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Forord
Et av de viktigste kompensasjonstiltaki regulerte
elver er utsetting av fisk, og i mange regulerte
lakselver er det gitt pålegg om utsettingav yngel,
settefiskog smolt. Mange av påleggene er av , eldre
dato, og det har derforoppståttet behovfor å vurdere
dem på nytt.

Denne rapporten er et første forsøk på en slik
evaluering, og den omfatter utsettingspåleggene
Surna og Bævra. Vi håper med denne rapportenå gi
et bidragtil at det blir satt igang undersøkelsersom
vil forbedre grunnlagetfor slike evalueringerbåde i
Surna og Bævra og i andre regulertevassdrag. Vi vil
også understreke betydningenav å vurdere andre
kompensasjonstiltaksom biotopforbedrendetiltak og
endringeri manøvreringsreglement.

Trondheim,februar 1995

BjørnOve Johnsen
(prosjektleder)
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1 Innledning
Direktoratetfor naturforvaltningga Norsk instituttfor
naturforskningi oppdragå evaluereutsettingspåleggene
for Suma og Bævra.På bakgrunnav samtalerskisserte
NINA et oppleggfor en slik evalueringi brevtil DN av
6.1.1993. Dette omfattet blant annet en vurderingav
vassdragenes potensiale med hensyn til naturlig
smoltproduksjonved hjelp av yngelutsettingi de ikke-
lakseførendedeler.Dennevurderingenskulleforetaspå
grunnlagav den kartleggingsom utføres i regi av
Fylkesmanneni Møre og Romsdal.Etterønskefra DN
ble dette oppleggetsenere reduserttil kun å omfatte
beregning av tapt smoltproduksjonsom følge av
reguleringenei de to vassdragene.Vi har allikeveli et
eget kapittelom aktuelle kompensasjonstiltakgitt en
omtaleav fiskutsettingersomet av flereaktuelletiltak.

Det er ikkegjennomførtfiskeribiologiskeundersøkelseri
vassdragenei forbindelsemed evalueringen.Den er
derfor basert på det eksisterendekunnskapsgrunnlag.
Evalueringenomfatter en gjennomgangav de fiskeri-
biologiskeundersøkelsersom er gjennomført,tidligere
vurderinger av tapt smoltproduksjonsamt egne
vurderinger.Tapet er vurdertbåde med utgangspunkti
fangststatistikkenog i vannføringen.

Vurderingeneomfatterhovedsakeliglaks.Konsekvenser
forsjøaureav kraftverksutbygginger det litenkunnskap
om.

I brev av 16. februar 1993 fra Direktoratetfor natur-
forvaltning,ble Statkraftpålagtå bekosteevalueringav
utsettingspåleggi Sumaog Bævramedinntil
kr 150.000.

2 Beskrivelse av vass-
dragene

2.1 Surna

Sumavassdraget(tigur 1) har et nedslagsfeltpå 1201
km2.Vassdragethar sitt utspringfra Slettfjelleti Orkdal
kommune,Sør-Trøndelagfylke og rennerderfra ned i
Lomundsjøeni Møre og Romsdal fylke. Vassdraget
herfraheter Lomundaog rennersammen med Tiåa i
Øvre Rindal. Lenger ned i dalen renner Rinna inn i
vassdragetfra øst. Suma renneri vestligretningnedtil
utløpetved Sumadalsøra.Elva er omkring3,2 mil lang
fra samløpetmed Rinna og ned til sjøen. Sideelvene
Bulu,FollaogVindølarenneralle inn i Suma fra sørøst
nedenforsamløpetmedRinna.

Suma rennergjennomRindal og Sumadal kommuner.
Vannhastighetener relativtlav på strekningennedenfor
samløpetmed Rinna.Elvebotnenbestårav stein,grus
og sand, hvorav grus- og sandbotn dominerer. I
hovedelvakan laksenvandre helt opp i Lomundsjøen,
50 kmfrautløpet.

2.2 Bævra

Bævravassdraget(figur 1) ligger på Nordmøre og er
nabovassdragtil Suma i nondligretning.Størsteparten
av nedslagsfeltet(243 km2),liggeri Sumadalkommune,
men de øvre partieneberørerRindalkommunei Møre
ogRomsdalogHemnekommunei Sør-Trøndelag.

Bævrarennergjennomden trangeBæverdalenog ut i
Hamnesfjorden.Elveleietbestårhovedsakeligav sand,
grus og stein. Nedslagsfeltet er høgtliggende.
Vassdrageter et flomvassdrag.De flestestorevatnaer
regulerteogdetteøkerpregetav flomvassdrag.

Bævravar før reguleringenlakseførendei omlag20 km
lengde. Før reguleringenhadde en de beste fiske-
plassenei Bævra fra munningenog opp til samløpet
med Svorka,menogsålengeropp i elva var det en del
høler(Olsen1988).
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3 Reguleringer

3.1Surna

reguleringenanseselvasomtotaltødelagtsom lakselv.
Detforekommerkraftigeoverløpsflommer.

VINDØLA
Ved kgl.res.av 21.12.62 fikkStatskraftverkenetillatelse
til å overføredelerav Rinna,Bulu,LilleBuluog Vindøla
til Folla. Videre ble det tillatt å bygge to kunstige
magasiner,Follsjøog Gråsjø, samt å utnyttefallet fra
Follsjønedtil Suma ved byggingav Trollheimkraftverk.
Ved kgl.res. av 1.7.66 ble det gitttillatelsetil ytterligere
overføringfra Vindøla,slikat utbyggingeni dag benzrer
ca. 60 % av Sumavassdragetsnedslagsfelt(figur 2).
Reguleringenbletatt i bruki 1968. Follsjøenbledemt5.
juli 1968.

Ved reguleringenav Sumafikken betydeligstrekningav
den omlag 60 km lange lakseførendedelen av elva
redusertvannføring.Trollheimkraftverkliggerca.20 km
oppi vassdraget,og på den ca. 12 km ovenforliggende
strekningenopp til Sumas samløp med Rinna er
vannføringen redusert med fra 20 til 60 %. På
strekningenkraftverket-Folla(5 km) ligger restvann-
føringen på ca. 40 %, mens den på strekningen
Folla-Rinna(7 km) liggerpå 70-80 %. På denne12 km
langestrekningenmed redusertvannføringkan vinter-
vannføringenkommenedi 0,5 m3/s,mensvannføringen
i august-septemberkangå nedi 3 m3/s(Korsen1979).

3.1.1 Lakseførende sideelver

RINNA

Rinna er den øverste sideelva som er berørt.
Nedslagsfelteter redusertfra 193 km2til 84,5 km2.Elva
haddeen lakseførendestrekningpå ca. 3 km, men er i
dag lakseførendeca. 200 m ovenfor samløpet med
Suma.

BULU

Buluhar et nedslagsfeltpå 67 km2hvorav45,1 km2er
regulertved overføringtil Follsjømagasinet.Elva hadde
en lakseførendestrekningpå 5,2 km. Ifølge lokale
opplysningergår det opp noen få laks. Vintelvann-
føringener imidlertidså lav at det må antasat elva har
litenbetydningi produksjonssammenheng.

FOLLA

Folla'snedbørfett er redusertmed 306,2 km2. Dette
representerermer enn 95 % av nedslagsfeltet.Laksog
sjøauregikk før reguleringen2 km opp i elva. Etter

Vindøla'snedbørfelt er redusertmed 74 km2. Dette
representerer45 % av samlet nedslagsfelt.Laks og
sjøaurekanimidlertidfortsattgå 1 km oppi vassdraget.

3.2 Bævra

Bævra ble regulert i 1963 ved at nedslagsfeltettil
sideelveneSvorkaog Lille-Bævra,tilsammen104.1 km2
eller 43 % av nedslagsfeltet,ble overført til Svorka
kraftstasjon,ca. 4 km ovenfor Bævras utløp i sjøen
(figur 3). Ved reguleringenble vannføringeni Bævra
redusertved at avløpetfra Bævervannblirført over til
Solåsvannsom sammen med Krokvann,Geitøyvann,
Andersvannog Langvannutgjørkraftverketsmagasiner.
Ved overføringentil kraftverketsom liggerpå Sæterbø
ble Svorka, som tidligerevar en betydeligsideelv til
Bævra,tørrlagt(Olsen1968).

Ved reguleringen har Bævra fått sterkt redusert
vannføringovenforkraftverketpå Sæterbø, og det må
antaså være på det reneat det ikkegår oppfiski denne
delen av elva på liten vannføring. Nedenfor Svorka
kraftverker den totalevannføringengjennomåret den
sammesomtidligere,menvannføringsregimeter endret
somfølgeav reguleringen.Når kraftverketgår med full
belastningkan det være bra vannføringi den delen av
elveløpetsom liggernedenforutløpet,men kraftverket
kjører fra tid til annen med ujevn belastningog i
samkjøringmed Aura henderdet ofte at det stopper,
også i sesongenfor oppgang av fisk (Olsen 1968).
Restvannføringeni BævramellomkraftverketogSvorka
ligger på ca. 50 %, mens restvannføringenmellom
Svorka og Lille-Bævra ligger på ca. 53 - 61 %.
Vannføringeni Bævraovenforkraftverketvil i visse år
kommenedmot1 m3/si vintermånedeneog i juli-august
(Korsen1979).
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Figur 3. Bævravassdragetmedreguleringsmagasin,overføringstunnelerogkraftstasjon(eiterEklo1993).
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3.2.1 Lakseførende sideelver

SVORKA

Svorkautgjør112 km2av totaltnedslagsfeltpå 243 km2
forhele Bævra(Bævre1990). Laksengikkca 1 km opp
fra hovedelvahvordenstoppeti en20 m høyfoss.Elva
ansessomtotalskadetfor laks.Det kanvære muligheter
forsjøaure.

LILLEBÆVRA

Hele nedslagsfelteter regulertog overført til Svorka
Kraftverk. Laksenkunnetidligeregå opp til foten av
fossensomliggerca. 100 m fra utløpeti Bævra.

4 Fiskeribiologiske under-
søkelser

4.1Surna

I en uttalelsefra Fiskeriinspektørenfor ferskvannsfisket
til Landbruksdepartementetav 9.4.62 (uttalelsetil kgl.res
21.12.62)hentervi følgende:

"Sumamed Rinna har gjennomde siste80 år vist
seg å være en stø, god lakselv. Mellom 1880 og
1946 variertelaksefisketmellom 270 og 2.997 kg,
men etterdennetid har laksestammenog fiskettatt
seg opp, og utbyttethar vekslet mellom 1.720 og
8.069 kg.Gjennomsnittsavkastningenfor de siste12
år er 4.558 kg. Fra Surendalsfjordenog ca. 3 mil
oppoverer elventemmeligslakog lettfremkommelig
forlaksogaure.På en stordelav dennestrekninger
imidlertidgyteforholdenemindre gunstige,men på
strekningenovenforkraftverketsutløpskanalog så
langt fisk når oppover er det gode gyte- og
oppvekstforhold.Sumas nedbørfelter ifølgeSætren
oppgittå være 1.190 km2.Av dette felt blirså 630
km2 ført over til Trollheim kraftanlegg. Herav
bortføressåvidt en kan se 526 km2 (eller ca.
halvpartenav elvenssamledenedslagsfelt)fra den
del av elven som har de sikreste gyteplasser.
Virkningenav overføringenfor elvens fiskestamme
måderforblimegetfølelig".

I en uttalelsefraSedgwick(1966) heterdet:
"Den foreløpige undersøkelse som ble foretatt
antyderat gyteplasserog oppvekststederi Sumakan
oppdeles i "kildevassdragog bielver ovenfor
forbindelsenmed Rinna, og "hovedelven"nedenfor
dettepunkt.De viktigstebielvenetil Suma nedenfor
Rinnaer alleutilgjengeligefor lakssomgår oppforå
gyte. Dette gjelder også Rinna. I "hovedelven"er
gyteplassene og oppvekststedene ovenfor
forbindelsenmed Follaantakeligmer produktiveenn
områdenelengerned i elven nedenfordette punkt.
Detteantaså skyldesat grusbunnener merstabil,og
at skuringener mindreovenforFolla.Vannføringeni
Folla på våren og forsommerensynes å være like
storsom i hovedelvender hvor elvene møtes, på
grunnav at Follas nedslagsfeltligger så høyt, og
dette kan man se i form av hovedelvensmarkerte
karakterforandringovenforFolla.De mestproduktive
gyteplasser og oppvekststeder for laks i
Sumavassdragetfinnessannsynligvisi elvenovenfor
Rinnai "kildeelveneog bielvene",særligLommunda
ogTiåa. De elvenei detteområdetsom ble inspisert
undermittbesøki 1965, vistetegn somtydetpå en
megetaktivogvellykketlaksegyting.Dennedelenav
Sumasnedslagsfeltliggerforholdsvislavt, og det er

9
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lettfor lakssomskalgyte å kommeoppi mangeav
de små bekkene.Etter min meninger de øverste
strekningenei elven, ovenforsamløpetmed Rinna,
særflg bielvene til kildeelvene,sannsynligvisuten
sammenligningde viktigsteområderfor oppvekstav
utvandringsmodenlaksi heleSuma".

