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Ekstrakt: l 
I løpet av perioden mai - oktober 1989 ble det fisket fem ganger l 
med elektrisk fiskeapparat på to stasjoner i Enningdalselva etter 
laks og på en stasjon hver i Ørbekken og Vevlenbakken etter ørret.: 
Undersøkelsen var en oppfølging av undersøkelser som ble foretatt 
i 1988. 

Tettheten av laksunger i Enningdalselva varierte mellom 12 og 135 
fisk/100m2 , med relativt stor usikkerhet. Dette er lavere enn 
forventet sammenlignet med andre elver i Sør-Norge og Sør-Sverige. 
Ut fra estimert smoltproduksjon bør antall oppfisket laks være ca 
500 i Enningdalselva. Dårlig vannføring gjorde at fangsten i 1989

1 

kun var på 31 "voksen laks". Fangsten av laks i et normalår 
tilsier at beskatningen i sjøen er høy. · 

Veksten til sjøørreten i de to undersøkte bekkene er svært god 
sammenlignet med andre elver og bekker i Norge. Rask vekst gir en 
tidlig smoltifisering og utvandring. Det er relativt få eldre 

l 

stasjonære ørreter i de små bekkene. Gode leveforhold for l 
ørretunger gjør at det i de urørte kystnære bekkene i Østfold er 
et stort potensiale for produksjon av sjøørretsmolt. 



FORORD 

I denne rapporten beskrives undersøkelser gjort på laksen i 
Enningdalselva og sjøørreten i Ørbekken og i Vevlenbekken 
(Kirkebekken) i Halden i 1989. Undersøkelsene er utført av 
Børre K. Dervo, og rapporten er også skrevet av ham. 

Laksedelen av rapporten bygger videre på rapport nr.1 1989 om 
laksen i Enningdalselva. Undersøkelsen er gjennomført for å 
skaffe et bedre datagrunnlag for å evaluere effekten av 
endrede fiskeregler i Iddefjorden. I perioden 1989-1990 er det 
gjennomført forhandlinger om ny konvensjon mellom Norge og 
Sverige om laksefisket i fjorden og elva. Konvensjonsforslaget 
er vedlagt som vedlegg. I tiden framover vil laksebestanden 
bli overvåket årlig med et mindre omfattende program. 

Sjøørretundersøkelsen er en oppfølging av en undersøkelse 
miljøvernavdelingen gjennomførte i 1988 (rapport 7-1989), der 
det ble dokumentert at det stod dårlig til med svært mange av 
fylkets kystnære bekker. Som en oppfølging av dette, og for å 
få beskrevet sjøørretens livsvilkår i våre områder, 
gjennomførte vi en enkel undersøkelse i to av Østfolds beste 
sjøørretbekker. Bakgrunnen f or dette er at vi ønsker å kunne 
gi bedre råd om hvordan vi l:an forbedre dårlige bekker og 
hvordan vi kan unngå skadelige inngrep i gode bekker. 

Asbjørn Vøllestad 
fiskeforvalter 
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INNLEDNING 

Det foregår et utstrakt fiske etter laks i lddefjorden og Svinesund. Dette 
fisket reguleres av en grenskon•,.esjon mellom Norge og Sverige fra 26. 
jonuor 1949. Beskatningen av leksen i lddefjorden er 1 dog oltfor stor. 
Svenske og norske myndigheter har forhandlet seg fram t11 et nytt forsiag 
til konvensjon som nå er til politisk behand11ng. Melet med den nye 
konvensjonen er ~ verne om laksebestanden ved at beskatningen totalt 
reduseres betydelig. 

For å forvalte en laksestamme godt er det v1kt1g å ha godt 
bakgrunmateriale. Spesielt v1kt1g er det n~r det skal gjennomføres nye 
forvaltningsstrategier. Denne undersøkelsen er en oppfølging av en mer 
omfattende undersøkelse 1 1986, hvor det bl.a. ble foretatt 
bestandsestfmerfng av leksunger på flere loka11teter 1 elva (Bruun 1 989). 
For ~ se v1rkn1ngen ev en ny forveltnfngsstretegf er det ønskelig et 
overv~k1ngen ov bestanden kan fortsette. 

Sjøørreten er en ettertraktet sportsfisk i .østfoldskjeergerden. En 
undersøkelse av en rekke kystnære bekker i 1988 (Hansen 1989) viste 
imidlertid at sjøørretens gytebekker mange steder var i dårlig forfatning. 
For ~ følge opp den tid11gere undersøkelsen, og for o fo kunnskop om 
sjøørretens livshistorie i vere små kystbekker, ble det foretatt en 
undersøkelse i to sjøørretbekker i Halden Kommune. 



