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FORORD
Sognekraft AS ønsker å bygge Leikanger kraftverk i Leikanger kommune. Rådgivende Biologer AS
har tidligere gjennomført en konsekvensutredning med hensyn på fagtema ”Ferskvannsøkologi”, som
inkluderer ”vanntemperatur”, ”isforhold”, ”vannkvalitet” og ”fisk og ferskvannsbiologi” i forbindelse
med den planlagte utbyggingen. Dette er rapportert i rapport nr 1118 i Rådgivende Biologer AS sin
rapportserie.
Etter behandling hos NVE kom det i brev av 11. mai 2010 fram nye momenter som var ønsket
undersøkt og utredet. For fagtemaet fiske og ferskvannsbiologi er dette arbeidet rapportert i denne
tilleggsrapporten.
For utbyggingsplaner og metoder for vurdering av verdi, virkning og konsekvens vises til Rådgivende
Biologer AS rapport 1118.
Rapporten skal, sammen med Rådgivende Biologer AS rapport 1118, dekke de krav som fremgår av
utredningsprogrammet fra NVE. Sammen med de øvrige fagrapportene skal rapporten tjene som
grunnlag for ansvarlige myndigheter når de skal fatte en beslutning på om det skal gis konsesjon, og
eventuelt på hvilke vilkår.
Takk til Malén Røysum for lån av båt og hytte da vi gjorde undersøkelser i Store Trastadalsvatnet, og
for lån av bomnøkkel og kjøretøy da vi undersøkte Henjaelvi. Jacob Holen skaffet til veie rapporter fra
tidligere undersøkelser av Store Trastadalsvatnet.
Rådgivende Biologer AS takker for oppdraget.
Bergen, 1. oktober 2010
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SAMMENDRAG
HELLEN, B.A. & S. KÅLÅS 2010.

Tilleggsrapport til: Konsekvensutredning for Leikanger kraftverk,
Leikanger kommune. Fagtema: Ferskvannsøkologi.
Rådgivende Biologer AS rapport 1358. 18 sider, ISBN 978-82-7658-792-0.
Store Trastadalsvatnet
Trasdalsvatnet har en relativt tynn bestand av aure. Bestanden er etablert ved utsettinger og er påvirket
av utsettinger inntil for ca 10 år siden. Det viktigste og sannsynligvis eneste gyteområde er i utløpet av
innsjøen, ved fullt magasin er det gode gyteforhold i utløpsosen. Ved nedtapping av magasinet tørrlegges
disse områdene i økende grad og vanngjennomstrømningen reduseres. Ved nedtapping større enn 2
meter vil det trolig ikke være rekruttering av aure til innsjøen.
Henjaelvi, ikke anadrom del
Henjaelvi har i områdene ved Fivelhola og Flyane egne bestander av aure. På elvestrekningene utenom
disse partiene er det sporadiske forekomster av aure, men ikke egne bestander. Redusert vannføring vil
gi lengre perioder med redusert vanndekning i elven sammenlignet med naturtilstanden. For store deler
av strekningen er fisken i elven lokalisert til områder med høler eller loner som ved Fivelhola og Flyane.
Det er derfor ventet at redusert vannføring bare vil gi liten negativ virkning på fisken i elven.
Henjaelvi, anadrom del
Elven har en bestand av sjøaure, og sporadisk forekomst av laks. Elvestrekningen på den anadrome
strekningen er stort sett grunn og relativt store deler av elven vil bli tørrlagt ved lav vannføring noe som
kan gi redusert fiskeproduksjon.
Tabell 1. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser
Strekning

Verdi
Liten

Middels

Virkning (omfang)
Stor

Store
Trastadalsvatnet

--------------------------

Henjaelvi, ikke
anadrom

--------------------------

Henjaelvi, anadrom

--------------------------



Stor neg.

Liten / ingen

Stor pos.

