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FORORD 

 
 

På oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland har Rådgivende Biologer AS undersøkt utbredelsen av 

vasspest (Elodea canadensis) i Vigdarvatnet i Sveio kommune og smal vasspest (Elodea nuttallii) i 
Ådlandsvatnet i Stord kommune. Resultatene av undersøkelsene er vist i denne rapporten. I tillegg er 

det foreslått tiltak for å fjerne forekomster og hindre spredning til andre vassdrag.    

 
Rådgivende Biologer AS takker Fylkesmannen i Hordaland, ved Magnus Johan Steinsvåg for 

oppdraget. I tillegg rettes en stor takk til Per Bergli, formann i Ådlandsvatnet fiskelag og Svein 

Magnus Tveit i Sveio kommune, for assistanse under feltarbeidet.  

 
Bergen, 10. januar 2012 
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SAMMENDRAG 

 
Ihlen, P. G. & L. Eilertsen. 2012. 

Vasspest i Vigdarvatnet og smal vasspest i Ådlandsvatnet: status for utbredelse 2012 og forslag 

til tiltak. Rådgivende Biologer AS, rapport 1489, 20 sider, ISBN 978-82-7658-880-4. 

 

På oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland har Rådgivende Biologer AS undersøkt utbredelsen av 
vasspest (Elodea canadensis) i Vigdarvatnet i Sveio kommune og smal vasspest (Elodea nuttallii) i 

Ådlandsvatnet i Stord kommune. Vasspest ble først registrert i Vigdarvatnet i august 2011 og smal 

vasspest ble registrert i Ådlandsvatnet i 2009.  
 

Vasspest er en undervannsplante som naturlig hører til i Nord-Amerika, men har hatt så kraftig 

spredning og vekst i Norge at den blir sett på som en problemplante og er derfor svartelistet med status 
høy risiko. I Artsdatabankens fakta-ark om vasspest fra 2006 var arten kjent fra 60 innsjøer og 13 

større/mindre elvestrekninger, hovedsakelig på Østlandet, men også på Sør- og Vestlandet. Smal 

vasspest er en annen art i samme slekt som først ble registrert i Norge i 2006, i Fuglestadåna i Hå 

kommune i Rogaland. Artens utbredelse i Norge er mindre kjent, men den er også vurdert å være en 
problemart og det er nå forbudt med import, utsetting, omsetning og hold av både vasspest og smal 

vasspest i Norge. 

 
Vigdarvatnet og Ådlandsvatnet ble befart med båt den 11. og 15. november 2011. Åsevatnets utløp og 

innløp i Vigdarvatnet, ble befart fra land. Det ble også Jørsbekkens innløp i Ådlandsvatnet. I 

Vigdarvatnet ble vasspest kun registrert i bassenget innenfor riksveien i Sveio, et basseng som har lite 

vannutskifting og som er påvirket av avrenning fra jordbruk. Smal vasspest i Ådlandsvatnet ble i 
hovedsak funnet ved innløpsbekkene, ved et avløpsrør og der det var dyrka mark ned til vannkanten. 

Resultatene fra undersøkelsene tyder på at både vasspest og smal vasspest trives under mer 

næringsrike forhold. Å begrense tilførsler til innsjøene kan på sikt være viktige tiltak for å hindre 
oppblomstring av artene.    

 

Undersøkelsene viste at det foreløpig er få forekomster av vasspest i Vigdarvatnet og av smal vasspest 
i Ådlandsvatnet. I Åsevatnet derimot har vasspest etablert seg i store mengder og arten spres herfra til 

Vigdarvatnet. Det blir trolig vanskelig å fjerne vasspest helt fra Åsevatnet, men ved å foreta en jevnlig 

høsting (graving) vil man i det minste begrense spredningsomfanget til Vigdarvatnet. 

