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SAMMENDRAG:
Det ble ikke påvist skader på laksefisk og heller ikke vesentlige skader på andre truete eller ressursmessig viktige
fiskebestander ved de første to undervannssprengningene i Raudbergbukta i Lærdalsfjorden. Det var imidlertid
omfattende dødelighet på små stimfisk i en sone på ca. 120 meter fra sprengstedet. Anslagsvis døde i størrelsesorden
5.000 - 10.000 småfisk ved første sprengning og omtrent en tidel så mange ved den andre. Dette var omtrent likelig
fordelt mellom brisling og hvitting. Skader på svømmeblæren var den hyppigst forekommende skaden, og dernest
skader på milten.

Garnfangstene bekreftet at det var lite eller ikke laksefisk i området under sprengningene. Det var også lite av andre
utnyttbare fiskebestander. Skremming med luftkanon hadde tilsynelatende noe effekt på stimene med småfisk, men
dette er mer uklart for større enkeltfisk. Uansett viste det seg at skremmming med luftkanon ikke forhindret skader
på fisk, selv ved slike relativt små sprengninger. Omfanget av skader på laksefisk i Raudbergbukta vil i størst grad
avhenge av hvor langt ut på våren en holder på med sprengninger.
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- Fish damages
- Underwater explosions
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FORORD

Rådgivende Biologer har på oppdrag fra Statens Vegvesen, Sogn og Fjordane, overvåket og vurdert skadeomfang
på fisk i Lærdalsfjorden ved de to første av en serie undervannssprengninger i Raudbergbukta. Sprengningene
utføres for å få tunnelmasse som tippes i fjorden til å sette seg. Det er tenkt gjennomført sprengninger i perioden fra
høsten 1993 til forsommeren 1994.

Vegvesenet har av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelingen, fått en del pålegg i forbindelse med
sprengningene. Det er blant annet stilt krav om at det skal gjennomføres skremming av fisk før sprengningene, og
at skadeomfanget på fisk ved sprengningene og effekten av skremmingen skal overvåkes og dokumenteres. En er
særlig redd for skader på laksebestanden i Lærdalselva. Erfaringene etter de to første sprengningene rapporteres her.

Forekomst av fisk i det aktuelle området ble undersøkt ved prøvegarnfiske natten før de første sprengningene, samt
ved ekkoloddregistreringer. I tillegg ble de fysiske forhold i fjorden (temperatur- og saltholdighetsprofiler) undersøkt
på sprengningsdagen. Effekten av skremming av fisk med luftkanon ble undersøkt ved ekkoloddregistreringer før
og etter. Skadeomfang på fiskebestandene ble undersøkt ved innsamling av oppflytt fisk etter sprengningene, og et
utvalg av dem ble obdusert for registrering av skader. I tillegg ble effekten det utlagte plastskjørtet har på spredning
av partikler fra tunnelmassene undersøkt ved måling av siktedyp.

Undersøkelsene av fysiske skader på et utvalg av de fisk som fløt opp etter sprengningene ble gjennomført i
samarbeid med veterinærer og fiskebiologer i Aqua-lab A/S.

Rådgivende Biologer takker for oppdraget.

Bergen, 17.november 1993.
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SAMMENDRAG
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Det ble ikke påvist skader på laksefisk og heller ikke vesentlige skader på andre truete eller ressursmessig viktige
fiskebestander ved de første to undervannssprengningene i Raudbergbukta i Lærdalsfjorden. Det var imidlertid
omfattende dødelighet på små stimfisk i en sone på ca. 120 meter fra sprengstedet. Anslagsvis døde i størrelsesorden
5.000 - 10.000 småfisk ved første sprengning og omtrent en tidel så mange ved den andre. Dette var omtrent likelig
fordelt mellom brisling og hvitting. Så godt som alle disse var mellom 11 og 17 cm lange. Av andre fiskearter ble
det kun funnet tre småtorsk og to hyser. Disse noe større fiskene ble funnet helt inne med sprengstedet, og kun ved
første sprengning. I større avstand enn 60 meter fra sprengstedet var det kun hvitting som fløt opp. 

