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Abstract

Jakobsen,H.J., Jensen,A.J., Johnsen,B.O., Møkkelgjerd, P.I.&
Saksgård, L. 1992. Atiantic salmon and ana.dromous brown
trout in the Aura watercourse 1987-1990. - NINA Forsknings-
rapport 027: 1-35.

The Norwegian Institute for Nature Research(NINA)hasconduc-
ted investigations of fish biology in a heavily regulated water-
course between 1987 and 1990. The purpose of the study was
to evaluate potential measures for improving the catch of
Atlantic salmon (Salmo salar) and anadromous brown trout
(Salmo trutta) in the watercourse.The major points •of the inve-
stigation were: a closer examination of density and growth of
young fish in the watercourse,to measurethe proportion of the
catch prodused in the river, and to estirnatethe contribution of
hatchery reared/releasedsmolts to the total catch. In 1987-90,
scale samples were collected from adult salmon and trout.
Material on density and growth of young fish hasalso beencol-
lected twice annually from 1988 to 1990. Experimentswith
releasingsmolts from the hatchery in Eresfjordwere initiated as
part of the Open SeaGrazing Program(NINA)in 1987.

An averageof 41 salmon and 32 trout parr were recorded per
100 m2 (fry were excluded) in the river Eira.Average smolt age
for salmonwas 3.2 years(varyingfrom 3 to 4 years),and smolt
length was usuallybetween 10 and 13 cm. The smolt age of sea
trout averaged3.9 years(varyingfrom 2 to 6 years),and avera-
ge smolt length was 20 cm. Seatrout had an averageweight
after one, two, three and four summersin seaof 430, 632, 976
and 1383 g respectively.The averageweight of one-sea-winter
salmonwas 1.9 kg. Among those which had spent two to three
winters in the seaprior to spawning, the averageweights were
6.3 and 10.5 kg respectively.

The percent of escapedfarmed salmon in the catch of salmonin
the Eira during the fishing season, increasedfrom 1percent in
1987 to 11 percent in 1990. When thesefish are excludedfrom
statistics,the proportion of introduced salmon in the scalesam-
ples is from 13 to 16 percent between 1987 and 1989. The
figure increasedto 34 percent in 1990. The percent of recaptu-
red one-sea-wintersalmon increasedsignificantly in 1990.

Tagging experiments in 1987 and 1988, showed poor recapture
rates for adult salmon (0.07% and 0.42% respectively).
Releasesin 1989 resulted in an average recapture rate of
0.81%, a resultwhich isalso quite poor.

Severaldifferent measuresfor improving the catch of salmon
and trout in the riversEiraand Aum are suggested.

Keywords: Atlantic salmon - anadromous brown trout - parr
density- groMh - tagging experiments- measures

Authors address: NINA, Tungasletta 2, N-7005 Trondheim,
Norway

© 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 forskningsrapport 027

Forord

I 1986 påla Direktoratet for naturforvaltning Statkraft å bekoste
et utredningsarbeid som skulle bringe klarhet i formelle sider
vedrørende kraftutbyggingene i Auravassdraget i Møre og
Romsdal,og hvilke opplysningersom fantes om fisken i vassdra-
get. Dette utredningsarbeidetble utført av DNsforskningsavde-
ling (Møkkelgjerd & Jensen1987). Rapporten munnet ut i for-
slagtil en rekke tiltak for å bedre fisket i vassdraget,men kon-
kluderte også med at grunnlaget for å vurdere mange av disse
tiltakene var for dårlig. Derfor ble Statkraft pålagt å bekostefis-
keribiologiskeundersøkelseri vassdrageti perioden 1988-1990.
Dessutenfikk vår institusjon i 1987, 1988 og 1989 i forbindelse
med Havbeiteprogrammettillatelse av DN til å benytte en del av
smoltenfra smoltpålegget i Eiratil å undersøkenærmere utset-
tingsstedets betydning for overlevelse og tilbakevandring til
vassdraget. Både påleggsundersøkelseneog resultatene av
smoltmerkingene rapporteres her, sammen med en ny vurde-
ring av aktuelle tiltak for å bedre fisket i lysav de nye resultate-
nesomer framkommet. Kapitleneom områdebeskrivelse,mate-
riale og metoder og resultater (med unntak av smoltmerkinge-
ne)er skrevetav avd.ing. Hans1.Jakobsen.Resultaterangående
smoltmerkingeneer skrevetav forsker Bjørn OveJohnsen,mens
diskusjonog forslag til tiltak er et samarbeidemellom samtlige
forfattere av rapporten. Vi vil takke Eira Elveeigarlagfor hjelp til
å samleinn skjellprwer av voksenlaksog sjøaurei vassdraget.

Trondheim,februar 1992

ArneJensen
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1 Innledning

Auravassdragethar vært gjenstandfor tre store kraftutbygginger.
Utbyggingeneble fullført i 1953 (Aura), 1962 (Takrenna)og 1975
(Grytten).Vann ble ført bort fra vassdrageti alle tre tilfellene.
Dettemedførteen samletreduksjoni vannføringenpå 62 prosent.

Eirahar i langetider vært en av våre mest kjente lakseelver,ikke
fordi utbyttet har vært så stort, men på grunn av sin storvokste
laksestamme.Førutbyggingenevar hele Eira,Eikesdalsvatnetog
Aura opp til Aurstupet lakseførende.Ved Auraoverføringen ble
laks- og sjøaurefisket ovenfor Litlevatn totalt ødelagt. Etter
Takrennaforsvant laksen også fra nedre del av Aura, og etter
Grytten synes også sjøauren å ha forsvunnet fra Aura.
Gjennomsnittsstørrelsenpå laksen er etter reguleringene redu-
sertfra 10-13 kg til ca. 5 kg.

Ifølge konsesjonsbetingelsenekan regulanten påleggeså utføre
en rekke tiltak til beste for fisket. De tiltak som til nå er igang-
satt i vassdraget,er et årlig Utsettingspåleggpå 50 000 lakses:
molt i Eiraog 2 500 sjøauresmolt i Eikesdalsvatnetved utløpet
av Aura. Dessutenslippesvann i Østre Mardalsfossi perioden
20.06 - 20.08 av naturvernmessigehensyn. Dette vannet kom-
merogså utøvelsenav laksefisketi Eiratilgode, idet vannføring-
en økestilsvarende.

I en rapport utarbeidet av forskningsavdelingenved Direktoratet
for naturforvaltning i 1987 (Møkkelgjerd & Jensen1987) ble de
kunnskaper en hadde om fiskeforholdene i den lakseførende
delen av vassdragetoppsummert. Videre gav rapporten forslag
til aktuelle tiltak for å bedre fiskeforholdene. Rapportenkonklu-
derte med at grunnlaget for å vurdere mange av tiltakene var
for dårlig. Å gjennomføre nye undersøkelseromkring fiskebe--
standene ble sett på som avgjørende for at de mest hensikts-
messigeav de foreslåtte tiltakene skulle bli valgt.

Med utgangspunkt i rapporten av 1987 vedtok Direktoratet for
naturforvaltning at fiskeribiologiske undersøkelserskulle gjen-
nomføres i vassdraget i perioden 1988 til 1990. De sentrale
punktene i en slik undersøkelseskulle være å se nærmere på
tetthet og vekst av ungfisk i vassdraget,og å måle hvor stor
andel av fangsten av voksen laks som skyldesegenproduksjon i
elvaog hvor mye utsettingene av oppforet smolt bidrar til. NINA
satte derfor i gang innsamling av skjellprøverav voksen laksog
sjøaurefra 1987, og har samlet inn materialetil studier av tett-
het og vekst av ungfisk to ganger pr. år fra 1988 til 1990. I til-
legg ble det i regi av NINAshavbeiteprogram satt i gang utset-
tingsforsøk med smolt fra settefiskanlegget i Eresfjord.

Hensikten med disse forsøkene var å undersøke utsettingsste-
dets betydning for overlevelseav utsatt smolt. Resultatenefra
undersøkelseneforetatt i regi av NINA i årene 1987-1990 pre-
senteresi denne rapporten.

7
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2 Områdebeskrivelse

Auravassdragethar sine kilder i fjellområdet mellom Sunndalen st.
og Lesja; og munner ut innerst i Eresfjorden, den østligste
armen av Romsdalsfjorden. Vassdraget er i dag lakseførende
opp til Litlevatnet (138 m.o.h.). Førkraftutbyggingene gikk lak-
sentil Aurstupet, ca. 12 km lengre enn i dag.

Elva ovenfor Eikesdalsvatnet heter Aura (figur 1). Nedenfor
Litlevatnet faller Aura meget bratt i en strekning på ca. 2 km,
men flater ut de siste 2 km før den når Eikesdalsvatnet(22
m.o.h.). Eikesdalsvatneter oppdemmet av en endemorene, er
19 km langt og har et areal på 23,1 km2. Vatnet ligger mellom
bratte, høye fjellsider og har en gjennomsnittsdybde på over
100 m.

I tillegg til Aura munner elva Mardøla ut i den øvre enden av
Eikesdalsvatnet.

Utløpselvafra Eikesdalsvatnetheter Eira.Den er 8,9 km lang og
har et totalt fall på 22 m (figur 1). I øvre deler er elva smal og
stri og omkranset av lauvskog. Lengrened er den bred og rolig
og går i slynger gjennom dyrket mark og barskog. Elvebunnen
bestårav stein av ulik størrelse.Størststein finner en ofte i høle-
ne. Etter reguleringene synesdet å ha blitt et større innslag av
finmateriale, spesielt i nedre delerav elva. EIKESDALS-

VATNET
Det dype Eikesdalsvatnetvirker som et stort flomdempingsma-
gasin. Dette gjør at variasjoneni vannføring i Eirafra dag til dag
er liten, spesieltetter reguleringene.

Eikesdalsvatnetvirker også som et varmereservoar.Det gjør at
vanntemperaturen i Eira er relativt høg om vinteren. Elva isleg-
gessjelden, især i de øvre partier.

St.,5

St.7


St.8

ERESFJORD

St.2.

st.3
St.4

St.6

EIKESDALSVATNET

St.2
St.1

Opprinnelig hadde vassdraget et nedslagsfelt ved utløpet av
Eikesdalsvatnetpå 1085 km2, og det årlige middelavløpet på
samme sted var ca. 40 m3/s. Etter de tre kraftutbyggingene er
nedslagsfeltet redusert til 316 km2, slik at middelavløpet nå ‘er
ca. 15,5 m3/s, dvs 38 % av det opprinnelige.

LITLE-
VATNET

Figur
Lakseførende del av Auravassdraget. Stasjonene der det er
utført tetthetsberegninger av laks og aure er inntegnet. -
Salmon carrying stretches of the Aura watercourse. Stations
where calculationsof densitiesof Atlantic salmon and sea trout
parr havebeen made are indicated.

8
© 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 forskningsrapport027

3 Metoder og materiale

Ungfiskmaterialeter samletinn medelektriskfiskeapparati april
ogseptemberhvertår fra 1988 til 1990.

I Eiraer det fisketpååtte stasjoner(figur 1).

Stasjon1 er likeovenforSyltebøbru.
Stasjon2 er nedenforLeirhøleni Eresfjord.
Stasjon3 er mellom brua og kirka, like nedenfor skolen

Eresfjord.
Stasjon4 r ovenforbrua,på motsattsideav Solhjell.
Stajon 5 er rettovenforMaltsteinen.
Stasjon6 erovenforLanghølenvedSteinsvoll.
Stasjon7 er i stryketovenforHekshøien.
Stasjon8 erca. 500 m nedenforutløpetav Eikesdalsvatnet.