 
Det foreslås flere tiltak for å hindre en oppblomstring av artene i Vigdarvatnet og Ådlandsvatnet, samt 

å hindre spredning til andre vassdrag. For begge innsjøene vil det mest aktuelle tiltaket være å fjerne 

forekomstene manuelt en gang i året. I Vigdarvatnet kan det også være aktuelt å begrense båttrafikken 
i det indre bassenget i en periode. I Ådlandsvatnet er det badeplasser og fiskeplasser, der utlegging av 

fiberduk også kan være et aktuelt tiltak dersom smal vasspest etableres i store bestander. Ellers er 

informasjonstiltak svært viktige for å redusere spredningsfaren.   
 

Det foreslås videre å ha oppfølgende undersøkelser for å ha kontroll med artenes utbredelse og 

eventuelle spredning. Dette kan gjennomføres ved å foreta befaringer med jevne mellomrom, for 

eksempel annet hvert år. Spesielt er det viktig å få oversikt om eventuelle iverksatte tiltak har effekt. 
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INNLEDNING  

 

Svein Magnus Tveit i Sveio kommune, ble sommeren 2011 kontaktet av en privatperson som 

mistenkte at det var vasspest (Elodea canadensis) i Åsevatnet. Et belegg av planten ble sendt til Bjørn 
Moe ved arboretet på Milde som bekreftet at arten var vasspest. Magnus Johan Steinsvåg fra 

Fylkesmannen i Hordaland var på befaring sammen med Svein Magnus Tveit i Åsevatnet den 16. 

august 2011 og observerte at vasspest hadde etablert seg i store mengder. I tillegg ble det under denne 

befaringen observert enkelte forekomster av vasspest ved utløpsbekkens innløp i Vigdarvatnet.  
 

Smal vasspest (Elodea nuttallii) ble registrert i Ådlandsvatnet av NIVA ved Marit Mjelde i 2009. 

Marit Mjelde undersøkte Ådlandsvatnet på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, i forbindelse 
med utarbeiding av faggrunnlaget til Norsk Naturindeks. Det ble da registrert noen få forekomster av 

smal vasspest i bukta ved Sagneset på under 50 cm og på 1,3-1,5 m dyp (Marit Mjelde, pers. medd.).  

 

Fylkesmannen i Hordaland ønsket å få kartlagt utbredelsen av vasspest i Vigdarvatnet og smal 
vasspest i Ådlandsvatnet og engasjerte Rådgivende Biologer AS til dette i august 2011. Målet med 

kartleggingen var å få oversikt over utbredelsen av artene og vurdere aktuelle tiltak for å fjerne 

forekomster og hindre spredning. Linn Eilertsen og Per Gerhard Ihlen var på befaring i Vigdarvatnet  
og Linn Eilertsen var på befaring i Ådlandsvatnet i november 2011 og resultatene fra undersøkelsene 

foreligger i denne rapporten. 

 
 

 

VASSPEST OG SMAL VASSPEST I NORGE 

 
Vasspest (Elodea canadensis) er en undervannsplante som naturlig hører til i Nord-Amerika og ble 

trolig først introdusert i Østensjøvannet i Norge i 1925 (Fægri 1993). Vasspest har hatt så kraftig 

spredning og vekst at den blir sett på som en problemplante og er svartelistet med status høy risiko i 
Gederaas mfl. (2007). I Artsdatabankens fakta-ark om vasspest fra 2006 var arten kjent fra 60 innsjøer 

og 13 større/mindre elvestrekninger, hovedsakelig på Østlandet, men også på Sør- og Vestlandet. I 

Artsdatabankens Artskart er det pr. desember 2011 også registrert funn av vasspest i to innsjøer i 

Frosta i Nord-Trøndelag (figur 1).  
 

Smal vasspest (Elodea nuttallii) er en annen art i samme slekt som først ble registrert i Norge i 2006, i 

Fuglestadåna (Imsland 2008) i Hå kommune i Rogaland, og som har dannet massebestand i Bjårvatn, 
like oppstrøms Fuglestadåna. Artens utbredelse i Norge er mindre kjent, men den er også vurdert å 

være en problemart og det er nå forbudt med import, utsetting, omsetning og hold av både vasspest og 

smal vasspest i Norge. Smal vasspest har sannsynligvis en større koloniserings- og regenereringsevne 

enn vasspest (Mjelde 2008).  
 

