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1. Sammendrag 

Gudbrandsdalslågen er en veldig variert elv, med mange ulike habitattyper. Dette mangfoldet 

av leveområder gjør at Lågen oppfyller kravene til mange ulike fiskearter. Tidligere 

undersøkelser i Lågen har i hovedsak omfattet storørret, og kunnskap om viktige leveområder 

for andre arter har vært begrenset. Formålet med denne undersøkelsen var å kartlegge viktige 

leveområder for karpefisk, abbor, hork og gjedde i Lågen opp til Harpefoss. Lokalitetene ble 

valgt med bakgrunn i fiskeartenes biologi, og omfatter evjer og flomløp. Dammer i 

flommarksområdene ble i mindre grad undersøkt i dette arbeidet. Det ble gjort undersøkelser i 

17 lokaliteter, 6 nedenfor Hunderfossen og 11 på strekningen Hunderfossen til Harpefoss. 

 

Abbor dominerte fangstene nedstrøms Hunderfossen. Særlig lokalitetene (evjene) med godt 

utviklet vannvegetasjon og skjul virket å være viktige som oppvekstområder for abbor. Her 

bør særlig Balbergsevjua og Rånerudpullen trekkes frem som gode eksempler. Balbergsevja 

og Svartevja er trolig viktige gytelokaliteter for hork. Observasjon av beitende, og fangst av 

stor vederbuk i flere av de undersøkte lokalitetene tyder på at næringsrike, grunne områder er 

viktige for artens næringssøk. 

 

Mort og gullbust dominerte fangstene på strekningen Hunderfossen – Harpefoss. Også her 

virket evjene med godt utviklet vannvegetasjon og skjul, å være de viktigste 

oppvekstområdene. På strekningen fra Hunderfossen og opp til Øyer var det generelt lite 

utpregede gyte- og oppvekstområder for karpefisk og abbor. Et unntak var evja ved Rybakken 

som hadde høye tettheter av liten gullbust og mort.  

 

Områdene nord for Losna (Losnadeltaet) utpreget seg som veldig viktige oppvekstområder for 

mort og gullbust. En sammenligning av lengdefordelingen til mort og gullbust fra evjene nord 

for Losna med lengdefordelingen fra et prøvefisket i Losna, illustrerer viktigheten til evjene 

som oppvekstområder. 

 

Ved Ringebu og Hundorp utpreget området ved Grafferdammen og Hovevika seg som viktige 

oppvekstområder for gullbust og mort. Det ble også fanget (og observert) rekrutter av abbor 

på strekningen Hunderfossen – Harpefoss. Selv om gullbust og mort dominerte fangstene, så 

er de samme områdene trolig av stor betydning for liten abbor.  
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Det ble ikke fanget gytefisk av gullbust, mort og abbor i denne undersøkelsen. Dette skyldes 

høyst sannsynlig at gytingen i stor grad var avsluttet før feltundersøkelsene ble utført. I tillegg 

var vannstanden relativt lav og stabil i undersøkelsesperioden, slik at eventuell gytefisk ikke 

trakk inn i evjer og over oversvømt mark. En undersøkelsen fra 1999 (Liebe 1999) og en 

kartlegging utført av A/L Lågen fiskeelv (A/L Lågen Fiskeelv 2001) viser allikevel at evjer er 

viktige gyteområder så vel som oppvekstområder for gullbust, mort (og annen karpefisk), 

abbor og gjedde. 

  

Det er utarbeidet kart over de registrerte oppvekstområdene (vedlegg 8-13). I tillegg er det 

utarbeidet kart over potensielle gyte- og oppvekstområder for de aktuelle artene nedenfor 

Hunderfossen (vedlegg 14), og på strekningen fra Hunderfossen til Harpefoss (vedlegg 15-

16). 

 

Det ble fanget både ørret og abbor som hadde spist mort og gullbust. Dette tyder på at 

fiskespisende fisk som storørret og stor abbor bruker disse område aktivt til næringssøk. Også 

voksen gullbust og mort (som finnes i Losna) er av en slik størrelse at de vil være egnede 

byttefisk for storørret. Av byttefisk i dietten til storørreten i Losna, utgjorde gullbust/mort 

(samlet) nesten 50 %. I Lågen ovenfor Losna utgjorde mort/gullbust hele 84 % av 

fiskedietten. Bevaring av gyte- og oppvekstområdene til storørretens byttefisk, er derfor også 

en nøkkel til bevaring av en god storørretstamme.  

 

Undersøkelsen viser at evjene langs Lågen, og særlig evjer med godt utviklet vannvegetasjon, 

er svært viktig for fiskesamfunnet i vassdraget.  
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2. Innledning 

 
Ved forvaltning av komplekse fiskesamfunn er det viktig å ha kunnskap om mekanismer og 

faktorer som er med på å regulere strukturen og produksjonen i slike systemer. En viktig 

faktor for opprettholdelse av slike systemer er bevaring av systemets romlige variasjon 

(variasjon i leveområder). Flere fiskearter utnytter ulike typer leveområder gjennom sin 

livssyklus. Gjerne er de yngre stadiene knyttet til områder med mindre predasjonsrisiko (bl.a. 

Werner mfl. 1977, Schlosser 1988). Slike områder er ofte karakterisert ved at de har strukturer 

(vegetasjon, stein) som gir gode skjulmuligheter. Når fisken blir større, avtar 

predasjonsrisikoen (Werner og Gilliam 1984, Schlosser 1988), og det er mulig å utnytte 

områder (f.eks. dypere, mer eksponerte områder) som kan være mer gunstige med tanke på 

fødetilgang.   

 

Gudbrandsdalslågen (Lågen) har stor romlig variasjon, og fiskesamfunnet er komplekst med 

totalt 19 arter (tabell 1). Særlig er den store forekomsten av flomarksområder, flomløp og 

evjer et viktig bidrag til habitatvariasjonen. Gjennom årene har menneskelig aktivitet 

(vannkraftutbygging, grusuttak, forbygging og kanalisering, ufyllinger og veibygging) 

redusert forekomsten av enkelte habitattyper. Grusuttak har trolig redusert forekomsten av 

viktige gyteområder for ørret (Olsen 2002), og utfyllinger av evjer og dammer har redusert 

forekomsten av viktige gyte- og oppvekstområder for abbor, karpefisk og gjedde.   

  

Tidligere undersøkelser i Lågen har i hovedsak omfattet storørret (bl.a. Jensen og Aass 1991, 

Kraabøl og Arnekleiv 1992, Kraabøl og Arnekleiv 1993, Jensen og Aass 1995, Kraabøl og 

Arnekleiv 1998, Handlingsplan Storørret 1999). Undersøkelser av andre fiskearter er mer 

sporadiske, men omfatter harr (Kraabøl 2000), sik og lagesild (Kraabøl 1993), gjedde (A/L 

Lågen Fiskeelv 2001), abbor og karpefisk (Enerud og Lunder 1979, Eriksen og Hegge 1994, 

Bremnes m. fl. 1999,  A/L Lågen Fiskeelv 2001).  

 

Gjennom denne  undersøkelsen ønsker man å kartlegge viktige leveområder for karpefisk, 

abbor, hork og gjedde i Lågen opp til Harpefoss. Undersøkelsen er basert på tidligere 

rapporter, samt at det er fisket med garn for å supplere i dårlig kartlagte områder. Lokalitetene 

ble valgt med bakgrunn i fiskeartenes biologi, og omfatter evjer og flomløp. 
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3. Områdebeskrivelse 

 
Gudbrandsdalslågen (Lågen) renner ut fra Lesjaskogsvatnet, videre gjennom Gudbrandsdalen 

før den renner ut i Mjøsa. I undersøkelsesområdet (strekningen Harpefoss – utløp/overgang 

Mjøsa, figur 1) er elvestrekningen veldig variert, med mange ulike habitattyper. Det finnes 

innsjøpregede områder som Losna, med en lengde på ca. 10 km og største dyp på 60 meter. 

