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FORORD 
 
Hensikten med denne undersøkelsene har vært å fremskaffe en grov oversikt over habitatforhold 
med hensyn på gyte og oppvekstmuligheter i Suldalslågen ved 12 m³/s og gjøre en vurdering av 
hvordan forholdene kan bli ved 7 m³/s.  Undersøkelsen ble gjennomført i april 2005 av Finn R. 
Gravem og Carsten S. Jensen (SWECO Grøner). I tillegg var Vegard Pettersen med som roer. 
Kjetil Sandsbråten (SWECO Grøner) har bidratt med kartfremstilling og beregninger av arealer 
for forskjellige dyp i elva. Harald Sægrov, Bjarte Are Hellen og Steinar Kålås (Rådgivende 
Biologer AS) har samlet inn data om gytegroper i Suldalslågen og noen av resultatene 
presenteres i denne rapporten. Boniteringsundersøkelsen er i sin helhet finansiert av Statkraft 
Energi, der Vegard Pettersen har vært prosjektleder. Elveeigarlaget i Suldal ved Øyvind Vårvik 
takkes også for lån av båt. Forfatterne takker alle som har bidratt i forbindelse med arbeidet. 
 
 
 
 
Finn R. Gravem                                                                                                 Carsten S. Jensen 
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SAMMENDRAG 
 
Hensikten med boniteringen har vært å få et grovt bilde av oppvekst- og gyteforholdene 
i Suldalslågen ved 12 m³/s sammenlignet med forholdene ved 42 m³/s og sett i lys av 
mer detaljerte studier. Det er også gjort en vurdering av tap av vanndekket areal dersom 
vintervannføringen i Suldalslågen reduseres fra 12 m³/s, som har vært vinternivået i 
prøvereglementet siden 1990, til 7 m³/s som det er søkt om i nytt reglement. 
Kartleggingen i Suldalslågen ble foretatt i april 2005. 
 
Hovedelva ble delt inn i 46 soner, fra Suldalsosen og ned til Sandsfossen, basert på 
substratfordeling, strømhastighet, dyp og begroing. Vanndekket areal ved 12 m3/s utgjør 
1,09 mill m2 og 1,40 mill m2 ved 42 m³/s ut fra vannlinjeberegninger.   
 
Andelen grovt substrat som berg, blokk og stein var noe mindre (ca. 55 %) ved 
boniteringen på 12 m³/s i 2005 enn ved 42 m3/s (ca. 60 %). Andelen grov grus og grus 
var tilsvarende høyere ved 12 m³/s sammenlignet med substratforholdene ved 42 m³/s. 
Andelen sand ble vurdert til omtrent samme mengde ved de to vannføringene. De største 
forskjellene mellom 42 m³/s og 12 m³/s ble observert ovenfor Juvet i sone 19 – 31, som 
utgjør midtpartiet av elva. Andelen grovt substrat var her ca. 15 % lavere ved 12 m³/s 
sammenlignet med andelen ved 42 m³/s. I nedre del av elva (sone 35 – 46) var det små 
forskjeller i substratfordeling mellom observasjonene gjort ved 42 m³/s i 1999 og ved 12 
m³/s i 2005. 
 
Både ved 12 m3/s i 2005 og ved 42 m³/s i 1999 var det en relativt høy grad av begroing i 
hele vassdraget, og en tendens til en noe avtagende begroingsgrad fra øvre til nedre del 
av elva. Det ble funnet små forskjeller i dekningsgrad ved de to boniteringene. Dette 
bildet sammenfaller med mer detaljerte studier. 
 
Strømhastigheten og dypet var gjennomgående lavere ved 12 m³/s enn ved 42 m³/s. 
Områder med lav til moderat strøm og dyp regnes ofte som gode til meget gode 
oppvekstområder for aure- og laksyngel, så sant substratet er høvelig. Som ved 42 m³/s 
hadde deler av midtpartiet av elva  gjerne dypere områder og stri strøm og ble av den 
grunn gjerne karakterisert som dårligere egnet for yngel. 
 
Ca. 65 % av vanndekket arealet i Suldalslågen ble karakterisert som gode til meget gode 
oppvekstområder for eldre aure- og laksunger ved 12 m³/s i 2005, mot ca. 45% ved 42 
m³/s i 1999, om vi holder Juvet utenom. Dette gir et noe større areal av gode og meget 
gode oppvekstområder ved 12 enn ved 42 m3/s. Hovedårsaken til denne forbedringen er 
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at større områder hadde lavere strømhastigheten og dyp som regnes som optimalt for 
aure- og lakseyngel.  
 
Ca. 65 % av Suldalslågen hadde områder med gode og meget gode gyteforhold ved en 
vannføring på 12 m³/s og 42 m³/s, om vi holder Juvet utenom. Som i 1999 synes mange 
potensielle gyteområder å være uutnyttet. 
 
Basert på helninggraden over og under vann ble det gjort en grov vurdering på antatt 
påvirkning på tap av vanndekket areal dersom vannføringen senkes fra 12 m³/s til 7 m³/s.  
25 av 45 soner ble vurdert til å få merkbar reduksjon av vanndekket areal. Arealtapet ble 
vurdert til å være størst i øvre del av elva, og ofte i delstrekninger med gode og meget 
gode oppvekstforhold. Det er vanskelig å gi sikre tall på arealmessige tap. 
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INNLEDNING 
 
Suldalslågen i Rogaland ble regulert i perioden 1965 – 1967 (Røldal – Suldal), med  
noen tilleggsreguleringer fram mot 1977. Den neste utbyggingen (Ulla-Førre) skjedde i 
hovedsak mellom 1979 – 1986 (Kaasa et al. 1998). Den uregulerte elva hadde en årlig 
middelvannføring ut av Suldalsvatnet på ca. 91 m3/s. Før reguleringen var det store 
variasjoner i vannføring fra år til år, og i utløpet av Suldalsvatnet er det registrert 
flommer mellom 500 - 700 m3/s i månedene mai til desember. Om vinteren og våren 
kunne vannføringen gå ned mot 3 – 5 m3/s (Kaasa et al. 1998). De store variasjonene i 
vannføring har formet elveleiet og sortert bunnsubstratet i vassdraget. I dagens 
prøvereglement skal en søke å unngå at flommene nede ved Larvika blir større enn 350 
m3/s, og minstevannføringen om vinteren og deler av våren er 12 m3/s ut av 
Suldalsvatnet. Den årlige middelvannføringen lå på ca. 50 m3/s, etter reguleringen fram 
til 1997, det vil si en reduksjon på ca. 45 % (Kaasa et al. 1998). Redusert vannføring, 
bortfall av de store flommene og mer stabile forhold har ført til at transportkapasiteten 
av sedimenter ut av Suldalslågen er redusert (Bogen et al. 1997). Samtidig opprettholdes 
tilførselen av sedimenter fra sidebekkene til Lågen, noe som fører til en akkumulering av 
sedimenter i hovedelva. Endret arealbruk i restfeltet, som bakkeplanering, nydyrking og 
skogsdrift, kan også i perioder ha ført til økt frigjøring av sedimenter (Bogen et. al 
1997). Årlig gjennomsnittlig vannføring fra restfeltene har vært omtrent den samme før 
og etter reguleringen, henholdsvis ca. 15 og 12,1 m3/s (Magnell et al. 2004). Det er ikke 
uvanlig at det registreres vannføringer fra sidefeltene opp i mot 100 m3/s både før og 
etter reguleringen. I 2005 ble det f. eks. registrert en flom på vel 200 m³/s 14.09 
(foreløpige data fra Statkraft). På 1960-tallet ble det i et tilfelle til og med registrert et 
bidrag fra restfeltet på ca. 400 m3/s (Magnell et al. 2004). I tillegg har det skjedd 
endringer i vanntemperatur (Tvede & Kvambekk 1997; Magnell et al. 2004) og 
vannkvalitet (Blakar 1999; Blakar et al. 2004) som følge av reguleringene. 
 
Fra 1991 til 2003 har begroingen i Suldalslågen vært svært stabil, med en 
gjennomsnittlig dekningsgrad på ca. 80 % (Johansen og Lindstrøm 2004). Det er 
sannsynlig at biomassen av begroing har økt etter første regulering på 1960-tallet, men 
sikre data mangler (Johansen og Lindstrøm 2004). Sammen med økt sedimentasjon kan 
dette ha påvirket habitatforholdene for aure og laksunger i elva (Bogen et al. 2002).  
Meget gode oppvekstforhold for eldre aure- og laksunger har gjerne lav til middels 
strøm (Bohlin 1977; Baglinière & Champigneulle 1982; Heggenes & Saltveit 1990) og 
med et bunnsubstrat dominert av stein (diameter 10 - 50 cm) og med innslag av blokk 
(Baglinière & Champigneulle 1982). Begroing av elvemose (Fontinalis sp.) gir ofte 
ytterligere skjulmuligheter (Heggenes & Saltveit 2002) og høyere bunndyrtettheter 

 
               SWECO Grøner AS   
  



              Suldalslågen - Bonitering av oppvekst- og gytemuligheter ved 12 m3/s. 9 
 

 

(Bremnes & Saltveit 1997). Finkornet bunnsubstrat eller sterk / stri strøm med lite skjul 
er vanligvis dårlige eller uegnet som oppvekstområder for aureunger (Heggenes 1995a; 
Bogen et al. 2002). Kulper og terskelbasseng er ofte gode oppvekstområder for større 
aure (Elliott 1986). De samme forholdene gjelder for laksunger, men de kan tåle noe 
høyere strømhastigheter enn auren (Heggenes & Saltveit 1990). 
 
Et område med gode gyteforhold for laks har gjerne middels strøm, og med et 
bunnsubstrat dominert av grus og grov grus (Jonsson 1987; Bardonnet & Baglinière 
2000). Det er også en fordel om det finnes kulper (standplasser) der gytefisken kan stå 
fram til den skal gyte (Sættem 1995; Bardonnet & Baglinière 2000). Områder med lav 
strøm og fint substrat eller med stri strøm og svært grovt substrat er uegnet som 
gyteområder for laks og aure (Bjornn & Reiser 1991; Gibson 1993). Spesielt den 
storvokste laksen foretrekker gjerne et noe grovere substrat, noe dypere vann og ofte noe 
striere strøm enn auren (Bjornn & Reiser 1991). Særlig auren benytter i tillegg gjerne 
sidebekker i et vassdrag til gyting (Jensen et al. 2001). 
 