I Aura er det fisket på to stasjoner(figur 1) som liggerhen-
holdsvisca. 400 m og 600 m ovenforEikesdalsvatnet,på hver
sinsideavbruai Eikesdalen.

Tetthetenav laks-og aureungerble beregnetpå alle lokalitete-
ne.Metodenvarå avfiskeet fastavmerketarealavelva(80-175
m2 pr. lokalitet)tre gangeretter hverandremed ca. 1/2 times
mellomrom(Zippin1958, Bohlin1984).

Samtligefiskungerble fiksertpå spritog tatt med til laboratori-
um for sikkerartsbestemmelsecfg aldersanalyse.Alderen ble
bestemtved hjelpav skjell,men i tvilstilfellerbleogsåotolittene
benyttetvedaldersbestemmelsen.

Alderenpå fisk samletinn i aprilåret etter klekkinger i denne
rapportensatt lik 1 år. Fiskenslengdeer målt til nærmestemm
fra snutentil enden av halefinnennår finnen liggeri naturlig
stilling.

Ved ungfiskundersøkelseneble det i 1988, 1989 og 1990 årlig
samlet inn henholdsvis1200, 1081 og 945 laksungeri Eira.
Tilsvarendetall for aureungervar877, 980 og 1210 (tabell 1). I

Auravar fangstenav aureunger192, 282 og 242 fiskde tilsva-
rendeårene,mensdet varvanskeligå finneet tilstrekkeligantall
laksunger(tabell 1). Smolten(utvandringsklarelaksunger)ble
identifisertpå grunnlagav ytre morfologi(sølvblafik,spolefor-
met kroppog mørkefinnekanter).Totaltbledet fanget 186 lak-
sesmolti Eira(tabell 2). Ingensmoltblefanget i Aura. I tabell 3

er det gitt en oversiktover innsamletskjellmaterialeav voksen
laksog sjøaure.Totaltforeligger490 skjellprøverav laksog 954
prøveravvoksensjøaurefra perioden1987 til 1990.

i Skjellprøverav voksenlaksog sjøaureer samletinn hvertår fra
1987 til 1990 i samarbeidemedEiraElveeigarlag.

Tabell 1.Antalllaks-ogaureungersomersamletinnpå åtte stasjoneri Eiraog tostasjoneri Aurai perioden1988-1990.
Thenumberof Atlanticsalmonand seatroutcollectedat eightstationsin the riverEiraand two stationsat Aurabetween 1988
and 1990.
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Tabell2. Fangstav utvandringsferdigsmolt av laks i Eira
ved elektrofisket i,april 1988-1990. - Captureof salmon
smolts in the river Eirausing electrofishingin April 1988-
1990.

Ar Laksesmolt

1988 127
1989 26
1990 33

SUM 186

Tabell3. Antall skjellprøverav voksenlaksog sjøaureinn-
samlet i Auravassdrageti perioden 1987-1990.- The
number of scalescollected from adult salmonand sea
trout in the Aura watercourseduring the period 1987-
1990.

Ar Laks Sjøaure

1987 119 196
1988 57 198
1989 195 237
1990 125 323

SUM 490 954

I 1987, 1988 og 1989 fikk vi i forbindelse med Havbeite-
programmet tillatelse til å bruke en del av smolten fra smoltpå-
legget i Eira i et forsøk for å undersøkenærmere betydningen
av utsettingssted. Hvert av årene ble 15 000 smolt delt i 5 like
store grupper og merket med Carlin-merker.Gruppene ble satt
ut på følgende steder:

Gruppe 1: Satt ut i Eiraved utløpet av Eikesdalsvatnet.
GrUppe2: Satt ut i Eiraved Maltsteinen, omtrent midt i elva.
Gruppe 3: Saltvannstilvenneti ca. 14 dager før utsetting ca 0,5

km ut fra land utenfor utløpet av Eira. Smolten ble
slept i spesialbygd transportkasseved hjelp av båt
med påhengsmotor. Denne gruppa fikk samme
behandling som de 35 000 laksesmoltenesom ikke
var merket, og fungerer som en kontrollgruppe for
disse.


Gruppe 4: Transportert i brønnbåt til Sekken(utenfor Molde) og
satt ut 1,5 nautisk mil vestav Sekken.

Gruppe 5: Transportert i brønnbåt til havstil Ona fyr og satt ut
der.

På grunn av motorhavari måtte dessverrebrønnbåttransporten
utgå i 1988, og gruppe 4 og 5 ble satt ut sammen med hen-
holdsvisgruppe 1 og 3.

I 1989 foregikk utsettingene etter samme opplegg som i 1987
bortsett fra at smolten ble merket ved anlegget i Eikesdalen.I
1987 og 1988 foregikk merkingene ved anlegget i Eresfjord.
Smolten fikk dermed noe lengre transport før utsetting i 1989
enn de tidligere år.

Usikkerhet i gjennomsnittsverdierer angitt med 95 prosent kon-
fidensintervall.

10
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I Atira ble det bare funnet enkelte årsklasserav laks (tabll 6).
Den sterkesteårSklassenklekketvåren 1989.. .

nina

f

ekst hos un

1,april,;1988var.de 1-årigeslabungend i Eira gjennOmsnittlig4,2
cm 4rlig tilvekSt de to neste årene var 2,7 .cm og 3,0 cm.
tilsyarendetall for 1.--åringenei april 1989.vår4,8:.Cm;og tilvek-

: stennesteår var 2;9 crn. 1.1990Var låringene 4,6 cm r(t:åbell:4).

AureUngeriev:år,etter ett år i elya henhOldsvis.5 1 5 6 og
trfl i årenei 1988,=90,Årlig tilYekst for"..1987=årgangen-av aure,
Var de to neste årene 8,1"Og 3,7 .cm:.1988.jårgangen hadde
vokst3,7 cm fr4 apri.I1989 til,‘.åpril„1990(iabelt 5

.1987-årgangen av aure LAura var i april 1988.5,0 cm, og årligf,
tilVekstde'neSteto åreneyar 2,9 og 3,5 Crn.1988-årgangenvar
5,8 cm ettdr .ett ,år, og tilveksten neste . var 2,8 cm.

Etiåringenei1990 var 5,8 trn:(tabell

Det ser'derMed ut til at tilvekstenmarstørre i 198. dg1990 enn
i 1988 både i Eiraog Aurå.

Tabell 4 Gjennomsnittslengder av laksungerMnsarnletpå åtte stasjoneri Eirai perioden 1988-1990:n=antall, 1=lengde,
konfidensintervall.:-Average length (rnm)OfSalmonParrc011ectedateightstations in the riyer Eirain the period 1988-

.1990. n=nUmber,1=iength,K=95 % .confidence




SEPt,1988
1

,ft 6.




APRIL1989




, 667

SEPT.1-989


41.7- 0.




- 234 61.9,„ '0.7




48.3 1.5 136" 70.8 12

' 1 170 872 1.3 43 69:2 5 _115, 88-.9 1.8 '




36 108.9 32




5.2 31 116.8 2.8





15 ' 121.5 57





SEPT.1990,







316 41.1 05






0. 235 69.9 0.8






1.6 54 12.2 2.6






30 13 118.2 -6.2






5:







APRIL1988
"AlCler I

42.
167 68.2
251. .102:5,

126.1

APRIL1990'
Alder .

191 45.6
77 76.5
39 ',98.8
19 123.3



Tabell-..Giennørpspittsecter (mm)avauteungerin.psamletpååtteståVoneri Eirafperioden n=antåll, .e,
=.95%,kohØerisinterV411.Average.length:-(Mth)cf sea.ti:dui:parr:collecle the'i-iverEfraih:theperi198&• . . , •

990•::rt'.#nu er;1=lehgth;K=95976.copfideh'celeye

1.988 ..Ap:RIL1.1.9a9•

..25.. r 48.0.- , .:54,5',
10 50.6... . ..,. 0 73.2

	

22-0',. .. -.1.0 54 .:3:..1.-3.

	

,4.... 17 111.1 15..
3 --1:97-..0- 3 105.2. TO i 192.9::.•

.141.8 9.8 -: 1 3 7 14.3..

487.
123

2 , 19:1 15.0
1 S.:8

.Tab« enhoMshi laksyhgerinnsångetpå,k)ståsfohei-,TALitra;i::fierlødehil98.81:990.h=antall.,:.1=lende;
K=95%,konfidensihterVi;11.r.septerhb,eg-rWbg april 1989tle...d.eikket4net laksungeir-Averae ler4it:(inrh) of saltn.Ohparr

tqlledectat tsi/vc-jstationsip,theriver?Aura,,iiftheperk5d1988-199. h.=,hiit.nber;.1,1er)gth, K=9 .% 5"øpterhber
1988.andAprill`989 no salthoh.b:3rr-w&e:aq

APRIL1988. .SEPT.1989
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Tabell 7. Gjennomsnittslengder(mm)av aureunger innsamletpå to stasjoneri Aura i perioden 1988-1990. n=antall, 1=lengde,
K=95 % konfidensintervall.- Average length (mm) of seatrout parr collectedat two stations in the riverAura in the period 1988-
1990.n=number, l=length, K=95 % confidence level.

Alder

0
1
2
3
4

16
22
38
12

APRIL1988

49.9
82.0

107.9

134.5

2.2
2.5
2.9
7.6

83

17

7
2

SEPT.1988

50.9
73.1
97.3
109.0

APRIL1989 SEPT.1989

	

0.8 194 50.3 0.8

	

1.7 13 58.3 2.8 31 85.4 3.5

	

'5.6 13 78.5 3.3 21 104.2 6.3
6 ' 107.5 12.1 2 123.0


138.0




APRIL1990




SEPT.1990




Alder






0





105 47.9 1.0
1 27 57.5 3.0 76 9.0 2.1
2 11 85.8 4.4 11 112.1 7.3
3 8 113.6 8.3 3 139.3




4




136.0





4.2 Tetthetsberegninger av
ungfisk

Pååtte stasjoner i Eiraog to stasjoner i Aura (figur 1) er tetthe-
ten av ungfisk beregnet i april og september i årene 1988-90
(tabell 8). Tabellen viser at det er betydelig variasjon mellom
stasjonene,med lavesttetthet på st. 1 og høyesttetthet på st. 2
i Eira.Ved fiske med elektrisk fiskeapparat er det ikke mulig å
fange all fisk på et område. Oftest blir 40-60 % av fisken fanget
vedén gangsoverfiske.Derfor har vi også beregnet tettheten av
ungfisk etter en bedre metode enn det som er vist i tabell 8.
Metoden, som er utviklet aVZippin (1958), tar hensyn til at vi
ikke klarer å fange all fisk. Ved denne metoden beregnesfiskens
fangbarhet, og dermed kan også det totale antall fisk på lokali-
teten, både de vi klarer å fange og de som blir igjen, estimeres
(tabell 9).

Nårvi ser på alle stasjoneneunder ett, varierte tettheten av laks-




unger (utenom årsyngel)i Eirafra 17,4 (april 1989) til 66,3 fisk

pr. 100 m2 (april 1988). Tettheten av aureunger lå mellom 8,3

(september 1989) og 68,3 fisk pr. 100 m2 (april 1990) (tabell

9). En del av variasjonen mellom de ulike tidspunktene skyldes
sannsynligvisforskjeller i vannføring. De lavestetetthetene ble
funnet i april og september 1989, da vannføringen var høy. Vi
vet fra andre undersøkelserat tetthetsberegningene av ungfisk
gir laveretall, spesielt for laksunger, når fangsten blir utført på
høyvannføring (Jensen& Johnsen1988).

