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Hensikten med denne undersøkelsen var å øke vår
viten om innsjøer som produksjonsområde for lakse-
smolt, og å utrede mulighetene for utnyttelse av inn-
sjøer for produksjon av smolt i havbeitesammenheng.
Undersøkelsene ble gjennomført i Nedre og Øvre
Mosvasstjern som begge er kunstig oppdemte inn-
sjøer beliggende øverst i Gåsvasselva i Vefsnavass-
draget, Nordland fylke. Mellom de to vatna er det en
elvestrekning på ca. 600 m. Begge innsjøene er
grunne med største dyp på 2,5 m (Øvre Mosvasstjern)
og 6 m (Nedre Mosvasstjern). Nedre Mosvasstjern
som ligger 379 m o.h., har et areal på 172 da, mens
Øvre Mosvasstjern ligger 383 m o.h. og arealet er 117
da. Nedbørfeltet ved utløpet av Nedre Mosvasstjern er
15,1 km2, med en gjennomsnittlig årsavrenning på
0,46 m3/s. Det meste av nedslagsfeltet består av høg-
fjell med spredte innslag av myr og noe småvokst
bjørkeskog ned mot vatna.

Undersøkelsene strakte seg over perioden 1986-94,
og det ble gjort undersøkelser av vannkjemi, plante-
plankton og dyreplankton i 1986 og 1987 samt bunn-
fauna i 1991. I Øvre Mosvasstjern ble det satt ut yngel
allerede i 1983 mens utsettingene kom igang i 1984 i
Nedre Mosvasstjern. Siden ble det satt ut yngel årlig
fram til og med 1991. I de fleste år ble det satt ut
70 000 yngel i Nedre Mosvasstjern (4000/ha) og
35 000 yngel i Øvre Mosvasstjern (3000/ha).

Prøvefiske med garn i de to innsjøene ble gjennomført
i 1986, 1987, 1988 og 1991 og smoltens utvandring
fra de to innsjøene ble kontrollert ved hjelp av
fellefangst årlig i perioden 1986-94.

Analyseresultatene for total mengde fosfor og nitrogen
viser et overskudd av nitrogen i innsjøsystemet, noe
som samsvarer med resultater fra sammenliknbare
ultraoligotrofe/oligotrofe innsjøsystemer i Norge.

Temperaturmålinger indikerte sen oppvarming av
vannmassene på våren/forsommeren og lave maksi-
mumstemperaturer. Med sine lave vanntemperaturer
ligger Mosvasstjernene, spesielt Øvre Mosvasstjern, i
ytterkant av laksens temperaturområde.

Algetellingene viser i begge år høyere gjennomsnitts-
biomasser i Nedre Mosvasstjern enn i Øvre Mosvass-
tjern. Biomassene var imidlertid meget lave i begge
innsjøene og karakteristisk for ultraoligotrofe innsjøer.
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Dyreplanktonbiomassene var gjennomgående meget
små i Nedre Mosvasstjern og ekstremt små i Øvre
Mosvasstjern.

Resultatene fra Øvre Mosvasstjern indikerer lav til
meget lav tetthet av bunndyr når en sammenligner
med data fra andre vassdrag i Vefsna- og Saltfjell/
Svartisen-området.

I begge lokalitene, spesielt i Nedre Mosvasstjern, var
tilveksten hos laksungene meget god de første årene,
antydningsvis 5-6 cm/år. Tilveksten var best i Nedre
Mosvasstjern, og dette har sannsynligvis sammen-
heng med høgere vanntemperatur og bedre nærings-
tilbud enn i Øvre Mosvasstjern. Gjennomsnittsalderen
i smoltmaterialet tyder på at tilveksten etterhvert
stabiliserte seg i begge innsjøene, idet det var små
forskjeller i smoltalder mellom år i perioden 1988-1994
i Nedre Mosvasstjern og tilsvarende i perioden 1988-
91 i Øvre Mosvasstjern.

Dominansen av linsekreps i mageprøvene både i
1986 og 1987 viser at linsekreps var et viktig
næringsdyr for laksungene i Nedre Mosvasstjern
begge år. I Øvre Mosvasstjern varierte dietten
betydelig mellom år, og dokumenterte stor fleksibilitet i
næringsvalg hos laksungene.

I Nedre Mosvasstjern varierte overlevelsen fra yngel til
smolt for ulike årsklasser av yngel satt ut i perioden
1986-90 mellom 0,86 % og 2,35 %. Gjennomsnittlig
gjenfangst for de fem årsklassene var 1,38 %.

I Øvre Mosvasstjern varierte overlevelsen mellom 0,15
% og 0,62 % med et gjennomsnitt på 0,34 % for yngel
utsatt i perioden 1986-90. Dette kan skyldes generelt
dårligere næringsforhold i Øvre Mosvasstjern, men
det kan også skyldes temperaturforholdene som er
mer ugunstige for laks i Øvre Mosvasstjern. Ser vi på
begge innsjøene samlet i perioden 1987-90 da for-
holdene så ut til å ha «stabilisert seg», varierte gjen-
fangsten mellom 0,66 og 1,00 med et gjennomsnitt på
0,85 %.

I begge innsjøene var overlevelsen best for de
tidligste utsettingene. Den første utsettingen i Øvre
Mosvasstjern i 1983 ga en beregnet overlevelse på
minimum 6,7 %. Vi kan slå fast at yngelutsetting i
innsjøer av denne karakter kan gi svært god
overlevelse fram til smoltstadiet de første årene når
innsjøen er bortimot fisketom, og før fisken blir utsatt
for stor grad av konkurranse fra artsfrender. Men selv
med stor grad av intraspesifikk konkurranse er det
realistisk å forvente gjenfangster i størrelsesorden 1 %
med de utsettingstettheter vi her har operert med.

Mosvasstjernene er høgfjellssjøer som ligger på
og over tregrensen. Undersøkelsene av vannkjemi,
plante- og dyreplankton og bunnfauna viser at
innsjøene var svært næringsfattige. I tillegg var
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temperaturforholdene nær yttergrensene for laksens
leveområde. Til tross for dette ble det oppnådd opp-
siktsvekkende høg smoltproduksjon de første årene,
med 6,2 kg/ha i 1987 som det høyeste i Nedre Mos-
vasstjern.

Smoltutvandringen fra Nedre Mosvasstjern foregikk
alle år temmelig konsentrert i løpet av 14 dager til en
måned. Det samme var tilfelle for Øvre Mosvasstjern
med unntak av 1987. Dette er i overensstemmelse
med utvandringsmønsteret for villsmolt fra vassdrag
hvor hovedutvandringen vanligvis er knyttet til en
periode på en måneds varighet om våren. Resultatene
indikerer at en kombinasjon av økning i vann-
temperatur og vannstand var utløsende faktor for
smoltutvandringen.

I Nedre Mosvasstjern varierte smoltens gjennom-
snittslengde mellom 137 og 164 mm i perioden 1986 -
1994, og for hele materialet var den 151 mm. I Øvre
Mosvasstjern varierte smoltens gjennomsnittslengde
mellom 138 mm og 165 mm i perioden 1987-92, og for
hele materialet var den 159 mm. Med unntak av 1991
og 1992 var smolten fra Øvre Mosvasstjern signifikant
større i alle år i perioden 1987-92.

Gjennomsnittlig smoltalder i Nedre Mosvasstjern vari-
erte mellom 2,0 og 3,8 år mens tilsvarende tall for
Øvre Mosvasstjern var 3,0 og 4,5 år. Ser vi på de
enkelte år, var gjennomsnittsalderen signifikant høg-
ere i Øvre Mosvasstjern enn i Nedre Mosvasstjern i
alle år i perioden 1987-92 unntatt 1992.

Den forskjellige kjønnsfordelingen som ble observert
blant innsamlede laksunger i de to sjøene; overvekt av
hannlaksunger i Nedre Mosvasstjern og overvekt av
hunnlaksunger i Øvre Mosvasstjern; kan skyldes en
utvandring av hannlaksunger fra Øvre Mosvasstjern
ned til Nedre Mosvasstjern på parrstadiet. Det var en
betydelig andel kjønnsmodne hanner i ungfiskmate-
rialet både fra Nedre Mosvasstjern og fra Øvre Mos-
vasstjern. Kjønnsmodne hunner ble ikke funnet i noen
av Mosvasstjernene.

Blant den utvandrende smolten fra Nedre Mosvass-
tjern var det overvekt av hunner i to av årene mens
det i de øvrige år ikke var noen forskjell i kjønns-
fordeling. I materialet fra Øvre Mosvasstjern var det
ingen forskjell mellom kjønnene. Overvekt av hunner
er vanlig i populasjoner av utvandrende smolt og
forklares ofte med stor andel kjønnsmodne hanner i
populasjonen av laksunger. Siden det ikke var skjev
kjønnsfordeling i materialet de fleste årene tyder det
på at mange hanner smoltifiserte våren etter at de
hadde vært kjønnsmodne.

I perioden 1987-91 ble tilsammen 5 429 smolt fra
Nedre og Øvre Mosvasstjern carlinmerket og satt ut
på ulike steder i Vefsnavassdraget. Totalt har vi regi-
strert 25 gjenfangster (0,5 %). Av de 25 gjenfangstene
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er 8 fra Vefsna, 1 er fra et annet vassdrag og 16 fra
sjøen. Dette gir en feilvandring på 11 %.

En samlet vurdering av resultatene fra Mosvass-
tjernene gir sammen med lignende dokumentasjon fra
andre undersøkelser i inn- og utland, lovende utsikter
for produksjon av smolt i naturlige vannsystemer. Ut-
setting av laksyngel i innsjøer kan være "lønnsomt" i
den forstand at det kan resultere i produksjon av billig
smolt med kvalitet tilsvarende villsmolt. Fordeler med
villsmolt sammenliknet med anleggsprodusert smolt er
at den kan produseres billigere, den har bedre over-
levelse i sjøen, den gir mindre feilvandring og den gir
ingen genetisk påvirkning/forurensning.

Spredte resultater fra boniteringer av norske vassdrag
viser at det eksisterer et stort produksjonspotensiale
for produksjon av smolt ovenfor laksens naturlige ut-
bredelsesområde. Disse områdene kan dersom de blir
utnyttet, yte et betydelig bidrag til populasjonen og
dermed til antall tilbakevandrende laks i det enkelte
vassdrag. Dette vil bety både en styrking av popula-
sjonen og et økt fiske.

Emneord: Laks - yngel - utsetting - smolt - havbeite -
innsjø - vannkjemi - planteplankton - dyreplankton -
bunnfauna.

Bjørn Ove Johnsen & Arne J. Jensen, Norsk institutt
for naturforskning, Tungasletta 2, 7005 Trondheim.
Jan Ivar Koksvik, Institutt for naturhistorie, Vitenskaps-
museet, Norges teknisk-naturvitenskapelige univer-
sitet.
Helge Reinertsen, Botanisk institutt, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet
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Abstract
Johnsen, B.O., Jensen, A.J., Koksvik, J.I. & Reinerts-
en, 1-1. 1997. Production of Atlantic salmon smolts
based on stocking of fry in lakes. Water chemistry,
plankton, bottom fauna and fish in Lakes Øvre and
Nedre Mosvasstjern in the Vefsna watercourse 1986-
9. - NINA Oppdragsmelding 499: 1-55.

The main goal of this study was to increase our
knowledge about lakes as production areas for
Atlantic salmon smolts, and to evaluate the possibility
of using lakes for the production of salmon smolts in
sea-ranching projects. Investigations were conducted
in Lakes Nedre and Øvre Mosvasstjern, both of which
are man-made lakes situated in the upper parts of the
tributary Gåsvasselva in the Vefsna watercourse,
Nordland County. The two lakes are separated by a
river approximately 600 m in length. Both lakes are
shallow, with maximum depths of 2.5 m (Øvre Mos-
vasstjern) and 6 m (Nedre Mosvasstjern). Lake Nedre
Mosvasstjern, which is situated 379 m a.s.1., has an
area of 17.2 ha, while lake Øvre Mosvasstjern is
situated 383 m a.s.l. and has an area of 11.7 ha. The
catchment area at the outlet of Lake Nedre Mos-
vasstjern is 15.1 km2 with an average yearly flow of
0.46 m3/s. Most of the catchment area consists of high
mountains scattered with bog and there is some
stunted birch forest on the slopes close to the lakes.

The investigations of smolt production took place in
the period 1986-94, and water chemistry, phyto-
plankton and zooplankton were investigated in 1986
and 1987, and benthic fauna in 1991. Lake Øvre Mos-
vasstjern was stocked with Atlantic salmon fry for the
first time in 1983, while stocking in Lake Nedre Mos-
vasstjern began in 1984. Thereafter salmon fry were
released every year until 1991. 1n most years, 70 000
fry were released in Lake Nedre Mosvasstjern
(4 000/ha) while the corresponding figure for Lake
Øvre Mosvasstjern was 35 000 (3 000/ha) fry each
year.

Test-fishing with bottom gillnets was conducted in the
two lakes in 1986, 1987, 1988 and 1991, and the
smolt migration monitored every year in the period
1986-94 using smolt traps placed at the outlets of the
lakes.

Analyses of total phosphorous and nitrogen in the lake
system showed a surplus of nitrogen comparable to
other utraoligotrophic/oligotrophic lake systems in
Norway.

Water temperature measurements indicated late
warming of the lakes in spring/early summer and low
maximum temperatures. The two lakes, but particu-
larly Lake Øvre Mosvasstjern, are close to the tempe-
rature limit for Atlantic salmon.
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During both years of study Lake Nedre Mosvasstjern
had higher average biomasses of algae than Lake
Øvre Mosvasstjern. The biomasses were, however,
low in both lakes and characteristic of ultraoligotrophic
lakes.

Biomasses of zooplankton, on the whole, were very
small in Lake Nedre Mosvasstjern and extremely so in
Lake Øvre Mosvasstjern.

The results from Lake øvre Mosvasstjern indicate low
to very low densities of bottom invertebrates com-
pared to data from other localities in the Vefsna- and
Saltfjell/Svartisen area.

1n both localities, but especially in Lake Nedre Mos-
vasstjern, the growth of young salmon was good the
first years, about 5-6 cm/year. Growth was best in
Lake Nedre Mosvasstjern probably due to higher
water temperatures and better feeding conditions than
in Lake Øvre Mosvasstjern. The average smolt age
indicates that growth successively stabilized in both
lakes because there was little difference in smolt age
among years in Lake Nedre Mosvasstjern during
1988-94 and in Lake Øvre Mosvasstjern during 1988-
91.

The dominance of  Eurycercus lamellatus  in stomach
samples from both in 1986 and 1987 indicates that it
was an important food for salmon parr in Lake Nedre
Mosvasstjern. 1n Lake Øvre Mosvasstjern, the diet
varied considerably from year to year, indicating a
large degree of fiexibility in the diet of the salmon parr.

1n Lake Nedre Mosvasstjern, the survival from fry to
smolt for different year-classes of salmon released
during 1986-90 varied between 0.86 and 2.35 %.
Average recapture rate for the 5 year-classes was
1.38 %. 1n Lake Øvre Mosvasstjern, survival varied
between 0.15 and 0.62 %, with an average of 0.34 %
for fry released in the period 1986-91. For both lakes
combined the survival of fry released in the period
1987-90 when conditions had "stabilized" varied be-
tween 0.66 and 1.0 %, with an average of 0.85 %.

1n both lakes survival was highest for the earliest
stockings. The first release in Lake Øvre Mosvasstjern
in 1983 resulted in an estimated minimum survival of
6.7 %. This suggests that stocking of fry in lakes of
this character may result in very good survival to
smolting the first years, when the lake is almost empty
of fish and prior to heavy intraspecific competition. But
even with high degree of intraspecific competition, it is
realistic to expect recapatures of approximately 1 %
with the stocking densities used.

The Lakes Øvre and Nedre Mosvasstjern are high
mountain lakes situated on and above the timber line.
Investigations of water chemistry, phytoplankton, zoo-
plankton and bottom fauna showed that the lakes
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oligotrophic/ultraoligotrophic. In addition, water tempe-
rature conditions were close to the limit for Atlantic
salmon. In spite of this, sensationally high smolt pro-
ductions were achieved the first years, with 6.2 kg/ha
being the highest value in Lake Nedre Mosvasstjern in
1987.

Smolt migration from Lake Nedre Mosvasstjern was
quite consentrated within a two to four week period in
all years. This was also the case for Lake Øvre
Mosvasstjern, with the exception of 1987. This is in
accordance with the migration pattern for wild Atlantic
salmon smolts from rivers, with the main emigration
usually being concentrated within one month in the
spring. The results indicate that a combination of
increasing water temperature and water level triggered
the smolt migration.

In Lake Nedre Mosvasstjern, the average size of
smolts varied between 137 and 164 mm in the period
1986-94, and for the whole material it was 151 mm. In
Lake Øvre Mosvasstjern, the average size of smolts
varied between 138 and 165 mm in the period 1987—
92, and for the whole material it was 159 mm. With the
exception of the years 1991 and 1992, the smolts from
Lake Øvre Mosvasstjern were significantly larger than
the smolts from Lake Nedre Mosvasstjern throughout
the study.

Average smolt age in Lake Nedre Mosvasstjern varied
between, 2.0 and 3.8 years while the corresponding
figures for Lake Øvre Mosvasstjern were 3.0 and 4.5
years. If we look at each year separately, the average
smolt age was significantly higher in Lake Øvre Mos-
vasstjern than in Lake Nedre Mosvasstjern in all years
except 1992.

The different sex ratios among salmon parr observed
in the material collected by test fishing with nets in the
two lakes, dominance of males in Lake Nedre Mos-
vasstjern and dominance of females in Lake Øvre
Mosvasstjern, may be due to an emigration of male
parr from Lake Øvre Mosvasstjern down to Lake
Nedre Mosvasstjern. A considerable number of fertile
male parr was found in the material collected from
both lakes. Fertile females were not found in the
material from any of the lakes.

Among the migrating smolts from Lake Nedre Mos-
vasstjern, there was a dominance of females in two of
the years, while in the other years there were no
biases in the sex ratio. A dominance of females is
common in populations of migrating smolts. In the
material from Lake Øvre Mosvasstjern, there were no
differences in the sex ratio. Dominance of females in
populations of migrating smolts is very often explained
by a large number of fertile males in the parr
population. Since there was no bias in the sex ratio in
most of the years, this indicates that many fertile
males smoltified the following spring.

6

In the period 1987-91, 5 429 smolts from the Lakes
Nedre and Øvre Mosvasstjern were Carlin-tagged and
released at different sites in the Vefsna watercourse.
A total of 25 (0.5 %) were recaptured. Of the 25
recaptures, 8 were in the River Vefsna, 1 was in
another river and 16 were in the sea. This means that
we had a straying rate of 11 %.

An overall evaluation of the results from Lakes Øvre
and Nedre Mosvasstjern, together with corresponding
documentation from other investigations from Norway
and abroad, provides a promising view of the pro-
duction of salmon smolts in natural water systems.
Stocking of fry in lakes may be "profitable" in the
sense that it may result in the production of cheap
smolts with a quality comparable to that of a wild
smolt. Advantages of wild smolts over hatchery-reared
smolts include lower production costs, better survival
in the sea, less straying to other rivers and no genetic
impact/pollution on salmon populations in other rivers.

Scattered results from the evaluation of Norwegian
watercourses show that great potential exists for the
production of salmon smolts in areas above their
natural distribution. These areas if they are utilized,
may make a considerable contribution to the popula-
tion and thereby, increase the number of returning
adult salmon to each river. This means both a
strengthening of the stock and an increased fishery.

Key words: Atlantic salmon - fry - stocking - smolt -
sea-ranching- lake- water quality - phytoplankton -
zooplankton - bottom fauna.

Bjørn Ove Johnsen & Arne J. Jensen, Norwegian
Institute for Nature Research, Tungasletta 2, N-7005
Trondheim, Norway.
Jan Ivar Koksvik, Institute of Nature History, University
of Science and Technology, N-7004 Trondheim,
Norway.
Helge Reinertsen, Department of Botany, University of
Science and Technology, N-7034 Trondheim, Norway.
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Forord
Ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) ble det i
1986 startet et forskningsprogram om havbeite med
bakgrunn i Langelandutvalgets innstilling (Anon.
1983). Denne innstillingen påpeker hvilke kunnskaper
det er nødvendig å fremskaffe før et kommersielt
havbeite med laks kan settes i gang. Forsknings-
programmet skal blant annet kartlegge mulighetene for
produksjon av billigere smolt med god overlevelse og
potensialet for økt smoltproduksjon fra vassdragene.

Havbeiteprogrammet består av flere prosjekter. Denne
rapporten er en delrapport fra prosjektet "Havbeite i
Vefsna: Alternativ smoltproduksjon". Dette prosjektet
har som hovedmål å finne frem til egnede metoder for
smoltproduksjon i naturlige vannsystemer. Det er et
samarbeidsprosjekt mellom Statsskog, avdeling Tro-
fors, Norges teknisk naturvitenskapelige universitetet -
Vitenskapsmuseet, SINTEF og NINA. Prosjektet er
delt i to deler: Undersøkelser i rennende vann og
undersøkelser i innsjø. Virksomheten er knyttet til
Vefsnavassdraget og tidligere er deler av virksom-
heten i rennende vann rapportert (Johnsen et al.
1991). Denne rapporten omhandler resultater fra
undersøkelser i to innsjøer, Nedre og Øvre Mos-
vasstjern, i perioden 1986-94.

En rekke personer har deltatt i prosjektet. Martin
Håker, Statskog har stått for konstruksjon, bygging og
drift av smoltfellene. Han hadde også ansvaret for
deler av prøvetaking og prøvefiske i Mosvasstjernene.
Bjørn Grane, Magne Hongbarstad og Bjørn Ove
Kroken har hatt det daglige tilsyn med smoltfellene og
har også stått for Carlinmerking av smolten sammen
med Grethe Sæthermo, alle Statskog. Følgende per-
soner har deltatt ved bearbeidelsen av materialet:
Laila Saksgård, Per Ivar Møkkelgjerd, Jan Gunnar
Jensås, Bjørn Grane, Roar Kjøl og Karianne Johnsen,
NINA. Kirsten Winge, Terje Dalen, Tor Knudsen, Jarl
Koksvik og Jon Harald Pettersen, NTNU-Vitenskaps-
museet.

Bjørn Ove Johnsen og Arne Jensen har skrevet de
delene av rapporten som omhandler fisk (ungfisk-
undersøkelser, smoltutvandring), Jan Ivar Koksvik har
skrevet delene om dyreplankton og bunnfauna og
Helge Reinertsen delene om vannkjemi og plante-
plankton.

Forfatterne vil takke alle medarbeidere for godt sam-
arbeid.

Undersøkelsene ble finansiert av Havbeiteprogrammet
PUSH (program for utvikling og stimulering av
havbeite som næring), Norsk institutt for natur-
forskning og Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet.