Detaljerte studier av habitatbruken til laks og aureunger i Suldalslågen ved ulike 
vannføringer (12 – 20 og 60 – 80 m3/s), dag og natt, vinter og sommer, viste at aure- og 
laksungene holdt seg skjult i grovt substrat om dagen om vinteren, mens stilleflytende 
aktivitetsområder var viktige om natta (Heggenes & Dokk 1995b). Begge artene var 
følsomme overfor høye vannhastigheter når temperaturen var lav. Det ble også funnet at 
både aure og laksunger holdt seg unna de aller grunneste områdene nær land og at de var 
tolerante overfor dype områder, særlig om sommeren. Laks valgte gjennomgående mer 
rasktflytende partier enn aure. Modellsimuleringer viste at endringer i vannføringer 
betydde relativt lite for substratforholdene, men til dels mye for dyp og vannhastigheter. 
Forskjellene var likevel store mellom stasjonene. Simuleringen viste også at høye 
vannføringer (> 120 m3/s) om sommeren førte til dårligere habitatforhold. Det ble 
konkludert med at lavere vannføringer utover våren ville være gunstig med hensyn på 
leveforholdene for fisken, særlig hvis det kunne føre til raskere temperaturheving. 
Resultatene var knyttet til 6 stasjoner valgt for å beskrive representative deler av elva. 
Fordi resultatene var vanskelige å overføre til hele elva, ble det i tillegg gjennomført en 
skjønnsmessig vurdering av habitatforholdene i hele elva basert på de 6 stasjonene som 
utgangspunkt (Heggenes & Harby 1996). Resultatene av denne vurderingen og 
modelleringen gjaldt for lave vannføringer (10 – 30 m3/s) og ved lave vanntemperaturer. 
Simuleringene viste at totalt vanndekket areal økte med ca. 20 % dersom vannføringen 
økte fra 10 til 30 m3/s. Det økte arealet ble imidlertid karakterisert som nøytralt eller 
mindre egnet for fisk (Heggenes & Harby 1996).  
I tillegg til disse studiene har det vært gjennomført et detaljert habitatstudie i regi av 
NVE, NIVA og LFI (UiO) der sedimenter, begroing, bunndyr og fisk ble studert på 7 
stasjoner fordelt på tre områder i elva (Bogen et al. 2004). Dette studiet hadde som 
siktemål å avklare hvordan fiskens habitat påvirkes av de to vannføringsregimene som 
har vært testet mellom 1998 og fram til 2003. Studiene viste at spyleflommene som ble 
sluppet høsten 2001 og 2002 førte til noe reduksjon i begroingen og en bedring av 
habitatforholdene på vintervannføring (12 m³/s) for ungfisk. Bedringen i 
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habitatforholdene  ble registrert i form av større andel grovere substrat flere hulrom 
mellom steinene (Bogen et al. 2004). Det pågår fremdeles årlige undersøkelser som 
registrerer fiskeyngel, smoltutvandring, fangst og gytefisk i vassdraget. Årene 2004 og 
2005 har det vært sluppet samme vannføring som i perioden 2001 – 2003.  
 
Alle disse studiene gir verdifull og detaljert forståelse av habitatet til aure- og laksunger 
innenfor delstrekninger av Suldalslågen. For å få et mer helhetlig bilde ble det i 1999 
gjennomført en bonitering av hele elva ved 42 m³/s, som ga en kartmessig oversikt over 
oppvekst- og gyteforhold. Gode og meget gode oppvekstområder og soner med gode og 
meget gode forhold for gyting utgjorde henholdsvis ca. 40 % og ca. 62 % av 
Suldalslågen. Mange gyteområder syntes å være uutnyttet. Det ble funnet god 
sammenheng mellom forekomst av grovt substrat i sonene, og tettheter av eldre 
laksunger registrerte innenfor de samme sonene. Det ble også funnet god sammenheng 
mellom forekomst av grov grus innen de ulike sonene, og antall registrerte gytegroper 
innefor de samme sonene. Undersøkelsen i 1999 bekreftet langt på vei tidligere og mer 
detaljerte studier knyttet til fiskehabitat i Suldalslågen (Gravem og Jensen 2003). 
Boniteringsundersøkelsene er grovere i sin metodikk enn de mer detaljerte 
undersøkelsene av deltemaer som er gjennomført i Suldalslågen, men gir et oversiktlig 
bilde av forholdene i hele elva ved en gitt vannføring. 
 
Dårlig kvalitet på vinterhabitatet (12 m³/s) for ungfisk har vært antatt å være en av flere 
mulige begrensende faktorer for ungfisk i Suldalslågen (Saltveit 2000). Dårlig kvalitet 
på vinterhabitatet og sommerhabitat er satt i sammenheng med at store deler av elva har 
mye finpartikulært materiale og teppemose og dermed lite skjul for fisk (høy 
embeddedness) (Bogen et al. 2004). For å få en grov helhetlig vurdering ut fra vanndyp, 
strømhastighet, substratfordeling og begroing  ble det derfor besluttet å gjennomføre en 
bonitering av hele elva ved 12 m³/s for å kunne gjøre en sammenligning med resultatene 
fra boniteringen ved 42 m3/s. Statkraft Energi har i sin søknad om nytt 
manøvreringsreglement fremmet et forslag om å redusere vintervannføringen fra 12 til 7 
m³/s. Det andre målet med boniteringen var derfor å gjøre en vurdering av hvilke 
områder som kan bli merkbart påvirket i form av redusert vanndekket areal dersom 
vintervannføringen reduseres.  
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1. OMRÅDEBESKRIVELSE 
 
Suldalslågen i Rogaland har sitt utspring i Suldalsvatnet som ligger ca. 65 moh. Elva er 
ca. 22 km lang og munner ut i Sandsfjorden ved Sand (Figur 1). For detaljert beskrivelse 
av vassdraget henvises til (Kaasa et al. 1998). De enkelte sidebekkene er nøye beskrevet 
i (Gravem og Jensen 2003). 
 

 
 

 

Figur 1. Suldalslågen med viktige sidebekker. Tallene markerer sonenummer og de 
ulike fargene angir hovedområder av elva omtalt i teksten. 
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2. METODER 

2.1 Bonitering  
 
En bonitering av et elvesystem går ut på å kartlegge gyte- og oppvekstforholdene for 
fiskeartene, basert på en klassifisering av bunnsubstrat, begroing, strømforhold og dyp. 
Metoden er mye benyttet av Fylkesmannen i Nordland og Troms og er utviklet der 
gjennom mange år (Morten Halvorsen pers. medd.). Metoden er blant annet benyttet i så 
store elver som Reisaelva i Nord Troms (Halvorsen et al. 1994). 
 
Boniteringen av Suldalslågen ble gjennomført 19. og 20. april 2005, med en vannføring 
på ca. 12 m³/s øverst og ca. 20 m³/s nederst i elva. Hele elvestrekningen i Suldalslågen 
fra Osvad og ned til Sandsfossen ble befart ved hjelp av robåt, med unntak av deler av 
Juvet og området nedenfor Tjelmane bru, som ble befart til fots. Suldalslågen ble delt i 
mest mulig homogene soner og delområder ut fra fysiske faktorer som har størst 
betydning for gyting og for oppvekst av ungfisk. For å kunne gjøre en fornuftig 
sammenligning med resultatene fra boniteringen ved 42 m³/s ble de samme grensene for 
sonene opprettholdt. Ved enkelte tilfeller ble de gamle sonene delt opp i delområder.  
Grensene for de ulike delområdene ble markert på økonomisk kartverk med målestokk 
1:5000. I tillegg ble det tatt bilder som dekket det meste av elvestrekningene. De forhold 
som ble registrert var bunnsubstrat, begroing, strømhastighet, vanndybde og kulper.  
 
Bunnsubstrat ble delt inn etter følgende skala: 
 
Substratkategori Substratdiameter 
Sand og finsedimenter < 1 cm 
Grus 1 - 5 cm. 
Grov grus 5 - 10 cm. 
Stein 10 - 50 cm. 
Blokk  > 50 cm. 
Berg  
 
Begroing som moser, alger og høyere planter som krypsiv gir også skjulmuligheter for 
fisk og står for primærproduksjonen i et vassdrag. Begroing er derfor også viktig for 
produksjon av bunndyr, som er hovednæringen for lakse- og aureungene. 
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Begroing ble inndelt etter følgende skala: 
 
0 - ikke synlig begroing 
1 – noe (< 1/3 dekning) 
2 - betydelig begroing (1/3 – 2/3 dekning) 
3 - sterk begroing (> 2/3 dekning) 
 
I tillegg ble karplantene krypsiv og klovasshår registrert under boniteringen som en del 
av den totale dekningsgraden. 
 
Strømforholdene ble inndelt etter følgende skala:  
 
Lav (L)  : 0,0 – 0,2 m/s 
Middels (M)  : 0,2 – 0,5 m/s 
Sterk (S)  : 0,5 – 1,0 m/s 
Stri (St)  : > 1,0 m/s 
 
Det ble tatt kontrollmålinger av strømhastighet på enkelte steder i vassdraget, men stort 
sett ble vurderingene gjort skjønnsmessig.  
 
Ved studiene av habitattilbud og habitatbruk hos aure og laks i Suldalslågen ble det vist 
at de hovedsakelig foretrakk dyp < 1 m, både om sommeren  (Heggenes & Dokk 1995b, 
Bogen et al. 2004) og om vinteren (Bogen et al. 2004). Ved hjelp av en terrengmodell av 
Suldalslågen ble det derfor fremstilt et kart som skiller mellom dyp < og > 1 meters dyp 
ved 12 m3/s som var den vannføringen boniteringen ble gjennomført ved. 
Dybdeforholdene er i visse sammenhenger benyttet i klassifiseringen av 
oppvekstområdene.  
 
Ut fra disse kriteriene ble det fortatt en vurdering av gyte- og oppvekstforholdene for 
aure og laks. Følgende skala ble brukt: 
 
Uegnet  (U) 
Dårlig  (D) 
Godt (G) 
Meget godt (MG) 
 
Fremstillingen av resultatene i temakart og figurene er gjort noe forenklet for å unngå 
for mange kategorier. I de tilfeller der et område har fått en karakter mellom to verdier, 
for eksempel godt til dårlig, er dette angitt på temakartene og figurene med karakteren 
som står først, i dette tilfellet godt (G) område. Tilsvarende er et dårlig til godt område 
angitt som dårlig (D). Det betyr at kategoriene dårlig og godt til en viss grad er 
overrepresentert i forhold til kategoriene uegnet og meget godt. 
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Vurderingen av oppvekstområdene i Suldalslågen baserer seg på den generelle 
kunnskapen om habitatvalg hos aure- og laksunger (Bohlin 1977; Baglinière & 
Champigneulle 1982; Elliott 1986; Heggenes & Saltveit 1990; Bjornn & Reiser 1991; 
Heggenes 1995a; Bardonnet & Baglinière 2000), samt relevante studier gjennomført i 
elva (Heggenes & Saltveit 1997; Saltveit 1999; Saltveit 2000a; Saltveit 2000b; Bogen et 
al. 2002, Bogen et al. 2004). Det er tatt mest hensyn til eldre fiskeunger, som gjerne 
oppholder seg på et noe mer grovt substrat enn årsunger (0+). Normalt er dype områder 
lite egnet for yngel, mens de kan være meget gode oppvekstområder for større fisk. I de 
tilfeller der det ble observert markerte forskjeller i oppvekstforhold langs breddene i 
forhold til midtpartiet av elva er det skilt mellom områder grunnere og dypere enn 1 
meter. Disse arealene er fremkommet ved å benytte en terrengmodell. Det understrekes 
også at vurderingene som er gjort gjelder gjennomsnitt for relativt store elveavsnitt. 
Innenfor en sone kan det derfor forekomme mindre områder som både er bedre og 
dårligere enn gjennomsnittsverdien som er oppgitt.  
 
Angivelsen av gytemuligheter er forholdsvis grov. Dette innebærer at et område som har 
fått karakteristikken meget godt (MG) ikke nødvendigvis er meget godt i hele området 
som er angitt, men at dette området domineres av meget gode gytemuligheter. En 
finkartlegging ville blitt langt mer omfattende og ligger utenfor detaljeringsgraden i 
denne undersøkelsen.  
 
