
Helse 
Miljø 

Klima 
Samfunn 

Energi 

Modellering 
Marin molekylærbiologi 

• Nesten 500 ansatte 

Uni Research er et forskningsselskap eid av Universitetet i Bergen 



Foto: Helge Haukeland 

BT bilde 

Foto: Bergens tidende 

Uni Research Miljø:  
Gruppe LFI (laboratorium for 
ferskvannsøkologi og innlandsfiske), 
opprettet i 1969 for å undersøke effekter av 
vassdragsreguleringer. 

 Fokus på feltundersøkelser som råmateriale for forskning 
 Både forvaltningsstøtteforskning, og forskning og oppdrag for industri 

(vassdragsregulanter, oppdrett, vegvesenet, jernbaneverket…) 
 Gruppe med 17 ansatte 



     Fiskebiologiske undersøkelser i Vikja 2002- 
 
              
 Sven-Erik Gabrielsen, Bjørnar Skår,  
 Bjørn T. Barlaup, John Anton Gladsø,  
Helge Skoglund, Tore Wiers,  
Ole Sandven og Gunnar Lehmann 

 



Bakgrunn 
○ Bakgrunn: Reguleringen av Vikja (1954-1967) 
- Konsesjonspålagte undersøkelser 



Opprinnelig elvebunn 

Dagens vandringshinder 

Dagens elvebunn 

Før: 5,4 km 
Dagens: 1,9 km 
Reduksjon: 3,5 km  



Peter Andreas Blix 1891-1893 



Hydromorfologiske 
endringer 
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En reduksjon på 69 500 m2 (72 %)  
Det synes ganske klart at reguleringen har hatt en negativ effekt på 
laks- og sjøaurebestanden i vassdraget. Statkraft har utført en rekke 
tiltak for å kompensere for reguleringen av Vikja, og det pågår 
fremdeles kultivering av fisk i tråd med utsettingspålegget.      
 



Målsettingen med tiltakene 
 - Skal erstatte den tapte 
smoltproduksjonen 
   



Gjennomførte tiltak siden 2003 

1: Erstatte utsettingen av smolt. Plantet ut lakserogn 
siden 2003 
 
 2: Vannslipp i restfeltet siden 2009. Siden 2012 fra 
dammen oppe ved Refsdal 
 
3: Habitat tiltak i øvre del av restfeltet i 2014 og 2015 
 
4: Habitat tiltak i kanalsonen i 2009 
 
 



Foto: LFI v/Barlaup 

Rognplanting 

Totalt er det plantet ut ca. 1.5 millioner 
lakserogn i Vikja i perioden 2003 – 2016 

I snitt 106 000 rogn pr. år. 

 Eggoverlevelsen har blitt sjekket ved å telle antallet 
gjenværende rogn i kassene eller i Vibert boksene.  

2013 





Evaluering av rognplantingen 
 

○ Generelt svært høy overlevelse fra utlegging av rogn til yngelen 
kommer opp av grusen 
 
          



Overvåking av  

ungfisk 2002- 

 

3 (4) stasjoner 
nedstrøms 

 

3 stasjoner 
oppstrøms 



Rognplanting: 

Snitt eldre = 13 pr. 100 m2 

Tettheter av ungfisk, laks i perioden 2002-2015 



Ekso = 31 
Vikja = 13 



Snitt tettheter av eldre aure i Ekso og Vikja hvor det plantes ut lakserogn oppstrøms 
lakseførende strekning.  

Ekso = 3 
Vikja = 19 



Produksjon av smolt fra restfeltet 

(Ultimate effekt av rognplantingen) 



Forventer 3000 smolt 2005-2008 

2010- 



Produksjon av smolt fra restfeltet 

(Effekten av rognplantingen) 

I snitt en estimert produksjon på  1 500 
smolt pr. år (min 500, max 2 500). 
 
Dette er lavere enn forventet (3 000) 
 
Målsetting ikke nådd  



    Hva er årsaken til den noe lave 
smoltproduksjonen i restfeltet? 



