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Sammendrag 
 
Bremset, G., Bongard, T. & Johnsen, B.O. 2012. Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i 
Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2011. – NINA Rapport 830, 36 sider. 
 
I perioden 2003-2011 er det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Daleelva for å bedre 
kunnskapen om bestandstilstanden hos laks og sjøaure. I prosjektet inngår også en evaluering 
av gjennomførte tiltak (terskler, biotopjusteringer i sidebekker, utsetting av énsomrige laksung-
er) samt tilrådinger om nye kompensasjonstiltak. 
 
Bestandene av laks og sjøaure i Daleelva er negativt påvirket av forsuring, vassdragsregule-
ring, beskatning, ekstremflommer, flomsikringsarbeider og andre fysiske inngrep i vassdraget. I 
tillegg kommer bestandsreduserende faktorer utenfor vassdraget, som lusepåslag på utvand-
rende smolt og ugunstige temperatur- og næringsforhold i havet. Det sammensatte trusselbil-
det gjør det vanskelig å isolere påvirkninger fra enkeltfaktorer. 
 
I 2011 ble det totalt fanget 1141 kg laks under sportsfisket i Daleelva, noe som er den høyeste 
registrerte elvefangst i perioden 1970-2011. I 2011 var elvefangsten av sjøaure 33 kg, noe som 
utgjør mindre enn halvparten av fangsten i 2010. Alle de 29 fangete sjøaurene ble satt ut igjen, 
mens 79 av 276 fangete lakser ble satt ut igjen. Laksefangstene i Daleelva fordelte seg i 43 % 
smålaks, 54 % mellomlaks og 3 % storlaks. Gjennomsnittsvekta for laks var 4,1 kg mens gjen-
nomsnittsvekta for sjøaure var 1,1 kg. 
 
Høsten 2011 ble det registrert 197 lakser og 49 sjøaurer under gytefisktellingene i Daleelva. 
Mengden gytelaks er det høyeste som er registrert i perioden 2003-2011, mens mengden sjø-
aure er det laveste som er registrert i samme periode. Estimater basert på antall gytefisk og 
gjennomsnittlig størrelse på hunnlaks indikerer at gytebestandsmålet for laks på om lag 
393 000 egg ble oppnådd i 2011.  
 
I 2011 ble det funnet årsyngel av laks på bare fem av 16 undersøkte stasjoner i hovedstrengen 
av Daleelva, mens det ble funnet årsyngel av aure på 13 av stasjonene. Hovedmengden av 
laksyngel ble funnet i nedre del av vassdraget mens de største tetthetene av aureyngel ble 
funnet i øvre del av vassdraget. I likhet med tidligere år ble det funnet høyere tettheter av eldre 
laksunger enn av laksyngel. Mens det ble funnet mer enn 20 eldre laksunger per 100 m

2
 på 

seks av stasjonene hvorav tre stasjoner hadde mer enn 40 eldre laksunger, ble det ikke funnet 
mer enn fem årsyngel av laks på noen av de undersøkte stasjonene. 
 
Undersøkelsesprogrammet i Daleelva har vist store variasjoner i årsklassestyrke i ungfisksam-
funnene. Laksyngel klekket i 2007 har dominert ungfiskbestandene i 2007, 2008 og 2009 – og 
så sent som i 2010 var det fremdeles en god del igjen av denne årsklassen. Tilsvarende var 
laksyngel som ble klekt i 2009 den dominerende årsklassen både i 2010 og 2011. Hos aure 
har yngel som ble klekt i 2004, 2008 og 2010 vært spesielt sterke årsklasser i undersøkelses-
perioden 2003-2011. Høsten 2011 var det årsklassen som ble klekt i 2010 som dominerte 
aurebestanden i Daleelva. 
 
Av praktiske grunner var det ikke mulig å gjennomføre et like omfattende bunndyrprogram i 
2011 som i tidligere deler av undersøkelsesperioden. De fire prøvene som er tatt på to prøve-
takingstidspunkt våren 2012 viser det samme bildet som tidligere, med lave forekomster og 
artsantall. Dette indikerer at bunndyrsamfunnet fremdeles er påvirket av effekter fra flommer og 
forsuring. 
 
 
Gunnbjørn Bremset, Terje Bongard & Bjørn Ove Johnsen, Norsk institutt for naturforskning, 
Postboks 5685 Sluppen, 7485 Trondheim.  
 
E-post: Gunnbjorn.Bremset@nina.no 

mailto:Gunnbjorn.Bremset@nina.no
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Abstract 
 
Bremset, G., Bongard, T. & Johnsen, B.O. 2012. Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i 
Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2011. – NINA Report 830, 36 pages. 
 
During the period 2003-2011 studies have been conducted in River Daleelva to improve the 
knowledge of the salmon and sea trout populations. The main goal was to evaluate effects of 
and to optimize mitigating measures (27 weirs, habitat adjustments in brooks and annual re-
leases of 20 000 one-summer old salmon juveniles) and to recommend new mitigating 
measures. 
 
The stocks of salmon and trout in River Daleelva are negatively affected by in-stream factors 
such as acid rain, extreme floods, hydro power development, channelizations and building of 
weirs. In addition, the fish stocks are constrained by external factors such as sea lice infesta-
tions of migrating smolts and unfavorable temperature and feeding conditions in the sea. This 
complexity makes it hard to isolate the effect of individual factors. 
 
In 2011 the river catch of salmon in River Daleelva was 1141 kg, which is the highest recording 
in the period 1970-2011. The river catch of sea trout in 2011 was 33 kg, which is less than half 
of what was caught the previous year. The sea trout fishing was a catch-and-release fishery, 
whereas 79 of 276 caught salmon were released. The salmon catches consisted of 43 % 
grilse, 54 % medium-sized salmon (3-7 kg) and 3 % large salmon (> 7 kg). Mean sizes of 
salmon and trout were 4.1 and 1.1 kg, respectively.  
 
During the spawning period, 197 salmon and 49 trout were counted in River Daleelva. The 
number of spawning salmon is the highest recorded during the investigation period 2003-2011, 
whereas the number of spawning trout is the lowest. Estimates based on number of spawners 
and mean size of females indicate that the spawning target of approximately 393 000 salmon 
eggs was achieved in 2011.  
 
In 2011 young-of-the-year (YOY) salmon were found in five of the 16 investigated stations in 
the main stem, whereas YOY trout were found in 13. In accordance with previous years YOY 
salmon were mainly found in the lower reaches of River Daleelva, as opposed to YOY trout 
that were mainly found in the upper reaches. There were recorded considerable higher densi-
ties of parr (> 0+) than YOY salmon. At six stations the estimated densities of salmon parr ex-
ceeded 20 individuals per 100 m

2
, in sharp contrast to a maximum recorded density of 5 YOY 

per 100 m
2
. 

 
The investigation program in 2003-2011 revealed that the strength of juvenile cohorts in River 
Daleelva varied considerably. Young salmon hatched in 2007 dominated the juvenile popula-
tions in 2007, 2008 and 2009 – and even in 2010 quite a few specimen from this cohort were 
recorded. Young salmon hatched in 2009 has also been a dominant cohort. Among trout indi-
viduals hatched in the years 2004, 2008 and 2010 belonged to particular strong cohorts. 
 
Due to logistic constraints it was not possible to conduct an invertebrate survey in 2011? That 
was as comprehensive as the ones performed previous years. However, the data from sam-
ples obtained at two sites in March and May 2012 correspond to earlier results and confirm that 
the abundances and species diversity are still low. The most likely cause for these results is 
that River Daleelva is considerably affected by spates and acidity. 
 
 
Gunnbjørn Bremset, Terje Bongard & Bjørn Ove Johnsen, Norwegian Institute for Nature Re-
search, PO Box 5685 Sluppen, 7485 Trondheim, Norway.  
 
E-mail: Gunnbjorn.Bremset@nina.no 

mailto:Gunnbjorn.Bremset@nina.no
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Forord 
 
Etter oppdrag fra Statkraft Energi AS har Norsk institutt for naturforskning (NINA) foretatt fiske-
biologiske undersøkelser i Daleelva i perioden 2003-2011.  
 
Hans Mack Berger hos Sweco AS gjennomførte det elektriske fisket i samarbeid med Joachim 
Bråthen Schedel og Martine Bjørnhaug. John Anton Gladsø, Joachim Bråthen Schedel og Ør-
jan Aardal gjennomførte registrering av gytefisk. Ørjan Aardal har samlet inn bunndyrprøvene. 
Jan Gunnar Jensås ved NINA har analysert skjell og otolitter fra ungfisk. Alle disse bidrags-
yterne takkes herved. 
 
Grunnet praktiske forhold knyttet til dødsfall var det ikke mulig å samle inn laksunger for analy-
ser av gjellevev eller bunndyrprøver i 2011. Imidlertid startet bunndyrprøvene opp igjen i 2012, 
slik at resultatene fra disse bunndyrprøvene er inkludert i årsrapporten for 2011. 
 
I de første årene av undersøkelsesperioden ble prosjektet organisert av Roar A. Lund og Bjørn 
Ove Johnsen. I forkant av feltarbeidet i 2007 kom Gunnbjørn Bremset inn som erstatning for 
Roar A. Lund.  
 
Vi takker Statkraft Energi AS for oppdraget. 
 
 
Trondheim, mai 2012 
 
 
Gunnbjørn Bremset 
prosjektleder 
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1 Innledning 

De ferskvannsbiologiske undersøkelsene i Daleelva i perioden 2003-2011 har vært gjennom-
ført på oppdrag fra Statkraft Energi AS. Innholdet i undersøkelsesprogrammet har vært fastsatt 
i dialog mellom regulanten Statkraft og påleggsmyndigheten Direktoratet for naturforvaltning. 
Formålet med undersøkelsesprogrammet er som følger: 
 Overvåking av bestandstilstanden hos laks og sjøaure i Daleelva, 
 Evaluering av effekten av og optimalisering av iverksatte tiltak (terskler, biotopjusteringer i 

sidebekker og utsetting av énsomrige laksunger), 
 Tilråding av eventuelle nye kompensasjonstiltak. 
 
Det er tidligere vist at Daleelva er påvirket av sur nedbør (Åtland med flere 1998a) og at laks- 
og sjøaurebestandene er redusert som følge av sterk regulering av vassdraget til kraftformål 
(Åtland med flere 1998b). Daleelva har en ustabil vannkjemi og det er registrert fiskedød i 
sammenheng med sure episoder, der det har vært svært høye konsentrasjoner av labilt alumi-
nium (Åtland med flere 1998a). Det er utarbeidet en kalkingsplan for vassdraget (Hindar 1997), 
som ble revidert i 2010 (Garmo med flere 2010). 
 