Under boniteringen ble det gjort en skjønnsom vurdering av helningsgrad langs 
breddene både over og under vann i de ulike bonitetssonene. Dette ble gjort for å kunne 
vurdere graden av påvirkning på vanndekket areal dersom vannføringen skulle blir 
redusert fra 12 m3/s som er dagens nivå til 7 m3/s som det er søkt om i det nye 
reglementet (Statkraft 2004). Uten nøye innmålinger, som vil kreve stor innsats blir en 
skjønnsmessig vurdering selvsagt grov. Det er derfor bare skilt mellom områder hvor en 
redusert vannføring vil gi en tydelig endring i vanndekket areal og områder der en 
vannføringsreduksjon vil gi mindre tydelige endringer. For å få et mål på graden av 
påvirkning ble feltvurderingene i etterkant sammenholdt med beregninger for endret 
vanndekket areal ved henholdsvis 12 og 6 m³/s. 6 m³/s er benyttet fordi det ikke finnes 
beregninger for 7 m³/s. Det tas derfor forbehold om riktigheten av beregningene for 6 
m³/s. Ved modellberegningene er det tatt hensyn til at restfeltet i gjennomsnitt tilfører 
ca. 12 m³/s.  
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3. RESULTATER 

3.1 Bonitering 
Detaljerte resultater av boniteringen er gjengitt som vedlegg bakerst i rapporten. Disse 
resultatene danner grunnlaget for framstilling av temakart for oppvekst- og 
gyteforholdene for fisken. Elva ble delt i 46 soner og grovinndelingen av sonene er vist i 
(Figur 1).  

Sone 1 – 8 (Suldalsosen / Osvad – Storøy) 
De øverste 8 sonene, med unntak av sone 7, var dominert av et bunnsubstrat av stein (40 
– 80 %) og med et innslag av blokk fra 0 – 10 %. Sammen med berg utgjorde disse to 
fraksjonene nesten 80 % av substratet i denne delen av elva. Sand, grus og grov grus 
utgjorde således i overkant av 20 %. Innslaget av sand varierte fra 0 – 10 % i de ulike 
delsonene, med unntak av sone 7 der prosentandelen ble anslått til ca. 60 % (Figur 2). 
Den øverste delen av elva, som strekker seg fra Osvad øverst og ned litt forbi Storøy, 
hadde et fall på 0,25 %, og var ca. 2,5 km lang. Sammenlignet med resultatene fra 42 
m³/s var andelen grovt substrat (stein, blokk og berg) ved 12 m³/s omtrent den samme 
med kun en endring på 3 %. Andelen sand var også omtrent lik, henholdsvis 11 og 10 % 
i 1999 og 2005. 
 
Ved 12 m³/s var det kun stri strøm i sone 3, nederst i sone 4 og i sone 8 (Figur 3). I 
resten av denne delen av elva var strømhastigheten lavere (middels til sterk) i midtpartiet 
og langs sidene av elva. Dominerende dyp i midtpartiet av elva varierte fra 0,5 – 2 m 
(Figur 4a). I sone 4 kan det ut fra det genererte kartet (Figur 4a) se ut som det ikke er 
vann i nedre del. Det er selvfølgelig ikke tilfelle noe som fremgår av Figur 3 som viser 
et bilde av nettopp dette området i elva, men vanndypet her var lite. Sone 1 – 8 hadde 3 
store kulper, en nedstrøms Osvad (sone 1), Notahølen (sone 4) og en forholdsvis 
langstrakt kulp nedenfor utløpet av Stråpaåna (sone 5).  
 
Dersom vannføringen senkes til 7 m³/s vil det tapes areal spesielt i sone 3, 4 og 6 som 
hadde slake gradienter langs elvebredden. 
 
Med unntak av sone 1B (en ca. 160 m lang strekning ca. 100 m nedenfor dammen) og 
sone 5 var begroingen betydelig til sterk (Figur 5). Gjennomgående dominerte 
teppedannende moser, med noe innslag av algetråder og krypsiv. Sone 7 skilte seg ut fra 
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de øvrige sonene ved å ha et høyt innslag av elvemose, klovasshår og krypsiv. En del av 
denne begroingen var tørrlagt (Figur 6).  
 
Med unntak av sone 1, der det var forbygninger på begge sider av elva ,var det ikke 
gjennomført synlige tiltak i denne delen av elva.  
 
Basert på en total vurdering ble sone 1 – 8 i hovedsak vurdert til meget gode og gode 
oppvekstområder for laks- og aureunger. Selv om substratet var forholdsvis grovt i sone 
1- 8 ble det registrert enkelte gode gyteområder, men som helhet ble denne delen av elva 
karakterisert som dårlig (Figur 8). I sone 1A var substratet delvis dekket av kalkslam 
som følge av kalken som blir sluppet ved dammen. Sone 7 ble karakterisert som dårlig 
til uegnet for gyting på grunn av stor andel sand og sterk begroing.  
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Figur 2. Substratfordelingen i de 46 sonene i Suldalslågen. Sone 1A er øverst i elva ved 
Osvad, og sone 46 nederst ved Sand. I sone 33 som utgjør Juvet mangler data.  
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Figur 3. Bildet viser utsnitt av sone 4 som hadde stri strøm i nedre del, men lav til 
middels strøm i øvre del og langs sidene. Substratet i denne sona var dominert av stein. 
(Foto Finn R. Gravem) 

 
Figur 4a. Vanndypet i Suldalslågen fra Stråpa til Lindum delt inn  dyp < 1 m og dyp > 1 
m. Beregningen er gjort ved 12 m3/s.  
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b. Vanndypet i Suldalslågen fra Presthølen til Steinsholmen delt inn  dyp < 1 m og dyp > 
1 m. Beregningen er gjort ved 12 m3/s. 
 

 
c. Vanndypet i Suldalslågen fra Lågaruno til Kvæstad delt inn  dyp < 1 m og dyp > 1 m. 
Beregningen er gjort ved 12 m3/s. 
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d. Vanndypet i Suldalslågen fra Kvæstad til Juvet delt inn  dyp < 1 m og dyp > 1 m. 
Beregningen er gjort ved 12 m3/s. 
 

 
e. Vanndypet i Suldalslågen fra Juvet til Sand delt inn  dyp < 1 m og dyp > 1 m. 
Beregningen er gjort ved 12 m3/s. Data for nedre del av sone 45 og sone 46 mangler. 
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Figur 5. Begroingen i de 46 sonene i Suldalslågen. Sone 1A er øverst i elva ved Osvad, 
og sone 46 nederst ved Sand. Data mangler for sone 33, 42 og 44. 

 

 
 

Figur 6. I sone 7 var det tett begroing og en del av denne var delvis tørrlagt. (Foto Finn 
R. Gravem) 
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Figur 7. Karakteristikk av oppvekstområder for eldre aure- og laksunger i Suldalslågen 
ved 12 m3/s.  

 
               SWECO Grøner AS   
  



              Suldalslågen - Bonitering av oppvekst- og gytemuligheter ved 12 m3/s. 22 
 

 

 

 
 

Figur 8. Karakteristikk av gyteområder for aure og laks i Suldalslågen ved 12 m3/s.  
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Sone 9 – 18 (Presthølen – Lågabruno) 
De neste 5,2 km av elva hadde et gjennomsnittlige fall på bare 0,12 %, og et noe finere 
substrat enn i elvestrekningen ovenfor. Elvestrekningen mellom Presthølen og 
Lågabruno ble delt inn 10 soner (9 – 18) (Figur 1). Sand, grus og grov grus, med 
dominans av sistnevnte, utgjorde gjennomsnittlig mer enn 55 % dekningsgraden (Figur 
2, Figur 9). Unntaket var sone 11, 14 og 17 som var dominert av stein. Blokk forekom i 
svært liten grad i denne delen av elva og dekningsgraden varierte fra 0 – 5 % innen de 
ulike sonene. Til en viss grad varierte også substratet på høyre og venstre side av elva. 
Sammenlignet med resultatene fra 42 m³/s er resultatet ved 12 m³/s svært likt. 
 
Det meste av denne elvestrekningen hadde sterk begroing, hovedsakelig av 
teppedannende mose, men også innslag av krypsiv og klovasshår. Unntaket var sone 15 
og 16 der begroingen var noe mindre omfattende (Figur 5). Dette samsvarer også med 
det som ble observert ved 42 m³/s i 1999. 
 
Strømhastigheten ble kun vurdert til stri i sone 11 og stedvis sterk i de øvrige sonene (se 
vedlegg).  I store deler av denne delen av elva var strømhastigheten middels til lav langs 
sidene. Vanndypet i midtpartiet av elva var mer enn en meter i det meste av denne 
elvestrekningen (Figur 4b). Området hadde i tillegg mange større kulper, der Presthølen, 
Sølvbergshøl, Torkjelhøl, Bruhøl, Devikshølen og Steinshølen var de viktigste. Kulpene 
er ikke avmerket på kartet, men framkommer av dybdekartet i Figur 4b.  
 
Av tiltak ble det bare registrert én forbygning på høyre side av elva i sone 9.  
 
På grunn av redusert strømhastighet og vanndyp i midtpartiet i forhold til vurderingene 
ved 42 m³/s ble en forholdsvis stor arealmessig del av elva karakterisert som gode og 
meget gode oppvekstområder for yngel (Figur 7). De fysiske forholdene varierte 
imidlertid innen de enkelte delområdene, blant annet fra høyre til venstre side av elva. 
 
Meget gode og gode gyteområder dominerte i denne delen av elva (7 av 10 soner). Også 
i soner som fikk karakteren dårlig ble det registrert mindre områder med gode og meget 
gode gyteområder. fantes det  
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Figur 9. Bildet viser utsnitt av sone 12 sett oppover. Sona hadde en høy andel grov grus 
og grus. Legg merke til tommestokken nedrest i bildet som er 24 cm lang slik den ligger. 
Høyre side sett nedover hadde en slak gradient både over og under vann (Foto Finn R. 
Gravem).  

Sone 19 – 31 (Lågabruno – Helgehøl) 
Området fra Lågabruno og ned til rett ovenfor Juvet hadde et gjennomsnittlig fall på  
0,17 %, noe mer enn på elvestrekningen ovenfor. Sone 19 – 31 var ca. 6,3 km lang 
(Figur 1). Gjennomsnittlig utgjorde blokk og stein ca. 50 % i denne delen av elva (Figur 
2) (Figur 10). Grus og grov grus utgjorde vel 40 % og sand i underkant av 10 % i 
gjennomsnitt. Særlig sone 24 og de to nederste sonene (30 og 31) hadde et betydelig 
innslag av grov grus og grus. Sammenlignet med vurdering ved 42 m³/s var andelen 
grovt substrat ved 12 m3/s redusert fra vel 65 % til ca. 50 %. 
 
Begroingen i sone 19 - 31 var gjennomgående betydelig til sterk (Figur 5) (Figur 11), 
med unntak av sone 30. Levermoser dominerte begroingen, men det var også innslag av 
elvemose, krypsiv og klovasshår. Dette samsvarer med resultatet fra vurderingen ved 42 
m³/s med unntak av at sone 19 har mer begroing ved 12 enn ved 42 m³/s.  
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Strømhastigheten i midtpartiet av elva var stri til sterk i sone 21, 26, 29 og 31, mens den 
i resten av elvestrekningen var middels til lav. Strømhastigheten langs sidene av elva var 
middels til lav. Dominerende dyp i midtpartiet av elva varierte fra 1 – 2 m eller mer i 7 
av de 13 sonene, mens dypet var mindre enn 1 meter dyp i sone 21, 23 og 25 – 27 og 29 
(Figur 4c og d).  Vurdert ut fra helningsvinkelen på elvebreddene ser det til at 
vanndekket areal vil bli redusert særlig i sone 21, 23, 25, 27 og 29 ved en eventuell 
reduksjon av vannføringen til 7 m³/s. De viktigste kulpene var Nærheimshølen, 
Moshølen, Herabakkahølen, Kallhagebrauthølen, Lilandhølen og flere kulper ved Urene 
(ikke avmerket på kartet). Det ble registrert en forbygning ved brua ovenfor 
Herabakkahølen og en kort forbygning i sone 30.  
 