Trondheim, 22. oktober 1997

Bjørn Ove Johnsen
prosjektleder

7

Innhold

nina  oppdragsmelding 499

Referat 3
Abstract  5
Forord 7

1 Innledning 8

2 Områdebeskrivelse  10

3 Metoder og materiale  11
3.1 Vanntemperatur og vannkvalitet  11
3.2 Planteplankton  11
3.3 Dyreplankton  11
3.4 Bunnfauna  11
3.5 Yngelutsetting  11
3.6 Ungfiskundersøkelser  12
3.7 Smoltutvandring  12

4 Resultater  15
4.1 Vannkvalitet og vanntemperatur  15
4.2 Planteplankton  16
4.3 Dyreplanteplankton  18
4.4 Bunnfauna  18
4.5 Ungfiskundersøkelser  18

4.5.1 Kjønn- og alderssammensetning 20
4.5.2 Ernæring 20

4.6 Smoltutvandring 22
4.6.1 Overlevelse fra yngel til smolt 23
4.6.2 Smoltproduksjon 24
4.6.3 Utvandringen fordelt over sesongen 24
4.6.4 Utvandring gjennom Nedre

Mosvasstjern  32
4.6.5 Smoltstørrelse  32
4.6.6 Smoltalder  34
4.6.7 Kjønnsfordeling 37

4.7 Utsetting av ensomrige og ettårige
laksunger 37

4.8 Smoltmerking 37

5 Diskusjon  
5.1 Vannkvalitet og vanntemperatur
5.2 Planteplankton  
5.3 Dyreplankton  
5.4 Bunnfauna  
5.5 Ungfiskundersøkelser  

5.5.1 Kjønns- og alderssammensetning  
5.5.2 Ernæring  

5.6 Smoltutvandring  
5.6.1 Overlevelse fra yngel til smolt  
5.6.2 Smoltproduksjon  
5.6.3 Utvandringen fordelt over

sesongen 47
5.6.4 Utvandring gjennom Nedre

Mosvasstjern  49
5.6.5 Smoltstørrelse 49
5.6.6 Smoltalder 49
5.6.7 Kjønnsfordeling  50

43
 43

43
43
44
44
44
44
45
45
46

© 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 oppdragsmelding 499

5.7 Utsetting av ensomrige og
ettårige laksunger 50

5.8 Smoltmerking 50

6 Havbeite med «villsmolt»- erfaringer
og muligheter 51

7 Litteratur 52

8 Vedlegg 55

8

1  Innledning
Kunstig utklekking og utsetting av laksyngel for å
styrke laksebestandene tok til her i landet i 1850-
årene. Fremdeles settes det hvert år ut betydelige
mengder uforet laksyngel i norske vassdrag, men
antallet har gått betydelig ned de senere år. Ifølge den
offisielle statistikken ble det i 1986 og 1987 klekket
henholdsvis 14 og 15 mill. laksyngel for utsetting i
vassdrag. 11990 og 1991 var tilsvarende tall redusert
til henholdsvis 5,3 og 5,8 millioner laksyngel (Anon
1991). 11994 og 1995 var tallene ytterligere redusert
til henholdsvis 1,8 og 2,3 mill laksyngel (DN's kultiver-
ingsbase). Utsettingsarbeidet utføres i hovedsak av
lokale fiskeforeninger og grunneierlag.

Det meste av yngelen blir satt ut i elver og bekker
ovenfor de elvestrekninger som laksen naturlig har
adgang til. Effekten av slike utsettinger i rennende
vann er dokumentert i undersøkelser både fra Norge
og fra utlandet (jf. Johnsen et al. 1991).

Undersøkelser for å vurdere effekten av utsettinger i
innsjø er imidlertid sparsomme. I publikasjonen "Ut-
settinger av laksyngel i vatn og tjern" gir Berg (1969)
en oppsummering av tidligere utsettinger av laksyngel
i innsjøer i Norge. De første vellykkede utsettingene i
innsjø ble rapportert allerede i 1865 og fulgt opp med
mange utsettinger både i fisketomme innsjøer og i
innsjøer med andre fiskebestander. I fisketomme vatn
ble det konstatert at en stor andel av den utsatte
laksyngelen vokste opp, og at tilveksten kunne være
svært god. Men også i innsjøer med tett aurebestand
ga yngelutsettinger resultater. I en del av innsjøene
vandret laksungene ut på smoltstadiet mens i andre
innsjøer kunne de bli stående igjen uten å vandre ut. I
vatn der det er forholdsvis stort vanngjennomløp vil
det meste av laksungene gå ut. Flommer virker som
stimuli på utvandringen, men disse vil ikke bli frem-
tredende og virke der nedslagsfeltet er lite (Berg
1969).

Berg (1969) gjennomførte også egne undersøkelser
Snøfjordvassdraget i Finnmark. I perioden 1954-63

ble det satt ut tilsammen 41 100 laksyngel 110 vatn og
tjern. For å fange utvandrende laksunger ble det laget
feller, og i perioden 1956-64 ble det fanget 2 345
utvandrende smolt. Fellene stod bare ute deler av
sesongen, og de virket dårlig på flommer da laksen
særlig vandrer. Det ble gjennomført merkeforsøk for å
undersøke hvor stor del av den utvandrende smolten
som ble fanget i fellene og resultatene viste at fellene
fanget 1/10-1/12 av den utvandrende smolten. På
bakgrunn av disse undersøkelsene antydet Berg at så
mye som 2/3 av den utsatte yngelen vokste opp til
utvandrende smolt, og at mange av dem gjorde det i
løpet av 2 år, mens smoltalderen i dette området
normalt ligger på 3-5 år. Laksungene som ble fanget i
fellene var utvandringsferdige (smolt), bare noen få
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var ennå i elvedrakt. Av 214 laksunger merket i 1957
var bare 7 parr, av 798 merket i 1960 var 22 parr. Det
er derfor meget få parr som vandrer ut på elvene, og
de fleste er hanner som skal gyte. Utvandrernes
lengde varierte mellom 10 og 33 cm og gjennom-
snittslengden var 18,1 cm. Av 2345 utvandrende smolt
som ble Carlinmerket ble det rapportert 21 gjen-
fangster eller 0,9 % (Berg 1969).

Høsten 1980 ble 16741 ensomrige, finneklipte laks-
unger satt ut i Storevatnet i Imsavassdraget, Rogaland
(Hansen 1987). Det meste av smolten som ble re-
sultatet av utsettingen vandret ut som 2-åringer, men
det var også en betydelig andel av 1-årig smolt og en
liten andel 3-åringer. Totalt 1 580 smolt ble kontrollert
på utvandring i fella i Imsa. Dette utgjør 9,4 % av antall
utsatte ensomringer. Mens hovedmengden av den
ville smolten fra Imsa vandret ut i mai måned alle tre
årene, vandret smolten fra den utsatte fisken ut i løpet
av hele sommeren. Dette skjedde både i 1981 og
1982. Totalt 15,4 % av villsmolten ble gjenfanget som
voksen laks, mens tilsvarende tall for den utsatte fisk-
en bare var 0,7 %. Dette har sannsynligvis sammen-
heng med at smolten fra den utsatte fisken vandret ut
til ugunstige tider (Hansen 1987).

Halvorsen (1994) undersøkte innsjølokaliteter i lakse-
førende deler av vassdrag i Nord-Norge og konklu-
derte med at innsjøer ser ut til å være et relativt
"normalt" habitat for laksunger i Nord-Norge. I de
fleste tilfellene gytte laksen i innsjøens tilløpselver eller
- bekker. I innsjøer med laks- og aureunger var auren
vanligvis i flertall, men i enkelte tilfeller dominerte laks-
ungene. Habitatundersøkelsene viste at laksungene
hovedsakelig var knyttet til litoralsonen. Tettheten av
laksunger var størst på steinbunn hvor det var gode
skjulmuligheter (Halvorsen 1994, 1996).

At laksunger bruker innsjøer i lakseførende vassdrag
som oppvekstområde er også kjent fra Eidfjordvass-
draget (Jensen & Steine 1990).

Fra utlandet foreligger en del undersøkelser om ut-
setting av laksyngel i innsjøer. Pepper et al. (1985)
gjennomførte et treårig eksperiment i innsjøer på
Newfoundland, Canada. Deres hovedkonklusjoner var
følgende: 1) Uforet laksyngel kan settes direkte ut i
grunne innsjøer uten fare for ekstraordinær dødelighet
på grunn av utsettingen i seg selv. 2) Vekst hos laks-
unger i grunne innsjøer er minst like god som vekst
hos laksunger i gode elvehabitater. 3) Overlevelse i
sjøen av smolt som har vokst opp i innsjø er sam-
menliknbar med smolt som har vokst opp i rennende
vann.

Harris (1973) oppsummerte resultatene fra britiske
arbeider. Generelt vokste innsjøoppdrettete laksunger
bedre, smoltifiserte tidligere og hadde en bedre over-
levelse til smoltstadiet sammenliknet med laksunger
som vokste opp i rennende vann i nærliggende elver.

9
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Oversiktsartikler er publisert av Harris (1978) og
Pedley & Jones (1978). De konkluderte med at ut-
setting av laksyngel kan gi høg overlevelse frem til
smoltstadiet og meget god tilvekst særlig når yngelen
blir satt ut i fisketomme sjøer. Hovedproblemet med
utsettinger i innsjø har vært at smolten kan få pro-
blemer med utvandringen fra innsjøen (Munro 1965,
Frantsi et al. 1972, Harris 1973 gjengitt etter Hansen
1987). Dette kan like gjerne skyldes at smolten har
problemer med å lokalisere utløpselva som at den
mangler riktig utvandringsrespons (Harris 1978). Peri-
odiske vannslipp fra oppdemte innsjøer har i noen til-
felle vist seg effektive for å indusere utvandring fra
kunstig oppdemte innsjøer (Harris 1973).

Til tross for at innsjøer ser ut til å være et relativt
"normalt" habitat for laksunger i Nord-Norge (Halvor-
sen 1996) er det få norske undersøkelser som har tatt
opp utsetting av laksyngel i innsjøer. Hensikten med
denne undersøkelsen var derfor å øke vår viten om
innsjøer som produksjonsområde for laksesmolt, og å
utrede mulighetene for utnyttelse av innsjøer for pro-
duksjon av smolt i havbeitesammenheng.

Næringsgrunnlaget for yngelen er antatt å være en
svært viktig faktor, og de opprinnelige planene gikk
derfor ut på å undersøke hvordan gjødsling påvirk-
er vannkvalitet, planteplankton, dyreplankton, fiskens
vekst og ernæring og mengden av smolt som pro-
duseres. Etter to års (1986 og 1987) innsamling av
data om vannkjemi og plankton i Mosvasstjernene
viste det seg at innsjøene var dårligere egnet for
gjødslingsforsøk enn antatt på forhånd. Nedre Mos-
vasstjern, som var tenkt gjødslet, var i utgangspunktet
atskillig mer næringsrikt enn Øvre Mosvasstjern. Ingen
av vatna var særlig egnet for planktonproduksjon på
grunn av stor vanngjennomstrømning og lave vann-
temperaturer. Planene om gjødsling ble derfor lagt
bort.
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2 Områdebeskrivelse
Mosvasstjernene ligger øverst i Gåsvasselva som er
et sidevassdrag til Vefsnavassdraget, Nordland fylke
(figur 1). Gåsvasselva renner sammen med Holm-
vasselva og danner Svenningdalselva som i sin tur
løper sammen med Austervefsna ved Trofors. Derfra
og ned til sjøen heter vassdraget Vefsna. En fyldig
beskrivelse av Vefsnavassdraget er gitt av Johnsen
(1976) og Koksvik (1976). Mosvasstjernenes ned-
slagsfelt dekkes av kartblad 1825 I, Tosbotn i M711 -
serien fra Norges geografiske oppmåling. Begge
vatna ligger i Grane kommune.

Mosvasstjernene er begge kunstig oppdemte innsjøer
anlagt i forbindelse med bygging av Tosbotnvegen.
Elva, som tidligere rant gjennom dalbunnen, var
ansett å være fisketom. I ettertid har det imidlertid
framkommet opplysninger om at det i tidligere tider
har vært satt ut aure i Mosvatn (790 m o.h.) og i et
tjern som ligger ca. 470 m o.h. omtrent 0,6 km i
nordvestlig

Suenningdalselua

Mosuasstjernene

Mosjøen

Vefsna

Gåsuasselua Holnuasselua

Figur 1. Oversiktskart over Vefsnavassdraget med Mosvasstjernene.
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retning fra Øvre Mosvasstjern (M. Håker, pers.
medd.). Aurebestandene som etterhvert oppstod i
Mosvasstjernene stammer derfor sannsynligvis fra
disse utsettingene.

Mellom de to vatna er det en elvestrekning på ca. 600
m. Begge innsjøene er grunne med største dyp på 2,5
m (Øvre Mosvasstjern) og 6 m (Nedre Mosvasstjern).
Nedre Mosvasstjern som ligger 379 m o.h., har et
areal på 172 da, mens Øvre Mosvasstjern ligger 383
m o.h. og arealet er 117 da. Nedbørfeltet ved utløp-
et av Nedre Mosvasstjern er 15,1 km2, med en gjen-
nomsnittlig årsavrenning på 0,46 m3/s. Ved Øvre
Mosvasstjerns utløp er nedbørfeltet 12 km2. Det meste
av nedslagsfeltet består av høgfjell med spredte inn-
slag av myr og noe småvokst bjørkeskog ned mot
vatna.

Dammen ved Øvre Mosvasstjern ble bygd i 1982,
opprinnelig som en fangdam for en kulvert som går
under Tosbotnvegen. Dammen ved Nedre Mosvass-
tjern ble bygd ferdig i 1983.

Austeruefsna

ti

25km
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3 Metoder og materiale

3.1 Vanntemperatur og
vannkvalitet

I 1986 ble vanntemperaturen på utløpet av Nedre
Mosvasstjern målt manuelt ved hjelp av termometer
ved hvert fellebesøk. I perioden 1987-94 ble det plas-
sert en temperaturlogger i oppsamlingskummen til
smoltfella både ved Nedre og Øvre Mosvasstjern for
automatisk registrering av vanntemperatur hver 4.
time i perioden juni - september. Døgnmiddeltempera-
turer er regnet ut på grunnlag av disse målingene. I
1994 viste det seg at temperaturloggeren ved Øvre
Mosvasstjern var i ustand. Det foreligger derfor ikke
temperaturmålinger fra denne lokaliteten dette året.

I tillegg til temperaturmålingene på utløpene av de to
vatna ble det gjort temperaturregistreringer i innsjøene
i forbindelse med prøvetaking av vannkjemi og plank-
ton i 1986 og 1987  (vedlegg 1).

Det ble i årene 1986-87 og 1991 foretatt analyser av
total mengde fosfor og nitrogen i henholdsvis 11 og 8
vannprøver tatt i overflatenivå. Analysene er gjennom-
ført etter Norsk standard ved SINTEF, Teknisk kjemi.

3.2 Planteplankton

Prøver fra Øvre og Nedre Mosvasstjern ble samlet inn
på henholdsvis fem og fire tidspunkter i perioden juni -
september 11986 og 1987. Det ble tatt fem blande-
prøver med vannhenter (fra overflate til bunn) i begge
tjern ved prøvetakingene i 1986, mens biomassebe-
regningene i 1987 er et gjennomsnitt av tre eller fire
blandeprøver fra prøvetakingsdagene. Alle prøver ble
fiksert med fytofix (ca. 1 ml pr. 100 ml/prøve).

Antall algeceller i prøvene ble beregnet ut fra tellinger
med invertoskop på 50 ml/sedimenterte prøver. Alge-
nes våtvekt ble bestemt ut fra målinger av algeceller i
mikroskopet, beregninger av cellevolum ved bruk av
geometriske modeller og antatt egenvekt lik 1.

3.3 Dyreplankton

Det ble tatt dyreplanktonprøver på seks faste stasjon-
er fordelt langs midtlinjen i begge tjern og nummerert
fra utløp mot innløp. Prøvene ble tatt med en femliters
plexiglass rørhenter, lengde en meter, og slik at alle
dybdesjikt ble dekket. Begge tjern er grunne og dyb-
den på stasjonene var 2-3 m, med unntak av stasjon 6
i Nedre Mosvasstjern, som hadde et dyp på 5 m. Det
ble tatt prøver ved fem tidspunkt i perioden juni-
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september i 1986 og ved fire tidspunkt i perioden juni-
august i 1987.

3.4 Bunnfauna

I 1991 ble det samlet inn prøver av bunnfaunaen i
litoralsonen i Øvre Mosvasstjern. Materialet skulle
tjene som referanse for en planlagt næringssalttilførsel
med tanke  på å  øke smoltproduksjonen.

Prøvene ble tatt på dyp 0,1-0,7 m med en vakum-
henter produsert av Ingeniør Paulsen, Trondheim.
Instrumentet består av en metallsylinder med diameter
25 cm som presses mot bunnen og noe ned i sub-
stratet. Løst materiale og dyr fra det øverste laget av
det innelukkete bunnarealet blir ved hjelp av en
vannpumpe som drives av et 12 volts batteri sugd opp
gjennom et metallrør som beveges på overflata av
substratet. Vann og oppsugd organisk/uorganisk
materiale går inn i en filterkopp med maskevidde 250
pm. Filtrert vann føres tilbake til sylinderen, mens
oppsugd materiale samles i filterkoppen. I denne
undersøkelsen lot man hver prøve bestå av 3 inter-
valler å 2 minutters suging på samme areal. Filter-
koppen ble tømt mellom intervallene. Metoden egner
seg kun for lokaliteter med så fint substrat at
sylinderen kan ansluttes tett mot bunnen. Bunnfor-
holdene i Øvre Mosvasstjern var egnet for denne
metodikken.

Det ble tatt 10 prøver i juni, 30 prøver i august og 20
prøver i oktober. Prøvene ble tatt på sørsida i midtre
del av tjernet. Området ble valgt som representativt for
store deler av Øvre Mosvasstjern.

3.5 Yngelutsetting

nina  oppdragsmelding 499

Det ble utelukkende brukt laks av Vefsnastammen. All
stamfisk ble fanget i en felle i fisketrappa i Laksforsen,
som ligger ca. 29 km ovenfor Vefsnas utløp i sjøen. Til
og med 1990 ble stamfisken oppbevart ved stamfisk-
anlegget i Leirfjorden. Etter at dette anlegget ble ned-
lagt, har stamfisken delvis vært oppbevart på Trofors
og delvis i A/S Sør-Helgeland Havbeite's anlegg i
Tosbotn. Etter 1992 ble rogna lagt inn og klekket i
anlegget i Tosbotn. Innfil 1992 ble klekkerier i vass-
draget (Trofors, Bjønnådalen) benyttet.

Plastposer med vann og oksygen er benyttet til tran-
sport av yngelen ved utsetting. Uforet plommesekk-
yngel ble satt ut fra land og spredt rundt vatna i
strandsonen.

I Øvre Mosvasstjern ble det satt ut yngel allerede i
1983, mens utsettingene kom igang i 1984 i Nedre
Mosvasstjern. Siden ble det satt ut yngel årlig fram til
og med 1991  (tabell 1, 2).  I 1985 ble det satt ut
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Tabell  1. Antall yngel utsatt, dato for utsetting(er) og
døgnmiddeltemperatur ved utsetting i Øvre Mos-
vasstjern 1983-91.

Tabell 2. Antall yngel utsatt, dato for utsetting(er) og
døgnmiddeltemperatur ved utsetting i Nedre Mosvass-
tjern 1984-91.

* 11991 ble antallet redusert fra 70 000 til 55 000 fordi 15 000
ble satt ut i en naturdam i Gåsvasselva for oppdrett til
ensomrig settefisk. De 805 ensomrige laksungene som ble
resultatet av dette ble satt ut i Nedre Mosvasstjern den 21.9.

tilsammen 193 000 yngel i de to innsjøene, men for-
delingen på de to lokalitetene er ukjent. 11988 ble det
ikke satt ut yngel i Øvre Mosvasstjern, da det på grunn
av problemer med rognkvaliteten var svært lite yngel
tilgjengelig dette året. I de fleste år ble det satt ut
70. 00 yngel i Nedre Mosvasstjern  (tabell 2) og
35 000 yngel i Øvre Mosvasstjern  (tabell  1). Dette
tilsvarer en yngeltetthet på 0,4/m2 eller ca. 4 000/ha i
Nedre Mosvasstjern og 0,3/m2 eller ca. 3 000/ha i
Øvre Mosvasstjern. Ved utsettingene i innsjøene i
Snøfjordvassdraget på 50- og 60-tallet ble det satt ut
25-400 yngel/ha (Berg 1969). I Pepper et al.'s under-
søkelser på Newfoundland (1985) ble yngelen satt ut
med en tetthet på ca. 1 000/ha. Vanligvis har ut-
settingstetthetene på Newfoundland variert mellom
4 500 og 7 500/ha (O'Connel et al. 1983 gjengitt etter
Pepper et al. 1985). Harris (1973) omtaler yngeltett-
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heter fra 0,2 til 7,8 pr m2 (200-7 800/ha) i britiske
undersøkelser.

11991, som var det siste året det ble satt ut yngel, ble
det også satt ut 1023 1-årige laksunger (merket ved
klipp av venstre bukfinne) i Nedre Mosvasstjern. De
var oppforet i anlegget i Tosbotn. I tillegg ble det i
Nedre Mosvasstjern satt ut 805 ensomrige laksunger
(merket ved fettfinneklipp) som hadde vokst opp i en
naturdam i Gåsvasselva.

3.6 Ungfiskundersøkelser

I september 1986 ble det foretatt innsamling av laks-
unger i Mosvasstjernene ved hjelp av småmaskede
garn. Det ble satt et garn av hver av maskeviddene
40, 50 og 60 omfar. Tilsvarende innsamling ble foretatt
i august og september 1987, i juli, august og
september 1988 og i Øvre Mosvasstjern i juli 1991.

Tilsammen 437 laksunger fra Nedre Mosvasstjern og
212 laksunger fra Øvre Mosvasstjern ble samlet inn og
fiksert for videre bearbeidelse. I laboratoriet ble fisken
lengdemålt, aldersbestemt ved skjellavlesning, kjønn
og stadium ble bestemt og mageprøver ble tatt av
deler av materialet. Mageprøvene ble bearbeidet
enkeltvis og de ulike næringsdyrgruppers betydning i
mageinnholdet ble undersøkt ved hjelp av volum-
metoden (Nilsson 1955), som gir et uttrykk for nær-
ingsdyrenes gjennomsnittlige volumprosentvise andel i
mageinnholdet.

3.7  Smoltutvandring

11986 ble det bygd smoltfelle på overløpet av dam-
mene i Nedre Mosvasstjern  (figur 2)  og Øvre Mos-
vasstjern  (figur 3).  Fellene er bygd ved at overløpet,
som er av betong, er forsynt med en åpning som
smolten kan vandre ut gjennom. På toppen av selve
overløpet er det satt opp nettingrammer som hindrer
smolten i å vandre direkte over overløpet. Disse
nettingrammene ble rengjort daglig eller etter behov.
Via åpningen i overløpet ble smolten ført ned en renne
og inn i en oppbevaringskum.

I de første årene (1987-91) ble fellene kontrollert
daglig fra de ble satt i drift og til 1. september eller
lengre  (tabell 3).  Det viste seg imidlertid at i Nedre
Mosvasstjern ble mer enn 95 % av smolten fanget i
juni og juli  (tabell 4).  Med unntak av 1987, da det kom
en del smolt i august, ble mer enn 85 % av smolten
fanget i løpet av juni og juli i Øvre Mosvasstjern  (tabell
4).  I perioden 1992-94 ble derfor fellene drevet bare
frem til 1. august  (tabell 3).

Måling av vannstand ble foretatt ved et fast punkt i
forbindelse med fellebesøkene.
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Figur 2. Smoltfella ved Nedre Mosvasstjern.

Figur 3.  Smoltfella ved øvre Mosvasstjern.
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Tabell 3.  Driftsperiode for smoltfellene i Nedre og
Øvre Mosvasstjern i perioden 1986-94. Tallet i
parentes er antall dager i den aktuelle perioden da
fella var ute av drift på grunn av stor vannføring.

Tabell 4.  Prosentandel smolt fanget før 1. august i
fellene i Nedre og Øvre Mosvasstjern 11987-91.

Mosvasstjernene ligger i høgfjellet og isen ligger på
vatna ofte til langt ut i juni. Overgangen mellom vinter
og sommer er svært kort og når det gjelder Nedre
Mosvasstjern har det flere år vært problematisk å få
fella satt i drift i den korte perioden mellom isløsning
og vårflom. Ofte har det kommet en heving av
vannstanden i forbindelse med isløsningen og det har
gjort det vanskelig å få fella operativ før selve smolt-
utvandringen har startet. Det har også forekommet
perioder i driftssesongen med så stor vannføring at
vannet har rent over overløpet  (tabell 3),  og det kan
da ha vandret ut en del smolt som ikke har blitt fanget i
fellene.

Overløpet ved Øvre Mosvasstjern er lengre enn over-
løpet i Nedre Mosvasstjern, og det har derfor vært
lettere å få denne fella operativ før smolten har begynt
å vandre ut. Men også her har det hendt at vann-
standen har vært så høg at vannet har rent over
nettingen  (tabell 3).  Det kan derfor også her ha
vandret ut smolt uten at de har blitt fanget i fella.
Tallene for fangst av smolt representerer derfor et
minimum.
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All fisk som ble fanget i fellene ble kontrollert og arts-
bestemt. All smolt ble talt og de fleste ble lengdemålt
til nærmeste mm fra snuten til enden av halefinnen når
finnen ligger i naturlig stilling (Ricker 1979). En del fisk
ble Carlin-merket og et mindre utvalg ble tatt vare på
(fiksert på alkohol , eller frosset) for nærmere be-
arbeidelse  (tabell 5, 6).  Dette utvalget ble gjort ved at
de 30 første smoltene som kom i fella ble tatt vare på,
og deretter hver 10. smolt. I laboratoriet ble denne
smolten lengdemålt, aldersbestemt ved hjelp av
skjellaylesning og kjønn og stadium ble bestemt.