Et vanlig trekk ved regulerte vassdrag er at tapping av vann fra høytliggende magasiner fører 
til endringer i vanntemperaturen i elva nedenfor kraftverksutløpet (Johnsen med flere 2010). 
Slike temperaturendringer kan påvirke viktige fiskebiologiske faktorer som utviklingshastighet 
hos fiskeegg, klekketidspunkt, og ungfiskens tilvekst og næringsgrunnlag. I Daleelva er det 
funnet at énsomrig aure ovenfor utløpet av kraftverket var signifikant større enn aure med 
samme alder nedenfor kraftverket. Den markerte forskjellen ble tilskrevet en lavere vanntem-
peratur på strekningen nedenfor kraftverket (Åtland med flere 1998b). 
 
Det er også påpekt at manøvreringen av kraftverket, som ligger i øvre del av den lakseførende 
strekningen i Daleelva, kan medføre raske endringer i vannføring og påfølgende stranding av 
ungfisk (Åtland med flere 1998b). Videre er elveløpet rettet ut og steinsatt på flere strekninger. 
For å kompensere for redusert vannføring er det bygd til sammen 27 Syvde-terskler. På partie-
ne mellom tersklene er elva relativt hurtigrennende og substratet er dominert av grov stein. Det 
er påpekt at den omfattende terskelbyggingen kan ha favorisert aure siden reduksjonen av 
vannhastighet i terskelbassengene gjør disse områdene mer egnet for aure enn for laks (Åt-
land med flere 1998b). 
 
Avtalen som foreligger mellom regulanten og Høyanger Jakt- og Fiskelag (avtale av 13.06.75 
med tillegg av 12.09.77) om årlig utsetting av 10 000 settefisk av aure/laks i Daleelva, er et yt-
terligere kompensasjonstiltak vedrørende effekter av reguleringen av vassdraget. 
 
Denne årsrapporten omhandler elvefangst av laks og sjøaure, gytefiskregistreringer, ungfisk-
undersøkelser og bunndyrundersøkelser, og adresserer derfor i hovedsak overvåkingsaspektet 
i undersøkelsesprogrammet. Resultater fra tidligere undersøkelser som omhandler alle aspek-
ter i undersøkelsesprogrammet er sammenstilt i en samlerapport for perioden 2003-2010 
(Bremset med flere 2011). 
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2 Områdebeskrivelse 

2.1 Generell beskrivelse 

Daleelva er nedre del av Høyangervassdraget, som har sine kildeområder i fjellområdene mel-
lom Høyanger, Gaularfjellet og Balestrand på nordsiden av Sognefjorden. Vassdraget har et 
naturlig nedbørfelt på 172 km². To større sidevassdrag danner øvre del av vassdraget (Eiriks-
dalselva og Gautingsdalselva). Begge disse sidevassdragene er sterkt regulert. 
 
Stortinget opprettet i februar 2003 Sognefjorden nasjonale laksefjord, som omfatter de indre 
delene av Sognefjorden. I samme forbindelse ble fem elver innenfor dette fjordområdet gitt sta-
tus som Nasjonale laksevassdrag. Denne ordningen innebærer at dette fjordområdet er gitt en 
særlig beskyttelse mot påvirkninger som kan virke negativt på laksebestandene. Daleelva er 
ikke blant de nasjonale laksevassdragene, og vassdraget ligger heller ikke innenfor Sognefjor-
den nasjonale laksefjord. 
 
Ifølge det nasjonale kategorisystemet for sjøvandrende laksefisk ble bestanden av laks i Dale-
elva i 2007 vurdert som sårbar og opprettholdt gjennom tiltak (kategori 3a). Bestanden av sjø-
aure ble på samme tid vurdert som redusert på grunn av redusert ungfiskproduksjon (kategori 
4a). Påvirkningsfaktorene som har hatt avgjørende betydning for disse kategoriplasseringene 
er vassdragsregulering, andre fysiske inngrep, forsuring og lakselus. Imidlertid er kategorise-
ringssystemet for tida under revisjon av miljømyndighetene, og det reviderte systemet skal et-
ter planen foreligge i løpet av 2012. Det nye kategorisystemet vil inkorporere effekter av rømt 
oppdrettsfisk, noe som trolig vil innebære at laksebestanden i Daleelva vil vurderes minst like 
sårbar som i tidligere kategoriseringer. 
 
Sjøvandrende laksefisk kan normalt vandre om lag 5,1 km fra sjøen opp til utløpet av kraftsta-
sjon K2 (figur 1). På høye vannføringer kan fisk vandre opp til Laksefossen (absolutt vand-
ringshinder), som ligger om lag 500 meter oppstrøms kraftstasjonen. Daleelva er dominert av 
rullestein og har liten forekomst av finere substratklasser. Høyanger Jakt- og Fiskelag har ved 
flere anledninger lagt ut egnet gytesubstrat i lakseførende deler. Elva er svært utsatt for floms-
kader, og ble sterkt rasert under en skadeflom i november 1971. Da var flomvannføringen 
nærmere 300 m

3
/s ved Høyanger sentrum (Anonym 1973). Den store flommen i 1971 førte til 

dramatiske skader i Høyanger sentrum med påfølgende og omfattende sikringsarbeid i sen-
trumsområdet. I 1984 var det også en storflom som førte til evakuering fra flere hus og store 
skader. I senere år har det vært flere større flommer: I september 2003 (vannføring mellom 
180 og 200 m

3
/s), i september 2004 (135-140 m

3
/s) og i september 2005 (180-200 m

3
/s).  

 
Det er utført modellforsøk ved NTNU i Trondheim for å finne ut hvordan Høyanger best kan 
sikres mot effektene av slike flommer. En av konklusjonene var at terskelbassengene fanger 
opp masser som blir transportert under flommer, og at bassengene må tømmes for tilførte 
masser snarest mulig om de skal fungere tilfredsstillende ved neste flom. Likedan ble det kon-
kludert med at flomvollene langs elva, fra bebyggelsen på Dale og ned til flomvernet som sikrer 
sentrumsområdet, må heves betydelig over større strekninger. Dette arbeidet ble satt i gang i 
2005. Storflommen i september 2005 forårsaket store endringer i elvemorfologi. For eksempel 
ble kulpen som ligger i samløpet mellom Gautingsdalselva og Eiriksdalselva helt borte, og elva 
tok et nytt løp i retning Dyrdalsbrua. I dette området har elveleiet blitt senket med minst tre me-
ter. Samtlige terskelbasseng nedover til Båthølen ved Dalestova ble fylt igjen, og vanntilfør-
selen til flere av de kunstige sidebekkene ble tilstoppet (Forfod 2005).  
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Figur 1. Kart over Daleelva med lokalisering av terskler (T) og undersøkelsesstasjoner (St) i 
hovedstreng, sidebekker og sideløp. 
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Strekningen mellom kraftstasjon K2 og Laksefossen er ganske kupert og dominert av stor 
stein. Denne delen inneholdt før skadeflommen i 1971 noen av de viktigste fiskeplassene og 
gyteplassene i hele elva. Disse ble delvis ødelagt under flommen i 1971, ikke bare ved bort-
spyling av sand og grus, men også ved endring av selve elveleiet. Like nedenfor kraftstasjon 
K2, der Eiriksdalselva munner ut, var det tidligere en god kunstig fiskehøl som også ble rasert 
av flommen i 1971 (Vasshaug 1974b). Eiriksdalselva har en lakseførende strekning på 200 
meter. Denne strekningen er nærmest tørrlagt etter regulering. 
 
Fisket i Daleelva forvaltes av Høyanger Jakt- og Fiskelag, og er godt tilgjengelig for allmennhe-
ten. Foreningen disponerte en sesongkvote varierende fra 400 til 600 kg laks i årene 1995-
2002. Fra 2002 har foreningen hatt anledning til å justere sesongfangsten av laks etter nærme-
re vurdering av fangstene og observasjoner av fisk i elva. Fiskekort selges på døgn-, uke- og 
sesongbasis, og det er innført både personlige døgnkvoter og sesongkvoter. I perioden 1995-
1998 var det en sesongkvote på 150 kg sjøaure, før sjøaure ble fredet for elvefiske i perioden 
1999-2002. De siste årene har det blitt praktisert et rettet fiske mot laks, slik at all fanget sjøau-
re har blitt satt ut igjen.  
 
Tilløpsbekkene og sideløpene til hovedstrengen (figur 1) har med unntak av Siploelva tilsva-
rende stigningsforhold som hovedstrengen, og de renner i stor grad parallelt med hoved-
strengen. Flere av sideløpene er kunstige kanaler som er etablert for å styrke gyte- og opp-
vekstmulighetene for laks og sjøaure. Regulanten Statkraft Energi AS har gitt tilskudd til dette 
kultiveringsarbeidet. Samlet oppvekstareal i tilløpsbekker og sideløp er beregnet til om lag 
18 800 m

2
 (tabell 1).  

 
 
Tabell 1. Tilløpsbekker og sideløp til Daleelva fra utløpet til kraftstasjonen K2 med oppgitt 
lengde (m), gjennomsnittsbredde (m), areal (m²), antall kalkbrønner og gyteforhold. Sidebek-
kene som inngår i undersøkelsene er uthevet. Gyteforholdene er vurdert etter en skala fra 1 
(dårligst) til 4 (best). Bokstavkoder: U = utlagt grus, B = sterkt begrodd, R = opprenskning fore-
tatt, T = små terskler er etablert.  
 

