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Ved Kongelig resolusjon av 2. mars 1984 fikk Sogn
og Fjordane Energiverk tillatelse til å bygge to
småkraftverk, Sagefossen og Skogheim, i Osen-
vassdraget i Sogn og Fjordane. Manøvrerings-
reglementet ble gitt for en prøveperiode på fem år
(1988-1992), med muligheter for revidering etter
forutgående fiskeribiologiske undersøkelser i
vassdraget. Denne rapporten refererer disse
undersøkelsene. Materialet er samlet inn i to
perioder i lakseførende del av vassdraget, 1985-86
(før regulering) og 1988-90 (etter regulering), og
består av data om bunnfauna, ungfisk (tetthet, vekst
og ernæring) og oppgang/fangst av voksen laks og
sjøaure.

Reguleringen har medført at vannføringsregimet er
endret i Oselva. Vintervannføringen har øket med
1,5 In3/s fra ca 15. november til ca 15. april. I siste
halvdel av april tømmes magasinet i Eimhjellevatnet,
og vannføringen har økt med 10-15 m3/s. Fra ca. 1.
mai til ca. 15. mai fylles magasinet igjen, noe som
medfører en reduksjon i vannføringen på 10-15
m3/s. Fra ca. 15. mai ti/ ca. 1. juli blir Storevatnet
oppfylt, og dette reduserer den naturlige vann-
føringen med i gjennomsnitt ca. 3 m3/s. Etter at
Storevatnet er oppfylt ca. 1. juli blir det bare
utjevnende virkning av reguleringen fram til ca. 15.
november.

Det innsamlete materialet viser ingen endring i
bunnfaunaen etter utbygging. På grunn av økt
vintervannføring og reduserte flomtopper venter vi
at bunndyrproduksjonen vil bli som før regulering
eller øke noe.

Tettheten av laksunger har vist en økning i perioden
1985-90. Om dette skyldes utsettingene av yngel og
settefisk, effekter av kraftutbyggingen, eller at det
har funnet sted en generell økning av laksebestanden
uavhengig av reguleringen, er umulig å si. En til-
svarende økning i tettheten av aureunger ble ikke
registrert. Vi venter at den økte vintervannføringen
gir økt overlevelse hos ungfisk av laks og sjøaure.
Det er mulig at smoltproduksjonen vil øke i Oselva
etter reguleringen.

Ved å sammenligne fangstene av laks for perioden
1972-90 med vannføringen på fangstdagen, synes
det ganske klart at fisket er dårligst på lave
vannføringer. Det beste fisket har ofte forekommet
ved stor vannføring eller i forbindelse med flom-
topper. Det var brukbart fiske av smålaks ved så
lave vannføringer som 7-8 in3/s. Men fangsten av
større laks var dårlig ved lave vannføringer. Først
ved vannføringer høyere enn ca. 18-20 ni3/s var
fisket etter større laks relativt godt i elva.

Den viktigste perioden for oppgang av laks i Oselva
synes å være mai og juni, og fangsten i Oselva økte
lineært med økende vannføring i disse to månedene
i perioden 1972-91. Den reduserte vannføringen
etter regulering i mai og juni vil føre til at færre
fisk trekkes til vassdraget og vandrer opp i elva.
Dette vil trolig først og fremst være stor laks, mens
smålaksen trolig vil vandre opp i vassdraget som
tidligere. Det betyr altså at en del av den største
laksen, som er den mest attraktive for sportsfiske,
kan forsvinne fra vassdraget. På lang sikt kan dette
føre til en seleksjon mot en mindre laksetype i
vassdraget, dvs, større andel smålaks (tert) enn
tidligere.

For å begrense skadene på oppgang og fangst av
fisk i vassdraget, bør kraftstasjonene manøvreres på
en slik måte at mest mulig vann slippes i elva i mai
og juni. Fylling av magasinene bør skje så tidlig
som mulig om våren. Store deler av fyllingen bør
skje allerede i april, dersom dette er mulig. I
flomsituasjoner i fiskesesongen bør vannmengden
som samles i magasinene porsjoneres ut på en slik
måte at flommen forlenges. Dermed kan en få flere
effektive fiskedager i perioden.

Emneord: Laks-sjøaure-kraftutbygging-vannføring-
oppvandring-fangst.

Forfattemes adresse: NINA, Tungasletta 2, 7005
Trondheim.
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Forord

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (DVF) påla
25.3.85 Sogn og Fjordane Energiverk (SFE) å
bekoste flskeribiologiske undersøkelser i lakseførende
del av Osenvassdraget. Målet med undersøkelsene
var å studere effekter av det endrede
vannføringsregimet på laks og sjøaure.
Undersøkelsene er utført av Forskningsavdelingen i
DVF, som nå inngår som en del av NINA.
Feltarbeidet ble de fleste år utført av avd. ing. Laila
Saksgård og avd. ing. Randi Saksgård, men også
forsker Arne Jensen, forsker Bjørn Ove Johnsen,
avd. ing. Per Ivar Møkkelgjerd og avd. ing. Bjørn
Mejdell Larsen har deltatt. Torleif Heimset, Osen
har velvilligst lånt ut fangstdagbøkene for fisket på
Osenrettene. Han har også samlet inn skjellprøver av
voksen laks og sjøaure og stilt hus til disposisjon
under feltarbeidet. Materialet er bearbeidet i
laboratoriet av Laila Saksgård og avd. ing. Ove
Hokstad. Rapporten er skrevet av Laila Saksgård,
Ame Jensen og Bjørn Ove Johnsen.

Trondheim, mars 1992

Arne Jensen
prosjektleder
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1 Innledning

Ved Kongelig resolusjon av 2. mars 1984 fikk Sogn
og Fjordane Kraftverk (nå Sogn og Fjordane
Energiverk) tillatelse til å bygge to småkraftverk,
Sagefossen og Skogheim, i Osenvassdraget i Sogn
og Fjordane. Utbyggingen ville bl.a. medføre at
vannføringsregimet i den lakseførende delen av
Oselva ville bli endret. Med tanke på fisket i
vassdraget het det blant annet i manøvrer-
ingsreglementet:

"Ved manøvreringa skal ein sjå til at den naturlege
flaumvassføringa såvidt mogleg ikkje vert auka. I
tida 15. mai til 1. september skal det når vassføringa
ved VM Blåmannsvatnet går under 7,5 m3/sek., ikkje
magasinerast vatn i Eimhjellevatnet. Dersom vass-
føringa noko tid på året kjem ned til 3 ni3/sek ved
VM Blåmannsvatnet, skal manøvreringa skje slik at
vassføringa vert halden på dette nivå."

"Ovanfor nevnte vassleppingsbestemmelse kan etter
Olje- og energidepartementets nærare bestemmelse
takast opp til revisjon etter ein prøveperiode på fem
år frå igangsetjing av kraftverket, og etter for-
utgåande fiskeribiologiske undersøkelsar og land-
skapsmessig vurdering, etter nærare bestemmelse .av
h.h.v. DVF og Fylkesmannen. Konsesjonæren pliktar
å dekka utgiftene til ovannevnte."

Sagefossen kraftverk ble satt i drift i februar i 1986
og Skogheim kraftverk sto driftsklart tidlig i 1988.
Manøvreringsreglementet gjelder i en prøveperiode
på 5 år fra igangsettingen av det siste kraftverket,
dvs. fra 1988. 1985 var det siste året at vassdraget
var helt uberørt av utbyggingen.

På bakgrunn av dette påla Direktoratet for vilt og
ferskvannsfisk (DVF) Sogn og Fjordane Energiverk
å dekke utgiftene til ferskvannsbiologiske
undersøkelser i vassdragets lakseførende del for å
studere effekter av det endrede vannføringsregimet
på laks og sjøaure. Undersøkelsene er utført av
Forskningsavdelingen i DVF, som nå inngår som en
del av NINA.
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2 Områdebeskrivelse

Osenvassdraget er et typisk lavlandsvassdrag med
store, lavereliggende vatn og korte mellomliggende
elvestrekninger. Vassdraget strekker seg fra
Høydalsfiorden i Flora kommune (utløp) til
områdene mellom Naustdal og Hyen i Gloppen
kommune  (figur 1).  Samlet nedslagsfelt er 288 km2.
Bare 1% av feltet ligger over 900 m.o.h. og 33%
ligger lavere enn 300 m.o.h. Dette preger både
vannføring (flomperioden), temperaturregime og
vannkvalitet. Det lavtliggende nedslagsfeltet med
store vatn medfører generelt høye vanntemperaturer
uten store variasjoner. Høy vanntemperatur utover
høsten, tidlig temperaturstigning om våren (noe
avhengig av vannføring) på grunn av lite høyfjell,
og høye sommertemperaturer gir gode forhold for
produksjon av næringsdyr og fisk. Før utbygging
var elva karakterisert av ei lav, men ofte varierende
(nedbør/snøsmelting) vannføring vinterstid, vårflom

april/mai og delvis i juni, lav og varierende
sommervannføring fra juni til september og
varierende og stor vannføring om høsten.

Den delen av vassdraget som er blitt regulert ligger
Gloppen kommune. Oselva hadde en naturlig

lakseførende strekning på ca. 10 km inntil 1971, da
det ble bygd ei laksetrapp i Gygrefossen. Laks som
kommer opp denne fossen kan gå videre oppover
gjennom en rekke vatn (Blåmannsvatnet,
Endestadvatnet, Lykkjebøvatnet og Krokstadvatnet)
til utløpet av Sagefossen kraftverk mellom
Krokstadvatnet og Eimhjellevatnet  (figur  1). 1 1984
ble det bygd ei laksetrapp i Svardalsfossen for å
lette oppgangen mot Gygrefossen, da laksen går
denne fossen kun ved bestemte vannføringer.