Elvemagasiner som Hunderfossmagasinet med lav vannhastighet og større dyp, og mer 

hurtigrennende strykpartier. 

 

I Gudbrandsdalslågen finnes også store områder med flommark. Med flommark menes 

landområder som ligger så lavt og nær inntil elv, at de oversvømmes periodevis og noenlunde 

regelmessig (Fremstad 1985). På flommarkene får permanente dammer tilført nytt vann, samt 

at det dannes temporære dammer som ofte tørker ut i løpet av sommeren. Innover/gjennom 

flommarkene renner sideløp (flomløp) som i flomperioder fylles med vann som siger ut (eller 

igjennom) eller fordamper uttover sommeren. Videre er det uttallige evjer i og ved 

flommarksområdene. Disse er i større grad vannfylte gjennom sommeren, men er sterkt 

påvirket av vannets bevegelse inn og ut som en følge av vannstandsendringer i hovedløpet. 

Sammenlignet med den variasjonen i habitater som skapes av flommarksområder (med evjer), 

er Lågens hovedløp relativt homogent.  
 

 7



 

Figur 1. Oversiktskart over undersøkelsesområde 
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Vannføringen i Lågen har normalt to utpregede flomtopper (figur 2). Et vanlig forløp er en 

topp i mai/juni, og en topp i juni/juli (Ottaflommen). Vanntemperaturen i Lågen er lav 

gjennom sommeren, da varmere perioder fører til økte mengder smeltevann fra Jotunheimen. 

Temperaturene i hovedstrømmen blir sjelden over 16-17 0C.  

 

Mangfoldet av habitattyper gjør at Lågen oppfyller kravene til mange ulike fiskearter. Totalt 

er det registrert 19 fiskearter (tabell 1), med avtagende diversitet oppover i vassdraget. 

Hunderfossen og Harpefossen deler Lågen i tre med hensyn på utbredelsen av artene. 
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Figur 2. Vannføring ved Losna for 01.01.2002 – 31.01.2002 (Glommen og Laagens Brukseierforening) 

 
Tabell 1. Oversikt over fiskeartenes utbredelse (A/L Lågen Fiskeelv 2001). 
 
Familie/art Nedenfor  Hunderfossen Nedenfor Harpefoss Øvre deler av Lågen 
Laksefamilien    
Ørret  x x x 
Harr x x x 
Sik x x  
Lagesild x   
Loddefamilien    
Krøkle x   
Gjeddefamilien    
Gjedde x   
Abborfamilien    
Abbor x x  
Hork x   
Torskefamilien    
Lake x x  
Karpefamilien    
Gullbust x x  
Mort x x  
Brasme x x  
Vederbuk x   
Ørekyt x x x 
Laue x   
Karuss x x  
Ulkefamilen    
Steinsmett x x  
Stingsildfamilien    
Nipigget stingsild x   
Niøyefamilien    
Niøye x x  
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4. Metodikk 

Det ble foretatt en befaring, samt fisket med oversiktsgarn (maskevidder 5, 6.25, 8, 10, 12.5, 

15.5, 19.5, 24, 29, 35, 43 og 55 mm) på de utvalgte lokalitetene (vedlegg 1-2). Garn ble satt 

grunnere enn 3 meter. Det ble også  fisket med elektrisk fiskeapparat i strandsone på en 

lokalitet. Fisken ble artsbestemt, og målt til nærmeste mm med halefinne i naturlig utstrakt 

stilling (Ricker 1979).  

 

De ulike lokalitetene ble kategorisert som evjer eller flomløp. Det ble også foretatt en befaring 

i 3 dammer. Dammer er i stor grad utelatt i denne undersøkelsen, men deres betydning blir 

diskutert. Mellom disse kategoriene er det en gradient, og forskjellene er ikke alltid veldig 

tydelige. Da denne undersøkelsen er utført i slike områder er det likevel gjort et forsøk på å 

kategorisere dem: 

Flomløp: (Fremstad 1985): Sideløp eller kanaler som går ut fra elvas hovedløp og 

innover/gjennom flommarkene. Flomløp tørker ofte ut (enkelte deler kan ha vannspeil i lengre 

perioder), og har relativt stor vanngjennomstrømning. Flomløp har et bunnsubstrat bestående 

av rullestein med svak slamoverleiring, og generelt er det lite vannvegetasjon i flomløp.  

Evje: Mer eller mindre avgrenset vannlokalitet med forbindelse til hovedløpet. Det er mindre 

gjennomstrømning ved flom, selv om det blir vannstandsendringer i evjene som en følge av 

inn- og utstrømning av flomvann. Større grad av sedimentasjon enn i flomløp, og 

vannvegetasjonen (elvesnelle- og starrsump) er ofte godt utviklet.   

Dammer: Med dammer menes her permanente og temporære vannobjekter, som er i kontakt 

med hovedløpet i flomperioder.  

 

Kart over undersøkelsesområde (figur 1), samt oversikten over lokalitetene (vedlegg 1 og 2) 

er utarbeidet i ArcWiew. Digitaliseringen av gyte- og oppvekstområdene (vedlegg 8-16) ble 

gjort i Map Info. 
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Tabell 2. Oversikt over dato, metodikk og fangstinnsats brukt i de undersøkte lokalitetene. 

Lokalitet Dato Metodikk Fangstinnsats 

1. Svartevja 18.06.03 Oversiktsgarn, visuell observasjon 1 garnatt 

2. Rånerudpullen 18.06.03 Oversiktsgarn, visuell observasjon 1 garnatt 

3. Dalkeveitene (flomløp) 18.06.03 Oversiktsgarn, visuell observasjon 1 garnatt 

4. Dalkeveitene (evje) 18.06.03 Oversiktsgarn, visuell observasjon 1 garnatt 

5. Balbergsevjua 17.06.03 Oversiktsgarn, visuell observasjon 2 garnetter 

6. Evje sør for Sandvoll 17.06.03 Oversiktsgarn, visuell observasjon 2 garnetter 

7. Rybakken 29.07.03 Oversiktsgarn, visuell observasjon 1 garn i 20 min 

8. Langlykkja 29.07.03 Visuell observasjon  

9. Melgårdsevjua 25.06.03 Oversiktsgarn, visuell observasjon 2 garnetter 

10. Linvikstjønnet 27.06.03 Oversiktsgarn, visuell observasjon 1 garn i 20 min 

11. Evje nord for Fåvang bru 27.06.03 Oversiktsgarn, visuell observasjon 2 garnetter 

12. Strandetjern 26.06.03 Oversiktsgarn, visuell observasjon 1 garn i 10 min 

13. Børkevjua nord (Risøya) + 3 

dammer på Risøya 

25.06.03 Elektrofiske, visuell observasjon 30 min el-fiske 

14. Olstadtjønna 03.07.03 Oversiktsgarn, visuell observasjon 1 garnatt 

15. Grafferdammen 03.07.03 Oversiktsgarn, visuell observasjon 1 garnatt 

16. Evje nord for 

Grafferdammen 

03.07.03 Oversiktsgarn, visuell observasjon 1 garnatt 

17. Hovevika 03.07.03 Oversiktsgarn, visuell observasjon 1 garnatt 
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5. Resultater 

 
Nedstrøms Hunderfossen 

Ved Lillehammer ble det prøvefisket på seks ulike lokaliteter (vedlegg 1). Disse lokalitetene 

er delvis kartlagt i en tidligere undersøkelse (A/L Lågen Fiskeelv 2001). Fra Fåberg og opp til 

Hunderfossen er Lågen preget av raskere strømpartier og få evjer. Nedstrøms Hunderfossen er 

derfor lokalitetene konsentrert rundt Lillehammer. 