I brevav 4.11.70 fra Konsulentenfor ferskvannsfisketi
Trøndelag til Direktoratet for jakt, viltstell og
ferskvannsflske(DJVF)nevnesat

"etterat Harrangkraftverkblesatt i drifthardet stått
fleregangerunderlavvannføringog da det ikke har
vært sluppetvann i den tiden, må skadensom har
vært påført fisket på elvestrekningennedenfor
kraftverketantaså ha vært størreenn det som ble
forutsatt når pålegget om utsetting av 50.000
laksesmoltpr. år blegitt.Den del av vassdragetsom
ligger ovenfor Rinnas samløp med Suma har fra
gammelt av vært gode gyte og oppvekstområder.
Dennedelenav elvenbleundersøktsommeren1967
før reguleringenble tatt i bruk, og en fant da et
forholdsvisstort antall laksungerbåde i Tiåa og
Lomunda.Den bestandav laksungersomblefunneti
elvensøvre løp ved undersøkelsenei 1967 viserat
oppvekstområdeneherblirgodtutnyttet".

Ofstad(1970) omtaleret materialepå 43 skjellprøverav
laks innsamlet i årene 1962, 63, 64 og 65. Dette
materialetvisteen gjennomsnittligsmoltalderpå2,9 år. I
samme utredning anføres at en beregning av
produksjonenav utvandringsferdigelaksungerantyder
tall mellom78.000 og 140.000 pr. år, med gjennomsnitt
kanskjeomkring100.000. Produksjonenav laksesmolt
ovenforkraftstajonenantydeså være av størrelsesorden
minst50 - 75.000 i gjennomsnittpr. år. og man kan
vente en reduksjoni reproduksjonsmuligheteneiallfalli
samme forhold som elvearealet tøn1egges.
Produksjonenav sjøørretsmolt kan ikke beregnes
tilsvarende med de foreliggende data, men
undersøkelserfra to andreelver i distriktetantydermed
storusikkerhetsmanginat talletkan liggemellom25.000
og 100.000pr.år (Ofstad1970).

I 1971 (etter reguleringen) ble det igjen foretatt
ungfiskundersøkelseri Suma og i sitt brev til DJVF av
12.11.71 uttaler Konsulenten for ferskvannsfisketi
Trøndelagfølgende:

"I årene etter 1967 har Suma hatt en sterkt
varierendevannføring,delvis fordi kraftverkethar
måttetståpågrunnav nødvendigettersyni samband
med oppstartingenog dels fordi en har hatt særs
tørre år slik tilfellevar i både i 1968 og 1969. En
vedleggeren del bilderfra vassdraget,tatt i august
1969, som belyserdette. Store deler av vassdraget
haddeda så liten vannføringat det er vanskeligå
forståat ungfiskbestandenhar kunnetoverleve,men

deter pådet reneat en ved de undersøkelsersomer
foretatt i 1971 ikke har kunnet påvise katastrofale
skaderpå de årsklassersom vokste opp på elven
underdenneekstremelavvannsføringen.Den del av
elvensom liggerovenforTrollheimkraftverkvar før
reguleringende viktigstegyteområder.Det er denne
delen av vassdragetsom er blittsterkestberørtved
at Folla, Buluog Rinna er ført over til kraftverkets
hovedmagasin".

I• sin oppsummeringav resultatenefra ungflskunder-
søkelseneuttalerkonsulentenat

"selvom de undersøkelseren harforetattviserat det
finnersted en ikke ubetydelignaturligreproduksjon,
bør det påleggsom er gitt om utsettingav 50.000
laksesmoltpr.år ikkereduseres,menavgjørelsenom
dette utsettestil en har fått se den fulle virkningav
reguleringen".

Det ble gjennomførtungfiskundersøkelseri regi av
Fiskerikonsulenteni Midt-Norgei 1971, 1973 og 1977.
Resultateneer oppsummertav Korsen(1979). I Tiåa -
Lomundabledet elfiskethenholdsvis3, 4 og 5 stasjoner
i de tre årene, og den gjennomsnittligetetthet av
laksungervar 17,9,28,0 og 73,6/100m2.På strekningen
kraftverket- Tiåa/Rinnable det fisket på 3 stasjoneri
1971og4 stasjoner11977,ogtetthetenav laksungervar
henholdsvis25,2 og 62,0/100m2.Nedenfor kraftverket
bledetgjennomførtungfiskundersøkelserpå 7 stasjoner
i 1971 og på 4 stasjoneri 1977. Den gjennomsnittlige
tetthetav laksungervar henholdsvis25,9 og 22,7/100
m2.I en kommentartil resultateneanførerKorsen(1979)
at

"det er på det rene at en finner høye tettheterav
laksungerpå de øvre områdene i Suma, hvor
vannføringener uregulert.På disselokaliteter(Tiåa,
Lomunda) blir vintervannføringensvært liten, og
forholdeneblirforså vidt ikke ulikde forholden kan
finnepå de benartedelenei et regulertvassdrag.Det
kanderforse ut somom fortioldeneom vinterenmå
bli ekstremtvanskeligefør det gir seg utslag i en
reduksjonav småfiskbestanden.En skal være klar
overat de lokalelaksestyrenesetterutstoremengder
laksungeri de øvre delene i flere av de omtalte
vassdragene,ogen vet derforikkei hvilkengradden
påvistetetthetenskyldesnaturligreproduksjon".

I oppsummeringenav artikkelenuttalerKorsen(1979):
"Undersøkelseneviser at det er til dels betydelige
tettheterav laksungerpå de elvestrekningenesom
harfått en redusertvannføring.I gjennomsnittligger
verdienei området20 - 60 stk/100m2.Det ser uttil at
ungfiskav laks tåler de redusertevannføringene
relativt godt, og undersøkelsenekan tyde på at
produksjonstapetav ungfiskpå de strekningersom
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harfått en redusertvannføringer mindreenn hva en
tidligereharantattfordisseelvene".

I forbindelsemedskjønnetterreguleringenav Suma ble
det utført bunndyrundersøkelserog ungfiskunder-
søkelsermed elektriskfiskeapparati augustog oktober
1984(Saltveit& Ofstad1985). Bunndyrble innsamletfra
tilsammenseks lokaliteter,to ovenforog fire nedenfor
kraftverket.Bunnfaunaenvar fullstendigdominertav
insektlarver.Dominerendegruppevar døgnfluer,som
tilsammen bestod av 7 arter. Det ble funnet 12
steinfluearterog to arter av vårfluer. Det var ingen
forskjelli total individtettheteller i artssammensetning
ovenfor og nedenfor kraftverket (Saltveit og Ofstad
1985).

Den beregnede tettheten av laksungerovenfor og
nedenforkraftverketvar svært lik, og det var ingen
forskjelli mengden0+. Beregnettetthetav laksungervar
24,4/100 m2 i oktober.Av dette utgjordeårsyngel(0+)
8,9/100 m2.For ørretvar beregnettotaltettheti oktober
16,1/100m2,hvorav9,5/100 m2var 0+. Imidlertidvardet
nedstrøms kraftstasjonen store forskjeller mellom
lokalitetene,og det var her mange lokalitetersom ikke
hadde0+. For ørretvar det signifikantflere 0+ ovenfor
kraftstasjonen(Saltveit& Ofstad1985).

Undersøkelsenei Suma i 1984 vistestorevariasjoneri
tetthetspesieltfor0+, menogsåforeldrefisknedstrøms
kraftverket.Suma har her en helt annenutformingenn
ovenforkraftverket.Mye av elva bestårher av store
langgrunneområder.Det var på slikeområderlite eller
ingenfisk ble funnet. Hurtigeendringer(senkninger)i
vannføringsom følge av driftsstansi kraftstasjonenfår
her store konsekvenser,idet store områdertørrlegges.
Nedstrømskraftverketble også flest fisk funnet der
reduksjoni vannføringgirsmåendringeri areal(Saltveit
ogOfstad1985).

Saltveit og Ofstad (1985) diskuterer også
temperaturendringenesomfølgeav reguleringen:

"Temperatur er bestemmende for laks- og
ørretungenesaktivitet,fødeopptakog vekst, og for
utbredelsenav næringsdyr.Temperaturer derforen
svært viktig faktor. På de strekninger der
vannføringen er redusert, d.v.s. ovenfor
kraftstasjonen,har reguleringenført til relativtsmå
endringeri temperatur(Roen 1980). Sammenliknet
medfør reguleringenviltemperaturenomvårenstige
raskere,mensdenom høstensynkerhurtigere.Disse
endringer synes ikke å ha medført negative
konsekvenserfor fiskensvekstforhold,idet veksten
her må karakteriseressomgod. Laksoppnårher en
gjennomsnittsstørrelseetter en vekstsesongpå 5,7
cm.Til sammenlikningvar deni Lærdalselva4,4 cmi
oktober1980 (Saltveit& Styrvold1983). I følgeRoen

(1980) har utbyggingen størst virkning på
temperaturforholdenenedenfor kraftstasjonennår
kraftstasjonener i drift. Suma blir her tilført
tappevannetfra magasineti Follsjø.Fordidet tappes
fradypetgirdettevanneten høyerevintertemperatur
og lavere sommertemperatur på den
nedenforliggende elvestrekning. Temperatur-
endringener avhengig av mengden vann som
slippes, vannføringen i elva forøvrig og av
temperaturen i tappevann, elvevann og i
omgivelsene.I mestepartenav laksensvekstperiode
fra første halvdel av mai til månedsskiftet
august/september(3,5 - 4 mndr.) fører tappevannet
til kaldereelvevann nedenforkraftstasjonen(Roen
1980). Fra juni til midten av august er vann-
temperaturenherbetydeliglavereennovenfor(opptil
6 - 8° C). Elvevannet holder fra september til
begynnelsenav mai en høyere temperaturenn før
reguleringen.Mens vanntemperaturenom vinteren
oppstrømskraftstasjonener ca. 0° C, avtar den fra
2,0 til ca. 1,0° C i løpet av vinteren nedstrøms
stasjonen.I 1984var Trollheimkraftverkuteav drifti
heleperiodenfra 3. apriltil 27. juli. Ordinærdriftble
igangsatti begynnelsenav august.Det vil si at Suma
har hatt naturligvannføringsregimedet meste av
våren og sommeren. Dette har trolig hatt en
utjevnendeeffektpåde biologiskefortioldenei Suma
i 1984. I så måtevarsesongen1984 literepresentativ
for forholdeneetterregulering.Selv om det barevar
drift i kraftstasjonenfra august,har dette likevelgitt
store forskjeller i veksten hos laksungene. For
næringsdyreneer også temperaturen viktigfaktor.
Næringsdyrenevar dominertav insektlarver/nymfer.
Øktvintertemperaturkanmedføreat arterav insekter
derlarven/nymfenvokserom vinteren,får aksellerert
vekst.Klekkingentil voksentlandlevendeinsektkan
derforfinne sted tidligereenn normalt,og for lave
lufttemperaturerkan bl.a. medføre at det voksne
insektdør.Spesieltlarverav steinfluersyneså være
utsatt. Av steinfluearteri Suma har 5 - 6 arter
hovedvekstom høsten og vinteren. Imidlertidville
prøverinnsamlettidligpå våren gitt informasjonom
eventuellevekstendringeri løpet av vinteren. På
bakgrunnav den informasjonsom nå foreliggerom
næringsdyrfaunaeni Suma, må den karakteriseres
som relativtvariertog artsrik.Selv om det ikke kan
påvises entydige forskjeller i bunnfaunaens
sammensetningovenforog nedenforkraftstasjonen,
vardetforårsunger(0+) av bådelaksogørretrelativt
storeog statistisksignifikanteforskjelleri størrelse..
Disseforskjellenevartydeligealleredei august.Fram
tiloktobervar detforbeggefiskearteneen signifikant
dårligeretilvekst nedenfor kraftstasjonenetter at
dennekomI drift.Laksvokserved en temperaturpå
over ca. 5 - 7° C. Selv om temperaturener høyere
lengre utover høsten nedstrømskraftstasjonen,er
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den ikke høy nok til å gi vekst. Utbyggingenhar
derfor medført dårligere vekstforhold for fisk
nedstrømskraftstasjonen.Trolig er den gjennom-
snittlige utvandringsaldersom ferdig smolt her
høyereennovenfor".

I forbindelsemed overskjønnforTrollheimkraftverkble
detutførtundersøkelserpåfiski 1985.I et notat(Saltveit
& Ofstad1985a) oppsummeresundersøkelsenei 1984
og85 slik:

"Undersøkelsene i Suma i 1984 viste store
variasjoneri tetthetav laks,spesieltfor0+, menogså
for eldre fisk nedstrøms kraftverket. I 1985 var
variasjonene mellom lokalitetene små, samtlige
haddesmåtettheterellerlaksble ikkepåvist.Hurtige
endringer(senkninger)i vannføringsom følge av
driftsstansi kraftstasjonenfår store konsekvenser
nedstrømskraftverket, idet store grunne områder
tørdegges.Dettebletrukketfremsomen muligårsak
til lavetettheteri 1984. Imidlertider ogsåtetthetenav
årsunger av laks oppstrøms kraftstasjonenav
samme lave størrelsesorden.Dette kan skyldesat
lokaliteteneher har et annetsubstratbedreegnetfor
eldre fisk,jfr. 0+ ørret. Sammenliknetmed ovenfor
kraftstasjonener tettheten av eldre laks nedenfor
kraftstasjonensterktredusert.Slikehurtigeendringer
intreffer relativt sjelden, men konsekvensenemå
antasstorenårendringeneskjer.

