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NINA har utført fiskeribiologiske undersøkelser i Aura-
vassdraget, et sterkt regulert vassdrag, i perioden
1987-95 for å skaffe et grunnlag for å vurdere even-
tuelle tiltak for å bedre fisket etter laks og sjøørret. De
sentrale punktene i undersøkelsen har vært å se nær-
mere på hvor stor del av fangsten av voksen laks som
skyldes egenproduksjon i elva, og hvor mye utsetting-
ene av oppforet smolt bidrar til. NINA satte derfor i
gang innsamling av skjellprøver av voksen laks og
sjøørret i 1987. I perioden 1987-89 ble det i forbindelse
med havbeite satt ut Carlin-merket laksesmolt.
Gjenfangstene var svært lave det første året, men økte
noe de to neste årene. Nye merkeforsøk i perioden
1992-94 ga også svært lave gjenfangster. I en ny
treårsperiode 1995-97 følges det opp med merking og
utsetting av smolt. Sjøvannstoleransetester hos
anleggsprodusert smolt våren 1994 viste at fisken var
dårlig smoltifisert. Vinteren 1995 ble derfor
lysforholdene i anlegget endret slik at smolten i 1995
var av langt bedre kvalitet. I perioden 1995-97 vil
merkeforsøkene bli vurdert i sammenheng med tester
av sjøvannstoleranse hos smolten.

Laksens smoltalder var i gjennomsnitt 3,2 år (variasjon
3-4 år), og smoltlengden var oftest 12-14 cm.
Sjøørreten hadde en smoltalder på i gjennomsnitt 3,8
år (variasjon 2-6 år), og en gjennomsnittlig smoltlengde
på 19 cm. Sjøørreten hadde en gjennomsnittsvekt etter
ån, to, tre og fire somrer i sjøen på henholdsvis 376,
636, 1061 og 1599 g. Gjennomsnittsvekta for
smålaksen (ån vinter i sjøen) var 1,9 kg. De som hadde
vært to eller tre vintrer i sjøen veide i gjennomsnitt
henholdsvis 6,2 og 10,3 kg.

Andelen rømt oppdrettslaks i sportsfiskefangstene
varierte i innsamlingsperioden. Laveste andel var å
finne i 1987 med 0,8 %, mens det ble registrert 30 %
rømt laks i fangstene i 1993. Når vi ser bort fra rømt
oppdrettsfisk, var andelen utsatt laks i de rapporterte
fangstene henholdsvis 12 og 15 % i årene 1987 og
1988. Fra og med 1989 økte denne andelen og har
etter det ikke vært under 20 prosent (21-50 %). På
tross av lave gjenfangster, bidrar smoltutsettingene i
Eira med inntil halvparten av den laksen som i dag
fanges i Eira.

Merkeforsøkene fra de ulike år (1987-89 og 1992-94)
har alle gitt dårlige gjenfangster av voksen laks. Høyest
gjenfangstprosent har merkeforsøkene fra 1989 gitt
med 0,93 %. Resultatene fra utsettingene i 1989 viste
at utsettinger i elv ga dårligere gjenfangst enn

utsettinger i sjøen, men at feilvandringen økte med
økende avstand fra elvemunningen.

Emneord: Aura - Eira - laks - sjøørret - merkeforsøk -
sjøvannstoleranse

Laila Saksgård, Arne J. Jensen, Bengt Finstad, Bjørn
Ove Johnsen og Per Ivar Møkkelgjerd, :Norsk institutt
for naturforskning, Tungasletta 2, 7005 Trondheim
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Forord
I årene 1987-89 fikk N1NA i forbindelse med Hav-
beiteprogrammet tillatelse til å benytte en del av
smolten fra smoltpålegget i Eira til merkeforsøk. Hen-
sikten var å undersøke utsettingsstedets betydning for
overlevelse og tilbakevandring til vassdraget. Det ble
satt ut Carlinmerket smolt på fem forskjellige steder i
og utenfor vassdraget. Det viste seg at gjenfangsten av
den merkete smolten ble svært liten. NINA fikk derfor i
1992-94 i oppdrag å registrere overlevelse hos
Carlinmerket laksesmolt som ble satt ut i Eira. Samtidig
ble det samlet inn skjellprøver av voksen laks og
sjøørret i fiskesesongen for å registrere innslaget av
anleggsprodusert smolt. Dette arbeidet vil bli fulgt opp i
en ny treårsperiode fra 1995 til 1997. Foreliggende
rapport gir en status for arbeidet etter at 1995-se-
songen er avsluttet. Rapporten er skrevet av Laila
Saksgård i samarbeid med Arne Jensen og Bjørn Ove
Johnsen, med unntak av kapitlene som omhandler
saltvannstesting som er skrevet av Bengt Finstad. Per
Ivar Møkkelgjerd har bearbeidet skjellmaterialet. Gjen-
fangstresultatene er fra NINA's merkesentral. Vi vil
takke Eira Elveeigarlag for hjelp til å samle inn skjell-
prøver av voksen laks og sjøørret i vassdraget, og
ansatte ved anlegget i Eikesdal som har sørget for
merking og utsetting av smolten. Statkraft takkes for
finansiering av undersøkelsen.

Trondheim, mars 1996

Arne Jensen
Prosjektleder
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1 Innledning
Auravassdraget har vært gjenstand for tre store
kraftutbygginger. Utbyggingene ble fullført i 1953
(Aura), 1962 (Takrenna) og 1975 (Grytten). Vann ble
ført bort fra vassdraget i alle tre tilfellene. Dette
medførte en samlet reduksjon i middelvannføringen i
Eira ved utløpet av Eikesdalsvatn på 62 prosent.

Eira har i lange tider vært en av våre mest kjente
lakseelver, ikke fordi utbyttet har vært så stort, men på
grunn av sin storvokste laksestamme. Før utbygging-
ene var hele Eira, Eikesdalsvatnet og Aura opp til
Aurstupet lakseførende. Ved Auraoverføringen ble
laks- og sjøørretfisket ovenfor Litlevatn totalt ødelagt.
Etter Takrenna forsvant laksen også fra nedre del av
Aura, og etter Grytten hevdes også sjøørreten å ha
forsvunnet fra Aura. Gjennomsnittsstørrelsen på laksen
er etter reguleringene redusert fra 10-13 kg til ca. 5 kg
(Møkkelgjerd & Jensen 1987).