Totalt har vassdraget nå ca. 22 km lakseførende
strekning, men på grunn av en rekke store innsjøer
er bare 5,7 km rene elvestrekninger. I tillegg
kommer ei 2,5 km lang sideelv som munner ut ved
Storebru. Elvestrekningene skifter mellom roligere
partier, og mindre fosser og stryk, og gir gode gyte-
og oppvekstområder for laks og sjøaure. I

forbindelse med bygging av laksetrappa
Gygrefossen ble det satt ut yngel på
elvestrekningene ovenfor Blåmannsvatn. Videre har
det vært satt ut startforet yngel i nedre del av elva
som supplering til naturlig gyting. Samlet utsetting
var før 1988 ca. 80.000 settefisk årlig (6-7 cm).
Ved Osen drives et klekkeri og settefiskanlegg, men
problemer med fangst av stamfisk har i de senere år
medført sterkt reduserte utsettinger.
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I den lakseførende delen av Osenvassdraget
dominerer laks (Salmo salar L). Laks som har vært
en vinter eller to vintrer i sjøen dominerer i antall

fangstene. Innslaget av større laks er ikke
ubetydelig, noe som har gjort elva attraktiv for
sportsfiske. Det er imidlertid innslag av flere andre
fiskearter. Aure (Salmo trutta L.) finnes i hele

r. riestad-
....vatnet. . ..

St.3

Blåmanns-
vatn

. .
Lykkjebøva.tnet

St.4

Figur 1. Oversiktskart over undersøkelsesområdene i Osenvassdraget.
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SAGEFOSSEN-
KR. VERK

Eimh ellevatn

Heimeel a

mtste%

St.6
St.7

vassdraget, og fisket etter sjøaure er attraktivt i
nedre del av Oselva. Trepigget stingsild

at L ) finnes i de fleste vatna
i vassdraget. Ål (Anguilla anguilla L) finnes i
vassdraget helt opp til Sagefossen og skrubbe
(Platichtys fiesus L.) forekommer vanlig i den nedre
delen av Oselva.
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3 Metoder og materiale

Feltarbeidet ble utført i to perioder, 1985-86 og
1988-90. I den første perioden ble det samlet inn et
referansemateriale fra vassdraget mens det ennå var
upåvirket av utbyggingen, mens den andre perioden
er fra tida etter utbygging. På oppfordring fra
regulanten er også rekrutteringen av innlandsaure i
to innløpsbekker til Eimhjellevatnet overvåket i
samme tidsrommet

Endret vannføring i ei elv vil kunne innvirke på
oppgang og fangst av voksen laks og sjøaure.
Endringen kan også ha innvirkning på produksjon av
bunndyr og på tetthet og vekst av ungfisk. I de
fiskeribiologiske undersøkelsene ble det derfor for
alle år gjort registreringer på følgende
hovedparametre:

1. Oppgang og fangst av voksen laks og sjøaure
i forhold til vannføring.

2. Fangststatistikk (innsamling av skjellprøver av
laks og sjøaure).

3. Vekst av ungfisk av laks og sjøaure.
4. Smoltalder hos laks og sjøaure.
5. Fisketetthet på fem faste stasjoner i den

lakseførende delen av vassdraget.
6. Ernæring hos ungfisk av laks og sjøaure på fire

av de fem stasjonene.
7. Bunnfaunaen på de samme fire stasjonene.
8. Tetthet og vekst hos ungfisk av innlandsaure

Heimeelva og Ytsteelva, for å kontrollere
rekrutteringen til Eimhjellevatnet.

Data om voksen laks og sjøaure ble skaffet tilveie
ved å samle inn skjellprøver fra fiskere og ved
opplysninger som finnes i lokale fangstdagbøker.
Hensikten med fangstundersøkelsen var å registrere
oppgangen av laks i Oselva, for dermed å finne
fram til hvilken vannføring som er nødvendig for at
laksen skal kunne gå opp i elva. Denne vann-
føringen vil ofte være av samme størrelsesorden
eller noe høyere enn det som er nødvendig for å
utøve et brukbart fiske i elva. Ofte går laksen opp
i vassdraget i forbindelse med en økning i vann-
føringen og biter best på synkende vannføring
etterkant av flomtoppen. Undersøkelsen omfatter
fangstoppgaver for laks basert på fangstdagbøker
over fisk tatt fra utløpet av Oselva og opp til
Svardalsvatnet i årene 1972-90, utlånt av Torleif
Heimset. All fangst av laks er for hver dag
sammenlignet med vannføring (1972-90) og vann-
temperatur (1983-90) samme dag. Vannføring og

8

vanntemperatur er målt ved Blåmannsvatn av NVE,
Hydrologisk avdeling (stasjonene 878 og 34901).

Skjellprøver av voksen laks og sjøaure ble samlet
inn i 1985-90. Lokale fiskere ble blant annet
gjennom Osen-Vestre Hyen Grurmeigarlag anmodet
om å ta skjellprøver av fangsten, og det ble spesielt
pekt på nødvendigheten av nøyaktige mål på fisken,
fiskested og fangstdato. Håpet var å få inn prøver
fra hele den lakseførende delen av vassdraget. Vi
har imidlertid bare fått prøver fra de helt nedre deler
av Oselva, nedenfor Svardalsvatn. Totalt har vi
mottatt 108 skjellprøver av laks og 69 av sjøaure
(tabell 1).

Fiskens lengde ved smoltutvandring og ved hver
vinter i sjøen ble tilbakeberegnet etter Lea-Dahl's
metode (Lea 1910). Usikre avlesninger ble tatt ut av
materialet.

Tetthetsberegning av ungfisk ved hjelp av elektrisk
fiskeapparat er foretatt på tilsammen 8 stasjoner i
vassdraget (figur 1). Hver lokalitet er nøye opp-
merket slik at samme område er blitt undersøkt hver
gang. Fem av lokalitetene ligger i hovedvassdraget,
en i ei sideelv som munner ut ved Storebru (St. 3)
og to i tilløpselvene .Ytsteelva og Heimeelva (St. 6
og 7).

De ulike prøvelokalitetene for elektrisk fiske er
forsøkt valgt ut fra hensikten med disse under-
søkelsene. Den primære målsetting med el-fisket er
å beskrive og analysere mulige forandringer i fiske-
tetthet, artsfordeling og vekst av ungfisk i ulike
deler av vassdraget som følge av reguleringen.
Stasjonene 1-4 og 6-7 ble avfisket ved samtlige
feltperioder fra april 1985 til september 1990.

Tabell 1. Antall skjellprøver av voksen laks og
sjøaure mottatt fra sportsfiskere i perioden 1985-
90.

År Laks Sjøaure

1985 14 7
1986 17
1987 4 7
1988 6 2
1989 36 32
1990 31 21
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Stasjon 5 ble avfisket i april og september 1985,
men ble fra april 1986 byttet ut med stasjon 8
(tabell  2). I tillegg er det tatt prøver av bunnfaunaen
og mageprøver av fisk fra stasjon 1-4 i alle
prøveperioder.

Tettheten av fiskunger er beregnet ved å avfiske de
avmerkede arealene av elva tre ganger etter
hverandre med ca. 1/2 times mellomrom. Tettheten
på stasjonene er satt lik antall fisk som ble fanget
etter tre runders elfiske, og er fremstilt som antall
fisk pr 100 m2. Vi klarer ikke å fiske opp all fisk
med denne metoden, så tallene er minimumstall.

Tetthetsberegninger av ungfisk i større elver er
forbundet med en del usikkerhet. Ved bruk av el-
apparat er det ikke mulig å fiske på dypere vann
enn ca. 70-80 cm og slik at kun forholdsvis små
områder nær land avfiskes. Av den grunn vil prøver
bli tatt bare fra begrensede deler av vassdraget.
Både egentlige variasjoner i fiskemengder, og
variasjoner i effektiviteten av det elektriske fisket
under ulike forhold vil gi variasjoner i materialet
fra år til år. El-fiskemetoden som her er benyttet,
kan i denne sammenheng brukes til å avsløre
"trender" i materialet. En årsak til variasjon i
fisketetthet er varierende vannføring (Jensen &
Johnsen 1988). Ved høg vannføring i ei elv vil
fisken bli spredd utover et større areal enn ved lav
vannføring. Videre vil vannhastigheten øke og
siktbarheten i vannet avta. Dette gjør at fangst-
effektiviteten reduseres ytterligere.

Tabell  2. Oversikt over antall ungfisk fanget ved
elfiske i de ulike fangstperioder og år i den
lakseførende delen av vassdraget. Årets yngel (0+)

Data for vannføring og vanntemperatur på stasjon 3
mangler, da det ikke foreligger målinger for disse to
parametre i sideelva der stasjonen ligger. Selve
elfisket er foretatt til samme tid hvert år for å mMi-
malisere den feilkilden tid kan påføre sammen-
setningen av materialet. Ved sammenligning innen
april og september fra år til år var det liten
variasjon i vannføring og vanntemperatur, med
unntak av september 1989. Vannføringen var den
gangen så høy at deler av feltarbeidet ble utsatt til
i oktober.

Hver enkelt fisk er lengdemålt, kjønnsbestemt og
aldersbestemt. Alderen ble bestemt ved analyser av
fiskens skjell. I tilfelle hvor det var tvi/ om alderen
ble også fiskens øresteiner (otolitter) benyttet.

Hver enkelt fiskemage ble behandlet separat. Bytte-
dyra i hver mage ble bestemt til ulike dyregrupper
og de forskjellige byttedyras prosentvise andel av
volum ble beregnet.

Innsamling av bunndyr foregikk med rotemetoden
(Frost et al. 1971). Bunnsubstratet ble rotet opp med
bena og ført med strømmen inn i en håv med
maskevidde 500 gm. Hver roteprøve varte i 1
minutt. I alt ble det tatt 5 parallelle prøver på hver
av stasjonene 1 - 4 til samme tid som fiskeunder-
søkelsene ble gjennomført. Hver roteprøve ble sortert
hver for seg og dyrene fiksert på sprit. Bunndyra ble
bestemt til ulike dyregrupper, prøvene ble veid og
antallet innen hver gruppe talt opp.
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4 Resultater

4.1 Oppgang og fangst av voksen laks

Figur 2-21 viser fangst av laks i Oselva nedenfor
Svardalsvatn i årene  1972-90. Fangstoppgavene er
utlånt av Torleif Heimset, Osen. I perioden  1972—
82 er fangsten sett i forhold til vannføring og i
årene  1983-90  i forhold til både vannføring og
vanntemperatur.
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1222
Det var jevnt lav vannføring gjennom hele sesongen,
og fangsten av laks var dårlig  (figur  2). Noe laks
ble tatt i slutten av juni og i begynnelsen av august.
I begge periodene var det i forbindelse med små
flomtopper.