De betydeligemengderfisksomsettesuter med på
å holde bestandenav ungfiskoppe og det er ikke
mulig å skille mellom utsatt ungfiskog det som
skyldesnaturligreproduksjon.Temperaturer svært
avgjørendefor laks-og ørretungenesfødeopptakog
vekst, og for utbredelsenav næringsdyr.På de
strekningerder vannføringen er redusert, d.v.s.
ovenforkraftstasjonen,harreguleringenførttil relativt
små endringer i temperatur (Roen 1980), mens
utbyggingenhar hatt størstvirkningpå temperatur-
forholdenenedenforkraftstasjonennårkraftstasjonen
er i drift(seogsåSaltveit& Ofstad1985).

Selv om undersøkelsenei 1985 ble utført ca. 1
måned tidligere enn i 1984, er vekstresultatene
direktesammenlignbare,da mestepartenav veksten
er avsluttet i september. Ovenfor kraftstasjonen
haddeårsyngelav laks samme vekst i 1985 som i
1984, mensden for 0+ ørretvar noe langsommerei
1985. For beggefiskarteneer imidlertidvekstengod.
For ørret kan dårligerevekst skyldesstørretetthet.
Nedstrømskraftverkethaddebeggefiskartenesvært
dårligvekst.Årsyngel(0+) av laksvar i gjennomsnitt
1,5 cm (26 %) mindre nedstrømskraftstasjonen,
mens0+ ørretvar 0,8 cm (14 %) mindre.Nedstrøms
kraftstasjonenvar 1+ laks (to vekstsesonger)av
samme størrelse som 0+ laks (en vekstsesong)

ovenforkraftstasjonen.Med andre ord vil det si at
laks her trenger flere vekstsesongerfor å opprtå
størrelsefor utvandringsferdigsmolt, noe som igjen
vil si at denne delen av elva produserermindre
smolt.Bådeforlaksogørretvar tilvekstennedstrøms
kraftstasjonendårligerei 1985enni 1984.

Den dårligerevekstenskyldeslavere temperaturpå
elvevannet nedstrømskraftstasjonen(Roen 1980,
Saltveit& Ofstad1985). Denneeffektenstrekkerseg
heltnedtilSkei.Av figur5 fremgårdet at årsungerav
ørret hadde lavest gjennomsnittsstørrelsenær
kraftstasjonen.Selv om denne økte noe nedover
vassdragetvar det først på den nederstelokalitetat
ørrethaddeen gjennomsnittsstørrrelsesom ikke var
signifikantforskjelligfra den ovenforkraftverket.På
grunnav litematerialevar det ikkemuligå utarbeide
en tilsvarende sammenligningfor laks nedover
vassdraget".

Saltveit(1990) oppsummererungfiskundersøkelseneog
anfører at laksungenevandrer ut som smott ved en
lengdepå 13 cm. Ovenforkraftstasjonennår de denne
lengdepå 3 år, mensnedenforkraftstasjonenbrukerde
ett år mer. Dettefører til høgeredødelighetog dermed
laveresmoltproduksjonbådeav laksog aure.

4.2 Bævra

Det foreliggeringen undersøkelseri vassdraget før
reguleringen.I en uttalelse av 23.3.56 til NVE i
forbindelsemed reguleringsplaneneuttaler imidlertid
Fiskeriinspektørenat

"Bævras nedslagsfelt(og vannføring) er av en
størrelsesordensom skulle gi grunnlag for en
betydeliglaks og aureproduksjon.Som forholdene
liggeran idaggirelvennatudigemuligheterfor minst
7.000 kg laksi årligavkastning(1.000 kg i elven og
6.000 kgi sjøen)".

Sjefsinspektørfor laksefisketi Skottland,DrummondS.
SedgwickbesøkteBævrai 1965. I sinrapport(Sedgwick
1966a) anfører han at det var en god bestand av
laksungeri Bævra på strekningenovenfor utløpet av
kraftstasjonen.Han poengtererimidlertidat dette kan
væreavkomav lakssomhargyttfør reguledngen,og at
detvilværenødvendigmedytterligereundersøkelserfor
å få bekreftetom laksengyter ovenfor kraftstasjonens
utløp etter reguleringen.Etter Sedgwicksmening vil
denne delen av elva fortsatt kunne gi en naturlig
produksjonav laksungersom ikke vil ligge langtunder
den man haddefør reguleringenforutsattat det blirtatt
noenforholdsreglerforå sikrevoksenlaksfri passasjetil
gyteplasseneog for å sikre laksungene i tørre år
(Sedgwick1966a).
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Sommeren 1968 (fem år etter reguleringen)ble det
foretatt undersøkelseri Bævra ovenfor utløpet av
kraftstasjonen for å bringe på det rene i hvilken
utstrekningen fremdeles har naturlig reproduksjon
(Olsen1968). Det ble foretattungfiskundersøkelsermed
elektriskfiskeapparat.Det ble avfisketi alt 850 m elv. I
tilleggtil dette kommer de 250 m elveforbygninghvor
forholdenemå antas å være heltspesielleog hvordet
bare ble funnet aure. Den ialt 850 m lange
elvestrekningensom ble avfisketvar meget variertog
antalletfangetogobservertfiskpr.flateenhetvariertefra
1 fiskpr. 32 m2til en fisk pr. 111 m2(0.9 - 3,1 fisk/100
m2).Gjennomsnittstalletvar 1 fiskpr60 m2(1,7 fisk/100
m2). Sammenliknetmed tettheterfunnetved liknende
undersøkelseri Driva (27 - 100 fisk/100m2) og Forra
(20,8 - 55,6 fisk/100 m2)var tetthetenei Bævra svært
lave(Olsen1968).

I rapportenvurderes også laksefisketi Bævra, og
sammen med data for gjenfangsterav merket smolt
vurderesdetteoppmotsmoltpålegget:

"Statistikkenfor oppfisket kvantum viser ingen
markerttilbakegangi fisketetter at reguleringener
satt i verk,det er helleren tydeligøkning,men dette
forklaresmed et mere intenstfiske og at det i de
senereår etterhverter blittet mereordnetfiskeogat
statistikkensom en følge av dette har blitt mere
korrekt.Før reguleringenbledetfisket125 lakspr.år
meden gjennomsnittsvektpå2 kg, ialt250 kg. Forå
komme frem til et veiledendetall for størrelsenav
laksefisketi sjøen på Bævraslaksestammekan en
regne med at dette representerer15 % av fisket,
mens 85 % eller ialt 1.411 kg ble fanget i sjøen.
Under forutsetningav at gjenfangstresultateneav
5990 merkete fisk som ble satt ut i Bævra våren
1964 er representativtfor gjenfangstenei fiere år,
skulle utsetting av 20.000 laksesmolt med en
gjenfangstpå 3.08 % gi i alt 616 fisk. Med en
gjennomsnittsvektpå 3,9 kgskulledetteblien samlet
gjenfangstpå 2.402 kg og omlag1.000 kg mereenn
deten kommerframtil ved enteoretiskberegningav
fisket i sjøen på grunnlag av den alminnelige
fordelingav fisketmellomelv og sjø. Slikforholdene
liggeran finneren å kunneforeslåat påleggetgittav
Landbruksdepartementet23. februar 1963 om
utsettingav 20.000 laksesmoltpr. år forsøksvisblir
endrettil 15.000 pr. år, og at kraftverketsamtidigfår
påleggom fangst av stamfiskav Bævrasstamme
med siktepå forsøksvisutsettingav yngeli den del
av elven som liggerovenforkraftverketog hvordet
etterat elven har fått redusertvannføringforegåren
begrensetgyting og hvor tettheten av ungfisker
meget liten. Pålegget om utsettingav yngel bør
fastsettestil30.000 pr.år.

Det visteseg imidlertidvanskeligå skaffe stamfiskfra
Bævra,ogdetble i førsteomgangikketillattutsattyngel
av Sumastamme(kfr.brevfra NVE-Statskraftverkenetil
DJVF av 24.1.1974).Yngelutsettingenekomderforikke
igangføri 1976.

Sommeren 1973 ble det gjennomført ungfiskunder-
søkelserpå nytti vassdrageti regiav Fiskerikonsulenten
i Midt-Norge.Tetthetenevariertefra 1 laksungepr. 12
m2til 1 laksungepr 2,5 m2(8,3 - 40 laksunger/100m2)
(brev fra DJFF til Svorka Kraftselskapav 10.12.73. I
brevet vises til rapport innsendt av fiskerikonsulent
Olsen).

Korsen (1979) oppsummerer ungfiskundersøkelsene
ovenforutløpetav kraftverketi Bævra i 1968, 1973 og
1974. I 1968 ble det fisket over 11 stasjonerog
gjennomsnittligtetthet av laksungervar 0,8/100 m2.
Tilsvarendetall for 1973 og 1974 var 6 stasjonerog
15,61100m2i 1973og7 stasjonerog 13,8/100m2i 1974.

Sommeren 1982 gjennomførte Fiskerikonsulenteni
Sør-Trøndelagen undersøkelsei Bævraforå vurdereet
eventuelt behov for justering av utsettingspåleggeti
vassdraget (Korsen 1983). Registreringene ble
gjennomførti perioden10. - 12. augustog områdetfra
utløpeti fjordenogopptil samløpetmed Lille-Bævrable
undersøkt,en strekningpå ca. 15 km. Ytterligere4 km
av Bævra er lakseførende,men denne delen ble ikke
undersøkt. Undersøkelsene ble gjennomført med
elektriskfiskeapparatogtotalt11 stasjoner bleavfisket.
Fire av disse ligger nedenfor kraftverket. Under-
søkelsene foregikk i en periode med meget lav
vannføringbåde ovenforog nedenforkraftverket,idet
kraftverketikke ble kjørt i lange periodersommeren
1982. Lav vannføringgir normaltstortetthetav ungfisk
ogdettekangi et misvisendeinntrykkav produksjoneni
vassdraget.Gjennomsnittligtetthet av laksungervar
30,9/100m2på7 stasjonerovenforkraftverketmensden
var 69,5/100 m2 på 4 stasjonernedenfor kraftverket
(Korsen1983). Gjennomsnittstetthetenav laksunger>
10 cm var henholdsvis11.1 og 8.8 laksunger/100m2
ovenforog nedenforkraftverket.Totaltetthetav laksvar
44.9/100m2påde 11stasjonene.

I rapportentil NVE - Statskraftverkene(Korsen1983)tas
det utgangspunkti en berørtelvestrekningpå 15,5 km.
Vassdragetnedenforkraftverketregnes ikke med. Det
regnesvidere med en produktivelvebreddepå 15 m.
Aldersundersøkelserviserat laksensmoltifisereretter2 -
3 år på elva, sannsynligvishovedsakeligetter3 år. Det
vises videre til Symons (1979) som anfører en
produksjonpå 5 smott/100m2 for 2-årig smolt og 2
smolt/100 m2 for 3 - årig smolt. Settes smolt-
produksjonenfor de berørte deler av Bævra ovenfor
kraftverkettil 5 smolt/100m2,blirtotalproduksjonenca.
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11.000 - 12.000 smolt pr. år. Undersøkelseneviser at
produksjonstapetneppe kan settesså høgtsom 50 %,
snarerelavere.Et smolttappå 5.800 pr. år skullederfor
væreet estimatsometterdetteikkeskulleliggeforhøyt.
1 rapportenanfører Fiskerikonsulentenvidere at tar vi
med i vurderingenat vassdragetikke har påleggom
minstevannføring,og at dette periodeviskan føre til et
vesentligproduksjonstapnedenforkraftverket,så kan
den anførtesmottmengdenbetraktessom en tilnærmet
riktigverdifor det smolttapsom reguleringenmedfører.
På denne bakgrunnenforeslo fiskerikonsulentenat
påleggetbleredusertfra 15.000smotttil6.000smolt.

ParasittenGyrodactylussalarisble oppdageti Bævra i
1986. For å hindre spredning av parasitten til
nærliggendevassdrag ble Bævra rotenonbehandleti
1986. Etter rotenonbehandlingenble det gjennomført
ungfiskundersøkelseri vassdrageti regiav NINA bådei
1987, 88 og 89. Hensiktenmed disseundersøkelsene
var å undersøkenærmerehvordanfiskebestandeneog
Gyrodactylus-infeksjonenbyggetseg opp i vassdraget.
Laksungenefikk en svært god vekst etter rotenon-
behandlingen.Bævra ble rotenonbehandletpå nytt i
1989, og denne gangenvar målsettingenå utryddeG.
salaris fra vassdraget. Ungfiskundersøkelserpå fire
stasjonerble gjennomførti 1990, 91, 92 og 93. I 1990
bledet funnet125 aure og 6 laks.1september1991 ble
det fanget 105 aure og 7 laks på de fire stasjonene.1
september1992 var resultatetpå de sammestasjonene
163 aure og 30 laks. I 1993 var resultatet 121 aure og
61 laks. Det har med andreordskjeddenjevn økningi
antalletlaksungerpåde 4 stasjonene.

St. 1 liggernedenforkraftverketsutløp,st. 2 liggerlike
ovenforkraftverketog st.3 og st.4 liggeri vassdragets
øvre deler. I juni 1988 ble det funnet7 stk. 1+ lakspå
st.3.I august1988 bledet fanget3 stk1+ lakspå ogved
st.4, og 1 stk0+ og 15 stk 1+ lakspå st.3. 1september
1990 ble det funnet1 stk 0+ laks på st. 3. I september
1992bledetfanget24 stk0+ lakspåst.4.1 1993bledet
ikkefunnet0+ lakspåst.3 og4.