I Aura lå tettheten av aure mellom 12,9 og 46,8 fisk pr. 100 m2.
Laksunger ble bare registrert sporadisk, og med en maksimal
tetthet på 7,0 pr: 100 m2 (tabell 9).

13
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Tabell 8. Oversiktover antall laks-og aureunger fanget på fastestasjoneri Auravassdragetetter tre gangerselektrofiske i perio-
den 1988-1990. - Outline of the number of salmonand seatrout parr caught at ten stations in the Aura watercourseusing elec-
trofishing, with three successiveremovalsat sixdifferent times in the period 1988-1990.

St.

EIRA

Dato
Flate

(m2)




LAKS

3+ eldre Sum




AURE

3+ eldre Sum Totalt

1 190488 130 2 1 4




7 6 1




8 15




140988




2





2 •5




5 7




190489




6 1




7 8





11 18




190989




7 1




8 2





2 10




240490




3 4




7 16





16 23




190990




3





3 7





7 10




190488 100 41 49 42 2 134 89 21 9




119 253




140988




46 , 12 3




61 - 17 3




20 81




190489




18 11 5 1 35 79 18




102 137




190989




16 4




20 4 -





4 24




240490




107 . 26 9




142 176 -9 8




193 335




190990




41 3 1




'45 23





24 69







,






3 190488 175 24 21 33




79 30 . 6 1 i 38 117




140988




45 13 1




59 6 1




7 66




190489




3 3 1




7 16 1




17 24'




190989




13 3




16 1 '





1 17




240490




23 5




32 54 3




57 89




190990 -




36 1




37 3





3 40




190488 140 15 30 42 1 88 30 9 4 1 44 132




140988




28 29 8




65 5 1




6 71




190489




4 8 2 1 15 47





47 63




190989




21 13 2




36 2 1




3 39




240490




35 8 5 7 55 69 4 3




76 131




190990




49 6 2




57 9





9 66




190488 160 3 30 76 7 116 29 31 17 5 82 198




140988




39 52 8




99 15 12 2




29 128




190489




6 7 6 6 25 36 14 3




53 78




190989




7 32 4




43 5





5 48




240490




11 13 7 4 35 98 14 - 4




116 120




190990




38 5 3




46 37 1 1




39 85

6 190488 120 5 18 22




45 2 6 8 , 3 19 64




140988




14 14 8




36 10 20 6




36 72




190489




2 3 8 2 15 14 10 4




33 48




190989




21 24 3




48 18 13




31 79




240490




6 7 7 2 22 36 19 5 i 61 83




190990




22 11 4




37 _ 26 12 3




41 78




190488 105 4 . 13 . 19




36 2 1 1




4 40 ,




140988




37 28 4




69 4 2




-7 76




- 190489




' 4 5 4 i 14 2





2 16




190989




22 21 12




55 1





2 57




240490




5 , 4 1




10 11 i. i , 13 23




190990




25 , 11 1




37 1 .





1 38

Forts.nesteside
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4

Tabell & (forts.)

8 190488 80 5 6 13
140988 24 22 4
190489 4 4 2
190989 29 17 10
240490 2 10 6
190990 20 17 2

AURA
1 190488 100

140988
190489
190989
240490
190990 2

2 190488 120
140988
190489
190989
240490'
190990

28 25 10 12 5 52 80
48 28 10 1 39 87
14 , 20 3 2 25 39
56 20 3 23 79
24 18 4 22 46
39 17 1 18 57

2 2 1 6 1 10 12
0 1 1 2 2
0 3 3 5 1 12 12
0 10 13 2 25 25
1 11 7 7 25 26
2 46 6 1 53 55

0 14 21 29 8 72 72
0 16 6 2 1 25 25
0 10 10 2 22 22
0 21 8 29 29
2 16 4 1 1 22 24
10 30 5 2 37 47

Tabell 9. Beregnettetthet av laks-og aureungerpr. 100m2 (utenomårsyngel)på åtte fastestasjoneri Eiraog to fastestasjoner
Aura i perioden 1988-1990. Usikkerheti beregningeneer gitt som 95 % konfidensnivå.- Calculateddensityof salmonand sea
trout presmolt (exceptfry) per 100m2 at eight stations in the river Eiraand two stations in the river Aura in the period 1988-
1990. Uncertaintyof calculationsis given as 95 % confidencelevel.

EIRA AURA
Dato N/100m2 95% konfint. Dato N/100m2 95% konf.int.

LAKS

	

19.04.88 66.3 59.9-72.7

	

14.09.88 54.2 48.8-59.6

	

19.04.89 17.4 13.2-21.6

	

19.09.89 28.9 28.1-29.8

	

24.04.90 46.3 37.4-55.2

	

19.09.90 35.4 31.9-38.9
AURE

	

19.04.88 50.0 42.4-57.6

	

14.09.88 15.7 14.7-16.7

	

19.04.89 37.1 31.7-42.5

	

19.09.89 8.3 6.6-10.0

	

24.04.90 68.3 62.2-74.4

	

19.09.90 15.3 14.0-16.6

LAKS

	

19.04.88 1.0
14.09.88
19.04.89
19.09.89
24.04.90

 19.09.90

7.0 2.3-11.7

AURE
19.04.88
14.09.88
19.04.89
19.09.89
24.04.90
19.09.90

46.3
12.9
23.5
29.1
37.0
46.8

35.5-57.1
11.3-14.5
6.8-40.2

22.4-35.8
6.7-67.3

40.0-53.6.

15
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4.3 Smoitalder og smoltlengde

Det ble i Eira i april 1988, 1989 og 1990 hvert år fanget noen
utvandringsferdige smolt av laks (tabell 2). Gjennomsnitts-
lengden på smolten varierte lite fra år til år (tabell 10). Gjen-
nomsnittlig smoltlengde for hele laksematerialetvar 115,3 mm
og 90 % av smolten var mellom 10 og 13 cm (figur 2). Alderen
på laksesmoltenvar 3-4 år (figur 3), med et gjennomsnitt på
3,2 år. Gjennomsnittslengdenpå 4 år gammel smolt var signifi-
kant større enn tilsvarende for 3 år gammel smolt (p<0,05)
(tabell 11).

Gjennomsnittlig smoltalder analysertved hjelp av skjellprøverfra
voksen laks fra Eiravar også 3,2 år (tabell 12). Gjennomsnittlig
tilbakeberegnet smoltlengde var 132,6 mm, dvs, noe høyere
enn lengden på smolt som ble fanget i elva.

Sjøaurenssmoltalder, beregnet ved hjelp av skjellprøverfra vok-
sen sjøaure,var i gjennomsnitt 3,9 år (tabell 13). Smoltlengden
ble beregnet til i gjennomsnift å være 198 mm. Lengden av
smoltenøkte med økende smoltalder (tabell 14).

4.4 Størrelsesfordeling og vekst
hos voksen sjøaure

Skjellprøverav 912 voksne sjøaurerfisket i Eiramellom 1987 og
1990 viste at de fleste (85 %) hadde vært to til fire somrer i sjø-
en (tabell 15). Vi har registrert fisk som har vært opptil 9 som-
rer i sjøen.Gjennomsnittsvekteretter henholdsvisen til syvsom-
rer i sjøen var 430, 632, 976, 1383, 1766, 2423 og 2790 g
(tabell 15). Den størstesjøaurenvi har fått prøverav var 76 cm
og 6,5 kg. Det var en 11 år gammel hunn som hadde stått 4 år i
elva før den vandret ut som smolt. Deretter hadde den vært i
sjøen 8 somrer. Skjelleneviste at denne fisken hadde gytt flere
ganger.

160


140

120

Antall

smolt

‘ 100

80

60

40 40

20 20

10 11 12 13 14 15
' 3 4

Lengde(cm) Alder r)

Figur2
Lengde av laksesmolt fanget i Eira 1988-1990. - Lengths of
Atlantic salmonsmolts in the river Eira 1988-1990.

Figur 3
Laksesmoltensalder i Eira 1988-1990. - Smolt ages of Atiantic
salmon smolts in the river Eirain 1988-1990.
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Tabell 10. Gjennomsnittslengde(mm)av laksesmoltfanget i Eirai perioden 1988-1990.
- Averagelength (mm)of salmonsmoltscaught in the river Eirain the period 1988-1990.

Årstall, Antall Gj.sn.lengde 95% konf.nivå Variasjonsbredde

1988 127 114.5 1.4 92 - 139
1989 26 ' 116.8 4.4 98 - 147
1990 33 117.0 4.1 . 97 - 144

SUM/GJ.SN. 186 115.3 1.4 92 - 147

Tabell 11.Lengde(mm)av laksesmoltav forskjellig alder fanget i Eirai perioden 1988-
1990. - Length (mm)of salmonsmolts of different agescaught in the river Eirain the
period 1988-1990.

Alder Antall Gj.sn.lengde 95% konf.nivå Variasjonsbredde

3 14 112.6 1.8 92 - 130
4 44 123.9 3.0 106 - 147

SUM/GJ.SN. 186 115.3 1.4 92 - 147

•

Tabell 12.Alder vedsmoltutvandringhos lakssom ble fisket i Eirai perioden 1987-1990,
analysertav skjellprøverav voksenlaks.Gjennomsnittligalder ved smoltutvandring (med
95 % konfidensnivå)er ogsågitt. - Age at smolt migration of salmoncaught in the river
Eiraduring the period 1987-1990,analysedthrough scalesampling of adult salmon.
Averageageat smolt migration is alsogiven (95 % confidencelevel).

Antall
År prøver 2 år

Alder ved utvandring

3 år 4 år 5 år

Gjennomsnittlig

smoltalder

' 1987 112 9 63 ' 37 3 3.30 ± 0.12
1988 56 13 35 8




2.91 ± 0.17
1989 126 8 80 38




3.24 ± 0.10
1990 79 5 60 14




3.11 ± 0.11

SUM/GISNITT373 35 238 97 3 3.18 ± 0.06

17



nina forskningsrapport027

Tabell 13.Alder vedsmoltutvandring hos sjøauresom ble fisket i Eirai perioden 1987-
1990,analysertav skjellprøverav voksenfisk. Gjennomsnittligalder vedSmoltutvandring
(med 95 % konfidensnivå)er ogsågitt. - Age at smolt migration of sea trout caught in
the river Eiraduring the period 1987-1990,analysedthrough scalesampling of adult
trout. Averageage at smolt migration is alsogiven (95 % confidencelevel).

'Antall Alder ved utvandring Gjennomsnittlig
År prøver 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år smoltalder

1987 184 2 44 87 45 6 4.05 ± 0.12
1988 189 7 43 91 43 5 3.98 ± 0.12
1989 232 17 55 110 41 9 3.87 ± 0.12
1990 311 11 84 158 51 7 3.87 ± 0.09

SUM/GJ.SNITT916 37 226 446 180 27 3.93 ± 0.06

Tabell 14. Lengde(mm) vedsmoltutvandring hos sjøauresom ble fisket i Auravassdraget
i perioden 1987-1990,analysertav skjellprøverav voksenfisk. - Length (mm)at smolt
migration of seatrout caught in the Aura watercourseduring the period 1987-1990,
analysedusingscalesamplesof adult fish.