--------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------




--------------------------------------------------------



Konsekvens
Liten negativ ( - )
Liten negativ ( - )
Middels negativ ( -- )



Avbøtende tiltak, terskler
På ikke anadrom strekning er fisken lokalisert til områder med høler eller loner og terskler vil trolig ha
svært liten betydning for fiskeproduksjonen. På anadrom strekning vil terskler kunne være gunstig for å
øke det vanndekte arealet for ungfiskproduksjon, men vil også sikre bedre oppholdsplasser for voksen
fisk. Tersklene kan også med riktig utforming kunne gi gode gyteplasser for den anadrome fisken i
vassdraget.
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KRAV TIL SUPPLERENDE UNDERSØKELSER
Det blir her gitt en oppsummering av de momenter som NVE ville ha undersøkt og vurdert i denne
tilleggsrapporten.
STORE TRASTADALSVATNET
•

Kartlegging av fiskebestanden og gyteforholdene i vatnet. Virkning av reguleringen på
fiskebestanden og rekrutteringen beskrives, aktuelle avbøtende tiltak skisseres.

FISKEBESTANDER, VANDRINGSFORHOLD, GYTE OG OPPVEKSTOMRÅDER
•

Beskrivelse av fiskebestanden i Henjaelvi, spesielt med fokus på områdene oppstrøms
Fivelhola.

•

Vurdere gyte-, oppvekst- og vandringsforhold, samt konkret vurdering av virkning som følge
av redusert vannføring på ikke anadrom strekning.

•

Kartlegging av gyte- og oppvekstforholdene på anadrom strekning.

•

Konsekvensene for fisk skal beskrive både med og uten bygging av terskler som avbøtende
tiltak.

Rådgivende Biologer AS

4

Rapport 1358

OMRÅDEBESKRIVELSE
STORE TRASTADALSVATNET
Store Trastadalsvatnet ligger øverst i Henjavassdraget (077.5Z) i Leikanger kommune, 1013 moh.
Innsjøen har et areal på 0,84 km². Det kommer inn flere innløpsbekker rundt innsjøen. Store
Trastadalsvatnet ble regulert av kommunen i 1932, for å sikre drikkevannsforsyningen og
landbruksvann til Systrond. Reguleringen er 4,5 m. Overløpet renner ut på siden av demningen og
danner en naturlig elv når magasinet er fullt. Tappingen fra magasinet utføres manuelt og det blir bare
tappet i perioder med langvarig tørke, det normale er at magasinet er fullt. I forbindelse med den kalde
og nedbørsfattige vinteren i 2001 ble det tappet ned ca 3 meter.
Innsjøen ble prøvefisket med 14 garn i 1982, det ble den gang fanget 12 aure, fisk over ett kilo
dominerte i fangsten. Det ble konkludert med at bestanden var tynn og dominert av eldre individ, og at
grunnen til sviktende rekruttering var tørrlegging av gytearealer i forbindelse med regulering (Holsen
1984), det ble anbefalt fiskeutsetting, dette ble trolig gjennomført men det er nå mer enn 10 år siden
det har vært satt ut fisk i innsjøen (Malén Røysum, pers medd.).