OMRlDEBESKRIVELSE 

Enn1 ngdo 1 se 1 vo 

Enntngdelselve 11gger t Helden kommune~ Øsfold fylke. Elve renner fre 
svenskegrensa og ut i l ddef jordens sørende l en strekning p~ 13 km og et 
foll p~ 37m {Ffg. O. Nedslegsfeltet er po 779 km2. 
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Fig. 1. Kart over Enningdalselva og Ørbekken med stasjoner avmerket (1= 
Berby, 2= Svingen og 3= Ørbekken) 



Vannkvaliteten i elva er tilfredsstillende pr i dag med en pH på 6,5 
(Olofsson 1986). Nedslagsfeltet er utsatt for forsuring, men kalking bede 
på norsk og svensk side har gjort at vannkvaliteten er god. Det drives med 
virksomhet i vassdraget (bl.a. fiskeoppdrett) som kan tenkes å påvirke 
vannkvaliteten negativt. Vassdraget er svært artsrikt, og flere dyrearter 
h~r sin nordgrense her (Solem 1969, Borgstrøm et al. 1974). Se forøvrig 
Bruun 1969. 

Vev len og Ørbekken. 

Vevlen her s1tt utspring fra en morenerygg NB for Idd kirke og renner ut i 
Torpbukta 1 lddefjorden (Fig. 2). Vannkvaliteten i de øvre deler er god. 
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Fig. 2. Kart over Vevlen med stasjon avmerket. 

• 



Vanntempraturen er reletfvt lev om sommeren p.g.a. den gles1f1uv1e1e 
opprinnelsen. Bunnen består av send, grus og småstein. Der . er en rekke 
kulper i elvo som er gode gyte og oppvekstområder. langs elvos bredder er 
det et rikt og variert skogsbelte. Oppe ved Vevlen er det en demning som 
ved visse vannføringer virker som et vendringshinder for sjøørreten. Det er 
imidlertid godt med. fisk også ovenfor demningen. De nedre deler er sterkt 
påvirket ov forurensing fro Risumbekken og egner seg ikke som gyteområde 
for flsk (Hansen 1989). Bekken ble fisket på en ca. 200m strekning på 
nedsiden ev demningen ved Vevlen. 

Ørbekken har sitt utspring 1 Ørsjøen og renner ut Enningdelselvo ved 
Berby (Fig. 1). Vannet er brunt og svakt surt. (Hansen 1989) Ørsjøen er b11tt 
ke.lket i 1985 og 1989, noe som ogs~ her forbedret vannkvaliteten 1 
8rbekken. Bunnen best~r ev send, grus og ste1n. Det er sk1ftende pert1er 
med stryk og roligflytende venn. På nedsiden e~v riksvei 22 er det en foss 
som virker som et vandringshinder. Ved gunstig vannføring greier enkelte 
sjøørreter å passere fossen. Bekken ble fisket på en 200 m strekning p~ 
nedsiden ev fossen. 

Nedbør og Temperatur 

Temperaturdata for Prestebakke meteorologfske stasjon viser en 
temperatur j 1989 fra 7,6 til 4,3 (;c over det normale j januar - mer s. 
(Fig 3) l perioden april - juli var tempraturen 1,1 til o, 1 oc over det 
normale. Nedbøren var henholdsvis 265 og 363 ~ over det normale i februar 
oa mars (Fig 4). For mai, juni og juli var nedbøren henholdsvis 63, 113 og 
49 i av det normale. l juni falt hoveddelen av nedbøren på de 9 første 
dagene. 
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Fig 3. Temperaturer for Prestebakke meterologiske stasjon 1989 
sommen l f gnet med norm o l en. 
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Fig. 4. Nedb.e-rsdoto for Prestebokke meterologiske stasjon 1969 
sammenllgnet med normalen. 



MATERIAlE OG METODER 

l løpet av mai - oktober (5 ganger) 1969 ble det fenget 496 laksunger ved 
elektrofiske (1600 V, direkte strøm) og 31 "voksen laks" ved stangfiske 
(Tab. 1). l tillegg ble det fanget 31 smolt~ 2 t -1 sommrig (O+) og 17-2 

sommrig (1+) laks som tro11g ver sett ut ev Arbeidernes JFF (kun lokal 
stamme). Disse er utelatt f den vidre behend11ngen. Elektrofiske ble 
fore tett pe to feste stesjoner 1 Enningdelselve (Fig 1 ). 

l samme periode ble 255 stesjontBre ørret og 9 sjøørret fengel ved 
e1ektrofiske pS to feste stasjoner i Ørbekken og Vevlen (Tob. 2 Jig. 1 og 
2). Det ble fkke fisket direkte etter moden sjøørret 

Tab 1. Fangst av lt~ksunger 1 Enn1ngdalsetvt~1 1.989. 