 
 
Lokalitet 1: Svartevja  

Svartevja (vedlegg 1 og 3) er en relativt stor evje. Starrvegetasjon dominerte i sonen nær land. 

Det var vanskelig å se hvor mye vannvegetasjon det var da vannet var sterkt farget/grumset. 

Substratet bestod av finpartikulært materiale. Det ble fanget totalt 21 fisk fordelt på 5 arter 

(tabell 3). Utgytt abbor utgjorde over 50 % av fangsten. Av abborene var det kun 1 fisk som 

var under 20 cm (figur 3). Det ble fanget gytende 4 hork (det rant rogn og melke). Brasmen 

som ble fanget var en gytende hann.  

 
Tabell 3. Oversikt over arter, antall, lengdeintervall og prosent av fangsten (antall) ved prøvefiske (1 
oversiktsgarn) i Svartevja den 18.06.2003. 
 

Art Antall Lengdeintervall (mm) % av fangst 

Abbor 12 135-311 57 

Hork 4 107-150 19 

Mort 3 145-307 14 

Gullbust 1 209 4,7 

Brasme 1 520 4,7 

 
 

Lokalitet 2: Rånerudpullen  

Rånerudpullen (vedlegg 1) er en liten grunn evje med forbindelse til Svartevja. Starr 

dominerte vegetasjonen langs land, mens elvesnelle dominerte i de noe dypere partiene. 

Substratet bestod av finpartikulært materiale. Det ble totalt fanget 23 fisk fordelt på 2 arter 

(tabell 4). Av 19 abbor var 14 mindre enn 102 mm (figur 3). Det ble fanget 4 vederbuk 

(utgytt) som gikk i garnet rett etter utsetting (aktuelle maskevidder ble mettet). I tillegg ble det  

observert flere store vederbuk. 
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Tabell 4. Oversikt over arter, antall, lengdeintervall og prosent av fangsten (antall) ved prøvefiske (1 
oversiktgarn) i Rånerudpullen den 18.06.2003. 
 

Art Antall Lengdeintervall (mm) % av fangst 

Abbor 19 75-239 82,6 

Vederbuk 4 405-441 17,4 
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Figur 3. Lengdefordeling til abbor fanget i Svartevja (hvite søyler) og Rånerudpullen (svarte søyler) ved 
prøvefiske den 18.06.2003 
 

Lokalitet 3: Dalkeveitene (hovedløp) 

Dalkeveitene (vedlegg 1 og 3) består av flere gjennomgående flomløp, som er vannfylte store 

deler av sommeren. Det var lite vannvegetasjon, men noe starrområder langs land. Substratet 

bestod av stein/rullestein (5-20 cm), med noe begroing, og sand. Det ble totalt fanget 8 fisk 

fordelt på 2 arter (tabell 5).  

 
Tabell 5. Oversikt over arter, antall, lengdeintervall og prosent av fangsten (antall) ved prøvefiske (1 
oversiktgarn) ved Dalkeveitene den 18.06.2003. 
 

Art Antall Lengdeintervall (mm) % av fangst 

Abbor 6 233-280 75 

Harr 2 393-442 25 

 

Lokalitet 4: Dalkeveitene (evje i kontakt med flomløpet) 

Denne lokaliteten (vedlegg 1) er liten og veldig grunn. Starr og elvesnelle dominerte 

vannvegetasjonen, og det var ingen tydelig vegetasjonssonering. Substratet bestod av 

finpartikulært materiale. Det ble totalt fanget 9 fisk fordelt på 4 arter (tabell 6). Av 5 abbor var 

alle mindre enn 87 mm. Det ble fanget 1 gyteklar hork. Av karpefisk ble det fanget to mort 

(57 mm), samt 1 utgytt vederbuk (samt at det ble observert 1 stor vederbuk). 
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Tabell 6. Oversikt over arter, antall, lengdeintervall og prosent av fangsten (antall) ved prøvefiske 
(1 oversiktsgarn) i løk på Dalkeveitene den 18.06.2003. 
 

Art Antall Lengdeintervall (mm) % av fangst 

Abbor 5 80-87 77,8 

Hork 1 94 6,7 

Mort 2 57 4,4 

Vederbuk 1 425 11,1 

 

Lokalitet 5: Balbergsevjua 

I Balbergsevjua (vedlegg 1 og 3) dominerte starr vegetasjonen langs land, mens elvesnelle 

dominerte i de dypere partiene. Substratet bestod av finpartikulært materiale. Det ble totalt 

fanget 45 fisk fordelt på 4 arter (tabell 7). Abbor dominerte fangsten, og av 35 abbor var 34 

mindre enn 11 cm (figur 4). Det ble fanget 3 hork som var gyteklare. Det ble også fanget 2 

mort under 10 cm. Det ble observert 2 store vederbuk, og 5 mindre gjedder. 

 
Tabell 7. Oversikt over arter, antall, lengdeintervall og prosent av fangsten (antall) ved prøvefiske  
(2 oversiktsgarn) i Balbergsevjua den 17.06.2003. 
 

Art Antall Lengdeintervall (mm) % av fangst 

Abbor 35 72-190 77,8 

Hork 3 90-115 6,7 

Mort 2 90-91 4,4 

Sik 5 320-364 11,1 
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Figur 4. Lengdefordeling til abbor fanget i Balbergsevjua ved prøvefiske den 17.06.2003. 

 

Lokalitet 6: Flomløp sør for Sandvoll 

I denne grunne lokaliteten (vedlegg 1 og 4) var det lite vannvegetasjon, men noe starrområder 

langs land. Substratet bestod av stein/rullestein (10-30 cm) med noe begroing, og sand/grus. 
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Fravær av elvesnelle, skyldes trolig at det er stor hastighet på vannet i flomperioder. Med 

bakgrunn i substrat og fravær av vannvegetasjon, karakteriseres lokaliteten som et flomløp. 

Det ble totalt fanget 8 fisk fordelt på 3 arter (tabell 8).  

 
Tabell 8. Oversikt over arter, antall, lengdeintervall og prosent av fangsten (antall) ved prøvefiske 
(2 oversiktsgarn) i flomløp sør for Sandvoll den 17.06.2003. 
 

Art Antall Lengdeintervall (mm) % av fangst 

Sik 4 358-392 50 

Ørekyt 2 58-64 25 

Vederbuk 2 465-480 25 

 

 

Oppsummering av lokalitet 1 – 6  

Nedstrøms Hunderfossen dominerte abbor i fangstene, og det ble totalt fanget 9 arter. En 

fordeling av arter i prosent (basert på antall) for de ulike lokalitetene er gitt i figur 5 . 

 

Det ble ikke fanget gjedde i noen av lokalitetene, men gyte- og oppvekstområder for denne 

arten er beskrevet i tidligere undersøkelser (A/L Lågen Fiskeelv , 2001, se også vedlegg 14 ). 