Ifølge konsesjonsbetingelsene kan regulanten på-
legges å utføre en rekke tiltak til beste for fisket. De
tiltak som til nå er igangsatt i vassdraget, er et årlig
utsettingspålegg på 50 000 laksesmolt i Eira og 2 500
sjøørretsmolt i Eikesdalsvatnet ved utløpet av Aura.
Dessuten slippes vann i Østre Mardalsfoss i perioden
2a06-20.08 av naturetiske hensyn. Dette vannet
kommer også utøvelsen av laksefisket i Eira tilgode,
idet vannføringen økes tilsvarende.

I en rapport utarbeidet av forskningsavdelingen ved
Direktoratet for naturforvaltning i 1987 (Møkkelgjerd &
Jensen 1987) ble de kunnskaper en hadde om fiske-
forholdene i den lakseførende delen av vassdraget
oppsummert. Videre ga rapporten forslag til aktuelle
tiltak for å bedre fiskeforholdene. Rapporten konklu-
derte med at grunnlaget for å vurdere mange av tiltak-
ene var for dårlig. Å gjennomføre nye undersøkelser
omkring fiskebestandene ble sett på som avgjørende
for at de mest hensiktsmessige av de foreslåtte til-
takene skulle bli valgt. Med utgangspunkt i rapporten
av 1987 vedtok Direktoratet for naturforvaltning at
fiskeribiologiske undersøkelser skulle gjennomføres
vassdraget i perioden 1988 til 1990. De sentrale
punktene i undersøkelsen var å se nærmere på tetthet
og vekst av ungfisk i vassdraget, og å måle hvor stor
andel av fangsten av voksen laks som skyldes egen-
produksjon i elva og hvor mye utsettingene av oppforet
smolt bidrar til. I tillegg ble det i regi av NINAs
havbeiteprogram utført merkeforsøk med smolt fra
settefiskanlegget i Eresfjord i perioden 1987-89. Hen-
sikten med disse forsøkene var å undersøke ut-
settingsstedets betydning for overlevelse av utsatt
smolt. Rapporten konkluderte med at tettheten av både
laks- og ørretyngel i Auravassdraget er normal for
landsdelen. Likeledes ble det konkludert med at
utsettingssted og størrelse på smolt er viktig for gjen-
fangstresultatene av voksen laks. I rapporten ble også

forskjellige tiltak for å bedre fisket etter laks og sjøørret
i Eira og Aura foreslått (Jakobsen et al. 1992).

NINA hadde i perioden 1992-94 i oppdrag å registrere
overlevelse av Carlinmerket laksesmolt som ble satt ut
av Statkraft i Eira. To merkegrupper å 3000 laksesmolt
ble satt ut årlig. Gjenfangstene av voksen laks har vært
lave de siste årene, og saltvannstester av an-
leggsprodusert smolt våren 1994 viste at smolten var
dårlig smoltifisert. Slike tester er nå igang og vil til og
med 1997 bli gjennomført i settefiskanlegget som en
del av et større smoltkvalitetsprosjekt ved NINA.
Vinteren 1995 ble derfor lysforholdene i anlegget
endret slik at smolten ble av en bedre kvalitet. I treårs-
perioden 1995-97 vil disse prosjektene bli koordinert,
slik at resultatene av merkeforsøkene blir vurdert i
sammenheng med tester av sjøvannstoleranse hos
smolten.
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2 Områdebeskrivelse

Auravassdragethar sine kilder i fiellområdetmellom
Sunndalen og Lesja, og munner ut innerst i Eres-
fjorden, den østligste armen av Romsdalsfiorden.
Vassdraget er i dag lakseførende opp til Litlevatnet
(138 m o.h.). Før kraftutbyggingenegikk laksen til
Aurstupet,ca. 12 kmlengreenn i dag.

Elva ovenfor Eikesdalsvatnetheter Aura (figur 1).
Nedenfor Litlevatnet faller Aura meget bratt i en
strekningpå ca. 2 km, men flater ut de siste2 km før
den når Eikesdalsvatnet(22 m o.h.). Eikesdalsvatneter
oppdemmetav en endemorene,er 19 km langtog har
et areal på 23,1 km2.Vatnet liggermellombratte,høye
fiellsiderog haren gjennomsnittsdybdepå over 100 m.

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 omkransetav lauvskog.
Lengre ned er den bred og rolig og går i slynger
gjennomdyrket mark og barskog. Elvebunnenbestår
av stein av ulik størrelse.Størst stein finneren ofte i
hølene. Etter reguleringenesynes det å ha blitt et
større innslagav finmateriale,spesielti nedredeler av
elva.

Det dype Eikesdalsvatnetvirker som et stort flom-
dempingsmagasin.Dette gjør at variasjoneni vannfør-
ing i Eira fra dag til dag er liten, spesielt etter re-
guleringene.

Eikesdalsvatnetvirkerogså som et varmereservoarom
høstenog vinteren.Det gjørat vanntemperatureni Eira
er relativthøg om høstenog om vinteren.Elva islegges
sjelden,isæri de øvre partier.

Opprinnelig hadde vassdraget et nedslagsfelt ved
utløpetav Eikesdalsvatnetpå 1085 km2,og det årlige
middelavløpetpå sammested var ca. 40 m3/s.Etterde
tre kraftutbyggingeneer nedslagsfeltetreduserttil 316
km2,slikat middelavløpetnå er ca. 15,5 m3/s,dvs38 %
av detopprinnelige.

40,

Figur 1. Lakseførendedel av Auravassdraget.De to
stedeneder det ble satt ut Carlinmerketsmoltav laks i
1992-95 er markertmedpiler.
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3 Metoder og materiale

Skjellprøver av voksen laks og sjøørret er samlet inn i
fiskesesongen hvert år fra 1987 til 1995 i samarbeide
med Eira Elveeigarlag. Totalt foreligger 791 skjell-
prøver av laks og 2159 prøver av voksen sjøørret fra
perioden 1987 til 1995 (tabell 1).

Tabell 1. Antall skjellprøver av voksen laks og sjøørret
innsamlet i fiskesesongen i Auravassdraget i perioden
1987-95.

