lavere. Fram til 1995 
var den tettheten som ble beregnet for 1+ ørret alltid lavere enn den for 1+ laks (unntatt i 1991 
da den var høyere), og forskjellene var med unntak av i 1984 og 1989 statistisk signifikante 
(p< 0,05). Etter 1994 var tettheten av 1+ ørret alle år statistisk signifikant (p<0,05) høyere enn 
tettheten av 1+ laks (Fig. 14).  
 
Fore hele perioden sett under ett har det vært en økning i tetthet av 0+ og 1+ ørret, men den er 
bare statistisk signifikant for 1+, r2= 0.493; p< 0.001. Det samme er tilfelle for 1+ i perioden 
etter 1990, r2= 0.327; p= 0.03. 
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5.5 Tetthet på ulike lokaliteter i perioden 1978 til 2003 
 
Stasjon 1 
Laksunger domi-
nerte ungfiskbestan-
den på stasjon 1 (Fig. 
15). Det beregnes 
relativt høye tetthe-
ter av 1+ laks enkelte 
år. Årsunger av laks 
hadde imidlertid 
høye tettheter de 
første årene i perio-
den og etter 2001. De 
beregnede tettheter 
av ørret var generelt 
lave, og årsunger var 
dominerende hos 
ørret de fleste år. 
 
 
Fig.  15. Beregnet tett-
het av ulike årsklasser 
av laksunger (øverst) 
og ørretunger (ne-
derst) i Suldalslågen 
på stasjon 1 i perioden 
1978 til 2003.  
 
 
 
 
Stasjon 2 
Fram til 1990 ble det beregnet relativt lave tettheter både av laks- og ørretunger på 
stasjon 2 (Fig. 16). 
Spesielt i perioden i 
perioden 1981 til 1985, 
med hurtige reduksjo-
ner i vannføring, ble 
det funnet lite fisk. 
Stasjonen er lang-
grunn og er spesielt 
utsatt ved hurtige 
endringer i vannfø-
ring. Lave tettheter av 
årsunger (0+) laks 
etter 1993 skyldes en 
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generell nedgang i 
gytebestand (se tidligere) 
og at det ble tatt ut mye 
stamfisk i dette området. I 
en periode ble det talt lite 
gytefisk her (Sægrov, 
pers.medd.). Eldre ørret-
unger var relativt fåtallige 
helt fram til 1991. Etter 1993 
var ørret dominerende 
fiskeart på lokaliteten, men 
tettheten av laks økte noe 
etter 2000. Hauger med 
kvist har akkumulert seg på 
lokaliteten de senere år og 
gir gode skjulmuligheter for større ørret. 
 

Fig.  16. Beregnet tetthet av ulike årsklasser av laksunger 
(øverst) og ørretunger (nederst) i Suldalslågen på stasjon 
2 i perioden 1978 til 2003.  

Stasjon 3 
Fram til 1986 var tetthe-
tene av laks og ørretunger 
generelt lave på stasjon 3 
(Fig. 17). Dette gjaldt alle 
årsklasser. Etter 1986 va-
rierte tettheten av laks 
mye. Tettheten av eldre 
laksunger var lave, mens 
det enkelte år ble beregnet 
høye tettheter av 0+ laks. 
Etter 1999 var disse varia-
sjonene ikke så fremtre-
dende. Hos ørret domi-
nerte årsunger etter 1990, 
og variasjonene i tetthet 
var ikke så store som hos 
laks. 
 
Fig.  17. Beregnet tetthet av 
ulike årsklasser av laks-
unger (øverst) og ørretunger 
(nederst) i Suldalslågen på 
stasjon 2 i perioden 1978 til 
2003.  
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Stasjon 4 
Denne lokaliteten domi-
neres fullstendig av år-
sunger (0+). Spesielt var 
tetthetene av årsunger 
hos laks høye. Fram til 
1986 ble det imidlertid 
beregnet lave tettheter av 
årsunger (0+) av laks, 
mens de beregnede 
tettheter av denne års-
klassen var lave hos ørret 
fram til 1992. Tettheten 
var spesielt lave i 
perioden 1980 til 1985 
med hurtige reduksjoner i 
vannføring. Denne stasjo-
nen er langgrunn og fisk 
vil her være spesielt utsatt 
ved hurtige reduksjoner i 
vannføring. 
 
Fig.  17. Beregnet tetthet av 
ulike årsklasser av laks-
unger (øverst) og ørretunger 
(nederst) i Suldalslågen på 
stasjon 4 i perioden 1978 til 
2003.  
 
 
 
Stasjon 5 
Denne lokaliteten var ge-
nerelt dominert av laks-
unger (Fig.18). Med unntak 
av i 1986 da det ble 
beregnet høye tettheter av 
1+ laks, var årsunger (0+) 
dominerende. Det ble 
imidlertid beregnet lave 
tettheter av laksunger på 
1990- tallet, som kan 
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skyldes en generell ned-
gang i gytebestand. Sam-
mensetningen av ørret 
domineres også av år-
sunger, men tettheten var 
generelt lav. Dette gjelder 
spesielt i de to første 
årene av perioden, i 1983 
og 1984 og i perioden 
1988 til 1993 (Fig. 18). 
Dette er en lokalitet egnet 
for årsunger, men den har 
substrat for eldre fisk i 
røyser bygget ut i elva. 
 
Fig.  18. Beregnet tetthet av ulike årsklasser av laksunger (øverst) og ørretunger (nederst) i 
Suldalslågen på stasjon 5 i perioden 1978 til 2003.  
 
 
 
Stasjon 6 
Lokaliteten har et substrat 
lite egnet for eldre fiske-
unger, idet små stein, 
sand, grus og teppemose 
dominerer. Med unntak 
av relativt høye tettheter 
av 1+ laks i 1986, 1987 og 
1994, var også årsunger 
(0+) dominerende 
årsklasse på stasjon 6 (Fig. 
19). Generelt hadde års-
unger av ørret de høyeste 
tetthetene, og disse var 
spesielt høye i 1986, 1992, 
1994 og i 1999. Etter 1994 
er det en nedadgående 
tendens i tettheten av 0+ 
ørret på stasjon 6. Hos 
laks beregnes høye tett-
heter av 0+ i 1992, 1993, 
og i 2000.  
 
Fig.  19. Beregnet tetthet av 
ulike årsklasser av laks-
unger (øverst) og ørretunger 
(nederst) i Suldalslågen på stasjon 6 i perioden 1978 til 2003.  
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Stasjon 7 
Ørret var dominerende 
fiskeart på stasjon 7 (Fig. 
20). Tettheten har imid-
lertid variert noe i peri-
oden. Fra 1978 til 1984 var 
tettheten relativt høy og 
årsunger (0+) dominerte 
sammensetningen av 
ørret. Deretter beregnes 
en noe lavere tetthet av 
ørret fram til 2000. I den 
andre prøveperioden 2001 
til 2003 økte tettheten av 
ørret betydelig, spesielt 
årsunger. Det ble 
beregnet langt lavere 
tettheter av laksunger 
(Fig. 20). Spesielt etter 
1992 var tettheten lav, 
men det var en tendens til 
økt tetthet av laksunger i 
2002 og 2003. 
 
Fig.  20. Beregnet tetthet av 
ulike årsklasser av laks-
unger (øverst) og ørretunger 
(nederst) i Suldalslågen på 
stasjon 7 i perioden 1978 til 
2003.  
 
 
 
Stasjon 8 
Dette er en stasjon typisk 
dominert av årsunger. 
Fram til 1990 og i perio-
den 1995 til 1999 var tett-
heten av laksunger lav, og 
spesielt lave tettheter ble 
beregnet i 1982 og 1995 
(Fig. 21). På den annen 
side hadde enkelte andre 
år svært høye tettheter av 
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0+ laks, som i 1994 og 
2000. Generelt var tett-
heten av årsunger hos 
ørret høyere enn hos laks. 
Selv om det også her var 
år med svært lav tetthet, 
var tettheten av ørret mer 
stabil i hele perioden. For 
begge arter økte tettheten 
etter 1999. 
 
Fig.  21. Beregnet tetthet av 
ulike årsklasser av laks-
unger (øverst) og ørretunger 
(nederst) i Suldalslågen på 
stasjon 8 i perioden 1978 til 
2003.  
 
 
 
 
Stasjon 9 
I hele perioden var det 
store variasjoner i ung-
fisktetthet på stasjon 9 
(Fig. 22). Generelt do-
minerte årsunger (0+) 
hos begge arter, men 
tettheten av 1+ og 2+ 
var høyere hos laks enn 
hos ørret. Fra 1978 til 
1985 var tettheten av 
laksunger generelt lav, 
men det ble beregnet 
høye tettheter av 0+ i 
1981 og 1983. Laks 
hadde generelt de høy-
este tettheter i perioden 
1986 til 1993. Med unn-
tak av i 2001 var tett-
heten av laksunger etter 
1994 betydelig lavere 
enn i den nevnte peri-
ode.  
 
Fig.  22. Beregnet tetthet 
av ulike årsklasser av 
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laksunger (øverst) og ørretunger (nederst) i Suldalslågen på stasjon 9 i perioden 1978 til 2003.  
 
 
Stasjon 10 
Den er også en stasjon 
som typisk domineres 
av årsunger (0+). 
Generelt var tettheten 
av 0+ ørret høyere og 
mer stabil i hele perio-
den enn tettheten til 
0+ laks (Fig. 23). De 
høyeste tetthetene av 
årsunger (0+) laks ble 
beregnet i perioden 
1990 til 1994. Tetthe-
tene var svært lave i 
1995 til 1998, men det 
en tendens til økt tett-
het i de senere år. Det 
var bare i 1978 og 1979 
at det ble beregnet 
høye tettheter av 1+ 
laks. 
 
Fig. 23. Beregnet tetthet 
av ulike årsklasser av 
laksunger (øverst) og 
ørretunger (nederst) i 
Suldalslågen på stasjon 
10 i perioden 1978 til 
2003.  
 
  
 
 
Stasjon 11 
Denne lokaliteten ble ikke 
undersøkt i 1980 og i 
1983. Tettheten av års-
unger (0+) laks var høy i 
1981 og 1986, men var 
ellers generelt svært lav 
fram til 1989. De høyeste 
tetthetene av laksunger 
ble beregnet i 1986 til 
1994. Etter 1994 var tett-
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heten generelt lav og 
det var ingen tendens 
til økning i perioden 
fram til 2003. Generelt 
var tettheten av ørret 
høyere enn hos laks. 
De laveste tetthetene 
ble beregnet de første 
årene. Hos ørret var 
det også en generell 
tendens til lavere tett-
heter etter 1994, selv 
om det i 1999 og 2000 
ble beregnet høye tetthet av 0+ ørret (Fig. 24). 