Det ble imidlertid observert flere små gjedder i Balbergsevja. 
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Figur 5. Prosentvis fordeling av artene (basert på antall) i de undersøkte lokalitetene nedstrøms Hunderfossen. 
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Strekningen Hunderfossen – Harpefoss 

Med unntak av noen få evjer ved Øyer, er det største området med egnede lokaliteter  

lokalisert ved nord-enden av Losna. Det er også større områder rundt Hundorp 

(Grafferdammen, Olstadtjønnet, Hovevika). Det ble totalt prøvefisket i 11 lokaliteter på 

strekningen (vedlegg 1 og 2). 

 

Lokalitet 7: Rybakken 

Rybakken (vedlegg 1 og 4) er en liten grunn evje ved Rybakken Camping. Vannvegetasjonen 

ble dominert av elvesnelle med starr langs land. Substratet bestod av finpartikulært materiale. 

Det ble totalt fanget 121 fisk fordelt på 2 arter (tabell 9). Gullbust dominerte fangsten med 90 

fisk. Det ble også fanget 31 mort. Lengdefordeling er vist i figur 6. Det ble observert ekstremt 

mange og store stimer av karpefisk fra ca 5-15 cm.  

 
Tabell 9. Oversikt over arter, antall, lengdeintervall og prosent av fangsten (antall) ved prøvefiske  
(1 oversiktsgarn) ved Rybakken den. 29.07.2003. 
 

Art Antall Lengdeintervall (mm) % av fangst 

Mort 31 62-130 25,6 

Gullbust 90 73-111 74,4 
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Figur 6. Lengdefordeling til mort (venstre) og gullbust (høyre) fanget ved Rybakken den 29.07.2003. 
 
 
Lokalitet 8: Langlykkja 

I denne evja ved Langlykkja (rett nord for Rybakken), ble det foretatt en befaring den 

29.7.2003 (vedlegg 1 og 4). Det var relativt lite vannvegetasjon, og det ble kun observert noen 

få små stimer med fisk (5-10 cm). Substratet bestod av finpartikulært materiale. Fravær av 

 16



vannvegetasjon kan skyldes stor gjennomstrømning ved flom, og/eller inngrep i strandsonen 

(grusvei og brygge).  

 

Lokalitet 9: Melgårdsevjua 

Melgårdsevjua (vedlegg 2 og 5) ligger i Losnadeltaet, og er en grunn lokalitet. 

Vannvegetasjonen var dominert av starr i strandsonen, mens elvesnelle dominerte i de dypere 

partiene. Substratet bestod av finpartikulært materiale. Det ble totalt fanget 187 fisk fordelt på 

4 arter (tabell 10). Mort og gullbust dominerte fangsten, med henholdsvis 85 og 76 individer. 

Det ble også fanget 14 abbor og 12 sik. Det ble observert ekstremt mange og store stimer av 

karpefisk fra ca. 5-15 cm. Lengdefordelingene til mort og gullbust i Melgårdsevjua er vist 

sammen med lengdefordelingene fra Losna (Eriksen og Hegge 1994) for å illustrere 

forskjellene mellom habitat med skjul (vegetasjon) og et mer åpent habitat som Losna  

(figur 7). 

 
Tabell 10. Oversikt over arter, antall, lengdeintervall og prosent av fangsten (antall) ved prøvefiske  
(2 oversiktsgarn) i Melgårdsevjua den 25.06.2003. 
 

Art Antall Lengdeintervall (mm) % av fangst 

Mort 85 55-180 45,5 

Gullbust 76 63-238 40,6 

Abbor 14 74-240 7,5 

Sik 12 170-273 6,4 
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Figur 7. Lengdefordeling til mort fanget i Melgårdsevjua 25.06.2003 (svarte søyler) og i Losna (hvite søyler) 
den 26.07.1993 (venstre). Lengdefordeling til gullbust fanget i Melgårdsevjua 25.06.2003 (svarte søyler) og i 
Losna (hvite søyler) den 26.07.1993 (høyre). 
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Lokalitet 10: Linvikstjønnet 

Linvikstjønnet (vedlegg 2 og 5) ligger i Losnadeltaet, og er en evje (tjern) med areal på ca. 0,2 

km2. Vannvegetasjonen var dominert av starr i strandsonen, mens elvesnelle og tjønnaks 

dominerte i de dypere partiene. Substratet bestod av finpartikulært materiale. Det ble totalt 

fanget 52 fisk fordelt på 3 arter (tabell 11). Mort dominerte fangsten, og av 47 fisk var 21 fisk 

mindre enn 12 cm (figur 8). Det ble også fanget 3 gullbust og 2 abbor. Det ble observert 

ekstremt mange og store stimer av karpefisk fra ca. 5-15 cm. Den høye tettheten av karpefisk 

underbygges av at garnet kun sto ute i 25 minutter. 

 
Tabell 11. Oversikt over arter, antall, lengdeintervall og prosent av fangsten (antall) ved prøvefiske  
1 oversiktsgarn) i Linvikstjønnet den 27.06.2003. 
 

Art Antall Lengdeintervall (mm) % av fangst 

Mort 47 64-172 90,4 

Gullbust 3 127-185 5,8 

Abbor 2 130-275 3,8 
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Figur 8. Lengdefordeling til mort fanget i Linvikstjønnet den 27.06.2003. 

 

Lokalitet 11: Evje nord for Fåvang bru 

Denne langstrakte evja (vedlegg 2 og 5) var ligger rett nordvest for Losnadeltaet.  

Vannvegetasjonen var dominert av starr i strandsonen, mens elvesnelle og tjønnaks dominerte 

i de dypere partiene. Substratet bestod av finpartikulært materiale. Det ble totalt fanget 108 

fisk fordelt på 4 arter (tabell 12). Det ble fanget 31 mort (figur 9), 24 gullbust (figur 9), 36 

abbor og 17 sik. Det ble observert ekstremt mange og store stimer av karpefisk fra ca 5-10 

cm. Disse stimene sto helt inne i den strandnære vegetasjonen. Av 36 abbor var 16 over 25 

cm. Av 10 undersøkte abbor (alle >25 cm) , hadde 5 rester av byttedyr i magesekken. 2 hadde 

spist mort (8-10 cm), 1 hadde spist niøye, og to frittlevende vårfluer. 
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Tabell 12. Oversikt over arter, antall, lengdeintervall og prosent av fangsten (antall) ved prøvefiske  
(1 oversiktsgarn) i Evje nord for Fåvang bru den 27.06.2003. 
 

Art Antall Lengdeintervall (mm) % av fangst 

Mort 31 75-199 29 

Gullbust 24 87-220 22 

Abbor 36 171-345 33 

Sik 17 175-322 16 
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Figur 9. Lengdefordeling til mort (venstre) og gullbust (høyre) fanget i Evje nord for Fåvang bru den 
27.06.2003. 
 

Lokalitet 12: Strandetjernet  

Strandetjern er en grunn evje (lite tjern) som er forbundet med Lågen via en kulvert (vedlegg 

2 og 6). Vannvegetasjonen var dominert av elvesnelle. Substratet bestod av finpartikulært 

materiale. Det ble totalt fanget 56 fisk fordelt på 3 arter (tabell 13). Det ble fanget 33 mort 

(figur 10), 22 gullbust (figur 10) og 1 abbor. Det ble observert ekstremt mange og store stimer 

av karpefisk fra ca. 5-10 cm. Den ekstreme tettheten i denne lokaliteten bekreftes ved at 

garnet sto ute i ca. 10 minutter. 

 
Tabell 13. Oversikt over arter, antall, lengdeintervall og prosent av fangsten (antall) ved prøvefiske  
(1 oversiktsgarn) i Strandetjernet den 26.06.2003. 
 