Ar Laks Sjøørret

1987 118 196
1988 55 199
1989 151 238
1990 89 322
1991 39 329
1992 48 402
1993 7 169
1994 111 116

1995 70 188

Ved analyse av skjellprøvene ble fiskens smoltalder og
antall år i sjøen registrert. Samtidig ble fiskens lengde
ved smoltutvandring tilbakeberegnet etter Lea-Dahl's
metode (Lea 1910). Usikre avlesinger ble tatt ut av
materialet. Etter skjellanalysene ble laksen delt inn i 3
kategorier:
1 villaks
2 utsatt/rømt som smolt
3 oppdrettslaks

I kategori 2 inngår både fisk som er satt ut fra kultiver-
ingsanlegg og oppdrettslaks som er rømt på smolt-
stadiet da det ikke er mulig å skille mellom disse
kategoriene (Lund et al. 1989). Kategori 2 er senere i
teksten omtalt som utsatt laks.

Merking og utsetting av smolt i årene 1987-89 ble gjort
i forbindelse med Havbeiteprogrammet for å undersøke
nærmere 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 Eira ved utløpet av Eikesdalsvatnet
Gruppe 2: Satt ut i Eira ved Maltsteinen, omtrent midt i

elva.
Gruppe 3: Saltvannstilvent i ca. 14 dager før utsetting

ca 0,5 km ut fra land utenfor utløpet av Eira.
Smolten ble slept i spesialbygd transport-
kasse ved hjelp av båt med påhengsmotor.
Denne gruppa fikk samme behandling som
de 35 000 laksesmoltene som 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 vest av
Sekken.

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

I årene 1992-1995 ble hvert år to grupper med 3 000
anleggsprodusert smolt Carlin-merket og satt ut. Den
ene gruppa ble satt ut i Eira ved Maltsteinen og den
andre i fjorden like ved munningen av Eira (figur 1). Ei
gruppe med 2000 sjøørretsmolt ble Carlin-merket i
1995 og satt ut i utløpet av Aura.

Tester av sjøvannstoleranse hos smolten ble gjennom-
ført våren 1994 og 1995. Det ble tatt blodprøver fra
ørret- og laksesmolt i ferskvann for måling av plasma-
klorid. 10-15 fisk pr. gruppe ble tatt ut i ett håvtrekk og
overført til en 10 liters bøtte med metomidatløsning (5
mg metomidat pr. liter vann). Blodprøver ble tatt fra
kaudalårekomplekset ved hjelp av 1 ml hepariniserte
sprøyter. Blodet ble overført til et 2 ml eppendorfrør, og
sentrifugert i fem minutter ved 5000 omdr./minutt i en
Hettich EBA Ill, type 2030 (radius 25 mm) sentrifuge.
Plasma ble deretter overført til et nytt 2 ml eppendorfrør
og umiddelbartfrosset ved -20 °C.

Sjøvannstesterhvor forsøksfisken ble direkte overført fra
ferskvann til sjøvann (Blackbum & Clarke 1987) ble
utført regelmessig. 10-15 fisk fra hver gruppe ble håvet
over i tre nye kar med sjøvannsgjennomstrømning.I de
tilfeller hvor en ikke hadde tilgang på sjøvann ble det
blandet 35 g sjøsalt (Instant Ocean) pr. liter ferskvann i
100 liters stamper. Disse ble tilført oksygen via akvarie-
pumper (Rena 301). Stampene ble plassert i kar med
gjennomstrømning for å hindre temperaturendringer.
Etter 24 (laks) eller 72 (ørret) timer i sjøvann ble fisken
håvet over i bedøvelseog blodprøver tatt som beskrevet
ovenfor. Blodplasmable analysert for plasmaklorid.

En årgang av sjøørret og to forskjellige årganger av laks
fra Eikesdal ble undersøkt. Fisken var avkom av villfisk
fra Eira.

Figur 2 viser naturlig daglengdeendring i Trondheim,
samt kunstig daglengdeendringer benyttet ved Eikes-
dalsanlegget i perioden 1993/94 og ved endringer i
perioden 1994/95.

I perioden før den 01.02.94 ble det benyttet 20 timer
mørke og 4 timer lys (20M:4L). Lyset ble fra den
01.02.94til utsettingmedio mai endret til 12 timer mørke
og 12 timer lys (12M:12L) (figur 2). I 1994/1995 ble
lysregimetendret. For perioden 1994/1995 ble det derfor
lagt opp følgende lysstyring: fra midten av november
skulle belysningentas ned fra 12 timer lys til 6 timer lys
innen den 01.12.94. Dette lysregimet (18 timers mørke
og 6 timers lys, 18M:6L) skulle holdes konstant til den
01.03.95. Da skulle lyset gradvis tas opp med 1 time pr.
dag fram til den 14.03.95 da et lysregime på 4 timers
mørke og 20 timers lys (4M:20L) (mørke fra kl. 2400 til
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0400) ble oppnådd.Dette lysregimetskulle så holdes
fram til utsettingfor så å gradvis minkes fram mot
høsten.Ved overgangenfra mørketil lysog omvendtble
det skissertat lysetskulledimmesoveren periodepå 1/2
til 1 time.Detteforå unngåå stressefisken.

30

- Naturlig lysregime

Lysregime1993/94

 Lysregime 1994/95

10

5

Jan Mars Mai Juli Sept Nov Jan
Febr April Juni Aug Okt Des

Måned

Figur 2. Endringeri den natudigedaglengde,Trondheim
(Norsk Almanakk 1993 og 1994), og kunstige
daglengdeendringerperioden1993/94og vedendtinger
i perioden1994/95ved Statkraftsanleggi EikesdaL

4 Resultater

4.1 Gjenfangster

En ajourført oversikt over gjenfangstene av Carlin-
merket laksesmoltsom ble satt ut i årene 1987, 1988
og 1989 er gitt i tabell 2. Merkeforsøkenefra 1987-89
ble grundig beskrevet av Jakobsen et al. (1992) og
ajourført i våre årsrapporter for 1993 og 1994
(Saksgård & Jensen 1994, Saksgård et al. 1995).
Antallet gjenfangster fra utsettingene i 1987-89 er
uendretfra sisterapportering,med gjenfangstprosenter
på henholdsvis0,07 %, 0,61 % og 0,93 % (tabell 2).