1: Uheldige vannkjemiske forhold 
 



Vannkjemisk overvåking 



Stasjonsnett 

Refsdal Dam 

Orvedal bru 

Hove bru 

Vange bru 



Ingen vannkjemisk overvåking i perioden  

februar 2013 – oktober 2014   

1450 mikrogram/l 



Ingen vannkjemisk overvåking i perioden  

februar 2013 – oktober 2014   

65 mikrogram/l 



Ingen vannkjemisk overvåking i perioden  

februar 2013 – oktober 2014   



 
 
2: Aure fra reguleringsdam (er) 



 
 
2: Aure fra dammen 

Uttak av stor 
tilført aure 



 
1: Uheldige vannkjemiske forhold 
 
2: Aure fra dammen 
 
3: Anleggsarbeid nedstrøms dammen  



2011 



Vannslipp siden 2009 





Vannslipp i restfeltet i Vikja  
  
 
Overlevelsen for laksen har vært (er) redusert grunnet dårlig 

vannkjemi 
 
Unormal smoltutgang noen år (kjøre lokkeflommer) 
 
Øke det vanndekte arealet (nye produksjonsområder) 
 
 





Uten 

Med 

     Før vannslipp, svært lave vannføringer  

   Etter vannslipp, aldri under 140 l/s
  



Med dagens slipp av vann har et 8 600 m2 stort og nytt areal 
blitt tilgjengelig for fiskeproduksjon. Dette utgjør 16 %  
tidligere produksjonsareal.  





Bakgrunn 
 

 Habitatforholda på øvre del av restfelt-strekninga (ca 400 m) var 
ugunstig som oppvekstområde for laks. 

   - lite skjulmuligheter (hulrom), og generelt ensarta elvemorfologi 
     (lite variasjon i vannhastighet og vanndyp) 

 
 Uni Research Miljø kom med forslag om justering av elvebunn ved 

å legge ut blokker, stein og tre for å øke framtidig produksjon av 
laksesmolt i restfeltet. 
 

 Dette området var spesielt aktuelt siden det ligger øverst på 
strekninga og trolig er lite påvirket av landbruksavrenning, som 
kan ha hatt negativ påvirkning på overlevelse av ungfisk lenger 
nede i restfeltet.    

  
 



 

2012 
Nedsilta elvebunn  etter 
restaurering av dam 



 Imidlertid ble det påpekt at habitatforholdene i den øvre delen hvor vannslippet nå finner sted, var ugunstig for 
produksjon av laks. Strekningen er ca. 400 meter lang og hadde dårlige habitatforhold for ungfisk av laks med 
få skjulmuligheter (hulrom) og lav hulromkapasitet. Uni Research Miljø foreslo derfor en justering av 
elvebunnen ved å legge ut blokker, steiner og trær for å øke skjulmulighetene for laks, og dermed øke fremtidig 
produksjon av laksesmolt i restfeltet. Dette området var spesielt aktuelt med tanke på at strekningen er lite 
påvirket av landbruksavrenning som kan ha en negativ påvirkning på overlevelse av ungfisk lenger ned i 
restfeltet.     

 



 





Vi tror ikke dagens tilsig fra landbruket har en negativ påvirkning på 
overlevelsen til ungfisken i restfeltet. Det har ikke vært registrert negativ effekt 
av dette tilsiget på bunndyrsamfunnet.  
 
Større punktutslipp, f.eks. av silosaft, i kombinasjon med svært lav vannføring, 
kan derimot redusere produksjonen betydelig. Tiltak er blitt satt i verk for å 
hindre dette.  
 
Siden en større andel av rognen blir plantet ut oppstrøms det 
landbrukspåvirkede området i restfeltet, blir færre ungfisk påvirket av 
eventuelle utslipp i fremtiden. Vannslippet bør derfor videreføres siden det har 
vært, og vil bli, plantet ut lakserogn helt opp til der vannslippet er i dag. 
 
Vedlikehold og kontroll av dette vannslippet er helt avgjørende for at 
lakseungene i øvre del skal overleve.     



2009 
 

Modifisering av ny 
avløpskanal fra Hove 
kraftverk  





Habitatjusterende tiltak for å bedre både 
gytemulighetene og oppvekstforholdene for fisk på 
strekningen.  
Tre gyteområder på tilsammen 540 m2 ble etablert. 
8 ledebuner samt 2 terskler ble bygget. 
19 store blokker ble plassert ut i kanalsonen. 
 

Dette tiltaket fungerer meget bra 
den dag i dag  og har økt 
fiskeproduksjonen i Vikja. 
 
  



 Takk for meg  
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