5. Reguleringens betydning
for smoltproduksjonen

5.1 Surna

5.1.1 Tidligere vurderinger

1 forbindelsemed de planlagte utbyggingeri Suma
foreligger en uttalelse fra Fiskerikonsulenten i
Midt-Norgetil Inspektørenforferskvannsfisketav 7.3.62.
Herheterdetbl.a:

"Slikkraftstasjonentenkeslagt,vil disseoverføringer
(Sprikkeltjemavløp overførestil Folla, Buluog Lille
Bulu overføres til Folla, Rinna med Langvatn
overførestil Folla) forårsaketønlegginger i Folla
nedenfor Sande og i Bulu nedenfor overførings-
punktet. I Rinna får en sterk reduksjon av
vannføringen,og en må fowtsetteat dette blirtilfelle
ogsåi Suma mellomutløpetfra kraftstasjonenog til
Rinnasutløpi Suma. 1Suma er denne strekningen
særs viktig gyte- og oppvekststrekning,som må
regnessomet megetviktigreproduksjonsområdefor
laksog sjøørret.I Follagår laksoppen strekningpå
ca. 2 km og i Vindøla ca. 1 km. Den går også et
stykke opp i Rinna, men jeg har enda ikke fått
nøyaktigeopplysningerom hvor lang strekningden
kan gå. De skaderen må vente å få på laks- og
sjøørretfisket vil først og fremst gå ut over
reproduksjonsforholdenefor laksog sjøørretungerpå
strekningeneovenforutløpetav kraftstasjonen.Også
nedenforkan en vente skaderdersomen får ujevn
kjøringi kraftstasjonenog tilsvarendebråvariasjoner
i vannføring.Det er vanskeligpå forhåndå angihvor
storeantall laksog sjøørretungersom skal til for å
kompenseredisseskader,menslikforholdeneligger
an, og inntil en kan få bedre holdepunkterved
fiskeribiologiskeundersøkelser,bør en ta siktepå en
utsettingav inntil 50.000 utvandringsferdigesmolt
årlig for å kompensereskadene. En vil da ha
muligheter for å vedlikeholde fisket nedenfor
kraftstasjonenogi sjødistriktetutenfor".

I en uttalelsefra Konsulentenfor ferskvannsfisketi
Tnandelagav 14.5.63til Landbruksdepartementetheter
det

"Det er på nåværende tidspunktvanskelig å gi
nøyaktigetall forskadepå laksensreproduksjonved
den planlagteregulering,men en må sannsynligvis
regne med at skaden vil komme til å bli størst i
Rinna, som er det viktigste oppvekstområdefor
laksunger, og hvor vannføringen blir betydelig
redusert. Det tidligere fikserte tall på 50.000
utvandringsferdigelaksungersomdet blirnødvendig
å sette ut, bør inntilvidere bli å betraktesom et
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minimumstall, og en tillater seg å foreslå at
regulantenfår pålegg om å bygge et anlegg for
oppforing av utvandringsfedige laksunger med
denne kapasitet". Avslutningsvis heter det i
uttalelsen: "Reguleringenvil føre til skade på
laksefisketi sideelvenFollasom er lakseførendepå
en strekningav 2 km, og i sideelvenVindølasom er
lakseførendei 1 km".

I brev til Inspektørenfor ferskvannsfisketav 8.2.64
advarte Konsulentenfor ferskvannsfisketi Trøndelag
mot innstalleringav bare ett aggregati kraftverketpå
Harang da dette vil kunne få store konsekvenserfor
Sumaelv nedenforkraftverketunderrevisjonogettersyn
av maskineltutstyr.

I forbindelsemed tilleggsoverføringenav Vindøla av
1.7.66 uttaler konsulenten for ferskvannsfisketi
Trøndelag:

"Av sakensdokumenterfremgårat Suma etterden
reviderteplanvil få en ytterligereredusertvannføring
om våren og forsommeren.Dette er akkuratden tid
laksenskal gå opp i vassdragetog så omfattende
somdennereguleringer må det antaså føre til økte
vanskeligheterforlakseoppgangenogforlaksefisketi
Suma, spesielt fordi Suma er et vassdrag som
forutsetterstorvannføringforat laksenskalgå opp".

I et p.m. av 14.1.67fra Konsulentenforferskvannsfisket
i Trøndelagvedrørendediskusjonenom byggingav en
omløpstunnel,uttalesfølgende:

"Suma elv som berøres av reguleringen er
lakseførendei omlag60 km lengde.Det produktive
arealutgjør3 millm2(forutsattgj.sn.breddepå 50 m).
Regner en med en natudigsmoltproduksjonpå en
smoltpr20 m2,skullesmoltproduksjonenbli150.000.
En kommerfremtildetsammeresultatom en regner
med at det hvertår blirfisket1.000 laksi Suma, at
elvensandel i den samletebeskatningutgjør15 %,
og gjenfangstprosentenav utsattsmolter 5. Av de
vannføringstabellersom er lagt frem av Vassdrags-
vesenet,fremgårat vannføringenovenforTrollheim
kraftverktil delser megetliten.Trollheimkraftverkvil
få en driftsvannføringpå 35 - 40 m3/s,og ved en
stopp i avløpet fra kraftverket,vil elven nedenfor
underugunstigeforholdblinestentørrlagt.En kanpå
nåværende tidspunkt ikke si nøyaktig hvor stor
skadenblirpå de forskjelligeårsklasserav laksunger
i den delenav elvensom liggernedenforkraftverket
på Harang, og en har heller ikke tilstrekkelig
materialetil med noensikkerfietå kunneuttaleseg
om hvorstordel av reproduksjonensom foregårpå
dennedel av elven, men ved en forsiktigberegning
skulle en kunne sette den til 1/3 av den samlete
reproduksjonfor hele elven. Under disse forut-
setningerville skaden på ungfiskbestandenbli så

betydelig, at det sett fra kraftverkets egne
økonomiskeinteresserville være en fordel om
omløpstunellenblebygget".

I en uttalelsefra NVE-Statskraftverkeneav 16.1.67 i
forbindelsemed diskusjonenav omløpstunnelenantar
manen smoltproduksjoni Suma på 150.000/år.Mangår
videre ut fra at .halvpartenav denne produksjonen
skriverseg fra områdetnedenforkraftstasjonen(arealet
nedenfor stasjonen er større enn ovenfor, men
produksjonenpr. flateenhetantas å være mindre). I
uttalelseneheterdetvidere:

"Deter vanskeligå si hvilkenvirkningdriftstansvil få
pådennestrekning,men man kan antakeliggå utfra
at det i kritiskeperiodervil føre til minst50 % tap av
smolten.Detteskulle i så fall innebæreet påregnelig
pålegg på ca. 35 - 40.000 smolt, uten
omløpsarrangement".

I brevfra Konsulentenfor ferskvannsfisketi Trøndelag
av 20.6.67uttalesbl.a.følgende:

"Reguleringenomfatter ca. 50 % av Sumas
nedslagsfeltog de sidevassdragsom blir berørt,
Folla,Rinnaog Bulukommerfra Trollheimen,og er
de sidevassdrag som i sommerhalvåret gir
vesentligste del av vannføringen som er en
forutsetningforoppgangenav fisk.Ved overføringen
av dissevassdragtil kraftverketsinntaksmagasin,vil
Suma på strekningenmellomkraftverketpå Harang
ogopptilRinnafå en sterktredusertvannføringbåde
i sommer- og vinterhalvåret.Reguleringenvil gå
sterktutoverelvens produksjonsmuligheterog i de
konsesjonsvilkårsom er fastsatt kan Landbruks-
departementet i den utstrekningde finner det
nødvendiggi regulantenpålegg om utsettingav
utvandringsferdigelaksunger. Med hjemmel i
konsesjonsvilkårenehar en ikke anledning til å
påleggeregulantenå byggeen omløpstunnelfor å
sikre vann i elven nedenfor kraftverket ved
driftsstans.Trollheimkraftverkvil få en driftsvann-
føringpå 35-40 m3/s,og ved en stoppi avløpetfra
kraftverket, vil elven nedenfor under ugunstige
forholdblinestentørrlagt.I brev av 8.5.67 meddeler
imidlertidStatskraftverkeneat under hensyntil de
betydeligekostnaderdet dreier seg om, ser de seg
desverre ikke istand til å fullføre anlegget "med
mindredet kan gies vesentligefastere anslagover
hvavi vinner. I sambandmed konsesjonssøknaden
bledet av fiskerikonsulenteni Trøndelagi 1962 pekt
på at det ville bli nødvendig å sette ut 50.000
utvandringsferdigelaksungerfor å kompenserede
skaderreguleringenfører med seg for laksefisketi
sjøen. "Jeganser det nok for meget sannsynligat
dette antall kunne redusereshvis det ble bygget
omløpstunnel som sikret en stabil vannføring
nedenforkraftverket,men slik forholdenenå ligger
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an, finner jeg det nødvendingå måtte foreslå at
Trollheimkraftverkblir pålagt om å utsette50.000
utvandringsferdigelaksunger for å kompensere
skadene".

I brev av 15.10.68 fra Landbruksdepartementetble
Statskraftverkenepålagt en åriig utsettingav 50.000
laksesmotti Suma.

I brev av 10.12.73 fra DJVF til NVE-Statskraftverkene
heterdet:

"Sommeren 1973 ble det gjennomført
fiskeribiologiskeundersøkelseri Suma. En viser til
rapportinnsendtav fiskerikonsulentOlsen. Under-
søkelsenetok sikte på å kartleggebetydningenav
den naturligeproduksjonav laks og sjøørreti elva.
Størrelsenav ungfiskbestandenav laksog sjøørreti
Suma er tidligere undersøkt i 1967 og i 1971.
Resultatenebåde fra 1971 og 1973 viser at det
fortsatt foregår en viss naturlig reproduksjoni
vassdragetsøvre løp, dvs, ovenfor utløpet av
Trollheim kraftverk. Tidligere undersøkelserviser

ogsårelativgodtetthetav laksungerpr. arealenheti
vassdragetsnedreløp,hvoren nå harhatten gunstig
vintervannføring".

Somet resuttatav de ovennevnteundersøkelseneforslo
DJVFå endrepåleggettil årfigutsettingav 35.000 smolt
fra våren 1974 og inntilvidere.Forslagettil endringble
stadfesteti pålegggitt11.2.74.

5.1.2 Vår vurdering

I våre vurderingerhar vi nærmetoss problemetfra to
vinklinger.I den førstevurderingentar vi utgangspunkti
fangststatistikken.Den gir imidlertidet totalbilde av
samtligeendringersomen laksepopulasjonblirutsattfor,
og det kan være problematisk å skille ut
reguleringseffektene.

I vår andrevurderingbrukervi en modellsombeskriver
sammenhengmellomvannføringogsmoltproduksjon.
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Fangststatistikk

Fangststatistikkenfor Sumaviserbetydeligesvigningeri
antallkg laks (figur 4). Det er mange begrensningeri
statistikkenpå grunn av ulike forhold. Fangstenav
sjøaure er ikke skilt fra laksefangstenfør i 1968 og
sjøaurefangsteneinngårderfori statistikkenfor perioden
før 1968. I perioden1968-1983utgjordesjøaurefangsten
gjennomsnittlig13,4 % av totalfangsten.I de følgende
beregningeneharvi derforredusertfangstentilsvarende
for perioden1952-1967, og antarat det talletsomvi da
komfremtiltilsvarerlaksefangsten.

I Sumabledet i perioden1952til 1967 rapportertom en
gjennomsnittligårlig fangstpå 4.442 kg laks (talleneer
korrigertfor sjøaure) i forholdtil 4.185 kg laks etter
regulering.Dette representereren nedgangfor perioden
1968-1983 på 5,8 i forholdtil 16 årsperiodenfør
regulering. Reguleringen påvirket vannføringen
sommeren1968, og vi har valgt å ta med fangsteni
1968underregulertperiode.

I utskrift av Rettsbok for Nordmøre herredsrett i
TrollheimsskjønneneVI avd. overskjønnvedr. revisjon
fiskeerstatningeravhjemlet6. og7. mai 1986heterdet:

"De sakkyndigeSaltveit og Ofstad har i sin siste
uttalelseav oktober1985 påvistat mens fisket i 8
sammenlignbareelverer økt medgjennomsnittlig80
% fra perioden1955 - 68 (før regulering)til perioden
1969 - 83 (etter regulering, gjennomsnittlig
avkastningpr. år i kilolaks og sjøørret),så har den
tilsvarendeøkningi Suma bare vært 0,4 %. Denne
store forskjell kan ikke forklares ved natudige
variasjoner.Den viserat reduksjoneni virkeligheten
harværtkatastrofalforSumasvedkommende.Suma
har vært blant landetsbeste elver. I 1955 var den
landetsnestbeste".

I Møre og Romsdalble det gjennomførtbegrensingeri
sjrafisketi 1984 og 1985 (Lund& Haukebø1986).Vi har
derforvalgt å se på periodenfør 1984, slik at vi har
sammenligneten 16 årsperiodefør og etter reguleringi
Suma.Vi harvalgtå avgrenseperiodenforå unngåflest
mulige utenforliggendeendringersom har virket på
statistikkinnsamlingen.Nedenforhar vi gitt en oversikt
over utviklingeni fisket i 8 størrevassdragi Møre og
RomsdalogTrøndelag.Talleneer korrigertforsjøaure.I
Rauma og Driva har vi kortetned periodenenoe fordi
elvenebleangrepetav G. salaris.