Av makroskopiske skader på de fiskene som fløt opp etter sprengningene, var det svømmeblæren som hyppigst
hadde blitt ødelagt. 95% av fiskene hadde skader på svømmeblæren, og 55% hadde skader på milt. Ellers var ytre
blødninger, ved finnerøtter og i eller rundt øyet, relativt vanlig.

Garnfangstene bekreftet at det var lite eller ikke laksefisk i området på det aktuelle tidspunkt. De viste også at det
på denne tiden av året i dette området er lite fisk av de arter som vanligvis utnyttes til mat. Et unntak er sild, men
disse virker å stort sett holde seg noe lenger borte fra sprengstedet. 

Skremming av fisk med luftkanon så ut til å ha en viss effekt på fisken i området, men det var ikke tilstrekkelig til
å forhindre skader. Det virket som om en del av fiskestimene hadde trukket lenger bort fra sprengstedet etter
skremmingen med luftkanon, men dette var ikke statistisk signifikant. Ettersom det var såpass lite pelagiske
enkeltfisk i området rundt Raudbergbukta i det aktuelle tidsrommet, gir ikke resultatene noe entydig bilde av hvordan
de reagerte på skremmingen. Det er håp om at laksefiskene vil være lettere å skremme bort med luftkanon, ettersom
de er mer hurtigsvømmende og mer vare enn de marine artene.

Skjørtet som er lagt ut for å begrense spredningen av finpartikulært materiale fra tippområdet ser ut for å virke langt
på vei etter hensikten. Det forhindrer effektivt spredning av grums i de øverste meterne av vannsøylen, slik at
laksefisk ikke vil bli negativt påvirket, f.eks. ved irritasjoner av gjellene. 

Disse to første sprengningene var utført med relativt små ladninger. Dessuten ble ladningene plassert i rør inne i
fyllingene. En kan vente skader på fisk over større områder senere, spesielt når en starter sprengninger med rettede
ladninger utenfor fyllingen. Skader på vesentlige fiskeressurser vil en imidlertid antagelig først kunne få når laks
og sjøaure begynner å vandre ut igjen fra Lærdalselva. Den mest avgjørende faktoren for hvor stor samlet skade
sprengningene i Raudbergbukta vil få for bestandene av laksefisk i Lærdalselva, vil antagelig være hvor tidlig en
kan gjøre seg ferdig med sprengningene våren 1994. Hovedmengden laks vil ventelig komme først ved vårflommene
i mai, men det er fare for at en del sjøaure vil komme til å oppholde seg rundt osen av Lærdalselva tidligere på året.
Det er imidlertid håp om at laksefiskene i større grad vil bli skremt bort av luftkanon og tippvirksomheten i
Raudbergbukta.
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FISKEBESTANDER I SPRENGNINGSOMRÅDET

De mest utbredte fiskeartene i Raudbergbukta under de første sprengningene, i oktober 1993, virket å være brisling
og små hvitting (tabell 1). Begge disse artene opptrådte i store stimer, noe en kunne registrere både i garnfangstene
og ved ekkolodding. Det er også mye sild innerst i Lærdalsfjorden, men disse holder seg sannsynligvis hovedsakelig
litt lengre ute, på dypere vann. Av større fisk var det hovedsakelig pigghå, og ellers noen få torskefisk og flyndrer
(tabell 1). Med unntak av sild og rødspette virker det i dette området på denne tiden av året å være lite fisk som er
interessant for hobbyfiskere. Brisling og pigghå er imidlertid arter som kan tenkes å utnyttes av yrkesfiskere.

Det var ikke tegn til at det oppholdt seg laksefisk i Raudbergbukta under sprengningene, ettersom det verken ble
fanget noen under prøvegarnfisket eller funnet noen etter sprengningene. Det ble imidlertid observert mange små
sjøaurer på ca. 10 - 12 cm lengde i bukten innenfor Lærdal Turisthotell, ved småbåthavnen. Denne grunne lagunen
virker å være et godt habitat for aure, og det sies å være vanlig at det oppholder seg små individer der.