Arealmessig dominerte gode og meget gode oppvekstområder i denne delen av elva 
(Figur 7). Sone 21, 22, 28 og 30 ble karakterisert som dårlig, enten på grunn av for høy 
vannhastighet, stort dyp eller på grunn av for finkornet substrat.  
 
Det meste av øvre del av denne elvestrekningen (sone 19 – 22) ble karakterisert som et 
dårlig gyteområde, stedvis på grunn av for stort dyp, stedvis på grunn av svært fint eller 
for grovt substrat (Figur 8). Tilsvarende var det hovedsakelig dårlige gyteforhold i sone 
27 og 28 på grunn av grovt substrat, forholdsvis sterk begroing og stort dyp. Nedenfor 
Moshølen (sone 23) og ned til og med Herabakkahølen (sone 24), ved Duvøy (sone 26) 
og nedre del av Fossestraumen (sone 29) og helt ned til og med sone 31 var det 
imidlertid meget gode forhold for gyting. Her observerte vi flere områder som var 
benyttet til gyting. Enkelte gyteområder ved Duvøy blir svært grunne ved en eventuell 
vannføringsreduksjon til 7 m³/s.  
 

 

Figur 10. Bildet viser utsnitt av sone 21. Sona var dominert av et forholdsvis grovt 
bunnsubstrat. Sona hadde også stedvis en tette begroingen av Fontinalis (Foto Finn R. 
Gravem) 
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Figur 11. Bildet viser utsnitt av sone 26 (ved Duvøy) som hadde sterk begroing. (Foto 
Finn R. Gravem) 

Sone 32 – 34 (Juvet - Hiim) 
Denne delen av elva omfattet tre delområder, sone 32 rett oppstrøms Juvet, selve Juvet 
(33) og området ned til Hiim (34), totalt ca. 2,5 km (Figur 1). Denne elvestrekningen 
hadde det største gjennomsnittlige fallet (1,19 %) i Suldalslågen. Området kunne bare 
delvis befares fra land, og båtferden ble gjenopptatt ved Hiim. Vurderingen fra dette 
området er derfor mangelfull. Området har likevel uten tvil det groveste substratet i elva 
(Figur 2, Figur 12). Vi kan imidlertid ikke utelukke at det finnes finere substrat i deler av 
de mange kulpene i området, som det ikke var mulig undersøke nærmere med våre 
metoder.  
 
I sone 32 og 34 ble det observert betydelig til sterk begroing (Figur 5). I sone 32 
dominerte teppedannende moser, mens begroingen i sone 33 var dominert av elvemose. I 
selve Juvet (sone 33) mangler vi observasjoner. 
 
Strømhastigheten var stri i midtpartiet og strykstrekningene generelt, mens den var sterk 
til middels i deler av kulpene (Figur 13, Figur 4d). Det ble ikke registrert tiltak i denne 
delen av elva. Strykpartiene i Juvet ble betegnet som uegnet som oppvekst og 
gyteområde for laks og aure, mens deler av kulpene og elvekanten av delområde 34 ble 
betegnet som meget godt (Figur 8). Mesteparten av disse sonene ble karakterisert som 
dårlig til uegnet gyteområde, på grunn av kraftig strøm og grovt substrat (Figur 8). 
Denne elvestrekningen kan likevel inneholde områder med høvelig gytesubstrat og 
strømforhold, for eksempel ved Grov og Hiim.  
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På grunn av bratte gradienter i denne delen av elva anses vanndekket areal å endre seg 
lite ved en vannføringsendring fra 12 til 7 m³/s.  

 

Figur 12. Bildet viser utsnitt av Juvet (sone 33) ved 12 m3/s sett nedover elva. 
Elvebreddene har bratte gradienter. (Foto Finn R. Gravem). 

 
Figur 13. Bildet viser utsnitt av sone 33, i kulpen sett ned mot Grov. (Foto Finn R. 
Gravem). 
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Sone 35 – 40 (Hiim – Hauge) 
Denne delen av elva var til sammen ca. 3 km lang (Figur 1), og strakk seg fra Hiim og 
ned til Hauge ovenfor Gardaneset. Det gjennomsnittlige fallet i sona var 0,19 % . Denne 
delen av elva var variasjonen i substratsammensetning stor fra sone til sone (Figur 2). I 
sone 35, 38 og 40, utgjorde andelen grovt substrat 50 % eller mer, mens sand, grus og 
grov grus dominerte i de andre sonene. Til en viss grad var det også forskjeller i 
sammensetningen av substrat på høyre og venstre side av elva. Dette samsvarer med det 
inntrykket vi fikk ved bonitering ved 42 m³/s. 
 
Begroingen innen elvestrekningen varierte også en god del (Figur 5). Levermoser 
dominerte, men elvemose forekom også, særlig i sone 36- 38 der begroingen var tettest i 
denne delen av elva (Figur 5).  
 
Strømhastigheten var oftest stri i midtpartiet av elva, og middels til lav langs 
elvebreddene. Alle delområdene hadde en eller flere kulper, med unntak av sone 40. 
Dominerende vanndyp i midtpartiet av elva var generelt større enn 1 m, men varierte fra 
0,5 – 4 m (Figur 4e).  
 
Det eneste tiltaket som ble registrert var en kort forbygning på høyre side av elva i sone 
38. 
 
Kvaliteten på oppvekstområdene varierte mellom meget gode, gode og dårlige innenfor 
denne delen av elva (Figur 7). De beste områdene var sone 36, 38 og delvis 40, der 
substratet var forholdsvis grovt. Relativt sterk strøm og stort dyp i midtpartiet av elva 
(Figur 4) bidro også til å redusere kvaliteten på mange av oppvekstområdene. Meget 
gode gyteområder ble registrert i sone 36, 39 og 40, men det var også gode gyteområder 
i sone 35 og deler av 38 (Figur 8).  
 
Gradienten langs elvebredden i denne delen av elva var relativt bratt og det ble vurdert 
at det vanndekte arealet vil bli forholdsvis lite påvirket dersom vannføringen reduseres 
fra 12 til 7 m³/s.  

Sone 41 – 46 (Gardaneset – Sandsfossen) 
Sone 41 – 46 utgjorde en elvestrekning på vel 2,1 km, fra Gardaneset og ned til 
Sandsfossen (Figur 1). Det gjennomsnittlige fallet på denne strekningen ble beregnet til 
0,21 %. Den forholdsvis høye gjennomsnittlige fallprosenten skyldes et stort bidrag fra 
sone 45 ved Høse og fra sone 46 med Sandsfossen. Alle sonene hadde en høy andel av 
sand og finsedimenter, spesielt Eisvika (42) og Gåsavika (44) der andelen var hele 90 % 
(Figur 2). I Eisvika og Gåsavika var store deler av bunnen dekket av mudder. Sand og 
finsedimenter, grus og grov grus utgjorde 70 % eller mer av bunnsubstratet i alle sonene 
(Figur 14), med unntak av sone 45 der substratet var grovere. Strømhastigheten var lav 

 
               SWECO Grøner AS   
  



              Suldalslågen - Bonitering av oppvekst- og gytemuligheter ved 12 m3/s. 29 
 

 

til middels i alle sonene, med unntak av i sone 45 der den var stri i midtpartiet.  
Strømhastigheten ved 12 m³/s var dermed en god del lavere enn ved 42 m³/s i denne 
delen av elva. Dominerende vanndyp i denne delen av elva varierte mellom 0,5 og 1,5 
m, mens dype kulper fantes i sone 41, 42 og nedre deler av 45 og i sone 46 (Figur 4e).  
  
Begroingen i denne delen av elva var ikke så omfattende som lengre opp i elva. I 
Larvika (sone 46) var det imidlertid forholdsvis tette matter av blant annet krypsiv og 
klovasshår (Figur 5).  
 
På grunn av den store andelen av sand, grus og grov grus ble sona karakterisert som 
dårlig oppvekstområde for eldre fiskeunger (Figur 7). Stedvis fantes det likevel områder 
med noe grovere substrat som for eksempel et lite parti ovenfor brua og langs breddene i 
sone 45.  
 
Sone 41 og 43 hadde meget gode gytemuligheter. Sone 42 og 44 var uegnet som 
gyteområde på grunn av store mengder sand og finsedimenter. De to nederste sonene 
hadde begge noe høvelig gytesubstrat (Figur 8).  
 

 

Figur 14. Bildet viser utsnitt av sone 43 sett nedover elva mot Høse. Andelen av grus 
og grov grus var høy. Suldalslågens maskotter poserte noe motvillig. (Foto Finn R. 
Gravem). 

 
I deler av sone 41 i svingen ved Garaneset, Eisvika og Gåsavika og sone 44 tapes 
merkbart areal ved en senking av vannføringen fra 12 til 7 m³/s.  
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3.2 Oppsummering for hele elva 
Strømhastighet og dyp var gjennomgående lavere ved boniteringen ved 12 m³/s i 2005 
enn ved 42 m³/s i 1999. 
 
I gjennomsnitt dominerte andel grovt substrat øverst i elva (sone 1 – 8) og i Juvet (sone 
32 – 34) og strekningen nedenfor Juvet (sone 35 – 40) (Figur 15). I de øvrige sonene 
dominerte grov grus, grus og sand. I to av sonene nedrest i elva forekom også en stor 
andel mudder. 
 
Den totale andelen grovt substrat som berg, blokk og stein ble vurdert til noe mindre (ca. 
55 %) ved boniteringen på 12 m³/s i 2005 enn ved 42 m3/s (ca. 60 %) (Gravem og 
Jensen 2003). Andelen grov grus og grus var tilsvarende høyere ved 12 m³/s 
sammenlignet med substratforholdene ved 42 m³/s, mens andelen sand ble vurdert til 
omtrent den samme ved de to vannføringene. De største forskjellene mellom resultatene 
fra 42 m³/s til 12 m³/s ble observert ovenfor Juvet i sone 19 – 31, som utgjør midtpartiet 
av elva. Her ble andelen grovt substrat anslått til ca.15 % lavere ved 12 m³/s 
sammenlignet med andelen ved 42 m³/s (Gravem og Jensen 2003) (Figur 15). I nedre del 
av elva (sone 35 – 46) var det små forskjeller i substratfordeling mellom observasjonene 
gjort ved 42 m³/s i 1999 og ved 12 m³/s i 2005.  
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Figur 15. Substratfordeling i de ulike hovedområdene ved 42 m³/s i 1999 og ved 12 m³/s 
i 2005.  

 
Både i 2005 ved 12 m3/s og ved 42 m³/s i 1999 var det en relativt høy grad av begroing i 
hele vassdraget og en tendens til en noe avtagende begroingsgrad fra øvre til nedre del 
av elva (Gravem og Jensen 2003) (Figur 16). Det ble funnet små forskjeller i 
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dekningsgrad ved de to boniteringene. En må imidlertid være klar over at metoden for å 
vurdere grad av begroing er for grov til å fange opp små forskjeller. Ved begge 
boniteringene dominerte levermoser, men med innslag av elvemose, og karplanter som 
krypsiv og klovasshår. 
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Figur 16. Begroingsgraden var høy i hele vassdraget, men syntes å avta noe fra øvre til 
nedre del både i 1999 og 2005. 