6

5

4
Figur 1. Kart for Store
Trastadalsvatnet i Leikanger.
Områder som ble elektrofisket eller
synfart er angitt med nummererte
sirkler. Stedene der det ble satt garn
er avmerket.
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METODER
Innsjøen ble garnfisket 11. - 12. august 2010 med åtte enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 08 meter, det ene av disse garnene ble satt på ett grunnområde midt i innsjøen. I tillegg ble det fisket
med en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-33 meter (figur 1). Innløpsbekkene,
deler av strandsonen og utløpsbekken ble elektrofisket eller vurdert med hensyn på potensiale som
gyteområder. Det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 33 meters dyp. Det varierte fra pent vær til regn
under prøvefisket.
Rådgivende Biologer AS
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RESULTAT
Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 35 aure. Fisken varierte i lengde fra 10,3 til 41,4 cm, med en
gjennomsnittslengde på 24,8 (± 9,3) cm. Vekten varierte fra 10 til 661 gram, snittvekten var 213
(±214) gram, og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,96 (±0,06), de yngste og eldste
aldersgruppene hadde lavest kondisjonsfaktor.
57 % av auren hadde rød kjøttfarge, alle var over 21 cm, 20 % hadde lyserød kjøttfarge, mens resten
var hvit i kjøttet. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning er 4 år for hannauren og sju år for
hunnauren. Det ble fanget få hunnaure eldre enn fem år, så dette målet er litt usikkert, men alle
femårige hunnaure var umodne. Den minste kjønnsmodne auren var en 19,6 cm lang hann på fire år.
Fire av aurene hadde deformerte finner, men skjell og otolitter bar ikke preg av at fiskene var satt ut.
Fiskene med deformiteter i finnene fordelte seg på tre ulike årsklasser.
Tabell 2. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standard avvik og antall hanner
og hunner og andel kjønnsmodne fisk i hver aldersgruppe for de ulike aldersgruppene av aure fanget i
Store Trastadalsvatnet 12. august 2010.
Alder
Årsklasse
Antall
Lengde
(cm)
Vekt
(g)
K-faktor
Hunner
Hanner

snitt
sd
snitt
sd
snitt
sd
antall
% modne
antall
% modne

3+
2007
7
13,4
1,9
23
9
0,92
0,04
4
0,0
3
0,0

4+
2006
10
20,2
3,7
86
38
0,95
0,05
5
0,0
5
60,0

5+
2005
10
26,5
3,4
188
81
0,96
0,07
8
0,0
2
100,0

6+
2004

7+
2003

4
37,3
2,4
522
96
1,00
0,05
0
4
100,0

8+
2002

1
35,7

9+
2001

2
40,5
0,4
657
6
0,99
0,02
0
2
100,0

506
1,11
1
100,0
0
-

Totalt

1
41,4

35
24,8
9,3
213
214
0,96
0,06
19
10,5
16
68,8

626
0,88
1
100,0
0
-

Lengde for de ulike årsklassene viser at det er relativt god vekst fra fisken er tre år til den blir seks sju år da den stagnerer i vekst, ved en lengde rundt 40 cm (figur 2). Gjennomsnittlig tilvekst de fire
første årene er relativt lav. Maksimalstørrelsen på fisken i innsjøen og vekststagnasjon ved en lengde
rundt 40 cm og relativt høy kjønnsmodningsalder viser at bestanden er relativt fåtallig.
450
400

Trastadalsvatnet

Figur 2. Vekstkurve basert på gjennomsnittlig
lengde, med standard avvik ved avsluttet
vekstsesong (blå) for aure fanget i Store
Trastadalsvatnet 12. august 2010.

Fiskelengde (mm) _

350

1

10

250
150

2
1

10

300
200

4

7

100
50
0
0+ 1+ 2+ 3+ 4+

5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+

Alder (år)