Økologien til vasspest er relativt godt kjent (se bl.a. Johansen 1987 og Brandrud & Mjelde 1999) og 

omtales kun kort i denne rapporten. Vasspest etablerer seg både i større innsjøer, mindre vann og 
stilleflytende elver. Den foretrekker middels næringsrikt til næringsrikt (eutroft) vann, gjerne noe 

kalkrikt. Den kan få stor oppblomstring ved å frigjøre næring fra sedimentene og arten kan et ganske 

raskt omløp og således selv frigjøre fosfor som i neste gang fører til ytterligere vekst. Avhengig av 
lysforholdene kan den vokse på 0,5 til ca. 6 m dyp. Økologien til smal vasspest er noe mindre kjent, 

men den antas å være relativt lik vasspest. Undersøkelser i Bjårvatn i Rogaland indikerer at smal 

vasspest kan danne store bestander i mindre kalkrike innsjøer enn det som er registrert for vasspest 

(Mjelde 2006).  
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Figur 1. Kjent utbredelse av vasspest i Norge 
(fra Artsdatabankens Artskart). Utbredelsen av 
smal vasspest er mindre kjent og det foreligger 
foreløpig ingen registreringer i Artsdatabankens 
Artskart.  

 
 

 

 

Vasspest og smal vasspest ser ut til å spre seg vegetativt i Norge, nærmere bestemt med 

skuddfragmenter. Spredning mellom vassdrag er knyttet til flytting av farkoster og bruk av fiskeutstyr. 
Det kan også skje i forbindelse med utsetting av fisk hvor skuddbiter følger med. Det er ikke 

dokumentert at artene har spredt seg med fugl mellom vassdrag i Norge. Begge artene brukes som 

akvarieplanter, så tømming av akvarier i naturen kan også være en spredningsmåte. 
 

Generelt er det svært vanskelig å bekjempe vasspest. Høsting av vasspest er gjort i Steinsfjorden 

(Berge 1989), og tørrlegging er blant annet forsøkt i Stordammen i Drammen kommune (Mjelde 
2008). Effektene har stort sett vist seg å være kortvarige, og det er vanskelig, om ikke umulig, å bli 

fullstendig kvitt artene. På badeplasser eller spesielle fiskeplasser kan det være aktuelt å legge 

fiberduk for å holde bestanden nede i en periode. Dette er prøvd av Berge (1989) i Steinsfjorden. Mer 

informasjon om dukmetoden finnes også i Aanes (2002).  
 

I utlandet har også bruk av herbicider, samt biologisk kontroll med insekter blitt benyttet. Slike tiltak 

er foreløpig lite aktuelle i naturlige vassdrag i Norge. Indirekte tiltak som har virkning er reduksjon i 
næringstilførsel. 
 

Det arbeides med en nasjonal handlingsplan mot vasspest og smal vasspest i regi av Direktoratet for 

naturforvaltning, og i denne planen vil det forhåpentligvis bli gitt en mer inngående oversikt og forslag 
til tiltak mot disse artene.    
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METODE 

 

Vasspest ble søkt etter ved utløpet av Åsevatnet nord for Vigdarvatnet og i Vigdarvatnet (figur 5) den 

11. november 2011 av Linn Eilertsen og Per Gerhard Ihlen. Åsevatnet og øvre deler av utløpsbekken 
her ble befart fra land og Vigdarvatnet ble undersøkt både fra land og fra båt med assistanse fra Svein 

Magnus Tveit i Sveio kommune. Det ble brukt vannkikkert og rive under befaringen.  