Alder Antall Gj.sn.lengde 95% konf.nivå Variasjonsbredde

2 35 113.1 5.2 86 - 148
3 226 162.5 3.2 100 - 233
4 446 202.9 2.4 138 - 343
5 180 234.1 4.2 151 - 316
6 27 268.4 10.0 209 - 318

SUM/GJ.SN.914 197.5 2.7 86 - 343

Ar 1 sommer 2 somrer 3 somrer 4 somrer 5 somrer 6 somrer

1987 406±110(16) 559±49(37) 939±74(97) 1572±400(18) 1814±618(8) 3045±2642(4)
1988 400±0(2) 573±57(69) 899±103(50) 1140±105(53) 1644±692(8) 3083±1225(6)
1989 467±626(3) 631±88(25) 1024±67(93) 1317±101(59) 1696±206(37) 2044±739(9)
1990 600±- (2) 674±29(169) 1035±104(49) 1635±173(53) 1942±358(18) 2221±363(15)

GJ.SNITT 430±85(23) 632±24(300) 976±41(289) 1383±80(183) 1766±161(71) 2423±357(34)

2900 - (3)

3608±1349(3)

2700- (2)

2140±1232(4)

2790±616(12)

Tabell 15. Gjennomsnittsvekteri g for sjøaurefra Eiraetter 1-7somreri sjøen.Antall fisk i hvergruppe erangitt i parentes.- Average
weight in gramsof seatrout in the riverEiraafter 1-7summersat sea.Thenumberof fish in eachgroup isshown in paranthesis.

7 somrer
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4.5 Laksens vekst i sjøen

Av 362 laks hadde 161 (44 %) vært en vinter i sjøen før de
kom tilbake til elva for å gyte (tabell 16). I gjennomsnitt for
perioden 1987-1990 hadde 27 % av laksen vært to vintrer i
sjøen,28 % tre vintrer og 1 % fire vintrer i sjøen.

• Gjennomsnittsvektafor smålaksen(envinter i sjøen)var 1,9 kg.
Lakssom hadde vært to vintrer i sjøenveide i gjennomsnitt 6,3
kg. Laksmed et opphold i sjøen på tre vintrer veide gjennom-
snittlig 10,5 kg, og de som hadde vært fire vintrer i sjøenveide
i gjennomsnitt 12,5 kg (tabell 16). Gjennomsnittsvektafor hele
laksematerialetvar 5,58 kg. Den største laksenvi har registrert

var 114 crn og 15,5 kg. Det var en hannlaks som vandret ut
fra elvasom 4-årig smort i 1985. Etter et opphold på 3 år i sjø-
en kom den tilbake til Eirai 1988.

I tabell 17 er skjellmaterialetfordelt på kjønn. 45 % av fang-
sten var hanner og 55 % hunner. Av hannene hadde 51 %
vært en vinter i sjøen, 17 % to vintrer, 30 % tre vintrer og 1
% fire vintrer i sjøen.Hunnene hadde gjennomsnittlig et leng-
re sjøoppholdenn hannenefør de kom til elvafor å gyte. Blant
dissehadde 35 % vært en vinter i sjøen,34 % to vintrer, 30
% tre vintrer og 1 % fire vintrer i sjøen. Dette viser at lakse-
stammen i Auravassdrageter jevnt fordelt på smålaks,mellom-
laksog storlaks.

Tabell 16, Gjennomsnittsvekti kg for laks fra Eirasom har vært 1-4vintrer i sjøen.95 % konfidensnivåer ogsåmedtatt. Antall fisk
er gitt i parentes bak hver vektgruppe.Skjellprøverder en tydelig kan seat laksenhar gytt tidligere er holdt utenfor: - Average
weight in kg for salmon in the river Eira,which haveremained 1-4 wintersat sea.95 % confidencelevel isalso included. The
number of fish is given in paranthesisfor eachweight group. Scalesampleswith clearevidenceof earlierspawning were excluded
from the sample.

År 1 VINTER 2 VINTRER 3 VINTRER 4 VINTRER




1987 1.89± 0.20 (47) 7.10 ± 0.57 (31) 10.88 ± 0.63 (28)





1988 1.42± 0.15 (35) 6.42 ± 0.55 ( 9) 11.21 ± 1.46 (10)





1989 2.18 ± 0.20 (50) 5.89 ± 0.90 (16) 10.18 ± 0.47 (54) 11.23 ± 3.23 (3)
1990 1.87± 0.25 (29) 5.86 ± 0.65 (40) 10.24 ± 1.41 ( 8) 14.50 ± 6.35 (2)

TOTALT 1.88 ± 0.11 (161) 6.32 ± 0.37 (96) 10.49± 0.35 (100) 12.54 ± 2.54 (5)

Tabell 17. Fordelingmellom hanner og hunner med hensyntil oppholdstid i sjøenhos voksenlaks fra Eira.Andelen av hanner (i
prosent) i de forskjelligegruppene er også vist - Distnbution of maleand femalesalmonin the river Eiraaccording to number of
yearsat sea. Theproportion of males (in percent) in different groupsysalsoindicated.

Oppholdstid Hanner Hunner Prosent
(Vintrer) Antall Prosent Antall Prosent hanner i

materialet

1 74 51 4 62 35.2 54.4
2 25 17.4 60 34.1 29.4
3 43 29.9 52 29.5 45.3
4 2 1.4 2 1.1 50.0

SUM 144




176




45.0
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4.6 Fordeling mellom villaks,
utsatt laks og rømt oppdretts-
laks i fangstene

Antallet rømt oppdrettsfisk i fangsteneav voksenlaksfisket i fis-
kesesongenhar økt fra éni 1987 og 1988 til 10 i 1989 og 11 i
1990 (tabell 18). Nårvi holder disseutenom, har andelen utsatt
laks i skjellprøvenevært 13-16 prosent i perioden 1987-1989,
menøkte til 34 prosent i 1990.Tabell 18viserat det spesieltvar
antallet av gjenfanget smålaks(&1 vinter i sjøen)som viste en
økning i 1990.

4.7 Smoltmerkinger

Ved utsettingene ble det hvert år observertat smoltenvar utsatt
for predasjonfra fugl. Det var særlig måker (fiskemåkeog silde-
måke) som var aktive på dette området, og det var særlig den
gruppen som ble satt ut utenfor munningen av Eira(gruppe 3)
som var utsatt for fuglepredasjon. Hvert år er det innrapportert
smoltmerker funnet på land i gulpeboller fra måker. Noen mer-
ker er også funnet i torskemager og enkelte er funnet i aure-
mager (tabell 19).

Av samtlige 14849 smolt utsatt i 1987 ble 167 smoltmerker inn-
rapportert tatt av fugl. Dealler fleste gjenfangstenestammetfra
gruppe 3.

I 1988 fikk vi inn 311 gjenfangster fra fugl og også dette året

var de fleste gjenfangstene fra gruppe 3. I 1989 var de fleste

Tabell 19.Antall gjenfangster i utsettingsåretrapportert fra fugl, torsk og aure fordelt på gruppe og år.
Thenumber of recapturesduring the year of releåsesubdividedinto categoriesof recaptureby birds, codfish and trout according
to group and year.

Gruppe




Antall
Smolt

lengde




Antall gjenfangster
i utsettingsåret




/år Utsettingssted utsatt (cm) Fugl Torsk Aure Sum

1/87 Eikesdalsvatn 2970 17.6 0 0 0 0
2/87 Eira 2922 14.9 1 0 0 1
3/87 Eresfjord 2977 15.3 144 10 0 154
4/87 Sekken 2966 15.5 6 0 0 6
5/87 Ona 2964 15.4 16 0 0 16

Sum/87




14849 15.7 167 10 0 177

1/88 Eikesdalsvatn 5928 17.0 75 0 13 88
2/88 Eira 2941 16.7 22 0 8 30
3/88 Eresfjord 5900 16.1 214 0 0 214

Sum/88




14769 16.6 311 0 21 332

1/89 Eikesdalsvatn 2973 17.5 44 0 0 44
2/89 Eira 2972 17.9 80 0 0 80
3/89 Eresfjord 2970 17.4 49 0 0 49
4/89 Sekken 2962 17.7 0 0 0 0
5/89 Ona 14763 17.0 0 0 0 0

Sum/89




17.5 173 0 0 173
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gjenfangstene fra gruppe 2 og i 1989 ble det innrapportert
totalt 173 gjenfangster fra fugl (tabell 19).

I 1987 fikk vi inn rapport om 10 smoltmerker som var funnet i
torskemager, og i 1988 kom det inn melding om 21 merker
som var funnet i auremager (tabell 19).

Gjenfangstav voksen laksav den utsatte smolten harvært svært
liten. De 14849 smolt som ble satt ut i 1987 ga tilsammen 10
gjenfangster av laks (0,07 %). I 1988 var gjenfangsten 62 laks
eller 0,42% og fra utsettingene i 1989 er det rapportert 119
(0,81 %) gjenfangster (tabell 20).

11987 var det gruppe 1 (utsetting ved Eikesdalsvatnet)som ga

flest gjenfangster, idet halvpartenav gjenfangstenestammet fra

denne gruppen. I 1988 ga gruppe 3 (utsetting i Eresfjorduten-

for utløpet av Eira)flest gjenfangster idet mer enn halvpartenav
gjenfangstene kommer fra denne gruppen (tabell 20).

I 1989 ga gruppe 3 (utsetting i Eresfjordutenfor utløpet av Eira)
og gruppe 4 (utsatt ved Sekkenutenfor Molde) de fleste gjen-
fangstene (tabell 20).

I tabell 21 har vi sammenlignet gjennomsnittslengden på den
smolten som ble tatt av fugl med gjennomsnittslengden på all
smolt i de gruppene som var mest utsatt for fuglepredasjon. I
gruppe 3/87 hadde smolten en gjennomsnittslengde på 15,3
cm. De 144 smolt som ble rapportert tatt av fugl hadde en gjen-
nomsnittslengdepå 15,3 cm (tabell 21). I 1988 hadde smolten i
gruppe 3 en gjennomsnittslengdepå 16,0 cm. Smolten som ble
tatt av fugl i denne gruppa hadde en gjennomsnittslengde på
15,5 cm, som er signifikant mindre enn gjennomsnittet for

Tabell20. Smoltutsettinger og antall laksgjenfanget fordelt på gruppe og år. - Smolt releasesand the number of salmon recap-
tured according to group and year.

Gruppe/år Utsettingssted
Antall

utsatt

Smolt-




lengde

(sm)

Antall

laks

gjen-




fanget
gjen-




fangst

1/87 Eikesdalsvatn 2970 17.6 5 0.17
2/87 . Eira 2972 14.9 2 0.07
3/87 Eresfjord 2977 15.3 2 0.07
4/87 Sekken 2966 15.5 1 0.03 '
5/87 Ona 2964 15.4




0.00

Sum/87




14849 15.7 10 0.07

1/88 Eikesdalsvatn 5928 17.0 . 21 0.35
2/88 Eira 2941 167 6 0.20
3/88 Eresfjord 5900 16.1 35 0.59

Sum/88




14769 16.6 62 0.42

1/89 Eikesdalsvatn 2973 17.5 8 0.27
2/89 Eira • 2972 17.9 9 0.30
3/89 Eresfjord 2970 17.4 37 1.25
4/89 Sekken 2962 17.7 49 1.65
5/89 Ona 2886 17.0 16 0.55

Sum/89




14763 17.5 119 0.81
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utsettingsmaterialet (p<0,05). Tilsvarendegjennomsnittslengde
for gruppene 1, 2 og 3 i 1989 var 17,6 cm, mensde 173 smolt
som ble spistav fugl hadde en gjennomsnittslengdepå 17,3 cm
(p<0,05) (tabell 21).