Rådgivende Biologer AS

6

Rapport 1358

Aldersfordelingen for auren i Store Trastadalsvatnet viser at fisken stammet fra årsklassene fra
perioden 2001 til årsklassen fra 2007. Årsklassene fra 2005 og 2006 ser ut til å være tallrike, mens det
er fanget relativt få yngre aure i garnene (figur 3).
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Figur 3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Store Trastadalsvatnet
12. august 2010. I figuren over aldersfordelingen er forventet aldersfordeling i bunngarnene i innsjøer
som ligger høyere enn 750 moh. markert med prikker.
Det var fisk i alle bunngarnene, med unntak av de to bunngarnene som sto ytterst i lenken, som var
tomme. Fangsten i bunngarnene som sto innerst var fra en til ni aure og den gjennomsnittlige fangsten
per bunngarnnatt var 3,1, eller 3,9 for garnene som sto i strandsonen. Siktedypet var 17 meter under
prøvefisket.
De fleste fiskene hadde spist plankton, men fjærmygg var også relativt vanlig, enkelte hadde også
bunndyr i magen. Det var ikke synlige innvollsparasitter i noen av fiskene.
Elektrofiske
I utløpet (1) av Store Trastadalsvatnet ble 30 m² elektrofisket nedstrøms utløpsterskelen og 40 m²
ovenfor utløpsterskelen. Ovenfor terskelen er substratet sammensatt av sand, grus og stein, langs land
er det bart fjell, det vokser relativt mye mose på bunnen og 80 % av arealet er mosedekt. Det finnes
flere områder med egnet gytesubstrat ned mot ca 2 m dybde ca 20 meter inn i innsjøen. Nedenfor
terskelen ble det ikke fanget fisk, mens det ble fanget 8 aure oppstrøms, alle var trolig ettåringer.
Vanntemperaturen under elektrofiske var 13,2 °C, og det var liten vannføring og rolig strøm.
7

Trastadalsvatnet

6

Utløp (1)

Strand (2)

8

10

Strand (5)

Figur 4. Lengdefordeling for aurene som ble
fanget ved elektrofiske i gytebekkene til Store
Trastadalsvatnet 11. august 2010.
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Figur 5. Utløpet fra Store
Trastadalsvatnet, med demning til høyre i
bilde. 11. august 2010.

Et område på ca 150 m² langs strandsonen (2) vest for utløpet ble elektrofisket, her ble det fanget tre
aure fra 5 til 13 cm.
Innløp (3) var tilnærmet tørt, det renner bratt inn i innsjøen og er ikke egnet som gyte- eller
oppvekstområde for aure.
Et område (4) på 150 m² vest i innsjøen ble elektrofisket i strandsonen. Her ble det ikke fanget eller
observert fisk.
Innløpene i nordvest (5) ble elektrofisket uten at det ble observert eller fanget fisk, det er lite trolig
gyting i disse bekkene. Ved elfiske i strandsonen i dette området over et areal på 150 m² ble det fanget
en aure på 8,7 cm, i tillegg ble det observert tre større aure.
Innløpsbekk (6) kommer bratt inn i innsjøen og har ikke gyte- eller oppvekstforhold.

Figur 6. Innløpsbekk (5) og (6) 11. august 2011. Elvene renner bratt inn i innsjøen og er ikke egnet som
gyteområder for fisk.
Rådgivende Biologer AS
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VURDERING
Store Trastadalsvatnet har en relativt tynn bestand av aure. Fiskens kondisjon er normal, den årlige
tilveksten er relativt lav de første årene, men øker fra fisken blir tre år og er relativt bra fram til den
stagnerer når fisken er seks til sju år og rundt 40 cm. Det er nesten årlig rekruttering i innsjøen.
Utløpet er det viktigste og trolig den eneste gytelokalitet i innsjøen. I utløpsosen er det gytemuligheter
ned til 2 meters dyp. En del fisk hadde deformerte finner, dette kan være et resultat av at eggene har
hatt dårlig oksygentilførsel før klekking.
8
7

Elv

Stand

Insjø

Figur 7. Lengdefordeling for aurene
som ble fanget ved elfiske i bekken og
i strandsonen og under garnfisket i
Store Trastadalsvatnet 11. og 12.
august 2010.
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HENJAELVI, IKKE ANADROM DEL
FISKEBESTANDER, VANDRINGSFORHOLD, GYTE OG OPPVEKSTOMRÅDER
Traståna frå Store Trastadalsvatnet til samløp med Henjaelvi
Nedstrøms demningen i utløpet av Store Trastadalsvatnet er elven relativt flat de første hundre meter
før den faller bratt og passerer første vandringshinder (figur 9). Neste vandringshinder følger et par
hundre meter lenger nede og er et vedvarende stryk som renner vest for Vetle Store Trastadalsvatnet
(figur 9). Elven renner så roligere fram mot neste vandringshinder (figur 8) og faller så bratt utfor til
samløpet ved Nyastølen. Størstedelen av denne strekningen er vedvarende stryk, men noen mindre
høler finnes. I denne delen av vassdraget er elven 2 til 4 m bred og har substrat av stein. Det er trolig
aure i roligere parti av elven, og små lommer med gytesubstrat finnes, men leveområdene for aure er
små, og fisken som finnes her er aure som har sluppet seg ned fra Trastadalsvatna.