Ved prøvegarnfisket fra 27. - 28. oktober, dvs. natten før de første sprengningene, ble det benyttet i alt seks garn.
Garnene ble fordelt likt mellom to områder som lå henholdsvis 150 og 300 meter fra sprengingsstedet, dvs. på en
linje rett ut fra Raudbergbukta. Fire vanlige trollgarn med maskevidde 52 mm og lengde og dybde på henholdsvis
27,5 meter og 2 meter ble satt langs bunnen på dyp varierende fra 10 til 35 meter. To garn med lengde 42 meter og
dybde 6 meter ble hengt opp i overflaten. Disse var satt sammen av biter av garn med maskevidder 6,25, 8, 10, 12,5,
16,5 22, 25, 30, 33, 38, 43, 50, 60 og 75mm. Garnene sto ute fra ca. kl. 17 til ca. kl. 9, dvs. 16 timer.

Det ble fanget omtrent like mange fisk ved de to avstandene fra sprengstedet (tabell 1). Det var likevel en tendens
til mer flyndrer nærmest, og alle sildefiskene ble fanget i de ytterste garnene. Dette kan være tilfeldig, ettersom det
ved sprengningene ble funnet mye død brisling helt inne i Raudbergbukta. Stort sett kan en ikke på bakgrunn av
disse tallene trekke noen konklusjon om forskjell i mengde av de forskjellige artene ved disse to avstandene fra
sprengstedet. Imidlertid underbygger fordelingen av sild mellom de to stedene og det at det ikke ble funnet skadet
sild under sprengningene lokalkjente hobbyfiskeres påstand om at denne arten hovedsakelig holder seg på dypere
vann litt lenger ute i fjorden.

TABELL 1. Antall individer av de forskjellige arter av fisk som ble fanget under prøvegarnfisket i Lærdalsfjorden
natten mellom 27. og 28.oktober 1993. Fangsten er delt opp mellom de to områdene som garnene stod på, - 150 og
300 meter fra strandlinjen i Raudbergbukta.

ART 150 METER FRA 300 METER FRA TOTALT
Brisling 0 8 8
Sild 0 14 14
Hvitting 62 46 108
Hyse 1 0 1
Rødspette 4 0 4
Skrubbe 4 1 5
Pigghå 5 6 11

TOTALT 76,00 75,00 151,00

SILDEFISKER

Det ble fanget 14 sild og 8 brisling i prøvegarnene. Alle disse ble fanget i det ytterste flytegarnet, dvs. 300 meter
fra sprengstedet. Sildene var fra 11,5 til 24 cm lange, med snitt på 17 cm. Brislingene var fra 8,5 til 12,5 cm lange,
med snitt på 10,4 cm.

TORSKEFISKER

Det ble fanget 108 hvitting og 1 hyse i garnene. De fleste ble fanget i flytegarnene, og 63 av disse fiskene, dvs. litt
over halvparten, ble fanget i de garnene som sto nærmest sprengstedet. Hysen var 41,5 cm lang og veide 659 gram.
Hvitttingene var fra 10,5 til 31,5 cm lange, med snitt på 16 cm. Det ble ikke fanget torsk i garnene, men ettersom
det fløt opp tre små individer helt inne med sprengstedet kan en anta at det er noen få som holder seg langs land i
området.



7



8

0

10

20

30

40

50
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

temperatur salt-
holdighet

FLYNDRER

Det ble fanget fire rødspetter og fem skrubber på de to trollgarnene, men kun den ene skrubben var på det ytterste
garnet. De andre åtte flyndrene ble fanget på det garnet som sto kun 150 meter fra sprengstedet. De fire rødspettene
var fra 22 til 49 cm lange, med snitt på 39,5cm. De to største veide 1,3 - 1,4 kg. De fem skrubbene var mellom 23
og 27,5 cm lange, med snitt på 27cm.

PIGGHÅ

Det ble fanget i alt 11 pigghå, fordelt med fem på trollgarnet som sto nærmest sprengstedet og seks på det ytterste.
De var mellom 61 og 105 cm lange, med snitt på 77 cm. Den største veide 5,1 kg.