Hensiktenmed utsettingenei 1987-89 var å undersøke
betydningen av utsettingssted for gjenfangst og
tilbakevandring.Det er kun resultatene fra 1989-ut-
settingensom har gittsåvidtmangegjenfangsterat de
kan brukestil å si noe om dette. Smolten ble delt i 5
grupperog satt ut på 5 ulikesteder (kfr. kap. 3). De to
gruppenesom ble satt ut i Eira (gruppe 1 og 2) ga
lavere gjenfangstenn de øvrige gruppene. Det var
imidlertid ingen feilvandrere fra disse to gruppene
(tabell 2). Gruppe3 ga en feilvandringsprosentpå 8,3,
mens to av de fire gjenfangstenefra gruppe4 var fra
andre elver. Gruppe 5, som var satt ut ved Ona, ga
seks gjenfangster i elv, men ingen var fra Eira.
Feilvandringsprosentenfra gruppe 5 var m.a.o hele
100 %.

Merket smolt satt ut i 1992 har ikke gitt noen
gjenfangster(tabell 3).

Smoltutsettingenei 1993 har hittilgitt ni gjenfangster
(0,16 %), to fra utsettingeni elva og sju fra utsettingen
utenformunningenav elva (tabell 3). Fra gruppasom
blesatt ut i elva er det gjorten gjenfangstved Otterøya
i Nord-Trøndelagog en i elva Dhva i Møre og Romsdal.
Fra gruppasom ble satt ut i sjøen hadde 6 vært en
vinteri sjøenog ble alle gjenfangeti Møre og Romsdal
(2 i elv og 4 i sjøen), mensden ene som haddevært to
vintreri sjøenblegjenfangeti Nord-Trøndelag.

Smoltsattut i 1994 har så langtikkegittgjenfangster.

I 1995 ble det merket og satt ut fisk etter samme
programsom i 1992, 1993 og 1994. Vi har i løpet av
disse årene tilsammenfått tilsendtnesten400 merker
som er samletinn i nærhetenav utsettingsstedenelike
etter utsetting(tabell 3). Dette er merkeretter fisksom
er tattav måker.Gjenfangsterav voksenlaksfra 1995-
utsettingenevil tidligstkommeinni løpetav 1996.
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Tabell 2. Ajourført oversikt over gjenfangster av Carlin-merket laksesmolt som ble
merket i 1987-1989 fordelt på gruppe og år (pr.13.2.96).

Antall gjenfangster
Antall Sjø Eira Andre Sum % gjen- % feil-

Gruppe/ Utsettings- utsatt elver fangst vandring
Ar sted

1/87 Eikesdals-
vatn

2970 5 0 0 5 0,17




2/87 Eira 2972 1 0 1 2 0,07




3/87 Eresfiord 2977 2 0 0 2 0,07




4/87 Sekken 2966 1 0 0 1 0,03




5/87 Ona 2964 0 0 0 0 0,00




Sum/87




14849




10 0,07




1/88 Eikesdals-
vatn

5952 18 2 1 21 0,69




2/88 Eira 2941 5 2 0 7 0,34




3/88 Eresfjord 5900 30 5 1 36 0,66




Sum188




14793




64 0,61




1/89 Eikesdals-
vatn

2973 7 3 0 10 0,34 0

2/89 Eira 2972 7 3 0 10 0,34 0
3/89 Eresfjord 2970 29 11 1 41 1,38 8,3
4/89 Sekken 2962 49 2 2 53 1,79 50
5/89 Ona 2886 17 0 6 23 0,80 100
Sum/89




14763





137 0,93




Tabell 3. Oversikt over gjenfangster av Carlin-merket laksesmolt som ble merket
årene 1992 - 1995 fordelt på gruppe og år. Antall registrerte merker fra smolt tatt av
måker er også gitt. Gjenfangstene er ajourført pr. 13.2.96.

Gruppe/Ar Utsettingssted
Antall
utsatt

Antall laks
gjenfanget

%
gjenfangst

Antall tatt
av måker

1/92 Eira, Maltsteinen 2966 0 0,00 3
2/92 Eresfjord 2980 0 0,00 1
Sum/92




5946 0 0,00 4

1/93 Eira, Maltsteinen 2953 2 0,07 12
2/93 Eresflord 2684 7 0,26 17
Sum193




5637 9 0,16 29

1/94 Eira, Maltsteinen 2970 0 0,00 12
2/94 Eresfiord 2684 0 0,00 219
Sum194




5934 0 0,00 231

1/95 Eira, Maltsteinen 2994




39
2/95 Eresfiord 2934




91
Sum/95




5928




130
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4.2 Saltvannstester

Resultatene fra fisk utsatt i 1994 viste at hverken
sjøørreten(toårig)eller laksen(ett- og toårig)var istand
til å osmoregulere i sjøvann (figur 3). Ingen av
individenehadde plasmakloridverdierunder 160 mmol/I
og haddedermedikkenoengradav sjøvannstoleranse.

Etterat lysstyringenble igangsatti 1995 var resultatene
annerledes.Både ett- og toårig laks viste en klassisk
smoltifiseringsutviklingog ved utsettingi mai hadde
fiskenen megetgodsjøvannstoleranse.Ørreten(toårig)
hadde en noe bedre sjøvannstoleransesammenliknet
med 1994 med noen individersom hadde plasma-
kloridverdierunder160 mmol/Ii aprilog mai.

4.3 Skjellmateriale av laks

4.3.1 Fordeling mellom villaks, utsatt
laks og rømt oppdrettslaks i
fangstene

Tabell 4 viserfordelingenmellomvillaks,utsattlaks og
rømt oppdrettslaksi Eira i perioden 1987-95. Ved
analyseav lakseskjellenefra 1995 har vi funnetat 56
laksvar villfisk,14 var utsattlaks og 11 laks ble klassi-
fisertsom rømt oppdrettslaks.Antalletrømt oppdretts-
fisk i fangsteneav voksen laks fisket i fiskesesongen
variertemellomde ulike år i innsamlingsperiodenmed
lavestandel i 1987 (0,8 %) og høyesti 1993 (30 %).