Navn Lengde 
(m) 

Middels 
bredde (m) 

Areal 
(m

2
) 

Kalkbrønner Gyteforhold 

Siploelva 650 8 5 200 0 4 

Yngelbekk T6-T11 1 300 3 3 900 1 2-3, B, R 

Yngelbekk T11-13 550 2,5 1 375 0 2, B 

Dassbekken 300 1,5 450 1 1-2, R, B 

Olaibøbekken 300 3 900 1 1, U, R, B 

Yngelbekk ved Lyngsteinlona 200 3 600 3 3 

Vatningskanal 2 950 2,5 2 375 1 2, U, T 

Tverråna 750 4 3 000 3 3-4, U, T 

Vatningskanal 1A 150 2,5 375 1 1, U, T 

Vatningskanal 1B 250 2,5 625 1 2, U, T 

Sum alle tilløpsbekker 5 400 - 18 800 12 - 
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2.2 Vannkraftutbygging 

Vassdraget er sterkt regulert (figur 2). Klemetsen & Gunnerød (1975) beskriver reguleringen 
slik: ”Ved kgl. res. av 25.09.1936 fikk A/S Norsk Aluminium Company tillatelse til å erverve A/S 
Høyangfaldenes vassfall, kraftanlegg, reguleringsrettigheter og øvrige eiendommer og eien-
domsrettigheter. Denne tillatelse trådte i kraft i stedet for de vassfalls- og reguleringskonsesjo-
ner som A/S Høyangfaldene fikk ved kgl. res. av 19.11.1915 vedrørende Øre- og Dalelvvass-
draget og kgl. res. av 2.4.1917 vedrørende Kråkevassdraget. Ved Kgl. res. av 9.08.1963 fikk 
A/S Norsk Aluminium Company videre tillatelse til å foreta følgende reguleringer: 
 
1) Overføring av Hovlandsvassdraget til Uldalsvatn i Kråkevassdraget med videre overføring 

derfra til Bergsvatn i Ørevassdraget. 
2) Overføring av avløpet fra Storevatn i Sandaelva samt Dalavasselv i Ytreelva til Hovlands-

vassdraget. 
3) Overføring av avløpet fra Siplo”. 
 
Ved kongelig resolusjon av 24.06.77 fikk A/S Årdal og Sunndal Verk tillatelse til å foreta ytterli-
gere regulering av Gautingdalsvassdraget i forbindelse med utbygging av Høyanger verk. I 
manøvreringsreglementet punkt 2 heter det: ”I kraftstasjonen K2 skal vassføringen ikke være 
under 5 m³/s i tida 1. juni - 15. september. I tida 16. september - 31. mai skal vassføringen på 
samme sted ikke være under 0,7 m³/s. For øvrig kan vasslippingen foregå etter kraftverkets 
behov”. Den gamle konsesjonstillatelsen fra 1936 utløp i 1980, og ved kongelig resolusjon av 
20.05.88 ble Norsk Hydro A/S og Hydro Aluminium A/S gitt tillatelse til fortsatt regulering av 
Høyangervassdraget. Statkraft overtok driften av kraftverkene i Høyanger i 1998. Ved kongelig 
resolusjon av 09.11.01 ble Statkraft gitt tillatelse til å overta reguleringskonsesjonene fra Norsk 
Hydro ASA og Hydro Aluminium AS i Høyangervassdraget. 
 
Reguleringene har medført at avrenningen fra store deler av tilløpene i vestre del av vassdra-
get er ført over til Bergsvatnet vest for Høyanger. Gautingsdalsvassdraget oppstrøms utløpet 
av Langevatnet (reguleringsdam) og mindre sidevassdrag på nordsiden av Dalsdalen, er også 
overført på denne måten. Vannet fra oppsamlingsmagasinet (Bergsvatnet) går direkte til kraft-
verket Høyanger I (K5) og deretter til sjøen og er dermed tatt vekk fra hovedelva. Øvre og Ned-
re Breidalsvatnet i nord er regulert og vannet føres også til K5. Eiriksdalsgreina (inkludert Sæ-
botnselva) er regulert, og vannet føres til kraftstasjonen Høyanger II (K2). K2 utnytter fallet fra 
Roesvatnet. Fra inntaket i Roesvatnet er det en om lag 2 km lang tilløpstunnel. Driftsvannet til 
K2 tas ut nær vannoverflata i magasinet. 
 
Vannet fra K2 er med å danne Daleelva. Ved full produksjon går det 6,3 m³/s gjennom dette 
kraftverket. I tillegg til minstevannføring (5 m³/s i tidsrommet 1. juni - 15. september og 0,7 m³/s 
i tidsrommet 16. september-31. mai) kommer bidrag fra uregulert felt og overløp. Normal som-
mervannføring ligger derfor på om lag 8-9 m³/s. Om våren kan samlet vannføring i Daleelva 
komme opp i 50 m³/s på grunn av avrenning fra uregulert område. Vannføringene beregnes ut 
fra arealstørrelse av nedbørsfeltet og kjente avrenningsdata for området (Hindar 1997). 
 
Utbyggingen berører nær 90 % av Høyangervassdragets nedslagsfelt. Midlere årlig kraftpro-
duksjon fra de fem kraftstasjonene er om lag 840 GWh, med variasjoner ned til 600 GWh i tør-
re år og opp til 1100 GWh i nedbørrike år. Etter reguleringene er de årlige vårflommene bety-
delig dempet.  
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Figur 2. Kart over eksisterende kraftverk og reguleringer knyttet til Høyangervassdraget. 
 

 

Konsesjon for tilleggsregulering i Daleelva 

Statkraft Energi AS søkte i 2005 om konsesjon for å utnytte en større del av det energipoten-
sialet som finnes i allerede regulerte og overførte vassdrag i Høyanger, Balestrand og Gaular 
kommuner. Flere steder i reguleringsområdet er det observert til dels store flomtap. Dette skyl-
des en rekke flaskehalser i overføringssystemene, trange installasjoner i kraftstasjonene (høy 
brukstid), kombinert med økende avrenning fra nedbørfeltet de seneste 10-årene. Søknaden 
har vært ute på høring og har vært behandlet av Olje og energidepartementet.  

 

Tillatelse til bygging av Eiriksdal kraftverk ble gitt i kongelig resolusjon av 19.12.08. Den nye 
konsesjonen stiller skjerpete miljøkrav til den nye kraftstasjonen, som er planlagt i nærheten av 
nåværende kraftstasjon K2. Ifølge manøvreringsreglementet (punkt 2) skal vannføringen i pe-
rioden 1. mai - 31. oktober ikke være under 6 m

3
/s. I perioden 1. november - 30. april skal 

vannføringen ikke være under 1,5 m
3
/s. Alle vannstandsreduksjoner skal ved et egnet måle-

punkt i elva være maksimalt 13 centimeter per time. Grensen for vannstandsvariasjoner skal 
evalueres i løpet av en femårsperiode etter at det nye kraftverket er satt i drift. 
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2.3 Avbøtende tiltak 

Som av avbøtende tiltak for hydrologiske endringer etter fraføring av vann er det bygd til sam-
men 27 terskler i hovedelva. Som et avbøtende tiltak for redusert naturlig lakseproduksjon set-
te det årlig ut om lag 20 000 énsomrige laksunger. Det legges i tillegg ut lakserogn og kalkes 
flere steder i vassdraget. For utfyllende opplysninger om de ulike kompensasjonstiltakene vi-
ses det til de respektive avsnitt nedenfor. 
 
 

Bygging av terskler 

Med grunnlag i en vurdering av forholdene i Daleelva lagde Natur- og Landskapsavdelingen i 
NVE et skissemessig utkast til en plan (datert 18.12.81) for bygging av terskler. Etter en hø-
ringsrunde hos berørte parter og nye befaringer og oppmålinger i 1982, utarbeidet NVE en 
terskelplan datert 15.02.83. Det ble foreslått bygging av 12 terskler. I tillegg til tersklene ble re-
gulanten pålagt å gjøre diverse mindre tiltak på fem ulike steder i elveløpet. Det ble bygd fem 
terskler i løpet av vinteren 1984 og de øvrige ble bygd i løpet av 1985. Arbeidet ble godkjent i 
august 1985. Alle tersklene ble bygd med såkalt Syvde-utforming (jf. Beheim med flere 1977).  
 
I brev av 11.10.1991 sendte NVE et forslag om tiltaksplan på høring. Planen omfattet bygging 
av en rekke terskler samt opprenskningsarbeid og arrondering av arealene ved elvebreddene. I 
brev av 06.04.92 fra NVE ble Hydro Energi pålagt å bygge 11 nye terskler.  
 
I tillegg til bygging av 27 terskler er det gjennomført biotopjusteringer i åtte sideløp til Daleelva 
(jf. figur 1). Dette er Yngelbekk T6-T11, Dassbekken, Olaibøbekken, Yngelbekk T11-T13, 
Yngelbekk ved Lyngsteinslona, Vatningskanal 2, Tverråna og Vatningskanal 1. Med unntak av 
Dassbekken og Olaibøbekken har sideløpene vanninntak fra hovedelva. Vedlikehold av tersk-
lene blir bekostet av regulanten. 

 

Utsetting av fisk og utlegging av rogn 

Kultiveringsvirksomheten i vassdraget har tradisjoner som går tilbake til 1937 (Vasshaug 
1974a). Vasshaug (1974b) uttrykker at ”de ikke ubetydelige mengder laks og sjøaure som 
fanges pr år (ca 1000 kg?) trolig skyldes den jevne utsetting av fisk foretatt av Høyanger Jakt- 
og Fiskelag”. 
 
Det ble i 1975 og 1977 inngått avtaler mellom Statkraft og Høyanger Jakt- og Fiskelag (HJF) 
om årlig utsetting av 10 000 settefisk i Daleelva. Med bakgrunn i de nye kravene om bruk av 
stedegen stamme, ble det i 1989 etablert et kultiveringsanlegg for laks ved kraftverket K2. Inn-
taksvannet til anlegget kom fra rørgata til kraftstasjonen K2. Vannet ble filtrert, luftet og kalket. I 
tillegg til klekkeri hadde anlegget fire 2 x 2 m kar innendørs for oppforing av énsomrig settefisk, 
samt to tilsvarende kar plassert utendørs for oppbevaring av stamfisk. I forbindelse med etab-
lering av Eiriksdal kraftverk er kultiveringsanlegget fjernet, og aktiviteten er flyttet til et proviso-
risk klekkeri i nærheten av det gamle anlegget (Sjur Gammelsrud, Statkraft Energi AS, person-
lig meddelelse). 
 