Fig. 24. Beregnet tetthet av ulike årsklasser av laksunger 
(øverst) og ørretunger (nederst) i Suldalslågen på stasjon 11 i 
perioden 1978 til 2003.  

 
 
Stasjon 12 
Stasjonen ble ikke 
undersøkt i 1980. Det 
ble beregnet relativt 
høye tettheter av eldre 
laks- og ørretunger, selv 
om det generelle bildet 
for ørret var en domi-
nans av årsunger (0+) 
(Fig. 25). Det var ingen 
klar tendens i tetthets-
utviklingen hos laks i 
perioden undersøkt. 
Bare enkelte år skilte seg 
ut med høye tettheter, 
mens tettheten var 
svært lav i 1986 til 1990 
og i 1995 til 1999. Fram 
til 1990 var tettheten til 
ørret generelt lav, mens 
den i ettertid har vært 
høy (Fig. 25). Spesielt 
gjaldt dette 0+, men 
også for 1+ beregnes 
høye tettheter de fleste 
år. 
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Fig. 25. Beregnet tetthet av ulike årsklasser av laksunger (øverst) og 
ørretunger (nederst) i Suldalslågen på stasjon 12 i perioden 1978 til 2003.  

Stasjon 13 
Dette er en typisk lo-
kalitet med høye tett-
heter av årsunger, 
men med få oppvekst-
områder tilpasset 
større fiskeunger. Spe-
sielt var tettheten av 
ørret årsunger (0+) 
høy, og det ble enkelte 
år beregnet svært høye 
tettheter av 0+ ørret 
(Fig 26). Tettheten har 
imidlertid blitt noe 
redusert i de senere år.  
Hos laks ble de høy-
este tettheten av 0+ 
beregnet de første 
årene av undersøkel-
sesperioden og i 1992 
og 1993. Lave tettheter 
ble beregnet i 1982 til 
1989 og i 1994 til 1999. 
Det var en svak ten-
dens til økt tetthet et-
ter 2000, men ingen av 
prøveperiodene skiller 
seg ut (Fig 26). 
 

Fig. 26. Beregnet tetthet av ulike årsklasser av laksunger (øverst) 
og ørretunger (nederst) i Suldalslågen på stasjon 13 i perioden 
1978 til 2003.  

 
Stasjon 14 
Stasjonen domineres av 
årsunger, og spesielt for 
ørret ble det beregnet 
høye tettheter (Fig 27). I 
begynnelsen av perio-
den var det et relativt 
høyt innslag av 1+ og 2+ 
laks- og ørretunger, men 
etter 1990 utgjorde disse 
en ubetydelig del av 
ungfiskbestanden på lo-
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kaliteten, og ble med noen få unntak ikke fanget etter 1995. Dette skyldes at 
lokaliteten i de senere år 
har fått et større innslag 
av sand, som også har 
fylt hulrom mellom 
steinene. Dette kan også 
være årsaken til den 
generelle nedgangen i 
tetthet av 0+ laks, mens 
ørret finner oppvekst-
områder på strømsvake 
partier nær land og i 
ansamlinger av organisk 
materiale. 
 

F
ig. 27. Beregnet tetthet av ulike årsklasser av laksunger (øverst) 
og ørretunger (nederst) i Suldalslågen på stasjon 14 i perioden 
1978 til 2003.  

 
Stasjon 15 
Ungfiskbestanden på 
lokaliteten domineres av 
ørret og spesielt årsunger 
(0+) viste høye tettheter 
(Fig. 28). Etter 1994 var 
disse lavere enn årene før, 
men det har vært en svak 
økning i 0+ tetthet av 
ørret etter 1999. Tettheten 
av 1+ ørret var også rela-
tivt høy fram til 1989. Den 
endring som er mest 
fremtredene på lokalite-
ten var imidlertid end-
ringen i bestanden av laks 
etter 1993. Laksunger er 
nå nærmest fraværende 
på lokaliteten. Dette gjaldt 
alle årsklasser. Før 1993 
ble det enkelte år beregnet 
relativt høye tettheter av 
1+ og 2+ laks.  
 
Fig. 28. Beregnet tetthet av 
ulike årsklasser av laks-
unger (øverst) og ørretunger 
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(nederst) i Suldalslågen på 
stasjon 15 i perioden 1978 
til 2003.  
Stasjon 16 
Lokaliteten domineres 
av ørret, og tettheten 
som beregnes var til 
tider svært høye (Fig. 
29). Årsunger var domi-
nerende årsklasse, men 
etter 1985 ble det også 
beregnet høye tettheter 
av 1+ ørret, og enkelte 
år også 2+.  Det var re-
lativt store variasjoner i 
tettheten av laks. Det 
var bare enkelte år at 
disse var høye, og det 
var da årsunger som 
hadde de høyeste tett-
heter. Det ble også en-
kelte år beregnet høye 
tettheter av 1+ og 2+ 
laks, som for eksempel i 
1986 og 1994. Fra 1995 
til 2000 ble det fanget 
svært lite laks, men tett-
heten økte noe fra og 
med 2001. 
 

Fig. 29. Beregnet tetthet av ulike årsklasser av laksunger 
(øverst) og ørretunger (nederst) i Suldalslågen på stasjon 16 i 
perioden 1978 til 2003.  
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5.6 Kondisjon 
For alle årsklasser av laksunger ble det funnet en statistisk signifikant lavere k-verdi alle år 
om våren sammenlignet med om høsten (Tabell 2).  Om våren var k-verdien hos 1+ laks i 
siste prøveperiode, 2001-2003, statistisk signifikant (p< 0.05) lavere alle år sammenlignet 
med første prøveperiode. En årsak til dette er vanskelig å finne, men selv om lengdeveksten 
har økt er gjennomsnittsvekten redusert. For 2+ var det ingen signifikante forskjeller mellom 
år om våren i hele prøveperioden. Om høsten var k-verdien hos årsunger (0+) og 1+ fanget i 
1998 signifikant lavere enn i de øvrige år i perioden 1998 til 2003. Mellom de øvrige år i 
perioden var det ingen signifikante forskjeller i k-verdi hos disse to årsklassene. For 2+ fisk 
ble det ikke funnet signifikante forskjeller mellom år (Tabell 2) 
 
 
Tabell 2. K-verdi for ulike årsklasser av laks- og ørretunger om våren og høsten i Suldals-
lågen i perioden 1998 til 2003. Avvik fra middel er oppgitt som 95 % K.I. 
 
LAKS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST
0+  0,81 0,71 0,89 0,66 0,88  0,93 0,91 0,96 0,79 0,92 
K.I  0,02 0,06 0,04    0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 
1+ 0,87 0,86 0,83 0,91 0,86 0,92 0,81 0,94 0,83 0,91 0,83 0,92 
K.I 0,02 0,02 0,09 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
2+ 0,87 0,9 0,77 0,93 0,87 0,94 0,84 0,92 0,85 0,92 0,87 0,96 
K.I 0,03 0,02 0,08 0,04 0,04 0,04 0,02 0,03 0,02 0,04 0,06 0,03 
3+ 0,89 0,8   0,97  0,87  0,83 0,91 0,95 0,95 
K.I 0,04      0,02  0,04 0,11   
 
ØRRET 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST
0+ 1,09 0,96 0,83 1,04 1,07 1,08 0,89 1,06 0,97 1,04 0,93 1,05 
K.I  0,03 0,02 0,02 0,05 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 
1+ 1 1,04 0,92 1,03 1,01 1,09 0,94 1,08 0,98 1,03 0,97 1,07 
K.I 0,04 0,02 0,04 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 
2+ 0,97 1,02 0,77 1,04 1,05 1,17 0,96 1,07 0,98 1 0,97 1,08 
K.I 0,03 0,02 0,08 0,02 0,04 0,06 0,04 0,03 0,06 0,03 0,02 0,07 
3+ 0,89 1,05  0,87   1,02 0,9     
K.I 0,04 0,04           
 
 
Ørretungene har generelt en høyere k-verdi enn laksungene. For ørret ble det også funnet en 
lavere k-verdi hos alle årsklasser på våren enn på høsten (Tabell 2), og for de fleste år og 
årsklasser var forskjellene signifikante (p< 0.05) (Tabell 2). Om våren hadde årsunger (0+) 
ørret den signifikant laveste k-verdi i 1999, mens verdiene målt i 2002 og 2003 var signifikant 
høyere enn i de øvrige år. K-verdien hos 1+ ørret varierte mye mellom år i perioden. Den var 
høyest i 2000. For 2+ var k-verdien lav i 1999, mens det mellom de øvrige år ikke var signifi-
kante forskjeller. Høsten 1998 er k-verdien til årsunger (0+) av ørret signifikant lavere (p 
<0.05) enn i de øvrige år. Mellom årene 1999 til 2003 var det ingen forskjeller i k-verdi hos 
0+ ørret (Tabell 2). De høyeste k-verdier hos 1+ ørret beregnes i årene 2000, 2001 og 2003. 
Det var ingen signifikante forskjeller mellom disse årene, ei heller mellom 1998, 1999 og 
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2002. Den høyeste verdien for 2+ ørret beregnes i 2000, 1.17, mens den laveste verdien, 1.0, 
beregnes i 2002. 
 

5.7 Bestandsforhold 

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

5.7.2 Forhold mellom vekst 0+ og tetthet av 0+. 
Fisketetthet kan påvirke fiskevekst, der lave tettheter av fisk forventes å gi bedre vekst. Forut-
setningen er konkurranse om en eller annen ressurs, vanligvis om føde og habitat, og at 
mindre konkurranse fører til økt vekst. Det ble imidlertid ikke funnet en sammenheng mellom 
lengde hos årsunger av laks og ørret og samlet tetthet av årsunger (Fig 31). 
Forklaringsverdien til tetthet for variasjoner i størrelse hos årsunger er liten (Tabell 3). Det ble 
heller ikke funnet statistisk signifikante forskjeller ved å sammenligne gjennomsnittslengde 
hos årsunger av laks og ørret med tetthet av årsunger for den enkelte art separat (Tabell 3). 
Lavere fisketetthet kan likevel tenkes å være en medvirkende årsak til bedre vekst, for 
eksempel i 2002 i forhold til i 2001 og 2003. Vanntemperaturen er imidlertid den faktor som i 
størst grad styrer fiskevekst i Suldalslågen, en faktor som overstyrer tetthetsavhengig vekst. 
Tetthetene av fisk i Suldalslågen er generelt lave og kanskje for lave til at tetthetseffekter på 
vekst lar seg påvise.  
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Fig. 31. Forholdet mellom total tetthet (antall pr. 100 m2) av årsunger (laks og ørret samlet) og lengde 
hos årsunger av laks (●) og ørret (○) ulike år i Suldalslågen i perioden 1977 til 2003. 
 