 
Helt i nordvest av Vigdarvatnet er innsjøen avskjært av veifylling, der riksvegen går forbi Sveio, og 

denne delen av Vigdarvatnet ble først befart fordi bekken fra Åsevatnet har innløp her. Videre ble det 

befart med båt utenfor det indre bassenget, i den nordlige delen av Vigdarvatnet. Det ble befart nøye 

på utsiden av veifyllingen og langs strandsonen sør til Vassneset og helt øst til Liavatnet (figur 5). 
Innløpselvene fra Mannavatnet, Bjellandsvatnet og Liavatnet ble undersøkt spesielt nøye. Det ble ikke 

registrert vasspest utenfor det indre bassenget ved Sveio og det ble derfor kun tatt stikkprøver i sørlige 

deler av Vigdarvatnet. Her ble strandsonene i Vigdarvatnet vest for E 39 ved Fjon, ved Tveitaskog i 
sør og ved Vigdarheim i vest undersøkt fra land. Sporloggene for feltundersøkelsene fra Åsevatnet og 

Vigdarvatnet er vist i vedlegg 1.  

 
Det var vindstille og sol og forholdene var optimale for å se etter vasspest. Det ble gjort en innsamling 

av vasspest som blir belagt i De naturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen (L. Eilertsen 13, 

herbarium BG).  

 
Ådlandsvatnet ble befart den 15. november 2011 av Linn Eilertsen ved hjelp av båt og med assistanse 

av Per Bergli, formann i Ådlandsvatnet fiskarlag. Hele strandsona i innsjøen ble befart fra båt og 

utløpselva Frugårdselva ble befart ned til settefiskanlegget (se sporlogg i vedlegg 1). Innløpselva 
Vatnaelva ble også undersøkt, samt innløpsbekken Jørsbekken, øst for Sagneset. Jørsbekken ble også 

undersøkt fra land. Det var noe mer overskyet denne dagen, men værforholdene var bra for å se etter 

smal vasspest.  

 
I både Vigdarvatnet og i Ådlandsvatnet ble hver forekomst av vasspest og smal vasspest registrert og 

koordinatfestet. For hver forekomst ble antall individer registrert. Forekomstene er kartlagt og 

nummerert i figur 6 og i figur 8. Nummereringene for de stedfestede funnene i begge innsjøene er 
knyttet til koordinatene i tabell 1. Alle registrerte funn av vasspest og smal vasspest vil bli sendt inn til 

Artsdatabankens Artskart.  

 
 
Tabell 1. Stedfestede funn av vasspest i Vigdarvatnet og smal vasspest i Ådlandsvatnet. Koordinater 
oppgitt i WGS 1984, UTM 32 V. Funnstedene er nummerert og vist på kart (figur 6 og 7). 

 Funnsted nr. Koordinater (WGS 1984) 

Vigdarvatnet 1 32 V 293413, 6605980 
 2 32 V 293325, 6605908 

 3 32 V 293515, 6605975 

 4 32 V 293542, 6605966 
 5 32 V 293598, 6605956 

 6 32 V 293643, 6605852 

Ådlandsvatnet 1 32 V 303273, 6634239 

 2 32 V 303332, 6633803 
 3 32 V 303301, 6633432 

 4 32 V 302952, 6633391 

 5 32 V 302416, 6633949 
 6 32 V 302505, 6634423 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

 

Vigdarvatnet  (innsjønr. 1476) ligger rett sør for Sveio i Sveio kommune (figur 2) og er med sitt areal 

på 7,13 km², en av Hordalands største innsjøer. Åsevatnet (innsjønr. 22495) ligger nord for 
Vigdarvatnet. Ådlandsvatnet (innsjønr.1491) ligger rett nord for Leirvik i Stord kommune (figur 2). 

Dette er en middels stor innsjø med et areal på 0,9 km².  

 

 

Figur 2. Vigdarvatnet (blå stjerne) og Ådlandsvatnet (rød stjerne) ligger i Sveio og Stord kommuner, 
sør i Hordaland fylke.  