Juli August

Figur  2. Vannføring ved Blåmannsvatn og fangst av laks i nedre del av Oselva (Osenrettene) i 1972.
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1921
Dette var et år med sterkt varierende vannføring.
Sesongen var middels bra m.h.t. fangst av laks
(figur 3). Det var best fiske i juni og første halvdel
av juli. Vannføringen var høy i første del av denne
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1973

perioden, men sank jevnt utover i juli. Siste halvdel
av juli var vannføringen lav, og fangsten av laks var
dårlig. En kraftig økning av vannføringen i august
gav ikke noen bedring i fisket.

luli August

Figur 3.  Vannføring ved Blåmannsvatn og fangst av laks i nedre del av Oselva (Osenrettene) i 1973.
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1.924
Vannføringen var lav i første halvdel av I perioden 20. juni til 20. juli gav den lave
fiskesesongen, og fangstutbyttet var heller dårlig vannføringen så godt som ingen fangst. I slutten av
(figur 4).  Best fiske var det i begynnelsen av juni juli økte vannføringen brått, og i denne perioden var
i forbindelse med en liten flomtöpp. det noe bedre fiske.
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Figur 4. Vannføring ved Blåmannsvatn og fangst av laks i nedre del av Oselva (Osenrettene) i 1974.

© 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. 



121,5.
I likhet med 1973 var dette et år med noe Vannføringen sank utover i juli. Likevel ble det den
varierende vannføring og ganske god fangst av laks 16. juli tatt hele 19 laks i elva, til tross for lav
(figur 5).  Den varierende, relativt høye vannføringen vannføring.
synes å ha gitt en jevn oppgang av laks i hele juni.
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Figur 5.  Vannføring ved Blåmannsvatn og fangst av laks i nedre del av Oselva (Osenrettene) i 1975.
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1976  
Dette året var det en jevnt god fangst ,&jennom hele
sesongen. Vannføringen var varierende,
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som i 1973 og 1975, med små flomtopper helt fram
til i månedskiftet juli/august (figur 6).

Figur 6. Vannføring ved Blåmannsvatn og fangst av laks i nedre del av Oselva (Osenrettene) i 1976.
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1977  
Fangstmessig sett var 1977 et relativt dårlig år hele fiskesesongen, og bare enkelte dager var det
(figur  7). Det var lav vannføring i elva gjennom brukbar fangst av laks.
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Figur  7. Vannføring ved Blåmannsvatn og fangst av laks i nedre del av Oselva (Osenrettene) i 1977.
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1978  
Dette var et av de årene med dårligst- fiske i hele august var vannføringen svært liten, og fangsten lik
undersøkelsesperioden. Det ble tatt noen få laks etter null. 15.-16, august gikk elva noe opp og det ble
en flomtopp ca. 10. juni. I tiden 25. juni til 15. tatt 8 laks den 16.  (figur 8).
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Figur 8. Vannføring ved Blåmannsvatn og fangst av laks i nedre del av Oselva (Osenrettene) i 1978.

© 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. 



1222
Høy vannføring i elva i første halvdel av sesongen av juli, ble det tatt jevnt med laks. Dette kan
gav god oppgang av laks og godt fiske (figur 9). skyldes god vannføring og oppgang av fisk tidligere
Selv om elva gikk ned til under 10 m3/s mot slutten i sesongen.
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Figur 9. Vannføring ved Blåmannsvatn og fangst av laks i nedre del av Oselva (Osenrettene) i 1979.
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1_9L}(1
I likhet med 1978 var dette et dårlig år. Jevnt lav vannføring gjennom hele sesongen  gav  liten eller

ingen fangst (figur 10).
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Figur 10.  Vannføring ved Blåmannsvatn og fangst av laks i nedre del av Oselva (Osenrettene) i 1980.
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1981  
Fangsten og vannføringen dette året var god i hele fangstresultatet var dårlig. Vannføringsøkningen i
juni (figur 11).  I hele juli måned var elva lita og august gav bare spredte dager med fangst.
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Figur 11. Vannføring ved Blåmannsvatn og fangst av laks i nedre del av Oselva (Osenrettene) i 1981.
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1982  
Fangstmessig sett var 1982 et dårlig år  (figur  12). Bare enkeltdager gav fangst. Vannføringen var jevnt

over liten hele sesongen (<10 nf/s).
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Figur 12.  Vannføring ved Blåmannsvatn og fangst av laks i nedre del av Oselva (Osenrettene) i 1982.
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1983  
1983 var et middels år med jevn, men noe lav elva. Fisket forble dårlig helt fram til 21.  juli,  da
vannføring (figur 13). Det ble tatt laks nesten hver det ble tatt 8 laks. I dagene like før var det en liten
dag i hele juni. I begynnelsen av juli steg vann— Økning i vannføring, mens vanntemperaturen sank.
temperaturen (>13°C) som en følge av lite vann i
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Figur 13, Vannføring og vanntemperatur ved Blåmannsvatn, og fangst av laks i nedre del av Oselva
(Osenrettene) i 1983.
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1984  
Dette året ble det tatt bra med laks i hele juni føringen til under 10 in3/s og temperaturen steg til
(figur 14). Vannmengden i elva var jevnt god i 17°C på det høyeste. Fangsten ble dårligere etter
denne perioden. Senere utover sesongen falt vann— hvert, og bare en og annen laks ble tatt.
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Figur 14. Vannføring og vanntemperatur ved Blåmannsvatn, og fangst av laks i nedre del av Oselva
(Osenrettene) i 1984.
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19$5.
Året 1985 ble det nesten ikke tatt laks i nedre deler rundt 20. juli førte til noe fangst, men en raskt
av Oselva (figur 15). Lav vannføring (<15m3/s) og synkende vannføring de påfølgende dager reduserte

forholdsvis høy vanntemperatur (14-17°C) hele igjen fangsten til null.
sesongen gav dårlig uttelling. En liten flomtopp
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Figur 15. Vannføring og vanntemperatur ved Blåmannsvatn, og fangst av laks i nedre del av Oselva
(Osenrettene) i 1985.
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1986  
Dette var første sesong etter at Sagefossen kraftverk
ble satt i funksjon. Vannføringen var høy i første
del av juni, mens vanntemperaturen var lav. Det ble
tatt laks regelmessig fram til 25. juni  (figur 16).  I
perioden 25. juni til 5. juli var vannføringen lav (<5
nf/s), mens vanntemperaturen steg raskt til 16°C og
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det ble tatt kun en laks i dette tidsrommet. Fra 5.-
8. juli steg elva noe, og enkeltfisker ble tatt. En ny
topp i vannføring i månedskiftet juli/august førte  til
økt fangst i denne perioden. Vanntemperaturen lå i
hele perioden etter 5. juli jevnt rundt 14-15°C.
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Figur 16.  Vannføring og vanntemperatur ved Blåmannsvatn, og fangst av laks i nedre del av Oselva
(Osenrettene) i 1986.
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19$2
Også dette året var dårlig fangstmessig sett. Jevnt
lav vannføring i hele juni synes å ha gitt liten
oppgang av laks. Det var en kraftig topp i vann-
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føring først på juli, men denne førte ikke til noen
økning i fangstene. Etter 15. juli ble elva lita og
vanntemperaturen steg raskt til over 15°C  (figur
17).

August

Figur  17. Vannføring og vanntemperatur ved Blåmannsvatn, og fangst av laks i nedre del av Oselva
(Osenrettene) i 1987.
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Både Sagefossen og Skogheim kraftverk var nå satt juni var høyere enn 13°C. Lav vannføring synes å
i drift. Vannføringen lå store deler av sesongen ha ført til en dårlig fiskesesong  (figur 18).
under 10 rn3/s, mens vanntemperaturen allerede 9.
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Figur 18.  Vannføring og vanntemperatur ved Blåmannsvatn, og fangst av laks i nedre del av Oselva
(Osenrettene) i 1988.
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1989  
Det var jevnt over god vannføring hele sesongen, juli/august. Et forholdsvis godt fiske i hele juni
med markerte flomtopper og noe lavere vann— skyldes trolig høg vannføring og god oppgang i
temperatur (<13°C) rundt månedskiftene juni/juli og slutten av mai og begynnelsen av juni (figur 19).
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Figur 19. Vannføring og vanntemperatur ved Blåmannsvatn, og fangst av laks i nedre del av Oselva
(Osenrettene) i 1989.
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1990 .
Sesongen 1990 hadde stort sett vanntemperaturer
godt over 14°C (figur  20). Vannføringen var lav i
hele juni. Økninger i vannmengden ble registrert 25.
juni og 1. juli. Lite fisk ble tatt i denne perioden,
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men fangsten tok seg opp etter at vannføringen gikk
ned utover i juli. Fangstene syntes å øke som et
etterslep etter flomtopper. Laks gikk opp ved økende
vannstand og ble fanget på fallende elv.
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Figur 20.  Vannføring og vanntemperatur ved Blåmannsvatn, og fangst av laks i nedre del av Oselva
(Osenrettene) i 1990.
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Oppsummering

Offisiell fangststatistikk for 1970-79 viser en fangst
på i gjennomsnitt 776 kg pr. år, fordelt på 498 kg
laks og 377 kg sjøaure. Største fangst var i 1973
med 1.309 kg (782 kg laks og 527 kg sjøaure). I
1980-åra gikk gjennomsnittsfangsten ned til 431 kg
pr. år, hvorav Osenrettene sto for gjennomsnittlig
86% av fangsten (Waatevik 1988, Norges Offisielle
Statistikk). Ved gjennomgang av fangstdagbøkene fra
Osenrettene synes oppgangen av laks å finne sted
tidlig i fiskesesongen. Med få unntak har 2/3 av
årsfangsten blitt tatt før 1. juli.