 
Tabell 3. Forhold mellom total tetthet av årsunger (laks og ørret samlet), tetthet av årsunger hos laks 
og ørret separat og gjennomsnittslengde ulike år for årsunger av laks og ørret i Suldalslågen i perioden 
1977 til 2003.  
 
 N LAKS ØRRET 
Tetthet 0+totalt/lengde 0+ 26 r2= 0.0456 p= 0.295 r2= 0.0546 p= 0.251 
Tetthet 0+ laks/lengde 0+ 26 r2= 0.095 p= 0.126   
Tetthet 0+ ørret/lengde 0+ 26   r2= 0.037 p= 0.348 
 
 

5.7.3 Forhold mellom temperatur og tetthet av 0+. 
Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom antall døgngrader i perioden juni til oktober og 
tetthet av årsunger (0+) av laks (Fig. 32). Snarere synes det å være en høyere tetthet av års-
unger i år med lav temperatur. En sammenheng mellom antall døgngrader og tetthet ble heller 
ikke dokumentert for ørret årsunger. Forholdet mellom temperatur og tetthet er imidlertid 
vanskelig å teste da det forutsetter lik rekruttering. 
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Fig. 32. Forholdet mellom tetthet av årsunger av laks (●) og ørret (○) og døgngrader første vekstse-
song i Suldalslågen i perioden 1977 til 2003. 
 
 

5.7.4 Forhold mellom lengde av 0+ og tetthet av 1+. 
Hvis store årsunger på høsten, og derved også høy vanntemperatur i vekstsesongen 
er av betydning for overlevelsen, var det forventet en økt overlevelse (målt som høy-
ere tetthet som 1+ påfølgende høst) av årsklasser med høy gjennomsnittslengde som 
0+ i forhold til årsklasser med lav gjennomsnittslengde. Ved å sammenligne størrel-
sen på årsunger av laks med tetthet av 1+ påfølgende høst i hele undersøkelses-
perioden (1977 til 2003), er det for laks og ørret ikke funnet en slik sammenheng 
mellom størrelse på 0+ og tetthet av 1+ påfølgende høst (Fig. 33). Selv år som både 
har store årsunger og høye tettheter av 0+, som for eksempel 2001, gir ikke høyere 
tettheter av 1+ påfølgende høst enn år med liten gjennomsnittslengde hos 0+ som for 
eksempel i 1999 og 2000. Det som fremkommer er en sammenheng, som ikke er 
statistisk signifikant (r2= 0.1504; p= 0.068), men som indikerer det motsatte, nemlig at 
år med liten gjennomsnittslende hos 0+ gir høyere tetthet av 1+ påfølgende høst (Fig. 
33). For ørret dokumenteres heller ikke en positiv sammenheng mellom størrelse på 
0+ og tetthet av 1+ påfølgende år (Fig. 33). Vårdata er ikke benyttet i sammen-
ligningen, da materialet her ikke var stort nok. 
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Fig. 33. Forholdet mellom lengde i mm hos årsunger av laks og ørret og beregnet tetthet av 
1+ påfølgende høst i Suldalslågen i perioden 1977 til 2003.  
 

5.7.5 Forholdet mellom bestand og rekruttering 
Mengde ungfisk av laks eller ørret i en elv vil være begrenset av tetthetsavhengige biotiske 
faktorer som konkurranse, predasjon, sykdom, parasitter, og av tetthetsuavhengige abiotiske 
faktorer som vannføring og temperatur. Tetthetsavhengige faktorer kan regulere populasjo-
nens størrelse så den tilpasses oppvekstområdenes ”bæreevne”, mens for eksempel kraftige 
endringer av vannføring og temperatur vil påvirke produksjonskapasiteten på oppvekstom-
rådene uavhengig av tetthet.   
 
Ved å se på forholdet mellom gytebestand, som for eksempel antall gytehunner eller mengde 
egg, og rekruttering over tid, er det mulig å vurdere om størrelsen på ungfiskbestanden er 
regulert av tetthetsuavhengige faktorer som f. eks. faktorer knyttet direkte til reguleringen av 
elva.  
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For laks er det funnet et signifikant tetthetsavhengig forhold mellom antall egg estimert fra 
fangst av voksen laks og beregnet tetthet av 0+ i elva i september (Fig. 34). I følge modellen 
for forholdet, y= 10.462 Ln(x) +16.71, gir særlig en økning av egg fra 0.5 til 2 pr. m2 en 
sterkere økning i antall 0+ enn ved høyere eggtettheter.  To egg per m2 tilsvarer ca. 200 - 250 
gytehunner (> 3 kg).  
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Figur 34. Forholdet mellom antall egg beregnet basert på fangst og tetthet av årsunger av laks påføl-
gende år i Suldalslågen basert på data fra perioden 1977 til 2003. Resultater fra perioden 1980 til 1986 
og 1989 er ikke tatt med i beregningene grunnet hurtige reduksjoner i vannføring (stranding) og 
utsettinger.  
 
Også forholdet mellom tetthet av 0+ og 1+ året etter var statistisk signifikant (p<0.01) (Fig. 
35), og indikerer en viss grad av tetthetsavhengig regulering. Særlig ved lave tettheter gir økte 
tettheter av 0+ mer 1+ året etter. Effekten avtar mye ved økende tettheter.  Slik regresjons-
modellen, y= 3.1358 Ln(x)-4.355, beskriver forholdet mellom 0+ og 1+, gir en økt tetthet av 
0+ en økt mengde 1+ selv ved 0+ tettheter opp i 50 ind./100 m2. 
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Fig. 35. Forholdet mellom beregnet antall årsunger (0+) av laks og 1+ året etter i Suldalslågen. Resul-
tater for perioden 1980 til 1986 og 1989 er ikke tatt med i beregningene grunnet hurtige reduksjoner i 
vannføring (stranding) og utsettinger.  
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Fig. 36. Forholdet mellom beregnet antall 1+ av laks og 2+ året etter i Suldalslågen, basert på 
resultater etter 1990.  
 
Forholdet mellom tetthet av 1+ og 2+ er statistisk signifikant (p<0.05) (Fig. 36), og indikerer 
også her en tetthetsavhengig regulering. Særlig ved lave tettheter gir økte tettheter av 1+ mer 
2+ året etter. Effekten avtar mye ved økende tettheter høyere enn 4- 5 1+ ind./100 m2, men 
selv 1+ tettheter opp i 8-10 ind./100 m2 gir økt tetthet av 2+. 
 
For ørret foreligger det ikke informasjon om gytebestandens størrelse. Det er derfor ikke 
mulig å beregne et forhold mellom gytebestand og rekruttering av ørret. Imidlertid er det 
mulig å se på forholdet mellom antall 0+ og antall 1+ i elva påfølgende år (Fig. 37). Forholdet 
var statistisk signifikant (p= 0.02), og indikerte som for laks en økning i tetthet av 1+ ved økt 
tetthet av 0+, særlig ved 0+ tettheter opp i 30 til 40 ind./100 m2. 
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Fig. 37. Forholdet mellom beregnet antall årsunger (0+) av ørret og 1+ året etter i Suldalslågen. 
Resultater berøres av perioden 1980 til 1985 er ikke tatt med i beregningene grunnet hurtige reduksjo-
ner i vannføring (stranding). 
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5.7.6 Forflytning av ungfisk 
I forbindelse med undersøkelsene av smoltutvandring (se Saltveit 2004), ble det i smoltfella 
fanget fisk som ikke var smolt. I hovedsak var dette 0+ (født året før fanget), men også 
enkelte år 1+, og de aller fleste var laks (Fig.38). Drivet var spesielt stort våren 2002 og 2003 
og dette kan knyttes til høyere tettheter av årsunger høsten 2001 og 2002. Imidlertid var også 
tettheten av årsunger høsten 2000 på samme nivå som høsten 2002, uten at det resulterte i et 
tilsvarende driv våren 2001. Fella er konstruert for å fange smolt og maskevidden er deretter. 
Årsunger av laks var små høsten 2000, noe som kan være årsak til at disse ikke i samme grad 
ble fanget i fella. Økende tetthet så m.a.o. ut til å gi større utvandring av sommergammel fisk 
om våren, dvs. en tetthetsavhengig utvandring som er en del av den tetthetsavhengige 
dødeligheten. Driv av nyklekkete årsunger på våren antas imidlertid ikke å ha vært et stort 
problem etter 1998 (Saltveit og Bremnes 2004), men som følge av et tetthetsavhengig 
forhold mellom bestand og rekruttering og at ”bæreevnen” ikke er nådd, har et 
redusert driv av nyklekkete årsunger en positiv effekt på produksjon av laks i elva i år med 
liten reproduksjon.   
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Fig. 38. Antall årsunger av laks fanget i smoltfella i Suldalslågen om våren i perioden 1997 til 2003, vist 
sammen med beregnede tettheter av årsunger foregående høst. Totalt antall ørret som ikke var smolt er 
også vist. 
 
 

6 KOMMENTARER 
 
Generelt synes naturlig høy gyting å gi høye tettheter av årsunger (0+) påfølgende sommer i 
norske lakseelver. En stor del av disse rekruttene kommer til å dø av naturlige årsaker første 
år, forårsaket av ulike tetthetsavhengige faktorer, som konkurranse, predasjon og sykdommer, 
og av tetthetsuavhengige abiotiske faktorer som vannføring og temperatur. De tetthetsav-
hengige faktorer sørger for at populasjonens størrelse tilpasses oppvekstområdets bæreevne 
(Haldane 1956, Elliott 1994), mens abiotiske faktorer forårsaker tetthetsuavhengig variasjon i 
vekst og overlevelse for eksempel gjennom kraftige endringer av vannføring og temperatur 
(Elliott 1994, 2001). Faktorene gir rammebetingelsene for produksjon (produksjonskapasitet). 
Disse faktorene gir ofte svært dynamiske rammebetingelser for produksjon i rom og tid, og 
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begrepet ”bæreevne” er derfor ikke statisk. Abiotiske faktorer kan forårsake store variasjoner i 
årsklassestyrke uavhengig av fisketetthet fordi slike faktorer kan gi endret produksjon og økt 
dødelighet i bestanden. En regulering i et vassdrag kan derfor således påvirke dødelighet 
uavhengig av populasjonens størrelse gjennom endring av vannføring og/eller temperatur. 
Hvor mye smolt en elv kan produsere vil derfor være bestemt av disse faktorene. 
 
I et elveøkosystem hvor produksjonskapasiteten (”bæreevnen”) er svært dynamisk både i rom 
og tid, og hvor både tetthetsavhengige biotiske og tetthetsuavhengige abiotiske faktorer virker 
samtidig eller dels sammen, vil det ofte være vanskelig å finne hvilke faktorer som regulerer 
populasjonen, og hvor mye de enkelte betyr. 
 