Art Antall Lengdeintervall (mm) % av fangst 

Mort 33 50-92 59 

Gullbust 22 60-181 39 

Abbor 1 87 2 
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Figur 10. Lengdefordeling til mort (venstre) og gullbust (høyre) fanget i Strandetjernet den 27.06.2003. 
 

Lokalitet 13: Børkevjua nord (på Risøya), samt tre dammer på Risøya 

Børkevjua (vedlegg 2) ble befart og el-fisket den 25/6-2003. Det var relativt lite vegetasjon 

langs land og nesten ikke noe vannvegetasjon i Børkevjua. Det var noe oversvømt mark, men 

en dominans av sand og steinbunn (substratstørrelse 10-20 cm) med noe begroing. Fravær av 

elvesnelle, skyldes trolig at det er stor hastighet på vannet i flomperioder. Med bakgrunn i 

substrat og fravær av vannvegetasjon, karakteriseres lokaliteten som et flomløp. Det ble ikke 

fanget eller observert fisk i Børkevjua. 

 

Den 25/6-2003 ble det befart tre små landbrukspåvirkede dammer på Risøya. Disse dammene 

var dominert av starr, og oversvømmes under vårflommen. Det ble observert en del fiskeyngel 

(0+), som trolig var karpefisk (mulig også noe abbor). 

  

Lokalitet 14: Olstadtjønna 

Olstadtjønna (vedlegg 2 og 6) ligger sørøst for Hundorp, og karakteriseres her som en evje. 

Vannvegetasjonen var dominert av starr i strandsonen, mens elvesnelle og tjønnaks dominerte 

i de dypere partiene. Substratet bestod av finpartikulært materiale. Det ble totalt fanget 97 fisk 

fordelt på 6 arter (tabell 14). Gullbust og mort dominerte fangsten med henholdsvis 45 og 39 

fisk (figur 11). Det ble også fanget 11 sik samt ett individ av hver av artene ørekyt, abbor og 

ørret. Ørreten var på hele 65 cm, og hadde 1 mort på 10 cm og 2 gullbust på ca 15 cm i 

magen. Det ble observert noen stimer av karpefisk fra ca. 5-12 cm samt mye yngel av 

karpefisk.  

 

 

 

 20



Tabell 14. Oversikt over arter, antall, lengdeintervall og prosent av fangsten (antall) ved prøvefiske  
(1 oversiktsgarn) i Olstadtjønnet den 03.07.2003. 
 

Art Antall Lengdeintervall (mm) % av fangst 

Mort 39 69-238 40,2 

Gullbust 45 87-223 46,4 

Ørekyt 1 63 1 

Abbor 1 306 1 

Sik 11 59-312 11,3 

Ørret 1 650 1 

 

igur 11. Lengdefordeling til mort (venstre) og gullbust (høyre) fanget i Olstadtjønnet den 03.07.2003. 
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L  

6) ligger sørøst for Hundorp, og karakteriseres her som en evje. Grafferdammen (vedlegg 2 og 

Vannvegetasjonen var dominert av starr i strandsonen, mens elvesnelle og tjønnaks dominerte 

i de dypere partiene. Substratet bestod av finpartikulært materiale. Det ble totalt fanget 77 fisk 

fordelt på 5 arter (tabell 15). Gullbust og mort dominerte fangsten med henholdsvis 32 og 29 

fisk (figur 12). Det ble også fanget 9 abbor, 6 sik og ett individ av ørekyt (gyteklar). Det ble 

observert mange stimer av karpefisk fra ca. 5-12 cm samt ekstremt mye yngel av karpefisk 

(noe kan også være abbor).  
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Tabell 15. Oversikt over arter, antall, lengdeintervall og prosent av fangsten (antall) ved prøvefiske  
(1 oversiktsgarn) i Grafferdammen den 03.07.2003. 
 

Art Antall Lengdeintervall (mm) % av fangst 

Mort 29 71-230 37,7 

Gullbust 32 76-199 41,6 

Ørekyt 1 69 1,3 

Abbor 9 94 4 -25 11,7 

Sik 6 60-70 7,8 

Figur 12. Lengdefordeling til mort (venstre) og gullbust (høyre) fanget i Grafferdammen den 03.07.2003. 
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Lokalitet 16: Evje nord for Grafferdammen 

for Hundorp (vedlegg 2 og 7). Vannvegetasjonen 

abell 16. Oversikt over arter, antall, lengdeintervall og prosent av fangsten (antall) ved prøvefiske  
(1 oversiktsgarn) i evje nord for Grafferdammen den 03.07.2003. 

Denne lokaliteten er grunn, og ligger sørøst 

var dominert av starr i strandsonen, mens elvesnelle dominerte i de dypere partiene. Substratet 

bestod av finpartikulært materiale. Det ble totalt fanget 58 fisk fordelt på 4 arter (tabell 16). 

Gullbust og mort dominerte fangsten med henholdsvis 31 og 21 fisk (figur 13). Det ble også 

fanget 3 sik og 3 gyteklare ørekyt.  

 

T

 
Art Antall Lengdeintervall (mm) % av fangst 

Mort 21 71-228 36,2 

Gullbust 31 100-245 53,4 

Ørekyt 3 62-70 5,2 

Sik 3 60-62 5,2 
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Figur 13. Lengdefordeling til mort (venstre) og gullbust (høyre) fanget i evje nord for Grafferdammen den 
03.07.2003. 
 

Lokalitet 17: Hovevika 

Hovevika (vedlegg 2 og 7) er en evje som ligger ved Rykkhussumpen. Vannvegetasjonen var 

dominert av starr i strandsonen, mens elvesnelle og tjønnaks dominerte i de dypere partiene. 

Substratet bestod av finpartikulært materiale. Det ble totalt fanget 63 fisk fordelt på 4 arter 

(tabell 17). Gullbust dominerte fangsten med henholdsvis 38 fisk (figur 14). Det ble også 

fanget 11 mort (figur 14), 12 abbor og 2 sik. Det ble observert flere stimer av abbor 5-12 cm, 

samt stimer av karpefisk 5-12 cm.  

 
Tabell 17. Oversikt over arter, antall, lengdeintervall og prosent av fangsten (antall) ved prøvefiske  
(1 oversiktsgarn) i evje ved Hovevika den 03.07.2003. 
 

Art Antall Lengdeintervall (mm) % av fangst 

Mort 11 93-245 36,2 

Gullbust 38 100-270 53,4 

Abbor 12 87-292 5,2 

Sik 2 256-274 5,2 
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Figur 14. Lengdefordeling til mort (venstre) og gullbust (høyre) fanget ved Hovevika den 03.07.2003. 
 

Oppsummering av lokalitet 7 - 17  

På strekningen Hunderfossen - Harpefoss dominerte mort og gullbust i fangstene. Det ble 

totalt fanget 6 arter. En fordeling av arter i prosent (basert på antall) for de ulike lokalitetene 

er gitt i figur 15 . 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

7 9 10 11 12 14 15 16 17

Lokalitet

Ørret

Sik

Ørekyt

Gullbust

Mort

Abbor

Figur 15. Prosentvis fordeling av artene (basert på antall) i de undersøkte lokalitetene på strekningen 
Hunderfossen - Harpefoss. 
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6. Diskusjon 
 
 
Generelt 
 
Små fiskearter, eller yngre stadier av større arter blir ofte funnet i størst antall i områder med 

vegetasjon (Werner mfl. 1976, Paller 1987, Rossier mfl. 1996). Disse områdene har vist seg å 

ha større forekomst av potensielle byttedyr som vannlevende innsekter (Rabe og Gibson 

1984). I tillegg vil predasjonsrisikoen (fra f. eks. ørret og stor abbor) begrense habitatbruken 

for mindre fisk til områder med skjul/vegetasjon (Werner mfl. 1976, Schlosser 1988, Persson 

1993, Brabrand og Faafeng 1993, Persson og Ekløv 1995).  