Ber bu Svine en 
T1d O+ >1+ O+ > 1 + 
11 mei. o 44 o 50 
23 mai. 88 6 15 43 
29 juni. 84 19 40 11 
24eug. 12 8 20 2 
4olct. 18 4 26 6 

Tot. 202 81 101 112 

Tab. 1. Fangst aY ørret i Ørbekken og Vevlen 1989. 

l 1 Ørbekken Vevlen ! l Tid J~o-+~i >~l~ ... ~<~. S~te~si-.)__,.i-Sj-øø_r_r-et-'-i 0-+-,.-i >_!,1~+.!7-(S~t-as-i.,.-) .,...,)S--,-iø_ø_r-re-it l 
l s mai. l o: o; Ol Oi o! ol 
1 t 1 · 1 n_ i,· 01 01,· 01. o: ni , me1. , i · 1 
l 23 mai. l o: 16: ol Ol 311 01 
l 29 juni. i s: 1 el 1 i 11 l 341 OI 
1 24aug. 1 ai s: 1i 1st 14! 01 
l l ' l .! ! l l 4okt. 1 i O i 42! 6i '+! 39! 1! 
Tt~+ l ?~ l 841, 8! 30!. 11 81 1! 

' '""'· ! .. '-" 1 --

For hver laks fanget med stang pe elvestrekning som Arbeidernes jeger og 
fiskeforenig forvalter~ ble det fylt ut en skjellkonvolutt pr. fisk med 
opplysninger om fangstdato, fangstredskap~ fiskelengde og vekt og tett 
skJellpr.øver. Det ble også notert om det vor oppdrettsfisk og om eventuelle 
garnskader. 



For fisk fanget med elektrisk fiskeapparat~ ble naturlig ffskelengde målt 
til nærmeste mm~ og fiskens vekt til nærmeste hele gram. Kjønn og 
modn1ngsgrod ble bestemt etter Dohl ( 1917). Det ble ikke skflt mellom 
første- og flergangsgytere. 

St~sjonær ørret, sjøørret og l~ksunger ble ~ldersbestemt fra skjell og 
otolitt, mens voksen loks ble oldersbestemt fre skjell (Nordeng og. Jonsson 
1978). Skjell ble lest 1 et m1crof1che apparat og vtntersone- og total 
radius målt tll nærmeste mm. Otolitt ble lest f binokularlupe {maks forst. 
80 X). 1 sjøørret, 1 laksunge og 2 voksen laks lot seg ikke aldersbestemme. 

Lengdeveksten ble tilbakeberegnet fra skjellradiene, basert pA direkte 
proposjona1ftet mellom fiske lengde og skjellradius (Lea 191 O). 

Forholdet mellom lengde og vekt (ffskens kondisjon) ble beskrevet ved 
Fulton's kondisjonsfaktor. 

Tettheten av laksunger ble estimert. Stasjonene ble avfisket 3 ganger med 
elektrfsk ffskeoppan~t~ og tettheten beregnet p& grunnlag av avtaket i 
antall f1sk mellom de tre fiskeomgangene (Junge & L1bosversky 1965). 

Tettheten (N) med standard fell (SE) og fangstsannsyn11ghet (P) ble 
beregnet" etter følgende formel er: 

~ 2 . L 2 2 1 

N:: 6A 2 
- 3 AT - T + T 'LT + 6A T - 3A 

18 (A-T) 

.... .., 
n--=3~A--~~---'~ft~·-+-=6M~AT~-~3~A~-
I"'- 2A 

hvor T = c1 + c2 + c3 (total fangst~ c1, cz og c:; fengst henholdsvis 1., 2. 
og 3. omgang), A= 2c1 + cz og Q = 1 -p. 



Et tilfeldig utvalg på 126 mager fra stasjonær ørret og 181 mager fra 
leksunger ble samlet inn og konservert p~ 96 % sprit. ldent1fiser1ng og 
opp te 11 ing ov næri ngsdyr b 1 e f oretott i en te 11 es 1 ei de under bi nokul or lupe 
med maks forstørrelse 80 X. Næringsdyrene ble bestemt til orden. Antall 
dyr i hver dyregruppe ble telt og gitt en volumprosent etter hvor stor del 
av det totale mageinnholdet den respektive gruppen utgjorde. 

' 



RESULTATER 

LAKSEN l ENN l NGDALSEL VA 

Oppgang av laks i Enningdalselve 
Et b11de 8V leksens oppvandring 1 elva fees v1a fangstellene fra stengf1sket 
hvor en økning i fiskeutbyttet er t11svarende tolket som . en økt 
oppvandr1 ng. 