Dersom vi ser på lengdefordelingen av den smolten som ble
spist av fugl, finner vi ingen tendens til høyere beskatning av
den minste fisken i 1987-materialet (tabell 22). Det var heller
en tendens til økning i beskatningen med økende smOltlengde.

Tabell 21. Gjennomsnittlig utsettingslengde for all utsatt smolt sammenliknet med gjennomsnittlig utsettingslengde for smolt

tatt av fugl i de mest utsatte gruppene. - Average length at time of release for all smolt released, compared with the average

length at time of release for smolts recaptured by birds in the most exposed groups.

Gj.sn. Antall Gj.sn
Antall lengde tatt av lengde Signifikans

Gruppe/År utsatt (cm) fugl (cm) (t - test)

3/87 2977 15,3 144 15,3 p> 0.05
3/88 . 5900 16,0 214 15,5 p < 0.05
1,2;3/89 8915 17,6 173 17,3 p < 0.05

Tabell 22. Antall smolt tatt av fugl i de mest utsatte grupper fordelt på lengdegrupper. - The number of smolts caught by birds in

the most exposed groups, arranged according to groups of lengths.

Utsett-
ings-
lengde
(cm)

Ant.

utsatt

Gr 3/1987

Ant.

gjenf %

Ant.
utsatt

Gr 3/1988

Ant.

gjenf




Ant.
utsatt

Gr 1-3/1989

Ant.

gjenf




14 821 34 4,1 1568 69 4,4 39 0 0,0
15 1034 54 5,2 1851 73 3,9 390 6 , 1,5
16 788 40 5,1 1012 34 3,4 1850 45 2,4
17 247 10 4,1 427 14 3,3 3360 68 , 2,0
18 51 4 7,8 266 8 3,0 2005 34 1,7

.19 24 2 8,3 140 5 3,6 573 13 2,3
20 3 0 0,0 90 3 3,4 144 r 3 2,1
21 6 0 0,0 87 5 5,8 75 0 0,0
22 0 0




119 1 0,8 51 0 0,0
23 0 0




87 2 23 51




0,0
24 3 0 0,0 128 0 0,0 69 2 2,9
25 0 0




57 0 0,0 66 1 1,5
26 0 0




30 0 0,0 42 0 0,0
27 0 0




9 0 0,0 30




0,0
28 0 0




15 0 0,0 57 1 1,8
29 0 0




6 0 0,0 24 0 0,0
30 0 0




3 0 0,0 36 0 0,0
31 0 0




6




0,0 21 0 0,0
32 0 0





12 0 0,0
33 0 0





6 0 0,0
34 0 0




0




12 0 0,0
35 0 0




0




3




0,0
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Tilsvarenderesultater kan vi også se i 1988-materialet. Her er
det imidlertid den forskjell at det i materialet finnes en del smolt
som er større enn 23 cm, og ingen av disse ble spist av fugl.
Opp til en smoltlengde på 21 cm Nar det imidlertid ingen for-
skjell i beskatning mellom de ulike lengdegruppene. I 1989-
materialet var det heller ikke noen tendens til at det spesieltvar
de minste smoltene som ble beskattet av fugl (tabell 22), men
for større fisk avtok beskatningen vesentlig. Av de 312 utsatte
smoltene som var 26 cm og større har vi registrert bare én som
er blitt spistav fugl.

I utsettingsmaterialet fra 1987 har vi som nevnt bare registrert
10 gjenfangster som voksen laks, men halvpartenav dissestam-
met fra gruppe 1. Av de 5 gruppene som ble satt ut i 1987 had-
de gruppe 1 den klart største gjennomsnittslengden ved utset-
ting (tabell 19). Gjenfangsteneav voksen laksviser at i alle tre
år hadde smolt gjenfanget som voksen laks større gjennom-
snittslengde ved utsetting enn gjennomsnittet for de som ble
utsatt (tabell 23 og 24).

Tabell 23. Gjennomsnittlig utsettingslengdefor totalt
antall utsatt smolt sammenliknetmed gjennomsnittlig
utsettingslengdefor smolt gjenfanget som voken lakS.-
Average length at time of releasefor all smolts released,
compared with the averagelength at time of releasefor
smolts recapturedasadult salmon.

Gj.sn. Antall Gj.sn
Antall Lengde laks lengde Signifikans

År utsatt (cm) gjenfanget (cm) (t - test)

1987 14849 15,7 10 18,8 p >0.05

1988 14769 16,6 62 20,2 p <0.05

1989 14763 17,5 119 18,5 p<0.05

Tabell 24. Antall sMolt gjenfanget som voksenlaksde ulike år fordelt på lengdegrupper. - Thenumber of smolts recapturedas
adult salmon,according to year and group lengths.

%
Ant.

utsatt

1988

Ant.

gjenf




Ant:

utsatt

1989

Ant.

gjenf %

0,1 3901 5 0,1 87 1 0,1
0,0 4203 11 0,3 802 2 0,2
0,1 2282 5 0,2 3317 22 0,3
0,0 917 3 0,3 5495 43 0,6
0,2 573 5 0,9 3144 22 0,7
0,4 , 375




0,0 811 8 0,6
0,0 357 3 0,8 209 2 0,7
0,0 363 0 0,0 110 3 0,5
0,0 510 6 1,2 92 3 1,3
0,0 414 5 1,2 92 2 1,2
1,0 333 7 2,1 110 2 1,9
1,4 231 2 0,9 95 1 1,0
0,0 135 4 3,0 95 1 1,7
3,0 72 1 1,4 42 1 2,0
0,0 63 4 6,4 92 0 2,4
0,0 18




0,0 33 0 0,0
0,0 12




0,0 48 4 6,4




9 1 11,1 33 1 4,8




3 0 0,0 27. 0 0,0





12




0,0





12 1 8,3





3 0 0,0

Utsettings, 1987
lengde Ant. Ant.
(cm) utsatt gjenf

14 3660 2
15 4592 1
16 3678 2
17 1401 0
18 571
19 268
20 126
21 93
22 78
23 102 -
24 96
25 72
26 57
27 33
28 9
29 9
30 3
31
32
33 0
34 0
35 0
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5 Diskusjon

5.1 Sammenligning med tidligere
undersøkelser i Eira

Deter tidligere samlet inn ungfisk av laksog sjøaurei Eirai peri-
oden 1954-1957 (Møller 1957). Laksungenevar da i gjennom-
snitt 4,2 cm etter ett år i elva, og hadde videre en årlig tilvekst
på ca. 2,6 cm. Aureungene var i årene 1954-1957 gjennom-
snittlig 5,5 cm etter en sommer i elva.Videreårlig tilvekstvar ca.
3,5 cm. Sammenlignetmed observasjonenetil Møller (1957) ser
det dermed ut til at tilveksten for laksungenevar omtrent den
sammei 1988, men litt høyerede to nesteårene. Aureungene
hadde den samme tilveksten i de to periodene 1954-1957 og
1988-1990.

De tetthetene som Møller (1957) registrerte i perioden 1954-
1957er ikke direkte sammenlignbaremed resultatenefra 1988-
1990. Dette skyldes at Møller ikke har oppgitt arealet på de
områdene han fisket på. Han oppga i stedet fangsten i antall
fisk pr. meter elvebredde, fra 0 til 1 meters dyp, og fangsten
varierte mellom 4,4 og 20,8 fisk pr. meter elvebredd(totalt for
laksog aure).

De tetthetene av laks- og aureunger som ble registrert i perio-
den 1988-1990 syneså være gode, og i nærheten av det opti-
male på flere av prøveflatene som ble undersøkt, mens andre
prøveflater hadde betydelig lavere fisketetthet. Det er likevel
liten tvil om at produksjonsområdetfor både laks- og sjøaure-
smolt i vassdrageter redusert på grunn av de tre utbyggingene.
For det første er hele Aura falt ut som produksjonsområde.
Dessutener vanndekket areal i Eira periodevis betydelig redu-
sert. I tillegg er vannhastigheten i deler av Eira redusert på
grunn av redusert vannføring. Dette vil favorisereaure i forhold
til laks,somtrives best i mer strømrikepartier av elva.

Vekstdataenesamlet inn av Møller (1957) antyder en smoltalder
for både laksog sjøaurepå mellom 3 og 4 år i perioden 1954-
1957. Nøyaktig smoltaider fra denne perioden er ikke kjent,
menden omtrentlige alderen ligger i sammeområde som den vi
harfunnet bådefor laksog sjøaurei perioden 1988-1990.

I 1940-årenevar gjennomsnittsvekta for fangstene av laks på
Syltebøi Eirapå 10-12 kg. Dennegjennomsnittsvektaholdt seg
til i 1953. Senerehar den avtatt, og for perioden 1977-1986var
gjennomsnittet 5,0 kg. Gjennomsnittsvektafor storlaks(> 3 kg)
gikk ned og andelen smålaks(< 3 kg) bkte betydelig i perioden

(Møkkelgjerd & Jensen 1987). Til sammenligning var gjennom-
snittsvektafor alt skjellmaterialetsom ble' samlet inn i perioden
1987-1990 5,6 kg, et resultat som bekrefter at utviklingen går
mot en mindre laksetypei Eira.

I forbindelse med smoltutsettingene er det utført en rekke mer-
keforsøki Eira.Møkkelgjerd & Jensen(1987) gir en fyldig omta-
le bådeav etableringenog utbyggingen av smoltanlegget,og av
alle merkeforsøk som er gjennomført. I perioden 1958 - 1980
ble det merket tilsammen ca. 70 000 laksesmolt. I tillegg er ca.
8 000 ungfisk av laks satt ut om høsten. Totalt representerer
dette 75 forskjellige utsettingsforsøk.Konklusjoneneer langt fra
entydige, men viser at smolten bør settes ut i perioden fra 20.
mai til 10. juni. Høstutsettingerer ikke å anbefale. Videre er det
funnet at utsettinger på høg vannføring gir signifikant bedre
gjenfangst enn tilsvarende når vannføringen er lav (Hvidsten&
Hansen1988). Dessutenøker gjenfangsten hvis smolten tilven-
nessjøvanni 2 uker før utsetting (Møkkelgjerd & Jensen1987).
Gjenfangstprosentener imidlertid lav, og den har sunket merk-
bart de sisteårene. Av 50 196 merkede smolt som var satt ut i
Eiratil og med 1976 ble det gjenfanget 1,2 prosent.

I tabell 6 i Møkkelgjerd & Jensen(1987) er det gitt en oversikt
over samtlige utsettinger av merket smolt i Eira i perioden 1959
- 1980. Forfatterneantyder at gjenfangstene har gått tilbake de
senereår. Dersomvi slår sammende ulike utsettingsforsøksom
er gjort i perioder på 5 år, finner vi en klart synkende gjen-
fangstprosent (tabell 25). Det er store usikkerheter forbundet
med å slåsarnmenet materialeav ulike utsettingsforsøkpå den-
ne måten, men vi tror likevelat tallene forteller om en synkende
gjenfangstprosent, og at denne tendensen er særlig klar etter
1975. Hva dette kan skyldeser vanskelig å si, men det er nær-
liggende å tro. at smoltkvaliteten kan spille en vesentlig rolle.

