
Hvor var vi og hvor kom vi?

Effektkjøring og laksefisk





Hva visste vi før EnviPEAK?

 At raske fall i vannstand og tørrlagte areal ga 
stranding av fisk

 At strandingen varierte med tid på døgnet, tid på 
året og med fiskestørrelsen

 At senkningshastigheter under 13 cm/time ga lite 
stranding

 At noe av fisken som strandet overlevde

 At raske vannstandsendringer stresset fisken, men 
den «kom over det»



Men….

 Bare ~3-7 % av rognkorna lagt i elv blir til smolt, 
resten dør av naturlige årsaker

 Vekst og dødelighet er tetthetsavhengig, i alle fall i 
deler av livet i elva

 Men husk: en reduksjon fra 5 til 3 % overlevelse er 40 % 
redusert smoltproduksjon



EnviPEAKs misjon var å skaffe 
grunnlag for beregning av 

bestandseffekter av ekstradødelighet 
på grunn av effektkjøring!



Uten gyting – ingen rogn i grusen 



Uten vann dør rogna



Stranding



Jøss, her var det god plass!
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Storebrødre er noe herk!



Storebrødre er noe herk!



Laks liker jeg ikke!



Her ligger jeg og 
spreller – på land…

Vinteren ok, men sommeren…





Her i dypet er alt bra, eller?

Vinteren ja, sommeren tja!



Hva vet vi nå?

 At laks er raske til å utnytte høye vannføringer til å 
gyte – trenger skjul i nærheten

 At fisken må ha nok trygge gyteområder som ikke 
tørrlegges i elver med effektkjøring

 At fisk bruker grunne strandingsutsatte områder 
uavhengig av fisketetthet

 At ørret som lever sammen med laks er spesielt 
utsatt for stranding

 At døgnkjøring ikke påvirker energibalansen til fisk 
om vinteren men har moderat effekt om sommeren



Kva med det overordnede målet –
verktøy for å beregne 

bestandseffekter?



Rolls-Royce verktøyet





Men viktigst – vi har utviklet et system 
for å miljøtilpasse effektkjøring!



Og vi har skaffet grunnlag for fysiske tiltak



PROSEDYRER