Når rømt oppdrettsfiskholdes utenomfangstene,var
andelen utsatt laks i skjellprøvenehenholdsvis12 og

1994 15 % i årene 1987 og 1988 (tabell 5). Fra og med 1989
til 1994 varierteandelenutsattlaks i fangstenemellom
21 % (1989) og 50 % (1992). For fiskesesongen1995
var innslagetav utsatt laks i fangstene20 %. Åtte av
disse laksene hadde vært en vinter i sjøen, mens 5
haddevært to vintreri sjøen (tabell 4).

4.3.2 Smoltalder og smoltlengde

260
1-årig laks

240
.111 2-årig laks

220
A.Å ørret

200

180
,•• 

160

140

120

100

260

A ...

I tabell 6 er skjellprøveneav voksen vill-laksfra Eira
sortertslikat all fisk som vandretut av elva samme år
er samlet. Vi har dermed data for smoltalderfor 12
forskjelligeår mellom1983 og 1994. Smoltalderenhos
laks tatt i Eira varierte mellom 2 og 5 år. Gjennom-
snittligsmoltalderfor totalmaterialetvar 3,2 år (tabell
6). I 1994 var gjennomsnittligsmoltalder3,08 år, som
er den lavest registrertesmoltalderfor perioden1983-

1995 94. Størstmaterialehar vi fra årene 1985-88 og i 1993
noe som skulle tilsi en bedre overlevelse disse år
sammenlignetmed øvrigeår.

Gjennomsnittligtilbakeberegnetsmoltlengdefor årene
1983-94 var 130 mm. I 1994 var gjennomsnittlig
smoltlengde122 mm, som er det lavest registrerte
gjennomsnittetfor hele perioden1983-94 (tabell 6).

100
17.03 21.04 15.05 22.05

Tid (dato)

Figur 3. Sjøvannstoleransehos laksesmoltog sjøørret-
smolti 1994og 1995vedStatkraftsanleggi Eikesdal.

4.3.3 Laksens vekst i sjøen

Av de 511 vill-laks som det ble tatt skjellprøveav i
perioden1987-95 hadde 268 (52 %) vært en vinter i
sjøenfør de kom tilbaketil elva for å gyte (tabell 4). I
gjennomsnittfor perioden hadde 24 % av vill-laksen
vært to vintrer i sjøen, 21 % tre vintrer og 2 % fire
vintreri sjøen.
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Tabell 4. Fordeling mellom villaks, utsatt laks og
rømt oppdrettslaks i Eira i perioden 1987-1995.
Identifiseringen er basert på innsamlet skjell-
materiale fra voksen laks i fiskesesongen.

Tabell 5. Prosentvis andel av utsatt laks i fangstene i
Eira i perioden 1987 - 1995. Identifiseringen er
basert på innsamlet skjellmateriale fra voksen laks i
fiskesesongen. Rømt oppdrettsfisk er ikke inkludert i
tabellen.

Ar

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Antall år
I sjøen

1
2
3
4

SUM

1
2
3
4

SUM

1
2
3
4

Usikker
SUM

1
2
3
4

Usikker
SUM

1
2
3
4

Usikker
SUM

1
2
3
4

Usikker
SUM

1
2
3

Usikker
SUM

1
2
3

Usikker
SUM

1
2
3

Usikker
SUM

Villfisk

41
32
28

3
104

29
7
9
2

47

46
14
50
5
4

119

19
36

3
1
0

59

17
4
7
1
1

30

7
8
8
1
0

-24

2
1
2
0

71
1
1
0

73

36
18
1
1

56

Utsatt

12
0
2
0

14

6
1
1
0
8

18
9
5
0
0

32

26
3
1
0
0

30

0
6
3
0
0
9

2
0
7
1

14
24

1
0
0
1
2

21
14
0
3

38

8
5
0
1

14

Rømt

0
1
0
0
1

0
1
0
0
1

0
1
0
0
4
5

2
1
0
0
8

11

11
0
0
0
0

11

0
2
0
0
0
2

0
0
0
3
3

1
4
0
0
5

0
0
0

11
11

Sum

53
33
30
3

119

35
9

10
2

56

64
24
55
5
8

156

47
40
4
1
8

100

28
10
10
1
1

50

9
10
15
2

14
50

3
1
2
4

10

93
19
1
3

116

44
23

1
13
81

År Antall villfisk Antall utsatt fisk % utsatt

1987 104 14 11,9
1988 47 8 14,5
1989 119 32 21,2
1990 59 30 33,7
1991 30 9 23,1
1992 24 24 50,0
1993 5 2 28,6
1994 73 38 34,2
1995 56 14 20,0

Tabell 6. Gjennomsnittlig smoltalder (X, år) og smolt-
lengde (Y, mm) hos forskjellige årganger av
laksesmolt ved utvandring fra Eira i perioden 1983-
94, analysert av skjellprøver av voksen laks. Kl =
95 % konfidensintervall, N = Antall fisk.

Årstall for Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig
smoltut- smoltalder (år) smoltlengde (mm)
vandring X ± Kl N Y ± Kl

1983 3,67 - 3 125,7 ± - 3
1984 3,58 ± 0,20 30 136,8 6,6 29
1985 3,33 ± 0,15 46 127,8 ± 4,9 46
1986 3,20 ± 0,13 97 133,2 ± 3,9 99
1987 3,09 ± 0,15 46 127,1 ± 4,4 46
1988 3,10 ± 0,11 88 134,0 ± 4,2 90
1989 3,41 ± 0,19 29 130,1 6,7 30
1990 3,19 ± 0,22 27 128,4 ± 7,2 27
1991 3,11 ± 0,52 9 133,0 ± 19,2 9
1992 3,00 ± - 3 140,3 - 4
1993 3,17 ± 0,12 88 127,8 ±3,6 89
1994 3,08 ± 0,15 36 122,3 ±6,0 36
Totalt 3,21 ± 0,05 503 130,3 ±1,6 509
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For utsatt laks har det vært mulig å bestemme
varigheten av oppholdet i sjøen på 152 fisk (tabell 4).
Av disse hadde 94 (62 %) vært en vinter i sjøen, 38 (25
%) to vintrer i sjøen, 19 (13 %) tre vintrer i sjøen og 1
(1 %) fire vintrer i sjøen. Andelen av storlaks (tre eller
fire vintrer i sjøen) var mindre blant utsatt fisk (13 %)
enn blant vill-fisk (24 %) (X2-test,å < 0,01).