l 1989 vandret mesteparten ev f1sken opp 1 elve t1d11g pe sommeren. 
Fangstene vor størst i mai med noe fisk i jun1 og juli (Fig. 5). l 1987 og 
1968 var oppvandringen størst i jul L 
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Fig. 5. Fangst av laks(%) i ulike perioder i Enningdalselva 1967- 1969. 
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Lengde- og vektfordeling 
F1gur 6 og 7 viser lengdefordelingen ev leksunger ved henholdsvis Berby og 
Svingen i Enningdolselve po ulike dotoer. Gjennomsnitte11g lengde for O+ 
ved Berby steg fra 29 mm 1 mei/juni t11 71 mm 1 oktober. T11sverende tell · 
for Svingen var 29 mm og 74 mm. For 1 +var gjenomsnittelig lengde av fisk 
fanget ved Berby og Svingen i mai henholdsvis 63 og 65 mm. På de endre 
fangstdatoene var antall fisk både ev 1 +og 2+ få} og tollene derfor .usikre. 
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Fig 6. Lengdefordeling av elektrofisket loks i Enningdolselvo ved Berby 
1989. 
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Den voksne laksen 1 1989 fordelte seg i lengdeintervellet 60 til 105 cm 
(Fig. 8). Andelen ev storlaks var reletivt stor i forhold til 1987 og 1988 
Gjennomsnittslengder for henholdsvis 2.2 (n=2t 2.3 (n=23) og 3.3 (n=3) vor 
74,5, 92,2 og 84,2 cm (Aldersengivelsen x.y angir et leksen først her 

oppholdt seg x vintre i ferskvann før utvendring og deretter y vintre f 
sjøen f.ør hjemvendring). Tilsverende gjennomsnittsvekter ver 3,85, 8,68 

og 6,43 kg. Dette gir en k-faktor p~ 0,93, 1,11 Og 1,08. Ce 90 ~ ev leksen 
ble smolt etter to vintre i ferskvenn. 
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Fig. 6. Lengdefordeling av voksen laks i Enningdalselva 1987- 1989. 



Vekst. 
Det var kun små forskjeller i veksten mellom laksungene fanget ved Berby 
og Svfngen (Ffg.9 og 1 O). P~ begge steder ver veksten god~ med midlere 
~r11g t11vekst (t1lbakeberegnet) første år på 66 mm og 68 mm for 
henholdsvis Berby og Svfngen. 
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Fig. 9. Empirisk vekskurve med avsatt t11bakeberegnet lengde (T.U for 
leksunger fanget f Ennfngdalselva ved Berby 1989. 
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Fig. 1 O. Empirisk vekskurve med ovsatt .tllbokeberegnet lengde (T.i.) for 
laksunger fanget i Enningdalselva ved Svingen 1989. 



For "voksen laks" ver tllbekeberegnet smolt lengde henholdsvis 1 1 ,6, 14, t 
og 17,1 cm for 2.2, 2.3 og 3.3 (Fig. 11). Etter det første året 1 sjøen verdet 
liten forskje111 vekst p8 de tre gruppene ev fisk. 
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Fig t 1. T11bekeberegnet vekst( skjell) for voksen leks fenget 1 
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For O+ og 1 + var forholdet mellom hanner og hunner tilnærmet 1:1. 

Forholdet mellom hanner og hunner hos "voksen l eks" vor 2:1. 
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Ernæring 
Ved Berby var nymfer av døgnflue viktigste næring for O+ av laks i mai og 
juni (86,6 - 26,3 %) (Fig. 12). l august og oktober var larver av vårfluer 
viktfgste næring (82,7 - 52,3 ~). Bfllelerver utgjorde også en god del ev 
næringen i juni og august (22,5 - 10,0 ~}. For laks > 1 + var larver av 
vårfluer •1iktigste næring gjennom hele sesongen (81,0 - 55,0 ~). 
Døgnfluenymfe~ og steinfJuenymfer utgjorde også en relotfvt stor ~ndel av 
næringen ( 16,2 - 33,3 %). 
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Fig. 12. Frekvens (vol ~) ov ulike neeri ngsdyr hos l oksunger i 
Enningdalselva 1989. O+ til venstre og laks større en 1 + til venstre. 
(n= antall mager, vol %= volum %) 



Andelen av de ulike næringsdyrene var relativt lik ved Svingen og Berby 
med untak av august og oktober~ hvor andelen av knott og asellus var større 
for fisk fonget ved Svingen enn for fisk fonget ved Berby (Fig. 13). Det vor 
relat1vt 11ten forskjell mellom O+ laks og laks > 1 +fe~nget ved svingen med 
untak for august. Antall fisk > 1 + ve~r imidlertid svært hwt 1 august og 
derfor usikkerheten meget stor. 

Oppdrettsfisk og garnskadet fisk 
Av laksen som ble fanget i Enningdalselva i 1989 var 4512 l garnskadd. 
Tilsvarende tall for 1987 og 1966 var henholdsvis 1516 og 2415 ~. Det ble 
ikke fanget loks som kunne karakteriseres som oppdrettsfisk. Derimot ble 
det fanget en del regnbueørret som har rømt fra oppdrett. 