Tabell 5.  Antall smolt registrert, lengdemålt, Carlin-
merket og aldersbestemt i fella i Nedre Mosvasstjern
1986-94.

Tabell 6.  Antall smolt registrert, lengdemålt, Carlin-
merket og aldersbestemt i fella i Øvre Mosvasstjern
1987-94.

Fella ved Nedre Mosvasstjern ble satt i drift første
gang 16. juni 1986, mens fella ved Øvre Mosvasstjern
kom i drift først den 15. juni 1987. 11986 var derfor
den smolten som ble fanget i fella ved Nedre Mos-
vasstjern en blanding av smolt fra Nedre og Øvre
Mosvasstjern. I 1987 og 1988 ble det meste av
smolten fra Øvre Mosvasstjern Carlinmerket og
sluppet umiddelbart nedenfor fella ved Øvre Mos-
vasstjern, slik at de kunne vandre fritt ned i Nedre
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Mosvasstjern. Dette ble gjort for å undersøke vand-
ringstiden gjennom Nedre Mosvasstjern, og også om
mulig få et bilde av fangsteffektiviteten for fella i Nedre
Mosvasstjern. Smolten fra Øvre Mosvasstjern som
dermed ble registrert i fella ved Nedre Mosvasstjern
ble holdt utenfor tallene for utvandrende smolt fra
Nedre Mosvasstjern. Fra og med 1989 ble all smolt
som ble fanget i fella i Øvre Mosvasstjern samlet og
satt ut lengre nede i vassdraget i området ved Trofors.

For å beskrive hvor mye smolt som vandrer ut årlig
gjennom fellene har vi brukt begrepet "smoltpro-
duksjon". Produksjonsbegrepet innbefatter vanligvis
vektøkning pr. tidsenhet både av individer som dør og
som overlever. I fellene måler vi bare de individene
som har overlevd og som blir fanget. Når vi bruker
begrepet "produksjon" i denne sammenheng mener vi
avkastning i antall smolt pr. arealenhet.
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4 Resultater

4.1 Vannkvalitet og vann-
temperatur

nina  oppdragsmelding 499

Analysene av total mengde fosfor viste for ni av prøve-
takingstidspunktene verdier lavere enn nedre analyse-
grense på 5

Ved prøvetakinger den 13.07.87 og 09.08.91 var de
totale P-verdiene i prøver fra Øvre Mosvasstjern hen-
holdsvis 26 og 14 Dette er meget høye verdier for
denne type innsjøer, og må med stor sannsynlighet
tilskrives forurensninger ved prøvetaking eller analyse.

Kun i ett tilfelle (Nedre Mosvasstjern den 04.08.87) ble
det registrert en total nitrogenmengde lavere enn
nedre analysegrense på 10 gg/l. I de øvrige prøvene
varierte verdiene fra 41 til 388 med et gjen-
nomsnitt på 134

Temperaturdata fra selve innsjøene i 1986 og 1987
(vedlegg 1)  indikerer at begge tjern har sen opp-
varming om våren/forsommeren og lave maksi-
mumstemperaturer. Den 12.06.86 og 18.06.87 var
eksempelvis gjennomsnittstemperaturen i overflate-
vann i Øvre Mosvasstjern henholdsvis 7,1 og 4,7 °C,
og i Nedre Mosvasstjern 9,7 og 8,8 °C. Registrert
maksimumstemperatur var 16,2 °C, målt 29.07.86 i
Nedre Mosvasstjern. 11986 var målte junitemperaturer
hele 2-3 °C lavere i Øvre Mosvasstjern. I Nedre
Mosvasstjern avtok temperaturen ved de fleste mål-
inger innover tjernet mot innløpsbekken fra Øvre
Mosvasstjern.

Det var store variasjoner i vanntemperaturen fra år til
år i begge innsjøene, men den var i alle år høgest i
Nedre Mosvasstjern  (figur 4).  Vanligvis lå vann-
temperaturen ca. 2 °C høgere i Nedre Mosvasstjern.
Forskjellen gjenspeiles også i antall døgn med døgn-
middeltemperatur over 10 °C, som også hvert år var
høgest i Nedre Mosvasstjern  (tabell 7).  De store årlige
variasjonene kommer imidlertid også til syne her. I
1988 som var det varmeste året, var det henholdsvis
71 og 56 dager med middeltemperatur over 10 °C i
Nedre og Øvre Mosvasstjern. I 1992, som var det
kaldeste året, var det ingen dager med døgn-
middeltemperatur over 10 °C i Øvre Mosvasstjern,
mens det bare var 11 dager i Nedre Mosvasstjern
(tabell 7).
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Tabell 7. Antall dager i juni, juli og august med
døgnmiddeltemperatur i Nedre og Øvre Mos-
vasstjern i 1987-94.

År Nedre Mosvasstjern Øvre Mosvasstjern

1987 31 22
1988 71 56
1989 21 2
1990 48 29
1991 54 36

1993 16 'C
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Figur 4.  Vanntemperatur i Nedre og Øvre Mosvasstjem i 1987-94. Åpne kvadrater er Øvre Mosvasstjem. Data for Øvre
Mosvasstjem fra 1994 mangler.
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4.2 Planteplankton

Planteplanktonbiomassene på prøvetakingsdagene og
gjennomsnittlig biomasse og algesammensetning i
1986 og 1987 i Øvre (Ø) og Nedre (N) Mosvasstjern
er vist i  figur 5.  Grunnlagsdata for figuren er gitt i  ved-
legg 2-5.

I begge år ble det registrert en økning i algebio-
massen utover sommersesongen. De største bio-
massene i Øvre og Nedre Mosvasstjern ble registrert i
1986, henholdsvis 250 og 210 mg våtvekt m'. Med
unntak av augustprøven i 1986, var algebiomassen på
prøvetakingsdagene størst i Nedre Mosvasstjern.
Dette fremgår også av beregnet gjennomsnittsbio-
masse (figur 5).  I Nedre Mosvasstjern var gjen-
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Figur 5. Biomasse av planteplankton på ulike prøvetakingsdatoer og gjennomnsnittlig sammensetning og biomasser (til høyre).  N
= Nedre Mosvasstjem,Ø =Øvre Mosvasstjern.
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nomsnittsbiomassen i 1986 og 1987 henholdsvis 125
og 80 mg våtvekt rn-3, mens de tilsvarende tall for
Øvre Mosvasstjern var 90 og 50 mg våtvekt rn".

Det fremgår av den gjennomsnittlige algesammen-
setningen i undersøkelsesårene at gullalger var domi-
nerende algegruppe (32-70 % av totalbiomassen) i
tjernene. Det ble i alle år registrert flere ulike chryso-
monader inkludert  Ochromonas  sp. og  Dinobryon
sociale  v.  americanum.  I Øvre Mosvasstjern ble det
25. august i 1987 registrert relativt høye konsentra-
sjoner av en art av slekten  Bodo.  Denne slekten er
inkludert i gruppen gullalger, men har i systematikken
en svært usikker plass.

11986 ble det også registrert et betydelig innslag av
fureflagellater (Dinophyceae), henholdsvis 54 og 32 %
av gjennomsnittsbiomassen i Øvre og Nedre Mos-
vasstjern. Etterfølgende år var biomassen av fure-
flagellater redusert til 9 % av gjennomsnittsbiomassen
i tjernene.  Gymnodinium  cf.  lacustre  var vanligvis
dominerede art på prøvetakingsdagene, men  Peridini-
um inconspicum  ble registrert i spesielt høye konsen-
trasjoner i Øvre Mosvasstjern i august 1986. Ved
øvrige prøvetakingsdager forekom arten mer spor-
adisk.

Grønnalger, hovedsakelig desmidiaceer, utgjorde fra 2
til 12 % av gjennomsnittsbiomassen. Arter innen slekt-
ene  Cosmarium  og  Staurodesmus  forekom i størst an-
tall i Øvre Mosvasstjern. Også  Mougeotia  sp. er
inkludert i biomasseberegningene i 1987.

",u-alger" er en samlegruppe for små, ikke nærmere
identifiserbare former med diameter 2-4 mm. I 1987
viser biomasseberegningene at denne algegruppen
utgjorde gjennomsnittlig henholdsvis 10 og 19 % av
algebiomassen i Øvre og Nedre Mosvasstjern. I 1986
var biomasseinnslaget aldri høyere enn 1 % av total-
biomassen. Sannsynligvis er en større andel av  12-
algene dette året inkludert i gruppen gullalger.

Kryptomonaden  Cryptomonas marsonii  ble registrert i
et større antall i Nedre Mosvasstjern i august og
september 1986, men ellers ble det bare unntaksvis
funnet arter innen denne algegruppen.

Av kiselalger ble det hovedsakelig registrert bentiske
former, som ikke er inkludert i biomasseberegningene.

4.3 Dyreplankton

Begge tjern hadde meget små biomasser av dyre-
plankton  (figur 6, vedlegg 6).  Nedre Mosvasstjern
hadde likevel atskillig større biomasser enn Øvre
Mosvasstjern. I gjennomsnitt for alle prøvetidspunkt
var dyreplanktonbiomassen i Nedre Mosvasstjern 37
mg tørrvekt m' (min. 4 mg m', max. 120 mg mot
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bare 3 mg m' (min. < 1 mg m', max. 7 mg m') i Øvre
Mosvasstjern.

I begge tjern var  Bosmina longispina  sterkt domi-
nerende art. Av andre cladocerer (vannlopper) ble
Holopedium gibberum  og  Daphnia longispina  funnet
uregelmessig og i svært lave antall. Copepoder
(hoppekreps) ble overhodet ikke funnet i Øvre Mos-
vasstjern i 1986, og i 1987 kun ved to anledninger,
hvor et fåtall  Arctodiaptomus laticeps  og  Cyclops
scutifer  ble registrert. De samme to artene ble funnet
noe mer regelmessig i Nedre Mosvasstjern, hvor også
Heterocope saliens  ble påvist i juni 1986.

I tillegg til de planktoniske artene var det også spor-
adiske forekomster av litorale krepsdyr i prøvene.
Chydorus sphaericus  var hyppigst blant disse. I tillegg
ble  Acroperus harpae, Alona affinis, Acroperus elon-
gatus, Alonella nana, Eurycercus lamellatus  og
Ophryoxus gracifis  påvist.

4.4 Bunnfauna

Resultater fra de enkelte prøver er gitt i  vedlegg  7.
Bunnfaunaen i gruntvannssonen (0,1-0,7 m dyp) var
sterkt dominert av fjærmygglarver (Chironomidae) ved
alle prøvetidspunkt. Fåbørstemark (Oligochaeta) var
nest tallrikeste gruppe, men hadde en tetthet som
bare var 1/5-/10 i forhold til fjærmygglarver. Andre
grupper var representert med svært lav tetthet og
forekomsten var uregelmessig. Døgnfluelarver
(Ephemeroptera) ble kun registrert i juni (tetthet 24
in d. m'), steinfluelarver (Plecoptera) kun i oktober
(tetthet 2 ind. m'), stankelbeinlarver (Tipulidae) i
august (tetthet 12 in d. m'), samt i en enkelt prøve i
oktober. Forøvrig ble det gjort sporadiske funn av
vannmidd (Hydracarina), vårfluelarver (Trichoptera),
vannbillelarver (Coleoptera) og mudderfluer (Mega-
loptera).

Størst total tetthet ble registrert i juni med et gjen-
nomsnitt på vel 500 ind. m'. Fjærmygglarver utgjorde
da i gjennomsnitt over 400 ind. m'  (figur  7), men
forskjellen mellom enkeltprøver var svært stor, noe
den angitte standardfeilen viser. I august var total tett-
het redusert til ca. 330 ind. m', herav ca. 280 in d. rn-2

av fjærmygglarver, og i oktober ca. 130 ind. m', herav
ca. 120 ind. m' av fjærmygglarver.

4.5 Ungfiskundersøkelser

Prøvefisket med småmaskede garn fanget vesentlig
laks, men også noen få aure. I Øvre Mosvasstjern ble
det fanget en aure (1,9 % av antall fisk fanget) i
september 1986, ingen i september 1987 og en aure
(0,9 %) i august 1988. I Nedre Mosvasstjern ble det
fanget 4 aure i september 1986 (9,8 %) og 7 aure
(4,2 %) i august 1987. Vi kjenner imidlertid til at det
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4.5.1 Kjønn- og alderssammensetning

Figur  7. Tettheten av Chironomidae (fjærmygglarver) og Oligochaeta (fåbørstemark) i Øvre Mosvasstjem 1991, basert på

prøver tatt med vakumhenter på dyp 0,1 - 0,7 m. Vertikale streker i søylene viser standardfeil (SE).

ble fanget en del aure ved tilfeldig fiske med garn med
større maskevidder. I Nedre Mosvasstjern ble det i
1988 fanget 143 aure i størrelsen 170-340 mm, og i
1989 20 aure. I Øvre Mosvasstjern ble det fanget 19
aure (90-148 mm) i 1987 og 16 stk i 1991. Ved det
siste fisket var 2 av fiskene på 450 g, 8 stk var ca. 300
g og de øvrige var mindre.

I samlet fangst fra prøvefisket i Nedre Mosvasstjern
var det overvekt av hanner blant 3-åringene (kji-
kvadrattest, p < 0,05). I de øvrige årsklassene var det
ingen signifikant forskjell mellom kjønnene  (tabell 8).

I Øvre Mosvasstjern var det klar overvekt av hunner
blant 2-åringene (kji-kvadrattest, p < 0,05) mens det i
de øvrige årsklassene ikke var signifikant forskjell i
kjønnsfordelingen  (tabell 9).

Blant hannene var det en stor andel kjønnsmodne
individer i materialet fra begge innsjøene  (tabell 8, 9).
Til og med blant 1-åringene forekom enkelte kjønns-
modne hanner og blant de eldre hannlaksungene var
mange kjønnsmodne. Av 226 hannlaksunger inn-
samlet i Nedre Mosvasstjern i perioden 1986-88 var
62 % kjønnsmodne. Tilsvarende tall for Øvre Mos-
vasstjern var 69 %. Andelen kjønnsmodne hanner
økte med økende alder i begge innsjøene.
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4.5.2 Ernæring

Det ble ikke funnet kjønnsmodne individer blant hunn-
laksungene i noen av innsjøene.

Prøvefisket i september 1986 ga overvekt av 1-åringer
i Nedre Mosvasstjern  (tabell 10),  mens det var 2- og
3-åringer som dominerte i Øvre Mosvasstjern  (tabell
11).  I august/september 1987 var 2-åringene klart i
flertall i Nedre Mosvasstjern, mens det ble fanget om-
trent like mange 1-åringer og 2-åringer i Øvre Mos-
vasstjern. I juli/august 1988 var også alderssammen-
setningen i de to lokalitetene temmelig lik, men det ble
fanget noen flere 4-åringer i Øvre Mosvasstjern. I juli
1991 har vi resultater bare fra Øvre Mosvasstjern og
det ble da bare fanget fisk som var 4 år og eldre
(tabell 11).  Alle var i smoltdrakt og skulle sann-
synligvis ha vandret ut i løpet av kort tid.

Sammenlikner vi gjennomsnittsalderen i fangstene
(tabell 12),  ser vi at den økte fra 1,2 år i Nedre
Mosvasstjern i 1986 til 2,4 år i 1988. Tilsvarende økte
gjennomsnittsalderen fra 1,8 år i Øvre Mosvasstjern i
1986 til 2,8 år i 1988 og til hele 4,3 år i 1991.

I september 1986 var linsekreps klart vanligst i mage-
prøvene hos laksunger fanget med garn i Nedre Mos-
vasstjern med fjærmygglarver som en god nr. 2  (tabell
13).  I august og september 1987 var linsekreps
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Tabell 8.  Kjønns- og alderssammensetning (år) hos laksunger fanget ved
garnfiske i Nedre Mosvasstjern i 1986, 1987 og 1988. Antall kjønnsmodne
hannlaksunger er ført opp i parentes bak totalt antall hannlaksunger.

Tabell 9.  og alderssammensetning (år) hos laksunger fanget ved garnfiske i
Øvre Mosvasstjern 1986, 1987, 1988 og 1991. Antall kjønnsmodne hannlaksunger
er ført opp i parentes bak totalt antall hannlaksunger.

Tabell 10. Størrelses- og alderssammensetning (år) hos laksunger fanget ved garnfiske i
Nedre Mosvasstjern 11986, 1987 og 1988. N: antall, L: lengde i mm, SD: standardavvik.

1+ 2+ 3+ 4+
Måned/ År N L SD N L SD N L SD N L SD

Sept. 1986 29 109,9 9,5 7 145,9 16,5 1 186,0 - 0
Aug 1987 6 89,8 5,3 160 132,6 2,0 0 - 0
Sep. 1987 0 - 16 136,5 12,7 0 - - 0
Jul. 1988 0 - 94 118,6 13,6 59 142,0 13,9 5 160,4 15,4
Sep. 1988 7 99,6 14,3 33 134,8 9,9 25 146,1 16,0 1 158,0
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Tabell 11. Størrelses- og alderssammensetning (år) hos laksunger fanget ved garnfiske i Øvre
Mosvasstjern i 1986, 1987, 1988 og 1991. N: antall, L: lengde i mm, SD: standardavvi.

1+
Måned / År N L SD

Sept, 1986
Sept. 1987
Aug. 1988
Jul. 1991

År

1986
1987
1988
1991

37
358
224

0

Næringsdyrgruppe

Linsekreps
Vårfluelarver og pupper
Steinfluelarver
Billelarver og -voksne
Fjærmygglarver
Overflatedyr
Vannmidd
Plantedeler
Ubestemt

2+
N L SD

9 106,8 14,0 23 143,3 10,6
12 110,8 10,6 7 134,4 10,8
0 - - 42 117,2 8,3
0 - - 0 - -

Tabell 12. Gjennomsnittsalder i fangsten ved prøve-
fiske i Nedre og Øvre Mosvasstjern i 1986-91.

Nedre Mosvasstjern Øvre Mosvasstjern
N Alder (år) N Alder (år)

1,2
2,0
2,4

-

Tabell 13. FOrekomst av ulike grupper av næringsdyr uttrykt i gjennomsnittlig
volumprosent i mageinnhold hos laksunger fanget ved garnfiske i Nedre Mos-
vasstjern i 1986 og 1987.

September 1986
(n = 224)

59,0
3,3
0,2
0,4

24,4
4,4
0,0
0,0
7,9

53
19

108
32

1,8
1,4
2,8
4,3

August 1987
(n = 114)

90,3
2,1
0,1
0,0
0,1
2,8
0,1
1,9
2,6

fullstendig dominerende i mageprøvene. Øvrige nær-
ingsdyr forekom bare i ubetydelige mengder.

I Øvre Mosvasstjern var flærmygglarver viktigste nær-
ingsdyrgruppe i september 1986 med vårfluelarver
og pupper som nest viktigst (tabell 14). I september
1987 var linsekreps klart dominerende gruppe med de
øvrige grupper i ubetydelige mengder. I august 1988
utgjorde plankton, linsekreps, fjærmygglarver og over-
flatedyr tilsammen hovedtyngden i mageinnholdet.

3+
N L

4+ 5+
SD N L SD N L SD

21 165,7 14,2 0 -
0 - - 0 - -

48 143,4 17,6 17 154,7 16,9
0 - - 24 150,9 11,4
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September 1987
(n = 13)

99,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4.6 Smoltutvandring

0 -
0 -
1 160,0 -
8 171,9 14,6

I årene 1987, 1988 og 1989 ble det registrert mellom
3 196 og 4 062 utvandrende smolt hvert år i smoltfella
i Nedre Mosvasstjern (tabell 15). I perioden 1990-93
lå det årlige antallet mellom 528 og 976 smolt. Antallet
utvandrende smolt fra Øvre Mosvasstjern var hvert år
betydelig lavere enn fra Nedre Mosvasstjern, og også
her ble de største antallene registrert i 1987, 1988 og
1989 (tabell 15).
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I tillegg til smolten ble det også registrert enkelte parr
av laks og aure i fellene (tabell 16). Antallet var imid-
lertid svært beskjedent. Det ble imidlertid registrert en
økning i antallet aure i fella i Øvre Mosvasstjern de
senere år og i 1994 ble det fanget flere aure enn
laksesmolt i fella (tabell 16, 21).

4.6.1 Overlevelse fra yngel til smolt

På grunnlag av årlig fangst av smolt i fella og alders-
fordeling av smolten har vi beregnet minimum over-
levelse fra yngel til smolt for hver årsklasse av yngel
utsatt på hver av de to lokalitetene i perioden 1986-90.
I Nedre Mosvasstjern har overlevelsen variert mellom
2,35 % for yngel utsatt i 1986 og 0,86 % for yngel
utsatt i 1988 og 1989 (tabell  17). Siden siste driftsår
for fella var 1994, fikk vi ikke med oss 5-årige ut-

Tabell 14. Forekomst av ulike grupper av næringsdyr uttlykt i gjennomsnittlig
volumprosent i mageinnhold hos laksunger fanget ved garnfiske i Øvre
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Tabelt 15. Antall laksesmolt fanget i fellene i Nedre  og Øvre
Mosvasstjern 1987-94.

vandrere fra utsettingen i 1990. Den beregnede over-
levelsen for yngel utsatt i 1990 er derfor noe for lav.

I Øvre Mosvasstjern har overlevelsen variert fra 0,62
% for yngel utsatt i 1986 til 0,15 % for yngel utsatt i
1990 (tabell 18).  I 1994 ble det ikke aldersbestemt
smolt slik at tallene for yngel utsatt i 1989 og 1990 er
noe for lave.

I tabell 19 har vi slått sammen dataene om yngel-
utsetting og overlevelse til smolt for de to innsjøene.
På denne måten får vi også med data for den yngelen
som ble satt ut i 1983, 1984 og 1985, og vi ser at
overlevelsen for disse yngelutsettingene var betydelig
bedre enn for de som kom senere. Vi gjenfanget
3,85 % av yngel utsatt i 1983, men her er det viktig å
være klar over at vi ikke har fått med data for 2-årige
utvandrere i 1985 eller eventuelle 1-årige utvandrere i
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Tabell 16. Antall parr av laks og antall aure fanget i
fellene i Nedre og Øvre Mosvasstjern 1986-94.

Tabell 17. Beregnet overlevelse fra yngel til smolt
av utsettingene i Nedre Mosvasstjern 1986-90.

Utsettings- Antall yngel Antall smolt
år utsatt gjenfanget overlevelse

Tabell 18. Beregnet overlevelse fra yngel til smolt
av utsettingene i Øvre Mosvasstjern 1986-90.

Utsetting- Antall yngel Antall smolt

1984 da ingen smoltfeller var i drift disse årene. Av
samme grunn har vi ikke fått med eventuelle 1-årige
utvandrere 1 1985 av yngel utsatt i 1984. Estimatene
for yngel utsatt i 1983 og 1984 er dermed for lave. De
4 siste årene hadde overlevelsen «stabilisert seg» på
0,7-1 %.
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Tabelln 19. Beregnet overlevelse fra yngel til smolt
av utsettingene i Nedre og Øvre Mosvasstjern sett
under ett 1983-90.

Utsetting- Antall yngel Antall smolt
sår utsatt gjenfanget overlevelse

4.6.2 Smoltproduksjon

Antall smolt fanget i fella for hvert år antas å tilsvare
den årlige smoltproduksjon fra vatnet. Tallet må av
grunner som nevnt tidligere imidlertid betraktes som
minimumstall. I Nedre Mosvasstjern har smoltproduk-
sjonen pr. år variert mellom 0,3 og 6,2 kg/ha  (tabell
20).  Tilsvarende tall for Øvre Mosvasstjern er 0,2 og
2,4 kg/ha  (tabell 21).  Ser vi de to innsjøene under ett,
har smoltproduksjonen variert mellom 0,2 og 4,5
kg/ha/år  (tabell 22).  I begge innsjøene var produk-
sjonen høgest de første årene.