FYSISKE FORHOLD I FJORDEN UNDER SPRENGNINGENE

Det var nærmest vindstille innerst i Lærdalsfjorden under begge sprengningene, med bølgehøyde mellom 0 og 5
centimeter. Skiktningsmønsteret i fjorden var dominert av et tynt lag på kun ca. 40 cm med kaldt vann med lav
saltholdighet øverst (figur 1). I overflaten var det 4,4oC og 3,7 promille salt. Under dette var det et overgangslag ned
til ca. 20 meters dyp hvor saltholdigheten steg fra 22 til 27 promille, og temperaturen fra 6,5 til 11,5oC. Derfra og
ned til bunnen ved ca. 50 meter var vannet relativt homogent med saltholdighet svakt økende til 28 promille og
temperaturen svakt synkende til 10oC (figur 1). 

FIGUR 1. Temperatur-
og saltholdighetsprofil
midt i fjorden utenfor
Raudbergneset i Lærdal
28.oktober 1993.
Målingene er utført med
YSI-instrumenter med
nedsenkbare sonder.
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PRØVESKREMMING AV FISK

Prøveskremmingen med luftkanon ble gjennomført 27.oktober 1993, altså dagen før de første
undervannssprengningene. Det ble avfyrt fem skudd i en periode på 10 minutter. Ladningen økte gradvis fra 80 til
150 bar. Skuddene ble avfyrt fra vestenden av trebryggen som ligger lengst vest av de bryggene som ligger øst i
Raudbergbukta. Dette er 50 - 80 meter fra der ladningene for de første sprengningene ble lagt.

Ekkoloddregistreringene ble gjennomført i løpet av en time før skremmingen med luftkanon og en halv time etterpå.
Det ble kjørt med jevn fart i buete transekter med jevn avstand fra sprengstedet, slik at hele disse sektorene ble
loddet. Det ble kjørt ekkoloddtransekter for hver 50 meters avstand opp til 400 meter fra sprengstedet, men det var
ikke mulig å ekkolodde nærmere enn 100 meter på grunn av at det er lagt ut en plastgardin med tilhørende
oppankringsflåter og tauer rundt sprengstedet. På grunn av at de forskjellige avstandsbuene fra sprengstedet øker
gradvis i lengde med økende avstand, ble det loddet opp varierende strekninger. Ved avstand 100 meter fra
sprengstedet ble det loddet opp 270 meter, og strekningen økte gradvis til 620 meter ved avstand 400 meter.
Tilsammen ble det loddet opp en strekning på 3,2 km ved hver av de to registreringstidspunktene. Det ble benyttet
et Furuno FE 4300 skrivende ekkolodd.

Det ble registrert i alt 12 stimer og 30 støre enkeltfisk ved ekkoloddingene før prøveskremming med luftkanon, og
15 stimer og 25 større enkeltfisk etterpå. Fordelingen av fiskestimer før og etter skremmingen med luftkanon tyder
på at ihvertfall noen av dem har flyttet seg bort fra området som lå nærmere enn 200 meter fra sprengstedet (figur
2), men dette var ikke statistisk signifikant (Chi-kvadrattest). Når det gjelder enkeltfisk større enn ca. 200 gram er
bildet enda mer uklart. Stort sett kan det virke som om en del fisk har trukket utenfor sonen som ligger opp til 250 -
300 meter fra spreng-stedet etter skytingen med luftkanon, men det var samtidig en økning i antall fisk som oppholdt
seg i avstand rundt 150 meter fra (figur 3). Det kan være at en del større fisk har trukket ut fra området innenfor 100
meter fra sprengstedet, men ettersom det var så få slike fisk i området ved dette tidspunktet, er ikke tallmaterialet
stort nok til at det kan trekkes sikre konklusjoner om disse forholdene.

FIGUR 2. Antall fiskestimer pr.
100 meter ekkolodd-registrering
ved forskjellige avstander fra
sprengstedet i Raudbergbukta i
Lærdals-fjorden før og etter
skremming med luftkanon.

Ekkoloddregistreringene i forbindelse med prøveskremming av fisken i Raudbergbukta før de første sprengningene
tyder på at luftkanonen har en viss effekt. Ettersom det var lite pelagisk fisk av noen størrelse i området på det
aktuelle tidspunkt, er det imidlertid vanskelig å trekke bastante konklusjoner om hvor effektiv denne skremmingen
var. Det er tydelig at denne type skremming ikke på langt nær er 100% effektiv til å forhindre at fisk blir skadet,
ettersom det fløt opp såpass mye fisk på tross av at det ble avfyrt skudd med luftkanon før de to første
undervannssprengningene. Det er håp om at denne skremmemetoden er mer effektiv på laksefisk. Laks og sjøørret
er relativt lettskremte arter, og de er raske svømmere. 
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FIGUR 3. Antall store enkeltfisk
(> ca. 200 gram) pr. 100 meter
ekkolodd-registrering ved
forskjellige avstander fra
sprengstedet i Raudbergbukta i
Lærdals-fjorden før og etter
skremming med luftkanon.