ØRRETEN l VEVLEN OG ØRBEKKEN 

Lengdefordeling 
Figur 13 og 14 viser lengdefordelfng av fisk fra Vevlen og Ørbekken. Det 

var stor forskjell mellom Vevlen og Ørbekken i lengdefordeling hos O+ i 
juni og august. l oktober vor denne forskjellen 11ten. Middlere lengde for O+ 

. o 
1 oktober var 1 Ørbekken 60 mm. For større stasjonær f1sk var det sma 
forskjeller i lengdefordellng. l oktober var andelen av stor flsk større 1 

Ørbekken. Dette skyldes bedre vannføring i Ørbekken og oppgang av 
sjøørret. 
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Fi g. 13. Lengdefordeling av elektrofisket ørretunger og sjøørret i Vevlen 
1989. 
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Fig. 14. Lengdefordeling av elektrofisket ørretunger og sjøørret i Ørbekken 
1989. 



Aldersfordeling 
Alderen på den stasjonære fisken i Vevlen varierte fra O+ til 3+, med 1+ 
som den største gruppen (Fig. 15). l Ørb.ekken vor andelen 2+ og 3+ større 
enn f Vevlen, men med de samme aldersgrupper represesentert (Fig 15). De 
få sj.ø.ørretene som ble fanget og aldersbestemt var 3.1 (Vevlen) og 2.1 og 
3. 1 (Ørbekken). 

Ørbekken V evJen 100 100 

80 80 -- 60 a 60 
+J 
c 40 < 40 

20 20 

o o o 2 3 o 2 3 
Alder 

Fig. 15. Aldersfordeling hos ørretunger f Vevlen og Ørbekken 1989. 

Kjønnsfordeling 
Ute antall og små fisk gjorde at kjønnsfordelig for O+ fra Vevlen ble 
usikker (Tab 4). For 1 + var forholdet mellom hanner og hunner tilnærmet 
1:1. Forholdet mellom hanner og hunner av 2+ og 3+ var 4 :1. l Ørbekken var 

o 
f orho 1 det me 11om hanner og hunner for O+ og 1 + 1: l. Og sa her vor det nes ten 
4 ganger så mange hanner av 2+ og 3+ som det var av hunner. 

De yngste kjønnsmodene hannen som ble funnet var 1 + bede i Vevlen og 
Ørbekken. l oktober ver 43 % av de stas jo nære henne ne eldre enn 1 + 

kj.ønsmodene. l Ørbekken var 26% av de stasjonære hannen kjønsmodene. 



Tab. 4. Kjønnsfordeling hos ørretunger og sjøørret i Vevlen og Ørbekken 
1989. 

Dato Vevlen Ør bekken 
O+ 1+ 2+ oa 3+ O+ 1+ 2+ oa 3+ 

han hun han hun han hun han hun han hun hen hun 
23-mai - 18 10 1 2- - 4 3 8 2 
29-jun - - 12 12 9 1 1 1 7 7 5 o 
24-aug - - 8 5 1 o 3 5 2 4 1 2 

4-olct 3 1 13 17 8 2 6 4 13 11 19 5 
Sum 3 1 51 44 19 5 10 10 26 25 33 9 
Kjønsforhotd 3 : 1 1 2: 1 3 8: 1 1 : 1 1 : 1 3 7: 1 

Vekst. 
Veksten var god bede i Vevlen og Ø'rbekken. For Vevlen var midlere tilvekst 
56 mm første er og 50 mm andre er (F1g. 16). Tilsvarende tall for Ø'rbekken 
var 57 og 56 mm (Fig. f7). Vekst forløpet for O+ Vevlen skilte seg frD O+ i 
Ørbekken ved at veksten 1 juni og ju11 vDr d~rlig. l oktober var denne 
forskjellen utlignet f de to bekkene. For de andre aldersgruppene var 
forskjellene små. For 2+ i juni har kurven en knekk som skyldes at den 
·største fisken V8t'ldrer ut som smolt. 

200 l 
~ Vevlen J""""'T &fl\!' - 150 J e .J 

e l r---.,... 

100 j ., 
* ~ -------~ T.l. = .. * ..1 50 l 

--------- T.l 

o l 

M J J A S o M J j A s o M J J A s o 
O+ 1+ 2+ 

Fig. 16. Empirisk vekst med avsatt tilbakeberegnet lengde hos ørretunger 
fra Vevlen 1989. (T.L= tilbakeberegnet lengde fra skjell) 
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Fig. 17. Empirisk vekst med avsatt tilbakeberegnet lengde hos ørretunger 

fra Ørbekken 1989. (T.i.= t11bakeberegnet lengde fra skjell) 

Ernæring 
l Vevlen var overflateinsekter største næringsdyrgruppe for ørret (49,3 -

34,5 ~)(Fig. 18). Larver og nymfer av ulfke vann1nsekter som knott, vårflue 

steinflue og fjærmygg utgjorde tflsammen ogs~ en stor del av nærfngen 
(48,2- 55,8 ~) . Valg av næring for ørreten f Vevlen og Ørbekken var relativ 

lik med untak av juni og august. Da · var andelen av fjæimygg stor i 
Ørbekken· ( 49~ 1 - 27,5 ~)~ mens endel en ev overfleteinsekt ver liten (12,~4 