4.6.3 Utvandringen fordelt over
sesongen

I hvert år i perioden 1987-94 vandret hovedmengden
(3/4) av smolten fra Nedre Mosvasstjern ut i løpet av
juni og de første dager av juli  (tabell 23).  I 1988
vandret hovedmengden ut i løpet av 13 dager og i
1989 varte hovedmengdens utvandring i 36 dager.
Gjennomsnittlig utvandringstid for hovedmengden av
smolt (3/4) i de 8 årene var 25,3 dager.

I Øvre Mosvasstjern foregikk utvandringen i period-
en 1987-91 fra midten av juni til og med en uke av juli
de fleste årene  (tabell 23).  Unntaket er 1987 hvor det
kom en god del smolt ut i august, og da vandret
hovedmengden (3/4) ut over en periode på 50 dager. I
1988 derimot vandret hovedmengden ut i løpet av 13
dager. Gjennomsnittlig utvandringstid for hoved-
mengden av smolt (3/4) i de 5 årene var 28,6 dager.

I det følgende er utvandringen beskrevet i detalj for det
enkelte år:
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Tabell 20.  Antall utvandrende smolt registrert (N),
smoltens gjennomsnittslengde (L), beregnede gjennom-
snittsvekt (V) og smoltproduksjon (P) pr. år i Nedre
Mosvasstjern i 1987-94. Den beregnede gjennomsnitts-
vekten er basert på en k-faktor på 0.8.

Tabell 21.  Antall utvandrende smolt registrert (N),
smoltens gjennomsnittslengde (L), beregnede gjen-
nomsnittsvekt (V) og smoltproduksjon (P) pr. år i Øvre
Mosvasstjern i 1987-94. Den beregnede gjennom-
snittsvekten er basert på en k-faktor på 0,8.

(1987 -92)

Nedre Mosvasstjern
I 1986 kom vårflommen brått og på grunn av høg
vannstand var det ikke mulig å sette fella i drift før 14.
juni. Vanntemperaturen ble målt til 10 °C allerede 12.
juni. Totalt 1 102 smolt ble registrert i fella, og allerede
den første dagen fella ble kontrollert ble mer enn 1/4
av all smolt på utvandring registrert. Den første toppen
i utvandringen var sannsynligvis over før fella kom i
drift eller fella ble satt i drift midt i den første ut-
vandringstoppen  (figur 8).  Etter denne toppen avtok
utvandringen raskt idet 3/4 av smolten vandret ut i
løpet av 9 dager (17.6-25.6).

11987 kom fella i drift 9. juni og hele 4 053 smolt ble
fanget i fella. Den første fjerdeparten av smolten
hadde passert fella den 18. juni, og i perioden 10.6-2.7
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Tabell 22.  Antall utvandrende smolt registrert (N),
smoltens gjennomsnittslengde (L), beregnede gjen-
nomsnittsvekt (V) og smoltproduksjon (P) pr. år i
Nedre og Øvre Mosvasstjern i 1986-94. Den be-
regnede gjennomsnittsvekten er basert på en k-faktor
på 0,8.

(23 dager) hadde 3/4 av smolten vandret ut  (figur 8).
Allerede 10. juni ble det registrert 7 smolt i fella. Døgn-
middeltemperaturen var da 4,4 °C. Den 13. juni var
døgnmiddeltemperaturen 5,2 °C. Den første markerte
økningen i utvandring kom den 14. juni og denne
dagen og dagen etter kom det henholdsvis 83 og 361
smolt i fella. Døgnmiddeltemperaturen hadde da økt til
henholdsvis 6,1 og 7,2 °C de to dagene. Det skjedde
også en økning i vannstanden fra den 13. til den 14.
juni. Vannstanden fortsatte å øke og det fortsatte å
komme mange smolt i fella. Den 18. og 19. juni ble det
registrert henholdsvis 440 og 1 014 stk. Den store
toppen den 19. juni kom etter sterk økning av vann-
standen, men reduksjon i døgnmiddeltemperaturen fra
7,6 °C den 18.6 til 6,7 °C den 19.6. Etter dette avtok
antallet smolt i fella, men det ble registrert enkelte
topper hvorav den mest markerte kom den 6.-8. juli
med henholdsvis 245, 103 og 251 smolt registrert de
tre dagene. Fra den 4. til den 5. juli fant det sted en
betydelig økning i vannstanden. Vannstanden sank
igjen fra den 7. til den 8. juli. Vanntemperaturen den
6.-8. juli var henholdsvis 8,1, 6,9 og 7,2 °C.

11988 ble fella satt i drift 8. juni og 3752 smolt ble
fanget i fella. Den første fjerdeparten av smolten
hadde passert fella den 15. juni, og i perioden 10.-22.6
(13 dager) hadde 3/4 av smolten vandret ut. En topp i
utvandringen ble registrert den første dagen fella ble
kontrollert. Dette skjedde to dager etter at den var satt
i drift. Den 8. juni var døgnmiddeltemperaturen 6,9 °C.
Den 7. juni ble vannstanden registert til 38 cm og den
økte videre til 55 cm den 8. juni og 70 cm den 9. juni.
Da var døgnmiddeltemperaturen 6,5 °C, avtakende til
6 °C den 10. Tilsammen 340 smolt ble registrert de to
dagene (9. og 10. juni), og den 13. og 14. kom det nye
puljer på henholdsvis 157 og 413 smolt. Den 13. juni
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Tabell 23.  Antall utvandrende smolt og utvandringsperiode angitt med dato og
antall dager for første fjerdedel av smolten og for hovedmengden (3/4) av
smolten i Nedre Mosvasstjern 1987-94 og i Øvre Mosvasstjern 1987-91.

var vannstanden helt oppe i 85 cm. Det fant imidlertid
ikke sted noen økning i vanntemperaturen i denne
perioden. Vanntemperaturen økte imidlertid til 9,4 °C
den 18. juni og holdt seg over dette nivå senere. Den
20. juni ,gikk det ut mer enn 600 smolt. Etter 1. juli ble
det registrert bare små mengder smolt i fella  (figur 8).

11989 ble fella satt i drift allerede 29. mai, og totalt
3 196 smolt ble registrert på utvandring. Den første
fjerdeparten av smolten hadde passert fella den 17.
juni, og i perioden 1.6-6.7 (36 dager) hadde 3/4 av
smolten vandret ut. Vanntemperaturen ble den 29. mai
målt til 3,8 °C og vatnet var delvis islagt. De første 2
smoltene ble registrert i fella den 1. juni da vann-
temperaturen var steget til 6,3 °C og vannstanden var
37 cm. I perioden frem til 10. juni ble det registrert ca.
10-20 smolt pr. døgn i fella. Den 10. juni var vann-
standen såvidt høg at det rant over fella. Det kunne da
ha gått ut en del smolt over dammen. Den 11. juni
hadde vannstanden sunket betydelig og fella var igjen
kontrollerbar uten at det ble registrert store antall
smolt. Den 16. juni ble den første toppen i utvand-
ringen registrert idet 525 smolt var i fella. Det hadde
da skjedd en vannstandsøkning fra den 13.6 samtidig
med at vanntemperaturen økte til en foreløpig topp på
7,6 °C den 16.6. Videre frem til 10. juli lå døgn-
middeltemperaturen lavere enn 7 °C. Topper i smolt-
utvandringen 29. og 30. juni og 6. juli falt sammen
med tilsvarende topper i vannstand  (figur 9).

11990 ble fella satt i drift allerede 28. mai, og vann-
temperaturen ble da målt til 8,8 °C. Totalt 1012 smolt
ble registrert i fella i 1990. Den første fjerdeparten av
smolten hadde passert fella allerede den 5. juni, og i
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perioden 29.5 -21.6 (24 dager) hadde 3/4 av smolten
vandret ut. Det ble registrert smolt i fella allerede
dagen etter at den ble satt i drift med 80 smolt som
første topp allerede 31. mai. Det skjedde en betydelig
vannstandsøkning fra 30. til 31. mai og vannstanden
økte videre den 1. juni uten at antallet smolt i fella
økte. Det meste av smolten gikk ut i løpet av juni uten
de helt store toppene i utvandring. Vanntemperaturen
var relativt stabil i juni med unntak av sist i måneden
da vi fikk en nedgang. Vannstanden var også stabil i
samme periode, men i slutten av juni kom en flomtopp
(27. og 28.6) som ikke ga noen topp i smoltutvandring.
Etter 1. juli var det bare ubetydelige smoltmengder i
fella  (figur 9).

11991 ble fella satt i drift 30. mai og totalt antall smolt
registrert dette året var 530. Den første fjerdeparten
av smolten hadde passert fella den 9. juni, og i
perioden 31.5-29.6 (30 dager) hadde 3/4 av smolten
vandret ut. Vanntemperaturen ble den 31. mai målt til
4,0 °C, og da ble 11 smolt registrert i fella, med 7
smolt den påfølgende dag da døgnmiddeltempera-
turen var 4,0 °C. Etter den 3. juni begynte vann-
standen å øke sakte, men markert økning fikk vi først
fra den 7. til den 8. juni. Den første markerte toppen i
utvandring kom først den 8. juni med 102 smolt i fella.
Den 4. juni var døgnmiddeltemperaturen 6,2 °C for så
å øke til 7,2 °C den 5. juni, 8,2 °C den 6. juni, 9,0 °C
den 7. juni og 9,8 °C den 8. juni. Etter den 10. juni
sank døgnmiddeltemperaturen mens vannføringen
fortsatte å øke og antallet smolt avtok. Senere i
sesongen fikk vi bare små topper. F.eks hadde vi den
27. juni 36 smolt i fella i en periode hvor døgnmiddel
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Figur 8. Smoltutvandring i Nedre Mos-
vasstjern i 1986-88 sammenliknet med vann-
temperatur(°C)og vannstand (cm).
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Figur 9. Smoltutvandring i Nedre Mos-
vasstjem i 1989-91 sammenliknet med vann-

16 °C temperatur(°C)og vannstand (cm).
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temperaturen lå på ca. 8 °C. Vannstanden økte imid-
lertid betydelig fra 26. til 27. juni  (figur 9).

I 1992 ble fella satt i drift 2. juni og 528 smolt ble
fanget totalt dette året. Den første fjerdeparten av
smolten hadde passert fella den 13. juni, og i perioden
3.6-3.7 (31 dager) hadde 3/4 av smolten vandret ut.
Fram til og med 5. juni var det registrert 5 smolt på
utvandring. Vannstanden var høg og jevn og vann-
temperaturen ble målt til ca. 8 °C. Fram til og med 13.
juni gikk det ut jevnt med smolt uten de helt store
topper. De største toppene i utvandringen ble regi-
strert 19.6 og 25.6 med henholdsvis 41 og 53 smolt.
Den 19.6 var døgnmiddeltemperaturen 6,8 °C og
vannstanden var synkende. Den 25.6 var døgnmiddel-
temperaturen 8,9 °C og vannstanden var synkende
(figur 10).

11993 kom fella i drift først 10. juni og 976 smolt ble
registrert i fella. Den første fjerdeparten av smolten
hadde passert fella den 25. juni, og i perioden 15.6-6.7
(22 dager) hadde 3/4 av smolten vandret ut. Den 12.
juni var det fortsatt ikke kommet smolt i fella. Døgn-
middeltemperaturen var da 5,6 °C. Den 15.6 var døgn-
middeltemperaturen passert 6 °C og 12 smolt ble
fanget i fella, som da ikke hadde vært kontrollert siden
12.6. Den 18.6 kom en topp i utvandringen idet 78
smolt ble registrert. Døgnmiddeltemperaturen var fort-
satt bare 6,5 °C, men vannføringen økte betydelig fra
den 17. til den 18. Fram mot den 20. avtok både vann-
føring og vanntemperatur og smoltutgangen avtok.
Den 25.6 kom døgnmiddeltemperaturen for første
gang over 7 °C og 136 smolt ble fanget i fella. Vann-
standen hadde også økt fra 24. juni. En ny topp i
utvandringen fulgte i slutten av juni på avtakende
vannføring, men økende vanntemperatur til over 8 °C
(figur 10).

I 1994 kom fella i drift først 9.6. Den første fjerde-
parten av smolten hadde passert fella den 23. juni, og
i perioden 13.6-5.7 (23 dager) hadde 3/4 av smolten
vandret ut. Den 16. juni var døgnmiddeltemperaturen
fremdeles bare 4,6 °C. Først den 19. juni passerte
døgnmiddeltemperaturen 7 °C og mer enn 10 smolt
ble første gang registrert i fella den 22.6. Det ble bare
registrert 189 smolt i fella dette året, og disse fiskene
gikk ut over en lang periode fra midten av juni til
midten av juli (figur  10).

Øvre Mosvasstjern
11987 ble fella satt i drift 15. juni og totalt 345 smolt
ble registrert. Den første fjerdeparten av smolten
hadde passert fella den 6. juli, og i perioden 16.6-4.8
(50 dager) hadde 3/4 av smolten vandret ut. Allerede
16. juni ble det registrert en smolt i fella. Døgnmiddel-
temperaturen var da 5,6 °C. Vanntemperaturen holdt
seg lav i hele juni og bare 27 smolt ble registrert i løpet
av juni, hvorav 20 ble registrert den 29. og 30. juni.
Vanntemperaturen holdt seg på 4-5 °C i hele måned-
en. I overgangen juni/juli og i perioden 6.-9. juli fikk vi
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to topper i utvandringen og disse fulgte mønsteret i
vannføringen. Den mest markerte toppen, som kom i
perioden 6.-9. juli, fant sted på døgnmiddel-
temperaturer 5,2-6,0 °C. En ny topp den 16. juli kom
også i sammenheng med en økning i vannstanden,
men døgnmiddeltemperaturen var nå kommet opp i
8,7 °C. I slutten av juli stanset utvandringen selv om
vanntemperaturen kom opp i 10 °C den 20. juli. Vann-
standen sank utover i siste halvdel i juli. Den 8. august
ble det imidlertid registrert 84 smolt i fella, noe som
sannsynligvis skyldtes økning i vannføringen  (figur
11).

I 1988 ble fella satt i drift 11. juni og døgnmiddel-
temperaturen var 4,6 °C. Totalt 876 smolt ble fanget i
fella. Den første fjerdeparten av smolten hadde
passert fella den 23. juni, og i perioden 19.6-1.7 (13
dager) hadde 3/4 av smolten vandret ut. Vannstanden
sank de nærmeste dagene etter at fella var satt i drift,
og de første smoltene ble registrert først 18. og 19.
juni. Døgnmiddeltemperaturen var da kommet opp i
6,0-6,8 °C. En økning i vannstanden og en økning i
vanntemperaturen til 7,1 °C ga 93 smolt i fella den 21.
juni. Frem mot slutten av juni fortsatte vanntempera-
turen å øke til 9,9 °C den 30. juni, og det meste av
smolten gikk ut i denne perioden selv om vannstanden
sank noe. I juli fortsatte vanntemperaturen å øke mens
vannstanden sank og antallet smolt avtok. Rundt 20.
august ble det imidlertid registrert noen få smolt i fella,
noe som sannsynligvis hadde sammenheng med en
økning i vannstanden. En stor andel av smolten gikk
ut i juni dette året noe som kan ha sammenheng med
relativt høg døgnmiddeltemperatur. Allerede 16. juni
passerte døgnmiddeltemperaturen 6 °C og holdt seg
over dette nivå og økte utover i måneden  (figur 11).

I 1989 ble fella satt i drift 13. juni ved en døgn-
middeltemperatur på 3,8 °C, og totalt 821 smolt ble
fanget. Den første fjerdeparten av smolten hadde
passert fella den 26. juni, og i perioden 18.6-5.7 (18
dager) hadde 3/4 av smolten vandret ut. Fram til 18.
juni sank vanntemperaturen til 2,6 °C, men vann-
standen økte betydelig. Den 18. juni ble det registrert
135 smolt i fella fulgt av 61 smolt den 19. juni.
Vannstanden sank brått fra den 20. til den 21. juni og
antallet smolt i fella avtok sterkt. I perioden 26.-30. juni
økte imidlertid vannstanden igjen og betydelige antall
smolt ble registrert i fella til tross for at vann-
temperaturen i denne perioden var 3,8-4,1 °C. En be-
tydelig vannstandstopp den 5. juli ga ingen betydelig
smoltutvandring, og vannstanden sank utover mot
midten av juli. Vanntemperaturen økte langsomt og
passerte 8 °C først den 23. juli. En økning i vann-
standen frem mot 27. juli ga 19 smolt i fella dagen
etter til tross for at vanntemperaturen sank fra 8,0 °C
den 26. juli til 6,3 °C den 28. juli (figur 11).

11990 ble fella satt i drift 8. juni, og bare 135 smolt ble
registrert. Den første fjerdeparten av smolten hadde
passert fella den 16. juni, og i perioden 11.6-11.7 (31
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Figur 10. Smoltutvandring i Nedre Mos-
vasstjem i 1992-94 sammenliknet med
vanntemperatur(°C)og  vannstand (cm).
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Figur 11. Smoltutvandring i Øvre Mos-
vasstjem i 1987-89 sammenliknet med vann-
temperatur (°C) og vannstand (cm).
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dager) hadde 3/4 av smolten vandret ut. Den 9. juni
var døgnmiddeltemperaturen 6,8 °C og den steg ikke
over dette nivå før den 6. juli. Vannstanden var også
jevn og relativt lav hele sesongen. De først smoltene
ble registrert i fella den 11. juni og bare et fåtall smolt
ble registrert hvert døgn. Bare i to tilfelle var antallet
smolt i fella større eller lik 10. Det aller meste av
smolten vandret ut i juni  (figur 12).

11991 ble fella satt i drift 3. juni, og bare 125 smolt ble
registrert. Den første fierdeparten av smolten hadde
passert fella den 27. juni, og i perioden 8.6-8.7 (31
dager) hadde 3/4 av smolten vandret ut. Den 4. juni
var døgnmiddeltemperaturen 5,6 °C. Den avtok til 4,1
°C den 20. juni da smoltutvandringen kom igang.
Vannstanden nådde en topp den 15. juni, avtok der-
etter for å nå en ny topp den 27. og 28. juni. Flest an-
tall smolt (16) ble registrert den 27. juni  (figur 12).

11992 ble fella satt i drift 2. juni. De første smoltene
ble registrert i fella den 9. juni etter en topp i vann-
standen den 7. og 8. juni. Døgnmiddeltemperaturen
den 9. juni var 4,5 °C. Antallet smolt økte sakte og det
meste av utvandringen fant sted i siste halvdel av juni
og første halvdel av juli. Små topper i antallet ut-
vandrende smolt den 25. juni (5 smolt) og 7. juli (6
smolt) kan settes i sammenheng med tilsvarende
topper i vanntemperatur. Bare 87 smolt ble registrert i
fella i løpet av 1992  (figur 13),  og av disse passerte 3/4
i perioden 9.6-7.7.

I 1993 ble fella satt i drift først den 21. juni, og de
første smoltene ble registrert den 24. juni. Bare 53
smolt ble registrert i fella, og av disse passerte 3/4 i
perioden 24.6-11.7. Vanntemperaturen var svært lav i
juni (maks 6,4 °C 30. juni) og første halvdel av juli
(maks 5,6 °C 13. juli)  (figur 13).

1 1994 ble det bare registrert 6 smolt på utvandring i
fella.

4.6.4 Utvandring gjennom Nedre
Mosvasstjern

Av 112 fisk som ble merket og satt ut nedenfor fella
ved Øvre Mosvasstjern i 1987 ble 52 stk (46 %) gjen-
fanget i fella i Nedre Mosvasstjern  (tabell 24).  Av 772
fisk som ble merket og satt ut nedenfor fella ved Øvre
Mosvasstjern i 1988 ble 10 stk. fanget på garn i Nedre
Mosvasstjern. De 314 som ble gjenfanget i fella i
Nedre Mosvasstjern  (tabell 25)  utgjør dermed 41 %.

De 52 fiskene som ble gjenfanget i fella i Nedre Mos-
vasstjern i 1987 ble kontrollert gjennomsnittlig 9,9
døgn etter utsetting  (tabell 24).  Tilsvarende resultat
for 314 smolt fra 1988 var 10,0 døgn  (tabell 25).  Også
minimum- og maximumverdiene var like de to årene
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med henholdsvis 1 dag som minimum og henholdsvis
42 og 40 dager som maximum  (tabell 24, 25).

I 1987 var gjennomsnittlig passeringstid lavest hos
smolt som var utsatt 1.-6. juli og lengst for fisk som var
satt ut sent. 11988 var det små forskjeller mellom de
ulike utsettingsdatoene. De tre som ble gjenfanget
etter utsettingen den 14. juli hadde imidlertid brukt
lengre tid enn de øvrige, og av de 36 fiskene som ble
merket og satt ut etter den 14. juli ble ingen gjen-
fanget. Andel fisk som ble gjenfanget var høgest hos
den fisken som ble satt ut i perioden 23. juni til 29.
juni.

Av de 112 fiskene som ble merket og satt ut nedenfor
fella ved Øvre Mosvasstjern i 1987 har vi senere
mottatt rapport om 1 gjenfangst som voksen laks. Den
ble gjenfanget ved Færøyene i mars/april 1989. Den
hadde en lengde på 164 mm ved merkingen og ble
satt ut 7. juli 1987. Den ble registrert i fella ved Nedre
Mosvasstjern den 19. juli.

Av de 772 som ble merket og satt ut nedenfor fella ved
Øvre Mosvasstjern i 1988 ble 314 kontrollert i fella i
Nedre Mosvasstjern. Av disse ble 100 stk av de som
ble gjenfanget før 5. juli transportert til Klubbvasselva
og satt ut der. Fra denne utsettingen har vi en gjen-
fangst. Denne fisken som ble merket (lengde ved
merking 141 mm) og satt ut nedenfor fella ved Øvre
Mosvasstjern den 24.6., ble fanget i fella ved Nedre
Mosvasstjern den 4.7. Den 5.7. ble den transportert til
Klubbvasselva og satt ut der. Fisken ble gjenfanget
som voksen laks (56 cm, 1,9 kg) den 12.7.89 ved
Dønna. Av de som vandret videre ut fra fella i Nedre
Mosvasstjern har vi ingen gjenfangster.

4.6.5 Smoltstørrelse

I Nedre Mosvasstjern varierte smoltens gjennomsnitts-
lengde mellom 137 og 164 mm i perioden 1986-94, og
for hele materialet var den 151 mm  (tabell 26).  I alle
år økte smoltstørrelsen med økende smoltalder  (tabell
27).  I Øvre Mosvasstjern varierte smoltens gjennom-
snittslengde mellom 138 mm og 165 mm i perioden
1987-92, og for hele materialet var den 159 mm
(tabell 28).  I alle år økte smoltstørrelsen med økende
smoltalder  (tabell 29).  Gjennomsnittslengdene for de
to lokalitetene ble sammenliknet år for år ved hjelp av
variansanalyse, og med unntak av 1991 og 1992 var
smolten fra Øvre Mosvasstjern signifikant større (p <
0,05) i alle år i perioden 1987-92.

I Nedre Mosvasstjern ble det ikke registrert smolt
mindre enn 101 mm  (tabell 26).  I Øvre Mosvasstjern
ble det ikke funnet smolt mindre enn 121 mm  (tabell
28).
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Figur 12. Smoltutvandring i Øvre Mos-
vasstjern i 1990-91 sammenliknet med
vanntemperatur(°C)og vannstand (cm). (n ) 40
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I Nedre Mosvasstjern ble det bare registrert 6 smolt
større enn 200 mm  (tabell 26),  mens det i Øvre
Mosvasstjern ble det funnet 32 smolt større enn 200
mm  (tabell 28).

De fleste år var lengdegruppen 14, 14,9 cm mest
tallrik i Nedre Mosvasstjern  (figur 14).  Med unntak av
1992 var lengdegruppen 15,0-15,9 cm viktigste
gruppe alle år i Øvre Mosvasstjern  (figur 15).
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4.6.6 Smoltalder

Figur  13. Smoltutvandring i Øvre Mos-
vasstjem i 1992-93 sammenliknet med
vanntemperatur (°C)og vannstand (cm).

I 1986 var den utvandrende smolten som ble fanget i
fella i Nedre Mosvasstjern 2 eller 3 år gamle. Ut-
settingene kom igang i Nedre Mosvasstjern først i
1984, slik at alle 3-åringene i materialet stammet fra
yngelutsettingen i Øvre Mosvasstjern 1 1983. Materi-
alet består av 30 3-åringer og 36 2-åringer, slik at
andelen smolt fra Øvre Mosvasstjern var betydelig.