Stamfisken blir fanget i Daleelva og hvert år blir det lagt inn om lag 25 000 rogn i klekkeriet. 
Når all rogna er på plass heves vanntemperaturen til 7-8 °C. Etter klekking heves vanntempe-
raturen til 10-11 °C og startforing foregår ved om lag 13 °C. Denne vanntemperaturen holdes 
inntil fiskens oksygenforbruk har blitt så stort (vanligvis i slutten av mai) at vanntemperaturen 
må senkes. Temperaturnivået legges da rundt 11 °C, og fisken fôres videre ved denne tempe-
raturen fram til utsetting. Utsettingene har vanligvis skjedd i perioden juni-august, men enkelte 
år har fisken vært satt ut noe senere. I spesielt tørre og varme somrer kunne vanntemperatu-
ren i det gamle anlegget komme opp i 16-17 °C.  
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Kultiveringsstrategien har vært å produsere stor énsomrig settefisk som står vinteren over i el-
va og vandrer ut som smolt neste vår. Fisken har ikke blitt sortert og har derfor hatt relativt stor 
spredning i størrelse. Fra og med 2001 skal all fisk ha blitt merket ved fettfinneklipping. Sette-
fisken ble imidlertid ikke merket i 2009. Det har de fleste år blitt utsatt om lag 20 000 énsomrige 
laksunger. 
 
I tillegg har eventuell overskuddsrogn blitt satt ut i lakseførende del. Dette har vært utført av 
Høyanger Jakt- og Fiskelag (HJF), og har vært et tiltak som ikke har inngått i avtalen mellom 
regulanten og HJF. I noen av sidebekkene (Dassbekken, Olaibøbekken, Vatningskanal 2 og 
Tverråna) har det vært lagt ut befruktet aurerogn. Denne har vært tatt fra fisk fra hovedelva og 
Tverråna (Svein Arne Forfod, Høyanger kommune, personlig meddelelse). 
 

Kalking 

Flere tilløpsbekker og forgreininger av hovedelva kalkes i dag med enkle kalkbrønner. Dette er 
et dugnadsarbeid som utføres av HJF. Disse sideløpene representerer gyte- og oppvekstom-
råder for sjøaure og laks. Siden fisken kan vandre mot vassdragsavsnitt med bedre vannkvali-
tet, kan disse sideløpene være viktige refugier hvis vannkvaliteten i hovedløpet er dårlig. Det er 
utlagt kalkgrus i Gautingsdalselva og Eiriksdalselva. Det er antatt at kalkingsaktiviteten påvirker 
vannkvaliteten, men at vassdraget bør fullkalkes for å oppnå en akseptabel vannkvalitet gjen-
nom hele året (Hindar 1997). 
 
Det tas vannprøver i vassdraget ukentlig i perioden februar-mai (uke 8-22). Resten av året tas 
vannprøver annenhver uke. Vanligvis varierer pH mellom 5,8 og 6,2 i lakseførende del av 
vassdraget. Høyeste verdi som er målt i hovedelva siden 1999 er pH 6,38. De laveste verdiene 
er målt i sideelva Siplo (pH 5,36). Høyanger Jakt- og Fiskelag har utarbeidet søknad om midler 
til kalking av Daleelva. Vassdraget ble ikke prioritert i nasjonal handlingsplan for kalking som 
gjaldt til og med 2010. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har anbefalt kalking av Daleelva i 
forbindelse med den nye kalkingsplanen. Det er nylig utarbeidet en plan for hvordan Høy-
angervassdraget kan fullkalkes (Garmo med flere 2010), og kalking av vassdraget er prioritert 
blant de nye kalkingsprosjektene i den nye kalkingsplanen (Anonym 2011).  
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3 Metoder og materiale 

3.1 Fangststatistikk 

For presentasjon av fangster av laks og sjøaure i sportsfisket over år er den offisielle statistik-
ken lagt til grunn (Norges offisielle statistikk, Statistisk sentralbyrå, www.ssb.no). Når det gjel-
der fangster i de ulike områdene av vassdraget og til ulike tider av sesongen, er det benyttet 
opplysninger fra Høyanger Jakt- og Fiskelag. Fangstoppgaver ringes inn daglig i fiskesesong-
en, og fangststed og tidspunkt noteres for hver fisk. 
 
 

3.2 Registrering av gytefisk 

Strekningen fra kraftstasjon K2 til Høyanger sentrum har hver høst siden 2003 blitt undersøkt 
av to personer iført dykkerdrakt, dykkermaske og snorkel. Metoden er en form for fridykking 
der dykkerne driver med strømmen i overflatestilling i en parallell formasjon (bilde 1). Samtidig 
har det blitt gjort observasjoner av en person som oppholder seg på land. Observasjoner fra 
land og under vann har fortløpende blitt sammenlignet. Laks og sjøaure har vært inndelt i stør-
relsesgrupper i samsvar med norsk standard for visuell telling av sjøvandrende laksefisk (Ano-
nym 2004): 
 
Laks mindre enn 3 kg 
Laks 3-7 kg 
Laks større enn 7 kg 
 
Sjøaure mindre enn 1 kg 
Sjøaure 1-3 kg 
Sjøaure større enn 3 kg 
 
 

 
 
Bilde 1. Drivtelling av gytefisk i Daleelva i oktober 2011. Fotografi: Hans Mack Berger. 

mailto:Gunnbjorn.Bremset@nina.no
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3.3 Ungfiskundersøkelser 

Ungfiskundersøkelsene er lagt opp slik at de kan gi kunnskap om hvilke områder av vassdra-
get som blir benyttet til gyting, i tillegg til å gi informasjon om vekst og fisketetthet i ulike områ-
der. Ved å benytte tradisjonell metodikk for ungfiskundersøkelser (elektrisk fiskeapparat) til 
tetthetsberegninger på et større antall lokaliteter, kan utbredelsen av årsyngel (0+) gi informa-
sjon om foretrukne gyteområder. Dette ut fra at laksunger i sitt første leveår har begrenset 
spredning fra gyteområdene (Johnsen & Hvidsten 2002). 
 
For å oppnå best mulig sammenlignbarhet med tidligere undersøkelser i vassdraget (Urdal og 
Hellen 1999, Hellen med flere 2001), ble seks av de samme lokalitetene som tidligere er un-
dersøkt inkludert i undersøkelsesprogrammet som startet opp i 2003. Disse lokalitetene er sta-
sjonene 1, 4, 6, 8, 10 og 11. De øvrige stasjoner i undersøkelsesprogrammet er valgt slik at de 
er mest mulig representative for de ulike områdene av vassdraget. 
 
I perioden 2003-2010 ble det gjennomført undersøkelser på 12 stasjoner i hovedstrengen og 
seks stasjoner i sidebekker og sideløp (se figur 1 for beliggenhet av stasjonene). I 2011 ble 
stasjonsnettet utvidet med fire stasjoner (13-16) som er lokalisert i øvre deler av hovedstreng-
en mellom de gamle stasjonene 10 og 12 (figur 3). Årsaken til det utvidete stasjonsnettet er at 
man ønsker mer oppløsning i datasettet, for å kunne kartlegge eventuelle endringer i fiskesam-
funn i forbindelse med etablering av Eiriksdal kraftverk (bilde 2). 
 
 

 
 
Bilde 2. I forbindelse med etablering av Eiriksdal kraftverk er det etablert fire nye stasjoner for 
ungfiskundersøkelser i hovedstrengen av Daleelva (se figur 3). Fotografi: Hans Mack Berger. 
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På seks av stasjonene i hovedløpet ble tettheten beregnet med utgangspunkt i utfangstmeto-
den (Zippin 1958, Bohlin med flere 1989). Det vil si at disse stasjonene ble avfisket i tre fiske-
omganger med elektrisk fiskeapparat. Metoden bygger på at tettheten beregnes ut fra ned-
gangen i fangst mellom hver fiskeomgang. Det er i beregningene skilt mellom årsyngel (0+) og 
eldre ungfisk (1+ og eldre) for laks og aure.  
 
 

 
 
Figur 3. Lokalisering av fire nye stasjoner (13-16) i øvre deler av Daleelva. 
 
 
Som følge av lave fangster på de fleste stasjonene som ble avfisket med tre fiskeomganger, 
ble fangstene summert og fangsteffektivitet estimert som en felles verdi for disse stasjonene. 
Estimert fangsteffektivitet for henholdsvis årsyngel og eldre ungfisk for hver av artene ble brukt 
til å estimere fisketettheten på alle stasjonene i hovedelva og sideløpene (antall fisk fanget i 
første fiskeomgang delt på estimert fangsteffektivitet). 
 
Det ble anvendt et fiskeapparat av Paulsen-type med likestrømpulser under fisket. Apparatet 
var drevet av et 12 volts/15 amperetimer batteri, og ble båret på ryggen under fisket. Som følge 
av lav ledningsevne i elvevatnet ble fiskeapparatets spenning satt til 800 volt ved 250 ohms 
belastning, og en pulsfrekvens på 70 hertz ble benyttet under det elektriske fisket. Arealene for 
de undersøkte prøveflatene ble beregnet ut fra feltmålinger med målebånd. 
 
I utgangspunktet var det et mål å undersøke arealer på omtrent 100 m² på de ulike stasjonene 
i hovedløpet. I noen områder var det så pass store tettheter av fisk at mindre areal ga et til-
strekkelig estimeringsgrunnlag (Bohlin med flere 1989). I andre områder var tetthetene så lave 
at det ble valgt å øke arealet. I 2011 varierte arealene på de undersøkte stasjonene i hovedlø-
pet mellom 91 og 133 m

2
. Det ble fisket fra elvebredden og inntil fem meter ut i elveløpet. I 

sideløpene ble hele bekkens bredde undersøkt, og de undersøkte arealene i disse varierte 
mellom 60 og 112 m². Fisketettheten er oppgitt som antall individer pr 100 m².  
 
Fisken ble artsbestemt og lengdemålt, fra snute til enden av naturlig utstrakt halefinne. All fisk 
eldre enn årsyngel ble avlivet, nedfrosset og senere aldersbestemt ved skjellanalyse og even-
tuell analyse av otolitter dersom skjellanalyse ikke ga sikre resultater. Årsyngel (0+) ble skilt fra 
ettåringer (1+) ved frekvensfordeling av fiskelengdene på hver av lokalitetene.  
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3.4 Bunndyrundersøkelser 

Statkraft, Sogn og Fjordane fylke og Høyanger kommune har finansiert bunndyrundersøkelser i 
Daleelva. Undersøkelsene har vært utført i samarbeid mellom Høyanger kommune og NINA. 
På grunn av Svein Arne Forfods plutselige bortgang ble det en stopp i prøveprogrammet, slik 
at det ikke ble samlet inn bunndyrprøver i 2011. Det er imidlertid etablert en avtale med Ørjan 
Aardal som vil videreføre prøvetakingsrutinene, og resultatene fra to prøvetidspunkt i 2012 er 
inkludert i denne årsrapporten for 2011. 
 