Figur 8. Traståna 12. august 2010.
Fra samløp ved Nyastølen til Flyane
På den øverste delen av denne strekningen er elven stri og renner hovedsakelig i stryk. Det er flere
permanente vandringshinder for fisk på strekningen (figur 9), men også parti som er vandringshinder
under spesielle vannføringer. Noen steder går elven i flere løp. I området rundt samløp med Reiseteåi
(figur 9) er elven roligere og her finnes noen høler. Elven er 6 til 20 m bred i dette området og har
substrat av stein og blokk med sand og grusflekker innimellom. Som for området oppstrøms kan en
finne små lommer med gytesubstrat, men her er begrenset med områder som er egnet som leveområde
for aure. Fisken i området er delvis reprodusert på strekningen, men er trolig dels fisk som har sluppet
seg ned fra innsjøer oppstrøms.
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Figur 9. Øvre del av Henjaelvi. Gule
streker markerer vandringshinder.
Elven ble synfart 11. og 12. august
2010.

Flyane og Fivelhola
I området Fivelhola og Flyane flater elven ut og vider seg ut til bredder på 30-40 m og dyp på opptil 2
m. Noen steder går elven i flere løp. Det er små stryk mellom de roligere partiene, men fisken kan
passere disse på de fleste vannføringene. Bunnsubstratet består av stein og grus som var lite grodd.
Området har store arealer med gyte- og oppvekstområder for aure, og er så stort at en bestand av aure
kan leve her.
Rådgivende Biologer AS
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For å vurdere fiskebestanden samlet vi inn fisk ved hjelp av garn og elektrisk fiskeapparat i dette
området 12. august 2010. Det var pent og stille vær, vannføringen var middels høy etter regn de
foregående dagene og vanntemperaturen i elven var 14,1 ˚C. Det ble observert stimer av aure i hølene
da vi undersøkte elven.

Figur 10. Over: Ved Flyane og Fivelhola er det
flere naturlige terskler som sikrer god vanndekning
ved lav vannføring.
Høyre: Henjaelvi med Flyane, Fivelhola og
Rukandefossen 12. august 2010.
Totalt ble et område på 500 m2 i områdene Flyane og Fivelhola overfisket med elektrisk fiskeapparat.
Fangsteffektiviteten var lav på grunn av høy temperatur og lav ledningsevne i vannet. De resterende
fiskene fanget vi i bunngarn som stod ute noen timer i hølene på dagtid. Innsamlingen av fisk påviste
aure i størrelsesområdet 33 mm til 190 mm (figur 11).