Gjennomsnittlig smoltalder i Nedre Mosvasstjern vari-
erte mellom 2,0 og 3,8 år  (tabell 27),  mens tilsvarende
tall for Øvre Mosvasstjern var 3,0-4,5 år  (tabell 29).
Ser vi på de enkelte år, var gjennomsnittsalderen
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Tabell 24. Smolt merket og utsatt ved Øvre Mosvasstjern og kontrollert i fella
ved Nedre Mosvasstjern i 1987.

Tabell 25. Smolt merket og utsatt ved Øvre Mosvasstjern og kontrollert i fella ved
Nedre Mosvasstjern i 1988.

Dato Ant.  merket
og utsatt

Antall
kontrollert

Tid fra merking til kontroll (dager)
Gjennomsnitt Minimum Maximum

19.06 16 7 10,4 7 15
21.06 63 21 10,5 3 17
22.06 20 7 7,7 5 11
23.06 69 29 8,9 4 15
24.06 120 56 10,1 2 29
26.06 60 31 8,5 3 18
27.06 89 45 10,3 6 30
29.06 89 48 8,9 5 19
30.06 48 13 16,5 4 23
01.07 39 17 10,0 4 22
03.07 17 6 7,7 5 9
07.07 44 14 11,9 4 16
08.07 6 0 - -
12.07 42 16 12,1 6 40
14.07 14 3 18,7 7 38
18.07 7 0 -
24.07 13 0
27.07 6 0
02.08 10 0

Sum/Gj.sn 772 314 10,0 2 40
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Tabell 26. Lengdefordeling hos utvandrende smolt fra fella i Nedre Mosvasstjern 11987 - 1994. N = Antall, L=
Gjennomsnittslengde i mm, SD = Standardavvik.

Tabell 27. Alderssammensetning (år) hos utvandrende smolt fra fella i Nedre Mosvasstjern i 1986-94. N = antall, L =
Lengde i mm, SD = standardavvik.

I tillegg ble det fanget en smolt på 253 mm i 1988.

Smolt fra 1986 er en blanding av smolt fra Øvre og Nedre Mosvasstjern.

Tabell 28. Lengdefordeling hos utvandrende smolt fra fella i Øvre Mosvasstjern i 1987-92. N = Antall,
L= Gjennomsnittslengde i mm, SD = Standardavvik.

36

Lengdegrupper  (mm)
År N L SD 101- 111- 121- 131- 141- 151- 161- 171- 181- 191- 201- 211- 221-

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230

1987 2526 149 13 0 6 132 713 935 360 201 125 47 7 0 0 0
1988 2040 149 11 1 6 85 392 667 601 241 45 2 0 0 0 0
1989 1258 158 12 0 0 7 65 255 441 322 115 46 7 0 0 0
1990 697 153 13 0 0 18 104 172 215 125 50 8 5 0 0 0
1991 443 164 15 0 3 9 32 36 89 115 122 30 4 3 0 0
1992 397 137 9 0 1 98 200 74 17 6 0 0 0 0 0 1
1993 94 146 12 1 1 6 21 33 24 7 0 0 1 0 0 0
1994 171 148 9 0 0 1 46 64 47 10 3 0 0 0 0 0

Sum 8317 151 13 2 17 356 1573 2236 1794 1027 460 133 24 3 0 1

År

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

N

66
,396
154
538
114
89
60

187
29

Gj.sn.
alder

2,5
2,0
3,2
3,8
3,2
3,4
3,1
3,1
3,6

N

0
2
0
0
0
0
0
0
0

1+
L

125

SD

3

N

36
380

10
6
6
6
2
2
0

2+
L

143
139
129
123
130
124
133
108

SD N

11 30
9 14
6 05
5 94
5 83
5 43

11 51
19 63

-  13

3+
L

150
161
143
141
143
148
131
137
138

Alder  i  år
4+

SD N L

12 0
12 0
7 38 154
8 239 152

10 25 159
14 37 163
11 6 144
9 22 143

10 16 146

SD

-
7
8

12
12
8

10
8

N

0
0
1

86
0
3
1
0
0

5+
L

-
73

164

156
167

-

SD

-
9
-

13
-
-

N

0
0
0

13
0
0
0
0
0

6+
L

180

SD
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Tabell 29. Alderssammensetning (år) hos utvandrende smolt fra fella i Øvre Mosvasstjern i 1987-93. N = antall, L =
Lengde i mm, SD = standardavvik.

Alder i år

signifikant høgere i Øvre Mosvasstjern enn i Nedre
Mosvasstjern i alle år unntatt 1992 i perioden 1987-92
(Mann-Whitney U-test, p < 0,05).

Smoltens gjennomsnittsalder økte fra 2,0 i 1987 til 3,8
i 1989 i Nedre Mosvasstjern. Deretter har den ligget
på 3,1 til 3,6 år  (tabell 27).  Tilsvarende økning hadde
vi også i Øvre Mosvasstjern i perioden 1987-89, og
etter 1989 har gjennomsnittlig smoltalder her ligget på
3,0-4,1 år  (tabell 29).  Med unntak av 1987 da 2-år-
ingene dominerte klart, har 3-åringene vært viktigste
årsklasse i Nedre Mosvasstjern de fleste år  (figur 16).
I Øvre Mosvasstjern var tilsvarende 4-åringene domi-
nerende årsklasse de fleste år unntatt 1987 hvor 3-
åringene dominerte  (figur 17).

4.6.7  Kjønnsfordeling

Totalt ble det funnet flest hunner blant den ut-
vandrende smolten i Nedre Mosvasstjern  (tabell 30,
kji-kvadrattest, p < 0,05). Ser vi på årene enkeltvis, var
antallet hunner signifikant større (kji-kvadrattest, p <
0,05) enn antallet hanner i årene 1987 og 1993. De
øvrige år var det ingen signifikant forskjell.

I Øvre Mosvasstjern var det ingen signiflkant forskjell
mellom antall hanner og hunner i de enkelte år eller i
totalmaterialet  (tabell 31,  kji-kvadrattest p > 0,05).

Det var ikke signifikant forskjell i gjennomsnittsald-
er (Mann-Whitney U-test) eller gjennomsnittslengde
(variansanalyse) mellom hannsmolt og hunnsmolt
noen år hverken i Øvre eller Nedre Mosvasstjern
(tabell 30, 31).

11987 ble det funnet 7 tidligere gyteparr blant smolten
fra Nedre Mosvasstjern og 1 tidligere gyteparr blant
smolten fra Øvre Mosvasstjern. De øvrige år ble det
ikke påvist tidligere gyteparr i materialet.
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4.7 Utsetting av ensomrige og
ettårige laksunger

11991 ble det satt ut 1023 1-årige laksunger (merket
ved klipp av venstre bukfinne) i Nedre Mosvasstjern.
Disse fiskene var oppforet i kar i anlegget i Tosbotn og
hadde ved utsetting en gjennomsnittslengde på 136
mm (120-171 mm). I tillegg ble det satt ut 805 en-
somrige laksunger (merket ved fettfinneklipp) i Nedre
Mosvasstjern. Disse fiskene hadde ved utsetting en
gjennomsnittslengde på 59 mm (42-85 mm), og var
oppdrettet i en naturdam i Gåsvasselva der det ble
satt ut 15 000 laksyngel på vårparten.

I smoltfella ble det gjenfanget 28 av de ettårige (2,7 %)
og 8 (1,0 %) av de ensomrige i løpet av 1992 og 1993
(tabell 32).  De 22 ettårige som ble gjenfanget i 1992
hadde en gjennomsnittslengde på 148 mm (132-161
mm). Av de 8 ensomrige som ble gjenfanget i 1993 ble
7 lengdemålt og gjennomsnittslengden var 131 mm
(113-150 mm).

4.8 Smoltmerking
I perioden 1987-91 ble tilsammen 5429 smolt fra
Nedre og Øvre Mosvasstjern Carlinmerket og satt ut
på ulike steder i Vefsnavassdraget  (tabell 33).  11987
og 1988 ble all merket smolt, med unntak av to mindre
partier som ble satt ut henholdsvis i Holmvassdal og i
Klubbvasselva, satt ut nedenfor fellene ved Mosvass-
tjernene. Herfra må smolten vandre ned en høg foss
som ligger like nedenfor Nedre Mosvasstjern. I 1989
ble en større andel av smolten transportert og satt ut
lengre ned i vassdraget og i 1990 og 1991 ble all smolt
satt ut ved Trofors. De beste gjenfangstene har vi fått
fra de gruppene som ble satt ut i Klubbvasselva med
2,0 % og den dårligste gjenfangsten har utsettingene
ved Mosvasstjernene gitt med 0,1%  (tabell 33).  Totalt
har vi 25 gjenfangster, noe som tilsvarer 0,5 %. Av de
25 gjenfangstene er 9 gjort i elv. Av disse er 8 fra
Vefsna og 1 er fra et annet vassdrag. Dette gir en
feilvandringsprosent på 11.
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Figur 14. Lengdefordeling hos utvandrende smolt fra Nedre Mosvasstjem i 1987-94.
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Figur 15. Lengdefordeling hos utvandrende smolt fra Øvre Mosvasstjern i 1987-92.
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Figur 16.Aldersfordeling hos utvandrende smolt fra Nedre Mosvasstjern i 1987- 94.
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Figur 17.Aldersfordeling hos utvandrende smolt fra Øvre Mosvasstjem 11987-92.
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Tabell 30. Gjennomsnittsiengde (L) og gjennomsnittsalder (A) hos han- og hunsmolt
i Nedre Mosvasstjern i 1986-94. Tallene for 1986 gjelder smolt både fra Nedre og
Øvre Måsvasstjern. N = antall, L = Lengde i mm, A = Alder i år, SD = standardavvik.

Tabell 31. Gjennomsnittslengde (L) og gjennomsnittsalder (A) hos han- og hunsmolt
i Øvre Mosvasstjern i 1987-94. N = antall, L = Lengde i mm, A = Alder i år, SD =
standardavvik.

Tabell 32. Utsetting og gjenfangst av ettårige og ensomrige laksunger i Nedre
Mosvasstjern.

Antall gjenfangster
Antall utsatt 1992 1993 1994 Sum Gjenfangst prosent

Ar
Lengde (mm)

Hanner Hunner
N L SD N L SD

Alder (år)
Hanner Hunner

N A SD N A SD

1986 39 145 12 27 147 12 39 2,6 0,5 27 2,3 0,4
1987 156 138 9 208 140 11 156 2,0 0,2 208 2,0 0,2
1988 85 145 10 69 145 9 85 3,2 0,6 69 3,1 0,5
1989 267 150 13 271 151 12 267 3,8 0,8 271 3,9 0,8
1990 49 147 15 65 145 11 49 3,2 0,5 65 3,1 0,5
1991 42 150 16 47 154 17 42 3,4 0,8 47 3,4 0,6
1992 25 133 11 31 133 14 25 3,1 0,3 31 3,1 0,5
1993 66 136 11 113 138 9 66 3,1 0,4 113 3,1 0,3
1994 13 140 11 11 145 8 13 3,6 0,5 11 3,5 0,5

Sum 742 144 13 842 145 13 742 3,1 0,9 842 3,1 0,9

Hanner

N

Lengde (mm)

L SD N

Hunner

L SD N

Hanner

A

Alder (år)

SD N

Hunner

A SD

1987 21 166 16 19 174 19 21 3,0 0,0 19 3,2 0,4
1988 29 152 9 18 154 10 29 3,4 0,6 18 3,6 0,5
1989 92 155 11 87 158 14 92 4,4 0,8 87 4,5 0,9
1990 24 156 14 15 152 10 24 4,0 0,5 15 4,1 0,5
1991 20 158 18 16 159 14 20 4,2 0,4 16 4,1 0,3
1992 5 141 7 8 139 11 5 3,0 0,0 8 3,0 0,0
1993 1 147 1 136 1 3,0 1 3,0

Sum 192 156 13 164 158 15 192 4,0 0,8 164 4,1 0,9

Ettårige 1023 22 6 0 28 2,7
Ensomrige 805 0 8 0 8 1,0
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5 Diskusjon

5.1 Vannkvalitet og vann-
temperatur

Analyser av total mengde fosfor og nitrogen viste
meget lave fosforverdier og overskudd av nitrogen i
begge tjern, noe som samsvarer med resultater fra
sammenliknbare ultraoligotrofe/oligotrofe innsjøsys-
temer i Norge. Ved en balansert næringstilførsel for-
ventes N/P-forholdet å være nær 7:1, langt lavere enn
det som ble registrert i Mosvasstjernene.

Temperaturmålinger indikerte sen oppvarming av
vannmassene på våren/forsommeren og lave maksi-
mumstemperaturer. Den lavere vanntemperaturen i
Øvre Mosvasstjern skyldes sannsynligvis at lokaliteten
ligger noe høgere og er mer vindutsatt enn Nedre
Mosvasstjern. Forskjeller i vannvolum og dermed
vannmengdens utskiftingstid samt oppvarming i elva
mellom de to lokalitetene og i selve Nedre Mosvass-
tjern har også betydning.

Vanntemperaturen spiller en stor rolle i laksens livs-
syklus idet laksyngel vanskelig tar til seg føde ved
vanntemperaturer lavere enn 8 °C (Jensen et al.
1989). Laksens optimale temperaturområde for vekst
er i området 16-17°, og veksten blir svært dårlig ved
vanntemperaturer lavere enn 7 °C (Jensen 1990).
Med sine lave vanntemperaturer ligger Mosvasstjern-
ene, spesielt Øvre Mosvasstjern, i ytterkant av laksens
temperaturområde.

Tabell 33.  Merkinger og gjenfangster av smolt fra Øvre og Nedre Mosvasstjern
utsatt på ulike steder i Vefsnavassdraget i perioden 1987-91.
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5.2 Planteplankton
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Algetellingene viste i begge år (1986 og 1987) høyere
gjennomsnittsbiomasser i Nedre Mosvasstjern (125 og
80 mg våtvekt m') enn i Øvre Mosvasstjern 90 og 50
mg våtvekt Biomassene var imidlertid meget lave
i begge innsjøene og karakteristisk for ultraoligotrofe
innsjøer.

Det dominerende innslaget av gullalger er også nor-
malt for denne type innsjøer (Rosen 1981). Øvrige
dominerende algegrupper og arter forekommer i både
ultra-oligotrofe og oligotrofe innsjøer og kan således
ikke alene nyttes i klassifisering av ultra-oligotrofe
innsjøtyper.

5.3 Dyreplankton

Dyreplanktonbiomassene var gjennomgående meget
små i Nedre Mosvasstjern (gjennomsnitt 37 mg tørr-
vekt m--2) og ekstremt små i Øvre Mosvasstjern
(gjennomsnitt 3 mg tørrvekt m-2).  Bosmina longispina
var sterkt dominerende art i begge tjern. Det ble gjort
sporadiske funn av tilsammen 7 arter av littorale
cladocerer i planktonprøvene. De svært lave dyre-
planktonbiomassene skyldes sannsynligvis i første
rekke den store vanngjennomstrømningen og lav
vanntemperatur. Lokalitetene er dessuten for grunne
for utvikling av en del typiske planktonformer. Samtlige
av de littorale småkrepsene som ble funnet har vid
utbredelse og er registrert i andre deler av Vefsna-
vassdraget tidligere (Koksvik 1976).
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5.4 Bunnfauna

Vakumhenteren representerer en relativt ny inn-
samlingsmetodikk, og en kjenner ikke til at den er
brukt ved andre undersøkelser i Nordland. Resultat-
ene fra Øvre Mosvasstjern indikerer lav til meget lav
tetthet av bunndyr når en sammenligner med data fra
undersøkelser med tradisjonelle bunngrabbtyper
(Ekman og van Veen) fra Vefsnavassdraget og Salt-
fjell/Svartisen-området (Koksvik 1976, 1979).

5.5 Ungfiskundersøkelser

Resultatene viser at det var aurebestander tilstede i
innsjøene allerede 11987. Sannsynligvis fantes det en
aurebestand i elva før dammene ble anlagt og som
etablerte seg i innsjøene i økende antall. Resultatene
viser imidlertid at det ikke kan ha funnet sted en
eksplosiv økning i aurebestanden i innsjøene idet
fangsten av aure på de småmaskede garnene som ble
benyttet ved prøvefisket var lav i 1986-88. Økningen i
antall aure i smoltfella i Øvre Mosvasstjern tyder
imidlertid på at aurebestanden økte i hele perioden.

5.5.1 Kjønns- og alderssammensetning

Den forskjellige kjønnsfordelingen som ble observert i
de to sjøene, overvekt av hannlaksunger i Nedre Mos-
vasstjern og overvekt av hunnlaksunger i Øvre Mos-
vasstjern, kan skyldes en utvandring av hannlaks-
unger fra Øvre Mosvasstjern ned til Nedre Mos-
vasstjern på parrstadiet. Fangsten av parr i smolt-
fellene tyder ikke på noen utstrakt nedvandring av parr
i den perioden som fellene var i drift. Det er imidlertid
påfallende at det blant de eldste årsklassene i Nedre
Mosvasstjern var klar overvekt av hanner, men ingen
skjev kjønnsfordeling blant de eldste årsklassene i
Øvre Mosvasstjern. Denne forskjellen i kjønnsfordeling
mellom Øvre og Nedre Mosvasstjern kommer også til
uttrykk i materialet av utvandrende smolt (jf. kjønns-
fordeling hos smolt). Kjønnsmodne hunner ble ikke
funnet i noen av Mosvasstjernene.

I enkelte vann i Snøfjordvassdraget ble det funnet
noen gytemodne hannlaksunger som var blitt stående
igjen uten å vandre ut. Det ble imidlertid ikke funnet
gytemoden hunnfisk som var blitt stående igjen (Berg
1969).

Det er vanskelig å trekke konklusjoner om tilveksten
på grunnlag av materialet da garn er et svært selektivt
redskap. Blant de yngste årsklassene fanger vi de
raskest voksende individene, mens vi blant de eldste
årsklassene får overvekt av de individene som vokser
dårligst. Resultatene indikerer imidlertid at det i begge
lokalitene, spesielt i Nedre Mosvasstjern, var meget
god tilvekst de første årene, antydningsvis 5-6 cm/år. I

44

denne perioden hadde vi trolig en viss "demnings-
effekt" og de første årsklassene som ble satt ut kunne
nyte godt av en viss akkumulering av næringsdyr. Det
ble også satt ut lavere antall yngel de første årene.
Resultatene tyder også på at tilveksten avtok med
årene, og i Øvre Mosvasstjern var tilveksten vesentlig
dårligere i 1991 enn i de tidligere årene. Dette er
rimelig på bakgrunn av årvisse yngelutsettinger. Det er
også mulig at en økende aurebestand har hatt inn-
flytelse på laksungenes tilvekst.

Resultatene antyder også at tilveksten var bedre i
Nedre Mosvasstjern enn i Øvre Mosvasstjern, og dette
har sannsynligvis sammenheng med høgere vanntem-
peratur og bedre næringstilbud i Nedre Mosvasstjern.

Gjennomsnittsalderen i smoltmaterialet tyder på at
tilveksten etterhvert stabiliserte seg i begge innsjøene,
idet det var små forskjeller i smoltalder mellom år i
perioden 1988-94 i Nedre Mosvasstjern og tilsvarende
mellom år i perioden 1988-91 i Øvre Mosvasstjern.

5.5.2 Ernæring

Det er gjort relativt få undersøkelser av laksungers
næringsvalg i innsjøer. I Canada har vi en studie fra 4
opprinnelige fisketomme innsjøer av Rimmer (1975)
og Rimmer & Power (1978). Fra de Britiske øyer har vi
undersøkelsene av Pedley & Jones (1978) og
Morrison (1983). I Sverige har vi de tidlige under-
søkelser av Grimås et al. (1954) som senere har blitt
fulgt opp av Arnemo (1975). Fra Norge foreligger
Halvorsens (1996) undersøkelser fra Ânesvatn i Nord-
Norge.

Morrison (1983) fant at laksungenes viktigste føde var
Gammarus,  fjærmygglarver,  Daphnia  og terrestriske
insekter. Organismer som beveget seg langsomt, som
mollusker og arter som holder seg godt skjult som
biller av familien  Helminthidae,  ble sjelden funnet i
fiskemagene (Morrison 1983). Rimmer (1975) fant få
terrestriske insekter i mageprøvene i de canadiske
innsjøene og konkluderte med at det var tilstrekkelig
med akvatisk føde som øyenstikkernymfer, buk-
svømmere og Chaeoborus-larver tilstede. I Hyttø-
dammen var  Asellus aquaticus  nest viktigst etter
fjærmygglarver, men plankton utgjorde ved enkelte
anledninger mer enn 50 % av laksungenes ernæring
(Arnemo 1975). Observasjoner av Blegen i Byglands-
fjorden viste at  Bosmina  spp. var en viktig føde-
organisme (Dahl 1927). I Halvorsens (1996) studier
tok laksungene om sommeren det meste av sin føde
fra overflatelaget og fra vannmassene, mens i oktober
var bunndyr viktigste føde.

Materialet fra Mosvasstjernene er lite og prøvene for
sporadiske til å trekke vidtgående konklusjoner. Domi-
nansen av linsekreps i mageprøvene både i 1986 og
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1987 viser at linsekreps var et viktig næringsdyr for
laksungene i Nedre Mosvasstjern begge disse årene. I
Øvre Mosvasstjern varierte dietten betydelig mellom
år, og dokumenterte stor fleksibilitet i næringsvalg hos
laksungene. Fra andre undersøkelser er det vist at
plankton kan utgjøre en betydelig del av laksungers
ernæring i innsjøer. Dette ble registrert i Øvre Mos-
vasstjern i august 1988 til tross for lave forekomster av
plankton i innsjøene.

5.6 Smoltutvandring

De betydelige antall smolt som vandret ut fra de to
tjernene de første årene viser at det var et akkumulert
næringsoverskudd tilstede som den tidligst utsatte
laksyngelen kunne nyte godt av. De langt større
smoltmengdene i Nedre Mosvasstjern i forhold til Øvre
Mosvasstjern understreker den store forskjellen i
næringsgrunnlag og temperaturforhold i de to lokali-
tetene.

Blant den utvandrende smolten som ble fanget i
fellene var det bare et fåtall parr. Berg's erfaringer fra
Snøfjordvassdraget viser at det var få parr som
vandret ut på elvene, og de fleste var hanner som
skulle gyte (Berg 1969).

Et sentralt spørsmål når det gjelder beregning av over-
levelse fra yngel til smolt og beregning av smolt-
produksjon, er hvor effektive smoltfellene er. Vi vet at
en del av smolten går utenom fellene, det kan være i
perioder utenom fellenes driftsperiode eller det kan
være på stor vannføring hvor fella ikke kan kon-
trolleres i driftsperioden. For blant annet å se nærmere
på fangsteffektiviteten ble det Carlinmerket et antall
smolt som ble satt ut nedenfor fella ved Øvre
Mosvasstjern. Gjenfangstene i fella i Nedre Mosvass-
tjern var i underkant av 50 % både i 1987 og 1988. I
1987 hadde vi ingen døgn i den aktuelle gjenfangst-
perioden hvor fella ikke kunne kontrolleres, men i 1988
hadde vi et slikt døgn med stor vannføring. Akkurat
dette døgnet kunne derfor merket smolt ha vandret
ukontrollert forbi. I Klubbvasselva hvor en tilsvarende
smoltfelle er montert, ble det i 1988 satt ut 251 Carlin-
merkete smolt. Smolten ble satt 3 km ovenfor fella og
211 merkete smolt ble gjenfanget i fella. Dette gir en
fangsteffektivetet på 84 %, og i utvandringsperioden
fanget fella effektivt i den forstand at vi ikke hadde
perioder med høg vannføring hvor fella ikke kunne
kontrolleres. Vi kan derfor anta at de 40 smolt som
ikke ble gjenfanget enten hadde dødd på grunn av
merkingen eller stod igjen på elva og vandret ut
senere da smoltfella ikke var i drift. I Hansen's merke-
forsøk i Imsa (Hansen 1988) ga carlinmerking en
beregnet dødelighet på 59,7 % fra merking til gjen-
fangst som voksen laks i forhold til ubehandlet fisk.
Det er ikke urimelig å anta at en del av denne merke-
dødeligheten skjer i perioden kort tid etter merking.
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Pepper et al. (1985) anfører en merkedødelighet på
5 % i løpet av det første døgnet etter merking med
snutemerker og finneklipping, og det er rimelig å anta
at Carlinmerking påfører smolt større dødelighet enn
finneklipping og snutemerking. Dette bekreftes av
Hansen (1988), som fant at Carlinmerking ga høg-
ere dødelighet enn fettfinneklipping. I tillegg til den
umiddelbare dødelighet som følge av merkingen kom-
mer dødeligheten som følge av at smolten må passere
gjennom en innsjø med predatorer. I Nedre Mosvass-
tjern har vi predatorer som aure, lom og fiskemåke.
Utsettingsforsøk i Imsa (Hansen et al. 1984) viste at
innsjøer fungerer som "smoltfeller". På denne bak-
grunn er det svært vanskelig å beregne dødelighet på
den merkete smolten fra Øvre Mosvasstjern og gjen-
fangsttallene vi har kan ikke brukes til å beregne
fangsteffektivitet i fella i Nedre Mosvasstjern. Vi må
derfor nøye oss med å betrakte de tall vi kommer frem
til for overlevelse og produksjon som absolutte
minimumstall.