Innsamling av bunndyr gjøres med fem minutters sparkeprøver med 500 μm håv (Frost med 
flere 1971). Det ble tidligere tatt 10 minutters prøver, men dette har vist seg ikke å være nød-
vendig. Innsamling gjøres på stasjon 1 og 11, øverst og nederst i vassdraget. Det benyttes en 
metode som NINA har utviklet for overvåking og klassifisering av bunndyr, noe som gjør at da-
ta kan vurderes i forhold til den femdelte skalaen for økologisk status som EU har utarbeidet 
(Bongard & Aagaard 2006, Bongard med flere 2010).  
 
Prøvene pakkes i is og sendes med ilpost. Morgenen etter analyseres prøvene på laboratoriet 
til NINA i Trondheim. Metoden åpner for et tettere prøveprogram til en langt lavere kostnad enn 
mer tradisjonelle metoder for bunndyrundersøkelser. Det brukes 500 μm maskevidde i håven, 
noe som gjør at små stadier kan skylles gjennom duken, men i og med at prøvene tas ofte vil 
man kunne dokumentere større stadier av disse artene i senere prøver. Prøvetaking søkes ut-
ført annenhver uke. På grunn av elvas ustabile vannføring med flommer og tørke er det imid-
lertid tidvis vanskelig å følge undersøkelsesprogrammet.  
 
Tidligere undersøkelser i form av vannprøver, bunndyrprøver og gjelleprøver fra laksesmolt har 
indikert at det er til dels alvorlige forsuringsproblemer i Daleelva, slik at det er vurdert å være et 
behov for vassdragskalking (Garmo med flere 2010, Bremset med flere 2011). For å kartlegge 
tilstanden i form av effekter av forsuringspåvirkning er det benyttet forsuringsindekser for 
bunndyr utarbeidet av Raddum & Fjellheim (1990) og Raddum (1999).  
 
Den første forsuringsindeksen (Raddum & Fjellheim 1990) har følgende indeksering:  
Indeks 1 – upåvirket eller lite forsuringsskadet - lokaliteter der det finnes en eller flere arter 
som tåler pH ned til 5,5 i lokaliteten.  
Indeks 0,5 - moderat forsuringsskade - lokaliteter hvor ingen av disse artene er til stede, men 
hvor det finnes én eller flere arter som tåler pH ned til 5,0.  
Indeks 0,25 - tydelig forsuringsskadet - lokaliteter som inneholder arter som tåler pH ned til 
4,7, men mangler de andre følsomme formene.  
Indeks 0 - sterkt forsuringsskadet - lokaliteter der det bare finnes arter med høy toleranse for 
surt vann (tåler pH < 4,7).  
 
Den andre forsuringsindeksen (Raddum 1999) tar hensyn til subletale effekter av forsuring for 
å avdekke begynnende skade, og beregnes ut fra antallsforholdet mellom den forsuringsføl-
somme døgnfluen Baetis rhodani og de mest tolerante steinfluene (Raddum 1999):  
Indeks 2 = 0,5 + antall Baetis rhodani / antall tolerante steinfluer  
 
Forsuringsindeksene gir relativt grove anslag over forsuringstilstanden i et vassdrag. Rekrutte-
ring av B. rhodani fra mindre påvirkete bekker og vassdrag i nærheten er en konstant feilkilde. 
Denne døgnfluearten har kohorter gjennom hele sesongen og reetableres derfor raskt etter 
sure episoder. Bunndyrtilstanden må også vurderes ut fra hele artsmangfoldet og artenes fore-
komster. Langtidsserier av biologiske prøver er fåtallige i Norge, men framheves i strategido-
kumenter som særdeles verdifulle. Overvåkingen i Daleelva er verdifull nettopp fordi prøvepro-
grammet har vært så omfattende med tette prøvetakingstidspunkt. 
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4 Resultater 
 

4.1 Fangststatistikk 

I den offisielle fangststatistikken foreligger laks- og sjøaurefangstene fra sportsfisket atskilt 
først fra og med 1970. I denne perioden har det skjedd en vesentlig forskyving i elvefangstene, 
fra dominans av sjøaure tidlig i perioden til en økende og etter hvert sterk dominans av laks 
mot slutten av perioden (figur 4). I 2011 ble det totalt fanget 1141 kg laks i Daleelva, noe som 
er den nest høyeste registreringen i perioden 1970-2011. I 2011 var elvefangsten av sjøaure 
33 kg. Alle de 29 fangete sjøaurene ble satt ut igjen, mens 79 av 276 fangete lakser ble satt ut 
igjen (www.fangstrapp.no). Laksefangstene i Daleelva fordelte seg i 43 % smålaks, 54 % mel-
lomlaks og 3 % storlaks. Gjennomsnittsvekta for laks og sjøaure i 2011 var henholdsvis 4,1 og 
1,1 kg. 
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Figur 4. Rapportert elvefangst (vekt i kg) av laks og sjøaure i Daleelva i perioden 1970-2011.  

 
 
 

4.2 Registrering av gytefisk 

Høsten 2011 ble det registrert 197 lakser og 49 sjøaurer under gytefisktellingene i Daleelva. 
Antall gytelaks er det høyeste som er registrert i perioden 2003-2011, mens antall sjøaure er 
det laveste som er registrert i samme periode (tabell 2). I hele undersøkelsesperioden 2003-
2011 har det vært store årlige variasjoner i mengden gytefisk i Daleelva. Mengden av registrert 
gytelaks har variert med en faktor på 5,8 (variasjonsbredde 34-197), mens mengden av regi-
strert sjøaure har variert med en faktor på 6,6 (variasjonsbredde 49-325). Det er verdt å merke 
seg at mesteparten av mellomårsvariasjon hos sjøaure ligger i den minste størrelseskategorien 
(< 1 kg) - mens de årlige gytebestandene av laks har variert betydelig i alle tre størrelseskate-
gorier. 
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Tabell 2. Antall og størrelsesfordeling av laks og sjøaure som ble registrert om høsten like før 
gyting i perioden 2003-2011. Inndeling i størrelsesgrupper (kg) er i tråd med norsk standard for 
visuell telling av laksefisk (Anonym 2004). Middels vannføring (m

3
/s) i registreringsperioden er 

oppgitt. 
 
 

 Laks Sjøaure Vannføring 

       

År < 3 kg 3-7 kg > 7 kg < 1 kg 1-3 kg > 3 kg m
3
/s 

        

2003 126 61 7 285 36 4 4,0 
        

2004 87 55 30 124 29 7 6,0 
        

2005 82 40 15 85 27 10 4,0 
        

2006 67 68 38 55 13 7 1,2 
        

2007 4 15 15 83 25 6 1,7 
        

2008 37 45 8 60 25 5 3,0 
        

2009 26  19  7  199  28  2  1,0 
 

2010 76  79  29  48  34  8  2,2 
 

2011 65 113 19 37 11 1 1,9 
 

 
 
 

4.3 Ungfiskundersøkelser 

I 2011 ble det funnet årsyngel av laks på bare fem av de 16 undersøkte stasjonene i hoved-
strengen av Daleelva (figur 5). Mesteparten av laksyngelen ble funnet i nedre deler av elva, og 
det var jevnt over lave tettheter (mindre enn fem yngel per 100 m

2
 på alle stasjoner). Det ble 

ikke funnet laksyngel på noen av de fire stasjonene som ble undersøkt første gang i 2011 (fi-
gur 6). Det ble funnet årsyngel av aure på 13 av stasjonene (figur 5 og figur 6) fordelt over 
mesteparten av hovedstrengen. Den høyeste tettheten av aureyngel ble funnet på stasjon 7 
omtrent midt i hovedstrengen (i overkant av 20 yngel per 100 m

2
). 

 
I likhet med tidligere år ble det i 2011 funnet vesentlig høyere tettheter av eldre laksunger enn 
av laksyngel (figur 5 og figur 6). På seks av stasjonene var estimert tetthet av eldre laksunger 
høyere enn 20 individer per 100 m

2
, og på tre av disse var tettheten høyere enn 40 individer 

per 100 m
2
. I likhet med tidligere år ble de høyeste tetthetene av eldre laksunger funnet i nedre 

halvdel av hovedstrengen. Det ble ikke funnet eldre laksunger oppstrøms kraftstasjon K2. 
 
De fire nye stasjonene (figur 6) synes å ha liknende forekomst av ungfisk som de tilliggende 
stasjonene i stasjonsnettet som har vært undersøkt siden 2003. Lakseparr dominerte tallmes-
sig på to av stasjonene, mens aureparr dominerte på de to andre stasjonene. På den nye sta-
sjonen oppstrøms kraftstasjon K2 ble det bare funnet aureparr. 
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Figur 5. Tetthet av årsyngel (øverst) og eldre ungfisk (nederst) av laks og aure på de tolv ho-
vedstasjonene i Daleelva i 2011. Tetthetene er angitt som antall fisk per 100 m

2
. Det er benyt-

tet ulike maksimumsverdier på y-aksene i øvre og nedre del av figuren. 
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Figur 6. Tetthet (antall per 100 m
2
) av ungfisk på de fire stasjonene som ble etablert i Daleelva 

i 2011. Laksyngel og aureyngel er årsyngel (0+) av henholdsvis laks og aure, mens lakseparr 
og aureparr er ungfisk eldre enn årsyngel. Det ble ikke fanget årsyngel av laks på noen av sta-
sjonene. 
 
 
Ungfiskundersøkelsene i Daleelva har vist forholdsvis store variasjoner i størrelse og sammen-
setning av ungfisksamfunnene i undersøkelsesperioden 2003-2011. Spesielt hos laks har det 
vært enkelte sterke årsklasser som har dominert ungfiskbestanden i flere år (figur 7). Laks-
yngel klekket i 2007 dominerte ungfiskbestandene både i 2007 (som årsyngel), 2008 (som ett-
åringer) og i 2009 (som toåringer) – og også i 2010 var det fremdeles en god del igjen av den-
ne årsklassen i form av treåringer. Tilsvarende har årsklassen som ble klekt i 2009 vært den 
dominerende årsklassen i både 2010 (som ettåringer) og 2011 (som toåringer). 
 