Vigdarvatnet har utløp ved Fjon i sørøst. Bergrunnen er variert og består av både harde, næringsfattige 

bergarter som granitt, men også mer næringsrike bergarter som fyllitt og glimmerskifer 
(www.ngu.no/arealis/). Vigdarvatnet er definert som klar og kalkfattig etter vannrammedirektivet 

(www.vann-nett.no). Det er noe avrenning fra landbruk til innsjøen, men innsjøen er ikke tilknyttet 

avløpsnett. I øst er det vannuttak i forbindelse med fiskeoppdrett. Vannprøver som ble tatt i 
Vigdarvatnet av Kambestad & Johnsen (1993) viste at Vigdarvatnet var lite til middels næringsrikt og 

at det lille bassenget innenfor riksveien i Sveio var sterkt overbelastet med både organiske materiale 

og næringssalter. Det ble ikke tatt vannprøver på befaringen den 11. november 2011 som kunne 

bekrefte at dette fortsatt er status for det indre bassenget, men påvirkningen fra jordbruket var tydelig. 
Dybdekart for Vigdarvatnet er presentert av Kambestad & Johnsen (1993). Innsjøen består av flere 

basseng som er mer eller mindre adskilt av terskler og sund (figur 3).  

 
Ådlandsvatnet har utløp i sørøst ved Leirvik. Bergrunnen består av relativt næringsrike bergarter som 

fyllitt og glimmerskifer. Også Ådlandsvatnet er definert som er klar og kalkfattig (www.vann-nett.no). 

Ådlandsvatnet har, i likhet med Vigdarvatnet, vannuttak i forbindelse med fiskeoppdrett, og har noe 
avrenning fra jordbruk. I tillegg har vannet tilførsel av kloakk fra ca. 60 boliger og 35 fritidsboliger 

(Stord kommune 2004). I følge Stord kommune (2004) er det målt noe høyt innhold av næringssalt 

(fosfor) og bakterier i noen av tilførselselvene. Brandtzæg (1995) utarbeidet et dybdekart for 

Ådlandsvatnet (figur 4).  
 

http://www.ngu.no/arealis/
http://www.vann-nett.no/
http://www.vann-nett.no/
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Figur 3. Dybdekart for 

Vigdarvatnet, presentert av 

Kambestad & Johnsen 

(1993). 

 

 

 

Figur 4. Dybdekart for Ådlandsvatnet, fra Brandtzæg (1995). 
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VASSPEST I VIGDARVATNET OG I ÅSEVATNET   

  

UTBREDELSE  

Ved utløpet av Åsevatnet var det store matter med vasspest, og arten dominerte vannvegetasjonen i 

denne delen av vannet. Det ble også befart langs bekken fra Åsevatnet (figur 5) i nedre deler frem til 

innløpet i Vigdarvatnet. Her ble noen få forekomster av arten registrert ytterst ved innløpet, men ikke i 
selve bekken.  

 

 
 
Figur 5. Vigdarvatnet er en stor innsjø med flere innløpsbekker, blant annet fra Åsevatnet i nordvest 
og Liavatnet i nordøst. Utløpet er ved Fjon i sørøst. (Kilde kart: www.vann-nett.no) 

Åsevatnet 

Vigdarvatnet 

Liavatnet 

Utløp ved 

Fjon 

Vassneset 
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Figur 6. Vasspest ble kun registrert i bassenget innenfor riksvegen, nordvest i Vigdarvatnet. Det ble 
registrert flest individer øst for innløpsbekken i nord.   
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I dette indre bassenget ble det observert spredte forekomster av vasspest, på seks ulike steder (figur 6). 
Det var flest forekomster øst for innløpsbekken til Vigdarvatnet (figur 7) og dette området hadde også 
størst tetthet av vasspest, > 5 individer pr forekomst (figur 6).  
 

 

Figur 7. Til høyre for skogholtet i bildet (øst for innløpsbekken til Vigdarvatnet) ble det registrert flest 
individer av vasspest i Vigdarvatnet. Foto: Linn Eilertsen.  