 

Videre har evjene et annet temperaturregime enn hovedstrømmen. Gjennom sommeren mottar 

Lågen kaldt brevann fra Jotunheimen, noe som fører til lav vanntemperatur (sjelden varmere 

enn 16-17 0C). De grunne evjene med mindre grad av gjennomstrømming vil derimot varmes 

raskere opp, og få høyere temperaturer. For abbor er det vist at optimaltemperaturen for vekst 

er rundt 25 0C (Hokanson 1977). Økt temperatur kan føre til økt vekstrate hos abbor (Le Cren 

1958, Neuman 1976, Karås 1996) indirekte gjennom økt forekomst av næring, eller direkte 

ved at fiskens fysiologi er mer effektiv for næringsopptak ved høyere temperaturer. Mort,  

gullbust og flere andre karpefiskarter er varmekjære, og de samme forhold vil trolig gjelde 

disse artene. Økt vekstrate vil føre til økt overlevelse, da fisk raskere oppnår en størrelse hvor 

de er mindre predasjonsutsatt (Eklöv 1992, Eklöv og Diehl 1994). I tillegg er det vist at økt 

størrelse gir økt overlevelse den første vinteren (Svärdson 1976, Karås 1996).  

 

Grunne beskyttede områder med godt utviklet vegetasjon vil derfor være av stor betydning 

som oppvekstområder for flere fiskearter. I tillegg er områdene viktige for næringssøk for 

eldre individer. Videre gyter mange fiskearter i disse områdene (Pethon 1998).  

 
Nedstrøms Hunderfossen 
 
Abbor dominerte fangstene nedstrøms Hunderfossen (figur 5). Særlig evjene med mye 

vannvegetasjon og skjul virket å være viktige som oppvekstområder for abbor (vedlegg 8). 

Her bør særlig Balbergsevjua og Rånerudpullen trekkes frem som gode eksempler. At disse 

evjene er viktige som oppvekstområder for abbor kommer tydelig frem ved en sammenligning 

av lengdefordelingen mellom Svartevja og Rånerudpullen (figur 3). Svartevja domineres av 

individer over 200 mm, mens Rånerudpullen domineres av individer mindre enn 100 mm. Det 
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samme ser man ved sammenlikning av de to lokalitetene på Dalekveitene. Det ble kun fanget 

utgytt abbor, men all kunnskap om artens gytebiologi tilsier at oppvekstområdene også er 

viktige gytelokaliteter.   

 

Hork lever ofte på større dyp men trekker inn på grunnene for å gyte (Pethon 1994). Flere av 

evjene (særlig Balbergsevja og Svartevja) er trolig viktige gytelokaliteter for hork (vedlegg 

10).     

 

I Balbergsevjua og i den grunne evja på Dalkeveitene ble det også fanget mort under 100 mm, 

samt at det ble observert stimer med karpefisk (trolig mort på 50-100 mm). Dette tyder på at 

disse lokalitetene er viktige oppvekstområder (vedlegg 11). Selv om det kun ble fanget 1 

gytende brasme i Svartevja, er dette trolig en viktig og egnet gytelokalitet for brasme. 

Observasjon av beitende, og fangst av stor vederbuk i flere av de undersøkte lokalitetene viser 

at næringsrike, grunne områder er viktige for artens næringssøk. 

 

Strekningen Hunderfossen - Harpefoss 
 

Mort og gullbust dominerte fangstene på strekningen Hunderfossen – Harpefoss  (figur 15). 

Også her virket evjene med godt utviklet vannvegetasjon og skjul, å være de viktigste 

oppvekstområdene (vedlegg 11, 12 og 13). På strekningen fra Hunderfossen og opp til Øyer 

var det generelt lite utpregede gyte- og oppvekstområder for karpefisk og abbor. Evja ved 

Rybakken var ikke stor, men den store forekomsten av elvesnelle tyder på at det er relativt lite 

gjennomstrømming av vann også i flomperioder. Evja ved Langlykkja hadde ikke de samme 

forekomstene av vannvegetasjon, og grunnen til at det ble observert mye mindre fisk her 

skyldes trolig mangelen på skjul.  

 

Områdene nord for Losna utpreget seg som veldig viktige oppvekstområder for mort og 

gullbust. Resultatene fra et omfattende prøvefiske i 1993 (Eriksen og Hegge 1993) viste at det 

er store bestander av både mort og gullbust i Losna. En sammenligning av lengdefordelingen 

til de to artene fra prøvefisket i Melgårdsevjua med lengdefordelingen fra prøvefisket i Losna, 

illustrerer forskjellen mellom størrelsesgruppene i de to lokalitetene (figur 7). Under 

prøvefisket fra Losna ble det brukt en annen garnserie. Det ble imidlertid brukt maskevidder 

helt ned til 10 mm, og den store forskjellen lengdefordelingene kan ikke tilskrives bruken av 

mindre maskevidder alene. Forskjellene i lengdefordelingene mellom Losna og 
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Melgårdsevjua må uansett tolkes forsiktig da det er flere år mellom undersøkelsene. 

Oversiktsgarna som blir brukt har totalt sett et lite areal per maskevidde (kun 3,75 m2), og den 

store fangsten på 5-20 minutters fiske i Strandetjern og Linvikstjønnet illustrerer de ekstreme 

tetthetene av fisk i disse lokalitetene. 

 

Ved Ringebu og Hundorp utpreget området ved Grafferdammen og Hovevika (lokalitet 14 – 

17) seg som viktige oppvekstområder for gullbust og mort. Det ble også fanget (og observert) 

rekrutter av abbor på strekningen Hunderfossen – Harpefoss (vedlegg 9). Selv om gullbust og 

mort dominerte fangstene, så er de samme områdene trolig av stor betydning for liten abbor. 

 

Under vårflommen trekker karpefisk og abbor innover flommarken for å gyte. I dammene på 

Risøya (ved Ringebu) og flere andre dammer i flommarksområdene langs Lågen er det funnet 

fiskeyngel (O. Andersen pers. med.). I tørre år vil flere av de temporære dammene tørke ut, og 

fisken i dammene vil dø ut. Derimot vil det i fuktigere år, med markert høstflom, trolig 

rekrutteres store mengder fisk til Lågen fra disse områdene. Dammene bidrar således sterkt  til 

mangfoldet av leveområder for fisk i/langs Lågen.   

 

Det ble ikke fanget gytefisk av gullbust, mort og abbor i denne undersøkelsen. Dette skyldes 

høyst sannsynlig at gytingen i stor grad var avsluttet før feltundersøkelsene ble utført. I tillegg 

var vannstanden relativt lav og stabil i undersøkelsesperioden, slik at eventuell gytefisk ikke 

trakk inn i evjer og over oversvømt mark. En undersøkelsen fra 1999 (Liebe 1999) og en 

kartlegging utført av A/L Lågen fiskeelv (A/L Lågen Fiskeelv 2001) viser allikevel at evjer er 

viktige gyteområder så vel som oppvekstområder for gullbust, mort (og annen karpefisk), 

abbor og gjedde. 