Prosentvis
Elv Periodersammenliknet fan stendrin
Rauma 1952-67og1968-82 + 37,8
Driva 1952-67og 1968-77 + 9,3
Søya 1952-67og1968-83 +179,8
Suma 1952-67og1968-83 - 5,8
Orkla 1952-67og1968-83 +165,9
Nidelva 1952-67og 1968-83 + 50,0
Gaula 1952-67og1968-83 + 88,1
Namsen1952-67 1968-83 + 91 4

I Sumaharfangstutviklingenvært negativmensden har
vært positiv i samtlige av de øvrige vassdrag.
Gjennomsnittligfangstøkningi de øvrige vassdragene
liggerpå 89,0 %, og medianverdien,som er Gaula,
liggerpå 88 %. Ser vi på fangstutviklingeni Suma og
Gaula(figur4), servi at de to kurvenefølgerhverandre
i hovedtrekkenei periodenfør reguleringav Suma. Fra
og med 1973 økte imidlertidfangsteni Gaula vesentlig
utenat vi fikknoentilsvarendeøkningi Suma.

Vi antarderforat fangsteni Sumavilleha økttilsvarende
somi Gauladersomvassdragetikke haddeblittregulert
og regner differensen mellom dette tallet og det
fangstkvantumsom oppgis i den offisielle fangst-
statistikkensomtaptfangst.Forå finnetaptfangstmå vi
imidlertidberegne reell fangst av villaks. I perioden
1968-1983 ble det nemlig satt ut tilsammen 575.400
anleggsprodusertesmolti Suma (vedlegg 1). En del av
denne fisken ble gjenfangeti Suma og inngår i de
offisiellefangststatistikktallene.For å beregne korrekt
fangstav villaksi Suma i perioden1968-1983, må vi
derfor korrigere for fangst av utsatt fisk. Det er
gjennomført flere utsettingsforsøki Suma. Denne
smoltenhar i perioden1973-1983gitt en gjenfangstpå
0,16 % i Sumaelv (Gunnerødet al. 1988). Merketsmolt
har en dårligere overievelse enn umerket smolt.
Overlevelsenhos smoltvar henholdsvis3,1 og 7,7 %
hos Cadinmerketsmolt sammenlignetmed umerket
smolti Imsa(Hansen1988), dette tilsvarer2,48 ganger
bedre gjenfangstav umerket smolt. Gjenfangst av
umerketsmolti Suma elv er derfor beregnettil 0,16 *
2,48 = 0.40 %. Med utgangspunkti gjenfangsttallenefra
Sumafinnervi at gjenfangstprosentenfordelerseg med
0,27 % på ensjøvinterlaks, 0,08 % på tosjøvinterlaks,
0,04 % på tresjøvinterlaks og 0,01 % på firesjøvinter
laks. Gjennomsnittsvektenfor de ulike gruppenevar
følgende:

Ensjøvinterlaks : 2,5 kg(n=26)
Tosjøvinterlaks : 7,8 kg(n=15)
Tresjøvinterlaks: 11,1kg(n=3)
Firesjøvinterlaks:10,5 kg(n=2)

Fangstav villaksi Suma det enkelte år kan dermed
beregnespåfølgendemåte(eks.1975):
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Fangst 1975 = Fst - (Antsm74*gjf1%*mv1)
(Antsm73*gjf2%*mv2) - (Antsm72*gjf3%*mv3)
(Antsm71*gjf4%*mv4)

Fst= Fangstav laksoppgitti denoffisiellestatistikken
Antsm74= Antallsmoltutsatti 1974
gjfl% = Gjenfangst%av ensjøvinterlaksi Suma
mv1= Middelvektensjøvinterlaksfangeti Suma
Antsm73= Antallsmoltutsatti 1973
gjf2%= Gjenfangst%av tosjøvinterlaksi Suma
mv2= Middelvekttosjøvinterlaksfangeti Suma
osv..

På dennemåtenkommervi frem til et gjennomsnittstall
forfangstav villakspr.år i perioden1968-1983på 3.503
kg.Medsammeprosentviseøkningi Sumasomi Gaula
skullefangstenav laksi Suma etterreguleringha vært:
Gj.sn.fangstfør reg * 1,88 (vi antar da at utsettingav
5.000 smolt i Gaula kompensererfor reguleringsinn-
grepeti Gaula):

4442* 1,88 = 8.350

ogårligfangsttapblir.

Beregnetfangstetterreguleringforutsattsammeøkning
somi Gaula- reellfangstav villaksetterregulering.
8.350- 3.503 = 4.847 kg.

Et fangsttapsomvi kantilskrivetaptvillsmoltproduksjon,
men hvor mye villsmolt er gått tapt? Det ble ikke
gjennomførtvillsmoltmerkingeri Suma i den aktuelle
perioden,men gjenfangstenav villsmoltliggervanligvis
på det dobbelteav utsattsmolt,dvs. 0,8 % i Suma elv.
Merkinger i Suma har vist ubetydelig feilvandring
(Gunnerødet al. 1988),ogvi harderforikkekorrigertfor
dette. I følge den offisielle statistikkenhar laksens
gjennomsnittsvekti Suma ligget på 4,5 kg i perioden
1969- 1983. Det vil si at fangsttapettilsvarer1.077 laks
og med en gjenfangstprosentpå 0,8 i Suma elv
representererde 1.077 laks 134.625 villsmolt.Med
utgangspunkti ovenstående beregningerbasert på
endringeri fangststatistikkenliggerm.a.o. tapt smolt-
produksjoni Sumai størrelsesoden135.000villsmolt.

Fangstatistikkensom betraktningsmåtegir imidlertiden
vunieringav totalendringeni fiereforholdenn baresider
ved selvesmoltproduksjoneni elva. Det dreiersegblant
annetom endretvannføringsregime,lavereoverlevelsei
elva på grunnav strandingog nedsattoverlevelseved
laverevannføringundersmoltutvandringen.

Vannføring

I hovedelva har reguleringen ulik innvirkning på
produksjonenav ungfiski ulike deler av elva. Vi har
valgt å dele inn elva i områder hvor vi anser at
reguleringsinngrepethar medført sammenfallende
endringer. Endringer i vannføringsregime og
vanntemperatur(smoltalder)er lagt til grunn for tap i
smoltproduksjonen.På bakgrunnav dette kan en dele
inndenberørtedelenav hovedelvai disseområdene;

Frasjøentil utløpTrollheimkraftverk
strekningenTrollheimkraftverktil utløpFolla
strekningenFollatil utløpRinna

Vi forutsetterat vannføringsreduksjonenog reguleringen
ikke har endret rekrutteringsforholdenei hovedelva
ovenforsamløpetmed Rinna. Det vil si at gytelaksen
kan nå de samme områdene som før i Tiåa og
ovenforliggendeelver.

Detharvistsegat vannføringenomvinterener viktigfor
produksjonenav laksunger. I Orkla virket liten
vintervannføring før regulering begrensende på
smoltproduksjonen(Hvidsten1993). Det ble utvikleten
modell som beskriver sammenhengen mellom
vannføringog smoltproduksjon.Vannføringen er her
benyttet som et mål for overievelse. Store
vintervannføringer gir i denne modellen stor
sannsynlighetforoverlevelse.Laksungenetrengertre år
ellermerforå blismolti Orkla.Vintervannføringende to
ogtresistevintreneførsmoltutvandringharvistsegå ha
betydning for overlevelsen. Vannføringen som er
benytteter minsteregistrertevintervannføringmåltsom
døgnmiddel. Det er benyttet en vannføringsindeks
(Hvidsten 1993) som er bygd opp ved at laveste
vintervannføringdet enkelteår er dividertmed gjennom-
snittsvannføringenfor den aktuelle perioden. Denne
verdien er multipliserthvert år i de tre vintrene
laksungenehar levd på elva. Ved å benytte smolt-
produksjonsestimatenetil og med 1993 finner vi
følgendesammenheng:

Iny =•ln7.09 + 0.15Inx

y=antallsmoltpr100 m2,x=vannføringsindeks

Det ble bygdopp en tilsvarendeindeksfor vannføring
gjennomsommerenog høsteni Orkla,men det var ikke
signifikant sammenheng mellom vannføring om
sommerenog høstenkorrelertmed smoltproduksjonen.
Dette ble undersøkt ved multippel regresjons-
undersøkelseog ved regresjonsanalyseav forholdet
mellom smoltproduksjonog vannføringsindeksen.Det
var imidlertid signifikant sammenheng mellom
smoltproduksjonog vannføringnår vinter, sommer og
høstvannføringble sattsammeni en indeks(p=0,015).
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Sammenhengen var imidlertid dårligere enn for
vintervannføringenalene, slik at vintervannføringen
synes å være den viktigste begrensendefaktor for
smoltproduksjoneni Orkla. I Orida er det imidlertiden
høy minstevannføringgjennom året etter regulering,
minsteregistrertedøgnmiddeletter reguleringvar 14,8
m3/s om sommeren, mens 14,3 m3/s var minste
registrerte vannføring høst og vinter (Syrstad
vannmerke,1983- 1993).

VassdrageneOrkla og Suma er temmeliglike når det
gjeldertopografiog utformingav elveleiet.Vi kanderfor
bwke modellenfor Orkla i Suma med forbeholdom
forskjell i smoltutvandringsalder.I Orkla ligger
smoltutvandringsalderenpå 3,5 år etterreguleringmens
tilsvarendei Sumaer 3 år ovenforkraftstasjonenog4 år
nedenforutløpetfra kraftstasjonen.

Vi har imidlertidvalgt å omarbeideligningen.Den nye
ligningengir smoltproduksjonpr. km elv ved ulike
vintervannføringer.Vannføringsindeksener i denne
ligningenproduktetav den minstevannføringende tre
sisteårenefør smoltutvandringendividertmed 100. Den
nyeligningenblir.

Iny = In3074.7299+ 0.1475Inx

y = antallsmoltpr.kmelv; x = vannføringsindeks

1) OmrådetnedenforTrollheimkraftstasjon.

Elvestrekningenhar gjennom året en liten økning i
gjennomsnittligvannføringsomfølgeav at regulertfelt i
Vindølaer ført oppoveri vassdraget.I utgangspunktet
bidrarreguleringentil at minstevannføringenblirstørre
enn ved naturligavrenning.Dette gir økte produktive
flaterog økt vinteroverlevelse.Det fins imidlertidingen
konsesjonspålagte minstevannføringer selv om
skjønnsrettenharforutsattminstevannføringpå 15 m3/s,
men denne kan fravikes ned til 5 m3/s, dersom
driftstekniskeforholdgjørdet nødvendig.Driftsvannet.fra
kraftverketkan ved uhell falle helt ut, slik at Trollheim
kraftverkikketilførervanntil elva. Dettefordideter bare
enturbinutenomløpstunnelsom minstevannføringener
avhengigav. I perioden1977 til 1984 ble det registrert
fire tilfellerhvor vannføringenvar mindreenn 5 m3/s
(2.2.1977 qmin=3.6 m3/s,30.1.1979 døgnm.=4,5m3/s,
24.3.1982 qmin=4,9 m3/s, 3.-8.4.1984qmin=3,7m3/s).
Alle årsklasser av smolt er dermed berørt av en
begrensendeminstevannføringom vinterenpå ca. 4
m3/s,nårvi brukerperioden1977til 1984.
Etterreguleringer vintervannføringenreduserttil 40 % i
februar, som er den måneden som har lavest
vintervannføring i Suma (s.41(65) i rapport

"Trollheimutbyggingenskjønn",Statskraftverkene1985).
Ved driftstansvil derforvannføringenliggepå ca. 40 %
av det den villeha gjortved en tilsvarendesituasjonfør
regulering.Tapt produksjoner derforforskjellenmellom
smoltproduksjonenved henholdsvis10 og 4 m3/s.Vi
benytter ligningen for sammenhengen mellom
smottproduksjonog vintervannføringi Orkla (se foran).
Ved en minstevannføringpå henholdsvis10 og 4 m3/s
blir smoltproduksjonen4.318 og 2.878 stk pr. km elv.
Taptsmoltproduksjonforstrekningenfra sjøenog opptil
Trollheim kraftverk blir da før korreksjon for økt
smottalder

(4.318-2.878)x 20 gir totalt 28.800stk

Vannføringenkan være ujevn nedenfor kraftverket.
DersomstansvedkraftverketskjerrasktviI vannstanden
synke raskt og fisk kan dø som følge av stranding
(Hvidsten1985). Det vil være sjøaurensom er mest
utsatt ved at den har opphold nærmere land enn
laksungene,men det ble ogsåregistrertstordødelighet
hosspesieltårsyngelav laks(Hvidsten1985). Endirekte
sammenlikningav vannføringfør og etter reguleringer
derforikkeheltreellfordivariasjoneneskjerraskereetter
regulering.Det beregnedetapet i smoltproduksjoner
derforet minimumstall.

I utskrift av Rettsbok for Nordmøre herredsrett i
TrollheimsskjønneneVI avd. overskjønnvedr. revisjon
fiskeerstatningeravhjemlet6. og7. mai 1986 heterdet:

"Nårdetspesiettgjeldertemperatumedgangen,så er
detvisttil at de sakkyndigehar uttaltat detteharført
til at vekstperiodener øket med ett år og at risikoen
fordøder blittstørre.Den sakkyndigeSaltveitmente
at temperatumedgangenhar ført til 50 % reduksjon
produksjonen,og den andre sakkyndige Ofstad
haddeikkenoeå bemerketildet".

Dettesamsvarergodtmed Symons(1979) som regner
med en halveringav smoltproduksjonenved en økning
av smottalderfra3 til4 år.

I Orkla ble også vanntemperaturensenket under
vekstperioden.Dette synes å ha medført en økning i
smoltalderpå omlaget halvtår. Modellenivaretarderfor
en økningi smottalderfra 3 til 3,5 år. Samlet smolttap
nedenforkraftstasjonenkanderforskjønnsmessigsettes
til:

28.800* 1.5 = 43.200.