Forholdet mellom gytebestand, som for eksempel antall gytehunner eller mengde egg, og 
rekruttering over tid (Elliott 1994, 2001, Jonsson et al. 1998), gjør det mulig å vurdere i 
hvilken grad størrelsen på ungfiskbestanden er regulert av tetthetsavhengige eller av tetthets-
uavhengige faktorer, som f. eks. faktorer knyttet direkte til reguleringen av elva. Hvor mye 
som overlever kan være bestemt av elvas ”bæreevne”. Ofte kan en elv "mettes" med egg som 
deretter gir et antall 0+ ut over det elva kan fostre opp. Fluktuasjoner i mengde 0+ over det 
som trengs for å nå ”bæreevnen” trenger derfor ikke ha stor betydning for påfølgende tetthet 
av eldre laksunger og smolt. Det vil i de fleste tilfelle være en betydelig naturlig dødelighet. 
Ofte er det oppvekstarealer og næring for større laks- og ørretunger som er flaskehalsen. 
Teoretisk, først når naturlig dødelighet har brakt populasjonen ned på nivå med vassdragets 
bæreevne, vil tetthetsuavhengige dødelighetsfaktorer, føre til reproduksjonssvikt og redusert 
avkastning av voksen fisk. Imidlertid vil begge disse faktorene virke samtidig. En regulering i 
et vassdrag kan derfor således påvirke dødelighet uavhengig av populasjonens størrelse 
gjennom endring av vannføring eller temperatur. I elven Imsa i Rogaland synes tetthetsav-
hengig overlevelse å bestemme antall og biomasse av laksesmolt som forlater elva (Jonsson et al. 
1998), i hovedsak konkurranse om begrenset plass.  
 
Til beregning av bestand/rekrutteringsforhold i store elver som Suldalslågen, vil det være 
knyttet en del usikkerhet. Det er stor spredning i data vanskeliggjør mer presise konklusjoner. 
Dette kan knyttes til metodikk for beregning av bestandstetthet og til beregning av rekrutte-
ring. I store elver vil en slik vurdering forutsette at undersøkelsen av ungfisk på avgrensete 
områder langs land beskriver forhold i hele elva, noe de ikke gjør (se metodikk). Undersøkel-
sen beskriver relative endringer i tetthet over tid.  Imidlertid er det også en sannsynlighet for 
at undersøkelsen beskriver variasjonene i total tetthet av årsunger for hele elva over tid. Års-
unger er i stor grad er knyttet til de strandnære områder som dekkes av undersøkelsen. For 
større fisk vil sannsynligheten være mindre for en beskrivelse av total bestand, spesielt fordi 
disse i større grad vil kunne befinne seg på suboptimale områder utenfor de undersøkte områ-
dene, spesielt ved høye tettheter. Det må derfor knyttes en større usikkerhet til forholdet 
mellom årsunger og eldre fisk enn mellom egg og årsunger. Selv om det er en del metodiske 
problem knyttet til store elver, kan sammenhengen mellom 0+ og 1+ i elfiskefangsten vans-
kelig forklares på en annen måte enn at elektrofiske reflekterer variasjon i bestanden. 
 
For laks i Suldalslågen ble det funnet en signifikant sammenheng mellom antall egg og be-
regnet antall 0+ i elva, mellom antall 0+ og 1+ og mellom 1+ og 2+.  Høye årsungetettheter ga 
en respons med økt tetthet av 1+ laks i elva, særlig ved lave tettheter.  Rekrutteringen synes de 
fleste år har vært under produksjonskapasiteten, pga. lavt antall egg lagt per m2. Tetthetsav-
hengige biotiske faktorer, som konkurranse om oppvekstområder, synes derfor til en viss grad 
å styre størrelsen på bestanden av laksunger i Suldalslågen. Imidlertid forklarer ikke tetthets-
avhengige forhold hele variasjonen i tetthet av de ulike årsklasser. 
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Sammenhengen mellom egg og 0+ indikerer at omtrent halvparten (54 %) av variasjonene i 
0+ ikke er forklart av antall egg. Her kommer usikkerheten i beregningene av antall egg inn, 
som er gjort basert på fangst. For 1+ er 42 % av variasjonen i tetthet ikke forklart av tettheten 
av 0+ året før, mens 37 % av variasjonene i tettheten av 2+ ikke lar seg forklare av 1+ tett-
heten. Teoretisk antas det at tetthetsuavhengige faktorer dominerer populasjonsreguleringen 
dersom den ligger betydelig under ”bæreevnen”, mens tetthetsavhengige regulerende faktorer 
er dominerende når kurven for sammenhengen mellom rekruttering og bestand flater ut. 
Miljøfaktorer, der habitatkvalitet vil være en viktig parameter, bidrar ofte til å definere ”bære-
evnen”. 
 
I Suldalslågen synes således dødeligheten fra 0+ til eldre ofte å være høy, og bestanden av 1+ 
og eldre fisk nokså lav, men antallet varierer en god del mellom år. Ut fra regresjonsmodellen 
for sammenhengen mellom estimert tetthet av egg, her beregnet basert fangst, og 0+, vil 
forventet tetthet av 0+ avta betydelig når eggtetthet overstiger 4-6 egg per m2. Selv om 
tettheten av gytefisk skulle være feilestimert (jfr.Lamberg og Gilje 2003, Lamberg og 
Øksenberg 2003, Lura 2004), vil nivået på elvas bæreevne for 0+ og 1+ fisk likevel bli om lag 
det samme. Flaskehalsen synes å være faktorer som påvirker overlevelse hos større 
fiskeunger, og kan knyttes til både vannføring og temperatur. Antall voksen fisk kan ifølge 
Jonsson et al. (1998) økes i Imsa ved større rekrutteringsrate, dvs. større overlevelse på elv 
gjennom økt bæreevne og ved å redusere effekter av begrensende faktorer for livssyklus på elv. 
 
Resultatene som viser økt utvandring hos ungfisk på våren ved høye tettheter på høsten, anty-
der at oppvekstområdene ved lav vintervannføring kan være begrensende (plassmangel). I 
følge Elliott (1994) er dødelighet og utvandring hos de minste fiskeungene de viktigste tett-
hetsavhengige faktorer som regulerer størrelsen på populasjonene hos ørret.  
 
Flere mulige kritiske perioder for produksjon og overlevelse, flaskehalser, kan identifiseres 
for fiskeungene i Suldalslågen, knyttet til tetthetsuavhengige faktorer, særlig temperaturfor-
hold og/eller mangel på egnede oppvekstområder, habitat, for bestemte årsklasser. Ulike end-
ringer av naturlige forhold i vassdrag, som for eksempel som følge av en regulering, kan på-
virke flaskehalser og føre til populasjonsendringer, både positive og negative.  
 
Generelt er vinteren en flaskehals for laksefisk i elver under ekstreme klimaforhold (Cunjak 
1988, Heggenes et al. 1993, Fraser et al. 1995, Wahlen et al. 2002, Lund et al. 2003), men ikke 
bare temperatur og fiskestørrelse vil være avgjørende for overlevelsen. Liten overlevelse kan 
også skyldes mangel på egnet habitat, både om vinteren og om sommeren. Om vinteren vil laks-
unger søke skjul i substrat eller forflytte seg til mer strømsvake områder. Et hovedkrav til opp-
vekstområdet om vinteren vil være grovt substrat med hulrom for skjul og nok oksygen (Rimmer 
et al. 1983, Cunjak 1988, Heggenes og Saltveit 1990). Om vinteren reduseres vannføringen i 
Suldalslågen og store arealer tørrlegges. Restarealene som er vanndekket har mye sand og annet 
finpartikulært materiale, som reduserer skjulmulighetene (Bogen et al. 2004). Mindre vann-
dekket areal om vinteren gir sammentregning av fisk, økt konkurranse om en begrenset ressurs 
og kan derved gi økt dødelighet.  
 
Perioden undersøkt før Ulla-Førre reguleringen er bare på tre år, og kan være noe kort til å trekke 
en konklusjon om betydningen av størrelsen vanndekket areal og vannføring om vinteren for 
overlevelse. I Orkla viste imidlertid Hvidsten (1993) at minste vannføring om vinteren hadde 
stor betydning for smoltproduksjonen (Hvidsten et al. 2004). Vintervannføringens betydning 
ble forklart med at denne bestemte tilgjengelige arealer for oppvekst av ungfisk og 
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produksjon av næringsdyr. Tilsvarende fant Gibson og Myers (1988) og Cunjak og Therrien 
(1998), en positiv sammenheng mellom overlevelse hos laks og vintervannføring.  Økt over-
levelse i vintre med høy vannføring ble antatt å være en funksjon av habitattilgjengelighet 
(Cunjak et al. 1998).  
 
Forholdene om sommeren kan også begrense produksjon av laks og ørret.  Arealkravene er 
trolig større pga. høyere aktivitet. Store deler av oppvekstområdene om sommeren har også 
mye finpartikulært substrat i tillegg til teppemose (Bogen et al. 2004) og derved mangel på 
skjul også for eldre fiskeunger (Heggenes og Saltveit 2002). Det er sannsynlig at begroingen 
har økt i omfang sammenliknet med uregulert vassdrag (Johansen og Lindstrøm 2004). 
Sommerhabitatet er imidlertid i areal langt større enn vinterhabitatet, og kvantiteten vil 
kompensere noe for kvaliteten. Oppvekstområdene om sommeren ut fra dagens vannføring 
antas ikke i samme grad å være begrensende for 0+ som oppvekstområdene om vinteren.  
 
 
Fig. 39. Stasjon 6 nedstrøm 
Steinsholmen i Suldalslågen.  
Bildet viser sand, grus og 
teppemose på oppvekstområdet 
som nyttes av fisk om 
sommeren. Bildet er tatt i april 
2003 ved vannføringer på 12 
m³/s ved Suldalsosen. Om 
sommeren er området dekket 
av vann. Foto: Stein Johansen, 
NIVA. 
 
 
Det er tidligere gjort egne 
undersøkelser på mulige 
effekter av mose på fiske-
habitat i Suldalslågen. Om-
råder med mye teppemose 
har lavere tetthet av årsunger (0+) av laks og laksunger eldre enn 0+, enn områder uten slik 
mose eller hvor denne ble fjernet (Heggenes og Saltveit 1997,2002). Dette understøtter at 
sommerhabitat også kan være begrensende for ungfisk (Fig.39). Våren 1992 ble et område av 
elvebunnen, som vist på bildet ovenfor maskinelt rensket for mose. I 1992, 1993 og 1994 ble 
tetthet, habitatbruk og -preferanse hos laks- og ørretunger på områder med mose sammenlignet 
med områder der mose var fjernet. Ved alle sammenligninger ble det funnet statistisk signifikant 
(p< 0.05) lavere tettheter av eldre laksunger i områder med teppemose enn i områder der mosen 
var fjernet (Fig. 40). Med unntak av i 1994, da tettheten av årsunger generelt var lav i Suldals-
lågen, ble det også beregnet høyere tettheter av årsunger på området der teppemose var fjernet 
(Fig. 40). Forskjellene for 0+ var statistisk signifikant i 1992 og ved siste innsamling høsten 
1993. For ørret var resultatene ikke entydige.  
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Fig. 40. Beregnet tetthet av laksunger (antall pr. 100 m2) i Suldalslågen i område med teppemose og et 
der teppemose er fjernet i 1992 og i august og oktober 1993 og 1994. 