 
Gode og meget gode oppvekstområder dominerte arealmessig ved 12 m³/s  (Figur 17). 
Prosentvis utgjorde gode og meget gode oppvekstområder ca. 65 % ved 12 m³/s mot 
ca.45 % ved 42 m³/s (Figur 18). For å kunne sammenligne de to boniteringene er arealet 
fra sone 33 i Juvet utelatt. Hovedårsaken til den observerte forskjellen var at vanndyp og 
vannhastigheten ved 12 m³/s var lavere enn ved 42 m³/s, noe som vurderes som positivt 
for fiskeunger av laks og aure. Prosentvis tapes ca. 22 % av vanndekket areal når 
vannføringen endres fra 42 til 12 m³/s. Arealmessig øker imidlertid gode og meget gode 
oppvekstområder når vannføringen endres fra 42 til 12 m³/s med ca.5 %.  
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Figur 17. Oppvekstområder for eldre aure- og laksunger vurdert ved 42 m³/s i 1999 og 
ved 12 m³/s i 2005. Sone 33 i Juvet er utelatt på grunn av manglende datagrunnlag. 
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Figur 18. Prosentvis fordeling av de ulike kategoriene av oppvekstområder for eldre 
aure- og laksunger vurdert ved 42 m³/s i 1999 og ved 12 m³/s i 2005. Sone 33 i Juvet er 
utelatt på grunn av manglende datagrunnlag. 

 
Alle elveavsnittene i Suldalslågen, med unntak sone 1-8 og området i Juvet, var 
dominert av områder med gode og meget gode gyteforhold for aure og laks (Figur 19). 
Deler av området i Juvet lot seg imidlertid ikke kartlegge på grunn av vanskelig 
adkomst. I alt utgjorde områder med god og meget gode gytemuligheter ca. 65 % av det 
totale arealet både ved 12 og ved 42 m³/s dersom vi holder Juvet utenom (Figur 20).  
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Figur 19. Alle elveavsnitt i Suldalslågen, med unntak av øvre del og området i Juvet, var 
dominert av gode og meget gode områder for gyting av laks og aure vurdert ved 42 m³/s 
i 1999 og ved 12 m³/s i 2005.  
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Figur 20. Prosentvis fordeling av de ulike kategoriene av gyteområder for eldre aure- 
og laksunger vurdert ved 42 m³/s i 1999 og ved 12 m³/s i 2005. Sone 33 i Juvet er utelatt 
på grunn av manglende datagrunnlag. 
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3.3 Vurdering av tapt areal ved vannføringsreduksjon fra 12 til 7 m³/s  

Basert på en skjønnsmessig vurdering av helningsgrad over og under vann ble 25 
av 45 soner vurdert til å få merkbare arealendringer ved en antatt 
vannføringsreduksjon fra 12 til 7 m³/s (Tabell 1). Flest av sonene som ble vurdert 
til å få merkbart redusert areal lå i øvre del av elva. Denne vurderingen synes å 
sammenfalle med beregningene av tapt vanndekket areal ved en 
vannføringsreduksjon fra 12 til 6 m³/s (Tabell 1). Det understrekes at 
beregningene av tapt areal kan være usikre og at den prosentvise forskjellen 
sannsynligvis ved 6 m3/s er større enn det en ville funnet ved 7 m³/s. Det ble 
beregnet et arealtap på  > 20 %, 10 – 20 %, 10 – 5 % og < 5 % i henholdsvis 4, 
10, 17 og 14 soner.  

Den skjønnsmessige vurderingen av merkbart arealtap som ble gjennomført 
under boniteringen sammenfalt godt med de beregningene som i ettertid ble gjort 
ved hjelp av terrengmodell (Tabell 1). Alle sonene der det var et beregnet 
arealtap på mer enn 20 % ble også skjønnsmessig vurdert som soner der det ville 
tapes vanndekket areal. 
 
I 10 soner var det et beregnet arealtap på mellom 10 og 20 % ved en reduksjon 
av vannføringen fra 12 til 7 m³/s. 8 av disse sonene (80 %) ble også 
skjønnsmessig vurdert til at det ville tapes merkbart vanndekket areal. 
 
I de resterende sonene ble det beregnet henholdsvis 10 – 5 % og < 5 % tap av 
vanndekket areal ut fra terrengmodellen. I den skjønnsmessige vurderingen ble 
henholdsvis 50 og 36 % av disse sonene vurdert til å få et merkbart tap av 
vanndekket areal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               SWECO Grøner AS   
  



              Suldalslågen - Bonitering av oppvekst- og gytemuligheter ved 12 m3/s. 35 
 

 

Tabell 1. Vurdering og beregninger av tapt vanndekket areal ved endring av vannføring 
fra henholdsvis 12 til 7 m³/s og 6 m³/s. Beregningene er gjort ved hjelp av en 
terrengmodell.   

 
SONENR Beregnet 

areal ved 12 
m3/s (m2)

Beregnet 
areal ved 6 
m3/s (m2)

Beregnet prosentvis 
reduksjon i areal når 
vannføringen endres 
fra 12 til 6 m3/s

Soner som ble vurdert å 
miste merkbare arealer 
ved reduksjon i vann-
føring fra 12 til 7 m³/s

1 14160 13132 -7.3
2 21180 19532 -7.8 X
3 12224 9492 -22.3 X
4 6588 4980 -24.4 X
5 8728 7488 -14.2
6 1404 1068 -23.9 X
7 12244 11116 -9.2 X
8 15184 11472 -24.4 X
9 21740 18900 -13.1 X
10 16020 13144 -18.0 X
11 6692 5828 -12.9 X
12 6944 5912 -14.9 X
13 42340 39408 -6.9
14 13560 11876 -12.4
15 13816 13172 -4.7
16 37404 33676 -10.0 X
17 40032 32288 -19.3 X
18 52784 48536 -8.0 X
19 9544 9240 -3.2
20 17312 16984 -1.9
21 19132 17792 -7.0 X
22 8528 8248 -3.3
23 23760 22780 -4.1 X
24 21680 20924 -3.5
25 36920 35524 -3.8 X
26 18972 17556 -7.5 X
27 39492 37540 -4.9 X
28 13784 13032 -5.5 X
29 73744 66720 -9.5 X
30 65148 57956 -11.0 X
31 35448 31188 -12.0 X
32 13348 12340 -7.6
33 55664 51292 -7.9
34 17624 16448 -6.7
35 23568 22252 -5.6
36 17196 16352 -4.9
37 8840 8568 -3.1
38 57752 55388 -4.1
39 20156 19488 -3.3
40 32008 30508 -4.7
41 62900 60116 -4.4 X
42 17364 16128 -7.1
43 17204 16076 -6.6
44 7216 6524 -9.6 X
45 2768 2588 -6.5
Sum 1080116 990572 -8.3  
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4. DISKUSJON 
 

4.1 Oppvekstforhold 
Totalt var det små forskjeller i substratsammensetningen ved 12 og 42 m³/s (Gravem og 
Jensen 2003). I midtpartiet av elva (sone 19 – 31) ble imidlertid andelen grovt substrat 
anslått til ca. 15 % lavere ved 12 enn ved 42 m³/s. Den observerte forskjellen i  
substratsammensetning kan skyldes flere forhold. For det første kan det ha skjedd en 
endring i substratforholdene fra 1999 til 2005. For det andre kan det være faktiske 
forskjeller i substratfordelingen ved 42 og 12 m³/s. For det tredje kan metoden som er 
forholdsvis grov sannsynligvis ikke fange opp små prosentvise avvik mellom to 
boniteringer.  
 
Detaljerte studier på utvalgte stasjoner i øvre, midtre og nedre del av Suldalslågen i 
forbindelse med habitatstudier tyder på små endringer i substratforhold i øvre del i 
perioden 1998 – 2003 (Bogen et al. 2004). Dette samsvarer med det vi med vår mer 
grove metode kunne observere. Vi registrerte liten forskjell i substratfordelingen ved 42 
og 12 m³/s i øvre del av elva. Forklaringen på dette er sannsynligvis at tilførselen av 
elvetransportert materiale fra sideelver i denne delen av elva er begrenset (Bogen et al. 
2004).  
 
I midtpartiet av elva tilføres større mengder med substrat fra sidebekker som Fossåna, 
Kvæstadbekken og Mosåna (Figur 1). I løpet av korte perioder kan det tilføres relativt 
store sedimentmengder som etter en tid kan ha forflyttet seg. Et eksempel på en slik 
hendelse er store sandansamlinger nederst i Fossåna i 1996 (Bogen og Bønsnes 2004). 
Disse sandfraksjonene var helt borte da bekken ble bonitert i 2001 (Gravem og Jensen 
2003, Bogen og Bønsnes 2004). Sidebekkene tilfører imidlertid også grovere substrat 
(Bogen et al. 2004). Studier av fiskehabitat i midtre deler av elva på sommervannføring 
viser svingninger i andel bart substrat over tid. På en  stasjon var andelen ca. 50 % i 
1999 og ca. 40 % i 2003. På en annen stasjon var andelen bart substrat ca. 20 % i 1999 
og 40 % i 2003 (Bogen et al. 2004). Det bare substratet var dominert av stein mens 
resten av substratet var dekket av moser og karplanter. Vinterhabitatet i denne delen av 
elva var også dominert av stein, men hadde en noe større innslag av grus og sand. Andel 
bart substrat varierte mellom ca. 25 og 20 % i 1999 og var ca. 20 % i 2003. Laveste 
andel bart substrat på disse stasjonene ble observert i 2001 og var da på vel 10 % (Bogen 
et al. 2004). Etter spyleflommen høsten 2001 og 2002 ble det observert at andelen av 
grovt substrat hadde økt, samtidig som mengden av finsubstrat mellom større steiner og 
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begroing hadde avtatt på vinterhabitatet for fisk (Bogen et al. 2004). I 2003 da det ikke 
ble sluppet spyleflom økte imidlertid begroingen igjen (Johansen og Lindstrøm 2004).  
 
I nedre del av elva har andel bart substrat på vinterhabitatet vært relativt stabilt på grovt 
substrat og noe økende på finere substrat (Bogen et al. 2004).  
 
Detaljerte studier viser altså at det har skjedd en del endringer av prosentvis fordeling av 
substrat i perioden 1999 – 2003. Det er også observert forskjeller i substratfordeling 
langs bredden ved sommervannføring på ca. 62 m3/s sammenlignet med 
vintervannføring på ca. 12 m³/s. De observerte forskjellene i substrat på 42 m³/s i 1999 
og 12 m³/s i 2005 kan således både skyldes at det har skjedd mindre endringer over tid, 
samt at substratfordelingen ved de to vannføringene er noe forskjellig.  
 
Generelt gir grovt substrat gunstige skjulmuligheter for eldre fiskeunger og grovt 
substrat blir ofte foretrukket dersom det er til stede (Elson 1967; DeGraaf & Bain 1986; 
Baglinière & Champigneulle 2002). Som i 1999 ble dette vektlagt under klassifiseringen 
i 2005. Høy vannhastighet, særlig slik det er i Juvet, og til dels stort vanndyp gjør slike 
områder mindre gunstige som oppvekstområder for fiskeunger. Ved 12 m³/s var 
imidlertid både vanndypet og strømhastigheten ofte lavere enn ved 42 m³/s, noe som 
påvirket vurderingen av oppvekstområdene positivt. 
 