På de strekningerder vannføringener redusert,dvs.
ovenforkraftstasjonen,har reguleringenført til relativt
småendringeri temperatur(Roen1980). Dettebekreftes
av at smoltalderener den samme som før regulering
(kfr.Saltveit1990,Ofstad1970).
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Trollheimkraftverktil Follasutløp

Minstevannføringenom vinterenfor denne strekningen
er svært lik for den nedredelen av elva (strekning1).
Gittde fomtsetningerom minstevannføringerpå 10 og4
m3/ssom vi har antatt for strekning1, kan vi bruke
sammeberegningsgrunnlag;

Strekningenfra kraftverketogopptilFollasutløp;

(4.318-2.878)* 5) gir totalt7.200 stk

StrekningenFollatil Rinna

Vi har beregnet minste døgnmiddelav vannføringen
nedenfor Rinna før regulering ved å bruke
vintervannføringlik 4 m3/spå Honstadvannmerkeog
trekkeutovenforliggenderegulertefelt.

Rinna har et regulertfelt på 108,5 km2. Bulu har et
regulertfelt på 45,1 km2.Folla har et regulertfelt på
306,2km2.Vindølaharet regulertfeltpå41,4 km2.

Vintervannføring, Honstad vannmerke nedslagsfelt
(1.166,6-41,4)km2er 4,0 m3/s.

Andre elvestrekninger, regulerte lakseførende
sideelver

Vannføringsreduksjonenei sideelvene til Suma er
vesentlige,og utenungfiskundersøkelserav de aktuelle
elvestrekningeneanservi restfelteneså små at det er
sværtbegrensetrekrutteringav laksi de aktuelleelvene,
somer Rinna,Bulu,FollaogVindøla.I Vindølaregnervi
med en fortsattproduksjonav smolt.Vannføringeneer
underde verdieneen har hatt i Orkla og det er derfor
stme usikkerheti estimatenefrasideelvenei Suma enn
i hovedelva.Vi brukerde samme minstevannføringene
som tidligere for de regulerte feltene. Tapt
smoltproduksjoni sideelveneblirda:

Vindøla:
totalfelt167.0km2"4/1.125,2= 0.6 m3/s

gir1.229*1=1.229
- regulert92.7*4/1.125,2= 0.3 gir 928*1= 928

301

Folla: 306.2*4/1.125,2=1.0m3/sgir1.559*2= 3.118
Bulu: 45.1*4/1.125,2=0.2m3/sgir 765*5 = 3.825
Rinna:108.5*4/1.125.2=0.4m3/sgir1.039*3= 3.117
SUM: 10.361

Samlettap i smoltproduksjonberegnetpå gmnnlagav
vannføringerblirdermed:

	

Regulertefelter Folla 306,2 km2

	

Bulu 45,1 -

	

Rinna 108,5 -

	

Sum 459,8 km2

Restvannføringved utløpRinna;
(4,0- (4,0x 459,8/1.125,2)= 2,4 m3Is

- NedenforTrollheimkraftstasjon 43.200
- Trollheimkraftverk- Follasutløp 7.200
- Folla- Rinna 1.700
- Sideelver 10.300
SUm 68.400

Uregulertvannføringved utløpRinna;
(2,4+ 4,0 x 108,5)/1125,2= 2,8 m3/s

RegulertfeltBulu:
(4,0x 45,1)11.125., = 0,2 m3/s

Vi regnertaptvannføringi Bulusomtaptfra utløpRinna,
uregulertvinteivannføringnedenforRinnavarda;

2,4 + 0,4 + 0,2 m3/s= 3,0 m3/s

Vi benyttersammemodellsomforstrekning1:

Vedvintervannføringerpå henholdsvis3 og2.4 m3/sblir
smoltproduksjonen2.535 og 2.296 pr. km elv.
Strekningenfra Folla til Rinna er 7 km langog tapet i
smoltproduksjonblirda:

(2.535- 2.296) *7 somgirtotalt1.673stksmolt.


Minimumsvannføringenefør regulering,som er benyttet
i våre beregninger,kan være for store og gi et
overestimatav tap i smoltproduksjoneni sideelvene
Avrenningeni tønperioderkan erfaringsmessigkomme
ned i 1.5 1/s/km2i området(H.Viken NVE, Hydrologisk
avd.Trondheimpers.medd.).Underen slikforutsetning
blirtapet 7.600 smolt i sideelvene.På den annen side
kan en bruketapte arealersom beregningsgrunnlagfor
sideelvene.Samlet tap av produksjonsarealeri Rinna,
Bulu,Follaog Vindølaberegnetpå grunnlagav midlere
sommervannføringfør ogetterreguleringer 225.800 m2.
Med en smoltproduksjonpå 5 pr. 100 m2får vi 11.290
smolt.På dennebakgrunnsynesvårt estimatpå 10.300
smoltå være rimelig.
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5.2 Bævra

5.2.1 Tidligere vurderinger

Bævra (Svorka/Bævra) fikk etter reguleringen i 1963 et
årlig smoltpålegg på 20.000 smolt (brev fra Landbruks-
departementet til A/S Svorka kraftselskap av 23.2.63).
Pålegget hadde sin bakgrunn i en tilråding fra
Inspektøren for ferskvannsfisket. Regulanten klaget på
pålegget og klagen ble oversendt Konsulenten for
ferskvannsfisket i Trøndelag som anfører følgende i sin
uttalelseav 5.11.63:

"I den vurdering som ligger til grunn for pålegget til
Svorka kraftverk om utsettingav 20.000 utvandrings-
ferdige laksunger pr. år, går en forsiktig ut fra at 3/4
av Bævra's betydning for reproduksjonenav laks blir
ødelagt ved reguleringen. På grunnlag av det
statistiskematerialesom foreligger om fordelingenav
fisket mellom elv og sjø, vet en at om lag 85 % av
den laks som er på vei fra havet inn til elvene blir
fanget i sjøen og bare 15 % i elvene. De merkinger
som hittil er utført av utvandringsferdigelaksunger i
forskjellige vassdrag i landsdelen, viser at errinntil
videre ikke kan regne med en høyere gjenfangstenn
5 %. Oppgave over fisket i Bævra viser at det hvert
år blir tatt 150 laks. Det er ut fra denne forutsetning
en er kommet fram til at det for å opprettholdefisket
etter reguleringenav Bævra er nødvendig å sette ut
15 - 20.000 utvandringsferdigelaksunger,og fordi en
ennå ikke har full oversikt over de forhold som kan
spille en avgjørende rolle, har en funnet det riktig å
foreslå for Landbruksdepartementetat de inntil videre
gis påleggom utsettingav 20.000 pr. år".

I et PM av 12.11.63uttalte Fiskeriinspektøren:
"Som forholdene ligger an i elven i dag (før
regulering)gir elven naturlig mulighet for minst 7.000
kg laks i årlig avkastning, 1.000 kg i elven og 6.000
kg i sjøen. Regner en med dette og at gjennomsnitts-
vekten på fisken er 5 kg, og at tilslagsprosentenpå
utsatt settefisk kan anslås til 5 % må vassdraget få
tilført 26.000 utvandringsfedige laksunger. Når en
videre regner med at 1/4 av dette antall fremdeles
kan produseres på naturlig vis, må en for å
opprettholdeelvens verdi som lakselv sette ut 26.600
- 6.650 = 19.950eller praktisktalt 20.000".

Klagenfra regulantenble dermed ikke tatt til følge.

Sjefsinspektør for laksefisket i Skottland, Drummond S.
Sedgwickanfører i sin rapportav 1966følgende:

"Alt tyder imidlertid på at en plan for å opprettholde
laksebestanden i Bævra vesentlig ved kunstige
midler, ville kreve utsettingav mer en 20.000 kunstig
oppdrettedesmott hvert år. På den annen side er det
grunn til å håpe at laksebestanden i Bævra, i det

minste delvis, kan opprettholdes med den naturlige
produksjonav smolt".

I rettsbok for Nordmøre herredsrett i Svorkaover-
skjønneneavhjemlet 8.5.68 heter det i uttalelsenfra den
fiskerisakkyndige:

"De skader for fisket man kan forutsette har inntruffet
ved de foreslåtte reguleringer,arter seg forskjellig for
strekningene ovenfor og nedenfor kraftstasjonen.
Ovenfor kraftstasjonen har man fått en sterk
reduksjon i vannføringen ved at Svorka og
Lille-Bævraer falt ut av nedslagsfeltet.Man kan gå ut
fra at vannføringen her er blitt så sterkt redusert at
det har vært små muligheter igjen både når det
gjelder utøvelsenav fisket, og elvens mulighetersom
gyte- og oppvekstområde for laks og sjøørret. Vi så
også før at elven ovenfor Lille-Bævras utløp ikke ble
regnetsom noen egentlig lakselv, og det har stort sett
vært lignende forhold etter overføringene på
strekningen fra Lille-Bævras utløp og nedover mot
kraftstasjonen. Jeg finner det riktigst med de
naturforhold som foreligger, helt å avskrive denne
elvestrekning som totalskadet etter at overføringen
av Svorka og Lille-Bævra er foretatt. En og annen
laks og sjøørret har nok gått opp her på noe større
vannføringogså etter overføringen, muligens kan det
også i liten utstrekning ha forekommet gyting under
gunstigefortiold, men muligheten for å drive fiske er
så sterkt redusert i forhold til før og sjansene for
klekking og oppvekst av yngelen frem til
utvandringsstadietså små, at jeg finner det riktigst å
betrakte den nevnte strekning som totalskadet etter
at overføringeneble gjennomført" (Anon 1968).

På bakgrunn av en undersøkelse sommeren 1968
foretatt av konsulentenfor ferskvannsfisket i Trøndelag,
ble pålegget i 1969 forandret til 15.000smolt. I tillegg til
smoltpålegget ble regulanten pålagt å sette ut 30.000
laksyngelav stedegenstamme i vassdraget. Fram til og
med 1974 hadde dette pålegget enda ikke blitt oppfyllt
på grunn av mangel på stedegen stamfisk (brev fra
Statskraftverkenetil DJFF av 24.1.74). Høsten 1974 ble
det lagt inn et mindre antall rogn av Bævra stamme i et
klekkeriinnredeti kraftstasjonen.

Ungfiskundersøkelser som ble gjennomført i regi av
Fiskerikonsulenten i Midt-Norge i 1973 og 1974
dokumenterte at det vokste opp en del laksunger på
strekningen ovenfor kraftstasjonens utløp.
Konsulenten foreslår imidlertid at pålegget opprett-
holdes og at det overfor kraftverket innskjerpes at
pålegget om utsetting av laksyngel blir etterkommet
"for bedre å utnytte den restmulighet som er tilstede
for produksjon av natursmolt" (brev fra
Fiskerikonsulenten for Midt-Norge til DVF av 3.2.75).
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I 1982 gjennomførteFiskerikonsulenteni Sør-Trøndelag
en undersøkelsei Bævra for å vurdere et eventuelt
behov for justeringav utsettingspåleggeti vassdraget
(resultatenefra undersøkelseneer gjengitti kap. 4.2).
Påleggetble endrettil 6.000 smolt.Siste utsettingfant
sted i 1985. Etter at lakseparasittenG. salads ble
oppdageti vassdraget,bledet fraDN ogFylkesmanneni
Møre og Romsdalgitt muntligbeskjedom midlertidig
stansi smolt-og yngelutsettingeneinntiltilfredstillende
behandlingmed giftstoffetrotenoner blittgjennomført
(brevfra Statkrafttil AdvokatKnutJ. Kvaløav 29.6.88).
Grunneierneprotestertepå stansi smottutsettingene,og
i et brev fra Fylkesmanneni Møre og Romsdaltil DN
uttalesfølgende:

"Som kjenthar de konsesjonspålagteutsettingenei
Bævra blitt gjennomført med laksesmolt fra
Lundamo.Utsettingenehar beståttav fisk av Suma
stamme. Fortsatte utsettingerav Suma-stammei
Bævraer ettervår oppfatningikkeå anbefale.Videre
er det for tiden ikke å anbefaleat det tas stamfiski
Bævra for å dekke angjeldendeutsettingspålegg.
Farenfor bl.a.spredningav dennefiskesykdommen
vilved enslikaktivitetblistor.

Bævra ble rotenonbehandleti 1989 for å utryddeG.
salaris.I 1993 ble det satt ut 15.000 og i 1994 20.000
toårigesmoltav Sumastamme.

5.2.2 Vår vurdering

Fangststatistikk

Bævrableregulerti.1963.Ved å sammenlikneen 11 års
periodefør og etter regulering(1952 - 1962 og 1968 -
1978), vistestatistikkenseg uegnettil å beskrivesmolt-
produksjonsendringenesomfølgeav reguleringen.Dette
skyldesat statistikkoppgaveneharværtforufullstendige.

Vannfering

Reguleringsinngrepeti Bævraharpåvirketvannføringen
nedstrømsutløpet av Lille Bævra det vil si på en
strekningav 16 kmfrasjøen.Det er naturligå deleelva i
fireområdersomer uliktpåvirketav reguleringen:

FrasjøenogopptilSvorkaKraftverk4 km
Fra SvorkaKraftverkogopptilutløpSvorka2 km
Fra utløpSvorkaogopptil utløpLilleBævra10 km

•4) LakseførendeområdeovenforLilleBævra4 km.