36 av de 56 vill-laksene tatt i Eira i 1995 var smålaks
(en vinter i sjøen) (tabell 4). Dette tyder på relativt god
overlevelse av 1994-årgangen av vill-smolt fra Eira. Det
synes som det er stor variasjon i overlevelse i sjøen
hos de enkelte årsklasser av laks (tabell 4). Også i
1994 var fangsten av smålaks relativt god, noe som
tyder på bedre overlevelse blant laksesmolt som
vandret ut fra Eira i 1993 enn de to foregående år. I
1995 utgjorde laks med to vintrer i sjøen 32 % av
fangstene av vill-laks. Dette styrker påstanden om god
overlevelse blant 1993-årgangen av smolt.

Gjennomsnittsvekten for vill-laks som har vært en
vinter i sjøen var 1,9 kg (tabell 7). Vill-laks med opp-
hold på to, tre og fire vintrer i sjøen hadde en
gjennomsnittsvekt på henholdsvis 6,2 kg, 10,3 kg og
12,3 kg. Gjennomsnittsvekta for hele materialet av vill-
laks var 5,17 kg. I 1995 veide vill-laks med en vinter i
sjøen 2,12 kg, noe som er litt over gjennomsnittet. Vill-
laks som hadde vært to vintrer i sjøen veide 5,95 kg, og
dette er svært likt det totale gjennomsnitt for denne
aldersgruppa.

For utsatt laks var gjennomsnittsvekta etter en, to og
tre vintrer i sjøen henholdsvis 2,3 kg, 5,1 kg og 9,3 kg
(tabell 7). Av de 14 utsatte laksene som ble registrert i
fangstene i 1995, hadde de med sjøopphold på en
vinter en gjennomsnittsvekt på 2,74 kg, mens de med
to vintrer i sjøen veide i gjennomsnitt 4,34 kg (tabell 7).

Tabell 7. Gjennomsnittsvekt i kg (X) for vill og utsatt laks fra Eira som har vært 1-4 vintrer i sjøen.
Skjellprøver der en tydelig kan se at laksen har gytt tidligere er holdt utenfor. Kl = 95%
konfidensintervall, N = Antall fisk.

VILL-LAKS

Ar
1 vinter

X ± Kl N
2 vintrer

X ± Kl N
3 vintrer

X ± Kl




4 vintrer
Kl




1987 1,90 ± 0,26 34 7,23 ± 0,58 29 0,62 ± 0,55 6 12,60 ± 1,72 3
1988 1,42 ± 0,16 19 6,47 ± 0,66 6 11,38 ± 1,61 9 11,50 ± 1




1989 2,18 ± 0,22 40 5,40 ± 1,11 13 10,16 ± 0,51 50 11,34 ± 1,75 5
1990 2,13 ± 0,39 16 6,14 ± 0,67 33 8,80 ± 3,10 3 14,00 ± - 1
1991 1,72 ± 0,17 15 5,33 ± 1,88 3 10,00 ± 0,74 7 12,00 ± - 1
1992 1,48 ± 0,18 5 4,45 ± 0,82 8 9,84 ± 1,35 8 15,00 ±- 1
1993 1,80 ± - 2 4,10 ± - 1 9,10 ± - 2





1994 1,80 ± 0,13 63 5,70 ± - 1 11,30 ± - 1





1995 2,12 ± 0,20 33 5,95 ± 0,53 18 9,00 ± - 1





Totalt 1,91 ± 0,08 227 6,16 ± 0,32 112 10,28 ± 0,32 107 12,25 ± 0,95 12

UTSATT LAKS

Ar

1987

1 vinter
X ± Kl

1,63 ± 0,22

N

9

2 vintrer
X ± Kl




3 vintrer
X ± Kl

14,30± -

N

2

4 vintrer
X±Ki N

1988 1,92 ± 0,82




5,50 + 1 9,70 ± - 1





1989 2,33 ± 0,33 18 4,92 ± 0,47 9 8,76 ± 1,34 5




1990 2,11 ± 0,19 24 4,90 ± - 2 8,50 ± - 1




1991





5,25 ± 0,67 6 8,83 ± 3,53 3




1992 3,75 ± - 2





8,61 ± 2,01 7 13,80 ± - 1
1993 1,90 ±- 2







1994 2,54 ± 0,32 17 5,50 ± 1,15 12






1995 2,74 ± 0,69 8 4,34 ± 1,14 5






Totalt 2,28 ± 0,15 84 5,11 ± 0,43 35 9,34 ± 1,10 19 13,80 ±- 1
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Tabell 8. Gjennomsnittlig smoltalder ()( år) og
smoltlengde (Y, mm) hos forskjellige årganger av
sjøørretsmolt ved utvandring fra Eira i perioden
1981-1994, analysert av skjellprøver av voksen
fisk Kl = 95% konfidensintervall, N = Antall fisk

Arstallfor
smoltut-
vandring

Gjennomsnittlig
smoltalder

X ± KI

Gjennomsnittlig
smoltlengde

Y ± KI N

1981 3,50 ± - 4 196,0 ± - 4
1982 3,55 ± 0,42 11 186,2 ± 27,3 11
1983 3,58 ± 0,23 19 190,6 ± 19,3 18
1984 3,46 ± 0,25 39 175,3 ± 3,8 39
1985 3,84 ± 0,12 211 193,0 ± 5,3 211
1986 3,80 ± 0,14 176 195,3 ± 6,5 176
1987 4,07 ± 0,11 267 206,3 ± 5,1 267
1988 3,91 ± 0,17 122 195,2 ± 7,7 122
1989 3,85 ± 0,07 574 188,8 ± 3,1 573
1990 3,81 ± 0,08 313 193,5 ± 3,4 313
1991 3,66 ± 0,23 79 187,9 ± 10,3 78
1992 3,73 ± 0,15 122 194,5 ± 6,7 118
1993 3,12 ± 0,20 67 168,3 ± 11,2 66
1994 3,69 ± 0,15 75 205,0 ± 8,8 75

Totalt 3,82 ± 0,04 2097 193,5 ±_1 ,7 1086

4.3.4 Kjønnsfordeling

I figur 4 er skjellmaterialetfordeltpå kjønn.47 % av
fangsten var hanner og 53 % hunner. Av hannene
hadde 58 % vært en vinter i sjøen, 18 % to vintrer,
22 % tre vintrerog 3 % fire vintrer i sjøen. Hunnene
hadde gjennomsnittlig et lengre sjøopphold enn
hannene før de kom til elva for å gyte. Blant disse

hadde 44 % vært en vinter i sjøen, 29 % to vintrer,
24 % tre vintrerog 2,5 % firevintreri sjøen.