Tabell25. GjennomsnittliggjenfangsprosentiS årsperio-
der av smolt utsatt i Eira(etter tabell 6 i Møkkelgjerd &
Jensen1987).- Averagerecapturepercent during 5 year
periods for smolts releasedin the Eira (accordingto Table
6, Møkkelgjerd & Jensen1987).

Antall Gjennomsnittlig
Periode utsettingsforsøk gjenfangstprosent

1959 - 1965 18 1.63
1966 - 1970 9 1.58
1971 - 1975 16 1.21
1976 - 1980 23 0.85

25
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Det kan også delvisha sammenhengmed Grytten-overføringen,
som ble fullført i 1975. Etter denne overføringen er bare38 pro-
sent av den opprinnelige vannføringen tilbake. Hvidsten &
Hansen (1988) har vist at gjenfangsten av voksen laks i Eiraer
størst for de utsettingene som er blitt foretatt på høy vannfø-
ring. Dette tyder på at dødeligheten av smolt er svært stor like
etter utsetting, og at problemer med for lav vannføring under
smoltutvandringen er blitt spesielt store etter Grytten-overfø-
ringen.

De innsendte rapporter om smolt tatt av fugl indikerer at en
betydelig del av den utsatte smolten har blitt offer, for fuglepre-
dasjon. Under utsettingene i 1987 ble det f.eks. observert at
enkelte smolt av den gruppen som ble satt i sjøenutenfor utlø-
pet av Eira svømte på land og ble liggende tørrlagt i fjæra.
Dataene fra 1987 og 1988 indikerer at det var denne gruppen
(gruppe 3) som var mest utsatt for fuglepredasjon, menstallene
fra 1989 peker ut gruppe 2 som den mest utsatte. Gruppe
3/1988 gav imidlertid også flest gjenfangster som voksen laks
(tabell 20). Reitanet al. (1987) fant en negativ korrelasjonmel-
lom gjenfangster gjort i fugl og gjenfangster som voksen laks.
De fant imidlertid ingen sammenheng mellom gjennomsnitts-
lengde hos smolt og gjenfangst fra fugl. I vårt materiale er det
derimot en tendens til at den minste fisken har gitt høyeregjen-
fangst i fugl enn den størstefisken.

Utsettingene i 1987 gav svært dårlig gjenfangst av voksen laks.
Halvparten av gjenfangstene stammer imidlertid fra gruppe 1,
og det var den gruppen som hadde den klart største gjennom-
snittslengden(tabell 20).

Utsettingene i 1988 gav også svært dårlige gjenfangster med
gruppe 3 som den beste til tross for at dette var gruppen med
minst gjennomsnittslengde.

Utsettingene i 1989 gav brukbare gjenfangster for gruppe 3 og
4 og dårlige gjenfangsterfor de øvrige gruppene.

Alt i alt indikerer gjenfangstresultateneav voksen laks at utset-
tingssted og størrelseer viktig for gjenfangsten. Resultatenefra
1988- og 1989-utsettingeneindikerer at det besteutsettingsste-
det er i munningsområdet eller et stykke ut i fjorden.
Resultateneviser klart at gjenfangsten øker med økende smolt-
størrelse.

5 2 Sammenligning med andre
norske elver

Tetthetsberegningerav ungfisk i store elver er forbundet med
store usikkerheter. Fordi det ikke er mulig å fiske på dypere
vann enn ca. 70-80 cm, kan kun forholdsvis små områder nær
land avfiskes. Dette gjør at resultatene som presenteres kun
gjelder for meget begrensedeområder av elva. Videre varierer
resultatene både mellom sammestasjonfra år til år og mellom
ulike stasjoner i elva på samme tidspunkt. Dissevariasjonene
skyldesdels egentlige variasjoner i fiskemengder, og dels varia-
sjoner i effektiviteten av det elektriskefisket under ulike forhold.
Enav de klaresteårsakenetil variasjoni fisketetthet er varieren-
de vannføring (Jensen& Johnsen1988).Ved høg vannføring i ei
elv vil fisken bli spredt utover et størrearealenn ved lavvannfø-
ring. Videre vil vannhastigheten øke og siktbarheten i vannet
avta med økende vannføring. Det er spesieltantallet laksungeri
fangstene som avtar når vannføringen øker, mens antall
aureungerer mindre påvirketav vannføringen.

I gjennomsnitt for de sekstidspunktene vi utførte tetthetsbereg-
ninger i Eiraregistrertevi 41 laksungerog 32 aureunger pr. 100
m2 (unntatt årsyngel).En skal være forsiktig med å sammenlig-
ne tetthetsdata fra forskjellige elver, da stasjonsvalg,bunnfor-
hold og vannføring har stor betydning. Tetthetstallene fra Eira
er imidlertid høyere både for laks og aure enn i de vassdragi
Nord-Norge der tilsvarende data eksisterer (Jensen& Johnsen
1988, Jensen& Saksgård1987, Saksgård& Heggberget 1987,
og upublisert).Sammenligneren data fra elver på Vestlandet,så
er tallene høyerei Eiraenn i Suldalslågen(Saltveit1986a).Antall
laksunger er imidlertid betydelig lavere enn i Lærdalselva
(Saltveit 1986b), Stryneelva (Jensen & Johnsen 1989) og
Kvassheimsåna(Bergheim & Hesthagen 1990), mens antall
aureunger er omtrent det sammeeller høyere i Eiraenn i de tre
nevnteelvene.

Både for laks og sjøaure er det en klar sammenheng mellom
vekst hos ungfisken og smoltalderen. I elver med god vekst blir
smoltalderen lav, og i elver med dårlig vekst blir den høy. I
Norgeøker smoltalderenfor beggearter med breddegraden.

I Nord-Norgeer laksenssmoltalderoftest 4-5 år (Johnsen1976,
Jensen & Saksgård 1987, Saksgård og Heggberget 1987). I
Trøndelag er vanlig smoltalder 3-4 år (Hesthagen & Garnås
1984, Arnekleiv & Nydal 1988). PåVestlandet er smoltalderen
omkring 3 år, men innslaget av toårig smolt øker etter hvert
som vi kommer sørover langs kysten (Jensen& Steine 1979,
Kålåsm. fl. 1984, Arnekleiv & Koksvik 1985, Jensen& Johnsen
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1989). Helt sør i Norge er laksens smoltalder omkring 2 år
(Hansenm. fl. 1984, Hesthagenrn. fl. 1986). Laksenssmoltalder
i Eiraer derfor,omtrent det en skal forvente i forhold til bredde-
graden.

Enoversikt over laksensgjennomsnittlige smoltlengde i 28 nor-
skeelver (Lund m. fl. 1989) viser at smolten er størst helt i nord
(Finnmark)og helt i sør (Rogaland). I området fra.Nordland til
Sogn og Fjordane er gjennomsnittsstørrelsenoftest 11,5-13,5
cm. Den gjennomsnittlige smoltlengden for laksesmolteni Eira
ligger i den nedre delen av dette området.

Sjøaurensgjennomsnittlige smoltalder er mer enn 4 år nord for
Saltfjellet(L'Abe-Lund m. fl. 1989). I de fleste vassdragmellom
Saltfjellet og Hardangerfjorden er den mellom 3 og 4 år, med
avtagendealder sørover. I Rogaland,Agder og ved Oslofjorden
er sjøaurenssmoltalder omkring 2 år (L'Abe-Lund m. fl. 1989).
Sjøaureni Eirasmoltifisererdermed ved en høyerealder enn det
somer vanlig for området.

L'Aldie-Lund m. fl. (1989) har gitt en oversikt over gjennom-
snittlige smoltlengder for sjøaurei 34 vassdraglangs norskekys-
ten. Nord for 69 oN er smolten betydelig størreenn ellers i lan-
det (17-23 cm). Mellom Troms og Hardangerfjordener vanlig
størrelse14-17 cm. I området fra Hardangerfjordentil svenske-
grensaer vanlig størrelse 11-16 cm. Denne oversikten viser at
sjøauresmolteni Eiraer større enn det som er vanlig i Møre og

Romsdal.Om den uvanlig store smolten skyldes naturlige for-
hold i vassdraget,eller om det er en effekt av den reduserte
vannføringen etter de tre kraftutbyggingene, er det ikke mulig å
ta stilling til. Det kan tenkes at sterkt redusert vannføring i
smoltutvandringsperiodengjør at endel auresmolt ikke vandrer
ut i sjøen,men blir stående i elva et år eller to lenger enn de vil-
le ha gjort før kraftutbyggingene. Om dette er tilfelle, kan bare
klarleggeshvis det eksistererskjellprøverav sjøaurefra tidligere
tider. Vi kjenner ikke til noe slikt materiale i dag.

Forsøkved Forsøksstasjonenfor fisk på Sunndalsørahar vist at
det eksistererforskjellig sjøvekstpotensialehos ulike norske lak-
sestammer (Gjedrem 1976). Blant ville populasjoner må man
imidlertid være oppmerksom på vissefeilkilder, som f. eks. smol-
tens utvandringstidspunktog nærings-og temperaturforhold på
oppvekstplassene.Tilveksten i sjøenvil være avhengig av leng-
den på sjøoppholdet, som igjen avhenger av når smolten går ut
av elva. Tidspunktet for utvandringen vil kunne variere noe fra
sted til sted og år til år avhengig av vanntemperatur og vannfø-
ring. I mange elver i Sør-Norgegår laksesmoltenut i mai, mens
den i enkelte elver i Nord-Norge ikke går ut før i juli. Den sør-
norske laksenfår dermed lengre opphold i havet og kan vokse
bedre. Dette blir imidlertid til en viss graØ kompensert ved at
den nord-norske laksengår senereopp i dvene. En sammenlig-
ning med andre norske laksestammervisr at laksen fra Eira
voksergodt under oppholdet i sjøen(tabell 26).

Tabell 26. Laksensgjennomsnittsvekt (kg)etter en, to og tre vintrer i sjøeni endel norskevassdrag.- Average weight of salmon
in kg in some Norwegian watercoursesfollowing 1,2 and 3 winters at sea.

Vassdrag Envinter To vintrer Trevintrer Referanse

Eira 1.9 6.3 10.5




Syltefjordelva 1.7 3.5 7.2 Kristoffersen& Rikstad(1980b)
Lakselva 2.4 6.1 9.6 Kristoffersen& Rikstad1980c)
Repparfjordelva 1.5 4.1 10.3 Kristoffersen& Rikstad(1980a)
Altaelva 2.1 6.7 10.7 Saksgård& Heggberget (1987)
Saltdalselva 1.9 5.7 8.8 Jensen& Saksgård(1987)
Beiarelva 1.8 5.7 8.8 Jensen& Saksgård(1987)
Ranaelva 2.0 5.8 8.8 Jensen& Saksgård(1987)
Vefsna 2.0 5.4 8.3 Johnsen(1976)
Rauma 1.7 6.2 10.3 Arnekleiv& Koksvik(1985)
Gaula i Sogn 1.8 7.3 14.3 Kålåsm.fl. (1984)
Stryneelva 1.9 6.9 10.3 Jensen& Johnsen(1989)
Loenelva 2.0 6.7 8.9 Jensen(1980)
Jostedøla 2.0 5.6 8.7 Sivertsen(1988)
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Tabell 27. Sjøaurensgjennomsnittsvekt (g)etter 1- 5 somrer i sjøeni endelnorske vassdrag. - Averageweight of seatrout in
some Norwegian watercoursesfollowing 1- 5 summersat sea.