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25

Ved å sammenligne fangstene av laks for perioden
1972-90 med vannføringen på fangstdagen, synes
det ganske klart at fisket er dårligst på lave vann-
føringer. Det beste fisket har ofte forekommet ved
stor vannføring eller i forbindelse med flomtopper.
ette er helt i overensstemmelse med registreringer i
andre små lakselver på Vestlandet (Jensen &
Hvidsten 1986). I  figur  21 har vi regnet ut gjen-
nomsnittlig antall fisk som ble tatt pr. dag ved
forskjellige vannføringer i gjennomsnitt for årene
1972-90. Vi har fordelt fangsten mellom smålaks (<
3 kg) og større laks. Figuren viser at det er nød-

25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 >60

Vannføring

Figur 21. Gjennomsnittlig antall laks fisket pr. dag i nedre del av Oselva ved bestemte vannføringer i årene
1972-90. a) Laks større enn 3 kg, b) Laks mindre enn 3 kg.
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vendig med betydelig større vannføring for å fiske
stor laks enn små laks. Ved å studere forholdet
mellom vann-føring og fangst mer i detalj, viser det
seg at det var brukbart fiske av smålaks ved så lave
vannføringer som 7-8 m31. Men først ved vannfør-
inger høyere enn ca. 18-20 m3/s var fisket etter
større laks relativt godt i elva. Vannføringen var
mindre enn 8 m3/s i 31% av fiskedagene i perioden,
og mellom 8 og 20 m3/s i 46% av dagene. Vann-
føringer høyere enn 20 in3/s, dvs, tilstrekkelig til et
godt fiske etter laks som er større enn 3 kg, fant
sted i 23% av tiden, eller i gjennomsnitt hver fierde
dag.

Waatevik (1988, 1989) laget en oversikt over
totalfangsten av laks på Osenretten i Oselva
sammenlignet med gjennomsnittlig vannføring i mai,
juni, juli og august, og fant at godt lakseinnsig og
laksefiske krever en vannføring på over 23 nf/s i
mai og 15 rif/s i juni. Dårlig lakseinnsig og fangst
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får en ved mindre enn 12 m3/s i juni og under 10
m3/s i juli. Vi har gått gjennom det samme
materialet, og funnet at det er god korrelasjon
mellom totalfangsten av laks på Osenretten og
vannføring både i mai (r=0,736) og juni (r=0,782)
(figur 22a og b). Ved beregning av regresjons-
linjene i figur  22 har vi bare benyttet materiale fra
perioden før det siste kraftverket ble tatt i bruk
(1972-87). Fangstene fra perioden etter kraftut-
byggingen (1988-91) er i figur  22 tegnet inn med
et annet symbol enn fangstene fra tidligere år, og
figuren viser at sammenhengen mellom vannføring
og fangst følger samme mønster før og etter regu-
leringen. Figur  22 viser at det er en jevn økning i
fangsten ved økende vannføring, og at ikke en
bestemt terskel i vannføringen må overskrides før
fangsten blir god. Vannføringen både i mai og juni
har altså betydning for fangsten av laks. Ved å
beregne gjennomsnittsvannføringen for mai og juni,
og å sammenligne denne med totalfangsten av laks

c) gjennomsnitt mai / juni
• •

•

y=12.0 x +48.3
r=0.782

•• •

••
* •

••

• y=14.9 x -50.3
r=0.823

10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40
Vannfering (m3/s)

Figur 22. Sammenheng mellom total årlig fangst av laks på Osenretten (nederste del av Oselva) og
gjennomsnittlig vannføring i a) mai, b) juni og c) gjennomsnitt mellom mai og juni. Materiale fra 1972-
91 (unntatt 1975, da vannføringen for juni mangler). Regresjonslinjene er beregnet for perioden før det siste
kraftverket ble tatt i bruk (1972-87, sorte prikker). Materialet fra perioden etter regulering (1988-91) er tegnet
inn med stjerner, og figurene viser at sammenheng mellom vannføring og fangst er den samme før og etter
kraftutbygging.
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Tabell 3. Gjennomsnittlig alder og lengde (mm) (± SD) ved smoltutvandring hos laks som ble fisket
i Oselva i perioden 1985-1990, analysert av skjellprøver av voksen fisk.

får vi en enda bedre korrelasjon mellom vannføring
og fangst (y=14,9 x - 50,3, r=0,823,  figur  22c).

Vi har ikke tilstrekkelige data til å vurdere hvilke
krav sjøauren har til vannføringen for å vandre opp
i vassdraget. Erfaringer fra andre vassdrag tyder på
at sjøauren synes å ha samme krav til vannføringen
som smålaks for å vandre opp i vassdraget. Dersom
vannføringen er tilstrekkelig for smålaksen, er den
som oftest også tilstrekkelig for sjøauren. Sjøauren
vandrer opp i vassdraget noe senere enn laksen.
Tilstrekkelig høy vannføring i juli og august er
derfor viktigere for sjøauren enn for laksen.

Vanntemperaturen synes å ha betydning for opp-
vandringen av laks tidlig på sommeren. Vann-
temperaturen ble målt i perioden 1983-90, og i
disse årene var den lavest på forsommeren i 1983
og 1986. Begge år var vannføringen høy i mai og
juni (stor snøsmelting, lav vanntemperatur) og
fangstene av laks disse to årene var høyere enn
gjennomsnittet. Høy vannføring om forsommeren
synes altså å trekke mye laks til vassdraget, mens
lav vanntemperatur i denne perioden kan forsinke
oppvandringen i vassdraget.

Det er noe mer usikkert hva høye vanntemperaturer
har å si for fisket, men det ser ikke ut til at dette
virker negativt inn så lenge det står fisk i elva. En
undersøkelse i Miramichi River i Canada viste at

oppvandringen av laks økte med økende temperatur
opp til 24°C, og avtok deretter igjen (Elson 1969).
Så høye temperaturer er ikke registrert i Oselva.

4.2 Laksens smoltalder og smoltlengde

Gjennomsnittlig smoltalder analysert ved hjelp av
skjellprøver fra voksen laks som ble fanget i nedre
del av Oselva i 1985-90 var 2,3 år. For de enkelte
år varierte gjennomsnittet mellom 2,0 (1987) og 2,5
år (1986 og 1990)  (tabell  3). Hovedandelen av laks
har vandret ut av Oselva som 2-åringer (66,3%).

Smoltalderen på laks fanget i 1986 fordelte seg likt
mellom 2- og 3-åringer. Samme aldersmønster viste
seg hos laks tatt i 1990, med det unntak at det dette
år også ble funnet én laks med smoltalder 4 år.

Gjennomsnittlig smoltlengde var for hele materialet
147 mm  (tabell  3). Gjennomsnittlig lengde ved
smoltutvandring var med unntak av årene 1989 og
1990 økende med økende smoltalder.

4.3 Laksens vekst i sjøen

I sjøen synes laksens vekst å være best første
vekstsesong, idet gjennomsnittlig tilvekst da var 33
cm  (tabell  4). Senere avtok tilveksten med økende
antall år i sjøen. Andre sesong var tilveksten i
gjennomsnitt 29 cm, og tredje år 23 cm (tabell 4).
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Tabell  4. Tilbakeberegnet smoltlengde (mm) og
lengde (mm) etter 1 - 4 år i sjø for laks fisket i
Oselva 1985 - 90. n = antall prøver.

Gjennomsnittsvekter for fisk som har vært i sjøen i
1, 2 og 3 år var henholdsvis 1.7, 5.6 og 10.3 kg
(tabell  5). Det var forskjeller mellom kjønnene, idet
hannfisk har en noe høyere gjennomsnittsvekt enn
hunnfisk ved samme alder.

4.4 Kjønnsfordeling hos voksen laks

Blant laks som vandret tilbake til elva etter ett år i
sjøen (smålaks, tert, ca. 1,7 kg) var det en pro-
sentvis overvekt av hanner. Blant fisk som vandret
tilbake etter 2 år i sjøen (mellomlaks) og 3 år i
sjøen (storlaks) var det en stabil overvekt av hunner
(figur  23).

4.5 Sjøaurens smoltalder og smolt-
lengde

Tabell 6 gir oversikt over alder ved utvandring til
sjøen (smoltalder) for sjøaure i Oselva 1985-90.
Gjennomsnittlig smoltalder hos sjøaure var 2,5 år
hele undersøkelsesperioden sett under ett.
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Tabell 5. Gjennomsnittsvekt (kg) for laks som har vært henholdsvis 1, 2, 3 og 4 vintre i sjøen. Første kolonne viser totalmaterialet.
Deretter er hanner og hunner vist hver for seg. Materiale fra 1985-90.

Gjennomsnittlig tilbakeberegnet lengde ved smoltut-
vandring var 169 mm (tabell 6) og økte med stig-
ende smoltalder.

4.6 Sjøaurens vekst 1 sjøen

Gjennomsnittsvekten for sjøaure i perioden 1985 -
90 er vist i tabeIl 7. Etter en sommer i sjøen var
vekta 486 g, etter 2 somrer 859 g, tre somrer 1333
g, 4 somrer 1525 g og etter 5 somrer 1825 g. Dette
gir en vektøkning på 436 gram første sommer
(forutsatt antatt vekt på 50 gram ved utvandring),
373 g andre sommer, 474 g tredje sommer og en
videre økning på 200-250 g de påfølgende somrer.

4.7 Tetthet av ungfisk

Resultater fra elfisket er for alle prøveflater vist i
tabell  8. Vannføring og vanntemperatur for de aktu-
elle perioder er også ført opp.

Tetthet av laksunger i Oselva nedenfor Gygrefossen
(stasjonene 1, 2, 5 og 8) er noe varierende i april,
men totalt sees en økning fra 1985 til 1990. Den
samme positive utvikling sees for disse stasjonene i
prøvetakingsperiodene i september.På stasjon 4
mellom Lykkjebøvatnet og Krokstadvatnet dukket
det i 1989 og 1990 opp laksyngel i elfiskmaterialet.
Dette skyldes trolig utsettingene av årsyngel av laks

området (T. Heimset pers. med.). Stasjon 3 i
sideelva som munner ut ved Storebru hadde i de fire
første årene lite innslag av lakseyngel. I september
1990 sees en kraftig økning i tettheten. Også dette
skyldes yngelutsettinger.