5.6.1 Overlevelse fra yngel til smolt

I Nedre Mosvasstjern varierte overlevelsen fra yngel til
smolt for de årsklasser hvor vi har kunnet beregne
dette mellom 0,86 % og 2,35 %. Det at gjenfangst-
prosenten for yngel som ble utsatt i 1990 var den
tredje største tyder på at situasjonen var noenlunde
stabil allerede i 1987, og da hadde det foregått ut-
setting av laksyngel årlig siden 1984. Gjennomsnittlig
gjenfangst for de 5 årsklassene var 1,38 %.

I Øvre Mosvasstjern varierte overlevelsen mellom
0,15 % og 0,62 % med et gjennomsnitt på 0,34 % for
yngel utsatt i perioden 1986-90. Med andre ord en
langt dårligere overlevelse enn i Nedre Mosvasstjern.
Dette kan skyldes generelt dårligere næringsforhold i
Øvre Mosvasstjern (jf. kap. 5.2-5.3). Men det kan også
skyldes temperaturforholdene som er mer ugunstige
for laks i Øvre Mosvasstjern. Den lavere temperaturen
påvirker veksten og sannsynligvis også overlevelsen.
Enkelte år har yngelutsettingene i Øvre Mosvasstjern
foregått på lave vanntemperaturer (jf.  tabell  1), og
dette kan også ha ført til ekstra dødelighet for yngelen.
I Nedre Mosvasstjern foregikk alle utsettinger alle år
på vanntemperaturer høgere enn 6 °C (tabell e).

Ser vi på begge innsjøene samlet i perioden 1987-90
da forholdene så ut til å ha «stabilisert seg», varierte
gjenfangsten mellom 0,66 og 1,00 med et gjennom-
snitt på 0,85 %.

I begge innsjøene var overlevelsen størst for de tid-
ligste utsettingene. Dette gjelder i enda sterkere grad
når vi betrakter resultatene fra de to innsjøene samlet
og dermed får med de aller tidligste utsettingene fra
1983. Den beregnede overlevelsen for 1983-års-
klassen er 3,85 %  (tabell 19).  Vi vet at bare en del av
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den utvandrende smolten ble fanget i 1986 på grunn
av at fella kom i drift den 17. juni da utvandringen var
godt igang. Sammenlikner vi med årene 1987-89
hadde ca. 1/4av smolten vandret ut på tilsvarende tids-
punkt  (tabell 23).  Dersom vi antar at det samme var
tilfelle i 1986, kommer vi fram til at antall utvandrende
smolt i 1986 var 1469, og at 668 av disse kom fra
Øvre Mosvasstjern. I tillegg kommer at en del av
yngelen fra utsettingen i 1983 kan ha vandret ut som
2-årig smolt. Den første utsettingen i 1984 i Nedre
Mosvasstjern resulterte i et betydelig antall 2-årig
smolt. Beregninger viser at ca. 40 % av årsklassen
vandret ut som 2-åringer. Siden temperatur- og nær-
ingsforhold i Øvre Mosvasstjern er dårligere, kan vi
anta at ca. 30 % av smolten fra utsettingen i 1983
vandret ut som 2-årig smolt. Summerer vi 3-åringer fra
1986, 4-åringer fra 1987, 5-åringer fra 1988 og 6-
åringer fra 1989 kommer vi fram til 938 smolt. Når vi
legger på 30 2-årig smolt kommer vi fram til en
samlet utvandring på 1340 smolt fra yngelutsettingen i
1983, noe som tilsvarer en overlevelse på 6,7 %.

Vi kan slå fast at yngelutsetting i innsjøer av denne
karakter kan gi svært god overlevelse fram til smolt-
stadiet de første årene når innsjøen er bortimot fiske-
tom og før fisken blir utsatt for stor grad av konkur-
ranse fra artsfrender. Men selv med stor grad av
intraspesifikk konkurranse er det realistisk å forvente
gjenfangster i størrelsesorden 1 % med de utsettings-
tettheter vi her har operert med.

Munro (1965, 1966, 1967) og Struthers (1968, 1969,
1970, 1971, 1972) gir nøyaktige opplysninger om an-
tall fisk produsert i innsjøen Loch Kinardochy. I denne
innsjøen ble det satt ut 40 000 uforede yngel i mai
1963, 1965 og 1967. Sommeren 1962 var en stor
gjeddepopulasjon blitt utryddet fra innsjøen. En felle
ble installert på utløpet før første utsetting og antallet
utvandrende smolt ble talt. Overlevelsen for de 3 ut-
settingene ble beregnet til henholdsvis 17,52, 6,02 og
4,22 % (gjengitt etter Harris 1973).

Hewetson (1963) gir et estimat på 3,3 % overlevelse
for innsjøoppdrettet laks over en 3-års periode som et
resultat av en utsetting av 10 000 uforede yngel. Dette
resultatet ble oppnådd i nærvær av aure, ål og sting-
sild som fantes i innsjøen til tross for forsøk på ut-
ryddelse med gift sommeren før utsetting. Innsjøen
inneholdt også mort (gjengitt etter Harris 1973).

Pedley & Jones (1978), som gjorde undersøkelser i
Llyn Dwythwch, en 101 da stor innsjø med bestand av
stingsild og aure, gir en oversikt over overlevelse fra
yngel til smolt i flere lokaliteter i Skottland, Irland,
England og Wales. Overlevelsen varierte fra 0,01 % til
35 %, og var høgest i lokaliteter uten andre arter enn
laks, intermediær i lokaliter hvor andre bestander
finnes og minst i Llyn Dwythwch hvor det i tillegg til
stingsild var en tett bestand av aure som begynte tidlig
å spise fisk. Pedley & Jones (1978) konkluderte med
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at mye av forklaringen til den lave overlevelsen lå i
predasjon fra aure på tidlige yngelstadier. Vesentlig
bedre resultater (3,8 % overlevelse) ble oppnådd ved
utsetting av sommergamle unger om høsten.

I perioden 1954-63 ble det satt ut tilsammen 41 100
yngel i Snøfjordvassdraget, og i perioden 1956-64 ble
det merket 2 345 utvandrende laksunger (Berg 1969).
Dette gir alene en overlevelse fra yngel til smolt på
5,7 %. Berg mener imidlertid at utvandringen må ha
vært mange ganger større enn det antall fisk som ble
merket og antyder at ca. 2/3 av den utsatte yngel har
vokst opp til smolt og vandret ut (Berg 1969). I Berg's
undersøkelser ble det satt yngel bare en eller to
ganger i det enkelte vatn og i beskjedne tettheter (25-
400/ha).

Pepper et al. (1985) fant synkende overlevelse fra
yngel til smolt i løpet av undersøkelsesperioden og tre
forhold blir nevnt som mulig årsak til dette: (1) eldre
laksunger kan ha spist laksyngel (kannibalisme), (2)
økende intraspesifikk konkurranse (mellom årsklas-
ser) kan ha redusert fødetilgangen eller (3) handtering
av fisken under arbeid med populasjonsestimering kan
ha resultert i økt dødelighet.

Kennedy & Strange (1986 a,b) som undersøkte effekt-
en av både inter- og intraspesifikk konkurranse på
overlevelse, vekst og fordeling hos utsatt laks fant at
intraspesifikk konkurranse var langt den viktigste
faktor når det gjaldt å redusere overlevelse og vekst.

Resultatene fra Mosvasstjernene bekrefter de uten-
landske resultatene om god overlevelse ved de første
utsettinger i fisketomme lokaliteter. Dette gjaldt også
de tidligste utsettingene i Øvre Mosvasstjern hvor
overlevelsen senere var svært lav. Overlevelsen fra
Øvre Mosvasstjern var så mye dårligere enn over-
levelsen i Nedre Mosvasstjern at dette er eksempel på
en lokalitet hvor man bare unntaksvis bør sette ut
laksyngel, f.eks. i år med høge vanntemperaturer.

5.6.2 Smoltproduksjon

Mosvasstjernene er høgfjellssjøer som ligger på og
over tregrensen. Undersøkelsene av vannkjemi,
plante- og dyreplankton og bunnfauna viser at inn-
sjøene var svært næringsfattige. I tillegg var tempe-
raturforholdene nær yttergrensene for laksens leve-
område. Til tross for dette ble det oppnådd oppsikts-
vekkende høg smoltproduksjon de første årene. Årlig
smoltproduksjon varierte mellom 0,2 kg/ha for Øvre
Mosvasstjern i 1992 til 6,2 kg/ha for Nedre Mosvass-
tjern i 1987. I begge innsjøene avtok avkastningen
imidlertid markert med årene, noe som sannsynligvis
skyldtes økende konkurranse fra artsfrender og fra en
voksende aurebestand.
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5.6.3 Utvandringen fordelt over
sesongen

I dette kapitlet diskuteres faktorer som setter igang
smoltutvandring. I enkelte av årene har smoltfella
kommet i drift for sent til å få med begynnelsen av
smoltutvandringen (Nedre Mosvasstjern 1986) og i
andre år var antallet smolt som ble fanget i fella svært
lavt (Øvre Mosvasstjern 1990-94). Disse årene har vi
derfor ikke tatt med i diskusjonen.

Smoltutvandringen fra Nedre Mosvasstjern foregikk
alle år temmelig konsentrert i løpet av 14 dager til en
måned. Det samme var tilfelle for Øvre Mosvasstjern
med unntak av 1987. Dette er i overensstemmelse
med utvandringsmønsteret for villsmolt fra vassdrag
hvor hovedutvandringen vanligvis er knyttet til en
periode på en måneds varighet om våren (Ruggles
1980, Heggberget et al. 1992). I Imsa Leks. vandret all
villsmolt ut i løpet av mai måned i alle år i perioen
1981-83 (Hansen 1987). I Orkla hvor det ble gjen-
nomført undersøkelser i perioden 1983-92, hadde
utvandringsperioden en varighet på ca. en måned, og
fant hovedsakelig sted i mai måned (Hvidsten et al.
1995).

Nedre Mosvasstjern
I 1987 ser det ut til at den første toppen i smoltut-
vandringen ble initiert av en økning i vanntemperatur
og vannstand som skjedde samtidig. Etter at ut-
vandringen var kommet godt i gang fulgte mønsteret i
utvandringen mønsteret i vannstanden.

I 1988 kom den første toppen i smoltutvandringen
allerede første gang fella ble kontrollert. Det er derfor
vanskelig å avgjøre hva som fikk 340 smolt til å
komme i fella den 9. og 10.6. Det er imidlertid interes-
sant å legge merke til at de to påfølgende dager sank
vannstanden med bare 3 smolt i fella de to dagene for
så å øke betydelig igjen den 13. med 157 smolt og
413 smolt den 14., da døgnmiddeltemperaturen var
5,7 °C. I denne korte perioden fra den 10.6 lå døgn-
middeltemperaturen helt jevnt mens vannstanden
varierte og mønsteret i smoltutvandringen fulgte
mønsteret i vannstanden.

Årene 1987 og 1988 er like på den måten at fella kom
i drift omtrent på samme tid, og at det ble registrert
smolt i fella de første dagene etter at den kom i drift. I
1987 kom det imidlertid beskjedne antall smolt til å
begynne med mens det kom store antall med en gang
i 1988. Både vannstand og vanntemperatur var høg-
ere i 1988 og det kan være forklaringen.

11989 var den første flomtoppen som kom tidlig i juni
såvidt kraftig at fella ikke lot seg kontrollere - vannet
rant over dammen. Vi fikk en markert topp i utvand-
ringen den 16. juni korrelert med økning i vannfø-
ringen. Vanntemperaturen den 16. var 7,6 °C. I 1989
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kom fella i drift tidlig og frem til 10.6 ble det stort sett
registrert små antall smolt. Temperaturloggeren kom i
drift først 10. juni og da ble døgnmiddeltemperaturen
registrert til 3,9 °C. Det var det døgnet da fella var
ukontrollerbar på grunn av for høg vannstand. Den 11.
juni var vannstanden sunket og fella fanget effektivt.
Vanntemperaturen var kommet opp i 4,0 °C, og 22
smolt ble fanget. Det store antallet smolt kom ikke før
den 16. juni da vi på forhånd hadde hatt en økning
både i vanntemperatur og vannstand. Døgnmiddel-
temperaturen passerte 6 °C allerede den 13. juni og
økte videre til 7,1 og 7,6 °C den 14. og 15. juni. Den
16. juni var også døgnmiddeltemperaturen 7,6 °C,
men da økte vannstanden betydelig fra den 15. til den
16. Det kan dermed se ut som om 1989 var et år da
smoltutgangen ble satt igang hovedsakelig av økende
vannføring, men vanntemperaturen kan ha hatt en
viss innflytelse.

I 1990 hadde vi ingen store topper i smoltutvand-
ringen. Vanntemperaturen var imidlertid høg allerede
fra slutten av mai (> 8 °C), og den første lille toppen i
utvandring med 80 smolt den 31. mai kom etter en
forutgående økning i vannstand men avtakende døgn-
middeltemperatur. Videre utover i juni var det noen
tilsvarende små topper i utvandringen, men tilsynelat-
ende uten sammenheng med vanntemperatur og
vannføring som begge var temmelig stabile i juni
måned.

Også i 1991 kom fella tidlig i drift (30. mai) på lav
døgnmiddeltemperatur (4 °C den 1. juni) og høg vann-
føring (61 cm den 31. mai). Det ble registrert 11 smolt i
fella den 31. mai. Deretter sank vannstanden og an-
tallet smolt sank til 0 til vi den 8. juni plutselig fikk 102
smolt i fella. Fra den 7. til den 8. juni fant det sted en
økning i vannstanden fra 41 til 49 cm samtidig som
døgnmiddeltemperaturen hadde økt til 9 °C. Den var
imidlertid 7,2 °C allerede den 4. juni, men da var
vannstanden 39 cm og tydeligvis for lav til å initiere
smoltutvandring. Den høge vannføringen sist i mai
initierte ikke stor smoltutvandring sannsynligvis fordi
vanntemperaturen var for lav, men da vanntempera-
turen ble høg nok var vannstanden for lav. Først den
8. juni da vannstanden hadde økt til 49 cm kom den
første smoltstimen.

Basert på observasjoner fra tidligere år var både
vanntemperaturforhold og vannstandsforhold gunstige
for utvandring da fella ble satt i drift 11992. De første 3
dagene ble det imidlertid registrert tilsammen bare 5
smolt i fella. Antallet økte til 48 den 8. juni uten at det
hadde skjedd noen økning hverken i vanntempera-
tureller vannføring. Vanntemperaturobservasjonene i
denne perioden ble foretatt ved hjelp av termomet-
er og er ikke døgnmiddeltemperaturer beregnet på
grunnlag av temperaturlogger. Det er derfor mulig at
døgnmiddeltemperaturen ville ha vært noe lavere,
men det ble som sagt ikke registrert noen tempera-
turøkning i perioden.
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Observasjonene fra 1993 viser en treg start på smolt-
utvandringen. Fella ble satt i drift 10. juni og den første
stimen (78 smolt) ble registrert den 18. juni. I dagene i
forvegen hadde det skjedd en økning både i vann-
temperatur og vannføring. Begge deler sank for så å
øke igjen mot den 25. juni da en ny smoltstim fulgte.
En kombinasjon av økning i vanntemperatur og vann-
føring ser med andre ord ut til å ha vært utløsende
faktor dette året.

Selv om det gikk få smolt 11994 forteller mønsteret i
utvandringen at til tross for høg vannstand i begynn-
elsen av driftsperioden, gikk det ikke ut smolt. Vann-
temperaturen var sannsynligvis lav og den ble første
gang målt til 4,6 °C den 16. juni. Den 18. juni passerte
døgnmiddeltemperaturen 6 °C og vannstanden økte
frem til den 22. og 23.6 da 15 og 19 smolt ble
registrert i fella. Med andre ord nok et år hvor det ser
ut til at en kombinasjon av vanntemperatur og vann-
stand initierte utgangen.

Observasjonene over smoltutvandringen fra Nedre
Mosvasstjern de fleste år tyder på at smoltutvand-
ringen initieres av en kombinasjon av økning i vann-
temperatur og vannstand. Dette kan tyde på at vann-
temperaturen må over en viss terskel før smolten
begynner å vandre for alvor. Når smoltutvandringen
først er kommet igang ser det ut til at den hoved-
sakelig følger mønsteret i vannføringen.

Øvre Mosvasstjern
Årene 1987, 1988 og 1989 i Øvre Mosvasstjern er for-
skjellige både når det gjelder mønster i smoltutvand-
ring og mønster i vanntemperatur og vannføring.

I 1987 vandret hovedtyngden av smolt ut i juli med
unntak av en markert topp i august. Den første lille
toppen i utvandring som kom i perioden 29.6-1.7, kom
i en periode hvor vannstanden sank, mens døgn-
middeltemperaturen økte fra 4,6 °C den 29.6 til 5,6 °C
den 1.7. Neste lille topp, som kom den 6. juli, kom
etter forutgående økning i vannstand, men ganske
konstant døgnmiddeltemperatur. Smoltutvandringen
var sen, idet den første fjerdeparten av smolten hadde
ikke passert før den 6. juli.

11988 vandret derimot det meste av smolten ut i juni
og vanntemperaturen var dette året høgere. Den
første toppen i utvandringen kom 21. juni etter forut-
gående økning i vanntemperatur og vannstand.

11989 fikk vi igjen en kald juni, faktisk kaldere enn i
1987. Til tross for dette gikk det meste av smolten ut i
løpet av juni med markerte topper som følger
mønsteret i vannføringen. Dette gjør året 1989 spesi-
elt interessant fordi de markerte toppene som vi hadde
18.-19. juni og 29.-30. juni fant sted på døgnmiddel-
temperaturer på henholdsvis 2,6-3,0 °C og 3,8-4,0 °C,
altså svært lave temperaturer. Vannføringen i 1989
skilte seg imidlertid fra de tidligere årene, idet den var
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langt høgere og med markerte svigninger. Toppene i
smoltutvandringen fulgte toppene i vannføringen.

De få årene vi har fra Øvre Mosvasstjern gjør det
vanskelig å trekke konklusjoner, men det er økning i
vannstand og vanntemperatur som synes viktigst som
utløsende faktorer for smoltutvandringen. Resultatene
her understreker imidlertid vannføringens betydning,
og året 1989 er spesielt interessant i så måte da en
høg vannføring ga smoltutvandring på ekstremt lave
vanntemperaturer.

Resultatene fra Nedre og Øvre Mosvasstjern tyder på
at en kombinasjon av økning i vanntemperatur og
vannstand er utløsende faktor for smoltutvandringen.
Basert på observasjoner fra enkelte år kan det være
fristende å tillegge vannføringen større vekt enn vann-
temperaturen. Etter at smoltutvandringen er kommet
igang synes den å følge mønsteret i vannføringen.
Tilsvarende observasjoner fra samme type smoltfelle i
Litjvasselva i Vefsnavassdraget viste at smoltutvand-
ringen begynte på synkende vannføring etter at
toppen på vårflommen var passert. Det så ut til å være
nær sammenheng mellom starten på smoltutvand-
ringen og vanntemperaturen, og at vanntemperaturen
måtte opp i 9-10 °C for at store mengder smolt (>
100/natt) skulle vandre ut. Men også i Litjvasselva var
det slik at når vanntemperaturen først hadde nådd 10
°C og holdt seg der, så fulgte mønsteret i smoltut-
vandringen mønsteret i vannføringen (Johnsen et al.
1991).

Munro (1965a, sitert etter Harris 1973) hevder at selv
om en økning i vannføring assosiert med et regnskyll
kanskje var den viktigste faktor for å få smolt til å
vandre ut av innsjøen, var også vindretningen nesten
like viktig. En sterk vind som blåste mot utløpet ble
ofte etterfulgt av et stort antall smolt i fella, og motsatt
ble sterk vind i motsatt retning ofte etterfulgt av lav
fangst i fella selv om vannføringen hadde økt. Vi har
ingen observasjoner av vindretning eller vindstyrke fra
Mosvasstjernene og kan derfor ikke si hvorvidt disse
har spilt noen rolle.

Flere forfattere har vurdert vanntemperaturen som en
viktig faktor for starten på smoltutvandringen (White
1939, Østerdahl 1969, Bagliniere 1976, Solomon
1978). Noen har understreket betydningen av en
terskeltemperatur (10 °C) for at utvandringen skal
komme igang (Elson 1962, Østerdahl 1969, Jessop
1975). I Imsa fant Jonsson & Ruud-Hansen (1985) at
tidspunktet for starten på smoltutvandringen ikke ble
utløst av en bestemt vanntemperatur eller et bestemt
antall døgngrader, men ble kontrollert av en kombi-
nasjon av aktuell temperatur og temperaturøkninger i
vannet i løpet av våren. I noen elver faller smolt-
utvandringen sammen med en økning i vannføringen
(Northcote 1984). I Orkla fant Hesthagen & Garnås
(1986) at smoltutvandringen begynte tidlig i mai og
varte til omkring 10. juni. Utvandringen ble initiert av
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den første toppen i vannføring større enn 100 m-31s
når vanntemperaturen var 2-3 °C. De fant at signi-
fikant flere smolt vandret ut når vannføringen økte
fulgt av et fall i vanntemperaturen enn under motsatte
forhold. Hvidsten et al. (1995), som fortsatte og utvidet
undersøkelsene i Orkla til perioden 1980-92, konklu-
derte med at smolten begynte utvandringen ved
vanntemperaturer mellom 1,7 °C og 4,4 °C. Ut-
vandringen var vanligvis over når vanntemperaturen
nådde 10°C. Smolten samlet seg i stimer og de fleste
vandret ut om natten. Utvandringen var relatert til
vannføring, vanntemperatur, negativ endring i vann-
temperatur, endring i vannføring og månefasen. Det
var også indikasjoner på at smolt fra øvre deler av
vassdraget stimulerte smolt lengre nede til utvandring
og skapte dermed stimer av utvandrende smolt
(Hvidsten et al. 1995). I Altaelva vandrer smolten ut
ved vanntemperaturer på 8-10 °C ca. en måned etter
at vårflommen har kulminert (Heggberget et al. 1993).
Saksgård et al. (1992) nevner at smoltutvandringen i
Altaelva også hadde sammenheng med månefasen.

5.6.4 Utvandring gjennom Nedre
Mosvasstjern

Eksperimenter for å teste laksungers vandring gjen-
nom en skotsk innsjø viste at retningen og hastigheten
som laksungene beveget seg med var omtrent den
samme som for overflatevannet (Thorpe et al. 1981).
Utsettingseksperimenter med merket villsmolt og opp-
foret smolt ovenfor og i innsjøene i Imsa-vassdraget
viste at disse smoltene ble betydelig forsinket på
utvandring sammenliknet med smolt som ble satt ut i
hovedelva nedenfor innsjøen (Hansen et al. 1984).
Smolt av innsjølevende laks som Sockeye-laks,
Oncorhynchus nerka  (Groot 1965) vandrer aktivt
gjennom innsjøer raskere enn vannstrømmen. Det er
lite som tyder på at laks har en slik aktiv vandring
gjennom innsjøer (Thorpe 1983). Den korte tiden som
enkelte smolt brukte (1 dag) fra fella i Øvre Mos-
vasstjern til fella i Nedre Mosvasstjern kan imidlertid
tyde på en aktiv vandring.