Vassdrag 1 2
Antall somrer i sjøen


3 4




Referanse

Eira 430 632 976 1383 1766




Kobbelva 232 599 797 1933 2600 Jensen& Larsen(1985)
Saltdalselva 235 484 1032 1808 2945 Jensen& Saksgård(1987)
Beiarelva 254 524 877 1458 2583 Jensen& Saksgård(1987)
Ranaelva 286 617 1014 1838 2657 Jensen& Saksgård(1987)
Stryneelva 408 679 1507 2560 3800 Jensen& Johnsen(1989)
Jostedøla 264 531 1304 2494 3360 Sivertsen(1988)

Sjøauren oppholder seg hovedsaklig i fjordområdene innenfor
omtrent 100 km fra elva de stammer fra (Jensen1968, Nordeng
1977, Jonsson 1985, Berg & Berg 1987). Lokale variasjoner i
nærings- og temperaturforhold har derfor trolig større betyd-
ning for sjøvekstenhos auren enn hos laksen.Sjøaureni Eiraser
ut til å ha en relativt lav tilvekst i sjøensammenlignet med sjøau-
re fra andre norskevassdrag(tabell 27). Om dette skyldesdårli-
ge næringsforhold i fjordområdene utenfor vassdraget,eller om
den dårligevekstener genetisk betinget, er umulig å si.
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6 Forslag til tiltak

Møkkelgjerd& Jensen(1987) foretok en opplisting av mulige til-
tak i forbindelse med reguleringen av Auravassdraget.Vi har i
det følgende tatt utgangspunkt i denne listen, men har føyd til
et nytt punkt under forslag til fremtidige tiltak, og det er utset-
ting av laksyngeli Aura.

Igangsattetiltak:
Klekkeri/oppdrettsanlegg
Utsettingspålegg
Utsettingerav merket laks
Forsøkmed foring av villfisk i Eira
Vannslippingi Mardalsfossen

Forslagtil framtidige tiltak:

Aura:
Terskeli Litlevatnet
Terskler(kulper) i Aura
Smoltpålegg
Utsettingav laksyngel

Eira:
Dam i utløpet av Eikesdalsvatnet
Utbedringer i munningsområdet
Terskler
"Harving" av partier i elva
Gjødslingav Eira
Tidligerefangst av stamfisk

Idet følgende går vi gjennom samtlige punkter.

6.1 Igangsatte tiltak

a. Klekkeri/oppdrettsanlegg

Klekkeriog oppforingsanlegg ble bygd allerede i 1956/57. De
dårligegjenfangsteneav utsatt merket smolt de senereår tyder
på at smoltkvaliteten har vært for dårlig. Produksjonsmetodene
bør derfor undersøkesnærmere slik at smoltkvaliteten kan for-
bedres.

Ansvar for transport og behandling av smolten i forbindelse
med utsettingen ligger under fiskanlegget, og de eksisterende
rutiner for dette må vurderes.

Utsettingspålegg

Regulantener pålagt en årlig utsetting av 50 000 smolt med en
minimumsstørrelsepå 13 cm pr. år. Den faglige bakgrunn for
dette er grundig beskreveti Møkkelgjerd & Jensen(1987), og vi
viser til denne.

Våre undersøkelserhar vist en klar sammenheng mellom smolt-
størrelseog gjenfangst. Vi vil derfor foreslå at kravet til mini-
mum smoltstørrelsegitt i påleggetendresfra 13 cm til 15 cm.

Utsettinger av merket laks

Gjenfangstenav merket utsatt smolt har hatt en synkendeten-
dens de senereår, og resultatene fra våre utsettinger i 1987,
1988 og 1989 har tildels vært svært dårlige. Det er derfor nød-
vendig med en løpendeovervåkingav smoltpålegget. Vi foreslår
at man går inn på en nærmere vurdering av smoltkvalitet og
foretar sammenlignendeutsettinger av smolt fra anlegget og av
viIIsmolt.

Vi foreslår at det merkesinntil 2000 villsmolt fra elva. Dette gjø-
res ved at man fanger inn smolt i april og merker disse med
Carlin-merker. Smolten settes ut igjen umiddelbart etter mer-
king.

I tillegg merkes 3000 smolt fra anlegget og settes ut ved

Maltsteinen i Eira,og 3000 smolt som settesved utløpet av Eira.

Forsøk med foring av villfisk i Eira

I perioden 1955 - 1957 ble det utført forsøk med foring av vill-
fisk i Eira (Møkkelgjerd & Jensen 1987). Det ble påvist positiv
effekt på tetthet og vekst opptil 1 km nedenfor foringsstedet.
Men hvor stor denne effekten var, og økonomien i prosjektet
ble ikke klarlagt.

Vannslipping i Mardalsfossen

Av turistmessigehensynslippesdet i dag vann i Østre Mardøla i
turistsesongenfor å gi vann til Mardalsfossen.Ved kronprinsre-
gentens resolusjonav 28. september 1990 har manøvreringsre-
glementets post 2, 2. ledd fått følgende ordlyd:"Basert på tilsig
fra restfeltene ovenfor sperredammenved Fossafjelltjern,samt
Bruråa overføringstunnel, skal det holdes en vannføring i
Mardalsfossen på 2,5 m3/s i perioden 20.06 - 30.07 og en
vannføring på 2,0 m3/s i perioden 01.08 - 20.08. Utgjør tilsiget
'mindre enn disseverdier, skal tilsiget i sin helhet slippesi fossen,
dog slik at eieren plikter å holde en vannføring på 2,5 m3/s i juli
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måned". Tidligerevar reglementet at det skulle slippes3,0 m3/s
i juli måned, mens det i praksishar vist seg at det bare ble slup-
pet 1,8 m3/s i sammeperiode.

K.W. Jensenhar uttalt at fisket etter laksi Eiraer godt når vann-
føringen er over 36 m3/s. I juli måned er medianvannføringen
etter den siste utbyggingen 36 m3/s. Da er vannslippet i Østre
Mardøla medregnet. Dette vannslippet kan syneslite i forhold til
den totale vannføringen i Eira.Men dersom laksefisketblir godt
nårvannføringener over 36 m3/s,og dårligereved laverevannfø-
ringer, kan vannslippeti ØstreMardøla i periodervære avgjøren-
de for fiskeforholdenei Eira.Vi har Vurdert betydningenav vann-
slippet for fisket i Eiraut fra Jensensuttalelseom at vannføringen
må væreover 36 m3/s for å gi godt fiske. Dette harvi gjort ved å
se på den reelle vannføringen i Eira i perioden 20. juni - 20.
august i årene 1976-84. I disseårene ble det sluppet 1,8 m3/s i
juli måned. I gjennomsnitt for de ni årene var vannføringen mer
enn 36 m3/s i 28,0 dager pr. år. Dersom det ikke hadde blitt
sluppetvann i Mardalsfossen,ville vannføringenvært høyereenn
36 m3/s gjennomsnittlig 25,3 dager pr. år i samme periode. Og
ved vannslipp etter det nye reglementet av 28.9.90 ville antall
dager ha øket til 30,5 pr. år. Ved den siste beregningen har vi
antatt at tilsiget fra restfeltene har vært tilstrekkelig til å holde
den pålagtevannføringeni Mardalsfossenhele perioden.Det nye
reglementetvil altså ut fra dettesi gode forhold for sportsfiskei
Eirai 2,5 dager mer pr. år enn det gamlevannslippetville gitt.

Det er usikkert hvor nøyaktig K.W. Jensensberegninger er av
hvor stor vannføringen må være i Eirafor å gi godt fiske. Det er
behov for å kontrollere hansuttalelse i lysav senereårs fiskesta-
tistikker for å kunne gi en grundigere vurdering av vannslippets
betydning for fisket.

6.2 Forslag til nye tiltak i Aura

a. Terskel i Litlevatnet

Etter at vanngjennomstrømmingen i Litlevatnet er redusert, er
vannstanden ofte så lav at det er vanskelig å bruke båt i dette
vatnet. Det bør derfor byggesen terskel i utløpet av Litlevatnet,
slik at vannstandenholdeshøg nok til å lette bruk av båt. Dette
vil også øke fiskeproduksjonen. Høyden og nøyaktig plassering
av terskelen må fastsettes etter befaring i samarbeid med de
myndigheter som har,kompetanse på dette området. Terskelen
må være slik utformet at fisk kan vandre uhindret mellom
Litlevatnet og Aura. Den må også utformes slik at Aura ikke
tørrleggesperiodevis.

Terskler (kulper) i Aura

Aura renner gjennom betydelige løsavsetninger.På lav vannfø-
ring forsvinner nestenalt vannet ned i grusen i delerav elva, slik
at enkelte partier av elva blir nærmest tørrlagt. Dette fører til
stor dødelighet hosfiskungene i elva. Forå lageoppholdsplasser
for fisken på lav vannføring, bør det bygges2 - 3 terskler (kul-
per) i Aura. Plasseringav tersklene (kulpene) bør foretas i sam-
råd med de myndigheter som har kompetanse på dette områ-
det. Ved yåre ungfiskundersøkelseri Aura fant vi alle alders-
grupper av aure, fra årsyngelog til 4 år gammel fisk. Dette.viser
at det overleverfisk der og at elva fremdeleshar et produksjons-
potensialefor laks-og sjøauresmoltsom bør utnyttes.

Smoltpålegg

Regulantener pålagt å sette ut 2 500 smolt av sjøaurepr. år, i
Eikesdalsvatnetved utløpet av Aura. Effekten av dette pålegget
bør kontrolleres. Det er ikke usannsynligat smolten har store
problemer med å finne vegen ut av vassdragetnå som vann-
gjennomstrømningengjennom Eikesdalsvatneter så sterkt redu-
sert. Smolten bør i en periode, f.eks. 3 år, merkes for å måle
effekten av utsettingen. En referansegruppebør settes i nedre
delerav Eirafor å kontrollere utsettingsstedetsbetydning.

Yngelutsetting (laks) i Aura.

Ungfiskundersøkelsenei Aura har vist at aureunger overlever i
elva til tross for den sterkt redusertevannføringen. Vi vil derfor
foreslåat man undersøkerom elvestrekningenopp til Aurstupet
kan brukes som utsettingsområde for laksunger. Et antall lak-
syngel spres på elvestrekningen, og tilslaget kontrolleres ved
hjelp av elfiske på utvalgte lokaliteter helt opp til Aurstupet.

6.3 Forslag til nye tiltak i Eira

a. Dam i utløpet av Eikesdalsvatnet

En grundig omtale av dette er gitt av Møkkelgjerd & Jensen
(1987). Ungfiskundersøkelsenei Eirah'arvist at tettheten av laks,
og aureunger er god, og at produksjonenav villsmolt er god i
forhold til næringsgrunnlaget.En dam vil imidlertid kunne bidra
til økt vintervannføring og dermed økt smoltproduksjon.
Dessuten viser nyere forskningsresultater at overlevelsen hos
utsatt smolt øker betydelig med økende vannføring like etter
utsetting (Hvidstenog Hansen 1988). Det sammegjelder sann-
synligvisogså for villsmolt. Oppmagasinertvann som slippes i
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form av en flom når smolten settesut vil dessutentrekke voksen
laksinn til vassdraget.

Utbedringer i munningsområdet

Et parti av elva like nedenfor Syltebøbro er så grunt at laksens
oppgang hindres selv på relativt stor vannføring. Dette området
bør utbedresfor å lette oppgangen.