Totalt

1 år 1,711 ± 0,583 (n = 41) 1,965 ± 0,507 (n = 21) 1,828 ± 0,735 (n = 9)
2 år 5,570 ± 0,997 (n = 32) 5,844 -± 1,233 (n = 16) 5,100 ± 0,830 (n = 8)
3 år 10,269 ± 1,774 (n = 13) 11,214 ± 1,762 (n = 7) 9,500 ± 1,191 (n = 4)
4 år 10,200 (n = 1) 10,200 (n = 1)
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Figur 23. Kjønnsfordeling (%) hos voksen laks av ulike størrelsesgrupper (ulike antall år i sjøen) fanget i
Oselva i 1985-90.

33

© 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. 



Tabell 6. Gjennomsnittlig aldcr og lengde (mm ± SD) ved smoltutvandring hos sjøaure som blc fisket
Oselva i perioden 1985-90, analyscrt av skjellprøvcr av voksen sjøaure.

Nonnalt gir lavere vannføring høyere tetthetstall ved
elfiske. Vannføringen for alle perioder har vært jevnt
lik henholdsvis i april og september. Totalt sett viser
tettheten av laksunger en økning etter utbyggingen,
også når en ser bort fra stasjon 3 og 4, som er
påvirket av utsettinger.

Tettheten av aureunger er noe mer varierende. For
Oselva nedenfor Gygrefossen (stasonene 1, 2, 5 og
8) er tettheten i april alle år lav sammenlignet med
tilsvarende data for september. Totalt sett har
tettheten av aureunger verken økt eller avtatt for
disse prøveflatene i undersøkelsesperioden. Stasjon
4 har hele tiden hatt jevne tettheter av aureunger
både i april og september, men med den forskjell at
tetthetene i september ligger svært mye høyere. For
stasjon 3 viser april jevnt over høye tettheter, med
unntak av 1989, hvor verdien er noe lav. Elfisket i
september gav også forholdsvis høye verdier, men
her skiller 1989 seg ut med den høyeste tettheten.

Tabell  7. Gjennomsnittsvekt (g) for sjøaure som
har  vært 1 -  7 somrer i sjøen. Materiale fra 1985-
90. n = antall fisk.

Året 1989 gav altså lavest tetthet i april og høyest
i september på st. 3.

4.8 Ungfiskens vekst og alders-
sammensetning

Gjennomsnittslengder for laksunger på de forskjellige
stasjoner og i de ulike prøveperioder er vist i tabell
9. Laksungene er 6-7 cm etter første leveår, og
vokser ytterligere 5-6 cm i løpet av andre leveår.
Resultatene for de ulike aldersgrupper varierer noe
fra år til år. For stasjonene med beliggenhet langs
lakseførende strekning i hovedelva (st. 1, 2, 4, 5 og
8) var ett-årige laksunger signifikant lengre (p<0,05)
i april 1986 enn i de andre undersøkelsesårene. For
de andre aldersgruppene ble det ikke påvist lengde-
forskjeller (p>0,05). Laksunger fanget i september på
disse stasjonene viste ingen forskjeller i lengde fra
år til år (p>0,05).

På stasjon 3 (i sideelva) var fangsten av laksunger
både i april og september varierende fra år til år. Vi
kunne ikke påvise signifikante lengdeforskjeller
mellom årene innen de ulike aldersgrupper.

På stasjon 4, mellom Lykkjebø- og Krokstadvatnet,
ble det fanget laksunger i april 1989 og 1990.
Lengdemålingene viste at for var
lengst i 1989 (p<0,05). For de øvrige aldersgrupper
ble det ikke funnet forskjeller i lengde ved
sammenligning mellom årene. Laksungene i dette
området  er  trolig utsatt, og størrelsesforskjellene kan
skyldes at det var forskjellig størrelse på utset-
tingsmaterialet.

Totalt har veksten holdt seg stabil i hele perioden
både før og etter utbygging. Økt tetthet har totalt
ikke ført til dårligere vekst.
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Smoltalderen for laks ligger i Oselva i gjennomsnitt
på 2,3 år  (tabell  3). Tilbakeberegnet smoltlengde fra
skjell av voksen fisk  (tabell  4) lå for en 2—årig
smolt i gjennomsnitt på 144 mm (±- 26 mm) Dette
er en noe høyere verdi enn for 2—årig ungflsk som
ble fanget i elva med elektrisk fiskeapparat. Både
laks— og aureunger må oppnå en viss størrelse før
de smoltifiserer. Derfor er det de største fiskene som
smoltifiserer først, mens de minste blir stående igjen
i elva minst ett år til.

Figur 24 viser alderssammensetningen i ungfisk—
materialet av laks i april og september før og etter
igangsetting av Sagefossen kraftverk. Økningen i
tettheten av laksunger etter utbyggingen består stort
sett av en økning i mengden årsyngel (0+) i sep—
tember og mengden ett—åringer i april. Innslaget av
laksunger fra de øvrige årsklasser var jevnt over
stabilt fra år til år både vår og høst.

Gjennomsnittslengder for aureunger i de ulike
prøveperioder er vist i  tabell 10.  Aureungene var i
gjennomsnitt 6-7 cm etter første leveår og vokste
ytterligere 4 cm i løpet av andre leveår. For aure
varierer resultatene fra år til år innen hver
aldersgruppe på samme måte som hos laks. Ved
sammenligning av resultatene for de ulike prøve—
flater var ett—årige aureunger fanget i nedre del av
elva (stasjonene 1, 2, 5 og 8) i april 1988 signi—
fikant lengre enn de tatt i 1986. I september var
årsyngelen i 1989 lengre enn de fanget både i 1985
og 1988 (p<0,05). Videre var årsyngel fanget i
september 1990 lengre enn de som ble tatt i 1988.

På stasjon 3 var ett—åringer i april 1990 lengre enn
de som ble tatt i 1985, og to—åringer fra 1989
lengre enn de fra 1988 (p<0,05). For september ble
det ikke påvist årsforskjeller i lengdene innen de
ulike aldersgrupper på denne stasjonen. For aure—
unger fanget på stasjon 4 var det ingen signi—
fikante forskjeller i vekst verken i april eller
september noe år.

Smoltalderen for aure ligger i Oselva på 2,5 år
(tabell 8). Tilbakeberegnet smoltlengde lå for en 2—
årig smolt på i gjennomsnitt 154 mm, noe som er
mye høyere enn for 2—åringer i ungflskmaterialet
(107 mm) Dette skyldes at det er de største aure—
ungene i hver aldersklasse som smoltifiserer, mens
de minste blir stående igjen i elva. Men det kan
også tilskrives sammensetningen av ungfisk—
materialet, som består av en blanding av stasjonær
flsk og sjøaure.

Figur 25 viser alderssammensetningen i ungfisk—
materialet av aure i april og september før og etter
igangsetting av Sagefossen kraftverk. Totalt sett ble
det ikke påvist noen endringer i tettheten av aure—
unger i undersøkelsesperioden. Innslaget av de ulike
aldersgrupper varierer lite i april med unntak av
1990. Dette året var andelen av ett—åringer høy
sammenlignet med øvrige år, men et lavere antall av
de andre aldersgrupper denne perioden gav et total—
antall som ikke avviker fra øvrige år. For september
var andelen av årsyngel av aure høy alle år. Inn—
slaget av eldre årsklasser var noe varierende, men
også her viser totalantallet av aureunger liten
variasjon fra år til år.

4.9. Forekomst av bunndyr

Antall individer av steinflue—, døgnflue—, vårflue—
og fiærmygglaver på stasjon 1-4 i prøvetakings—
periodene før og etter utbygging er vist i tabell 11.
Stasjon 2 er ikke medregnet i september 1989 pga
for høy vannføring. Dette gjør at det totale antall
byttedyr egentlig skal være høyere i denne perioden,
noe som gjelder for alle fire nevnte grupper.

Ser en på steinfluelarver før og etter reguleringen,
har det ikke skjedd noen forandring i antallet verken
i april eller september de ulike år. Antallet stein—
fluelarver er lavest i september, noe som tilskrives
artenes årssyklus.

For døgnfluelarver er antallet noe varierende fra
periode til periode. Fra 1988 til 1989 sees en liten
nedgang i antallet individer, men dette tar seg opp
igjen i 1990. Høyest ligger tallene for september
1985 og april 1988.

Antallet vårfluelarver er forholdsvis jevnt fordelt
mellom prøveperiodene i april og september. Høyest
ligger verdiene for april og september 1985 og april
1988. Ved sammenligning før og etter regulering
kan det heller ikke for denne dyregruppen påvises
noen forandringer.

I september 1985 ble det registrert store mengder
fiærmygglarver på stasjon 1, 2 og 3. Tallet for april
1988 er også forholdsvis høyt sammenlignet med
øvrige perioder. Ellers er antallet jevnt fordelt
mellom april og september.
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Totalt for alle fire dyregrupper gav september 1985
og april 1988 de høyeste tallene. Ut fra det fore-
liggenede materialet kan vi ikke påvise noen endring
i tettheten av bunndyr i Oselva etter reguleringen.

4.10 Ernæring hos ungfisk

Gjennomsnittlig magefyllingsgrad hos laks- og
aureunger tatt på stasjon 1-4 de forskjellige
prøveperioder sees i  tabell  12. Ved sammenligning
av gjennomsnittlig fyllingsgrad har ikke reguleringen
ført til noen endringer i mengde næring inntatt
verken hos laks- eller aureunger.

I  tabell 13  er forekomsten av de enkelte bytte-
dyrgrupper i magesekken hos laksunger satt opp som
prosentvis andel av totalt magevolum. Steinflue-
larvene var den viktigste byttedyrgruppen i april,
idet de utgjorde 30-44 volumprosent. I september
var steinfluelarvene av liten betydning for lakse-
ungene. For døgnfluelarver varierer prosentandelen
i mageprøvene hos laksunger noe mellom de ulike
prøveperioder, men andelen var lav alle år.

Gjennomsnittlig prosentandel av vårfluelarver var
lavest i april 1988 (8,5%) og høyest i september
1990 (50,2%). Vårfluelarvene var oftest den vik-
tigste byttedyrgruppen i september. Også i april var
den av stor betydning for laksungene. Størrelses-
forskjeller mellom ulike arter av vårflue-larver kan
gi store variasjoner med hensyn til volumandel i
mageprøvene.