At ingen smolt som ble satt ut etter 14. juli i 1988 ble
gjenfanget i Nedre Mosvasstjern kan tyde på at smolt
som vandrer ut så sent har mindre vandringslyst og
lettere for å avbryte utvandringen. Men det kan også
tenkes at denne fisken var kommet lengre i smolti-
fiseringen og ble mere påvirket av merkingen slik at
den døde eller ble lettere utsatt for predasjon enn fisk
som hadde vandret ut tidligere.

5.6.5 Smoltstørrelse

I Snøfjordvassdraget varierte lengden på 2 345 smolt
som ble merket mellom 10 og 33 cm, med et gjen-
nomsnitt på 18,1 cm i perioden 1956-64 (Berg 1969).
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I Pepper et al.'s (1985) studie var 2-års smolt betydelig
mindre enn 3-års smolt. 4-åringene var noe større enn
3-åringene i gjennomsnittsstørrelse, men oppnådde
ikke samme økning som den som ble registrert fra 2 til
3-års smolt. I løpet av den 4 år lange undersøkelses-
perioden ble det registrert økende smoltstørrelse
sammen med avtagende overlevelse fra yngel til smolt
blant årsklasser, og dette er i overenstemmelse med
tetthetsavhengige effekter (Johnson 1965, Fraser
1969, Goodland et al. 1974, Mortensen 1977, Gee et
al. 1978, gjengitt etter Pepper et al. 1985).

Smolten var gjennomgående størst i Øvre Mosvass-
tjern, og dette har sannsynligvis sammenheng med en
høgere gjennomsnittsalder i Øvre Mosvasstjern enn i
Nedre Mosvasstjern. At minimumsstørrelsen også var
vesentlig høgere i Øvre Mosvasstjern enn i Nedre
Mosvasstjern kan tyde på at veksthastigheten har
innflytelse på "terskelstørrelsen" for smoltifisering. At
maksimalstørrelsen også var større i Øvre Mos-
vasstjern kan tyde på at dårlige vekstforhold forår-
saker at en del fisk bruker lang tid på å "bestemme
seg" for om de skal vandre ut eller ikke.

5.6.6 Smoltalder
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I begge lokalitetene opplevde vi en betydelig økning
i smoltalderen i løpet av undersøkelsesperioden.
Denne økningen reflekterer redusert vekst hos laks-
ungene som følge av økt konkurranse om næring og
plass, og har stor betydning for produksjonen av
smolt. Symons (1979), som refererer til forhold i
rennende vann, antyder en gjennomsnittlig maksimal
smoltproduksjon på 5 smolt/100 m-2 for 2-årig smolt, 2
smolt/100 m-2 for 3-årig smolt og 1 smolt/100 m2 for 4-
årig smolt basert på beregninger av dødelighet og
undersøkelser av biotopkrav hos ungfisk. Med andre
ord en 5-dobling av smoltproduksjonen dersom smolt-
alderen reduseres fra 4 til 2 år. Det er grunn til å tro at
man har liknende forhold også i innsjøer.

Smoltalderen var gjennomgående høgest i Øvre Mos-
vasstjern, og dette i tillegg til at smolten de fleste år
var større i Øvre Mosvasstjern, er et uttrykk for at
fisken vokste dårligere her enn i Nedre Mosvasstjern. I
begge lokalitetene "stabiliserte" smoltalderen seg på
mellom 3 og 4 år. I et materiale av voksen laks fra
Austervefsna innsamlet i 1974 ble det funnet en
gjennomsnittlig smoltalder på 3,6 år (Johnsen 1976).

I Pepper et al.'s (1985) undersøkelse i Canada fore-
gikk smoltregistreringene over en 4-års periode etter 3
år med yngelutsetting. Det første året var det bare 2-
års smolt, men de etterfølgende utvandringene bestod
av en økende andel 3-års smolt.
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5.6.7 Kjønnsfordeling

I den utvandrende smolten fra Nedre Mosvasstjern var
det overvekt av hunner i to av årene mens det i de
øvrige år ikke var noen forskjell i kjønnsfordeling.
Overvekt av hunner er vanlig i populasjoner av ut-
vandrende smolt (Pentelow et al. 1933, Jones 1949,
Vibert 1950, Østerdahl 1969, Power 1969, Lundquist
et al. 1988). I materialet fra Øvre Mosvasstjern var det
ingen forskjell mellom kjønnene. Overvekt av hunner i
populasjoner av utvandrende smolt kan forklares med
stor andel kjønnsmodne hanner i populasjonen av
laksunger (jf. Power 1969). Det var imidlertid en be-
tydelig andel kjønnsmodne hanner i ungfiskmaterialet
både fra Nedre Mosvasstjern og fra Øvre Mosvass-
tjern. Dette tyder på at mange av hannene smolti-
fiserte våren etter at de hadde vært kjønnsmodne. I
smoltmaterialet ble det funnet 9 hannfisk som hadde
vært kjønnsmodne i Nedre Mosvasstjern i 1987 og en
hannfisk som hadde vært kjønnsmoden samme år i
Øvre Mosvasstjern. Det må imidlertid tas i betraktning
at når smoltutvandringen finner sted såvidt sent som
den gjør i Mosvasstjernene, vil det være vanskelig å
fastslå om en laksunge var kjønnsmoden høsten før.

5.7 Utsetting av ensomrige og
ettårige laksunger

Tilsammen 2,7 % av de ettårige laksungene ble kon-
trollert i smoltfella de to påfølgende år etter utsetting. I
en Canadisk undersøkelse hvor det ble satt ut 12.777
ettåringer i en innsjø ble 36 % kontrollert på utvandring
gjennom smoltfella på utløpet fra innsjøen (Frantsi et
al. 1972). I tillegg ble ytterligere 5 050 (40 %) fanget i
innsjøen etter at utvandringen var over.

Hansen (1987) fant at til tross for tette populasjoner av
aure, røye og sik i Storevatnet i Imsavassdraget over-
levde de utsatte ensomrige laksungene i relativt stort
antall (9,4 %) til smoltstadiet. Selv om innsjøen ikke
var et normalt habitat for laksungene så viser dette at
de kunne konkurrere effektivt med de andre fiske-
artene (Hansen 1987).

Den lave gjenfangsten av de ettårige laksungene kan
skyldes at de vandret ut til tider da smoltfella ikke var i
drift. Hansen (1987) fant at laksunger utsatt som
ensomringer i en innsjø vandret ut i løpet av hele
sommeren i motsetning til den ville smolten som
hovedsakelig vandret ut i mai måned. Men det kan
også skyldes at fisken hadde overlevd dårlig under de
ekstreme forhold som det tross alt er i Nedre Mos-
vasstjern. Det er også en mulighet for at en del av
fisken kan ha vandret ut samme høst som de ble satt
ut da gjennomsnittsstørrelsen ved utsetting var hele
136 mm (120-171 mm).
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5.8 Smoltmerking

Smolt som merkes på utvandring er løs i skjellene og
har derfor lett for å bli skadet av merkingen, og det vil
influere på gjenfangsten. Smoltmerkingene har gitt
varierende gjenfangster, og de dårligste gjenfangstene
er fra de øverste utsettingsområdene, noe som
skyldes at den merkete smolten har lang veg og
mange vanskelige hindringer å forsere på sin veg til
sjøen. De beste gjenfangstene er fra utsettingene i
Klubbvasselva som ligger mindre enn 20 km fra
Vefsnas utløp i sjøen.

Gjenfangstene viser at smolt som har vokst opp i
Mosvasstjernene er levedyktig ved at den har gitt
gjenfangster som ligger i den størrelsesorden som kan
forventes fra slike merkinger. Samtidig med de 246
smolt fra Mosvasstjernene som ble satt ut i Klubb-
vasselva i 1988 ble det også satt ut 254 merkete smolt
fra Litjvasselva i Vefsnavassdraget. Denne smolten
var også Vefsnalaks satt ut som yngel, men hadde
vokst opp i rennende vann i Litjvasselva og var fanget
i felle under utvandring. Av de 256 merkete smolt fra
Litjvasselva har vi 3 gjenfangster (1,2 %) mens de 246
smolt fra Mosvasstjernene ga 7 gjenfangster (2,8 %).
Forsøket ble gjentatt i 1989 med 150 smolt fra Mos-
vasstjernene (innsjø) som ga 1 gjenfangst (0,7 %) og
med 214 smolt fra Litjvasselva og Klubbvasselva
(rennende vann) som ga 5 gjenfangster (2,3%). Det er
med andre ord ingen ting som tyder på at den smolten
som har vokst opp i Mosvasstjerne gir dårligere
gjenfangst enn den smolten som er vokst opp på
rennende vann. Dette er i overensstemmelse med
Pepper et al. (1985), som konkluderer med at over-
levelse til voksen laks i sjøen av smolt som har vokst
opp i innsjø er sammenliknbar med smolt som har
vokst opp i rennende vann. Harris (1973) opp-
summerte resultatene fra britiske arbeider og generelt
vokste innsjøoppdrettete laksunger bedre, smolti-
fiserte tidligere og hadde en bedre overlevelse til
smoltstadiet sammenliknet med laksunger som vokste
opp i rennende vann i nærliggende elver. Av 2 345
utvandrende smolt som ble carlinmerket i Snøfjord-
vassdraget ble det rapportert 21 gjenfangster eller 0,9
% (Berg 1969).

Av de 25 gjenfangstene vi har totalt av den merkete
smolten fra Mosvasstjernene er 9 gjort i elv, og av
disse er 8 fra Vefsna. Dette gir en feilvandringsprosent
på 11. Av de 21 gjenfangstene fra Berg's (1969)
materiale fra Snøfjord ble 3 gjenfanget i Snøfjord-
vassdraget og 1 ble gjenfanget i Lafjordelv. Dette gir
en feilvandringsprosent på 25. Villsmoltmerkinger i
Figgjo og Loneelv har gitt feilvandring på henholdsvis
13,8 og 14,5 % (Hansen 1983). Feilvandring hos vill-
smolt utsatt i Imsa varierte mellom 0 og 25 % med et
gjennomsnitt på 9,5 % for perioden 1981-87 (Jonsson
et al. 1991). Vi kan slå fast at smolten fra Mosvass-
tjernene ikke har større feilvandring enn hva som er
«normalt» for villsmolt.
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6 Havbeite med «villsmolt»
- erfaringer og muligheter

Undersøkelsene i Mosvasstjernene kan oppsummeres
slik:

de tidligste yngelutsettingene ga meget god over-
levelse til smolt
de tidligste yngelutsettingene ga meget god vekst
og resulterte i stor andel av ung (2-årig) smolt,
mens de senere utsettingene resulterte i smolt av
"normal" alder (3-4 år) for vassdraget.

-

årvisse yngelutsettinger i store antall ga økt kon-
kurranse og store reduksjoner i overlevelse og til-
vekst

- smolten som ble produsert hadde et utvandrings-
mønster som tilsvarte utvandringsmønsteret hos
villsmolt
ingen hunnlaksunger ble funnet stående igjen i
innsjøene og mange av de hannlaksungene som
ble kjønnsmodne vandret senere ut som smolt

-

merkeforsøk ga gjenfangster som kan sammenlikn-
es med smolt oppvokst i rennende vann og feil-
vandring som kan sammenliknes med villsmolt.

Disse resultatene gir sammen med lignende doku-
mentasjon fra andre undersøkelser i inn- og utland
lovende utsikter for produksjon av smolt i naturlige
vannsystemer. Gode resultater avhenger av yngelpris
og overlevelse fra yngel til smolt. Yngelprisen avheng-
er av ornkostninger ved innsamling og oppbevaring av
stamfisk og drift av klekkeri. Overlevelse fra yngel til
smolt avhenger av valg av utsettingslokaliteter, riktig
utsettingstidspunkt, utsettingsmetode o.l. og her krev-
es forarbeid og innsikt for at resultatet skal bli så bra
som mulig.

På bakgrunn av vår foreløpige viten kan vi konkludere
slik:

Utsetting av laksyngel i innsjøer kan være "lønnsomt" i
den forstand at det kan resultere i produksjon av billig
smolt med kvalitet tilsvarende villsmolt. Villsmolt har
følgende fordeler sammenliknet med anleggsprodusert
smolt:

den kan produseres billigere

-

den har bedre overlevelse i sjøen

-

den gir mindre feilvandring
den gir ingen genetisk påvirkning/forurensning

Følgende forhold må imidlertid iakttas:
på grunn av sterk intraspesifikk konkurranse bør
utsetting ikke foregå årvisst i en og samme lo-
kalitet, men med års mellomrom avhengig av
temperatur- og næringsforhold på lokaliteten
som utsettingslokaliteter foretrekkes innsjøer med
færrest mulig andre fiskearter og med tynne be-
stander av annen fisk
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lokaliteter med lave vanntemperaturer bør unngås,
og utsetting bør ikke finne sted før vanntempera-
turen har nådd 8 °C
utsettingslokaliteten bør ha god vanngjennom-
strømning særlig om våren og forsommeren i den
viktige smoltutvandringsperioden da laksungene
ellers ville kunne få vanskeligheter med utvand-
ringen.

Norske vassdrag har et stort potensiale for produksjon
av laksunger i deler av vassdragene som laksen ikke
har naturlig adgang til. Dette potensialet omfatter både
innsjøer og rennende vann. Gjennom tidligere tiders
kultiveringsvirksomhet ble det satt ut betydelige
mengder laksyngel i norske vassdrag. Produksjonen
av laksunger fra slike utsettinger kunne bli meget stor,
og slike utsettinger var årsak til stor oppgang i lakse-
fisket i elver som f.eks. Sandvikselva, Korsbrekkeelva,
Driva m.fl. (Aass 1970). De beste resultatene har vi fra
Sandvikselva ved Oslo hvor utsettinger i elver og
bekker ovenfor lakseførende strekning ga godt tilslag
til smolt. I slutten av 1960-årene var det på grunn av
forurensning nesten ingen naturlig reproduksjon i
vassdraget. Likevel kom det tilbake store mengder
laks som hovedsakelig måtte vært utsatt som yngel
ovenfor lakseførende strekning (Anon. 1983).

Størrelsen på utsettingsområdene er imidlertid kjent
bare fra noen få norske vassdrag hvor såkalte «boni-
teringsundersøkelser» er gjennomført. Det vil si at
man har kartlagt elvestrekninger ovenfor lakseførende
deler og vurdert deres egnethet som oppvekstområde
for laksunger. I 1984 ble det gjennomført en boni-
teringsundersøkelse av Vefsnavassdraget. Det ble
kartlagt totalt 2,9 mill rn2 oppvekstareal på elv opp-
strøms lakseførende deler (Guldseth 1985). Med en
gjennomsnittlig smoltproduksjon på 1 smolt/100 m2 vil
disse arealene kunne yte et årlig tilskudd til smolt-
produksjonen i Vefsna på 29 000 smolt dersom de ble
utnyttet til utsetting av laksyngel. En del av disse
områdene har vært benyttet til utsetting av laksyngel i
mange år, og dette arbeidet har bidratt til å ta vare på
Vefsnastammen som er truet av utryddelse på grunn
av lakseparasitten  Gyrodactylus salaris.

En tilsvarende bonitering ble gjennomført av elve-
strekninger ovenfor de lakseførende deler i Surna og
Toåa (Eklo 1994). I Toåa er et område på 113 100 m2
godt egnet som oppvekstområde for laksunger og
tilsvarende i Surna har vi et areal på 300 110 m2. I
disse områdene er det realistisk å forvente en smolt-
produksjon på minimum 2 smolt/100 m2 og dermed vil
utsettinger kunne produsere 2 200 smolt årlig i Toåa
og 6 000 smolt årlig i Surna. Dette vil utgjøre betyde-
lige tilskudd til smoltproduksjonen i vassdragene.

Disse spredte resultatene fra gjennomførte bonitering-
er viser at det eksisterer et stort potensiale i norske
vassdrag for produksjon av smolt ovenfor laksens
naturlige utbredelsesområde. Disse områdene kan
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dersom de blir utnyttet, yte et betydelig bidrag til
populasjonen og dermed til antall tilbakevandrende
laks i det enkelte vassdrag. Dette vil bety både en
styrking av populasjonen og et økt fiske.
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Vedlegg 1. Temperaturdata fra Nedre og Øvre Mosvasstjern i 1986 og 1987

Data

Dyp (m)

Nedre Mosvasstjern

St. 1

°C Dyp (tn)

St.  2

°C Dyp (m)

St.  3

°C Dyp (m)

St. 4

°C Dyp (m)

St.  5

°C Dyp (m)

St.6

°C

12.06.86 0.2 10.0 0.2 9.8 0.2 9.8 0.2 9.8 0.2 9.8 0.2 9.0

3.0 9.6 2.0 9.6 2.0 9.6 2.0 9.6 3.0 9.6 5.0 8.0

01.07.86 1.0 11.4 1.0 11.0 1.0 10.7 1.0 10.4 1.0 9.8 1.0 9.4

3.0 11.2 2.0 11.0 2.0 10.6 2.0 10.3 3.0 9.6 5.0 9.2

29.07.86 0.2 16.2 1.0 16.0 0.2 16.0 1.0 15.7 1.0 15.9 1.0 16.1

3.0 15.6 2.0 15.8 2.0 15.9 2.0 15.9 3.0 15.9 5.0 13.2

25.08.86 1.0 12.2 1.0 12.2 1.0 12.2 1.0 12.2 1.0 12.2 1.0 12.1

3.0 11.8 2.0 11.7 2.0 11.9 2.0 11.8 3.0 11.9 5.0 11.5

18.09.86 0.2 7.0 0.2 6.9 0.2 6.9 0.2 6.9 0.2 6.9 0.2 6.9

3.0 6.9 2.0 6.9 2.0 6.9 2.0 6.9 2.0 6.9 5.0 6.9

18.06.87 0.2 7.5 0.2 7.5 0.2 7.5 0.2 7.5 0.2 7.5 0.2 6.8

3.0 7.5 2.0 7.5 2.0 7.5 2.0 7.5 3.0 7.5 5.0 5.5

13.07.87 0.2 9.0 0.2 9.0 0.2 8.7 0.2 8.7 0.2 8.6 0.2 8.6

3.0 8.1 2.0 9.0 2.0 8.7 2.0 8.6 3.0 8.6 4.0 8.3

04.07.87 0.2 13.0 0.2 13.0 0.2 13.0 0.2 12.8 0.2 12.8 0.2 12.6

3.0 12.8 2.0 12.9 2.0 12.6 2.0 12.6 3.0 12.4 4.0 12.3

25.08.87 0.2 10.4 0.2 10.3 0.2 10.0 0.2 10.1 0.2 10.0 0.2 9.7

3.0 9.8 2.0 9.7 2.0 9.5 2.0 9.5 3.0 9.5 5.0 8.5

øvre Mosvasstjern

12.06.8t 0.2 7.0 0.2 7.0 ' 0.2 7.0 0.2 7.0 0.2 7.0 0.2 7.3

2.0 6.7 2.0 6.9 2.0 6.9 2.0 6.9 2.0 6.9 2.0 7.1

29.06.86 0.2 8.9 0.2 8.8 0.2 8.4 0.2 8.4 0.2 8.4 0.2 8.6

2.0 8.8 2.0 8.8 2.0 8.4 2.0 8.4 2.0 8.4 2.0 8.5

29.07.86 0.2 15.0 0.2 15.0 0.2 15.0 0.2 15.0 0.2 15.5 0.2 15.4

2.0 14.9 2.0 15.0 2.0 14.9 2.0 14.9 2.0 15.0 2.0 15.1

25.08.86 0.2 11.3 0.2 11.3 0.2 11.4 0.2 11.4 0.2 11.4 0.2 11.3

2.0 11.3 2.0 11..3 2.0 11.3 2.0 11.3 2.0 11.3 2.0 11.2

18.09.86 0.2 6.2 0.2 6.2 0.2 6.2 0.2 6.2 0.2 6.1 0.2 6.2

2.0 6.2 2.0 6.2 2.0 6.2 2.0 6.2 2.0 6.1 2.0 6.2

18.06.87 0.2 4.7

2.0 4.5 -

13.07.87 0.2 8.0 0.2 8.0 0.2 7.7 0.2 8.2 0.2 8.5 0.2 8.8

2.0 7.0 2.0 7.3 2.0 7.4 2.0 6.7 2.0 7.4 2.0 7.5

04.08.87 0.2 11.9 0.2 11.9 0.2 11.4 0.2 11.5 0.2 11.5

2.0 11.3 2.0 11.3 2.0 11.2 2.0 11.4 2.0 11.4

25.08.87 0.2 9.5 0.2 8.9 0.2 8.9 0.2 9.7 0.2 10.4

2.0 8.6 2.0 8.6 2.0 8.5 2.0 9.2 2.0 9.3
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Vedlegg 4. Kvantitative planteplanktonprøver fra Nedre Mosvasstjern
st. 2, 3, 4, 5 og 6 i 1987. Volum mm3/m3

St. 2

SRUPPER/ARTER Dato.> 8'0618870713870804870825

Chlorophyceae (Grønna1ger)
Chlaaydomonas sp.  (1.8) 4.8 5.4
Costariue sp, (b.20-22) .5
Mougeotia sp. 1.2
Docystis suboarina v.variabilis .2
Sua  6.7 3.4

Chrysophyceae (Sullalger)
Chroaulina sp. • .6 15.9 5.2
Chroaulina sp. (Chr.pseudonebulpsa 71 .5 .5
Chrysolykos skujai 2.2 .3
Cyster av Chryso/ykos skujai 1.2 1.2
Dinobryon crenulatua 1.3
Dinobryon sociale v.atericanum 6.2
Kephyrion horeale ,4 .6
lfse celler av Dinobryon spp. .2 3.1 -
Ochromonas sp. (d.3.5-41 2.4 5.3 19.8 10.1
Pseudokephyrion cf.tatricua 4.0 1.2
Små chrysolonader (<7) 2.5 4.8 36.4 22.7
Store chrysononader (>7) 1.5 2.0 16.2 8.1
cf.Bodo sp. - 256.3
Sua  6.4 13.4 107.3 305.8

Bacillariophyceae (ise1a1ger)
Tabellaria fenestrata .6
Sum  .6

Cryptophyceae
Rhodomonas lacustris (4v.nannoplanctica) .8
Sum  .8

Dinophyceae (Fureflagellater)
Gyanodinium cf.lacustre 3.3
Gymnodiniut sp.1 (1.14-15) 3.7 6.5
Peridiniue inconspicuuo .2 .3 1.1 .6
Ubest.dinpflagellat .4 1.4 3.7
Suo  .2 .7 9.5 10.9

My-alger

Sua  6.2 4.4 57.6 22.4

Total  12.8 25.8 178.6 339.1

© 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. 



Vedlegg 4 forts.