Selve tippaktiviteten i Raudbergbukta virker å ha en viss skremmeeffekt i seg selv. Det ble ikke funnet en eneste
død fisk i en sone på 50 meter rundt der lastebilene nærmest kontinuerlig tømte tunnelmasse i sjøen, selv om dette
lå kun ca. 50 meter fra sprengstedet. Om det er det ekstra grumsete vannet eller selve lydbølgene under tippingen
som holder fisken borte, er imidlertid uklart.

SPRENGNINGENE

De to første sprengningene i Raudbergbukta ble utført 28.oktober 1993. Ladningene ble lagt i rør i steinfyllingene.
Disse rørene sto med ca. fem meters avstand, og på en linje parallelt med sjølinjen. Rørene var ca. 5 meter lange,
og sto loddrett ned i fyllingen ca. 1- 3 meter inne på tørt land.

Ved første sprengning var ladningene på tilsammen 11,5 kg. dynamitt, fordelt på fem rør med 2,3 kg i hver. De fem
ladningene ble detonert samtidig, kl. 10.50. Den andre sprengningen ble foretatt kl. 14.23. Da ble det brukt 7 rør med
like store ladninger i hver som ved første sprengning, slik at det totalt ble benyttet 16,1 kg. dynamitt. Denne gangen
ble ladningene sprengt i serie på tre ved at det var lagt inn en tidsforsinkelse på 0,5 - 1 sekund mellom hver
detonasjon. Disse rørene sto litt lengre inne i fyllmassene enn ved den første sprengningen.

SKREMMING AV FISK MED LUFTKANON FØR SPRENGNINGENE

Det ble gjort forsøk på å skremme bort fisk fra sprengområdet med luftkanon før avfyring av begge de to salvene
28.oktober 1993. Luftkanonen ble senket ca. to meter under overflaten fra den trebryggen som ligger ytterst i
Raudbergbukta, nærmest sprengstedet. Dette er omtrent 50 - 70 meter fra der sprengladningene ble avfyrt.

Ved den første sprengningen ble det avfyrt fire skudd med luftkanonen i løpet av fem minutter. Sprengningen ble
foretatt fem minutter etter siste skudd. De fire luftkanonskuddene hadde trykkladning på henholdsvis 80, 80, 140
og 80 bar. Ved den andre sprengningen ble det avfyrt seks skudd med luftkanonen, i løpet av seks minutter.
sprengningen ble foretatt to minutter etter siste skudd. De fem første luftkanonskuddene hadde trykkladning på
mellom 120 og 140 bar, og det siste et trykk på 40 bar.
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SKADER PÅ FISK

Det ble ikke funnet noen skadete laksefisk etter de to første undervannssprengningene i Raudbergbukta. En kan anta
at det ved 1. sprengning døde i størrelsesorden 5.000 - 10.000 marin småfisk, og ved 2. sprengning opp mot 1.000.
Dette anslaget bygger på at det etter 1.sprengning ble anslått å ha flytt opp nærmere 1.000 fisk, og etter 2.sprengning
nærmere 100. Det er vanlig at kun mellom 10 og 20% av den drepte fisken flyter opp etter skader fra
undervannssprengning (Larsen 1993). Mengdene død fisk utgjør en liten, uvesentlig del av de store mengdene små
stimfisk som var innerst i Lærdalsfjorden ved det aktuelle tidspunktet.

Ved den første sprengningen ble det samlet opp 66 døde eller skadete fisk (tabell 2), og observert omlag 10 ganger
så mange som var døde eller skadete. Mange ble raskt plukket opp av måker, og en del brisling svevde rundt i
overgangen mellom fersk- og brakkvann, ved ca. 0,5 meters dyp (figur 1). Ved den andre sprengningen ble det
samlet opp 65 døde eller skadete fisk (tabell 2), og kun observert noen få i tillegg. 