4.4 Skjellmateriale av sjøørret

4.4.1 Smoltalder og smoltlengde

I tabell 8 er skjellprøvenefra sjøørret fra Eira sortert
slik at alle fiskersom vandret ut av elva samme år er
samlet Vi har dermed data for smoltalder for 15
forskjelligeår mellom1981 og 1995. Smoltalderenhos
sjøørret tatt i Eira varierte mellom 2 og 8 år.
Gjennomsnittligsmoltalderfor totalmaterialetvar 3,8 år
(tabell 8).

Størstmaterialehar vi fra årene 1985-90 og 1992, noe
som skulle tilsi en bedre smoltutgangdisse årene
sammenlignetmedøvrigeår.

Gjennomsnittligtilbakeberegnetsmoltlengdefor årene
1981-95 var 194 mm(tabell 8).

4.4.2 Sjøørretens vekst i sjøen

Skjellprøverav 1779 voksne sjøørreter fisket i Eira
mellom1987 og 1995 viste at de fieste (90 %) hadde
vært to til fire somrer i sjøen før de ble fanget (tabell
9). Gjennomsnittsvektenfor sjøørret etter henholdsvis
en til fem somreri sjøen var 376, 636, 1061, 1599 og
1986 g i perioden1987-95 (tabell 9). I 1995-fangstene
var gjennomsnittsvektenfor sjøørret med ulike antall
somreri sjøen svært lik foregåendeår. Ett unntakvar
de med opphold på 3 somrer i sjøen hvor
gjennomsnittsvektapå 787 gram var den lavest
registrertefordennealdersklasseni hele perioden.
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Figur 4. Prosentvis
fordeling av hanner og
hunner av laks i forhold til
antall år i sjøen ved
tilbakevandring til Eira.
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Tabell 9. Gjennomsnittsvekter (X g) for sjøørret fra Eira etter 1-5 somrer i sjøen. Data er for årene 1987-1995.

Kl = 95% konfidensintemall, N = Antall fisk i hver gruppe.

Ar
1 sommer
X ± KI N

2 somrer
X ± Kl N

3 somrer
X ± KI N

4 somrer
X ± KI N

5 somrer
X ± Kl




1987 373 ± 103 11 541 ± 48 34 939 ± 79 90 1500 ± 432 16 1814 ± 618 8
1988 400 ± - 2 605 ± 62 59 912 ± 102 45 1164 ± 102 51 1643 ± 692 8
1989 200 ± - 1 614 ± 97 21 1045 ± 70 86 1314 ± 103 58 1701 ± 212 36
1990




677 ± 31 153 1034 ± 93 46 1652 ± 175 51 1944 ± 381 17

1991




667 ± 63 56 1121 ± 56 201 1795 ± 262 20 2040 ± 538 10

1992 350 ± 145 4 620 ± 92 34 1216 ± 53 166 1755 ± 112 145 2280 ± 802 14
1993




688 ± 69 36 1053 ± 185 21 1851 ± 197 50 2063 ± 210 24

1994 233 ± 287 3 445 ± 107 11 875 ± 125 46 1660 ± 417 15 2063 ± 570 15
1995 435 ± 72 12 597 ± 70 47 787 ± 139 31 1447 ± 432 17 1967 ±2254 3

Totalt 376 ± 47 33 636 ± 21 451 1061 ± 28 732 1599 ± 63 423 1986 ± 142 135

5 Diskusjon

5.1 Gjenfangster

Ved utsettingeneble det hvertår observertat smolten
var utsattfor predasjonsærligfra måker (Reitanet al.
1987). Spesielt utsattvar gruppeneav smolt som ble
sluppetutenformunningenav Eira.

1989-utsettingenesom ble gjennomførtfor å under-
søke betydningen av utsettingsstedviste at de to
gruppenesom ble satt ut i elv ga dårligeregjenfangst
enn de tre gruppenesom ble satt ut i sjøen. Men selv
om gjenfangstenvar høgestved utsettingi sjøen, økte
feilvandringenmed økende utsettingsavstandfra elva.
Dette er i overensstemmelsemed tidligereundersøk-
elser (Gunnerød et al. 1988, Hansen et al. 1989,
Heggbergetet al. 1991).

Alt i alt indikerergjenfangstresultateneav voksen laks
at utsettingsstedog størrelseer viktigfor gjenfangsten.
Resultatene fra 1988-, 1989- og 1992-utsettingene
viserat utsettingi munningsområdeteller et stykkeut i
fjorden ga de beste gjenfangsterog at gjenfangsten
øktemed økendesmoltstørrelse.

Gjenfangstresultateneviser at mellom 12 og 48 % av
fangstene av voksen laks i Eira kan være fra ut-
settingene av oppforet smolt (tabell 4). Tallene
signalisererat utsatt smolt bidrar i betydeliggrad til
fangstresultatenei Eira til trossfor de lave gjenfangst-
prosentenehos gruppeneav Carlin-merketsmolt. Det
mesteav den smoltensom settesut i Eira er imidlertid
umerket,og umerketsmolthar omlag dobbeltså høy
overlevelsesomCarlin-merketsmolt(Hansen1988).

De store årlige variasjonene i overlevelse kan ha
sammenheng med forhold under smoltutvandringen,
somf.eks.vannføring.

5.2 Saltvannstester

En ønsketmed dette prosjektetå undersøkekvaliteten
på ørret-og laksesmoltsom ble produsertpå Statkrafts
anlegg i Eikesdalog eventueltkomme med forslagtil
forbedringeri produksjonen.Da dette smoltanlegget
produsererfisktilutsettinger det naturligå bestrebeseg
på å produsereen ørret- og laksesmoltmest mulig lik
villsmolteni de respektivevassdrag.