- 22,5 %). 
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Fig. 1 e. Frekvens (vol ~) ev ulike neer1ngsdyr fo ørretunger i Vev len og 

Ørbekken 1989. (n= ontall mager, vol sg= volum ~). 
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DISKUSJON 

På strekningen som Arbeidernes JFF forvalter~ ble det i 1989 kun fanget 31 
o 

voksen laks. De fleste av disse ble fanget t meL Den darl1ge fangsten av 
voksen laks i 1969 i forhold til foregående år~ skyldes trolig dårlig 
vannfør1ng 1 deler ev sesongen. På grunn ev en ekstremt mild vinter~ var 
det ingen vårflom. Nedbørsmengdene var også unormalt små i juni og juli. 
Dårlig vannføring resulterte i liten oppvandring. 

Beregnet tetthet av yngel varierte mellom 135 og 12 fisk/l OOm2. Det var 
ingen store forskjeller 1 tettheten av yngel (O+) og parr 1 1968 og 1989. 
Venske1tg vennfør1ng og mye elvemose gjør 1m1dlert1d et usikkerheten ved 
beregnfngene er store. Det var 1ngen klore forskjeller 1 tetthet mellom de 
to st%~Jonene. 

l de regulerte elvene Numedalslågen~ Suldals1ågen og Drammenselva ble 
tetthet beregnet til henholdsvis 51 ffsk/1 OOm2 (Larsen 1965)~ 31,4 
flsk/1 oom2 (Sa1tveH 1986) og 40 t11 60 fisk/1oom2 (Sæter et al 1 988). 1 

elver i Sør-Sverige varierer tetthet fra 25 til 155 fisk/l OOm2 (Karl strøm 
1977}. De relativt gunstig temperatur og god vekstforhold burde tilsi en 
større tetthet i den uregulerte Enningdalselva~ enn hva som ble funnet i de 
andre norske el vene. 

Gjennomsn1ttslengde for yngelen vor t1de11g 1 oktober 71 og 74 ·mm for 
henholdsvis Berby og Svingen. Trolig var ikke veksten ovsluttet. Veksten 
for 1989 var bedre enn for 1988. Veksten 1 Enninadalselva er aod 

"' "" 
sammenlignet med andre elver i Norge. Sæter et al. ( 1988) fant en 
gjennomsnittlig lengde i desember for yngel i Drammenselva på 57 mm. l 
Lærdalselva variert lengden av yngel mellom 36 og 46 mm i september 
(Saltveit 1969). Den gode veksten gjør e~t de fleste laksungene f 
Enningdalselva smoltiffserer allerede etter 2 år. 



N~ringen ttl loksungene 1 Enn1ngdelselve besto vesent11g ev lerver og 
nymfer ev ullke venninsekter. Det ver kun små forskjeller 1 valg ev næring 
mellom yngel fanget ved Berby og Svingen. Andelen ev esellus og knott vor 
noe. større for fisk fenget ved Svingen i august og oktober. Dette skyldes 
trolig drift fro det ovenforllggende Kirkevetnet. Vngelen hedde spist noe 
mer døgnflue i me1 og juni enn det perren hadde på begge stasjoner. l 
ougust og oktober vor det liten forskjell i diet. Vngel og perr her ofte u11kt 
velg av habitat (Heggnes 1990). Dette er trolig årsaken tn den forskjellen 
som ble funnet i ernæring. Valg ev næring og fe tomme mager tyder på god 
næri ngst il gong. 

For Kjeglfelvo f Akershus er overlevelsen fre yngel Ul 2-Srig smolt funnet 
8 være 25,9 i (Rosseland 1975). Kjaglielva er .svært produktiv og gir gode 
forhold for fisken. Det skulle derfor være sammenlignbare forhold i de to 
e 1 vene. Anter men en tetthet p~ 60 fl sk/1 oom2, vil dette gi en 
smoltproduksjon på O, 151m2. l elver pS den svenske veskysten er. det 
funnet en smoltproduksjon på 0,13 - 0,20/m2 (Appelberg et al. 1989). Med 
en lakseproduserende strekning på 10 km og en middlere bredde som er 
egnet for laksunger p~ 1 o m, ville dette med en gjenfangst i elva på 3 ~ 
(Hensen 1984) g1 en fangst 1 Enn1ngdelselve på ca. 470 voksen laks. l 
tillegg kommer utsett smolt som ved en gjenfangst på 3 :;g vil gi en fangst 

~ 1 elv pa ca 100 voksen l eks. Beregningene her store usikkerheter, men kan ;5 

gi en pekepinne på hva som produseres ev laks i Enningdelselva. Far.gsten 
av Laks i Enn1ngdalselva i 1988 og' 1989 gir estimerte gjenfangster i elv 
på henholdsvis 0,6 og 0,2 :;g_ l disse tollen er ikke stamfisk tatt med. Den 
lave gjenfangsten og den høye andelen av garnskadet laks i Enningdalselve, 
tyder på at beskatningen i sjøen er lengt høyere eJ'rdet som er vanllg for 
andre laksebestander i Noroe. 