Av de skadete eller døde fiskene som ble samlet opp etter de to sprengningene, var over halvparten hvitting (tabell
2). Disse var mellom 7,5 og 19,5 cm, med snitt på 14,2 cm, og var derved litt mindre enn de som ble fanget på garn.
Hvitting var den eneste arten som ble funnet lenger vekke enn 60 meter fra sprengstedet, og virker å være den arten
som har tålt sjokkbølgene dårligst. Dette samsvarer med observasjoner om at det er fisk med lukket svømmeblære
som er mest utsatt ved undervannssprengninger (Falk & Lawrence 1973). Brisling har åpen, og pigghå og bunnfisk
har ikke svømmeblære.

Brisling var den arten som var nest mest hyppig funnet blant de døde fiskene som ble samlet opp etter sprengningene
(tabell 2), men det kan være at denne arten hadde de tallmessig største tapene. Mens hvittingene fløt høyt og urørlig
i overflaten, lå de fleste av de skadete brislingene som ble observert og prøvde å svømme i brakkvannslaget ned til
0,5 meters dyp. Det kunne virke som det var flest skadete brisling, men at de var vanskeligere å plukke opp i det
svært grumsete vannet. Skadete brisling ble kun funnet i sonen fra 0 - 60 meter fra sprengstedet.

Det var kun fem større fisk som fløt opp etter sprengningene,- tre torsk og to hyser (tabell 2). Alle disse fløt opp noen
få meter fra land helt inne med sprengstedet. De to hysene var 25 og 38 cm lange, og av de tre torskene var to 22
cm og en 19,5 cm lang.

TABELL 2. Antall døde eller skadete fisk av hver art som ble samlet opp etter de to første undervannssprengningene
i Raudbergbukta i Lærdal 28.oktober 1993. Fisken ble samlet opp i løpet av de første 20 minuttene etter
sprengningene, og funnstedene er delt inn i to soner ut fra avstand til sprengstedet.

ART 1. SPRENGNING 2.SPRENGNING SUM
0 - 60 m 60 - 120 m 0 - 60 m 60 - 120 m

Hvitting 18 25 16 11 70
Brisling 18 0 38 0 56
Torsk 3 0 0 0 3
Hyse 2 0 0 0 2

SUM 41 25 54 11 131

Av skader på de fiskene som fløt opp etter sprengningene var det ødelagt svømmeblære som var den hyppigste. Nær
samtlige fisk hadde blødninger eller rifter i svømmeblæren, og vel halvparten hadde skader på milten (tabell 3).
Dernest var det blødninger ved finnerøttene som var den mest vanlige skaden, med en hyppighet på ca. en tredjedel
av de oppsamlete, skadete fiskene.

De to hysene som fløt opp helt inne ved sprengstedet var de mest skadete fiskene. Disse hadde i tillegg til ødelagt
svømmeblære og milt og blødninger ved finnerøttene, også fullstendig sprengt lever. Også de tre torskene var relativt
mye skadet. De hadde alle tre skader på svømmeblære, milt og øye, og to av dem hadde dessuten skadet lever.

Av hvittingene som ble samlet opp etter sprengningene, hadde de fleste skader på svømmeblæren, og rundt
halvparten hadde skader på milt og blødninger ved finnerøttene. Brislingene viste omtrent det samme
skademønsteret, men de hadde oftere blødninger i hoderegionen enn ved finnerøttene (tabell 3).
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TABELL 3. Frekvens av de forskjellige hyppigst forekommende skader på fisk som ble samlet opp i Raudbergbukta
i Lærdalsfjorden etter de to første av Vegkontorets undervannssprengninger, 28.oktober 1993.
 