St. 3

SPd'PEF.AFTER

Cg1orophyreae (6rønnalger1
Cossarium margaritiferum
Cosearium sp. (b.22-24)
Euastrum bidentatue
Mougeotia sp 
Sus  

1hrysophycsae (Eullalger)
Chrooulina sp.
Ch-mmulina sp. (Chr.pseudonebulosa
Chrysolykos skujal
Cyster av Chrysolykos skujai
:yster av chrysophyceer
Dinotryon cy1indricum yar,alpidum
Dinobryon sociale v.ater.
Lfse celler Dingbryon spp.
Ochromonas sp. (d.3.5-4)
Pseudolsphyricn angulosum
Fseudokephyrion cf.tatrIcum
Sai ohrysomonader (<7)
Store chrysomonader (>7)
SUk  

Sacil!ar:upbycsae (hisslalw)
CycIotella cf.glomerata
labellaria flocculosa
Su:  

Cryptophycsae
Cryptoionas spp. (1=24-:81
Eum  

Dinophyce'se (Fureflagellater1
Sysoodinium cf.lacustre
Symnodinium sp.I (1=14-15)
Peridinium inconspicuum
Ubsst.dinoflagellat
Sut  

My-almsr

Sua

Dato.: 870618 870713 870804

2.1
.2

2.6
1.0
5.9

4.0
2.2
.3

6.6

5.8

5.1
1.0
12.3

.1
1.4
1.5

.4

.4

.3

.3

.6

-
.2
.2

1.3
.3
2.6
.e
.4

8.4
1.7
16.1

4.9
23.1
6.1
65.8

1.2
6.5
5.2
2.8
15.8

5.7 10.3 17.3

Total  12.4 31.8 99.1

St. 4

6RUPPER/ARTER Dato.) 870618 870713 870804 87(825

Chlorophyceae (Grønnalger)
Chlamydosonas sp. (1.8)
Cosmarium sphagnicolum v.pachygonum
Sum  

• Chrysophyceae (Gullalger)
Chromulina sp.
Chrysolykos skujai
Cyster av Chrysolykos skujai
Cyster av chrysophyceer
Dinobryon crenulatua
Dinobryon sociale v.americanum
Kephyrion boreale
Løse celler Dinobryon spp.
Ochromonas sp. (d.3.5-4)
Pseudokephyrion cf.tatricum
Små chrysomonader (<7)
Store chrysoeonader (17)
cf.Bodo sp.
Sua  

Bacillariophyceae (Kise1a1ger)
Cyclotella glomerata
Tabellaria f1occulosa
Sut  

Cryptophyceae
Cyathosonas truncata
ratablepharis ovalis
Sum  

Dinophycsae (Fureflagellater)
Gymnodinium cf.lacustre
Gymnodinium sp.I (1=14-15)
Peridinium inconspicuum
Ubest.dinollagellat
Sum  

My-alger

Sum  

Total  

.6 .6

.3
.6 .6 .3

5.7 3.4

-

2.6 1.1
1.9 .6

.4 -
.4 .4
7.9 .8
.3
1.7 1.3

2.2 4.5 13.0 15.3

3.4
2.6 4.0 21.5 15.0

10./ 20.2
6.2

4.9 8.9 68.5 64.3

.2 .9
.3

-

.3 .2 .9

.3
.4

.3 .4

.5 1.2 1.2 17.4
3.3

-

1.0 2.5
2.2 10.-0

.5 2.2 5.9 30.7

6.7 7.8 16.7 21.7

12.1 20.2 92.3 117.9
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Vedlegg 4 forts.

St. 5

SRUEPER/AETSR Datom) 870804

Chlorophyceae fGrannalger1
Euastruo hinele
Sug  

Chrysophyceae (Sullalger)
Cbromu1ina sp.
Chrysolykos skujai
Dinobryon soc1a1e y.atericanum
l?ae celler Dinobryon spp.
Ochrogonas sp. td=3.5-41
,saudokephyrion cf.tatricug
SA chrysotonader f<71
Store chrysotonader f>71
Sua  

Pacil2ariophyceae Mise1alger1
Cyc1otel1a glomerata
Sua  

Din:phyceie (Furef1age1later)
Sytnodiniug c4.1acustre
Sionodinius sp.1 fla14-151
Paridiniun inconspicuut
Chest.tinoflagelIat
Sut  

m-aloar

.8

.s

2.8
.3
3.5
.9

14.0
2.3
15.4
18.2
57.2

.4

.4

Sua  14.2

St. 6

BRUPPERIARTER Datoa> •7(16887C825

Ch1orop0yceae (8rtnra1gar:
Euistrut ansatug
Sum  

Chrysophyceae ;Gu11a1ge,-)
Chrotulina sp.
Dinohryon crenulatue
Dincbryon sociale v.atericanut
Ochrotonas sp. idm3.5-4)
Fseudokephyrion cf.tatricua
Saa chrysotonader ((7)
Store cbrysomonader(>7)

Sut  

Dinophyceae ffureflagellater)
Sytnodinium cf.lacustre
Ubest.dinof1age11at
Sum  

2.0

2.6

2.3

5.0

.4

.4
5.8

5.3
5.1
20.3

.3

.s

My-alger
10.0
.8 Sum  7.3  9.7
2.2
1.2
14.3 Total  14.8 31.1

87.0
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Vedlegg 5. Kvantitative planteplanktonprøver fra Øvre Mosvasstjern st. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i 1987. Volum mm3/m3

St.

BRUPPER/ARTER

Chrysophyceae ffiullalger1
Chrysolykos skujai
Cyster av Chrysolykos skujai
Ochromonas sp. fd=3.5-4/
Stå chrysosonader 1(7)
cf.Bodo sp.
Sus  

Bacillariophyceae Wiselalger1
Eunotia tridentula
Sum  

Dinophyceae fFufeflagellater1
Sysnodiniun sp.1 11.14-151
Perid(nius inconspicuum
Sus  

My-alger

Sue  

Total  

Dato.) 870714

.2

.2
4.7

4.9
.3

10.1

.5

.å

.3
1.0

8.7

20.3

St. 2

SRUPPER/ARTER

Chlorophyceae fSrenna1ger1
Cosnarius granatus
Mougeotia sp 
Scourfieldia cordiforøis
Sui  

Chrysophyceae (6ullalger1
Chrosulina sp.
Chrysolykos skujai
Cyster av Chrysolykos skujai
Cysteravchrysophyceer
Dinobryon sociale v.asericanun
løse celler Dinobryon spp.
Ochromonas sp. (d=3.5-4)
Pseudokephyrion cf.tatricum
Pseudokephyrion entzii
Sså chrysosonader ((7)
Store chrysotonader 1)71
Ubest.chrysophycee
Sua  

Bacillariophyceae Wiselalgerl
Achnanthes sp. f1=15-251
Eunotia tridentula
Tabellaria flocculosa
Sum  

Dinophyceae ffureflagellater)
Sysnodinium cf.lacustre
Sysinodiniu. sp. (6.28-30,1=33-36)
Peridinium inconspicuus
Peridinium umbonattm
Ubest.dinoflagellat
Sun  

My-alger

Sus  

Dato=> 870714 870204 870825

1.5

.1
1.5 .1 .2

1.5 .4
.6 .5

.2
1.6 .3

4.7 .8
1.9 .4

7.1 7.1 7.9
1,1 .5
.2 -

6.7 8.5 9.3
1.0 8.1

.2
16.3 25.6 28.5

.5

.5
1.0 .3
1.0 .9 .3

4.4 3.7
2.2 2.2
1.: .6
4.0 -
.9 1.9

12.8 8.4

8.5 9.0 11.8

Total  27.2 48.4 49.3

© 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. 



Vedlegg 5 forts.

51. 3

SRUPPER/ARTER

Chlorophyceae (6rønna1ger)
Cesearium granatum
Cosearium eargaritiferue
Cosearium montanut
Docystis subearina v.variabilis
Sum  

Chrysophyceae (Gullalger)
Chrotulina sp.
Chrysolykos
Cyster av Chrystilykos skujai
Cyster av chrysophyceer
Dinobryon crenulatue
Dinotryan sociale v.americanum
lpse celler Dinobryon spp.
Ochromonas sp. (d.3.5-4)
Pseudokephyrion cf.tatricult
Pseudokephyrion entzii
Små chrysomonader 1(71
Store chrysomonader (>7)
Sum  

8aci1lariophyceae (Kiselalger)
Achnanthes sp. (1.15-251
Eunotia tridentula
Tabellaria flocculosa
Sua  

Dinophycee (Fureflagellater)
Symnodinium lacustre
Gyenodinium uberrieue
PeridNiue inconspicuue
Ubest.dinoflagellat
Sue  

My-alger

Sum  

Total  

Dato.> 870714 870804 870825  SRUPPER/ARTER  Dato.> 870714 870804 870825

.7
3.2

1.0
.2

1.0 3.2 .9

.2 1.0
.2 .8 .3

.2
1.4 .7

.9
1.3 .8
.4 1.3

5.3 7.7 9.6
.6 -
.2 .3

4.7 8.5 11.5
2.0 9.1 11.1
13.5 29.4 37.0

.4 .4
.5

.5 .6 1.1

.9 1.1 1.5

10.0 2.2
2.2

.3 .6

.5 2.5
10.7 7.5

6.0 10.2 7.7

21.4 54.6 54.7

St. 4

Chlorophyceae (firønnalger)
Coccoeyzalignende gr.alger.
Cosaarium sp. (6.18-201
Coseariue sp.2 (1.10,6=12)
Kougeotia sp.
Docystis lacustris
Ubest.cocc.gr.alge (Chlorella sp.?)
Sum  

Chrysophyceae (Sullalger)
Chroeulina sp.
Chrysolykos skuja)
Cyster av Chrysolykos skujai
Cyster av chrysophyceer
Dinobryon crenulatus
Dinobryon cylindricue var.alpinueL
Dinobryon sociale v.americanum
Kephyrion boreale
Ochroaonas sp. (d.3.5-4)
Pseudokephyrion entzi1
Smi chrysomonader (<7)
Store chrysomonader (>7)
Sum  

Bacillariophyceae (Kiselalger)
Cyclotella glomerata
Goaphonema sp.
Tabellaria flocculosa
Sus  

Cryptophyceae
Cryptomonas sp.2 (1.15-18)
Sum  

Dinophyceae (Fureilagelliter)
Symnodinium sp.1 (1.14-15)
Peridinium inconspicuut
Ubest.dinoflagellat
Sum  

My-alger

1.6 2.5
.3

.1
1.6 4.9 .4

.2
3.5

1.6 6.8 6.6

.6

.7

6.5

4.5
4.0
16.8

-
.5 .2

2.1
.6

24.9
1.2
33.2
24.3
87.8

.s
1.6
2.4

.5

.3

.8

1.2
.6

.4

4.2

10.4
.3

14.2
14.2
44.3

.2

.5

.7

2.5
2.5

.6
4.7
5.3

Sum  9.8 25.0 7.0

Total  31.4 119.7 66.4
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Vedlegg 5 forts.

St. 5

6RUPPER/ARTER Dato.) 870714 870825

Chlorophyceae 16rønnalger1
Coccomytalignende gr.alger
Cosmarium sp. (b=18-20)
Cosmarium sp.2 11.-40,1).121
Mougeotia sp 
Docystis lacustris
Sum  

Chrysophyceae fflullalger1
Chrysolykos skujai
Cyster av Chrysolykos skujai
Cyster av chrysophyceer
Dinobryon cylindricum var.alpinut
Ochromonas sp. (d=3.5-4)
Små chrysomonader (<7)
Store chrysomonader (>7)
Ubest.chrysomonade (Ochromonas sp.?)
Sum  

Pacillariophyceae (Kiselalger)
Cyclotella gluerata
Eunotia tridentula
Sotphoneta sp.
Tabellaria f1occulosa
Sut  

Dinophyceie (Fureflagellater)
Peridinium inconspicuum
Ubest.dinoflage11at
cuo  

My-alger

T,tal  

.9 .3
1.2

.3

.1
3.0 .7

.2
-
.7
.1
8.2
9.5
4.0

22.6

1.0

- .3
.3
.7

11.6
10.9
6.1
.6

30.6

.s
.2
.6 .6
1.9 1.1

1.0
.6 !.1
.6 2.0

Sue  8.2 7.8

36.4 42.3

St. 6

BRUPPER/ARTER Dato=> 870714

Chlorophyceae (6rønnalger)
Coccomralignende gr.alger
Cosoarium sp. (1=6-10,11.13-10)
Sum  

Chrysophyceae 1Bullalgerl
Ochrotonas sp. 1d.3.5-41
Pseudokephyrion entzli
Stå chrys000nader (<7)
Store chrysomonader (:7)
Sum  

Bacillariophyme Wiselalger1
Eunotia tridentula
Tabellaria flocculosa
Sum  

My-alger

Sue  

Total  

.9

.1
1.0

5.8
.2
7.1
3.0
16.1

.5

.s

.9

6.2

24.3
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Vedlegg 6. Antall og biomasser av dyreplankton i Mosvasstjernene 1986 og 1987

Lokalitet: Nedre Mosvasstjem
Dato: 12.06.86

Lokalitet: Nedre Mosvasstjern
Dato: 01.07.86

Art:
Antall/m3

st i St. 2 St 3 St. 4 St 5 St. 6

Antall/rn3

Gj.snitt

Biomasse Biomasse

Gj.snitt mg/m3 Gj.sn. mg/rn2

Cladoeera

Holopedium gibberum 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Daphnia longispina 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Bosmina longispina 267 2400 0 0 0 0 1333 4,97 14,07

Copecoda 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Heterocope saliens ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Heterocope saliens cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptomus laticeps ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptomus laticeps cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cyclops scutifer ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cyclops scutifer cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cladocera total 267 2400 0 0 0 0 1333 4,97 14,07

Copepoda total 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Zooplankton total 267 2400 0 0 0 0 1333 4,97 14,07
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Vedlegg 6 forts.

Lokalitet: Nedre Mosvasstjern
Dato: 29.07.86

Lokalitet: Nedre Mosvasstjern
Dato: 25.08.86

Art:
Antall/m3

St.1 SL 2 St 3 SI 4 SL 5 St.6

Antall/m3

Gj.snitt

Biomasse Blomasse

Gj.snitt mg/m3 Gj.sn. mg/m2

Cladocera

Holopedium gibberum 0 0 0 0 0 160 27 0,22 0,62
Daphnia longispina 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Bosmina longispina 4800 4000 4700 5200 2333 3120 4026 22,37 63,38

Copepoda 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Heterocope saliens ad. 0 0 0 0 0 0 o 0,00 0,00

Heterocope saliens cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptomus laticeps ad, 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptomus laticeps cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cydops scutifer ad. 0 100 0 200 0 0 50 0,27 0,75
Cydops scutifer cop. 0 0 0 400 0 0 67 0,29 0,83

Cladocera total 4800 4000 4700 5200 2333 3280 4052 22,59 64,00
Copepoda total 0 100 0 600 0 0 117 0,56 1,58
Zooplankton total 4800 4100 4700 5800 2333 3280 4169 23,15 65,5-8

Art:
Cladocera

Antall/m3

st  i St. 2 St. 3 St.4 St 5 St. 6

Antall/m3

Gj.snitt

Biornasse Biomasse

Gj.snitt rng/m3 Gj.sn. mg/rn2

Holopedium gibberum 0 0 100 0 0 80 30 0,25 0,70
Daphnia longispina 0 100 o o o 0 17 0,09 0,24
Bosmina longispina 5334 1800 6200 9900 24468 7400 9184 42,10 119,27

Copepoda 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Heter000pe saliens ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Heterocope saliens cop. 0 0 0 0 0 0 o 0,00 0,00

Arctodiaptomus laticeps ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptomus laticeps cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cyclops scutifer ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cyclops scutifer cop. 0 0 100 0 0 0 17 0,07 0,21

Cladocera total 5334 1900 6300 9900 24468 7480 9230 42,43 120,21
Copepoda total 0 0 100 0 0 0 17 0,07 0,21
Zooplankton total 5334 1900 6400 9900 24468 7480 9247 42,50 120,42
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Vedlegg 6 forts.

Lokalttet: Nedre Mosvasstjern
Dato: 18.09.86

Lokalitet: Nedre Mosvasstjera
Dato: 18.06.87

Art:
Antal11m3

St. 1 St. 2 St. 3 St 4 St. 5
Antall/m3

St.6 Gj.snitt

Biomasse Biornasse

Gj.snitt mg/rn3 Gj.sn. mg/rn2

Cladocera

Holopedium gibberum 0 0 100 100 0 0 33 0,27 0,77

Daphnia longispina 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Bosmina longispina 600 400 1300 300 200 120 487 1,81 5,14

Cooeooda 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Heterocope saliens ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Heter000pe saliens cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptomus laticeps ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptomus laticeps cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cyclops scutifer ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cyclops scutiter cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cyclops scutifer naupl.

Cladocera total 600 400 1400 400 200 120 520 2,09 5,91

Copepoda total 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Zooplankton total 600 400 1400 400 200 120 520 2,09 5,91
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Vedlegg 6 forts.

Lokalitet: Nedre Mosvasstjern
Dato: 13.07.87

Lokalitet: Nedre Mosvasstjern
Dato: 04.08.87

Art:
Antall/m3

St1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6

Antall/m3

Gj.snitt

Biomasse Blomasse

Gj.snit3mg/m3 Gj.sn. mg/rn2

Cladocem

Holopedium gibberum 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Daphnia longispina 0 0 0 0 67 0 11 0,05 0,13

Bosmina longispina 467 1100 300 600 0 40 418 2,32 6,58

Copepoda 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Heterocope saliens ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Heterocope saliens cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptomus laticeps ad. 0 0 0 0 0 40 7 0,06 0,16

Arctodiaptomus laticeps cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cyclops sculifer ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cyclops scutifer cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cladocera total 467 1100 300 600 67 40 429 2,37 6,71

Copepoda total 0 0 0 0 0 40 7 0,06 0,16

Zooplankton total 467 1100 300 600 67 80 436 2,42 6,87

Art:
Antall/m3

Sti St 2 St. 3 St 4 St 5 St 6

Antall/m3

Gj.snitt

Biornasse Biomasse

Gj.snitt mg/m3 Gj.sn. mgfrn2

Cladocera

Holopedium gibberurn 67 0 0 0 0 0 11 0,18 0,51
Daphnia longispina 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Bosmina longispina 533 1100 800 600 600 1320 826 5,49 15,55

Cooeooda 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Heterocope saliens ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Heterocope saJiens cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptomus laticeps ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptomus laticeps cop. 0 0 200 0 0 0 33 0,20 0,55
Cyclops scutifer ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cyclops scutifer cop. 0 200 0 100 0 0 50 0,04 .0,10

Cladoceratotal 600 1100 800 600 600 1320 837 5,67 16,05

Copepoda total 0 200 200 100 0 0 83 0,23 0,65

Zooplankton lotal 600 1300 1000 700 600 1320 920 5,90 16,71
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Vedlegg 6 forts.

Lokalitet: Nedre Mosvasstjem
Dato: 24.08.87

Lokalitet: Øvre Mosvasstjern
Dato: 12.06.86

Art:
Antall/m3

st i st 2 St  3 St 4 St 5 St 6

Antall/m3

Gj.snitt

Biornasse Biomasse

Gj.snitt mgfrn3 Gj.sn. mg/m2

Cladocera

Holopedium gibberum 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Daphnia longispina 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Bosmina longispina 133 0 0 0 0 0 22 0,05 0,15

Copeooda 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Heterocope saliens ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Heterocope saliens cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptomus laticeps ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Arctodiaptomus laticeps cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cyclops scuttfer ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Cyclops scuttfer cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cladocera total 133 0 0 0 0 0 22 0,05 0,15
Copepoda total 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Zooplankton total 133 0 0 0 0 0 22 0,05 0,15
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Vedlegg 6 forts .

Lokalitet: Øvre Mosvasstjem
Dato: 29.06.86

Lokal[tet: Øvre Mosvasstjern
Dato: 29.07.86

Art:
Antall/m3

st  i St. 2 St 3 St. 4 St 5 St. 6

Antall/rn3

Gj.snitt

Biornasse Biomasse

Gj.snitt mg/m3 Gj.sn, mg/m2

Cladocera

Holopedium gibberurn 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Daphnia longispina 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Bosmina longispina 0 400 200 100 133 0 139 0,52 1,47

Copepoda 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Heterooppe saliens ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Heterocope saliens cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptomus laticeps ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptomus latimps cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Cyclops scutifer ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Cyclops scutifer cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cladocera total 0 400 200 100 133 0 139 0,52 1,47
Copepoda total 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Zooplankton total 0 400 200 100 133 0 139 0,52 1,47
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Vedlegg 6 forts.

Lokalitet: Øvre Mosvasstjern
Dato: 25.08.86

Lokalitet: Øvre Mosvasstjern
Dato: 18.09.86

Art:
Antall/m3

SL 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St. 6

Antall/m3

Gj.snitt

Biomasse Biornasse

Gj.snitt rng/m3 Gj.sn. mg/m2

Cladoæra

Holopedium gibberum 0 0 .  0 0 0 0 0 0,00 0,00
Daphnia bngispina 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Bosmina longispina 333 0 100 0 0 440 146 0,67 1,89

~la 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Heter000pe saliens ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Heterocope saliens opp. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptomus laticeps ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptomus laticeps cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cydops scutifer ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cydops scutifer cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cladocera total 333 0 100 0 0 440 146 0,67 1,89
Copepoda total 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Zcoplankton total 333 0 100 0 0 440 146 0,67 1,89

Art:
Antalt/m3

St. 1 St. 2 St 3 St. 4 St 5 St. 6

Antall/m3

Gj.snitt

Biornasse Biornasse

Gj.snitt mg/m3 Gjsn. mg/rn2

Cladocera

Holopedium gibberum 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Daphnia longispina 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Bosmina longispina 200 500 100 900 667 320 448 2,49 7,05

ConelDoda 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Heterccope saliens ad. 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Heterocope satiens cop. 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Arcbdiaptomus laticeps ad. 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Arctodiaptomus laticeps cop. 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Cyclops scutifer ad. 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Cyclops scuttfer cop. 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cladcbera total 200 500 100 900 667 320 448 2,49 7,05
Copepoda total 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Zooplankton total 200 500 100 900 667 320 448 2,49 7,05
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Vedlegg 6 forts.

Lokalitet: Øvre Mosvasstjern
Dato: 18.06.87

Lokalitet: Øvre Mosvasstjern
Dato: 14.07.87

Art:
Antall/m3

st  i St 2 St 3 St 4 St 5 St. 6

Antall/m3

Gj.snitt

Biomasse Biomasse

Gj.snitt mg/m3 Gj.sn. rng/m2

Cladocera

Holopedium gibberum 0 0. 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Daphnia longispina 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Bosmina longispina 0 0 100 0 0 0 17 0,05 0,14

Conepoda 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Heterocope saliens ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Heterocope saliens cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptomus laticeps ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptomus laticeps cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Cyclops scutiter ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cydops sculifer cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cladocera total 0 0 100 0 0 0 17 0,05 0,14
Copepoda total 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Zooplankton total 0 0 100 0 0 0 17 0,05 0,14

Art:
AntalVrn3

st  i St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 St. 6

AntalVm3

Gj.snitt

Biomasse Biomasse

Gj.snitt mg/m3 Gj.sn. rng/m2

Cladocera

Holopedium gibberum 67 0 200 0 67 0 56 0,55 1,55
Daphnia longispina 0 0 100 0 67 0 28 0,17 0,49
Bosmina longispina 200 500 200 0 133 40 179 0,82 2,32

Cooepoda 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Heterocope saliens ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Heterocope saliens cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Arctodiaptornus laticeps ad. 0 200 0 0 0 0 33 0,28 0,80
Arctodiaptornus laticeps cop. 0 200 0 0 0 0 33 0,20 0,55
Cyclops scutifer ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cyclops scutifer cop. 67 0 100 0 67 0 39 0,11 0,32

Cladccera total 267 500 500 0 267 40 262 1,54 4,36
Copepoda total 67 400 100 0 67 0 106 0,59 1,67
Zooplankton total 333 900 600 0 333 40 368 2,13 6,04
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Vedlegg 6 forts.

Lokalitet: øvre Mosvasstjem
Dato: 04.08.87

-

Lokalitet: Øvre Mosvasstjern
Dato: 25.08.87

-

Art:
Antall/m3

St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6

AntalVm3

Gj.snitt

Biomasse Biomasse

Gj.snitt malm3 Gj.sn. mgfm2

Clac_t_Ace

Holopedium gibberum 0 0. 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Daphnia longispina 0 0 0 200 0 0 33 0,19 0,54
Bosmina longispina 0 0 200 0 0 0 33 0,15 0,43

Copepoda 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Herocope saliens ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Heterocope saliens cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Arctodiaptomus laticeps ad. 0 0 100 0 0 0 17 0,14 0,40
Arctodiaptomus laticeps cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Cyclops scutiter ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Cyctops scutifer cap. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cladocera total 0 0 200 200 0 0 67 0,34 0,97
Copepoda total 0 0 100 0 0 0 17 0,14 0,40
Zooplankton total 0 0 300 200 0 0 83 0,48 1,37

AntalVm3 Antall/m3 Biornasse Biomasse

Art: St 1 St. 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Gj.snitt Gj.snitt mg/m3 Gj.sn. mg/rn2

Cladocera

Holopedium gibberum 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Daphnia longispina 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Bosmina longispina 1533 100 100 0 67 0 300 1,99 5,65

Cooepoda, 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Heterocape saliens ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Heterocape saliens cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Arctodiaptomus laticeps ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Arctodiaptomus laticeps cap. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Cyclops scutifer ad. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Cyclops scutifer cop. 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Cladocera total 1533 100 100 0 67 0 300 1,99 5,65
Copepoda total 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Zooplankton total 1533 100 100 0 67 0 300 1,99 5,65
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