 

Det er viktig å poengtere at vedlegg 8 – 13, kun er ment som en visualisering av funnene gjort 

i denne undersøkelsen. Med økt fangstinnsats (antall garn, flere perioder i sesongen), ville det 

med stor sannsynlighet vist seg at alle evjene med godt utviklet vegetasjon er av stor 

betydning som oppvekst- og gyteområder for karpefisk, abbor og gjedde. Det er derfor  

utarbeidet kart som visualiserer potensielle gyte- og oppvekstområder for de aktuelle artene 

(vedlegg 14 - 16). Disse kartene er basert på resultatene fra denne undersøkelse, tidligere 

arbeid (A/L Lågen Fiskeelv 2001, Liebe 1999), flyfoto og befaringer. Selv om disse kartene 

fanger opp størstedelen av de viktige evjene, er det trolig flere mindre viktige områder som 

ikke har blitt fanget opp. 
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I Olstadtjønnet (lokalitet 14) ble det fanget en ørret på 65 cm, som hadde spist både mort og 

gullbust. I evja nord for Fåberg, inngikk liten mort i dietten til abbor. Dette tyder på at 

fiskespisende fisk som storørret og stor abbor bruker disse område aktivt til næringssøk. 

Undersøkelsen fra i 1993 (Eriksen og Hegge 1994) viste at det var tette bestander av gullbust 

og mort i Losna. Voksen gullbust og mort (som finnes i Losna) er av en slik størrelse at de vil 

være egnede byttefisk for storørret. Av byttefisk i dietten til storørreten i Losna, utgjorde 

gullbust/mort (samlet) nesten 50 %. I Lågen ovenfor Losna utgjorde mort/gullbust hele 84 % 

av fiskedietten (Kraabøl 2001). Bevaring av gyte- og oppvekstområdene til storørretens 

byttefisk, er derfor også en nøkkel til bevaring av en god storørretstamme.  

 

Som tidligere nevnt er det særlig lokalitetene med godt utviklet vannvegetasjon som utpreget 

seg som viktige oppvekstområder. De samme område har også vist seg å ha stor geologisk 

(Husebye og Hole 1987) og ornitologisk (Hoff 1982) verdi. Videre er flommarksområdene 

ved Lågendeltaet, Losnadeltaet og Olstadtjønna – Grafferdammen – Hovevika av nasjonal 

botanisk verneverdi (Fremstad 1985).  

 

Undersøkelsen viser at evjene langs Lågen, og særlig evjer med godt utviklet vannvegetasjon 

er svært viktig for fiskesamfunnet i vassdraget.  
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Vedlegg 1. Oversikt over undersøkte lokaliteter (1-6) ved Lillehammer (øverst), og   
(7 og 8) ved Øyer (nederst). 
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Vedlegg 2. Oversikt over undersøkte lokaliteter (9-12) ved Fåvang (øverst), og   
(13-17) ved Ringebu og Hundorp (nederst). 
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Lokalitet 5: 
Balbergsevjua 

  
Vedlegg 3. Lokalitet 1, 3 og 5.  Foto S. Johnsen. 
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Vedlegg 4. Lokalitet 6-8. Foto S. Johnsen



Vedlegg 5. Lokalitet 9-11. Foto S. Johnsen 
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 Vedlegg 6. Lokalitet 13-15. Foto S. Johnsen
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Vedlegg 7. Lokalitet 16 og 17. Foto S. Johnsen 
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Vedlegg 8. Oversikt over registrerte oppvekstområder (røde felt) for abbor i Lågen ved 
Lillehammer. Bilde av abbor er hentet fra DN´s bildearkiv. 
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Vedlegg 9. Oversikt over registrerte oppvekstområder (røde felt) for abbor i Lågen ved 
Ringebu/Hundorp. Bilde av abbor er hentet fra DN´s bildearkiv. 
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Vedlegg 10. Oversikt over registrerte gyteområder (røde felt) for hork i Lågen ved 
Lillehammer. Bilde av hork er hentet fra DN´s bildearkiv. 
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Vedlegg 11. Oversikt over registrerte oppvekstområder (røde felt) for mort i Lågen fra samløp 
Gausa til sør for Øyer (Rybakken). Evja ved Rybakken er også oppvekstområde for gullbust. 
Bilde av mort er hentet fra DN´s bildearkiv. 
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Vedlegg 12. Oversikt over registrerte oppvekstområder (røde felt) for mort i Lågen fra 
Losnadeltaet til Hundorp. Bilde av mort er hentet fra DN´s bildearkiv. 
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Vedlegg 13. Oversikt over registrerte op
Losnadeltaet til Hundorp. Data fra Stor
Bremnes mfl. 1999). Bilde av gullbust er 
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pvekstområder (røde felt) for gullbust i Lågen fra 
-Evjua (området sør-øst for Risøya) er hentet fra 
hentet fra DN´s bildearkiv. 
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Vedlegg 14. Oversikt over gyteområder og oppvekstområder (røde felt) for gjedde, abbor og 
karpefisk i Lågen ved Lillehammer og Fåberg (data er hentet fra A/L Lågen Fiskeelv).  
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Vedlegg 15. Røde felt viser gyte- og oppvekstområder (potensielle og registrerte) for mort, 
gullbust og abbor i Lågen nord for Losna. 
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Vedlegg 16. Røde felt viser gyte- og oppvekstområder (potensielle og registrerte) for mort, 
gullbust og abbor i Lågen rundt Hundorp og Ringebu. 
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Nr. 2/92 Registrering av rekrutteringsmuligheter for aure i 

Aursjømagasinet, Lesja 
 
Nr. 3/92 Årsmelding 1991  
 
Nr. 4/92 Miljødata og miljøinformasjon i fem kommuner i OL - 

området 
 
Nr. 5/92 Tiltak mot forurensning fra landbruk.  

 Årsrapport 1991 
 
Nr. 6/92 Lokal overvåkning i Begnavassdraget 1991. 
 
Nr. 7/92 Vannkvalitet og fisk i Gausavassdraget 1991. 
 
Nr. 8/92 Lokal overvåkning i Vuluvassdraget, Lom kommune, 

1991. 
 
Nr. 9/92 Miljøstatus 1992. 
 
Nr. 10/92 Koordineringsgruppa for overvåkning av radioaktivitet 

i næringsmidler. Årsrapport  1992. 
 
Nr. 11/92 Ørretfiske i Mjøsa: Fangstrapportering 1977-1991       
Nr. 12/92 Beveren i Oppland i 1991. 
 
Nr. 13/92 Bedre bruk av fiskeressursene i Regulerte Vassdrag i 

Oppland. 
 
Nr. 14/92 Fiskedød i Begnavassdraget. 
 



Nr. 15/92 Elgbeiteregistreringer gjennomført i Gausdal og 
Ringebu - med en metodebeskrivelse. 

 
Nr. 16/92 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Bruk av 

motorkjøretøyer i utmark, vintersesongen 1991/92. 
 
Nr. 17/92 Finnes det fortsatt bjørn i Vassfartraktene? 
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Nr. 18/92 Næringsstoffer og tungmetaller i kloakkslam fra 

renseanlegg i Oppland. 
 

* 
 
Nr. 1/93 Dokumenterte rovviltskader på husdyr i Oppland 1992. 

Skadeproblematikk, erstatninger, forebyggende tiltak 
og framtidig forvaltning. 

 
Nr. 2/93 Årsmelding 1992. 
 
Nr. 3/93 Vannkvalitet i Gausavassdraget, 1992. 
 
Nr. 4/93 Vannkvalitet i Begnavassdraget, 1992. 
 
Nr. 5/93 Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i 

Oppland - Fagrapport 1992. 
 
Nr. 6/93 Gausaauren - Statusrapport med forslag til 

habitatforbedrende tiltak. 
 
Nr. 7/93 Operasjon Mjøsørret - Årsrapport 1992. 
 