Terskler

Detopografiske forhold i Eira er slik at elva stadig veksler mel-
lom strykog kulper. Kulpene er tildels store og dype, og danner
en rekke gode fiskeplasser.Vi ser ingen grunn til å bygge ter-
skleri elvafor å skapenye fiskeplasser.

"Harving" av partier i elva

Områderav elva der det tidligere var gode skjulmuligheter for
ungfisk, er nå kittet igjen av finpartikler som har sedimentert.
Fiskenkommer ikke-ned mellom steinene lenger. I andre vass-
drag har det vært aktuelt å legge ut stein på elvebunnenfor å
skapeskjul for fisken. I Eirafinnes det rikelig med stein, men de
må løftes opp slik at de blir liggende oppå de sedimentertefin-
partiklene.Vi vil foreslå at dette tiltaket utføres på utvalgte prø-
veflater, for å se om det har den ønskedevirkning. Tetthet av
ungfisk på prøveflateneog på områder nedstrømsprøveflatene
må undersøkesregelmessig.

Gjødsling av Eira

Etalternativ til foring av villfisk (kfr. pkt. d under igangsattetil-
tak), er å foreta en kontrollert gjødsling av elva. Dette vil øke
produksjonenav næringsdyr, og dermed gi økt mattilgang for
fisken.Det foregår i dag forsøk med gjødslingav lakselveri min-
dre skala innen forskningsprogrammet om Havbeite. Dissefor-
søkenebør danne grunnlag for å utrede muligheter for gjøds-
ling av Eira.

Tidligere fangst av stamfisk

Det er hevdet at oppgangen av laks foregår senerepå somme-
ren nå enn tidligere. Vi har testet dette på materialet fra fang-
stoppgavene for Syltebø, og funnet at lakseoppgangen med
99% sannsynligheter forsinket i forhold til tidligere. Det er blitt
et,større innslagav smålaks i fangstene de sisteårene, og små-
laksn kommer vanligvis noe senere på sommeren til elva enn
større laks. Dette kan forklare noe av forsinkelsen. Men vi har
ogsåtestet det samme når vi bare har sett på laks størreenn 3

kg. Også for denne gruppen laks er det en trend i materialet
mot signifikant senereoppgang (p<0,05) i dag enn på 1940-tal-
let. Dette kan ha sammenheng med at stamfisken hele tida er
tatt etter at fiskesesongener avsluttet, og at det dermed er
selektert mot sent oppvandrende laks. Det kan også skyldesat
det har pågått et svært hardt fiske i Eira, slik at en stor del av
den tidligste laksen er blitt fisket opp. Dermed er det overvekt
av sent oppvandrende laks som har fått gytt. I begge tilfellene
vil det være en fordel å ta en del av stamfisken så tidlig i
sesongensom mulig, for å motvirke senoppgang.

6.4 Konklusjon

På bakgrunn av den punktvise gjennomgang som er foretatt
ovenfor mener vi at de viktigste tiltakene for å bedre fisket i
Auravassdrageter følgende:

Smoltpålegget endres ved å øke kravet til minstelengdefor
smolten.

Smoltpålegget overvåkes gjennom utsettinger av merket
smolt.

Det etableresen ordning for fangst og oppbevaring av tidlig
oppvandrendestamlaks.

Driften av smoltanleggetsamt rutiner for transport og utset-
ting av smolten vurderesnærmere.

Det settes i gang merkeforsøk av sjøauresmolt for å teste
effekten av utsettingspåleggetfor Aura.

Mulighetene for bruk av Aura opp til Aurstupet som utset-
tingsområde for laksyngelutredes.

Bygging av terskel i Litlevatnet og terskler (kulper) i Aura
utredes.

Det settes i gang forsøk med "harving" i Eirafor å undersø-
ke effekten på ungfiskproduksjonen.

Området nedenfor Syltebøbro bør utbedres for å lette opp-
gangen avvoksenfisk.
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7 Sarnmendrag

Auravassdragethar vært gjenstand for tre store vasskraftutbyg-
ginger. I alle tre tilfellene er det ført vann bort fra vassdraget,og
i dag er bare 38 prosent av den årlige vannmengden tilbake.
Dette har medført at fangstene av laks i Eira,en internasjonalt
kjent lakselv gjennom lange tider, har gått tilbake.
Tilbakegangen skyldes delvis at laksens gjennomsnittsstørrelse
etter reguleringen er redusertfra 10-13 kg til ca. 5 kg.

NINA har utført fiskeribiologiske undersøkelser i vassdraget i
perioden 1987-1990 for å skaffe et grunnlag for å vurdere
eventuelle tiltak for å bedre fisket. De sentrale punktene i
undersøkelsenvar å se nærmere på tetthet og vekst av ungfisk i
vassdraget,å måle hvor stor andel av fångsten av voksen laks
som skyldesegenproduksjon i elva og hvor mye utsettingene av
oppforet smolt bidrar til. NINAsatte derfor i gang innsamlingav
skjellprøver av voksen laks og sjøaurefra 1987, og har samlet
inn materiale til studier av tetthet og vekst av ungfisk to ganger
pr. år fra 1988 til 1990. I tillegg ble det i regi av NINAs
Havbeiteprogramsatt i gang utsettingsforsøk med smolt fra set-
tefiskanlegget i Eresfjord.Hensikten med disseforsøkene var å
undersøke utsettingsstedetsbetydning for overlevelseav utsatt
smolt.

I gjennomsnitt for de seks tidspunktene da det ble utført tett-
hetsberegninger i Eira ble det registrert. 41 laksunger og 32
aureunger pr. 100 m2 (unntatt årsyngel).Dette er normale tett-
heter for landsdelen. Det var imidlertid betydelig variasjon fra
prøveflate til prøveflate.

Laksenssmoltalder var i gjennomsnitt 3,2 år (variasjon3-4 år),
og smoltlengden var oftest 10-13 cm. Smoltalderen er normal
for landsdelen,menssmoltlengden er i underkant av det somer
vanlig. Dette antyder en noe lavvekst av laksunger i vassdrageti
forhold til breddegraden. Sjøauren hadde en smoltalder på i
gjennoMsnitt 3,9 år (variasjon2-6 år), og også smoltlengden var
uvanlig stor i forhold til beliggenheten(gjennomsnitt 20 cm).

Sjøauren hadde en gjennomsnittsvekt etter én, to, tre og fire
somrer i sjøen på henholdsvis430, 632, 976 og 1383 g, som er
en relativt lav tilvekst i sjøen sammenlignet med sjøaure fra
andre norske vassdrag. Gjennomsnittsvekta for smålaksen (&)
vinter i sjøen)var 1,9 kg. De som haddevært to eller tre vintrer i
sjøen før gytemodning veide i gjennomsnitt henholdsvis6,3 og
10,5 kg. Sammenlignet med andre laksestammervokser laksen
fra Eiragodt under oppholdet i sjøen.
Andelen av rømt oppdrettslaks i fangstene av laks i Eira i fiske-

sesongenøkte jevnt i innsamlingsperioden,fra 1 prosent i 1987
til 11 prosent i 1990. Når vi holder disse utenom, var andelen
utsatt laks i skjellprøvene13-16 prosent i perioden 1987-1989,
men økte til 34 prosent i 1990. Det var spesieltandelenav gjen-
fanget smålaks(&1 vinter i sjøen) som viste en økning i 1990.
Dette viser at smoltutsettingene i 1989 var mer vellykket enn
tidligere år.

Merkeforsøkenei 1987 og 1988 gav svært dårlige gjenfangster
av voksen laks (henholdsvis0,07 % og 0,42 %). Utsettingene i
1989 gav en gjennomsnittlig gjenfangst på 0,81 %, som også
er relativt dårlig. Det var imidlertid betydeligvariasjonmellom de
forskjellige gruppene, og best gjenfangst gav utsettingen uten-
for Sekkenved Molde (1,65 %). Alt i alt indikerer gjenfangstre-
sultatene av voksen laks at utsettingsstedog størrelseer viktig
for gjenfangsten.

I rapporten er også forskjellige tiltak for å bedre fisket etter laks
og sjøaurei Eiraog Aura foreslått.
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8 Summary

The Aura watercourse has been regulated on three different
occpsionsfor hydropower development. In all three•cases,water
hasbeen directed away from the watercourse,and only 38 per-
cent of the original water volume remainstoday. As a result of
hydropowerdevelopmentactivities, the catch of Atlantic salmon
in the internationally reknown salmon river Eira has declined.
The decline is partially related to that averagesalmonsizefollo-
wing regulation of the river has been reducedfrom 10-13 kg to
about 5 kg.

TheNorwegian Institute for Nature Research(NINA)hasconduc-
ted fish biology investigationsin the watercourse between 1987
and 1990, to obtain useful information for evaluating measures
to improvethe catch. The main points of the investigationwere:
a closer examination of the density and growth of parr in the
watercourse,to measurethe proportion of the catch produced
in the river, and to estimate the contribution of hatchery reared
and releasedsmolts to the total catch. In 1987, scalesamples
were collectedfrom adult salmonand trout. Material on density
and growth of young fish was also collected twice annually
from 1988 to 1990. Experimentswith releasingsmolts from the
hatchery at Eresfjord were conducted in association'with the
OpenSeaGrazing Program(NINA).The purposeof theseexperi-
mentswas to investigatethe significanceof releaselocationsfor
the survivalof releasedsmolts.

Densitycalculationswere conducted at sixoccations.•Theavera-
ge numbersof salmon and trout parr per 100 m2were 41 and
32 respectively(excluding fry). These statistics are normal for
this part of the country. However, there was considerablevaria-
tion from test area to test area.

Theaveragesmolt age for salmonwas 3.2 years(varyingfrorn 3
to 4 years),and smolt length was usually between 10 and 13
cm. Smolt age was normal, but smolt length was slightly below
normal.Thissuggestsa relatively low growth for salmon parr in
the river, relativeto latitude.

Seatrout had an averagesmolt age of 3.9 years(Varyingfrom 2
to 6 years), and smolt length was unusually large relative to
location(average20 cm).

Theaverageweights of seatrout after one, two, three and four
summersin the seawere 430, 632, 976, and 1383 g respective-
ly, all of which are relatively low growth rates compared with
sea trout from other Norwegian watercourses. The average

weight of one-sea-wintersalmonwas 1.9 kg. Among fish which
had spent two or three winters at seabefore spawning, the ave-
rage weight were 6.3 and 10.5 kg. ComRaredwith other sal-
mon strains, the salmon from the Eiraexhibited relativelygood
growth during their stayat sea.

The percent of escapedfarmed salmon in the catch of salmon in
the Eiraduring the fishing season,steadily increasedduring the
study period, from 1% in 1987 to 11% in 1990. When these
fish are excluded from the statistics,the proportion of hatchery
reared/releasedsalmon in the scalesampleswas 13-16 percent
from 1987 to 1989, but increasedto 34 percent in 1990. The
percent of recaptured one-sea-winter salmon increasedsignifi-
cantly in 1990.

Tagging experimentsin 1987 and 1988, showed poor recapture
rates for adult salmon (0.07% and 0.42% respectively).
Releasesin 1989 resulted in an average recapture rate of
0.81%, which is also quite low. Meanwhile there was signifi-
cant variation among different groups, and the best recapture
rate resulted from releasesat Sekkennear Molde (1.65%). On
the whole, recapture rates for adult salmon indicate that point
of releaseand sizeare important factors.

Severaldifferent measuresfor improving the catch of salmon
and trout in the Eiraand Aura are alsoevaluated.inthe report.
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