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

6.1 Vekst og overlevelse 
Det er også en nær sammenheng mellom vanntemperatur i vekstperioden og vekst (Elliott 
1989, Elliot og Hurley 2000, Forseth et al. 2001), og dermed produksjon og muligens tetthet. 
Lav temperatur på våren som følge av økt vannføring, er også en hypotese trukket fram som 
en av årsakene til lav overlevelse hos laks- og ørretunger fra 0+ til 1+.  Tidligere er det også 
funnet en dårlig kondisjon mot slutten av vinteren/våren hos laksungene (Saltveit 1995b). Lave 
temperaturer på våren og forsommeren kan ytterligere begrense laksungenes fødeopptak, vekst 
og overlevelse. Det var forventet at økt temperatur i Suldalslågen skulle gi bedre vekst, og at 
bedre vekst også skulle gi økt overlevelse. Resultatene indikerer klart positiv respons på 
veksten, men ikke overlevelse. Det ble heller ikke funnet forskjeller mellom de to prøveperio-
dene i kondisjon hos fisk.  
 
Vassdragsreguleringer vil endre betingelsene for vekst hos fisk gjennom endringer i 
vanntemperatur og vannføring. Vannføring vil ikke direkte påvirke fiskevekst, men endringer vil 
indirekte påvirke vekst gjennom for eksempel endringer i artssammensetning, konkurranse og 
næring. I Surna er lav temperatur om sommeren trukket fram som den viktigste faktor for 
redusert fiskevekst nedstrøms kraftstasjonen (Saltveit 1990b, Lund et al. 2003). Redusert 
fiskevekst i Surna medførte at laksunger på denne strekningen oppnådde smoltstørrelse ett år 
senere enn fisk på den ovenfor liggende strekning, henholdsvis etter 4 og 3 år, og derved til økt 
dødelighet i bestanden ved at fisk nedenfor kraftstasjonen hadde et lengre opphold på elv 
(Saltveit 1990b). De betydelige forskjellene i vekst i Surna ble ikke tilskrevet forskjeller i 
fisketetthet verken mellom år eller mellom strekningen ovenfor og nedenfor kraftstasjonen (Lund 
et al. 2003) eller mangel på næring (Saltveit et al. 1994). I Orkla økte smoltalderen med 0,5 år 
som følge av kaldt magasinvann (Hvidsten et al. 1996). I Alta er redusert temperatur tidligere på 
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sommeren trukket fram som en årsak til redusert fisketetthet i den øverste delen av elva (Forseth 
et al. 1996). Imidlertid observeres her bare minimale endringer i årlig vekstrate, fordi tidspunktet 
for best vekst endret seg i henhold til endringene i temperatur, altså fra tidligere å være best tidlig 
på sommeren til nå å være best sent i vekstsesongen (Jensen 2003). I Lærdalselva, som også må 
karakteriseres som sommerkald, har reguleringen kun ført til små endringer temperaturforhold, 
og endret fiskevekst og smoltalder etter reguleringen kan ikke påvises (Brooks et al. 1989).  Det 
rapporteres også om økt fiskevekst som følge av økt vanntemperatur etter regulering i andre 
elver og derved redusert smoltalder (se Jensen et al. 2002).  
 
Veksten til laks- og ørretunger i Suldalslågen må karakteriseres som relativt langsom, men har 
for alle årsklasser økt i hele perioden.  For årsunger er gjennomsnittslengden for eksempel større 
enn i Lærdalselva og i Surna nedstrøms kraftstasjonen (Saltveit 1986b, Lund et al. 2003).  
Langsom vekst betyr at fiskeunger må stå lengre tid på elv før de vandrer ut, noe som gir økt 
total dødelighet og lavere produksjon av smolt. Innen samme årsklasse i Suldalslågen var ørret 
alltid større enn laks. En noe bedre vekst hos 0+ ørret enn hos 0+ laks skyldes at ørret klekker 
tidligere og at den vokser over et større temperaturintervall enn laks (Allen 1940, Elliott 1975a,b, 
Gardiner og Geddes 1980, Jensen og Johnsen 1986, Forseth et al. 2001). Nyklekket yngel av 
ørret påvises i Suldalslågen i april og de fleste årsunger (0+) av ørret er oppe av grusen før 1. 
mai, mens laks først er oppe etter 1. juni (Saltveit et al. 1995a,b). Bedre vekst hos ørret i forhold 
til laks dokumenters i de fleste norske elver (Saltveit 1986b, Saltveit 1990b, Jensen et al. 2003, 
Lund et al. 2003). Forseth et al. (2001) beregnet at optimal temperatur for vekst hos laks i norske 
elver var så høy som 18.4 til 18.7 oC, som var overraskende siden laksunger i norske elver 
sjelden utsettes for temperaturer på dette nivå. 
 
En vanlig oppfatning er at økt tetthet vil påvirke vekst, der økt tetthet vil gi dårligere vekst 
(Grant og Kramer 1990, Bohlin et al. 1994, 2002, Jenkins 1999). Jenkins (1999) fant effekter 
av økt tetthet på vekst, men ikke på overlevelse og forflytning. For ørret ble tetthetsavhengig 
effekt på vekst funnet å være uavhengig av om konkurrenten var utsatt eller vill fisk (Bohlin 
et al. 2002). Tettheten av utsatt fisk på stasjonene i Suldalslågen har alle år vært svært liten og 
det er lite sannsynlig at reduksjon i utsettingene alene skal forklare den økte veksten hos 0+ 
og 1+ laks etter 1990. Forklaringsverdien fisketetthet har for variasjoner i størrelse hos 
årsunger var liten. Vanntemperaturen var den faktor som i størst grad forklarte variasjonene i 
fiskevekst i Suldalslågen. Lav bestandstetthet kan imidlertid spesielt i år med lav temperatur 
være en medvirkende faktor til bedre vekst enn forventet ut fra temperatur alene. Best vekst 
vil fremkomme ved samtidig lave fisketettheter og høy temperatur (Borgstrøm et al., i 
manus). I 2001 var imidlertid både bestandstettheten av laks og ørret høy, og 
temperaturforholdene og veksten god. I 2002 var også temperaturforholdene gode, om enn 
ikke som i 2001. Likevel var veksten bedre i 2002, som derfor delvis kan forklares ut fra i 
tillegg en lavere fisketetthet enn 2001.  
 
Ut fra overnevnte er det derfor forklarlig at en god sammenheng mellom temperatur og tetthet 
ikke ble funnet. Manglende sammenheng kan også skyldes at fisketetthetene i Suldalslågen 
generelt er lave, og ikke høye nok til å påvirke vekst.  
 
Årsunger og 1+ av laks og ørret var høsten 2001 til 2003 signifikant større enn i de tre forut-
gående år. I 2001 hadde 1+ samme lengde som 1+ i 1998. Bedre vekst i den siste prøveperio-
den, 2001 til 2003, skyldes sannsynligvis en økning i vanntemperatur (se Fig. 41).  Ettersom 
laks og ørret også generelt vokser mest tidlig i vekstsesongen (Forseth et al. 2001), vil en 
temperaturøkning ha størst effekt relativt tidlig i sesongen.  Det er imidlertid dokumentert en 
viss fleksibilitet i dette. I Alta ble det sannsynliggjort at veksten til laksunger avtok på for-
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sommeren etter reguleringen på grunn av lavere temperatur, men økte senere på sommeren 
(Næsje et al. 1998).   
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER

D
Ø

G
N

G
R

A
D

ER

1998 1999 2000 2001
2002 2003

 
 
Fig. 41. Antall døgngrader i Suldalslågen ved Tjelmane i perioden mai til september 1998 til 2003. 
 
Døgngradtallet i vekstsesongen er alltid høyere i den siste prøveperioden enn i den første. 
Imidlertid er manøvreringsreglementet det samme i siste halvdel av juli og august i den siste 
prøveperioden som i den første. Høyere temperatur i august i den siste perioden tilskrives 
bedre sommervær og høyere temperatur i Suldalsvatn, som skyldes lite snø i fjellet og at 
mesteparten av snøsmeltingen var over i juli (Magnell et al. 2004). Det kan se ut som om for-
skjellene årene imellom i august for en stor del kan forklares ut fra lufttemperaturene 
(Magnell, pers.medd.), og årene 2001 til 2003 kommer således heldig ut.  
 
De første laksungene 0+ påvises i juni hadde en gjennomsnittslengde på ca. 28,5 mm og det 
var ikke forskjeller mellom år. I begynnelsen av juli i hele perioden 1998 til 2003 var det 
ingen signifikante forskjeller mellom år i gjennomsnittslengden til årsunger av laks fanget 
under elektrofisket, som varierte fra 29,2 mm (1998) til 32,4 mm (2000), men de var statistisk 
signifikant større (p< 0.05) enn i juni (driv og elektrofiske over gytegroper).  Det er derfor 
rimelig å anta at veksten hos årsunger av laks i all vesentlig grad profiterte på økt vanntempe-
ratur i juli og utover (”swim up” foregår i juni), selv om de som kommer opp av grusen tidlig 
i juni også vil ha glede av økt vanntemperatur i juni som følge av redusert vannføring. For 
årsunger av ørret, som påvises frittlevende i slutten av mars begynnelsen av april, og for 
årsklassene eldre enn 0+ av begge arter må bedre vekst hovedsakelig tilskrives endret manøv-
rering og økt temperatur i mai, juni og første del av juli som følge av manøvreringen.  
 
Hvis høyere vanntemperatur i vekstsesongen, er av betydning for overlevelsen, var økt over-
levelse (målt som høyere tetthet av 1+ påfølgende høst) av årsklasser med høy gjennom-
snittslengde som 0+ i forhold til årsklasser med lav gjennomsnittslengde, forventet. En 
sammenheng mellom temperatur/størrelse og tetthet ble ikke funnet.  Selv år som både har 
store årsunger og høye tettheter, ga ikke høyere tettheter av 1+ påfølgende høst enn år med 
liten 0+. Observasjonen antyder snarere motsatte, nemlig at liten gjennomsnittslengde hos 0+ 
gir høyere tetthet av 1+ påfølgende høst. Ingen av de to prøveperiodene fra 1998 til 2003 
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skiller seg ut med tanke på overlevelse. En konsekvens av bedre vekst i den siste perioden 
(2001-2003) i Suldalslågen var imidlertid en tidligere smoltifisering, allerede etter to vekst-
sesonger (Saltveit 2004), og som derved reduserte dødelighetstapet på elv og bidrar til økt 
smoltutvandring og smoltproduksjon.   
 