"' 



Ørreten vokser godt 1 de to bekken'-og midlere lengde var i oktober ca 60 
~-"' 

mm. Veksten er god sammenlignet med andre elver i Norge (L' Abee-Lund et 
al. 1969). 

Yngelen var mindre 1 Vevlen tidelig i sesongen en det den var 1 Ørbekken. P~ 
høsten var denne forskjellen utlignet. Vannet 1 Vevlen kommer fra 
overforliggende morener. Temperaturen er relativt konstant lev selv ved 
liten vannstand midt på sommeren når lufttemperaturen er høy. Veksten er 
temperaturavhengig og optimal ved ca t 3.0°C (Elliot t 975). Øker 
temperaturen over dettELVj ]_ eksten avta. Lav vanntemperatur 1 Vevlen 
f.erer til at veksten,..,he( er dorligereYert~i Ørbekken til o begynne med. ...... ..,._ - .._ . -
Utover sommeren vfT lav vannførin -og h1Jy ufte·mperatur føre t11 best 
vekstforhold i Vevlen. om bøs.t.e~i-1 ·aet derfor være små forskjeller i 
lengde mellom de to bekkene. 

Det var små forskjeller i valg av næring 1 de to bekkene. Begge steder var 
overflateinsekt, hovedsakelig voksene individer av hmdlevende tnsekter, . 
viktigste næring. Fisken hadde valgt noe mer( fjærmygg 1 Ørbekken en~ 
Vevlen. Forskjellen sky~s trolig at tilbudet av næring er litt forskjellig i 
Vevlen og Errbekken. · 
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KONVENSJON MELLOM NORGE OG SVERIGE VEDRØRENDE LAKS - OG SJØ
ØRRETFISKET M.M. I SVINESUND, IDDEFJORDEN OG DELER AV 
ENNINGDALSVASSDRAGET. 

Overenskomst mellom Norge og Sverige .angående fastsetting av 
felles bestemmelser for fisket etter laks og sjøørret i 
Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva. 

KONVENSJONSOMRADE 
Konvensjonsområdet avgrenses i Svinesund av en rett linje fra 
Mørvikens sydspiss til Ketterødsudden. Området omfatter 
Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva opp ~il det sted elva 
renner ut fra Nor~a Bullaresjøn, rr.en ikke sundets, fjordens 
eller elvens sideelver/bekker. 

FORMÅL 
Overenskomstens formål er å verne og ~a vare på naturlige 
bestander av laks og sjø-ø~rec i konvensjonsc~rådet slik at 
naturens mangfold og prod~ktivitet bevares. 

SVINESUND OG IDDEFJORDEN 

.!. • 

Fiske etter laks og sjøørret er forbudt ~ tiden fra og med 1. 
august til og ~ed :s. mai. ! dette tidsro~ må ~kke redskap av 
noen art innrette~ ti: fa~gst av laks eller sjøzrret, bl1 
stående, settes ~t elle~ beny~tes på anne~ måte ~il fiske. 

2 . 

: ~idsrommet fra fredag k:. 18 til mandag kl. 18 ~å l~Ke 
bunden redskap e~ler reds}~ap av stivt materiale innrettet til 
fangst av laks eller sjøørret, brukes eller være anbrakt slik 
at -nevnte fiskearter kan :anges i dam eller deres frie ga'-g 
forhindres. Ruser og garn skal tas opp av vannet og enten 
anbringes på lanc eller he~ges opp på peler over vannflaten. -
kilenøter eller :ikne~de redskaper skal landgarnet enten tas 
opp og legges på land eller ~øsgjøres fra landfestet og 
fastgjøres til den s!de av redskapet so~ vender ~et land. 
I begge tilfelle skal redskapets inngangsåpning helt stenges. 

3. 

Det er forbudt b be~ytte kaste~ot, drivgarn, lys~er eller 
annet redskap med spiss el:er krok so~ ikke er cereor.et på å . -
slukes av fisken, til fangst av laks eller sjøørret. Klep~ ka~ 
benyttes til å berge fisk soæ er fanget ded a'-nen redskap. 
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4 . 

Redskaper som benyttes til fangst av anadrome laksefisk må 
ikke på noe punkt stå nærmere hverandre enn 100 meter untatt 
når de settes utenfor hverandre, jf. punkt 5. 
I Svinesundsområdet, fra en rett linje mellom Kråkenebbet, 
grensemerke S og østre Ringdalsudden, grensemerke R, til en 
rett linje mellom Sponviken, grensemerke Ø, og Hummerholmen, 
grensemerke Å og videre til Nordbytången skal det være minst 
200 meter mellom redskapene. 