Ved boniteringen ble det funnet en høy grad begroing både ved 42 m³/s og ved 12 m³/s 
(Figur 16). Dette bildet sammenfaller med de mer detaljerte studiene av begroing i Lågen 
1999 og i 2003 (Johansen og Lindstrøm 2004). Årsmiddelverdier fra 12 
overvåkingsstasjoner fordelt langs hele Suldalslågen viser at den gjennomsnittlige 
dekningsgraden av moser og karplanter har endret seg lite i perioden 1998 – 2003, og at 
forskjellene i dekningsgrad mellom vår og høst samme år aldri var over 10 % (Johansen 
og Lindstrøm 2004). Dekningsgraden av moser var størst i 2001 med 84 % og lavest i 
høsten 2002 med 70 %. Ser vi på årmiddelsverdiene i dekningsgrad av moser og 
karplanter i perioden 1998 – 2003 var denne svært stabil og alle år over 80 % med 
unntak av 2002 da dekningsgraden var like under 80 % (Johansen og Lindstrøm 2004).  
 
Kalleberg (1958) har vist at mosebegroing kan ha positiv effekt på laksefisk i form av 
skjul. Dette gjelder særlig elvemose, som har lange dusker. Et studie foretatt i 
Førlandskanalen, en kunstig utgravd kanal i tilknytning til Suldalslågen, viste at 
laksunger foretrakk områder med elvemose framfor områder uten mose, mens områder 
uten mose ble foretrukket framfor bunnsubstrat dekket av levermoser (Lillehammer et 
al. 1995). I Suldalslågen fant Heggenes & Saltveit (1997; 2002) at fjerning av 
teppedannende moser ga en høyere tetthet av fisk. Disse forhold ble tatt med i 
vurderingen av oppvekstområdene i Suldalslågen.  
 
Nær elvebredden var strømhastigheten som oftest lav til middels og vanndypet ofte 
mindre enn 1 meter, noe som gjør disse områdene til gode til meget gode 
oppvekstområder for aure- og laksyngel så sant substratet er høvelig (Heggenes 1995). 
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Midtpartiet av elva var gjerne dypere og hadde ofte stri strøm og ble av den grunn 
karakterisert som dårligere egnet for yngel ved 42 m³/s (Gravem et al 2003). Ved 12 
m³/s var ofte både vannhastighet og dyp lavere enn ved 42 m³/s, noe som stedvis ga en 
bedre egnethet av oppvekstområdene ved 12 enn ved 42 m³/s. Stor stasjonær aure kan 
likevel utnytte dypere områder (Karlström 1977; Cunjak & Power 1986; Gatz Jr. et al. 
1987; Heggenes 1988). Laksunger utnytter gjerne større dyp i elver enn aureunger når de 
opptrer sammen. Som for aure er det sammenheng mellom fiskestørrelse og det dyp som 
utnyttes. Laksunger mindre enn 7 cm foretrekker gjerne dyp mindre enn 25 cm, mens 
større laksunger ofte foretrekker større dyp, noe som har sammenheng med at de er mer 
tolerante overfor større vannhastigheter (Saunders & Gee 1964; Cunjak et al. 1989). Den 
største forskjellen mellom laksens og aurens habitatvalg i strykområdene blir derfor at 
laksungene ofte utnytter mer de strømharde og dypere områdene enn aureunger av 
samme størrelse.  
 
Habitatundersøkelsene i Suldalslågen som er gjennomført i perioden 1998 – 2003 viser 
at aure og laksunger i hovedsak benytter dyp ned til 1 m (Bogen et al. 2004). I Altaelva 
er det også gjort studier av lakseunger som sier noe om dybdefordeling. Laksungene 
som ble studert hadde en middellengde på 135 mm. Laksungene som ble lokalisert i elva 
ved at de var radiomerket, oppholdt seg på et middeldyp på 0,6 m (0,2 – 1,4 m). Parren 
ble hovedsakelig funnet på strykstrekninger og i mindre grad i kulper. 73 % av parren 
ble aldri registrert i kulper (Økland m.fl. 2003).   
 
Hvor fiskeungene oppholder seg når det er is og vinterlige forhold er mindre studert, 
men i et radiomerkeforsøk med laksyngel i Orkla vinteren 2003 ble det funnet at 
fiskeungene foretrakk islagte områder langs land, gjerne med grovt substrat (10 – 20 cm) 
og vanndyp mellom 0 og 50 cm. I områder uten is synes grovt substrat å være viktig om 
vinteren (M. Stickler pers. medd.).  
 
Gode og meget gode oppvekstområder ble i hovedsak knyttet til områder grunnere enn 1 
meter, med forholdsvis grovt substrat og der strømhastigheten ikke var for høy. 
Årsunger av aure og laks kan likevel opptre med forholdsvis høy tetthet på mer finkornet 
substrat Dette er blant annet tilfelle i sone 41 som totalt sett ble karakterisert som et 
dårlig oppvekstområde for eldre fiskeunger. Innenfor denne sona er det imidlertid ofte 
funnet høye tettheter, særlig av årsyngel (Saltveit 2000a). 
 
Når vannføringen reduseres fra 42 til 12 m³/s reduseres det vanndekte arealet med ca. 22 
% beregnet ut fra vannlinjeberegninger (Magnell et al. 2004). Størst arealtap skjedde i  
områder som ble karakterisert som dårlige oppvekstområder. Det vanndekte arealet av 
gode og meget oppvekstområder økte imidlertid med 5 % ved 12 m³/s sammenlignet 
med tilsvarende areal ved 42 m³/s. Hovedårsaken til dette er som tidligere nevnt at 
strømhastigheten og vanndypet var lavere ved 12 enn ved 42 m³/s.  
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4.2 Gyteforhold 
Ca. 66 % av Suldalsågen hadde områder med gode og meget gode gyteforhold både ved 
12 og 42 m³/s dersom vi holder sone 33 (Juvet) utenom. Store områder med god 
gyteforhold samsvarer med registreringer av gytefisk i perioden 1995 – 2003 / 2004 som 
viser at det foregår gyteaktivitet av både laks og aure i det meste av elva (Sægrov og 
Hellen 2004) (Figur 21, Figur 22 og Figur 23). Det synes å være mest gyting oppstrøms 
Juvet. Dette området tilsvarer elveavsnitt 19 til 31 i boniteringen. En sammenstilling 
mellom antall gytegroper i snitt pr km elv for perioden 1995 – 1999 med prosentandel 
gytesubstrat (grov grus) innenfor hver enkelt sone, viste at det ble gytt mest i soner med 
høy andel grov grus (p<0,0001, r2 =0,35) (Gravem og Jensen 2003). Siden andelen grov 
grus var avgjørende for vurderingen av graden av godhet med hensyn på gyting, synes 
det å være rimelig godt samsvar mellom registrerte gytegroper og vurderingene av 
gytemuligheter. Som i 1999 ble det også i 2005 registrert områder som syntes å ha gode 
gyteforhold og hvor det så ut til å ha vært lite gyteaktivitet. Dette kan tyde på at mange 
potensielle gyteområder ikke er utnyttet, noe som blant annet kan ha sammenheng med 
at det er registrert forholdsvis få gytefisk i elva i denne perioden (Hellen et al. 2000, 
Sægrov og Hellen 2004). I snitt ble det gjennomsnittlig observert henholdsvis 147 og 
177 gytelaks ved drivtellinger i perioden 1995 – 1999 og 2000 – 2003 (Sægrov og 
Hellen 2004). Hellen et al. (2000) konkluderer med at gytefisktellingene er gjennomført 
i en periode med lav bestandstetthet. Lavest var antallet i 1998 / 1999 da det bare ble talt 
75 gytelaks. Nye vurderinger gjort på bakgrunn av tellinger i 2002 / 2003 og 2003 / 
2004 tyder imidlertid på at antall gytelaks i disse årene kan ha vært høyere (Sægrov et 
al. 2003b, Sægrov og Hellen 2004). I 2004 ble det anslått at 767 villaks vandret opp 
tappene i Suldalslågen. Dette var 18 % lavere enn i 2003, men 32 % høyere enn i 2002 
(Lura 2004). Korrigert for uttak av laks ovenfor Sandsfossen er det observert langt færre 
laks ved drivregistreringene enn det en skulle forvente ut fra registreringene i de to 
tellesystemene i Sandsfossen (Sægrov og Hellen 2004). Ut fra dette kan det tyde på at 
drivtellingene gir for lave tall, men sammenligning med fangst og passeringer i 
laksestudioet tyder på at det er en systematrisk feil (Sægrov og Hellen 2004). Hvis det 
forholder seg slik kan det bety at gytebestanden av laks i Suldalslågen har vært større 
enn tidligere antatt. Uansett er det så store potensielle gyteområder i Suldalslågen  at 
disse ikke representerer noen begrensende faktor for laksen.  
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Figur 21 Gyteområder som er registrert under gytefisktellingene i perioden 
1995/1996 – 2003/2004 av Rådgivende biologer ved ca. 12 m³/s i øvre del av 
elva. Hvilke områder som ble brukt til gyting kunne variere fra år til år. 

 
Figur 22. Gyteområder som er registrert under gytefisktellingene i perioden 
1995/1996 – 2003/2004 av Rådgivende biologer ved ca. 12 m³/s i midtre del av 
elva. Hvilke områder som ble brukt til å gyte i varierte fra år til år. 
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Figur 23. Gyteområder som er registrert under gytefisktellingene i perioden 
1995/1996 – 2003/2004 av Rådgivende biologer ved ca. 12 m³/s i nedre del av 
elva. Hvilke områder som ble brukt til å gyte i varierte fra år til år. 

4.3 Vurdering av tapt areal ved vannføringsreduksjon fra 12 til 7 m³/s  
Alle soner av elva får redusert vanndekket areal dersom vannføringen senkes fra 12 til 7 
m³/s. Graden av tapt areal er imidlertid avhengig av helningsvinkelen på elvebredden i 
dybdeområdet mellom 12 og 7 m³/s. I blant annet sone 17 var gradienten over vann slak 
mens gradienten under vann var bratt (Figur 24). I andre deler av elva var gradienten 
slak både over og under vann som for eksempel i sone 29 (Figur 25), eller den ene siden 
kunne være bratt mens den andre var slak som i sone 28 (Figur 26).  
 
Den prosentvise endringen av vannføring blir størst i øvre del av elva ved en 
vannføringsreduksjon fra 12 til 7 m³/s.  Dess lenger ned i hovedelva vi kommer dess 
større blir tilskuddet fra de mange sidefeltene langs elva. I gjennomsnitt for året er denne 
tilførselen fra sidefeltene ca. 12 m³/s. Med andre ord er den gjennomsnittlige 
vannføringen nedrest i elva henholdsvis ca. 24 m³/s og 19 m³/s ved et slipp på 12 m³/s og 
7 m³/s øverst i elva. Den prosentvise reduksjonen i vannføring oppe og nede blir 
henholdsvis 42 og 21 % ved en endring fra 12 til 7 m³/s. 
 
Selv om vurderingen av tapt vanndekket areal ved en reduksjon fra 12 til 7 m³/s var  
skjønnsmessig synes det å være en konsistens i vurderingene sammenlignet med 
beregnet tap fra 12 til 6 m³/s for de samme sonene. Dess større beregnede tap dess større 
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samsvar med  vurderingen om at området ville miste merkbart vanndekket areal. 
Størrelsen på tapt arealet var imidlertid ikke mulig å anslå. Vi kan heller ikke med 
sikkerhet si at de beregnede verdiene for 6 m³/s er helt nøyaktige siden dette baserer seg 
på bruk av terrengmodeller. Det korrekte bilde kan vi først få dersom vannføringen 
senkes til 7 m³/s og elva flyfotograferes og resultatene sammenholdes med resultatene 
ved tilsvarende målinger gjort ved 12 m³/s. 
 