At store årsunger på høsten ikke ga høyere tetthet av 1+ påfølgende høst var et nokså uventet 
resultat. Forklaringen kan knyttes til metabolisme hos fisk som øker med økende temperatur. 
Vinteren kan i så måte være kritisk. I Alta har vintertemperaturen i den øverste delen økt etter 
reguleringen og økt energitap som følge av økt metabolisme er trukket fram som en mulig 
årsak til lavere ungfisktetthet her etter reguleringen (Næsje et al. 1998), og at det trolig skjer 
en energiavhengig dødelighet i løpet av vinteren (Ugedal et al. 2002). Det er dokumentert at 
stor størrelse ved start av vinteren for årsunger ikke alltid trenger være den beste strategi for å 
oppnå høyere overlevelse gjennom vinteren (Schultz og Connover 1999, Connolly og 
Petersen 2003). Hvis næring er begrensende vil relativt høye vanntemperaturer om vinteren 
(Suldalslågen er vintervarm) skape større metaboliske problemer for stor enn liten fisk (Hayes 
2000, Connolly og Petersen 2003). 
 
Det ble imidlertid funnet at årsunger av både laks og ørret var større om våren enn foregående 
høst. For ørret var forskjellene i størrelse betydelige, mens de for laks var mindre og ikke 
alltid statstisk signifikante. Forutsettes det at laks- og ørretungene ikke vokser gjennom 
vinteren, betyr dette at en økning i gjennomsnittslengde skyldes at de minste individene er 
blitt borte og indikerer en større dødelighet hos de minste fiskene. I viss vekst etter avslutning 
av undersøkelsene på høsten kan tenkes. 
 
Mangel på næring er trukket fram som årsak til svært dårlig vekst hos årsunger av laks i 1983.  
Gjennomsnittslengden var da langt lavere enn det som var forventet ut fra temperaturforholdene i 
elva. Året før inntraff en større utrasning i Sandsavatn, som medførte en kraftig tilslamming i 
Suldalsvatn og Suldalslågen (Skulberg og Kotai 1984). Dårlig vekst ble relatert til at nærings-
grunnlaget, og forhold for opptak av næring var påvirket (Saltveit 1986a). Driv av zooplankton 
ut av Suldalsvatn var svært lavt. Vekst hos årsunger av laks, som på sommeren er svært avhengig 
av zooplankton som føde (Lillehammer og Saltveit 1979), ble mer påvirket enn vekst hos ørret. 
Tettheten av årsunger dette året var ikke unormalt lave, men det var tetthetene av 1+ året etter. 
Da dette skjer i perioden med hurtige endringer i vannføring (se senere), er det vanskelig å si om 
lave tettheter skyldes dårlig vekst eller er forårsaket av stranding. I Lærdalselva ble det et år 
dokumentert en betydelig negativ effekt både på tetthet og vekst som følge av at sand fra en 
utrasning tettet hulrom i substratet (Saltveit 1986a).  
 
I de første ti årene etter reguleringen var det en svak tendens til nedgang i årsungenes 
gjennomsnittslengde i elvas lengderetning, men variasjonene i lengde mellom ulike år var store 
(Saltveit 2000). I perioden 1990 til 1998 fremkom ingen klar tendens til vekstendring i elvas 
lengderetning. Laks og ørretunger som vokste opp i den midterste delen av elva hadde da en 
bedre tilvekst enn de øverst og nederst i elva. Dette er også tilfelle for perioden 1998 til 2003, 
spesielt for laksungene. Etter 1990 har det også vært en gradvis økning av 
gjennomsnittslengdene hos årsungene til laks innen de ulike lokalitetene (Saltveit 2000), selv om 
det er store variasjoner mellom år. En ytterligere økning i vekst på lokalitetene påvises de fleste 
år etter 2000 og forklares ved høyere temperatur. 
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6.2 Tetthet 
Fra 1977 fram til høsten 1980 (før Ulla-Førrereguleringen) var de beregnede tettheter av både 
laks og ørret i Suldalslågen stabile (ikke statistisk signifikante forskjeller mellom årene) (Saltveit 
1996). De første årene etter Ulla-Førre-utbyggingen (fram til 1985), var det relativt store sving-
ninger i den beregnete tetthet av fiskeunger, spesielt for årsunger, av både laks og ørret. Tettheten 
av laksunger var i denne perioden alle år unntatt i 1981 lavere enn det den var før utbyggingen. 
En gradvis nedgang i tettheten av eldre laksunger vises også. For årsunger av ørret var tettheten 
alle år i denne perioden høyere enn det den var før utbyggingen, med unntak av 1984. Tettheten 
av ørret eldre enn 0+ økte imidlertid ikke. Årsaken til lavere tettheter av laks og store variasjoner 
var at minstevannføringen fram til 1986 ble målt nederst i elva, mens den ble sluppet øverst. 
Dette medførte hurtige reduksjoner i vannføring når vannføringen ved Tjelmane ble endret om 
høsten som angitt i reglementet, men også i periodene når minsteslipp fra dammen skulle 
tilpasses tilsiget fra det nedenforliggende restfeltet, som til tider kunne gi pålagt minstevann-
føring. Konsekvensene for fisk var økt dødelighet som følge av tørrlegging (stranding). De 
hurtige reduksjonene var mest fremtredende øverst i vassdraget, og det var også her virkningene 
på fisketetthet var størst (Saltveit 1996). Økt dødelighet som følge av stranding er dokumentert 
eller er trukket fram som en mulig årsak til reduserte tettheter av ungfisk og redusert avkastning 
av voksen fisk i flere andre regulerte vassdrag (Hvidsten 1985, Arnekleiv et al. 1994, Saltveit 
1990b, 2001, Forseth et al. 1996).  
 
Det er beregnet at senkningshastigheter lavere enn 0,22 cm/min eller ca.15 cm i timen kan 
bidra til å redusere stranding ved at fisk gis mer tid til å forflytte seg (Saltveit et al. 2000, 
2001). Mye av årsaken til økning i beregnet mengde fisk etter 1986 ble tilskrevet endret manøv-
rering av Suldalslågen med mer forsiktig vannføringsreduksjon (maksimal nedtapping 3 % pr. 
time). Målepunktet ble også flyttet opp til dammen.  Etter 1986 har det fram til 1993 for laks og 
1994 for ørret, med unntak av 1989, vært en gradvis økning i tetthet av årsunger (0+). Tetthet av 
eldre laksunger og ørretunger er imidlertid fremdeles lav og viser små variasjoner i forhold til 
årsungetetthetene. De er imidlertid ikke signifikant lavere enn årene før utbyggingen. Den kraf-
tige reduksjonen i tetthet i 1989 ble tilskrevet et uhell med dammen, da en uforutsett stengning 
medførte hurtig tørrlegging av oppvekstområdene og stranding av fisk (Saltveit 1989). En til-
svarende stengning av dammen fant sted i 1986. Dette kan også ha ført til stranding av fisk, men 
eventuelle skader på ungfisk ble kompensert for gjennom utsetting i 1986, derfor høyere tettheter 
av 1+ dette året. 
 
Den sterke reduksjonen i tetthet av årsunger i Suldalslågen etter 1994 faller sammen med en 
tilsvarende dramatisk nedgang i gytebestanden av laks i elva etter 1993 (Sægrov et al.  1997). 
En tilsvarende reduksjon i tetthet etter 1994 fant ikke sted hos ørret.  Reduksjonen i tetthet av 
laks skyldes derfor et forhold som har påvirket bestanden av laks og ørret ulikt (Saltveit 1995a, 
1996), trolig knyttet til ulike reproduksjonsforhold og -muligheter. Årsaken er trolig mangel på 
gytelaks. Endret vannkvalitet, som for eksempel økt forsuring eller forhold knyttet til 
reguleringen, skulle forventes å påvirke bestandene av ørret- og laksunger på elv nokså likt. 
Mangel på gytelaks ser ikke ut til å ha sammenheng med ungfisktettheter tidligere år på elv. 
Tettheten av årsunger og eldre laksunger årene før er ikke spesielt lave og indikerer ikke at svikt 
i antall gytelaks skyldes reproduksjonssvikt på elv. For perioden 1986 til 1993 beregnes en 
økning i årsungetetthet og heller ingen antydning til reduksjon i tetthet av 1+, 2+ og 3+ laks 
fremkommer. Disse er relativt stabile og like sammenlignet med tidligere år, bortsett fra 1986 og 
1987 (utsettinger, se ovenfor). Fangstene av voksen fisk har imidlertid variert mye i 
Suldalslågen. Dette indikerer at smoltens overlevelse i havet varierer mye fra år til år, og er 
med på å understøtte at nedgangen i gytefisk er forårsaket av forhold utenfor elva, som 
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endringer i sjøtemperatur, lakselus og fangst i havet. Dette er vurdert nærmere av Sægrov og 
Helen (2004). 
 
Hvis endret vannkvalitet har hatt negativ effekt på fiskebestandene i Suldalslågen, burde dette 
fremkomme som en relativt større reduksjon i fisketetthet i de nedre deler av elva sett i forhold til 
den øverste delen, noe som ikke ble påvist (Saltveit 2000). Dette fordi redusert vannføring økte 
effekten fra surere restfelt på vannkvaliteten i selve Suldalslågen nedstrøms dammen, spesielt i 
de nederste deler av elva. Effekten av vannkvalitet på fisk har blitt undersøkt flere forsknings-
grupper, men med faglig uenighet om konklusjonene, idet fremkommer resultater som viser at 
vassdraget både er og ikke er skadet av forsuring (se Scholden et al. 2001, Poleo et al. 2002, 
Blakar et al. 2004).  
 
De svært lave tettheter av årsunger i perioden 1994 til 1997 får konsekvenser for påfølgende 
tettheter av 1+ og 2+, som reduseres. Ellers i perioden 1978 til 2003 har disse tetthetene vært 
relativt stabile (med enkelte unntak). Tettheten av eldre laksunger var i 1994 til 1997 også så 
lav at de ga et mindre antall smolt enn år med høyere rekruttering (Saltveit 2004). For 1996 
ble noe av reduksjonen i bidraget til smoltproduksjonen kompensert for gjennom økt vekst og 
derved tidligere smoltifisering.  
 
Det er kun et begrenset antall elver der det er foretatt kontinuerlige undersøkelser på ungfisk 
over flere år og hvor materialet er delt i årsklasser. En sammenligning av tettheter mellom 
store elver vil også være forbundet med en viss usikkerhet (se metodikk).  
 