5 . 

Redskap som benyttes til fangst av laks og sjøørret nå ikke 
·overskride eo samlet le~gde på 60 meter. Der er ik~e tillat: A 
sette mer enn to redskaper utenfor hverandre. 
I Svinesundsområdet, fra en rett linje mellom Viks~ångsudde, 
grensemerke L, og Sorgenfrid, grensemerke M, til en retc l~~je 
mellom Mørvikens sydspiss og Ketterødsudden må samle~ 
redslapslengde ikke overskride 25 meter. I det~e o~rådet er 
det ikke tillatt å sette redskap utenfor hverandre. 

6 . 

I Iddefjorden, innenfor e n rett ~inje fra Vikstangsudde, 
grensemerke L, til Sorgen:rid, grensemerke M, ~å fiskeredska? 
ikke settes nærmere riksgrensen enn loo ~ecer. 

7. 

! -Enningdalselvas munnir.gsområde, fra grense e:v/sjø ~il e n 
l:nje fra Krokstrand kirke, via nordre qrenserøys til 3rek~e, 
er alt fiske forbudt, u~ntatt · fiske med å l eruser ~ed n1a~si~a i 

~øyde 60 centimeter, fiske med åleteiner, og fiske med sta~s 
o g håndsnøre et~er andre arter enn laks og sjøørret. 

8 . 

U:enfor en r~tt linje fra Sundsudden, grenseæerke C til 
Frantzebacke, grensemerke ~' og ~t til grensen _ for 
konve~sjonsområdet, skal garn ~ed mas~evidde på 35 mi il lmeter 
fra knute til knute eller større som beny~tes til fangs t a v 
saltvannsfisk, i tiden fra og ~ed l . apri l ti_ og med ~5. ~a i 

og i tiden fra og med l. august til og med 38. september 
senkes ned slik at hele fangstdelen står ffiinst tre meter u~der 
vannflaten til enhver tid. 



ENNINGDALSELVA 

9 • 

Fiske etter anadrome laksefisk er forbudt i tiden fra og med 
16. august til og med 15. mai. 

10. 

Det er bare tillatt å benytte stang og håndsnøre til fangst av 
laks og sjøørret. Ved slikt fiske er det ikke tillatt benytte 
reketakle eller reke som agn. 

FELLESR3GLER FOR HELE KONVE~SJONSOMRÅDET 

11. 

Det er forbudt å fange laks av mindre le~gde enn 50 cm regne~ 
fra snutespissen til enden av h?lefinnens ytterste spiss, 
eller sjøørret av ~indre lengde enn 35 .c~ målt på sa~me nåte. 

12. 

Laks og sjøørret som fanges i tidsrom da det er forbudt eller 
som er av mindre lengde enn angitt i punk~ 11, skal straks 
slippes ut i va~ne~ igjen. Utsettingsp1ikten g~elder også for 
død f:._sk. 

13. 

F~skerimyndighetene i ved~om~ende land ka~ dispensere fra de 
nasjor.ale forskrifter so~ utferdiges på qrunnlag av de~ne 
konvensjon dersorn det er behov for det av hensy~ til 
vitenskapelige fcr~ål el:er av andre særlige grunner. 

Derso~ det gis s:ik dispensasjon, · skal de~ andre lar.de~s 

my~dighet underrettes. 

14. 

Oppsynsmyndighe~ene i Sverige og Norge skal i~:cr~ere 
hverandre når en av dem, e~ten ved selvsyn eller gjenr.om 
pålitelige opplys~~nger, har fått kjennskap til at det innen 
kcnvensjcnsområdet forekom~er eller har ~orekommet fiske på 
det an~et la~ds o~råde i strid med denne overe~sko~st eller 
fastsatte fiskeregler når det må antas at det ar.net lands 
myndigheter ikke har kjennskap til forho:det. 
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15. 

Den myndighet i Sverige eller Norge som treffer_beslutninger 
når det gjelder fiskekultivering skal samrå seg med 
tilsvarende myndighet i det andre landet før det gis 
tillatelse til fiskekultivering eller utsetting av fisk i 
konvensjonsområdet. 
De samme myndigheter kan inngå avtale om 
kultiveringsvirksomhet for å ~tyrke de stedegne bestandene av 
laks og sjøørret i området. 

16. 

Konvensjonen skal gjelåe tre år av gangen. Ønske om 
forhandlinger vedrører.åe endring av fiskeregle~e skal 
fre~settes minst ett år før utløpet av hver tre åre ?eriode. 
Dersom ingen av partene fre~setter slikt ønske, skal 
fors~riften gjelde også i den kommende tre års perioden. 

NOSV3 