Prosentandelen av fiærmygglarver spist av laksunger
varierte fra 0 til 54%. Fjærmygglarver er små dyr
og fisken må sette til livs store mengder for at dette
skal gi utslag på prosentandelen av mageinnholdet.
Fjærmygglarvene hadde stor betydning for laks-
ungene i september.

I  tabell 14  er forekomsten av de enkelte bytte-
dyrgrupper i magesekken hos aureunger satt opp
som prosentvis andel av totalt magevolum. Også hos
aureunger er andelen av steinfluelarver i magesekken
høyere i april enn i september alle år. I fire av de
fem årene var steinfluelarvene den viktigste bytte-
dyrgruppa i april.

Andelen av døgnfluelarver var jevnt over lav for alle
prøveperioder uansett årstid. Høyeste verdi (15%)
ble registrert i april 1990.
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For vårfluelarver varierte volumandelen noe mer enn
for døgnfluelarver, men den prosentvise andelen lå
for alle prøvetakingsperioder under 26%. Andelen
vårfluelarver var i alle år unntatt 1988 høyere i april
enn i september.

Andelen av fiærmygglarver i magesekken hos aure-
unger var lavere i april enn i september alle år.
Tallene for prøvetakingsperiodene i september ligger
godt over de i april. I september 1985 og 1988 var
fiærmygglarvene den viktigste byttedyrgruppa.

De viktigste byttedyra for laks- og aureunger i
Oselva var oftest tjærmygg- og vårfluelarver, stein-
og døgnfluelarver. For å se om fisken valgte ut
disse spesielt, eller om forekomsten i magene stort
sett var i samsvar med forekomsten i bunnfaunaen,
har en i  figur  26 - 29 sett på forholdet forekomst/
utnyttelse av byttedyr.

Steinfluelarver  
På samtlige stasjoner (1 - 4) var det en tydelig
tendens til at fisken i april i større grad valgte ut
steinfluelarver enn det forekomsten i elva skulle
tilsi. For materialet tatt i september var både
forekomst og utvelgelse lav for alle år.

Vårfluelarver  
I april alle år på stasjon 1 var det en positiv ut-
velgelse av vårfluelarver, dvs, fisken har i større
grad valgt ut dette byttedyret enn det forekomsten
skulle tilsi. For øvrige stasjoner (2 - 4) har ten-
densen vært den motsatte. Utvelgelsen har her vært
negativ, da fisken har spist mindre av dette bytte-
dyret enn det forekomsten skulle tilsi. For september
er resultatene noe mer varierende. Positiv utvelgelse
sees på stasjon 1 og 2 i 1989 og stasjon 3 i 1988.
Ellers har utvelgelsen stort sett vært negativ.

Døgnfluelarver  
På stasjonene 1, 2 og 4 har andelen av døgnflue-
larver i bunnprøvene vært liten. Forekomsten av
denne byttedyrgruppen i mageprøvene var også lav.
En positiv utvelgelse sees hos laks på stasjon 1 og
4 i april 1989, og hos aure på stasjon 3 i april 1986
og 1990 og stasjon 4 i 1989. For materialet tatt i
september var både forekomst og utnyttelse lav både
på stasjon 1, 2 og 4, med unntak av stasjon 1 i
1989. Andelen av denne dyregruppa var noe høyere
på stasjon 3 for alle år, men graden av utnyttelse
varierte fra år til år.
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Figur 26. Forekomst av  steinflue—, vårflue—, døgnflue— og fjærmygglarver i mageprøver hos laks— og
aureunger og i roteprøver på stasjon 1 i Oselva i april og september  1985-90 (unntatt september  1986 og
april og september  1987).
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ST 2

----•  Laks

Aure j

fl

Andel av dyregruppe i mageprøver.

E
1985 1986 1988 1989 1990

Andel av dyregruppe i roteprøver

* Ikke avfisket

1) I september 1985 ble det ikke tatt
lakseunger på st2

Figur 27. Forekomst av steinflue—, vårflue—, døgnflue— og fiærmygglarver i mageprøver hos laks— og
aureunger og i roteprøver på stasjon 2 i Oselva i april og september 1985-90 (unntatt september 1986 og
april og september 1987).
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Figur 28. Forekomst av steinflue-, vårflue-, døgnflue- og fjærmygglarver i mageprøver hos laks- og
aureunger og i roteprøver på stasjon 3 i Oselva i april og september 1985-90 (unntatt september 1986 og
april og september 1987).
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Figur 29. Forekomst av  steinflue—, vårflue—, døgnflue— og fjærmygglarver i mageprøver hos laks— og
aureunger og i roteprøver på stasjon 4 i Oselva i april og september 1985-90 (unntatt september 1986 og
april og september 1987).
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Fjærmygglarver  
Andelen av fjærmygglarver i bunnprøvene var ingen
av årene særlig framtredende i april. En positiv
utvelgelse sees for fisk på stasjon 1 i 1989, stasjon
2 i 1985, mens kun laks har en positiv utvelgelse på
stasjon 3 i 1990 og stasjon 4 i 1989. For materialet
tatt i september sees en større andel av denne dyre-
gruppa i bunnprøvene sammenlignet med april. På
stasjon 1 og 2 har utvelgelsen vært positiv for alle
årene både hos laks og aure. For stasjon 3 har ut-
velgelsen stort sett vært negativ, bortsett fra hos laks
i 1985 da fjærmygg ble valgt ut i større grad enn
det forekomsten skulle tilsi.

4.11 Tetthet og vekst hos aureunger
Ytsteelva og Heimeelva

Tetthet av aure i Ytsteelva (st. 6) og Heimeelva (st.
7) i april og september er vist i tabell  15. Areal
avfisket på stasjon 6 og 7 var henholdsvis 310 m2
og 120 m2. Dette utgjør en elvestrekning på hen-
holdsvis 45 og 20 meter.

I Heimeelva, som ikke berøres av kraftutbyggingen,
varierte tettheten fra år til år fra 25,0 til 57,5 med
et gjennomsnitt på 38,2 pr 100 m2 i april og fra
85,0 til 204,2 med et gjennomsnitt på 157,1 i sep-
tember. Noen forandring i tetthet av aureyngel på st.
7 i undersøkelsesperioden ble ikke påvist.

Også på stasjon 6 i Ytsteelva sees en variasjon i
tettheten av aureyngel fra år til år. Tettheten varierte
i april mellom 4,2 og 23,2 fisk med et gjennomsnitt
på 14,5 pr 100 m2. I september varierte tettheten
mellom 12,6 og 52,3 med et gjennomsnitt på 28,1
fisk pr. 100 m2. Heller ikke her ble det observert
noen forandring i tettheten i perioden (tabell 15).
I Ytsteelva var auren i gjennomsnitt 57 mm etter
første leveår (tabell 16). Resultatene viser variasjon
mellom årene, hvor et bedre vekstår påfølges av et
dårlig for så å få et bedre år igjen. Ettåringene i

APRIL
N Pr 100m2

1985 43 13,9
1986 65 21,0
1988 72 23,2
1989 13 4,2
1990 32 10,3

50 GLSNIT1' 45 14,5

St. 6

SEPTEMBER
N Pr 100m2

25 8,1

33 11,0
51 17,0
79 26,3

47 15,6

Ytsteelva var størst i 1986 (65 mm) og minst i 1985
(50 mm). I andre og tredje leveår vokser auren her
henholdsvis ca. 40 og 30 mm.

I Heimeelva var auren ca. 53 mm etter første leveår
og deretter vokste de ca. 40 mm pr år i andre og
tredje leveår (tabell 16). Sammenlignet med
Ytsteelva har Heimeelva mindre variasjon i vekst
mellom årene.

Ut fra resultatene sees en stor variasjon i tettheten
av aureunger fra et år til et annet både i Ytsteelva
og Heimeelva. Dette tilskrives trolig naturlige sving-
ninger i populasjonene og ikke som noen følge av
selve utbyggingen. St. 6 i Ytsteelva ligger i helt
nedre del av elva slik at tettheten av ungfisk her i
mindre grad påvirkes av utbyggingen enn øvre deler
av elva. Totalt sett har ikke nedgangen i vannføring

nedre deler av denne elva vært så sterk at ung-
fiskproduksjonen er redusert.

Ved sammenligning av vekst hos aureunger mellom
de to elvene har Heimeelva mindre variasjon i vekst
mellom årene. Dette kan tilskrives en større stabilitet
i vannføring i Heimeelva, noe som medfører at
aureunger i denne elva har større områder hvor de
kan finne mat og skjul enn sine artsfrender i Ytste-
elva.

Som en følge av utbyggingen vil øvre deler av
Ytsteelva til tider ligge nesten tørrlagt, mens tilsig
fra omgivelsene gjør at vannføringen øker nedover
elva. Selv om vi ikke kan påvise noen nedgang i
tetthet av aureunger aller nederst i elva er det klart
at produksjonen av ungfisk i øvre deler er redusert
etter reguleringen. For voksen fisk som skal opp i
elva for å gyte er vannføringen i oppgangsperioden
viktig. Auren i Eimhjellevatnet er storvokst, og
redusert vannføring i gyteperioden kan medføre at
de største eksemplarene ikke makter å gå opp til
gyteområdene. Dette kan føre til en seleksjon mot
mindre størrelse på auren i Eimhjellevatnet.

Tabell 15. Tetthet av aure i Ytsteelva (St. 6) og Heimeelva (St. 7) i april og september 1985-86 og 1988-
90. N = Antall fisk fanget på stasjonen. (Årsyngel ikke medregnet).

St. 7

APRIL
N Pr 100m2

SEPTEMBER
N Pr 100m2

48 40,0 30 25,0
69 57,5
50 41,7 26 21,7
30 25,0 20 16,7
32 26,7 70 58,3

45,8 38,2 36,5 30,4
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5 Diskusjon

5.1 Oppgang og fangst av voksen laks
og sjøaure

En rekke faktorer innvirker på laksens trang til å
vandre oppover et vassdrag. Den dominerende fak-
toren i de fleste situasjoner synes å være endring
(økning) i vannføring, mens uheldige temperatur- og
lysforhold kan modifisere eller stoppe oppvandringen
til tross for gunstige vannføringsforhold (Banks
1969). Andre faktorer som er nevnt er vannkvalitet
og generelle vær-, vind- og tidevannsforhold. Hayes
(1953) fant f.eks. at sterk pålandsvind får laksen til
å samle seg i munningsområdet, og eventuelt
begynne å vandre opp elva. Han fant også at lokke-
flommer hadde best effekt når då nådde munningen
ved flo sjø. Stewart (1968a) observerte at fra juni til
august vandret størst antall fisk når lufttemperaturen
var lavere enn vanntemperaturen, mens temperatur-
differansen er mindre viktig til andre årstider.
Stewart (1968b) fant at både totalt antall og antall
laks som vandret pr. time fra juni til august var
størst mens det var mørkt, mens det motsatte var
tilfelle i mai.