I Surna ble det i 1984, 1985 og 1998 beregnet langt høyere tettheter av eldre laksunger enn av 
årsunger, spesielt ovenfor kraftstasjonen (Saltveit og Brodtkorp 1999). Til tross for at tettheten 
av årsunger i 1984 var lav, var det en dominans av eldre fisk i 1985. Misforholdet er ikke enkelt 
å forklare. Undersøkelsen i Surna i 2002 ga langt høyere tettheter av både 0+ og 1+, og noe av 
årsaken til dette er lavere vannføring og høyere temperatur enn ved de tidligere undersøkelsene 
(Lund et al. 2003). I 2002 var det i Surna også et mer forventet samsvar mellom tetthet av 
årsunger og eldre fisk, da tettheten av eldre fisk var 50 % lavere enn for årsunger, men forholdet 
mellom eldre og 0+ gjelder ikke for samme årsklasse.   
 
I følge Lund et al. (2003) var de lave tetthetene i 1984, 1985 og 1998 ikke en effekt av lite 
gytefisk.  Laksefangstene i Surna i året før disse undersøkelsene var mindre enn i 2001, men 
ikke så små at det indikerer en liten gytebestand og vesentlig redusert rekruttering.  Mulige 
årsaker til lavere tettheter nedstrøms kraftverket er større dødelighet som følge av dårligere 
vekst, dødelighet knyttet til stranding i forbindelse med stans i kraftverket, ulike gyteforhold 
og antall gytefisk og forskjeller i oppvekstområdenes egnethet for ungfisk (Saltveit og 
Brodtkorb 1999, Lund et al. 2003). Det er på strekningen nedenfor kraftverket i Surna en 
økende avsetning av finere masse av grus og sand, og vannføringen er her ikke stor nok til å 
gjøre den viktige utspylingen av finmasser fra vassdraget (Lund et al. 2003). I Lærdalselva 
viste sammenlignbare år mindre enn halvparten så mange eldre laksunger som årsunger året 
før (Saltveit 1986b). Det ble i Lærdalselva et år dokumentert en betydelig negativ effekt både 
på tetthet og vekst som følge av at sand fra en utrasning tettet hulrom i substratet. Effekten av 
sand og mose på oppvekstområdene i Suldalslågen er omtalt tidligere. 
 
I Eira ble det i 2001 og 2002 beregnet tettheter av ungfisk på samme nivå som i Suldal 
(Jensen et al. 2003). Imidlertid vanskeliggjør høyere vannføring i 2002 en sammenligning 
med 2001 (se metodikk og Jensen et al. 2003). I 2001 ble det beregnet en gjennomsnittlig 
tetthet av årsunger på ca. 31 fisk pr. 100m2. Som 1+ i 2002 utgjorde disse en tetthet på 10,4 
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fisk pr. 100m2, som gir et prosentvis forhold mellom 0+ og 1+ (overlevelse) på 33,5 % og 
som ligger innenfor det som enkelte år er beregnet i Suldalslågen. Det er vanskelig å gjøre en 
sammenligning med Alta. Her inngår ikke årsunger i estimatene (Ugedal et al. 2002). Tett-
hetene av 1+ og 2+ er imidlertid høye sammenlignet med Suldalslågen, men på grunn av store 
årlige variasjoner i vannføring, er disse tetthetene beregnet på bakgrunn av modeller for å 
kunne vurdere bestandsendringer over tid som ikke skyldes variasjoner innen de ulike stasjon-
ene forårsaket av vannføring og endring av denne (Forseth et al. 1996, Næsje et al. 1998). I 
Suldalslågen skiller ingen av de to prøveperiodene fra 1998 til 2003 seg ut med tanke på 
overlevelse. 
 

7 KONKLUSJON 
Vekst hos fiskeungene var positivt korrelert mot vanntemperatur og til en viss grad negativt 
korrelert mot tetthet. Det siste forholdet var ikke signifikant, men lavere tetthet var enkelte år en 
medvirkende årsak til bedre vekst enn forventet ut fra temperatur alene. 
 
Det dokumenteres økt fiskevekst som følge av økt vanntemperatur i den siste prøveperioden 
sammenlignet med den første. Dette tilskrives økt vanntemperatur som følge av redusert 
vannføring og som følge av værforholdene om sommeren. Veksten til årsunger av laks skjedde 
hovedsakelig i perioden juli til oktober. For årsunger av ørret og eldre årsklasser av begge arter 
skyldes bedre vekst også økt vanntemperatur i mai, juni og juli forårsaket av redusert vannføring.  
 
Det ble ikke funnet sammenheng mellom temperatur og tetthet av årsunger eller mellom størrelse 
av årsunger og tetthet. Det ble heller ikke funnet en positiv sammenheng mellom størrelse hos 
årsunger og tetthet av 1+ påfølgende høst. Bedre vekst synes derfor ikke å resultere i høyere 
tettheter av fisk.  
 
Bedre vekst har imidlertid ført til at fisk står kortere tid på elv, noe som har redusert 
dødelighetstapet og økt antall smoltsom vandrer ut og smoltproduksjonen.  
 
Økt tetthet av 1+ laks og ørret på høsten og våren i den andre prøveperioden kan indikere positiv 
effekt av spyleflom om høsten på oppvekstområdene. To årsklasser hos laks, 1992 og 1993, er 
karakterisert som sterke, idet de ga høyere tettheter av 1+ og 2+. Dårlig vekst gjorde at bidraget 
til smoltantall fra disse ikke er høyere enn andre årsklasser med lavere utgangstettheter av 0+. 
 
For laks ble det funnet et signifikant tetthetsavhengig forhold mellom både gytebestand og 
antall egg og tetthet av 0+, og mellom antall 0+ og 1+ og mellom 1+ og 2+.  Sammenhengene 
viser at bestanden i hovedsak er regulert av tetthetsavhengige faktorer, og at antall 0+, 1+ og 
2+ laks de fleste år har vært under ”bæreevnen”. Det samme gjelder for ørret.  
 
For begge arter angir resultatene en betydelig dødelighet fra 0+ til 1+, og ingen av de to 
prøveperiodene fra 1998 til 2003 skilte seg ut med tanke på overlevelse.   
 
Oppvekstområdene om vinteren er en begrensende faktor. Oppvekstområdene om sommeren 
er ikke en begrensende faktor for årsunger (0+). Sommerhabitat kan være begrensende faktor 
for 1+ fisk og eldre på grunn av sand og mose.  
 
Laks og ørretunger har signifikant lavere kondisjon om våren enn om høsten og  
de har ikke fått høyere kondisjon i den andre prøveperioden sammenlignet med den første, 
verken om våren eller om høsten.  
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VEDLEGG 1. Stasjonsbeskrivelse 
 
 
Stasjon 1 ligger ca. 200m nedenfor 
utløpet fra Suldalsvatn på nordsiden av 
elva. Øverste del av lokaliteten er nokså 
langsomtrennenede, mens den nederste 
delen har et hurtigrennende og 
turbulent parti. I midtre del er det en 
liten kulp. Substratet består av stor stein 
med innslag av blokk. Øverst er det 
også en del sand. Det er sparsomt med 
vegetasjon og det er bra med hulrom 
mellom steinene. 

 
 
 
Stasjon 2 ligger på nordsiden ca. 2 km 
nedstrøm Suldalsosen. Vannføringen er 
laminær til turbulent. Substratet består 
av knyttneve til hodestore stein. 
Sparsomt med vegetasjon, men det er 
akkumulert en del kvist langs 
elvebredden. Tidvis (spesielt 
våren)sterkt begrodd av trådformete 
alger. Langgrunt. 
 
 

 
 
 
Stasjon 3 ligger på nordsiden av Suldalslågen 
ved idrettsplassen. Lokaliteten strekker seg fra 
en kunstig steinsetning, røys, i bildets forkant 
og strekker seg 50 m oppover. Knyttneve til 
hodestore stein. Sparsomt med vegetasjon 
Relativ hurtig, svakt turbulent vannføring. 
Smal og brådyp. 
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Stasjon 4 ligger 300m oppstrøms 
”Lunde bro” på elva nordside ved 
treklynge. Vannføringen er fra laminær 
til turbulent. Høyeste vannhastigheter i 
øverste del som er en strykstrekning. 
Små til knyttneve store stein. En god 
del sand og grus, men ikke vegetasjon. 
Et typisk område for årsunger av fisk.  
 
 
 

 
 
Stasjon 5 ligger ved Lindum og strekker seg 
fra hytte i forgrunnen og 50m nedover. 
Relativt langsom vannhastighet, men noe 
hurtigere hastighet der vannet renner over 
forbygninger bygd ut i elva. Substratet 
varierer fra knyttneve store stein mellom 
forbygningen til hodestore stein i 
forbygningene. Mellom forbygningene har 
lokaliteten også en del sand og grus og 
vegetasjon av noe teppemose og gras. 
Mengden gras har økt de senere år. 
 
 
 
 
 

 
 
Stasjon 6 ligger på nordsiden av elva 
like nedstrøms Steinsholmen. Langsom 
laminær til turbulent strøm over et 
substrat som består av knyttneve store 
stein. Hulrommene mellom stein er 
fullstendig gjenfylt med grus og sand 
og over store områder er substratet 
fullstendig dekket av teppemose. 
 



 

62 

 
Stasjon 7 ligger på elvas sørside rett 
motsatt klekkeriet. Vannhastigheten er 
relativt langsom og laminær til svakt 
turbulent. Substratet består av 
hodestore og større stein og området 
der stasjonen ligger er en gammel 
forbygning. Vegetasjon av elvemose. 
Smal og brådyp. 
 
 
 

 
 
Stasjon 8 ligger på nordsiden av elva 
like oppstrøms Mo bru. 
Strykstrekning, bestående av små til 
knyttneve store stein med et relativt 
stort innslag av sand og grus. Noe 
teppemose og alger. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stasjon 9 ligger på sørsiden av elva og 
strekker seg fra restene av gamle 
bropilarer i forgrunnen og 50 m oppover. 
Laminær til turbulent strøm. Hodestore 
til større stein med vegetasjon av 
elvemose, teppemose og alger. Også 
innslag av annen vannvegetasjon. Svært 
sumpaktig langs land, der gras nå vokser 
helt ut i elvekanten. 
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Stasjon 10 ligger rett oppstrøm utløpet av 
Fossåna. Lokaliteten strekker seg fra bildets 
forkant og 50 m oppover. Stasjonen har 
turbulet til laminær langsom strøm langs 
land. Substratet er små til knyttneve store 
stein sammenpakket i sand og grus og med 
vegetasjon av teppemose. Langs land finnes 
en del mindre pytter. I de senere år har det 
også tiltatt med vegetasjon av gras. Bred og 
langgrunn. 