 
Figur 24. Område fra sone 17 i Suldalslågen med bratt gradient under vann og slak 
gradient over vann (foto Finn R. Gravem). 
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Figur 25. Bildet viser utsnitt av sone 29 ovenfor Fosstraum der elva er bred og 
vanndypet lite. (Foto Finn R. Gravem) 

 

 
Figur 26. Område fra sone 38 med bratt gradient på høyre side og slak gradient på 
venstre side. (Foto Finn R. Gravem) 
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5. KONKLUSJONER 
 
• Når vannføringen endres fra 42 til 12 m³/s reduseres det vanndekte arealet med ca. 

22 %. Det vanndekte arealet av gode og meget gode oppvekstområder øker litt (ca. 5 
%).  Hovedårsaken til dette er at store områder får lavere vannhastighet og dyp ved 
12 enn ved 42 m³/s, noe som vurderes som fordelaktig for fiskeungene. 

 
• Ca.  65 % av Suldalslågen ble karakterisert som gode og meget gode 

oppvekstområder ved en vannføring på 12 m³/s, mot ca. 45 % ved 42 m³/s. 
 
• Ca. 65 % av Suldalslågen hadde områder med gode og meget gode gyteforhold både 

ved 12 og 42 m³/s. Som i 1999 synes mange av disse områdene å være uutnyttet. 
 
• Den totale andelen grovt substrat som berg, blokk og stein ble vurdert til noe mindre 

(ca. 55 %) ved boniteringen på 12 m³/s i 2005 enn ved 42 m3/s (ca. 60 %) i 1999. 
Andelen sand ble vurdert til omtrent samme mengde ved de to vannføringene. 

 
• Det ble funnet små forskjeller i begroing ved de to boniteringene.  
 
• 25 av 45 soner ble vurdert til å få merkbar reduksjon av vanndekket areal ved en 

antatt vannføringsreduksjon fra 12 til 7 m³/s. Arealtapet ble vurdert til å være størst i 
øvre del av elva, og ofte i deler av elva med gode og meget gode oppvekstforhold. 
Det er vanskelig å gi sikre tall på arealmessige tap. 
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S G GG St Bl Be Tot Grad Type Maks Dom Kulper
1A Fra dammen ved 

Osvad. Ca 100 m 
Hele 5 5 80 10 100 3 Mye 

påvekstalger 
og en del 

teppemose. 
Krypsiv (S) i 
nedre del av 

sonen

over 0,5 i 
midten, 0,2-
0,5 (<0,2 helt 

inntil) på 
sidene

ca 2 m 0,5-1,5 0 For-
bygninge

r på 
begge 
sider

MG sidene, 
G i midten

UE Bratt Bratt Vanskelig å bedømme 
gyteforhold pga at substratet var 
delvis tildekket av kalkslam.  
Ingen tegn til gyting. Vannstand 
26 målt på limnigraf ved 
dammen.

1B Ned til 1. Brekk 
nedenfor dammen. 

Ca 160 m lengde, 30 
m bredt rett ovenfor 

brekket.

Hele 5 5 10 60 5 15 100 1 til 2 
(mer 

på v.s 
enn 
på 

h s)

Teppemose/el
vemose. 

Relativt mye 
klovasshår på 
v.s. Krypsiv 

(S)

mellom 0,2 
og 0,5, men 
sider under 

0,2

ca 6 m 2 til 3 m 1 Ikke f.b 
på h.s., 
noe på 

v.s

MG sidene, 
D/G i 

midten

D (patchy 
gode 

gyteområd
er, men 

dekket av 
kalkslam)

Bratt h.s, 
slak v.s

Bratt h.s og 
bratt v.s

Mye kalkslurr/finsediment på 
steinene, ingen tegn til gyting.

2 Flotto Ca. 400 m. 
Bredde 36 og 56 m.

Hele 5 5 5 80 5 100 3 Teppemose / 
elvemose. Noe 
klovasshår og 

krypsiv (E)

Målt 0,3 m/s. 
M i hele 
sona. S i 

øvre ende.

ca 1,5 0,5-1 m. 
Dypere 

på 
venstre 

side

0 Forbygni
nger på 

v.s

MG D Slakt over 
vann h.s. 
Noe brattere 
over vann 
v.s. 

Slakt under 
vann v.s. og 
h.s

Mye dynn på substratet.

3 Tjovøyr. Elveløp på 
begge sider av 

Torvøy. Ca. 250 m.

Hele 5 10 80 5 100 3/2 Teppemose / 
påvekstalger

Stritt 1,3 m ca 0,5 m. 
Dypere 
neden-

for 
Tjovøyr.

1 MG langs 
sidene, D i 
midtparti

D Over vann 
er det slakt 
både på h.s 
og v.s.

Under vann 
er det slakt 
både på h.s 
og v.s.

Her blir det en del tørrlagt areal 
ved lavere vannføringer. De 
tørrlagte områdene er så å si 
100% stein. Det er noe sand i 
nedre del.

4 Notahølen. Ca. 250 
m.

Hele 5 5 5 80 5 100 3 Klovasshår, 
alger, 

teppemose, 
krypsiv (E).

M/L. St 
nederst.

2,5 m 1-2 i øvre 
del. <0,5 i 

nedre 
del.

1 Forbygn 
v.s.

G D/G Relativt 
slakt

Relativt 
slakt

Lavere vannføring her gir mer 
tørrlagt areal og grunnere 
områder.  

5 Nedenfor Notahølen, 
utløp av Stråpaåna. 

Langstrakt kulp. 
Stort og dypt kulp- 
område.Ca. 300 m 

lang.

Hele 20 10 15 40 10 5 100 1 Klovasshår M 8 m 2-4 m 1 D/G D (men G i 
øvre og 

nedre del)

Bratte 
elvekanter 
på h.s. og 

v.s

Bratte 
elvekanter 
på h.s. og 

v.s

Ser større del av bunnen på 12 
enn ved 42 m3/s, økt sandandel. 
Lavere vannføring gir lite 
endring i vanndekket areal og på 
egnethet som gyte- og 
oppvekstområde

6 Ned til brekk ved 
Storøy. 

Stilleflytende 
område. Ca. 275 m.

Hele 10 10 10 70 100 2 Teppemose, 
klovasshår, 
krypsiv (E)

M/L 1.5 0,5-1 G D (G i øvre 
del)

Slake 
elvekanter 
både på h.s 
og v.s

7 Delområde med lav 
srømhastighet og 

høy grad av 
begroing.

Hele 55 10 10 25 100 3 Krypsiv (T), 
elvemose, 
klovasshår

L/M 1 0.5 D UE Enda vanskeligere å se 
substratet på 12 enn ved 42 m3/s 
pga tettere begroing enn forrige 
gang. Substrat ikke 
karakterisert. Denne sonen 
påvirkes nok av lavere 
vintervannføring

8 Storøy. Tørt mellom 
Storøy og land. Ca. 

500 m.

Hele 5 5 20 70 100 3 Teppemose, 
krypsiv (E), 

bjørnemose på 
h.s i sving

St 1.5 0,5-1 G på siden, 
D/G på 
midten

D/G Relativt 
slake kanter 
med unntak 
av h.s og vs 
nedstrøms 
Storøy.

9 Presthølen med 
utløp av 

Prestabekken. Ca. 
400 m lang og ca. 

50m m bred.

Hele 10 20 30 40 100 3 Klovasshår, 
teppemose, 

elvemose h.s i 
kulpområde.

S/M 3 0,5-1 1 Forbygn 
på høyre 

sider

D/G (noe 
bedre på 

v.s.)

MG Bratt vs og 
slak hs 
oppstøms 
grusbanke 
Bratt h.s 
slakt v. s. 
Nedstrøms

Grusbanken ved Prestvika blir 
større ved lavere vannføring. 
Kulpen i nedre del er 3 m dyp. 
(Sand dominerer i nedre del av 
sonen). 

Kommentarer
Oppvekst- 

område
Gyte- 

område
Gradient 
over vann

Gradient 
under vann

Begroing
Strøm

Vanndybde (m)
TiltakNr Beskrivelse Elveside

Substrat (%)
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S G GG St Bl Be Tot Grad Type Maks Dom Kulper
10 Sølvberg- hølen. To 

strykpartier. Ca. 200 
m lang.

10 30 30 30 100 3 Klovasshår, 
teppemose, 
krypsiv (S), 

særlig på h.s.

M/L (<0,2 
m/s i kulp)

4 m 1 MG på h.s 
øvre del. D i 
midten pga 

dyp

MG Venstre 
side relativt 

bratt og 
påvirkes lite 
ved lavere 

vannføring. 
Høyre side 

mer usikker.

11 Torkjels- hølen. Ca. 
175 m lang og 50 m 

bred.

hs 30 20 30 20 100 3 Klovasshår, 
krypsiv

M/L 4 m 2-3 dom 1 D G/D Bratt fall på 
v.s. Noe 
slakere på 
h.s.

Godt gyteområde på brekket 
nederat i sona. Dårlig gyteomr i 
kulpen lenger oppe.

11 Torkjelshølen vs. vs 0 0 10 80 10 100 G/MG D
12 Ovenfor Lunde bru. 

Ca. 200 m.
5 25 40 30 100 2 Teppemose Sterk 1.5 0,8-1 D G Veldig slakt 

over og 
under vann 
på hs.

13  Bruhølen og 
Tjøstheim- roeren. 

Ca. 900 m lang og 34 
m bred.

Hele 20 10 20 50 100 3 Elvemose, 
teppemose, 

krypsiv (S) på 
sidene. 

Klovasshår

M, L i nedre 
del.

2.5 1-1,5 G D (patchy 
G)

14 Ovenfor Lindum. Ca. 
300 m. 

Hele 10 10 75 5 100 3 Teppemose, 
klovasshår, 
Elvemose

Stritt 0,5-1 MG på 
sidene, G/D 

i midten

G

15 Vikjo/ nedenfor 
Lindum. Ca. 350 m.

Hele 30 10 10 40 10 100 1 L/M 6 m Stort 
kulpområ

de

D D Bratte 
gradienter 

Bratte 
gradienter

Djupål på h.s. Mye sand på v.s. 
Vanskelig å se bunnen. 

16 Devikshølen / 
Steinshølen. Ca. 600 

m.

Hele 15 15 40 25 5 100 1/2 Teppemose, 
krypsiv (S) i 

kantene

To 
strykstrekni
nger (stritt). 
L/M resten

9.5 2-3 m 2 D MG Øvre og midtre deler får økt 
andel tørrlagt areal. Tror det blir 
merkbar påvirkning her. Gode 
gytemuligheter øverst i sonen. 
Mye elvemose i øvre del. 
Begroing 3 i øvre del. 
Finsediment i v s nedre del

17 Nedenfor 
Steinshølen. Ca. 725 

m.

Hele 10 10 20 60 100 3 Elvemose 
(mye), 

klovasshår. 
Mer begroing 
på oversiden 
av Steinsøya 
enn nedenfor

M i midten, 
L på sidene.

2 m 1-1,5 m Antydning MG (vs) D 
hs se bilder

G Slakke 
bredder 
over vann

Noe 
brattere 
under vann.