Vanntemperaturen er en viktig faktor, spesielt tidlig
på sommeren mens elvetemperaturen ennå er lav.
Menzies (1939) rapporterte at laksen i elvene Tay
og Spey i Skottland gikk opp i munningen av
elvene når vanntemperaturen var 1°C, men så lenge
den var lavere enn 4,5°C gikk de aldri lenger enn
ca. 3 mil opp i elvene. De klarte ikke å passere
vandringshindere ved lavere temperaturer enn 5,5°C,
men ved høyere temperaturer kunne de fritt passere
hindringene. Pyefinch (1955) gjorde den samme
observasjonen ved Pitlochry Dam. I Vefsna obser-
verte Jensen, Heggberget og Johnsen (1986) at
laksen ikke klarte å gå opp i Forsjordforsen, som
er en svært vanskelig foss å passere, før vann-
temperaturen hadde nådd opp i 8°C. De påviste
også, i motsetning til tidligere arbeider, at en
plutselig temperaturøkning inspirerte laksen til å
vandre oppover elva. Ved multippel regresjons-
analyse ble oppgangen av laks i fisketrappa
Laksforsen i Vefsna korrelert til en rekke fysiske og
meteorologiske parametre. De to parametrene som
viste signifikant korrelasjon til oppgang av laks var
økning i vanntemperatur og økning i vannføring.
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I Fyrdselva ble det i 1986 registrert to perioder med
stor oppgang av laks. Begge periodene kom i for-
bindelse med en økning i vannføringen. I små elver
som Fyrdselva er småflommer svært viktige for å få
laksen til å gå opp i elva (Jensen & Hvidsten 1986).

Det er en klar sammenheng mellom størrelsen på
laksen og den vannføringen som kreves for at den
skal vandre opp i vassdrag. Elver med liten vann-
føring er typiske smålakselver, mens ekte stor-
lakselver oftest er svært vannrike. Forskjellen
laksestørrelse mellom store og små elver skyldes
først og fremst at store individer i liten grad vandrer
opp i små elver. Jonsson et al. (1991) fant at fiske-
størrelse og sjøalder økte med økende årlig gjen-
nomsnittsvannføring opp til 40 m3/s. Ved vann-
føringer over 40 nf/s var det ingen slik sammen-
heng. Dette viser at for stor laks er det viktig med
så stor vannføring som mulig i oppgangsperioden for
at de skal gå opp i vassdraget.

5.2 Tetthet og vekst av ungfisk

Gjennomsnittstall for tetthet av laks- og aureunger
i Oselva nedenfor Gygrefossen for perioden 1985-
90 var 20 laks og 19 aure, inkludert årsyngel (0+).
Waatevik (1988) fisket på betydelig lavere vann-
føring enn oss i august 1987, og registrerte noe
høyere tetthet av laksunger enn oss i Oselva.
Tettheten av laksunger er av samme størrelsesorden
som Saltveit (1986a) fant i Suldalslågen, men er
betydelig lavere enn registreringer i Lærdalselva
(Saltveit 1986b), Kvassheimsåa (Bergheim &
Hesthagen 1989), Stryneelva (Jensen & Johnsen
1989) og Eira (Jakobsen et al. 1992). Tettheten av
aureunger er omtrent som i Suldalslågen og Stryne-
elva, men lavere enn i de øvrige vassdragene som er
referert ovenfor.

Veksten av laksunger er meget god i Oselva
sammenlignet med mange andre vassdrag på Vest-
landet. Også veksten av aureunger er god, men ikke
like god som hos laksen. I norske vassdrag vokser
oftest aureungene bedre enn laksungene. At det er
laksen som vokser best i Oselva skyldes trolig den
høye vanntemperaturen i sommermånedene. Laksen
har optimal vekst ved 16-17°C (Siginevich 1967,
Dwyer & Piper 1987), mens aurens optimale vekst
er 13-15°C dersom næringstilgangen er god (Elliott
1975a, Jensen 1990). Ved begrenset næringstilgang
er den optimale temperaturen lavere for begge artene
(Brett et al. 1969, Elliott 1975b).
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5.3 Bunnfauna

Til innsamling av bumidyr ble sparkemetoden brukt
(Frost et al. 1971). Ifølge Spence & Hynes (1971)
er ikke denne metoden kvantitativ, da den innebærer
innsamling fra et ukjent areal. Den får heller ikke
med dyr som sitter et stykke nede i substratet (Poole
& Stewart 1976). Spesielt vil knott og små fiær-
mygglarver bli underrepresentert (Armitage 1976).
Imidlertid er metoden tilstrekkelig til å gi et visst
inntrykk av sammensetningen og mengden av bunn-
dyr, slik at en kan foreta sammenligninger mellom
de forskjellige prøveperiodene (Spence & Hynes
1971). Samme metode ble brukt før og etter regu-
leringen, slik at resultatene er sammenlignbare.

De viktigste faktorene som avgjør forekomsten av
bunndyr i rennende vatn er strømhastighet,
temperatur, substrat, vannkjemi og næringstilgang
(Hynes 1970, Armitage 1984). I tillegg kommer
predasjon og konkurranse. Strømmen er viktig både
med hensyn til næringsopptak og opptak av oksygen.
De forskjellige artene har ulike krav til strøm-
hastighet. Steinfluelarver er jevnt over mer
strømelskende enn døgnfluelarver, mens flere typer
vårfluelarver er avhengig av strøm fordi de fanger
næringspartikler som kommer drivende i vannet.
Endringer i vannføring/strømhastighet kan derfor
endre artssammensetningen i ei elv (Hynes 1970).
Generelt er produksjonen av bunndyr større i stryk
enn i mer rolige partier (O'Connell & Campbell
1953, Bækken et al. 1984). Vanntemperaturen er
også viktig fordi den påvirker veksten og utviklingen
av de forskjellige insektene.

I Oselva har det i undersøkelsesperiodene både før
og etter regulering vært gode produksjonsforhold for
bunndyr. Ut fra resultatene fra sparkeprøvene tatt i
Oselva kan vi ikke påvise at det har skjedd noen
endring verken i sammensetning eller mengde av
bunndyr som en følge av utbyggingen.

Analysene av mageprøvene hos laks- og aureyngel
viste at fyllingsgraden ikke hadde endret seg på
grunn av reguleringen. Dette var heller ikke
forventet siden det ikke ble påvist noen endring av
bunndyrproduksjonen.

Laks- og aureyngel hadde en sammensatt diett
bestående i hovedsak av steinflue-, døgnflue-,
vårflue- og fiærmygglarver i varierende grad. Ut fra
kunnskapen om at laksen foretrekker mer strømharde
partier enn auren skulle en kunne forvente at

laksungenes diett i større grad besto av mer strøm-
krevende dyr som steinfluelarver og visse vår-
fluearter. Andelen av både steinflue-, døgnflue-og
fiærmygglarver i magesekken hos laks- og aure-
unger var jevnt lik for alle perioder. Eneste tydelige
forskjell var en høyere andel av vårfluelarver i
mageinnhold hos lakunger i september alle år når
laks og aure sammenlignes.

5.4 Effekter av kraftutbyggingen

5.4.1  Reguleringsinngrep

Alle reguleringsinngrep er foretatt ovenfor den
lakseførende delen av vassdraget. Regulerings-
inngrepene er utførlig gjennomgått i konsesjons-
søknaden og i manøvreringsreglementet av 2. mars
1984. Skogheim kraftverk benytter fallet mellom
Storevatn og Eimhjellevatnet, og Storevatnet er
regulert 20 m (senkning). Fra kraftstasjonen blir
utløpet ført i rør fram til en åpen kanal som ender
ut i Ytsteelva (figur 1). Sagefossen kraftverk
benytter fallet mellom Eimhjellevatnet og Krok-
stadvatnet. Eimhjellevatnet er regulert med 2 meter
(senkning).

Den regulerte delen av vassdraget omfatter 102 km2.
Virkningene av reguleringen blir dermed størst i den
øvre delen av den lakseførende strekningen. Regulert
del av nedslagsfeltet ved Storebru er 63%, ved Blå-
mannsvatn 46% og ved Osen 36%.

Manøvreringsreglementet setter visse rammer for ut-
nytting av magasinene. Følgende tre punkter er
viktige for vannføringen i Oselva:

1. I tida 15. mai - 15. september skal vann-
standen i Eimhjellevatnet såvidt mulig ikke
senkes lavere enn kote 124,50 (125,17 HRV).

2. I tida 15. mai - 1. september skal det når
vannføringen ved Blåmannsvatn VM går under
7,5  1113/s ikke magasineres vann i Eimhjellevatn.

3. Dersom vannføringen noen tid på året kommer
under 3,0 m3/s ved Blåmannsvatn skal manøy-
reringen skje slik at vannføringen blir holdt på
dette nivå.
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5.4.2  Vannføring i Oselva

I et notat av 11.3.92 har Sogn og Fjordane
Energiverk gitt følgende beskrivelse av vannførings-
endringene etter regulering:

Reguleringen har medført at vannføringsregimet er
endret i Oselva. Vintervannføringen har øket med
1,5 m3/s fra ca 15. november til ca 15. april. I siste
halvdel av april tømmes magasinet i Eimhjellevatnet,
og vannføringen har økt med 10-15 m3/s. Fra ca. 1.
mai til ca. 15. mai fylles magasinet igjen, noe som
medfører en reduksjon i vannføringen på 10-15
m3/s. Fra ca. 15. mai til ca. 1. juli blir Storevatnet
oppfylt, og dette reduserer den naturlige vann-
føringen med i gjennomsnitt ca. 3 m3/s. Etter at
Storevatnet er oppfylt ca. 1. juli blir det bare
utjevnende virkning av reguleringen fram til ca. 15.
november.