Resultatenefra Eikesdaleni 1994 viste at ved ingenav
prøvetidspunkteneregulerte ørret- og laksesmolten
tilfredsstillendeetter sjøvannstestingen.Det er kjent at
smoltensstørrelsehar betydningfor evne til sjøvanns-
toleranse (Parry 1958, Hoar 1988). Både laksen og
ørretenvar overdenneminstestørrelsen(12-13 cm) slik
at dette ikke skulle være den begrensendefaktoren.
Fiskenhadde delvisutvikletsmoltdrakt,men viste ikke
noen grad av sjøvannstoleranse.Visuell smoltkarakter
(f.eks. sølvfarging)er ikke tilfredsstillendekriterierfor
dokumentasjonav smoltifisering.Visuell smolt er ikke
nødvendigvisen fysiologiskfunksjonellsmolt Mange
forandringerav visuellkarakterkan forklaressomvaria-
sjonerav fiskensvekstmønster.En slikstørrelsesrelatert
sølvfarginger blitt rapportert hos Atlantisk laks og
sølvlaks (Oncorhynchus kisutch) (Johnston & Eales
1970,McMahon& Hartman1988).

Lysstyringenved Eikesdalsanleggetvar lite tilfreds-
stillendefor perioden 1993/1994 (se figur 2) slik at
resultatenevi fikk i denne undersøkelsenkan tilskrives
dette. Det er foretattmerkeforsøkpå fisk fra anleggeti
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Erestjorden tidligere og gjenfangstdataene derfra har
vært lave (Jakobsen et al. 1992). Dette kan muligens
settes i sammenheng med at den utsatte fisken fra dette
anlegget ikke hadde den nødvendige osmoregulatoriske
kapasiteten tilstede for å mestre overgangen fra
ferskvann til sjøvann.

I perioden 1994/1995 ble lysstyringen endret, og dette
førte til bedre smoltkvalitet på den utsatte fisken. Laksen
hadde en meget god osmoreguleringsevnefør utsetting.
For ørreten var resultatene noe bedre enn for 1994. En
sannsynlig grunn kan være at god vekst, og dermed
bedre forhold for kjønnsmodning hemmet sjø-
vannstoleransenhos ørreten (Dellefors& Faremo 1988).

Pågående merkeforsøk gjør det mulig å kontrollere
vandring, vekst og overlevelse med kvaliteten på den
produsertesmolten før og etter lysstyring.

5.3 Skjellmateriale av laks

Andelen av rømt oppdrettslaks i fangstene i Eira i
flskesesongen økte i innsamlingsperioden, fra 1
prosent i 1987 til 11 prosent i 1990. I 1991 økte den
videre til 22 prosent, og har senere ligget mellom 4 og
30 prosent.

Andelen utsatt laks i skjellprøvene var 13-16 prosent i
perioden 1987-1989, men økte til 34 prosent i 1990.
Det var spesielt andelen av gjenfanget smålaks
vinter i sjøen) som viste en økning i 1990.

Vekstdataene samlet inn av Møller (1957) antyder en
smoltalder for både laks og sjøørret på mellom 3 og 4
år i perioden 1954-57. Nøyaktig smoltalder fra denne
perioden er ikke kjent, men den omtrentlige alderen
ligger i samme område som den vi har funnet både for
laks og sjøørret i perioden 1988-1995.

I 1940-årene var gjennomsnittsvekta for fangstene av
laks på Syltebø i Eira på 10-12 kg. Denne gjennom-
snittsvekta holdt seg til i 1953. Senere har den avtatt,
og for perioden 1977-86 var gjennomsnittet 5,0 kg.
Gjennomsnittsvekta for storlaks (> 3 kg) gikk ned og
andelen smålaks (< 3 kg) økte betydelig i perioden
(Møkkelgjerd & Jensen 1987). Til sammenligning var
gjennomsnittsvekta for alt skjellmaterialet som ble
samlet inn i perioden 1987-95 5,17 kg, et resultat som
bekrefter at reguleringen har gitt en mindre laksetype i
Eira.

drag langs norskekysten. Nord for 69 °N er smolten
betydelig større enn ellers i landet (17-23 cm). Mellom
Troms og Hardangerfjorden er vanlig størrelse 11-16
cm. Denne oversikten viser at sjøørretsmolten i Eira er
større enn det som er vanlig i Møre og Romsdal.

De fleste sjøørretene hadde stått 4 år i elva før de
smoltifiserte og vandret ut i sjøen, men 3-årig smolt var
også vanlig. Sjøørretens smoltalder er oftest mer enn 4
år nord for Saltfjellet (L'Abe-Lund et al. 1989). I de
fleste vassdrag mellom Saltfjellet og Hardangerfjorden
er den mellom 3 og 4 år, men avtagende sørover. I
Rogaland, Agder og ved Oslofjorden er sjøørretens
smoltalder omkring 2 år (L'Abe-Lund et al. 1989).
Sjøørreten i Eira smoltifiserer dermed ved en høyere
alder enn det som er vanlig for området. Årlig tilvekst i
elva er omtrent som vanlig for området, men på grunn
av stor smoltlengde blir smoltalderen høyere enn
vanlig.

Sjøørreten oppholder seg hovedsaklig i fjordområdene
innenfor omtrent 100 km fra elva de stammer fra
(Jensen 1968, Nordeng 1977, Jonsson 1985, Berg &
Berg 1987). Lokale variasjoner i nærings- og tempe-
raturforhold har derfor trolig større betydning for
sjøveksten hos ørreten enn hos laksen. Sjøørreten i
Eira ser ut til å ha en relativt lav tilvekst i sjøen
sammenlignet med sjøørret fra mange andre norske
vassdrag. Dette er spesielt gjeldende for sjøørret eldre
enn to somrer i sjøen (Jensen & Larsen 1985, Jensen
& Saksgård 1987, Jensen & Johnsen 1989, Sivertsen
1988). Om dette skyldes dårlige næringsforhold i fjord-
områdene utenfor vassdraget, eller om den dårlige
veksten er genetisk betinget, er umulig å si.

5.4 Skjellmateriale av sjøørret

Gjennomsnittlig smoltalder hos sjøørreten var 3,83 år
og gjennomsnittslengden var 19,4 cm (tabell 9).

L'Abe-Lund et al. (1989) har gitt en oversikt over
gjennomsnittlige smoltlengder for sjøørret i 34 vass-
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