SKADE TORSK HYSE HVITTING BRISLING TOTALT
Skader på svømmeblære 100% 100% 90% 100% 95%
Skader på milt 100% 100% 40% 59% 55%
Skader på lever 67% 100% 5% 6% 14%
Blødninger ved finnerøtter 0% 100% 61% 11% 34%
Blødninger i øye 100% 0% 10% 20% 19%
Blødninger i gjellelokk 0% 0% 10% 22% 17%
Væske i mage/tarm 67% 100% 80% 0% 48%
Antall fisk undersøkt 3 2 20 - 31 17 - 45 42 - 81

Væskeansamling i mage/tarm (acites) forekom i nesten halvparten av de undersøkte fiskene (tabell 3). Det er vanlig
at fisk svelger vann for å kompensere når svømmeblæren ikke virker tilfredsstillende, slik at dette mer kan ses på
som en bieffekt av skadene på svømmeblæren enn som en direkte effekt av sprengningssjokket.
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VIRKNINGER AV PLASTSKJØRTET

Det er lagt ut et plastskjørt som henger loddrett i vannet fra en lense som ligger langs land i ca. 40 meters avstand
fra tipp/sprengområdet. Denne er ment å redusere spredningen av partikler/grums fra tippområdet. Nysprengt masse
inneholder mye finpartikulært materiale som har skarpe kanter og kan virke irriterende på fiskens gjeller.

Skjørtet virket tilsynelatende etter hensikten, ihvertfall for det øvre vannlaget i fjorden. Det var enkelt med det blotte
øyet å observere den brå overgangen fra klare vannmasser på utsiden av skjørtet, og til de meget grumsete
vannmassene på innsiden. Siktedypet var svært lavt innenfor skjørtet, men utenfor var det ikke så svært langt fra det
siktedyp som ble målt midt i fjorden (tabell 4). Skjørtet kan derfor komme til å vesentlig redusere faren for
gjelleskader på laks og sjøaure.

TABELL 4. Målinger av siktedyp tre steder i Lærdalsfjorden 28.oktober 1993. Målingene ble utført med en
secchiskive med diameter på 20 cm.

MÅLESTED SIKTEDYP (i meter)
Ved tippstedet i Raudbergbukta, ca. 20 m innenfor skjørtet 0,85
Ved tippstedet i Raudbergbukta, ca. 20 m utenfor skjørtet 6,40
Midt i Lærdalsfjorden, utenfor Raudbergneset 9,40

ANBEFALINGER

Selv om de første undervannssprengningene i Raudbergbukta neppe førte til skader på bestandene av laks og sjøaure
i Lærdalselva, er det fare for at betydelige mengder slik fisk kan gå tapt dersom en avfyrer store ladninger under eller
like etter store utvandringer av fisk fra elva. Størst skade risikerer en antagelig i perioden like etter
smoltutvandringene under vårflommen. Mye av smolten vil ventelig oppholde seg en tid utenfor elveosen og dens
nærområde, innbefattet Raudbergbukta. Det er allerede bestemt at en ikke skal sprenge i perioden 1.mai til 1.august,
på grunn av at det er antatt at dette er den perioden med størst konsentrasjon av laks og sjøaure i dette området. Det
er imidlertid også vanlig at en del sjøaure og muligens noe laks trekker utenfor elvemunningen på ettervinteren.
Dette har vært vanlig også i Lærdalselva, men omfanget og nærmere tidspunkt er lite kjent.

Den viktigste faktoren som avgjør hvor stor det totale skadeomfanget på bestandene av laks og sjøaure i Lærdalselva
vil bli, er derfor sannsynligvis hvor langt utover våren en blir nødt til å foreta undervannssprengninger i
Raudbergbukta. Dernest er det selvsagt av en viss betydning hvor store ladninger en bruker, og hvor godt en klarer
å skremme bort fisken. 

Vi vil anbefale at sprengningsarbeidet planlegges slik at det så langt det er mulig reduseres på både antall og
størrelse av ladninger fra februar og utover våren, og at en søker å få unna mest mulig av sprengningene så tidlig
som mulig om vinteren/våren.

Skremmingen med luftkanon bør fortsette, ettersom den virker å ha ihvertfall noe effekt, og ettersom det er håp om
at den vil virke bedre på laksefisk. En bør vurdere mulighet for å flytte luftkanonen nærmere sprengstedet, særlig
når en skal sprenge lengst ute i Raudbergbukta. Det er antagelig viktig å ha kort tid mellom siste skremmeskudd med
luftkanonen og selve sprengningen, ettersom det er sterk strøm i denne delen av fjorden. Det kan tenkes at en del
fisk relativt raskt etter skremmingen kan føres med strømmen tilbake til sprengstedet.
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