Ungfiskbestandene av aure har også vist betydelige årlige variasjoner i mengde og årsklasse-
styrke (figur 8). Av årsyngel har det vært spesielt gode årsklasser i 2004, 2008 og 2010. Års-
klassen fra 2004 dominerte tallmessig også i 2005 (som ettåringer), men var kraftig redusert i 
bunnåret 2006. Årsklassen fra 2008 var tallmessig dominerende i 2009 (som ettåringer) og 
godt representert i 2010 (som toåringer). Dette året var det bare den sterke 2010-årsklassen 
som forekom i større tettheter. Høsten 2011 dominerte årsklassen fra 2010 ungfiskbestanden 
av aure i Daleelva. 
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Figur 7. Estimert årsklassestyrke (N/100 m
2
) hos ungfisk av laks i Daleelva i perioden 2003-

2011. Årsklassene er årsyngel (0+), ettåringer (1+), toåringer (2+), treåringer (3+) og fire år el-
ler eldre laksunger (4+). 
 
 
 

 
Figur 8. Estimert årsklassestyrke (N/100 m

2
) hos ungfisk av aure i Daleelva i perioden 2003-

2011. Årsklassene er årsyngel (0+), ettåringer (1+), toåringer (2+), treåringer (3+) og fire år el-
ler eldre aureunger (4+). 
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Sidebekkene er i langt større grad enn hovedstrengen dominert av aure. I Siploelva og Vat-
ningskanal 2 har det siden 2003 bare blitt fanget aure, og verken naturlig produsert eller utsatt 
laks har vært påvist i disse sidebekkene (tabell 3). I 2011 var det i likhet med foregående år få 
funn av eldre laksunger, med unntak av Yngeldammene, Vatningskanal 1 og Vatningskanal 2. 
Yngeldammene er det eneste området utenom hovedstrengen der lakseparr er funnet i hele 
undersøkelsesperioden 2003-2011. I Tverråna (bilde 3) har det blitt påvist eldre laksunger i 
fem av ni år. 
 
 
Tabell 3. Tetthet (antall pr 100 m²) av naturlig produserte eldre laksunger (> 0+) i seks sideka-
naler til Daleelva i perioden 2003-2011. Dassbekken ble ikke undersøkt i 2007 og 2011. 

          
Lokalitet 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

          
Siploelva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yngeldammene 17 32 13 35 6 3 5 22 9 

Dassbekken 0 4 0 0 - 0 0 0 - 

Vatningskanal 1 0 0 0 0 0 12 7 6 2 

Tverråna 0 1 0 8 12 13 16 0 0 

Vatningskanal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

          
 
 
 

 
 
Bilde 3. Det var spesielt gode forhold for feltarbeid da ungfiskundersøkelsene ble gjennomført i 
Tverråna og øvrige deler av Daleelva høsten 2011. Fotografi: Hans Mack Berger. 
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4.4 Bunndyrundersøkelser 

I perioden 2006-2010 ble det tatt til sammen 77 bunndyrprøver i Daleelva. I underkant av 45 
000 individer ble samlet inn og gjennomgått (Bremset med flere 2011). Gjennomsnittlig antall i 
prøvene var 65 individer per minutt i denne perioden. Dette er grovt anslått bare mellom 10 og 
30 % av forventet individantall i en urørt elv, som bør ligge mellom 200 og 500 per prøveminutt. 
Det ble bare funnet to arter døgnfluer i løpet av undersøkelsesperioden. Av de nærmere 45 
000 bunndyrene ble det funnet færre enn 10 individer av den ene døgnfluearten, Ameletus 
inopinatus. Svært få grupper av andre vannlevende organismer ble registrert.  
 
Resultatene fra bunndyrprøvene i 2012 (tabell 4) er innenfor forventet variasjon, men er noe i 
underkant av gjennomsnittet for antall dyr per prøve i tidligere år. Det er store sesongmessige 
variasjoner i antall arter av døgnfluer, steinfluer og vårfluer i bunndyrprøvene fra Daleelva. I 
sommerhalvåret klekker artene og artsmangfoldet går dermed ned i og med at artene er ettåri-
ge. Mange av artene opptrer i så små forekomster at registrering av tilstedeværelse ofte er til-
feldig. Av totalt 31 taksa som ble registrert i 2006-2010 dominerte Baetis rhodani og Amphine-
mura borealis på alle undersøkelsestidspunktene. Av øvrige taksa ble det funnet færre enn ti 
individer, og de fleste av disse dreier seg om enkeltobservasjoner.  
 
 
Tabell 4. Forekomster av arter og grupper i bunndyrprøver fra to stasjoner i øvre og nedre de-
ler av Daleelva i 2012. Forsuringsindeks 1 (Raddum & Fjellheim 1990) og forsuringsindeks 2 
(Raddum 1999) er oppgitt for hver stasjon og prøvetakingstidspunkt. 
 

Lokalitet Nedre del Øvre del Nedre del Øvre del 

Prøvetakingstidspunkt 20.03.2012 20.03.2012 08.05.2012 08.05.2012 

Fåbørstemark 1 1 6 5 

Midd 0 0 8 4 

Døgnfluer 
    

Baetis rhodani  4 3 2 3 

Steinfluer 
    

Diura nanseni  1 1 1 1 

Brachyptera risi  2 3 6 22 

Amphinemura sulcicollis 1 2 1 0 

Nemoura cinerea 1 0 1 0 

Leuctra hippopus 1 1 4 2 

Vårfluer 
    

Rhyacophila nubila 0 0 1 6 

Polycentropus flavomaculatus 0 0 0 1 

Plectrocnemia conspersa 0 1 0 0 

Halesus radiatus 0 0 1 0 

Chaetopteryx villosa 1 0 0 0 

Potamophylax latipennis 0 0 0 1 

Stankelbeinmygg 1 1 2 3 

Knott 1 0 0 0 

Fjærmygg 10 3 5 8 

Antall pr R1 24 16 38 56 

Forsuringsindeks 1 1 1 1 1 

Forsuringsindeks 2 1 1 0,7 0,6 



NINA Rapport 830 

26 

5 Diskusjon 

5.1 Elvefangst av laks og sjøaure 

Det foreligger årlige rapporteringer av fangst av laks og sjøaure i norske elver fra 1870-tallet. I 
de første årene ble det registrert fangster fra et fåtall elver, og det ble ikke differensiert mellom 
laks og sjøaure (se nedenfor). Omfanget av rapporteringen økte gradvis som følge av et mer 
utstrakt og organisert sportsfiske utover 1900-tallet, og rapporteringsplikten ble etter hvert for-
malisert gjennom gjeldende lovverk. Samlet sett har dette ført til en betydelig bedre oversikt 
over elvefangst i dag enn hva tilfellet var på mesteparten av 1800- og 1900-tallet.  
 
Ved sammenligninger av rapportert elvefangst over lengre tidsspenn er det viktig å ta hensyn 
til de vesentlige endringer som har skjedd i rapporteringsomfang og rapporteringsrutiner. Histo-
risk sett har det vært en betydelig underrapportering av elvefangst. Noen årsaker til underrap-
portering har vært manglende rapporteringsplikt, mangelfulle rapporteringsrutiner, manglende 
organisering og bevisst underrapportering. Det siste var spesielt aktuelt i en periode da det var 
innført skattlegging av laksefangst. I tillegg til underrapportering har det i mange tilfeller vært 
en feilrapportering. Feilrapporteringen framgår i statistikken der årlig elvefangst har vært 
skjønnsmessig estimert. I slike tilfeller kan overrapportering være like aktuelt som underrappor-
tering. 
 
Det har også i årenes løp vært gjort endringer i detaljeringsgraden i den offisielle fangststa-
tistikken (Norges offisielle statistikk, www.ssb.no). I perioden 1876-1966 ble det oppgitt en 
samlet fangst av laks og sjøaure i de ulike vassdragene. Elvefangstene av laks og sjøaure ble 
første gang atskilt i 1967, og det var først i 1974 at det i tillegg til vekt også ble atskilt i antall 
fangete laks og sjøaure. Fra og med 1979 har laksefangstene vært differensiert i størrelses-
gruppene smålaks, mellomlaks og storlaks. Disse endringene i statistikken innebærer at det er 
begrensete muligheter til å analysere utviklingstrender i elvefangst av laks og sjøaure langt til-
bake i tid, med unntak av enkeltvassdrag der det foreligger mer detaljert statistikk (oftest orga-
nisert i lokal regi). 
 
Ved analyser av utviklingstrender i fiskebestander ved hjelp av rapportert fangst er det ytterli-
gere forhold å ta hensyn til. For det første kan fisketrykket i form av antall fiskere og fiskerdøgn 
variere betydelig over tid. For det andre vil fiskeforhold i form av vannføring og vanntemperatur 
spille en viss rolle. For det tredje vil endringer i fisketid og tillatt redskapsbruk ha betydning for 
den samlete elvebeskatningen. Til sist men ikke minst vil reguleringer i form av døgnkvoter, 
sesongkvoter og rettet fiske med utsettingsplikt ha en merkbar effekt på hvor stor andel av 
oppvandrende fisk som blir høstet av sportsfiskere. De siste årene har det blitt innført en rekke 
fiskebegrensninger som i det minste isolert sett har ført til en lavere beskatning av laks og sjø-
aure. 
 
Det foreligger få data om fangsten av laks og sjøaure i Daleelva før vannkraftutbygging. Mang-
lende fangstoppgaver i perioden 1923-1968 kan tyde på at fiskeinteressene i vassdraget ikke 
var store i denne perioden. Også på 1970-tallet var de rapporterte laksefangstene små, men 
disse tok seg opp til et noe høyere nivå på 1980- og 1990-tallet. Etter tusenårsskiftet ser det ut 
til at fangstene av laks har økt ytterligere. Laksefangstene i 2004-2006 og 2010-2011 er blant 
de aller høyeste som er registrert i løpet av de siste 40 årene. Til tross for innføring av strenge-
re kvoteordninger de siste årene, er laksefangsten i 2011 den nest høyeste som er registrert i 
perioden 1970-2011. 
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5.2 Gytefiskbestander 

Registreringen av gytefisk om høsten i perioden 2003-2011 ble utført med samme metodikk; 
en kombinasjon av samtidig drivtelling i elva (to personer) og telling fra land (én person). Ved 
bruk av flere observatører er det mulig at samme fisk telles flere ganger. Det var klart vann og 
gunstige observasjonsforhold under registreringen alle årene, slik at dykkerne hadde god over-
sikt over elvetverrsnittet samt hele dybdeintervallet fra overflate til bunn. De fleste laksene og 
sjøaurene ble observert i hølene. Tellingene ble gjennomført på liknende vannføringsforhold 
like i forkant av gyteperioden for laks og sjøaure. 
 