 

Her ble det også registrert flere storvokste individer. Vest for innløpsbekken til Vigdarvatnet var det 

kun noen få individer (figur 6), også disse relativt storvokste. Ved veifyllingen i sør ble det registrert 
et småvokst individ (figur 6). Ingen steder dannet arten store bestander, som i Åsevatnet. Vasspest ble 

ikke registrert i områdene på østsiden av det indre bassenget. Selv ikke ved innløpselvene fra 

Mannavatnet, Bjellandsvatnet og Liavatnet ble det registrert vasspest. Stikkprøvene foretatt fra land i 
områdene vest for E 39 ved Fjon, ved Tveitaskog og Vigdarheim viste heller ikke noen forekomster av 

vasspest.  

 
Undersøkelsen viser at det kun ble registrert vasspest i bassenget på vestsiden av riksvegen i Sveio, og 

at bekken fra Åsevatnet som renner inn på nordsiden av dette bassenget, er spredningskilden.   

 

FORSLAG TIL TILTAK 

 

Fjerning av forekomster i Åsevatnet 

I Åsevatnet har vasspest etablert seg i store mengder og arten spres herfra til Vigdarvatnet. Det 

viktigste tiltaket for å hindre, eller i det minste forsinke, etableringen av vasspest i Vigdarvatnet, er å 

fjerne kilden i Åsevatnet. I Åsevatnet kan det være aktuelt å bruke gravemaskiner for å fjerne 

forekomstene. Det blir trolig vanskelig å fjerne arten helt fra vannet, men ved å foreta en jevnlig 
høsting (graving) vil man i det minste begrense spredningsomfanget til Vigdarvatnet. Åsevatnet får 

tilført mye næring fra dyrka mark som omringer vannet. Å redusere avrenningen fra landbruket kan 

også være et aktuelt tiltak.   
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Fjerning av forekomster i Vigdarvatnet 

I bassenget vest for riksveien i Vigdarvatnet er ikke spredningen av vasspest kommet særlig langt, og 

det kan fortsatt være mulig å hindre en stor oppblomstring av arten her. Et aktuelt tiltak kan være så 

enkelt som i første omgang å fjerne forekomstene ved bruk av båt og rive, gjerne en gang i året. Så 
lenge vasspest finnes i Åsevatnet, vil det være en fare for spredning. De få forekomstene i bassenget 

innfor riksvegen i Sveio medfører så langt ikke store problemer, verken for det biologiske mangfoldet, 

eller for brukerinteressene tilknyttet vannet. Det er derfor viktig at de få kjente forekomstene fjernes så 
tidlig som mulig.  

 

Hindre spredning til resten av Vigdarvatnet og til andre vassdrag 

For å hindre spredning til resten av Vigdarvatnet kan det legges spesielle restriksjoner på båttrafikken 

gjennom sundet under riksveien for en begrenset periode. Ulempene dette medfører for båtbrukere 

innenfor veifyllingen, kan avbøtes ved å legge til rette for båtplasser utenfor sundet. Et slikt tiltak kan 

være supplerende til de andre foreslåtte tiltakene i en periode.   

 

Informasjonstiltak om spredning 

Sveio kommune har, i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og Haugesund kommune, allerede 
iverksatt informasjonstiltak i form av skilt og brosjyrer og dette vurderes som tilstrekkelig for å 

informere brukere om spredningsfaren. Det ble på befaringen den 11. november 2011 observert 

informasjonsskilt om vasspest ved Åsevatnet og ved Vigdarheim. Dersom det ikke er satt opp 
informasjonsskilt ved utløpet i Fjon og ved andre aktuelle tilkomst- og bruksområder i Vigdarvatnet, 

oppfordres det til dette. Spesielt i områdene nær E39 bør det settes opp flere informasjonstavler.  
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SMAL VASSPEST I ÅDLANDSVATNET 

 

UTBREDELSE 

Det ble registrert smal vasspest (figur 9) på seks ulike steder i Ådlandsvatnet (figur 8). De største 
forekomstene ble registrert nord i Ådlandsvatnet, i områder nær innmark. Det var flest individer øst 
for Sagneset, men det var også en god del nordvest i Vatnavika.  