 
Stasjon 11 like rett oppstrøms 
”Hiimsfallene” og strekker seg fra en 
større kulp i forkant av lys stein og 50 m 
oppover. Lokaliteten har høy 
vannhastighet og turbulent strøm. 
Substratet består av store stein og blokk 
der noen stikker oppover vannflaten. Mye 
teppemose.   
 
 
 

 
 
Stasjon 12 ligger rett nedenfor 
”Hiimsfallene” og strekker seg fra 
bildets forkant og 50m nedover. 
Hodestore og større stein og turbulent 
strøm. Langs land en del pytter med 
stillestående vann. Sparsomt med 
vegetasjon, men innslag av teppemose, 
særlig øverst, og alger. 
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Stasjon 13 (bilde til venstre) ligger ved Hiim og 
strekker seg fra bildets forkant og 50 m oppover 
til odde i bakgrunnen. Hovedsakelig langsom 
laminær strøm. Sri strøm ved lavere vannføring 
om våren. Øverst et større grunt parti med 
nærmest stillestående vann. Substrat av små 
stein, sand og grus. Noe vegetasjon av alger og 
teppemose, mest i lokalitetens ytterkant der det 
også finnes noe elvemose. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stasjon 14 (bilde til høyre) ligger på 
nordsiden av elva mellom Litlehaga bro 
og utløp av liten bekk i bakgrunnen. 
Langsom strøm øverst, men mer 
hurtigrennende med turbulent strøm 
nederst. Små stein sammenpakket i sand 
og grus, med vegetasjon av teppemose. 
Langs land sand, og en sandbanke finnes 
også i lokalitetens midtparti noe ute i elva. 
 

 
 
Stasjon 15 strekker seg fra gamle Litlehaga bro 
og 50 m oppover. Nederst nærmest 
stillestående vann og dypt, men ellers relativt 
hurtigrennende, men lite turbulens. Storsteinet 
med vegetasjon av teppemose i lokalitetens 
ytterkant. 
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Stasjon 16 strekker seg fra Tjelmane bro og 50 
m oppover. Hovedsakelig små stein 
sammenpakket i sand, grus og leire. Nederst 
tett teppe med vassoleie. Spredt innslag av 
alger og noe elvemose i lokalitetens ytterkant. 
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VEDLEGG 2. Totalt antall fisk  
 
Total antall fisk fanget ulike år om høsten i Suldalslågen for 
beregning av bestandstetthet, og størrelsen på det 
undersøkte areal. Utsatt fisk er ikke med.   

 
 

Antall fisk 
 
LAKS   ØRRET 

Areal 
(m2) 

OKTOBER  1978  928                585 3150 

OKTOBER  1979  838                561 3200 

SEPTEMBER 1980  426                783 2188 1) 

SEPTEMBER 1981  1221             1123 3343 

OKTOBER  1982  598                847 3100 

OKTOBER  1983  605                613 2189 

OKTOBER  1984  405                512 3838 

SEPTEMBER1986 1756             1668 3198 

OKTOBER  1987  778                573 2265 

SEPTEMBER 1988  764                516 2606 

OKTOBER  1989  391                626 2518 

OKTOBER  1990  940                 668 3068 

OKTOBER  1991  956                 851            2902 

SEPTEMBER 1992 1321               1123 3169 

SEPTEMBER 1993 1458               1437 3086 

SEPTEMBER 1994      744               1791 3197 

OKTOBER  1995   374               1148 3193 

SEPTEMBER 1996   386               1123 3184 

SEPTEMBER 1997   308                 954 3375 

SEPTEMBER 1998   520                 862 3363 

SEPTEMBER 1999   617              1154 3503 

SEPTEMBER 2000   689              1113 2832 

SEPTEMBER 2001   999              1256 3155 

SEPTEMBER 2002   782              1110 3503 

SEPTEMBER 2003 1005              1494 2999 

 
1) 14 lokaliteter 
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VEDLEGG 3. Tetthet av ungfisk 
 
 
Tetthet av ulike årsklasser av laks ulike år 
 

 0+ K.I. 1+ K.I. 2+ K.I. 3+ K.I. 
1976         
1977         
1978 20,31 1,15 9,35 0,36 2,45 0,08 0,29 0,03 
1979 20,16 1,22 6,15 0,31 2,57 0,02 0,18 0,35 
1980 9,97 1,28 8,27 0,82 3,6 0,1 0,09  
1981 30,07 1,24 7,27 0,14 2,34 0,04 0,16 0,04 
1982 12,91 0,91 5,74 0,32 2,26 0,03 0,26  
1983 21,8 1,65 6,74 0,44 2,2 0,05 0,41 0,05 
1984 7,15 1,23 2,93 0,27 1,94 0,11 0,48 0,04 
1985         
1986 33,69 1,01 19,71 0,2 4,06 0,06 0,42 0,05 
1987 24,94 4,37 11,4 0,47 5,9 0,19 0,3 0 
1988 26,45 1,86 4,78 0,24 2,4 0,17 0,11  
1989 12 0,82 3,87 0,3 1,07 0,04 0  
1990 28,88 2,67 5,58 0,27 2,54 0,07 0,19 0 
1991 31,59 3 4,95 0,54 1,57 0,16 0,1 0 
1992 45,04 3 5,19 0,24 0,99 0,05 0,03 0 
1993 49,08 3,84 9,01 0,48 1,69 0,09 0,09 0 
1994 14,05 1,68 9,56 0,44 2,82 0,12 0,38 0,04 
1995 5,57 0,22 4 0,09 1,96 0,05 0,44 0 
1996 10,05 0,75 1,78 0,28 1,33 0,05 0,283 0,0003 
1997 7,05 0,59 2,28 0,2 0,71 0,14 0,03 0 
1998 15,03 0,87 1,29 0,17 0,87 0,05 0,03 0 
1999 14,1 0,9 4,8 0,2 0,5 0,03 0,06  
2000 22,15 0,71 3,99 0,46 1,38 0,1   
2001 32,27 1,5 3 0,2 0,57    
2002 18,92 0,94 5,18 0,31 0,47 0,05 0,15  
2003 28,98 1,1 5,4 0,2 1,07 0,04   
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Tetthet av ulike årsklasser av ørret ulike år 
 

 0+ K.I. 1+ K.I. 2+ K.I. 3+ K.I. 
1976         
1977         
1978 17,5 0,66 2 0,12 0,35 0 0,03  
1979 15,88 0,68 2,58 0,2 2,57 0,03 0,03 0 
1980 35,26 1,4 4,18 0,48 0,66 0,06   
1981 32,33 1,05 4,33 0,33 0,2 0,06   
1982 25,18 0,94 3,51 0,13 0,72 0,05 0,19  
1983 27,05 1,77 4,25 0,4 0,62 0,04 0,09  
1984 11,76 1,11 2,86 0,26 0,83 0,16 0,2 0,2 
1985         
1986 52,64 1,57 4,32 0,27 0,82 0,09 0,09  
1987 23,56 2,13 5,57 0,97 1,36 0,17 0,04 0 
1988 19,05 1,05 2,4 0,58 0,9 0,33 0,09  
1989 24,55 1,3 2,86 0,31 0,4 0,04 0  
1990 21,09 1,46 3,37 0,21 0,7 0,04 0 0 
1991 28,96 2,22 5,21 0,88 1,42 0,16 0,07 0 
1992 39,93 2,45 2,67 0,25 0,42 0,24 0,03 0 
1993 47,58 1,98 5,02 0,26 0,68 0,03 0,12 0,17 
1994 57,16 2 5,36 0,27 0,88 0,1 0,13 0 
1995 31,67 1,12 6,48 0,28 0,85 0,03 0,18 0,21 
1996 28,68 1,12 7,76 0,33 1,79 0,08 0,3 0,2 
1997 28,06 1,66 3,46 0,33 1,03 0,12 0,38 0 
1998 21,89 1,02 5,38 0,3 0,9 0,15  0 
1999 26,73 1,27 5,97 0,36 1,09 0,1 0,06  
2000 34,2 1 6,76 0,23 1,05 0,1   
2001 36,35 1,33 6,99 0,47 1,12 0,1 0,063  
2002 28,41 1,07 6,27 0,46 0,43  0,03  
2003 48,61 1,4 5,9 0,27 0,35 0,04   
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VEDLEGG 4. Gjennomsnittslengde ungfisk 
Laks ÅR 0+ 1+ 2+ 3+ Ørret ÅR 0+ 1+ 2+ 3+ 
            

 1976 39,9     1976 50,4    
 1977 43,9     1977 51,2    
 1978 43 66,5 93,4 117  1978 52,8 83,9 108  
 1979 40,4 70,1 99,8 129  1979 50,2 84,8 115,1  
 1980 44,8 73,2 99,6 123  1980 48,5 74,9 107,5  
 1981 39,2 69,1 97,7 123,8  1981 46,4 79,6 115,2  
 1982 41,4 67,5 95,4 124,5  1982 47,6 81 110 134 
 1983 35,8 61,9 93,4 116,2  1983 45,6 75,3 107,6  
 1984 45,3 68,8 98,3 119,9  1984 48,5 77,4 108,1 14 
 1985      1985     
 1986 38,3 66,6 96,7 123,2  1986 44,6 82,4 113,9 163,7 
 1987 39,5 63,4 91,2 113  1987 46,1 75,1 102,5  
 1988 44,5 71,6 99,6 131,3  1988 52,5 84,4 116,1 163 
 1989 39,3 68,1 105,2   1989 47,5 79,1 114,1  
 1990 37,5 64,2 102,6 131,5  1990 45,8 81,5 115,1  
 1991 43,2 69,3 101,4 122,3  1991 49,8 78,3 117,1  
 1992 41,5 72,1 107,1   1992 48,7 82,1 113,1  
 1993 37,7 62,8 94,9 122,3  1993 45,2 78 119,3 154,3 
 1994 39,8 63,2 91,7 119  1994 46,2 77,8 113,7 145,8 
 1995 47,2 76,7 101,9 126,1  1995 53,8 82,1 119,4 146,8 
 1996 41,9 77,8 103 124,3  1996 48,9 82,7 115 144,6 
 1997 45,6 72,2 104,5   1997 50,8 80,5 106,9 144,3 
 1998 44,96 77,5 98,2   1998 53,5 86,1 110,3 135 
 1999 45,5 73,3 111,2 136  1999 52 86,6 117 145 
 2000 41,5 72,6 102,2   2000 50,4 84,6 117,6  
 2001 47,6 77,2 97,9   2001 55,7 89,5 122,7 137,5 
 2002 49,8 81,3 106,2 120,8  2002 57,2 93,3 124,7  
 2003 48,5 83,9 110,2   2003 55 96,5 129,2  

 