Aure, Flyane - Fivelhola

Figur 11.
Lengdefordelin
gen til aurene
vi samlet inn i
området
Flyane –
Fivelhola 12.
august 2010.
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Fangstene viste av alle forventede størrelsesgrupper er representert i området (figur 11). Årsyngelen er
i overkant av 30 mm lange og ettåringene er rundt 80 mm lange. Fire av fem aure lengre enn 151 mm
som vi fanget var kjønnsmodne. Den korteste kjønnsmodne hunnauren var 168 mm lang. Dette viser at
aurene i området kjønnsmodner tidlig og stagnerer i vekst i størrelsesområdet rundt 20 cm. Grunnen til
den relativt tidlige vekststagnasjonen er næringssituasjonen. Noen aure kan slå over på fiskediett og
klare å vokse seg større, men slike fisk vil være relativt sjeldne.
Fra utløp Fivelhola til starten av lakseførende strekning
Fra utløpet av Fivelhola til Rukandefoss renner elven i vedvarende stryk og Rukandefossen er et
permanent vandringshinder for fisk. Som et hygienetiltak er det fiskeforbud på området fra
Rukandefoss til inntaket til vannverket. Elva renner videre i stryk og passerer nye vandringshinder 200
m og 300 m nedstrøms fossen. 100 m nedstrøms innløpet av Hjellanda er det en strekning på omtrent
100 m med roligere strøm og en liten høl. Omtrent 400 m nedstrøms innløpet fra Hjellanda, der elven
er delt av en holme i elva, finnes et parti med vekslende stryk og roligere parti som varer nesten ned til
innløpet fra Kinnagrovi. Deretter blir elven igjen brattere og striere, spesielt frå området ved innløpet
av Høgalofta, og renner slik fram til vannverksinntaket som ligger ved veibommen. Mellom
vannverksinntaket og fram til Henjefossen renner elva i stryk, med noen høler av varierende størrelse
mellom. Henjefossen er permanent vandringshinder for fisk. Etter fossen renner elva i stryk ned til
neste bro der det er et stryk/en foss som er permanent vandringshinder. Elva flater så ut øverst på
lakseførende strekning.
På området fra Fivelhola til øverst på lakseførende strekning er det i tillegg til permanente
vandringshinder, også flere parti som er vandringshinder ved spesielle vannføringer. Bunnsubstratet er
relativt likt på hele strekningen, med stein og grus, og små lommer med sand, men noen steder er det
også parti med fjellbunn.
Oppsummering
Det er bare området Flyane til utløpet av Fivelhola som er et sammenhengende større område der det
er forhold som er stabile nok til at det kan være et permanent leveområde for en aurebestand. Her
finnes større områder med stabilt gytesubstrat. Fiskebestanden består av aure som i hovedsak
kjønnsmodner og stagnerer i vekst ved relativt ung alder.
Utenom dette området framstår ingen områder, av den ikke lakseførende delen av Henjaelvi, som gode
leveområder for en aurebestand. Det er stadig mer og mindre permanente vandringshinder for fisk i
elven. Dette fragmenterer mulige sammenhengende leveområder for aure. Inn imellom finnes små
flekker med gyte- og oppvekstområder, men disse er ikke store nok til en aurebestand. Aure kan finnes
i størstedelen av Henjaelvi, men utenom strekningen Flyane-Fivelhola er dette i stor grad fisk som har
sluppet seg ned fra oppstrøms innsjøer.
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Figur 12. Nedre del av Henjaelvi. Gule
streker markerer vandringshinder. Gul
sirkel markerer vannverksinntaket. Elven
ble synfart 12. september 2010.
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HENJAELVI, ANADROM DEL
METODE
Den anadrome strekningen ble bonitert med henblikk på fysiske forhold med spesiell vekt på
vannhastighet, vanndybde, bunnsubstrat og gyteområder. Basert på skjønnsmessige vurderinger ble
vannhastigheten plassert i en av de fem kategoriene:
1) Foss - markert fall og svært høy vannhastighet
2) Stritt stryk - vannhastighet > 1 m/s, betydelig fallgradient
3) Moderat stryk - liten fallgradient, hastighet 0,5-1 m/s
4) Sakteflytende - lav vannhastighet 0,2-0,5 m/s
5) Stillestående - vannhastighet 0-0,2 m/s
Vanndypet ble skjønnsmessig vurdert og delt i grunnere enn 50 cm, mellom 50 cm og 150 cm og
dypere enn 150 cm. Større områder som ikke var vanndekt, tørrfallsområder, ble også registrert.
Bunnsubstratet ble delt inn i fem kategorier og ble basert på en modifisert Wentworth skala:
1) Finsubstrat - fin grus, sand, silt, leire med partikkelstørrelse < 2 cm
2) Grus - Partikkelstørrelse 2-16 cm
3) Stein - Partikkelstørrelse 16-35 cm
4) Stor stein og blokk - Partikkelstørrelse > 35 cm
5) Bart fjell
Større potensielle gyteområder ble markert.
BONITERING
Den anadrome strekningen i Henjaelvi er 550 m lang. Vanndypet i elven var ved befaring den 12.
august 2010 stort sett grunnere enn 50 cm. Noen mindre partier med dypere vann ble registrert midt på
den anadrome strekningen og helt øverst i hølen under fossen som er oppvandringshinder (figur 14).