Nr. 8/93 Koordineringsgruppa for radioaktivitet i næringsmidler 

- Årsrapport 1992 
 
Nr. 9/93 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bruk av 

motorkjøretøyer i utmark vintersesongen 1992/93. 
 
Nr. 10/93 Aurebestanden i Tessemagasinet - konsekvenser av 

reguleringen. 
 
Nr. 11/93 Sportaksering på gaupe i Midt-Gudbrandsdalen 1993. 
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Nr. 1/94 Nasjonal registrering av kulturlandskap 
 
Nr. 2/94 Handlingsplan for oppgradering av kommunale 

fyllplasser i Oppland 
 
Nr. 3/94 Vannkvalitet i Gausavassdraget 1993                  
 
Nr. 4/94     Vannkvalitet i Begnavassdraget 1993. 
 
Nr. 5/94 Årsmelding 1993. 
 
Nr. 6/94 Tiltak mot forureining frå landbruk. Årsrapport 1993 
 
Nr. 7/94 Handlingsplan for friluftsliv for Oppland 1994 - 99. 
 
Nr. 8/94 Dokumenterte rovviltskader på husdyr og utbetalte 

erstatninger for rovviltskade i Oppland 1993. 
 
Nr. 9/94 Slamplan for oppland. 
 
Nr. 10/94 Bedre bruk av fiskeressursene i Regulerte vassdrag i 

Oppland - Fagrapport 1993 
 
Nr. 11/94 Motorferdsel i utmark sommersesongen 1993 
 
Nr. 12/94 Bedre bruk av fiskeressursene i Regulerte vassdrag i 

Oppland - Status 1989 -1993 
 

Nr. 13/94 Sportaksering på gaupe i Midt-Gudbrandsdal og 
Ottadalen 1994 

 
Nr. 14/94 Koordineringsgruppa for overvåking av radioaktivitet i 

næringsmidler. Årsrapport 1993 
 
Nr. 15/94 Anlegg for produksjon av settefisk og matfisk i 

Oppland 
 
 

* 
 
Nr. 1/95 Spredning av husdyrgjødsel i Oppland 1994 
 
 
Nr. 2/95  Motorferdsel i utmark i Oppland  
  Vintersesongen 1993/1994 
  Sommersesongen 1994  
 
Nr. 3/95 Stangfisket etter Hunderørret nedenfor Hunderfossen   

1965 - 1994 
 
Nr. 4/95 Vannkvalitet i Begnavassdraget 1994 
 
Nr. 5/95 Vannkvalitet i Gausavassdraget 1994 
 
Nr. 6/95 Vannkvalitet i Viggavassdraget 1994 
 
Nr. 7/95 Forvaltning av fredet rovvilt 1994 
 
Nr. 8/95  Miljøstatus for Oppland 1995 
 
Nr. 9/95 "Operasjon Mjøsørret"  
  - Sluttrapport - 
 
Nr. 10/95 Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i 

Oppland 
 Fagrapport 1994. 
 
Nr. 11/95 Motorferdsel i utmark - Rapport vinteren 1994 - 95 
 
Nr. 12/95 Koordineringsgruppa for overvåkning av radioaktivitet 

i næringsmidler - Årsrapport 1994 
 

* 
 
Nr. 1/96 Analyse på sortering av organisk avfall og restavfall i 

GLØR, HRA og Torpet avfallsselskap. 
 
Nr. 2/96 Flora og vegetasjon i Dokkadeltaet med forslag til 

skjøtselstiltak i naturreservatet. 
 
Nr. 3/96   Forslag til skjøtsel i Opsahl, Eriksrud og 

Geiteryggmyra naturreservater. 
 
Nr. 4/96 Ørreten i Vorma. 
 
Nr. 5/96 Forekomst av elveperlemusling og salamander i 

Oppland. 
 
Nr. 6/96 Fagrapport 1995 .  Bedre bruk av fiskeressursene. 
 
Nr. 7/96 Forvaltning av hjort i Oppland 1961 - 1995.  
 
Nr. 8/96 Sik og aure i Randsfjorden - oppsummering av 

fiskeribiologiske undersøkelser. 
 
Nr. 9/96 Plan for kalking av fiskevann i Oppland 
 
Nr. 10/96 Oversikt over vannkjemidata i Oppland fram til 1995. 
 
Nr. 11/96 Rovviltforvaltning, skadedokumentasjon, 

forebyggende tiltak, bestadsregistrering. 
 



Nr. 12/96 Overvåking av vannkvalitet i Oppland 1995. 
 
Nr. 13/96 Sportakseringen på gaupe i Gudbrandsdalen og 

Ottadalen 1993 - 1996. 
 
Nr. 14/96 Elgforvaltningen i Oppland 1991 - 95. 
 
Nr. 15/96 Drivgarnfisket etter ørret i Lågen fra Mjøsa til Fåberg i 

perioden 1900 - 1969. 
 

* 
 
Nr. 1/97 Overvåking av vannkvalitet i Oppland 1996. 
 
Nr. 2/97 Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i 

Oppland - Fagrapport 1996. 
 
Nr. 3/97 Forvaltning av rovvilt i Oppland i 1996. 
 
Nr. 4/97 Forslag til kvalitetskriterier for settefisk av aure i 

innlandet. 
 
Nr. 5/97 Mal for driftsinstruks - store jordrenseanlegg 
 
Nr. 6/97 Botaniske undersøkelser i Østhagan 
 landskapsvernområde. Biologisk mangfold  
 og forslag  til skjøtselstiltak. 
 

* 
 

Nr. 1/98 Overvåking av vannkvalitet i Oppland 1998. 
 
Nr. 2/98 Truete fuglearter i Oppland 
 
Nr. 3/98 Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland 1997 

 
Nr. 4/98 Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte 
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Nr. 1/99 iNARDO 
 Informasjonssystem/nasjonalparksenter 
 For Rondane og Dovrefjell 
 
Nr. 2/99 Vurdering av habitatforbedrende tiltak i  
 Aursjømagasinets gytebekker 
 
Nr. 3/99 Forvaltning av fredet rovvilt i  
 Oppland 1998 
  
Nr. 4/99 Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i 

Oppland - Fagrapport 1998 
 
Nr. 5/99 Fiskedød i vassdrag i Oppland i perioden 1990 – 1998 

forårsaket av soppen Saprolegnia spp. 
 
Nr. 1/00 Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland 1999. 
 
Nr. 2/00 Undersøkelse av fiskebestandene i 17 kalkede 

lokaliteter i Oppland 1999. 
 
 
 
Nr. 3/00 Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i 

Oppland - Fagrapport 1999. 
 

Nr. 4/00 Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling 
Margaritifera margaritifera i Dokka/Etna, Oppland 

 
Nr. 5/00 Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling 

Margaritifera margaritifera i Begna, Oppland 
 

* 
 
Nr. 1/01 Botaniske undersøkelser av kalkede myrområder ved 

Fjorda, Gran og Jevnaker kommuner. Effekter ved 
rekalking. 

 
Nr. 2/01 Skjøtselplan for Dokka naturreservat. 
 
Nr. 3/01 Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i 

Oppland - Fagrapport 2000. 
 

* 
 
Nr. 1/02 Skjøtselsplan for Gjendebuområdet i Jutunheimen 

nasjonalpark 
 
Nr. 2/02 Evertebratundersøkelser i fem kalkede innsjøer i 

Oppland 2000. 
 
Nr. 3/02 Effekter av kalking og naturlig restaurering av 

forsurede innsjøer i Oppland i 2001. 
 
Nr. 4/02 Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i 

Oppland – Fagrapport 2001. 
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* 
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Nr 1/04  Fiskebiologiske undersøkelser i Pollvatnet og 
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