Fra 15. mai og utover sommeren og høsten
vannføringen variere mye ut fra Sagefossen. Dette
på grunn av manøvreringsreglementet og turbin-
kapasitet (minimum vassbruk er 40% av kapasiteten,
dvs. ca. 7,2 nf/s). Dette medfører dermed store
døgnvariasjoner i kjøreprogrammet ved at stasjonen
startes og stanses i kortere og lengre perioder.
Døgnvariasjonene vil normalt merkes i  øvre  del,
mens elva nedenfor Endestadvatnet vil variere
mindre.

5.4.3  Temperatur i OseIva

En kan neppe regne med temperaturendringer av
betydning for fisket i Oselva. I rapporten fra den
issakkyndige er det antydet at det muligens kan bli
noe høyere temperatur om våren ved at smeltevann
blir holdt tilbake i magasinene. Det er også mulig at
vintertemperaturene kan øke noe på grunn av
tapping fra magasinene. De målingene som eksisterer
er fra en så kort periode (start i 1983) at eventuelle
endringer ikke kan påvises. Lengden av vekstse-
songen for laksunger (antall dager med en gjennom-
snittstemperatur over 7°C) var i perioden 1984-90
henholdsvis 164, 169, 133, 170, 153, 170 og 168
dager. Dette er en uvanlig lang vekstsesong for
vassdrag på Vestlandet, og medfører god vekst og
lav smoltalder for laks og sjøaure.

5.4.4 Effekter på bunnfaunaen

I materialet som vi samlet inn i Oselva i 1985-90
kunne vi ikke påvise noen endringer i bunnfaunaen
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etter reguleringen. Redusert vannføring i perioden
juli-november vil virke negativt inn på produksjonen
av bunndyr. Men en økt og mer stabil vintervann-
føring vil ha motsatt effekt. Etter regulering unngår
en  ekstremt lave vannføringer både vinter og etter-
sommer på grunn av at det er satt en minste-
vannføring på 3 nf/s i vassdraget. Ekstremt lav
vannføring vil begrense produksjonen av bunndyr,
idet en del dyr blir liggende på tørt land og tørker
ut i lavvannsperioder. Også ekstremt høy vannføring
er uheldig, idet den vil medføre at endel dyr blir
spylt ut av vassdraget (Cushman 1985), Redusert
vårflom etter utbygging vil begrense denne utspyl-
ingseffekten. Alt i alt venter vi at bunndyrproduk-
sjonen i Oselva vil bli som før reguleringen eller
øke noe.

5.4.5 Effekter på ungfisk av  laks og sjøaure

Tettheten av laksunger i Oselva har vist en økning
i perioden 1985-90. Om dette skyldes utsettingene
av yngel og settefisk, effekter av kraftutbyggingen
eller om det har funnet sted en generell økning av
laksebestanden uavhengig av reguleringen er umulig
å si. En tilsvarende økning i tettheten av aureunger
ble ikke registrert. Vanlig dødelighet for laks- og
aureunger som lever i rennende vann er ofte ca.
90% første året, og deretter 50-70% pr. år (Symons
1979). En betydelig del av denne dødeligheten finner
sted om vinteren. Minstevannføringen om vinteren
kan være avgjørende for hvor stor dødeligheten blir.
Laks- og aureunger søker skjul i bunnsubstratet
gjennom vinteren (Lindroth 1955, Gibson 1978,
Rimmer et aL 1983), noe som medfører at størrelsen
på tilgjengelig vinterhabitat er viktig for over-
levelsen. Bygging av terskler i andre vassdrag har
ført til økt vannstand i kulper og gitt høyere
vinteroverlevelse hos laksefisk (Saunders & Smith
1962, Nåslund 1987). Chadwick (1982) rapporterte
om høy dødelighet på lakserogn i perioder med lav
vanntemperatur og liten vintervannføring. Ved regu-
leringen av Orkla ble det fastsatt en minstevann-
føring på 10 in3/s målt øverst i vassdraget. Denne
sikrer en stabil, høy vintervannføring. Hvidsten
(1990) registrerte en økning i smoltproduksjonen av
laks med 37% etter regulering av Orlda, og mener
at den økte vintervannføringen er hovedårsaken til
denne økningen. Det er ikke usannsynlig at smolt-
produksjonen vil øke etter regulering også i Oselva.
Vannføringen vinterstid er imidlertid betydelig mer
variabel i Oselva enn i Orkla, en faktor som vil
virke begrensende på fiskeproduksjonen.
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Elvestrekningen fra Sagefossen kraftverk og ned til
den første innsjøen (Krokstadvatnet) vil i perioder få
sterkt varierende vannføring avhengig av kjøringen
av kraftverket. I enkelte perioder stenges kraftverket,
og elva blir helt tørrlagt. Både gyte— og oppvekst—
områder for fisk på denne elvestrekningen antas å
være helt ødelagt på grunn av den periodevise
tørrleggingen av elva. Krokstadvatnet vil ha en
betydelig dempende effekt på den ujevne kjøringen
av kraftstasjonen, og nedstrøms dette vatnet, der vår
stasjon 4 ligger, kan vi ikke påvise negative effekter
verken på bunnfauna eller ungfisk. Sagefossens tur—
binkapasitet (minimum 7,2 in3/s) er slik at det neppe
er realistisk å unngå en periodevis tørrlegging av
elva nedstrøms kraftverket. Det er liten naturlig
rekruttering av laks så langt opp i vassdraget i dag,
men de potensielle mulighetene for gyting og smolt—
produksjon på denne strekningen har gått tapt.

5.4.6 Effekter på oppgang og fangst av voksen
fisk

Den viktigste perioden for oppgang av laks i Oselva
synes å være mai og juni, og fangsten i Oselva øker
lineært med økende vannføring i disse to månedene
(figur  22). Den reduserte vannføringen etter regu—
lering vil føre til at færre fisk trekkes til vassdraget
og vandrer opp elva. Dette vil trolig først og fremst
være stor laks, mens smålaksen trolig vil vandre opp
i vassdraget som tidligere. Det betyr altså at en del
av den største laksen, som er den mest attraktive for
sportsfiske, kan forsvinne fra vassdraget. På lang
sikt kan dette føre til en seleksjon mot en mindre
låksetype i vassdraget, dvs, større andel smålaks
(tert) enn tidligere.

Det bør være en vannføring på minst 18-20 in3/s for
at det skal bli et godt fiske etter stor laks (større
enn 3 kg). Sammenlignet med vannføringen i perio—
den fra 1. juni til 18. august (gjeldende fiskesesong)
fra 1972 til 1985 vil en reduksjon i vannføringen i
juni på ca. 3 in3/s føre til at antall dager med til—
strekkelig vannføring til å fiske stor laks avtar fra
ca. 24% til ca. 19%. Fiskesesongen varer i 79
dager. Antall dager med gode vannføringsforhold for
å fiske etter stor laks vil altså i gjennomsnitt bli
redusert fra 19 til 15 dager pr. år. Tilstrekkelig
vannføring for å fiske etter smålaks er beregnet til
å være ca. 7-8 m3/s. Slike vannføringer forekommer
i gjennomsnitt i ca. 69% av fiske—sesongen, men vil
ved en reduksjon på ca. 3 m3/s i juni etter regu—
lering avta til ca. 64%. Antall dager med gode
vannføringsforhold for fiske etter smålaks synes

dermed å avta fra ca. 54 dager til ca. 39 dager pr.
år.

For å begrense skadene på oppgang og fangst av
fisk i vassdraget, bør kraftstasjonene manøvreres på
en slik måte at mest mulig vann slippes i elva i
mai/juni. Magasinfylling i Eimhjellevatn bør skje så
tidlig som mulig om våren. Store deler av fyllingen
bør skje allerede i april, dersom dette er mulig. I
flomsituasjoner i fiskesesongen bør vannmengden
som samles i magasinet porsjoneres ut på en slik
måte at flommen forlenges. Dermed kan en få flere
effektive fiskedager i perioden.

5.4.7 Effekter på gytingen

Både laks og sjøaure trenger normalt mindre vann
gyteperioden enn til oppvandringen i vassdraget.

Det blir små endringer i vannføringen i
gyteperioden, og reguleringen ventes ikke å medføre
problemer for gytingen. En positiv virkning kan
være at de store høstflommene blir dempet.
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6 Konklusjon

Med det manøvreringsreglementet som gjelder i dag,
med økt vintervannføring, en minstevannføring på 3
m3/s hele året og reduserte flomtopper, venter en at
bunndyrproduksjonen i Oselva vil bli som før, eller
øke noe.

Økt vintervannføring, kombinert med minstevann-
føringen på 3 m3/s hele året, antas å føre til redusert
dødelighet av ungfisk av laks og sjøaure. Tettheten
av ungfisk, og dermed smoltproduksjonen, ventes å
bli som i dag eller øke noe.

Fisket etter smålaks (< 3 kg) og sjøaure er godt ved
vannføringer over 7-8 m3/s, mens fisket etter større
laks krever minst 18-20 m3/s for å gi godt resultat.
Den viktigste perioden for oppgang av laks i Oselva
synes å være mai og juni, og fangsten i Oselva øker
med økende vannføring i disse to månedene. For å
gi størst mulig fangst av fisk er det nødvendig med
så mye vann som mulig i fiskesesongen, og da
spesielt i mai og juni.

Den reduserte vannføringen etter regulering i mai og
juni vil føre til at færre fisk trekkes til vassdraget
og vandrer opp elva. Dette vil trolig først og fremst
være stor laks. Det betyr at en del av den største
laksen, som er den mest attraktive for sportsfiske,
kan forsvinne fra vassdraget. På lang sikt kan dette
føre til en seleksjon mot en mindre laksetype
vassdraget, dvs, større andel smålaks (tert) enn
tidligere.

For å begrense skadene på oppgang og fangst av
fisk i vassdraget, bør kraftstasjonene manøvreres på
en slik måte at mest mulig vann slippes i elva i
mai/juni. Magasinfylling i Eimhjellevatn bør skje så
tidlig som mulig om våren. Store deler av fyllingen
bør skje allerede i april, dersom dette er mulig.
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