 
Figur 8. Forekomster av smal vasspest registrert i Ådlandsvatnet den 15. november 2011.  
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Ingen forekomster ble registrert i Frugårdselva, men det ble observert et storvokst individ (>1 m) rett 

ved utløpet (figur 8). I bukta vest for Sagneset var det relativt mange forekomster (figur 8). 

Forekomstene var for det meste relativt småvokst (20-50 cm), men dannet tette bestander. Her var det 

svært grunt og mye mudder. Det var også relativt mange forekomster i Vatnavika, der det ligger dyrka 
mark helt inntil vannkanten (figur 8).  Rett utenfor et avløpsrør ved badeplassen i øst ble det også 

registrert flere storvokste individer på over 1 meter (figur 8). Ved en liten bekk helt sør i 

Ådlandsvatnet og øst for Vatnaelva ble det registrert noen få småvokste individer (figur 8).  
 

 

 
Figur 9. Smal vasspest fra Ådlandsvatnet. Foto: Linn Eilertsen.  

 

FORSLAG TIL TILTAK 

 

Fjerning av forekomster  

Smal vasspest har spredt seg til flere steder i Ådlandsvatnet, men danner ikke store bestander på noen 

av funnstedene. I motsetning til Vigdarvatnet er det ingen klar kilde for spredning. Den største 
bestanden av smal vasspest ble registrert i bukta øst for Sagneset, men det ble ikke registrert 

forekomster av arten i Jørnsbekken som renner ut i Ådlandsvatnet i denne bukta. Et aktuelt tiltak kan 

være som foreslått for Vigdarvatnet, å fjerne forekomstene ved bruk av båt og rive. Dette bør 
gjennomføres jevnlig, gjerne en gang i året.  

 

Informasjonstiltak 

Stord kommune har lagt ut informasjon på sine nettsider og skal utarbeide skilt og brosjyrer. Vi 
foreslår at dette utarbeides etter samme mal som Sveio og Haugesund kommune (se ovenfor om 

informasjonstiltak for Vigdarvatnet). Informasjonsskiltene bør settes opp ved de mest brukte områdene 

langs vannet, for eksempel ved Vatnaelva og ved badeplassen og turstien i øst.  
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Utlegging av fiberduk 

Ådlandsvatnet er i bruk til både fiske og bading. Forhåpentligvis vil det ikke bli nødvendig, men 

dersom det på sikt dannes massebestander av smal vasspest, kan utlegging av fiberduk være et aktuelt 

tiltak på badeplasser og fiskeplasser. Dette tiltaket er foreløpig lite utprøvd og ser ut til å ha begrenset 
effekt (Berge 1987). 

 

 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

 

Det anbefales at utbredelsen av vasspest i Vigdarvatnet og smal vasspest i Ådlandsvatnet overvåkes. 

Dette bør skje i regi av forvaltningen og kan gjennomføres ved å foreta befaringer med jevne 

mellomrom, for eksempel annet hvert år. Spesielt er det viktig å få oversikt om eventuelle iverksatte 
tiltak har effekt.  
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VEDLEGG 

 

Vedlegg 1: Sporlogg fra befaringene 

 

 
 

Sporlogg fra befaringen utført av Per G. Ihlen og Linn Eilertsen den 11. november 2011. Befaringsrute 
for hele Vigdarvatnet. 

 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1489 20 

 
 
Utsnitt fra sporloggen ovenfor: befaringsrute for bassenget innenfor riksveien ved Sveio, med 
stedfestede funn av vasspest markert med blå flagg(VP 25-30).  
 

 

 
 
Sporlogg fra befaringen i Ådlandsvatnet av Linn Eilertsen den 15. november 2011. Registrerte funn av 
smal vasspest er markert med blå flagg (VP 1-6).  