Når det gjelderstrekningeneovenforkraftstasjonen(2 -
4), vet vi at det kun skjer natudiggytingenkelteår på
dissestrekningene.Hvoroftedet skjervet vi ikke.Deter
derfor vanskeligå beregne hvor stor smoltproduksjon

dennesporadiskegytingengir. Vi har imidlertidOlsens
undersøkelsefra 1968, 5 år etter reguleringen,som ga
en tetthetpå 1,7 fisk/100m2hvoravlaksungerutgjorde
0,8/100 m2 (Korsen 1983). Videre har vi Korsens
undersøkelserfra 1973 og 1974 som ga tettheterpå
henholdsvis15,6 og 13,8 laksunger/100m2. Disse
undersøkelsenesom strakteseg over en 7-års periode
etterreguleringviser at det haddevært sparsomtmed
laksegytingi periodenfrem til 1968, mens det hadde
forekommetnaturliggyting i flere år på 70-tallet. På
grunnlagav dette kan vi anta at strekningenovenfor
kraftverket gjennomsnittligvil ha en tetthet på i
underkantav 10 laksunger/100m2med tilfeldignatudig
gyting.I 1976korndet igangyngelutsettingeri Bævraog
i perioden1976-1986 ble det satt ut yngel hvert år
unntatt1982 (vedlegg 1). Tetthetsundersøkelsersom
blegjennomførti 1982 ga en gjennomsnittligtetthetav
laksungerovenforkraftstasjonenpå 30,9/100 m2hvorav
ca. tredjeparten(11,1/100 m2) var større enn 10 cm
(Korsen 1983). Dette ligger sannsynligvis nært
vassdragetsbæreevne.Vi kan derforanta at tettheten
av laksunger i Bævra med naturfig tilfeldig gyting
gjennomsnittligvil være ca. 30 % av det den ville ha
vært dersomdet hadde foregåttårviss gyting.Denne
forutsetningenharvi lagtinni regnestykkenenedenfor.

1) FrasjøenogopptilSvorkakraftverk

Strekningener 4 km lang.Vannføringenpå strekningen
er avhengig av kjøringen i kraftverket.Konsesjonen
omfatterikkeminstevannføringsreglement.Det fins ikke
operative vannmerker i Bævra. Teoretisk kan
vannføringenkomme ned i 0,4 m3/s.Dette er ved en
avrenningpå 1,5 1/s/km2som er vanlig i tørrperioder
distrikteti en 10-20 årsperiode(pers. med. H. Viken,
NVE Trondheim).Vi velgerå setteminstevannføringtil
1 m3/s nedstrøms kraftverket når kraftverket står.
Vannføringenvil være den samme på strekningen
nedenforSvorka.Det regulertefeltetrepresenterer50 %
av totalfeltet. Vi antar derfor at minste naturlige
vintervannføringderfor var 2 m3/s før reguleringpå
strekningenfra sjøen og opp til utløpetav Svorka. Vi
bruker likningen for sammenhengen mellom
smoltproduksjonog vannføringfra Orkla til å beregne
smoltproduksjoneni Bævra.

En vannføringpå henholdsvis2 m3/sog 1 m3/sgir en
smoltproduksjonpå 2.118 og 1.559pr.km elv.

Taptsmoltproduksjonmellomsjøenog Svorkakraftverk
blirda;

((2.118-1.559)x 4) girtotalt2.236 stk
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Det foreliggerikkedata på endringeri smoltalderensom
følge av reguleringen.Vi velger å anta en sannsynlig
økning i smoltalderpå strekningennedenforSvorka
kraftvertpå ettår.Taptsmoltproduksjonblirdenned

2.236* 1.5= 3.354

Fra SvorkakraftverkOgopptilutløpSvorka

Vannføringsdataeneer de samme som for strekningen
nedenfor kraftstasjonen,men det har ikke skjedd
endringeri vanntemperaturenher.Tapt smoltproduksjon
beregnetpågrunnlagav modellenblirdermed:

(2.118- 1.559)*2 = 1.118
På grunn av uregelmessiggyting antas imidlertid
smoltproduksjonenå være 30 % av det den kunneha
vært på 1 m3/sdvs. 1.559 * 30/100 = 468 pr. km elv.
Tapt
smoltproduksjonblirdermed:(2118- 468) * 2 = 3.300

Strekningenfra Svorkaogopptil LilleBævra

Vannføringenpå strekningenvil være (1 - 2*46)/243)
=0,6 m3/snår vannføringener definerttil 1 m3/sved
utløpSvorka. En vannføringpå henholdsvis1 m3/sog
0.6 m3/sgir en smoltproduksjonpå 1.559 og 1.246 pr.
km elv. Strekningen er 10 km lang og tapt
smoltproduksjonblirda: (1.559 - 1246) * 10 = 3.130. På
grunn av uregelmessiggyting reduserervi imidlertid
smoltproduksjonenpå 0.6 m3/s til 30 %, og tapt
smoltproduksjonblir ((1.559-1.246*30/100)xl0) som gir
totalt11.185stk.

LakseførendeområdeovenforLilleBævra

Vannføringenpå strekningener uberørtav reguleringen,
men vi får allikevel et smolttap på grunn av
uregelmessiggyting. Ved 0,6 m3/s vannføring vil
smoltproduksjonenvære 1.246 pr.km elv.Tapetpå den
4 km lange strekningen blir (1.246 -1.246*30/100)*4=3.489

Svorka

Modellengir et tap på 1.039 smoltpr. km elv ved 0.4
m3/s.Den lakseførendestrekningeni Svorkavar 1 km.
Tapeti smoltproduksjonensettestil 1.050stk.

LilleBævra

Tapt produksjonsareali LilleBævra anslåstil 1.000 m2.
Detteutgjørca.50 smolt.

Samlettap i smoltproduksjonenberegnetpå grunnlagav
vannføringoguregelmessiggytingblirdermed:

- Sjøen- Svorkakraftverk 3.354
- Svorkakraftverk- Svorka 3.300
- Svorka- LilleBævra 11.185
- OvenforLilleBævra 3.489
- Svorka 1.050
- LilleBævra 50
Sum 22.428

Ved stans1kraftverketvil det blidreptfisksomfølgeav
stranding.Dødelighetener ukjentog kommeri tilleggtil
taptsmoltproduksjonsomfølgeav tørriagtearealer.
Kjøringenav SvorkaKraftverker spesiellmed startog
stoppav kraftverketsomfølgerbehovogfyllingsgradeni
magasinene(Bævre 1990). Kraftverketkan produsere
kraftmed vannføringernedtil 3,1 m3/s.Optimaldrifter
vedvannføringerpå8,2 m3/s (Bævre1990).

23



O Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.

nina oppdragsmelding338

6 Diskusjon
Beggede to metodenesom vi har bruktfor å beregne
tap i smoltproduksjonener beheftetmedstoresvakheter,
ogvåre beregningermå derforkunbetraktessomgrove
anslag.

Den offisiellefangststatistikken,som vi har bruktsom
utgangspunkt,er alltid beheftet med usikkerheterog
mangler. Dette gjelder de fleste vassdrag, og
fangststatistikkeni Bævraer såvidtufullstendigat vi har
latt være å bruke denne 1 våre beregninger.Når det
gjelder Suma viser det seg at fangstutviklingenher
awiker fra andrestørrevassdragi Møre og Romsdalog
Trøndelag.Mensdet i alleøvrigevassdragharskjedden
økningi fangsteneharutviklingengått i motsattretning
Suma.Det herskerderforlitentvil om at reguleringenav
Suma har resulterti et redusertlaksefiske.Hvordan
størrelsen på en slik reduksjonskal beregnes, vil
imidlertidalltidkunnediskuteres.

Våre beregningerav tap i smoltproduksjonenbasertpå
endringeri vannføring baseres på en sammenheng
mellom minimumsvannføring om vinteren og
smottproduksjonsom er funneti Orkla. Selv om Suma
og Bævra er nabovassdragtil Orkla med nogenlunde
samme vannkjemiske og topografiskeforhold kan
overføringav denne modellentil andrevassdragvære
beheftetmed svakheterda forholdenei andrevassdrag
kan være annerledesenn i Orkla. Ved beregningerfor
enkelteav sidevassdragenebevegervi ossdelvisogså
utenfor modelllens grenser. En fysisk-beskrivende
vassdragsmodellhvor vi kunne ta utgangspunkti
vanndektearealer, ville ha vært klart å foretrekke.En
slikmodelleksistererimidlertidikke, men det bør være
et målå kommefremtilen slikmodellforvassdragsom
Sumaog Bævra.

De vurderingersom vi har gjort i denne rapportenmå
derforbetraktessom forsøkpå å gå lengrei beregning
av taptsmoltproduksjonenntidligere.

6.1Surna

Med sine 60 km lakseførendestrekningvar Suma før
reguleringenet meget betydeliglaksevassdrag.På den
offisiellestatistikkenvar Suma i mangeår blantde aller
beste.11955var denlandetsnestbeste.

Den kraftigereguleringenav vassdragetsom berører
hele60 % av nedslagsfeltetmed sterktredusertvann-
føring på viktige deler av oppvekstområdene,endret
imidlertiddennesituasjonendramatisk.

Som vanlig ved reguleringsinngreppå 60-tallet er
fiskeribiologiskeundersøkelserfør regulering svært
mangelfulle. Ofstadsskjellmaterialeantyderen smolt-
alder før reguleringpå 2,9 år (Ofstad 1970), og dette
bekreftes av Saltveits ungfiskundersøkelserovenfor
kraftverketsutløp (Saltveit 1990). De tetthetsunder-
søkelser som er foretatt etter reguleringen viser
varierenderesultater,men det er sannsynligvisingen
endringeri tettheti elva ovenforkraftverketsutløp.Det
er imidlertidskjedd betydeligeendringeri tilgjengelig
oppvekstarealerfor ungfiskpå grunn av vannførings-
reduksjonene.Nedenfor kraftstasjonenhar elva blitt
vesentligkaldere i vekstsesongenog i tilleggvarierer
vannføringenmye. Disse forhold influerer både på
tetthetogpåtotalproduksjon.

Detopprinneligepåleggom utsettingav 50.000smoltav
laksi Sumablebasertpå en vurderingav tønleggingog
redusertvannføringpå en rekkeelvestrekninger.Ujevn
kjøringav kraftverketble også tillagtvekt, og det ble
understreketat påleggetpå 50.000 smoltvar å betrakte
som et minimumstall.Fra fiskerisakkyndighold ble det
advart sterkt mot installeringav bare ett aggregat i
kraftverketpå Harang da dette ville kunne få store
konsekvenserfor Suma nedenfor kraftverket under
revisjonog ettersynav maskinettutstyr.I en nærmere
diskusjonav dette forhold ble det fremhevet at
strekningennedenforkraftverketsannsynligvisstod for
1/3 av elvas totale smoltproduksjonsom ble anslåtttil
150.000 smott og at hele produksjonennedenfor
kraftverketvar i fare ved driftsstans.Påleggetble gitt i
oktober1968, og allerede i 1973 ble det reduserttil
35.000smolt.Dette haddesin bakgrunni ungfiskunder-
søkelsersom ble foretattovenfor kraftverketog som
påvisteat det fantesgodetettheterav laksungerfortsatt
på disse strekningene.Undersøkelsenesier imidlertid
ingentingom reduksjoneni smoltproduksjonenpå disse
strekningene.

Vi har benyttet to måter for å beregne tapt
smottproduksjonsom følge av reguleringsinngrepeti
Suma. Den ene tilnærmingsmåtener å bruke lakse-
statistikkenog den andre er å se på endringer
vannføringsomfølgeav reguleringen.

En gjennomgang av laksestatistikkenfør og etter
reguleringeni elvene i nærområdeti Møre og Romsdal
og Trøndelaggir imidlertidsmå muligheterfor sikker
konklusjonpå hvorstorendringeni fiskeutbyttetharvært
i Suma i forholdtil andreelver. Det er en rekkeforhold
som spillerinn og det er umuligå ta hensyntil alle
endringene.De flestevassdrageneer påvirketav ulike
inngrep.Dersomen ser på den elva som harde minste
inngrepeneog den mest påliteligestatistikken,nemlig
Gaula har økningenher vært på 88 % i periodenetter
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Dersom en ser på den elva som har de minste
inngrepeneog den mest påliteligestatistikken,nemlig
Gaula har økningenher vært på 88 % i periodenetter
1968 i forholdtilperiodenfør regulering.Økningenligger
nært det som de sakkyndigeoppgir (80 %) i sin
sammenlikningav Sumamed8 sammenlignbareelver.