Visuell telling av gytefisk gir estimater på hvor mye gytefisk som faktisk er til stede i vassdra-
get. Det er knyttet en del usikkerheter til disse estimatene. Usikkerhetene er i første rekke knyt-
tet til andelen av gytefisk som blir observert, artsbestemmelse, størrelsesfordeling og kjønns-
fordeling. Når det gjelder sjøaure er det også knyttet usikkerhet til hvorvidt all fisk er gytemo-
den, eller om det også er et innslag av umoden fisk og tidligere kjønnsmoden fisk som står 
over gyting.  
 
I kompliserte vassdrag med dårlig sikt, mye vegetasjon og mange arter vil man kunne observe-
re mindre enn halvparten av fiskene som er til stede. I enklere vassdrag med god sikt, lite ve-
getasjon og få arter vil man trolig observere mer enn halvparten. Drivtellinger fungerer best der 
elvevannet er klart (Sættem 1995). Etter drivtellinger i et stort antall elver på Vestlandet konk-
luderte Hellen med flere (2001) at de fleste gytefiskene står på områder der de sannsynligvis 
vil bli oppdaget dersom man følger hovedstrømmen nedover elva. Under gytefisktellingene i 
Daleelva var det få fisker som vandret nedstrøms ved forstyrrelse fra observatørene. Ved for-
styrrelse fra dykkerne vandret vanligvis fisken oppstrøms. Denne metoden må derfor anses å 
gi et minimumsantall for antall gytefisk i elva. 
 
I de senere år har gytebestandsmål blitt innført som et verktøy i lakseforvaltning. I 2007 ble 
første generasjons gytebestandsmål foreslått for 80 av de viktigste laksevassdragene i Norge 
(Hindar med flere 2007). Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har senere foreslått gytebe-
standsmål for 439 laksevassdrag (Anonym 2010). Det foreslåtte gytebestandsmålet for laks i 
Daleelva er i størrelsesorden 2 egg/m

2
. Med utgangspunkt i at Daleelva har et vanndekt areal 

på 196 300 m
2
, tilsvarer dette en deponering av 392 600 egg. Omregnet til gytefisk tilsvarer 

dette om lag 271 kg hunnfisk. Dersom man tar høyde for usikkerhetene i beregningene, tilsva-
rer dette mellom 203 og 406 kg gytende hunnlaks i Daleelva.  
 
I og med at man ikke kan forvente at all gytefisk blir observert under gytefisktellinger (se oven-
for), kan det være formålstjenlig å inkorporere usikkerheten i beregninger av antall gytefisk og 
samlet eggdeponering. I beregninger av samlet vekt av gytende hunnlaks tas det utgangspunkt 
i observert størrelsesfordeling av gytefisk, samt registrert gjennomsnittsvekt for størrelseskate-
goriene i elvefisket. I beregninger av rogndeponering tas det utgangspunkt i at det i snitt pro-
duseres 1 450 egg per kilo gytende hunnlaks (Anonym 2010) og 1 900 egg per kilo gytende 
hunnaure (Hellen & Sægrov 2000). Ut fra disse forutsetninger synes gytebestandsmålet for 
laks å være oppnådd i Daleelva i både 2010 og 2011 (tabell 5).
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Tabell 5. Estimater av årlig rogndeponering hos laks og sjøaure i Daleelva i perioden 2003-
2011 basert på ulike andeler av gytefisk (50-100 %) som har blitt observert under gytefisktel-
lingene. Alle estimater er avrundet til nærmeste fem tusen. Estimater som oppfyller gytebe-
standsmålet på 392 600 lakserogn (Anonym 2010) er markert med uthevet skrift. I tabellen er 
det benyttet et tilsvarende gytebestandsmål for sjøaure, og estimat som tilsier en rogndepone-
ring på minimum 2 egg per m

2
 er markert med kursivert skrift. 

 

   
 Andel (%) av gytefisk observert 
       

 50 60 70 80 90 100 
       

Laks       

       

2003 818 937 682 448 584 955 511 836 454 965 409 469 

       

2004 992 540 827 116 708 957 620 337 551 411 496 270 

       

2005 674 158 561 799 481 542 421 349 374 532 337 079 

       

2006 1 088 926 907 438 777 804 680 578 604 959 544 463 

       

2007 314 121 261 767 224 372 196 325 174 511 157 060 

       

2008 506 105 421 754 361 503 316 315 281 169 253 052 

       

2009 278 899 232 416 199 213 174 312 154 944 139 449 

       

2010 1 072 783 893 986 766 273 670 489 595 990 536 391 

       

2011 1 141 875 951 563 815 625 713 672 634 375 570 938 

       

       

Sjøaure       

       

2003 665 782 554 819 475 559 416 114 369 879 332 891 

       

2004 418 000 348 333 298 571 261 250 232 222 332 892 

       

2005 410 108 341 756 292 934 256 317 227 838 332 893 

       

2006 164 423 137 019 117 445 102 764 91 346 332 894 

       

2007 216 600 180 500 154 714 135 375 120 333 332 895 

       

2008 171 000 142 500 122 143 106 875 95 000 332 896 

       

2009 449 366 374 471 320 975 280 853 249 648 332 897 

       

2010 239 400 199 500 171 000 149 625 133 000 119 700 

       

2011 107 065 89 221 76 475 66 916 59 481 53 533 

       

 



NINA Rapport 830 

29 

5.3 Ungfiskbestander 

Ungfiskundersøkelser med bruk av elektrisk fiske har vært brukt i Norge siden slutten av 1960-
tallet (Forseth & Forsgren 2009). I norske vassdrag er det vanlig å gjennomføre bestandsesti-
mering ved hjelp av elektrisk fiske og den såkalte utfangstmetoden (Bohlin 1984). Imidlertid 
kan elektrisk fiske påvirke fisk slik at de forsvinner ut fra prøvefeltet. Nordwall (2004) fant at 
elektrisk fiske påvirket fiskenes atferd i en slik grad at også bestandsestimatet ble påvirket. 
Elektrisk fiske med gjentatt overfisking underestimerer vanligvis bestandsstørrelsen (Bohlin 
med flere 1989, Forseth & Forsgren 2009). Man har derfor prøvd å finne metoder for å reduse-
re problemet med underestimering (Otis med flere 1978, Peterson med flere 2004, Sweka med 
flere 2006). Disse studiene viste at omfanget av underestimering er spesielt stort dersom sam-
let fiskefangst eller effektiviteten i første runde er lav.  
 
De gjennomsnittlige tetthetene av årsyngel hos begge arter har vært lave i hele perioden 2003-
2011. Tetthetene av årsyngel i Daleelva har de fleste år vært uforholdsmessig lave sammen-
liknet med mengden eldre ungfisk i påfølgende år. Dette indikerer at metodiske forhold har vir-
ket inn på resultatene. Generelt sett er det lavere fangbarhet på små ungfisk enn eldre ungfisk 
(Bohlin med flere 1989), noe som vil være spesielt utslagsgivende i vassdrag med lav led-
ningsevne. I april 2003 og april 2004 ble ledningsevnen i Daleelva målt til 11-12 µS/cm, noe 
som er under nedre grense for hva som regnes som gunstig for elektrofiske (30 µS/cm). Det er 
følgelig grunn til å anta at tettheten av årsyngel har blitt underestimert i ungfiskundersøkelsene.  
 
En annen forklaring til misforholdet mellom årsklasser er klumpvis fordeling av årsyngel. I Ing-
dalselva fant Johnsen & Hvidsten (2002) at årsyngel av laks spredte seg lite i løpet av den 
første sommeren. Plassering av prøvefelt i forhold til gytegroper vil derfor kunne gi store utslag 
på den relative tettheten som blir estimert under elektrofiske. Et ytterligere forhold som gjør 
bestandsestimater av årsyngel vanskelig, er at årsyngel nær bunnsubstratet lettere overses 
enn større ungfisk i øvre deler av vannkolonnen. Under elektrofiske vil det derfor lett skje en 
ubevisst seleksjon av stor fisk som flyter opp på bekostning av små yngel nede på elvebunnen. 
Samlet sett kan disse forholdene gjøre at man får et fortegnet bilde av den relative årsklasse-
styrken. 
 
De store flommene med påfølgende opprenskninger og nye sikringsarbeider kan ha medført 
endringer på flere av ungfiskstasjonene i løpet av undersøkelsesperioden. Det var betydelige 
flommer i september måned både i 2003, 2004 og 2005 (Lund med flere 2006a). Disse flom-
episodene skjedde i forkant av de årlige ungfiskundersøkelsene, og har trolig påvirket resulta-
tene både indirekte og direkte. Indirekte ved at bunnsubstrat og strømningsforhold på stasjo-
nene ble endret, og direkte ved at ungfisk kan ha blitt drept eller transportert nedstrøms av 
flomvannføringene. I tillegg har det gjennom mesteparten av undersøkelsesperioden blitt gjen-
nomført flomsikringstiltak i og ved elveleiet. I anleggsperioder har det vært betydelige gravear-
beider i elveleiet, som sammen med transport til og fra elveleiet har bidratt til ustabile bunns-
ubstrater.  

 
Laksunger 
Det er tidligere gjennomført tetthetsundersøkelser på seks stasjoner i hovedstrengen av Dale-
elva (Urdal & Hellen 1999, Hellen med flere 2001). Undersøkelsesprogrammet som startet i 
2003 bygde videre på dette stasjonsnettet, slik at det er mulig å sammenligne utviklingen over 
tid. I 1998 ble det fanget fem årsyngel av laks fordelt på tre av de seks undersøkte stasjonene 
(Urdal & Hellen 1999). I 2000 ble det fanget årsyngel av laks på bare én av disse stasjonene, 
mens det siden 2003 har blitt fanget årsyngel på minst halvparten av de seks stasjonene (ta-
bell 6). Midlere tetthet av årsyngel av laks har vært svært lave i hele undersøkelsesperioden, 
men det kan likevel synes som at det har vært en tendens til økning i yngeltetthet i perioden 
etter 2005 (Bremset med flere 2011). Den lave gjennomsnittstettheten i 2011 på 1,1 laksyngel 
per 100 m

2
 er likevel den laveste tettheten som er funnet i undersøkelsesperioden 2003-2011.  

 
 



NINA Rapport 830 

30 

 
Tabell 6. Tetthet (antall per 100 m²) av laksyngel på seks stasjoner i Daleelva i perioden 2003-
2011. 
 