Trauform flere steder. Høyre 
sideløp av Steinsholmen får en 
del tørrlagt areal ved lavere 
vintervannføring. Sand utenfor 
Steinsåna.

18 På siden av 
Steinsøy og ned til 

Bakkahølen. Ca. 
1250 m.

Hele 10 20 20 50 100 3 Veldig mye 
elvemose i 

venstre kanal.

M, men 
noen 

strykpartier

2 m i 
venstre 

løp

1-1,5 m 1 G/D MG Bratt 
trauform på 
høyre og 
venstre side 
av 
Steinsholm
en. Slakere 
gradient 
nedenfor

Mange gode gyteområder i 
venstre og høyre kanal. Bratt 
trauform. Mye sand nedenfor 
Steinsåna på hs. Det var en kulp 
nedstrøms Steinsøy (dyp> 5m). I 
sonen som helhet gir 7 m3/s en 
del tørrlagt substrat.

Kommentarer
Oppvekst- 

område
Gyte- 

område
Gradient 
over vann

Gradient 
under vann

Begroing
Strøm

Vanndybde (m)
TiltakNr Beskrivelse Elveside

Substrat (%)
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S G GG St Bl Be Tot Grad Type Maks Dom Kulper
19 Lågabruno. Ca. 300 

m.
Hele 10 10 10 50 20 100 3/2 Teppemoser M 2 1-2 m 2 MG D Kulp over og etter bru (dyp ca 3 

m). Videre nedover er det også 
kulp.

20 Nærheims- hølen. 
Ca. 300 m.

Hele 20 20 20 35 5 100 3 Klovasshår, 
teppemoser 
(noe krypsiv 

på vs)

L 2.5 1-2m G D

21 Maurholmen. Ca. 
475 m.

Hele 5 10 10 70 5 100 2/3 Elvemose, 
teppemose.

Stritt 1 m 30-60 cm D D (patchy 
G)

Taper noe areal her, særlig i 
øvre del. Sand nedstrøms 
Mosåna.

22 Moshølen. Ca. 125 
m.

Hele 15 5 15 60 5 100 3 Teppemose, 
klovasshår, 
elvemose.

M/L 9 m 4-8 m 1 D D

23 Førlandsneset. Ca. 
400 m lang og ca 45 
m bred i øvre del.

Hele 10 10 20 60 100 3 Krypsiv, 
Klovasshår, 
Elvemose, 

Teppemose.

M 1.5 0,5-1 G MG i nedre 
del. G 
ellers.

Her tapes det en del areal, særlig 
i nedre del. Sand nedenfor 
Ritlandsbekken. Gyting på h.s.

24 Herabakka. Ca. 400 
m.

Hele 10 10 60 20 100 1 (3 på 
sidene

)

Klovasshår, 
krypsiv (E)

M 7 m 1-4 m 1 Forbygn 
ved brua.

G på 
sidene, D 

på midten.

MG Mye finsubstrat på v.s. et stykke 
ned i sona. Grovt på sidene 
lenger oppe. Mye gytesubstrat i 
bakenden av kulpen (GG-70%). 
Så flere gytegroper.

25 Oppstrøms Duøy. 
Ca. 550 m.

Hele 10 20 10 60 100 3 Elvemose, 
krypsiv på 

sidene. 
Tusenblad, 
klovasshår

L 1,5 m 0,7 m MG D Slak bredd 
på h.s. Noe 
brattere på 

v.s.

Slak bredd 
på h.s.

Relativt homogen del av elva. 
Grovere substrat på sidene 
(stein), finere substrat på 
midten.

26 Begge sider av 
Duøy. Ca. 250 m.

Hele 10 20 70 100 3 Elvemose v.s. 
Teppemose 
h.s. Krypsiv, 
klovasshår.

Stritt >5 m i 
kulp

V.s 0,6 m. 
H.s. 0,4m

1 G/D MG i 
bakkant og 
forkant av 

kulp

Gyteområdene her blir 
sannsynligvis tørr eller svært 
grunn ved 7 m3/s. Den høyre 
siden av Duøy er ikke så godt 
egnet til gyting

27 Nedenfor Duøy ca. 
700 m lang og ca 50 

m bred.

Hele 30 10 20 40 100 3 Teppemose, 
Klovasshår, 
Krypsiv (E) i 

midten, (T) på 
sidene

M 0.8 0.5 G/D D/G Høyre side 
slak, 
venstre side 
bratt.

Mye sand i nedre del. Taper 
sannsynligvis areal på h.s ved 
7m3/s, lite på v.s.

Gyte- 
område

Gradient 
over vann

Gradient 
under vann KommentarerNr Beskrivelse Elveside

Substrat (%) Begroing
Strøm

Vanndybde (m)
Tiltak

Oppvekst- 
område
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S G GG St Bl Be Tot Grad Type Maks Dom Kulper
28 Utløp av Kvæstad- 

bekken. Ca. 250 m.
h.s. 10 20 70 100 3 Teppemose, 

klovasshår, 
elvemose.

L 3 m 1 m D/G D ( G i 
øvre del)

Slak 
gradient på 
v.s. Bratt 
gradient på 
h s

Kulp på høyre side med stein.

28 v.s 10 30 20 40 100 Sand nedstrøms 
Kvæstadbekken. 

29 Flotto, 
Kalhagebrauthølen. 

Ca. 1050 m.

VS 10 20 60 10 100 3 
(men 
ikke i 

gyteka
nal)

Teppemose, 
krypsiv (E), 
elvemose

Stri/sterk 2,5 m i 
kulp

Ca 20-30 
cm i 

midtre 
del, 

dypere 
langs v.s 
og nedre 

del

1 MG på 
venstre 

side, D på 
høyre side

MG, særlig 
på vs

Slak 
gradient på 
h.s. Bratt på 
v.s.

Slak 
gradient på 
h.s.

Her kan det bli tørrlegging av 
arealer, berører sannsynligvis 
ikke gyteområder. Mange fine 
gyteområder, 1-1,5 m dyp i 
venstre sideløp, fint 
gytesubstrat.

29 HS 10 10 40 40 100
30 Litlaneshølen, 

Fossåna, Urene. Ca. 
1050 m.

Hele 5 20 40 25 5 5 100 1/2 M/L 3 m 2-3 m på 
hs

Flere D/G MG  Bratte 
kanter på 
h.s. Slakt på 
v.s.

Flotte gyteforhold i 
Austmannssmogjet (Begroing 1).

31 Kvansøyno, 
Helgehøl. Ca. 500 m.

h.s. 20 60 20 100 2, 
mest i 
øvre 
del

Teppemose M/S Sannsyn
ligvis 1,5 
m i kanal 

på v.s.

0,5-1 G/D MG En del gyteområder i øvre del. 
Mye grov grus og liten stein. 
Mer grov grus på h.s., mer stein 
på v.s. og noe blokk.

31 v.s 10 30 50 10 100
32 Strykparti etter 

Helghøl, før 
fossestryk. Ca. 450 

m.

10 5 5 50 30 100 2 Teppemose Sterk/Stri 2 1 G (best på 
sidene)

UE

33 Juvet, utløpet av 
Hiimsåna og Grov. 

Ca. 1750 m.

0 Ikke angitt substratfordeling, 
men denne delen av elva er 
dominert av grovt substrat. Flere 
store og dype kulper på 
strekningen

34 Juvet, nederst ved 
Hiim. Ca. 350 m.

10 70 20 100 3 Teppemose, 
elvemose

Stritt (M på 
sidene)

? ca 0,5 m i 
stryk 

nederst i 
sonen

Flere 
kulper 

øverst i 
sonen

MG, men 
noe 

dårligere 
nederst og i 

midten

D

Kommentarer
Oppvekst- 

område
Gyte- 

område
Gradient 
over vann

Gradient 
under vann

Begroing
Strøm

Vanndybde (m)
TiltakNr Beskrivelse Elveside

Substrat (%)
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S G GG St Bl Be Tot Grad Type Maks Dom Kulper
35 Holmen. Ca. 300 m. Hele 20 20 20 30 10 100 1/2 Krypsiv (S), 

teppemose, 
klovasshår

L, men S i 
nedre del.

8 2 til 4 Bare 
kulper

D/G (for 
dypt), men 

Godt på 
sidene

G i øvre og 
nedre del

Kulpen (kulp 1) er ca 4 m i 
innløpet, gytegrus på sidene. 
Sand utenfor 
Brommelandsbekken, samt 
beverhytte. Mye gyteområder i 
nedre del

36 Nedstrøms Holmen. 
Ca. 275 m.

10 30 30 30 100 1 i 
øvre 
ende, 
2 til 3 
lenger 
ned

Elvemose M/S 3 m 1 m Kulp i 
nedre del

G MG Best som gyteområde i øvre del, 
best som oppvekstområde i 
nedre del.  Kulp i nedre del.

37 Neset (kulp) Kulpen 60 20 5 10 5 100 3 i 
nedre 
del, 1 i 
øvre 
del

Elvemose Stritt i 
stryket, M/L 
lenger ned.

9 2 ja D D Substratkarakt. Fra sist stammer 
sannsynligvis fra kulpen, 
strykstrekningen ovenfor ble 
sannsynligvis utelatt. Mye sand i 
kulpen.

Neset (stryk) til 
sammen ca 250 m. 

Stryket 10 15 70 5 100 3 St 0,5-1 G på 
sidene, D i 

midten

D

38 Mo. Ca. 1200 m. Hele 10 5 5 70 10 100 3 Elvemose er 
dominerende, 

ellers 
teppemose

Stritt i 
strykene, M 
i kulpene.

6 m 0,5-2 m Ja ? MG særlig 
på siden, 
ellers G

D/G, men 
MG 

ovenfor 
Mo gård

Bratte 
elvekanter, 
særlig på 
v.s.

 Dynn i kulp.

39 Nedenfor gammel 
bru ved Mo. Ca. 275 

m.

Hele 10 30 40 20 100 1 Teppemose L, untatt i 
stryk i øvre 

ende

4 2-3 m ja D MG

40 Hauge. Ca. 650 m. VS 10 10 80 100 2 Teppemose flere 
småstryk 
(St) ellers 

M/S

3 1 øverst G på v.s., D 
på h.s.

MG Bratt 
gradient VS

40 HS 30 50 20 100
41 Garaneset. Ca. 1300 

m.
Hele 10 20 50 20 100 2, men 

1 i 
øvre 
del

Teppemose, 
elvemose

M/L 9.5 1-1,5 ja D MG Taper muligens en del areal i 
svingen ved Garaneset.

42 Eisvika. Ca 300 m. 90 10 100 L D UE Mye mudder.
43 Tjelmane. Ca. 500 m. 5 50 35 10 100 2 Teppemose M 1.5 0,5-1 D MG

44 Gåsavika. Ca. 150 m. 90 10 100 L D UE

45 Høse. Ca. 250 m. 20 10 20 40 10 100 2 Stritt 2 0.5 Nei G på 
sidene, D i 

midten

D/G

46 Larvika før 
Sandsfossen ca. 100 

m.

Hele 30 20 15 5 30 100 2 Teppemose, 
store områder 
med tusenblad 
innerst i vika

sannsyn
ligvis 

rundt 4-5 
meter

1-5 
meter?

Ja D UE Substtrat anslått, men  vanskelig 
å bedømme.

Gyte- 
område

Gradient 
over vann

Gradient 
under vann KommentarerNr Beskrivelse Elveside

Substrat (%) Begroing
Strøm

Vanndybde (m)
Tiltak

Oppvekst- 
område
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