Smolttapet synes høgt på grunnlag av en slik
betraktningsmåte. Vannføringsmodellenpå sin side
inkludererikkeredusertoverIevelsefra elvaog ut i havet
som følge av reguleringen.Det teoretiskberegnede
smolttapetpå grunnlagavvannføringsendringertarheller
ikkehensyntilstrandingavfisk.Undersøkelseri Sumaog
Orkla(Hvidsten& Hansen 1988, Hvidstenet al 1995),
harvistat størrelsenpåvannføringenunderutvandringen
er viktig for overlevelsen.Smolten i de midt-norske
elvenesyneså trengekraftigetriggeresomstorog kraftig
vannføringsøkning for å starte utvandringen.
Vannføringsregimevirker inn på relasjoner mellom
enkeltsmoltog dannelsenav stimer.Stimdannelseog
vandringav smoltharbetydningforantipredatoradferdog
overlevelse. Predasjonen synes å være stor i
osområdeneog torsktok alene 25 % av carlin-merket
smolti utløpetav Suma (Hvidsten& Møkkelgjerd1987).
Gjenfangstenav utsattsmoltvisteen økningfra 1,5til2,5
% når vannføringeninnen en 7 dagers periodeetter
utsettingøkte fra 40 til 100 m3/s (Hvidsten& Hansen
1988). Dette er satt i relasjontil vandringsadferdog
vandringshastighetved at smoltraskerekommerut av
fiordsystemetog faren for beitingfra annen fisk blir
mindre.Herkanhovedgrunnenliggetilatvifinnersåstort
awik i våre smolttapberegningeravhengigav om vi tar
utgangspunkti fangststatistikkeneller i vannførings-
endringene.Mensberegningenesomtar utgangspunkti
vannføringsendringergir oss de rene produksjons-
endringeri vassdraget,tar fangstatistikkberegningene
også med andre faktorersom f.eks endretvannføring
undersmoltutvandring.En årsaktil at finneret så stort
smolttapmed bakgrunni statistikkensammenholdtmed
tapsestimatenepå grunnlagav vannføringsmodellen,kan
være at vannforingenhar vært spesielt liten under
smoltutvandringen.Dette på grunn av at Trollheim
kraftverkhar hattårligerevisjonsarbeidertil dennefiden
på året. Detteer også en reguleringseffekt,og den kan
forklare det meste av forskjellenmellom våre to
tapsestimaterpå henholdsvis68.400og 135.000.

Tapavsjøauresmolt

Reguleringenav Suma har påførtsjøaurebestandenet
tap i oppvekstarealer.Samtidiger det troligat sjøauren
har mindrekonkurransefra laks i noenav de regulerte
sideelvene,ogat tapetikkeer likestortoveralt.Nedenfor
Trollheimkraftverker sjøaurensværtutsatti filfelleav brå

stans i kraftverket Undersøkelseri Nidelva viste at
sjøauren hadde stor dødelighetsom følge av raske
vannstandsendringer.Det er ikkemuligå beregnetapet
avsjøaurei forbindelsemedTrollheimreguleringen.

6.2 Bævra

Med sin lakseforendestrekningpå ca 20 km før
reguleringvar Bævra et langt mindre betydningsfullt
laksevassdragenn Suma. I periodenfør reguleringvar
oppfisketkvantumlaksog sjøaurei følge den offentlige
statistikkbarenoenfå hundrekg.

Hele 43 % av Bævrasnedslagsfelter overførttil Svorka
kraftstasjon,og alle elvestrekningerovenforkraftverket
har dermed fått sterkt redusert vannføring.I tillegg
kommerat kjøringenav kraftverketer sværtujevnslikat
ogsåstrekningennedenforkraftverketer sterktberørtav
reguleringen.

Ogsåi Bævramanglerundersøkelserfør regulering.Når
det gjelderungfiskundersøkelseneetter reguleringviser
Olsensundersøkelseri 1968at dethaddeværtsparsomt
med laksegytingovenforutløpetfra kraftstasjonenetter
reguleringen.Korsensundersøkelserfra 1973og 1974ga
høgeretettheterav laksungerpå denne strekningen,og
viser at gyting forekommer enkelte år. NINA's
undersøkelserdesenereårbekrefterdette.

Det førstepåleggetom utsettingav 20.000 laksesmolti
Bævra la til grunnat 3/4 av reproduksjonsområdenei
vassdragetbleødelagtvedreguleringen.På bakgrunnav
undersøkelserforetatthøsten1968 blepåleggetforandret
til15.000smoltog30.000yngel.Tankenvar at de 30.000
yngelskullesettesuti hovedelvapå strekningenovenfor
kraftstasjonenslik at man kunne opprettholdeen
smoltproduksjonpådennestrekningenhvordetetteraltå
dømmeikkeforekomnaturfiggyting.Utsettingerav yngel
komigang11976 og ble gjennomførttil og med 1985. I
1982 gjennomførtefiskerikonsulenteni Sør-Trøndelag
ungfiskundersøkelseri Bævraog på bakgrunnav disse
undersøkelseneble det foretatten ny vurderingav tapt
smoltproduksjoni vassdragetog fiskerikonsulentenkom
fram til at dette var 6.000 smolt Våre beregningerav
smolttapbasertpå vannføringog uregelmessiggylingga
22.500smolt.

Taptantallsjøauresmolterukjenti Bævra.
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7 Aktuelle
kompensasjonstiltak

Reguleringeneav Suma og Bævrahar gittstoreskader
på produksjonog utvandring av smott i de to
vassdragene.Disseskadenekanmodifiseresvedbrukav
ulike kompensasjonstittak.Her foretar vi kun en
summariskgjennomgangav de mestaktuelleformerfor
tiltak.

7.1 Utsetting av fisk

Tapt villsmottproduksjonkan erstattesved utsettingav
oppdrettetsmolt.På grunnlagav deerfaringersomfinnes
framerkingermedutsattsmoltkontravillsmolt(Osterdal
1969, Shearer 1970, Ritter 1972, Piggins 1976 (etter
Harris1978, table7,8), Jonssonet al. 1991, Jonsson&
Fleming1994),må detda settesut 2 oppdrettedesmolt
forhvervillsmoltsomertapt.

I Bævrahvorstoredelerav denlakseførendestrekningen
bareutnyttestilfeldigtilnaturliggyling,vildetværeaktuelt
å setteutpresmoltav laks.Vi vilanbefaleat manmerker
utsettingsmaterialetslikattiltaketblirkonirollerbart.

Andre formerfor utsettingsom kan være aktuelleer
utsettingav yngeleller settefiski de ikke-lakseførende
deler av vassdragene.Dette er nærmere utredetfor
Sumasvedkommendeav Eklo(1994).

7.2 Biotopforbedrende tiltak

Biotopforbedrendetiltak kan bidra til å modifisere
reguleringsskadene.Byggingav terskler for å oppnå
størrevanndektearealerog dermedøktfiskeproduksjon,
ellerbyggingav kulperfor å skaffeovervintringsplasser
forfisk,er eksemplerpå sliketiltak.I tilleggkandetvære
aktueltå forbedreoppgangsforholdenefor fsk der hvor
endringeri vannføringsom følge av reguleringenhar
vanskeliggjortoppgangen.Det kan også være aktuelt
med steinsettingav elveløp for å bedre oppvekst-
forholdeneforfiskunger.

7.3 Endringer i manovrerings-
reglementet

Endringeri manøvreringsreglementer også et høgst
aktuelttiltakforå motvirkeskaderpåfisk.Bådei Sumaog

Bævra fører brå endringer i vannføring nedenfor
kraftstasjonenetiltap i fiskeproduksjonen,og herkan det
oppnåsstore gevinsterdersomman leggeropp til en
mereIskevennlig"kjøreplanmedmykeoverganger.

Dersomf.eks.vannføringeni Suma nedenforTrollheim
Kraftverkblirendretslikat minstevannføringenikke går
under15m3/s,vilsmottproduksjonennedenforkraftverket
bli økt som følge av reguleringen, økningen i
smoltproduksjon vil være; differensen mellom
produksjonenved 15 og 10 m3/ssom er henholdsvis
5.167og4.318sikpr.kmelv,somtilsvarer16.900smolt.

Reguleringen har imidlertid også andre uheldige
effekter. Adferdsundersøkelser i Surna og Orkla
(Hvidsten& Hansen 1988, Hvidstenet al. 1995) viser
at størrelsenpå vannføringenunder utvandringener
viktigfor overlevelsen. Gjenfangstenav utsattsmolt
viste en økning fra 1,5 % til 2.5% når vannføringen
øktefra 40 til 100 m3/sinnenen 7-dagers periodeetter
utsetting (Hvidsten & Hansen 1988). For å unngå
smolttap på grunn av lav vannføring under
smoltutvandringenkan det slippes vann fra øverst i
vassdraget de åra vannføringen er liten. For en
optimalisering av overlevelse hos smolt trengs
koordinerete vannslipp fra Rinna og Folla. Disse
flommene bør nå 100 m3/s nedenfor Trollheim og
minimumvannføringnedenforFollabør være 50 m3/s.
I alt bør det være tre slike smoltflommerhver med
varighet3 døgn (to i mai og en i sluttenav førsteuke i
juni).
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8 Konklusjon
Reguleringeneav Suma og Bævra har gitt betydelige
skaderpå produksjonenav smolti de to vassdragene.
I et forsøk på å beregne tapene har vi tatt
utgangspunkt i endringer i fangststatistikkenog
endringer i vannføringen etter regulering. Begge
metodeneer usikre.Estimatenekan forbedresved at
det fremskaffes mer kunnskap om status i
vassdragene.

Vi har kommet fram til følgende estimat for tapt
villsmoltproduksjonav laks i Suma og Bævra:

Surna:68.400 - 135.000
Bævra:22.500

Når det gjeldersjøaure er grunnlagetfor spinkelttil at
vi kan gi noe anslagover tapene.

Skadene på villsmoltproduksjoneni vassdragenekan
kompenseres ved utsetttinger, biotopforbedrende
tiltakellerved endringeri manøvreringsreglementet.

9 Sammendrag
Direktoratetfor naturforvaltningga Norsk instituttfor
naturforskning i oppdrag å evaluere utsettings-
påleggene for Suma og Bævra. Evalueringen er
basert på eksisterende kunnskap og omfatter en
gjennomgangav de fiskeribiologiskeundersøkelser
som er gjennomført, tidligere vurderinger av tapt
smoltproduksjonsamt egne vurderinger.Tapt smolt-
produksjon er vurdert både med utgangspunkt i
endringeri fangststatistikkog endringeri vannføring.

Suma og Bævra er nabovassdragbeliggendei Møre
og Romsdal fyIke. Surna har et nedslagsfelt på
1.201 km2og haddefør reguleringenen lakseførende
strekningpå ca.60 km. Bævra'snedslagsfelter 243 km2
og den lakseførendestrekningener ca. 20 km. Begge
var før reguleringenbetydeligelaksevassdragog Suma
var i mange år et av de viktigstei landet. Suma ble
regulert i 1968 og Bævra ble regulert i 1963.
Reguleringene har ført til betydelige endringer i
vannføring og vanntemperatur i store deler av
vassdragene.

Det er sparsomtmedfiskeribiologiskeundersøkelserfør
reguleringen,og de skadevurderingersom ble foretatt
haddegrunnlagi befaringerogdataom fangststatistikk.I
Suma ble det etter reguleringengitt et pålegg om
utsettingav 50.000 smoltforå kompensereregulerings-
skadene.I Bævravar det tilsvarendepåleggpå 20.000
smolt.Etterreguleringener det fiereår gjennomførtung-
fiskundersøkelseri begge vassdragene.Disse under-
søkelsenedannetgrunnlagfor en trinnvisreduksjonav
påleggene om utsettingav fisk i begge vassdrag.
Utsettingspåleggeneer i dag 35.000 smolt i Suma og
6.000smoltog30.000yngeli Bævra.

Våre vurderingertar utgangspunkti endringeri fangst-
statistikkenog i vannføringetter reguleringen.Begge
metoderer beheftetmed feilkilderog beregningenemå
derfor kun ansees som grove anslag. De må derfor
betraktessom et førsteforsøkpå å gå littdypereinn i
problemenesom er knyttettil beregningav tapt smolt-
produksjon.I Bævravar fangststatistikkenfordårligtil at
den kunnebrukesi beregningene.Med grunnlagi vann-
føringsendringerkomvi framtil en taptsmoltproduksjon
av laks i Bævra på 22.500. I Suma har vi bruktbåde
fangststatistikk-ogvannføringsendringerog komframtil
en tapt smoltproduksjonpå 68.400 - 135.000. Når det
gjeldersjøaureer grunnlagetfor spinkelttil å gi noe
anslagovertapene.
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Skadene på villsmoltproduksjoneni vassdragenekan
kompenseresved ulike tittaksom utsettingav smolt,
settefiskeller yngel.Biotopforbedrendetiltakkan også
være aktueltbåde forå oppnåstørrevanndektearealer
eller for å bedre oppgangsforhold.Endringer i
manøvreringsreglementer et sværtaktueftfiltakbådefor
å unngåbråendringeri vannføringogforeventueltå øke
overlevelsenhosutvandrendesmolt.
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Vedlegg 1. Oversiktoverutsettingeri SumaogBævrafra 1964tilogmed1992 (brevfraA/S
SettefiskanleggetLundamotilNINAav 10.3.1993).

Ar

1992

smolt

35 000

SURNA
ett-års ensomrig yngel rogn




BÆVRA
smolt yngel

1991 30 000 6 000







1990 35 000




2 000






1989 35 000








1988 45 000








1987 35 000








1986 35 000






6 000




1985 35 000





112 500 6 000 45 000

1984 35 000






6 000 15 000

1983 35 000






6 000 30 000

1982 35 000







15 000




1981 35 000







15 000 30 000
1980 35 000







15 000 30 000
1979 32 000 3 000






15 000 30 000
1978 31 000 4 000





40 000 15 000 30 000
1977 35 000







15 000 30 000
1976 35 000







15 000 30 000
1975 35 000







15 000




1974 35 000







15 000




1973 65 000







15 000




1972 50 400







15 000




1971 38 000







15 000




1970 43 000







10 000




1969 36 000







20 000




1968








20 000




1967








20 000




1966 23 000







23 500




1965 1 000







40 000




1964








12 600





919 400 13 000 2 000 0 152 500 344 100 246 000

* 8 000 fylte ikke kravenetil smolt(brev fra Konsulentenfor ferskvannsfisketi Trøndelagtil DJVF av
16.12.1965)
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