          
Stasjon 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 3,2 9,7 0,8 1,3 12,2 4,6 3,3 0 0 

4 1,6 1,4 13,6 6,0 3,3 22,1 0 12,8 3,4 

6 4,8 3,4 0 8,3 0 0 10,7 22,8 1,6 

8 3,7 1,3 0 0 0 9,3 10,0 0 0 

10 0,9 3,8 0,4 12,0 6,7 0 3,0 6,1 0 

11 0 0 0 0 30,1 0 0 0 1,5 

Snitt 2,4 3,3 2,5 4,6 8,7 6,0 4,5 7,0 1,1 

          
 
 
Middels tetthet av eldre laksunger i 2011 var 21,7 individer per 100 m

2
. Tidligere har gjennom-

snittlig tetthet av eldre laksunger variert mellom 9 og 52 individer per 100 m
2
 (tabell 7). Med 

unntak av toppåret 2010 har det vært lave tettheter sammenliknet med andre laksevassdrag, 
der midlere tettheter av eldre laksunger ofte ligger i størrelsesorden 30-50 individer per 100 m

2
 

(Bremset & Berg 1997). Det er trolig flere årsaker til de lave tetthetene av laksunger. I tillegg til 
negativ påvirkning fra kraftutbygging er det grunn til å anta at dårlig vannkvalitet over tid har 
utarmet den lokale laksebestanden. De omfattende fysiske inngrepene i form av kanalisering, 
elveforbygning, terskelbygging og graving i elveleiet har trolig også bidratt til økt dødelighet hos 
laks i egg-, yngel- og parrstadiet (se gjennomgang i Bremset med flere 2011).  
 
 
 
Tabell 7. Tetthet (antall per 100 m²) av eldre laksunger på seks stasjoner i Daleelva i perioden 
2003-2011. 
 

          
Stasjon 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 22,9 38,3 19,3 15,1 7,1 9,8 14,7 42,5 27,6 

4 45,8 33,5 21,4 20,0 10,1 73,4 43,6 95,0 34,8 

6 10,4 24,4 39,5 21,6 5,5 29,7 44,7 87,2 44,1 

8 17,4 15,7 16,7 11,1 8,1 9,8 11,4 54,7 21,7 

10 6,0 10,9 17,7 12,0 16,2 12,6 13,3 24,9 1,8 

11 5,3 3,3 0 0 6,8 31,8 29,1 5,7 0,0 

Snitt 18,0 21,0 19,1 13,3 9,0 27,9 26,1 51,7 21,7 
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Aureunger 
I likhet med tidligere år var ungfisktetthetene av aure i 2011 jevnt over lave. Middels tetthet av 
aureyngel var 8,9 individer per 100 m

2
 (tabell 8), mens middels tetthet av eldre aureunger var 

18,2 individer per 100 m
2
 (tabell 9). Selv om det er grunn til å anta en viss underestimering av 

årsyngel grunnet klumpvis fordeling (Johnsen & Hvidsten 2002) og metodiske begrensninger 
(Bremset med flere 2011), understøttes helhetsinntrykket av lave tettheter av eldre aureunger. 
Det er derfor grunn til å anta at det har vært en lav ungfiskproduksjon hos sjøaure i Daleelva 
de siste årene. De lave tetthetene av aureparr er i godt samsvar med den registrerte nedgang-
en i mengden sjøaure siden starten av 1990-tallet, og de små rogndeponeringene hos sjøaure 
i Daleelva fra og med 2004 (tabell 4). 
 
 
 
Tabell 8. Tetthet (antall per 100 m²) av aureyngel på seks stasjoner i Daleelva i perioden 2003-
2011. 
 

          
Stasjon 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 3,8 18,6 0 0 10,1 0 0 20,2 10,4 

4 1,9 1,1 1,9 0 4,7 0 0 0 14,2 

6 0 2,1 0,9 0 2,4 5,8 4,7 2,2 8,0 

8 4,3 15,0 1,4 0 0 11,7 26,3 12,9 13,8 

10 0 10,4 0 46,0 4,7 8,0 4,7 61,2 5,7 

11 4,8 5,7 0,9 0 11,1 25,9 9,5 16,7 1,0 

Snitt 2,5 8,8 0,9 7,7 14,6 8,6 7,5 18,9 8,9 

          
 
 
 
Tabell 9. Tetthet (antall per 100 m²) av eldre aureunger på seks stasjoner i Daleelva i perioden 
2003-2011. 
 

          
Stasjon 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 3,6 14,2 5,1 4,0 10,1 3,9 26,3 8,1 7,1 

4 7,1 8,8 21,4 0 4,7 14,8 7,2 11,2 23,1 

6 0 10,7 19,0 0,9 2,4 7,1 10,4 8,3 21,6 

8 24,4 17,0 20,8 2,2 0 13,4 21,4 16,9 19,2 

10 2,0 11,7 11,8 10,0 4,7 20,0 10,2 17,1 19,3 

11 11,5 4,8 22,6 19,0 11,1 6,3 80,4 57,4 18,8 

Snitt 8,1 11,2 16,8 6,0 5,5 10,9 26,0 19,8 18,2 
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Ungfisk i sidebekkene 
Generelt sett har det blitt funnet svært lite årsyngel av laks i sidebekkene i undersøkelsespe-
rioden. Ut fra at årsyngel vanligvis har lav spredningsevne den første sommeren (Johnsen & 
Hvidsten 2002), tilsier fraværet av yngel i sidebekkene at disse vanligvis ikke brukes som gyte-
områder for laks. En viktig grunn til dette kan være at vannføring og vanndekt areal i perioder 
er svært lav, noe som gjør disse vassdragsområdene lite attraktive som gyteområde for laks. 
Funn av eldre laksunger og utsatt laks i noen av sidebekkene tyder imidlertid på at laksunger 
kan vandre inn fra hovedelva, og bruke disse bekkene som oppvekstområder i deler av parr-
stadiet. Følgelig synes sidebekkene å ha en viss positiv betydning for lakseproduksjonen i Da-
leelva. 
 
Sidebekkene synes å ha en vesentlig større betydning for aure enn for laks. Dette er i over-
ensstemmelse med tidligere undersøkelser i skandinaviske vassdrag, som viser en tendens til 
at laks dominerer tallmessig i hovedstrengen mens aure dominerer i sidebekkene (Karlström 
1977, Bremset & Heggenes 2001). Årsyngel av aure ble med få unntak funnet i samtlige side-
bekker i hele undersøkelsesperioden. Tettheten av 0+ varierte fra lav til middels høy, mens 
tettheten av eldre aureunger jevnt over var noe høyere enn for 0+. Resultatene viser at side-
bekkene er viktige gyte- og oppvekstområder for aure. Selv om produksjonsarealet i sidebek-
kene er beskjedent (om lag 14 % i forhold til i hovedelva), vil sidebekkene likevel bidra med en 
betydelig del av smoltproduksjonen av aure. 
 
 

5.4 Bunndyrsamfunn 

Antall dyr per prøveminutt fra Daleelva er svært lavt, og viser en svært fattig fauna som er be-
tydelig påvirket av menneskelige aktiviteter. De viktigste årsakene til lav diversitet og produk-
sjon av bunndyr er trolig forsuring, kraftregulering, flomutspylinger, lav tilførsel av organisk ma-
teriale og lite begroing. Lav primærproduksjon fører som regel til lave individantall i fattige el-
ver. Elva blir i tillegg tilført relativt lite alloktont materiale fra omgivelsene. I kombinasjon med 
forsuring og utspylinger fører det til en svært lav biologisk produksjon av bunndyr i Daleelva.  
 
Artsantallet i Daleelva er tilsvarende svært lavt. Det er få forsuringssensitive arter og svært la-
ve tettheter av hver art. Artsutvalget består av en større andel forsuringstolerante arter enn for-
ventet. Den forsuringsfølsomme døgnfluen Baetis rhodani (bilde 4) er imidlertid funnet i alle 
prøver, noe som gir høyeste score for alle prøvene for den ene av de to forsuringsindeksene 
som er benyttet (Raddum & Fjellheim 1990). Ingen andre sterkt sensitive arter eller grupper ble 
funnet i noen av prøvene.  
 
Det lave individantallet fører til en skjev fordeling i taksonomiske og funksjonelle grupper, og 
gjør at det ikke kan påvises eventuelle forskjeller mellom de to lokalitetene. Den sterke domi-
nansen av få arter gjennom lang tid er ytterligere en indikasjon på et økosystem som er sterkt 
påvirket. I urørte systemer veksler som regel mange flere arter på å dominere fra år til år. Da-
leelva er jevnlig utsatt for sommertørke. Flommer kan imidlertid være en like stor utfordring for 
både fisk og bunndyr. Daleelva blir ofte utsatt for kraftige utspylinger i forbindelse med flom-
mer. Mye tyder på at unormalt store flommer har opptrådt oftere de senere årene på Vestlan-
det. Disse kan røre om bunnsubstratet ned til halvmeters dyp, skylle ut organisk materiale og 
forårsake katastrofeliknende fall i populasjoner av bunndyr.  
 
Transport av sand og utvasking av organisk materiale er sammen med vannføringen i seg selv 
de viktigste negative faktorene ved store flommer. Bunnsubstratet er utsatt under forhold med 
flomvannføring og høye vannhastigheter. Daleelva er forbygd og nærmest kanalisert gjennom 
det meste av elveløpet fra kraftverket til sjøen. Dermed er bufferevnen mot høye vannføringer 
og flommer sterkt redusert. Dette har tvunget fram en stadig høyere forbygning ned mot sen-
trum som nå skal kunne stå imot flommer på flere hundre kubikkmeter i sekundet.  
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Bilde 4. Døgnfluen Baetis rhodani er benyttet som en indikatorart i forsuringssammenheng. 
Forekomsten av denne arten er et sentralt element i forsuringsindeksen utarbeidet av Raddum 
& Fjellheim (1990). Fotografi: Terje Bongard. 
 
 
De foruroligende lave tetthetene av bunndyr bør overvåkes ved at prøveprogrammet viderefø-
res med et tett prøveprogram etter samme modell som i tidligere år. Dette vil gi verdifulle data 
for å belyse konsekvensene av et problem som kan bli økende i årene framover. De ulike 
bunndyrartene klekker og vokser i ulike perioder av året, og et variert artsmangfold med natur-
lig høye forekomster tilbyr dermed stabil næringstilgang for ungfiskbestandene. I og med at det 
gjøres mye for å opprettholde en bærekraftig fiskebestand i Daleelva, er det interessant å følge 
med bunndyrsamfunnet og dets potensial som matkilde for fisk. 
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