Figur 13. Nedre del av anadrom del i Henjaelvi den 12. august 2010.
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Vannhastigheten var stort sett moderat, men små partier med stri vannføring ble registrert samt et parti
med relativt rolig vannføring nederst. Substratet var hovedsakelig bestående av stein i ulike størrelser.
Det er ingen områder i elven som framstår som markerte eller større, gode gyteområder. Det er derfor
sannsynlig at fisken gyter relativt spredt i elven på små områder med egnet gytesubstrat. Deler av
strekningen har forbygninger langs siden, i nedre del av elven er det stort sett glissen kantvegetasjon,
mens det i den øvre delen er noe tettere kantvegetasjon.

Figur 14. Boniteringskart for vanndyp, vannhastighet og substrat i Henjaelvi.
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VERDI, VIRKNING OG KONSEKVENS
STORE TRASTADALSVATNET
Trasdalsvatnet har en relativt tynn bestand av aure. Bestanden er etablert ved utsettinger og er påvirket
av utsettinger inntil for ca 10 år siden. Det viktigste og sannsynligvis eneste gyteområde er i utløpet av
innsjøen, ved fullt magasin er det gode gyteforhold i utløpsosen. Ved nedtapping av magasinet tørrlegges
disse områdene i økende grad og vanngjennomstrømningen reduseres. Ved nedtapping større enn 2
meter vil det trolig ikke være rekruttering av aure til innsjøen.

HENJAELVI, IKKE ANADROM DEL
Henjaelvi har i områden ved Fivelhola og Flyane egne bestander av aure, på elvestrekningene utenom
disse partiene er det sporadiske forekomster av aure, men ikke egne bestander. Redusert vannføring vil
gi lengre perioder med redusert vanndekning i elven sammenlignet med naturtilstanden. For store deler
av strekningen er fisken i elven lokalisert til områder med høler eller loner som ved Fivelhola og Flyane.
Det er derfor ventet at redusert vannføring bare vil gi liten negativ virkning på fisken i elven.

HENJAELVI, ANADROM DEL
Elven har en bestand av sjøaure, og sporadisk forekomst av laks. Elvestrekningen på den anadrome
strekningen er stort sett grunn og relativt store deler av elven vil bli tørrlagt ved lav vannføring noe som
kan gi redusert fiskeproduksjon.
Tabell 3. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser
Strekning

Verdi
Liten

Middels

Virkning (omfang)
Stor

Store
Trastadalsvatnet

--------------------------

Henjaelvi, ikke
anadrom

--------------------------

Henjaelvi, anadrom

--------------------------



Stor neg.

Liten / ingen

Stor pos.

--------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------




--------------------------------------------------------



Konsekvens
Liten negativ ( - )
Liten negativ ( - )
Middels negativ ( -- )



AVBØTENDE TILTAK, TERSKLER
På ikke anadrom strekning er fisken lokalisert til områder med høler eller loner og terskler vil trolig ha
svært liten betydning for fiskeproduksjonen. På anadrom strekning vil terskler kunne være gunstig for å
øke det vanndekte arealet for ungfiskproduksjon, men vil også sikre bedre oppholdsplasser for voksen
fisk. Tersklene kan også med riktig utforming kunne gi gode gyteplasser for den anadrome fisken i
vassdraget.
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