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 FORORD 
 
Statkraft Energi AS skulle i 2011 ha gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Langvatnet og i 
Grasbotntjørn. Etter anbudskonkurranse ble Rådgivende Biologer AS den 7. juli 2011 tildelt 
oppdraget. 
 
Hensikten med oppdraget var å: 

• Oppdatere bestandsstatus for fiskebestandene og vurdere reguleringseffekter. 
• Evaluere tilslaget på årlig utsetting av 2800 stk. 1-somrig aure i Langvatnet og 200 stk 1-

somrig aure i Grasbotntjørn (fra 2010)  
• Tilrå aktuelle kompensasjonstiltak for fisk, herunder vurdere tiltak som kan øke naturlig 

rekruttering av ungfisk.  
 
 
Feltarbeidet ble utført av Bjart Are Hellen og Steinar Kålås, Erling Brekke har analysert 
planktonprøvene og Kurt Urdal har analysert skjell og øresteiner.  
 
Rådgivende Biologer AS takker Knut Hovland og Kåre Paulsen for tilrettelegging med lån av hytte og 
båt i forbindelse med prøvefisket. Takk til Statkraft Energi AS for oppdraget.  
 
Bergen, 18. mai 2012 
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 SAMMENDRAG 

 
 
HELLEN, B.A., K. URDAL, E. BREKKE & S. KÅLÅS 2012. Fiskeundersøkelser i Langvatnet og 
Grasbotntjørn i Ulvik kommune 2011. Rådgivende Biologer AS rapport 1548. 20 sider, ISBN 978-82-
7658-916-0.  
 
Rådgivende Biologer gjennomførte prøvefisket i Langvatnet og Grasbotntjørn i AustdølaOosa – 
vassdraget 23. til 24. august 2011. Innsjøene ligger på Osafjellet i Ulvik kommune, mellom 1107 og 
1158 moh. Langvatnet er regulert 48 meter, og har fått en betydelig økt vanngjennomstrømning fra 
tilførte nedbørfelt. Grasbotntjørn er ikke regulert, men har fått fraført 95 % av nedbørfeltet. I 
Langvatnet har det vært utsettinger av aure siden innsjøen ble regulert, og siden 2007 er det satt ut 
3000 aure årlig. I Grasbotntjørn har det blitt satt ut 200 aure årlig de to siste årene, før dette har det 
ikke vært utsettinger.  
 
Innsjøene ble prøvefisket med fleromfars garn, og potensielle gytelokaliteter kartlagt og undersøkt ved 
elektrofiske. Det ble også samlet inn plankton i innsjøene. Resultatene i Langvatnet er sammenlignet 
med prøvefiske utført i 2004. Det er foretatt en vurdering av status for aurebestanden, og innslag av 
utsatt fisk er kartlagt. Det er også gjort en vurdering av framtidig utsettingsbehov og foreslått mulige 
tiltak for å øke den naturlige rekrutteringen av fisk.  
 
Langvatnet 
Det ble registrert naturlig rekruttering av aure ved prøvefiske i Langvatnet i 2004, ved prøvefiske i 
2011 ble det bare fanget utsatt fisk, det ble heller ikke registrert aure på bekkene. Innsjøen ligger høyt 
til fjells og på grensen av hvor det kan være forventet å finne naturlig rekruttert aure på Vestlandet. 
Gyteforholdene i Langvatnets hovedinnløp, som er mest sannsynlige gyteelv, er relativt dårlige. 
Utlegging av gytegrus her kan bedre gyteforholdene. Lokaliteten er imidlertid så høyt til fjells at 
klimaet trolig vil være begrensende for rekrutteringen de fleste år. Kondisjonsfaktoren på fisken har 
avtatt noe, det kan hende at bestanden begynner å bli noe tett i forhold til næringsgrunnlaget ved 
fortsatt utsetting av 3000 aure per år. Det bør vurderes å redusere utsettingene til mellom 2000 og 
2500 aure per år. 

 

Grasbotntjørn  
Grasbotntjørn har en relativt tynn bestand av aure, dominert av fisk som er satt ut i 2010 og 2011. 
Planktonsamfunnet viser at vannkvaliteten er god for aure. Fiskens kondisjon er normalt god, den 
årlige tilveksten er god og det er ingen vekststagnasjon. Det er år om annet naturlig rekruttering av 
aure, sannsynligvis i nedre del av innløpsbekken i sør. Innsjøen er relativt grunn i de to sørvestlige 
bassengene, noe som gir relativt godt produksjonsgrunnlag for fisk. Det er likevel sannsynlig at 
fiskebestanden ved jevnlig utsetting av 200 aure på sikt vil bli noe tett. 
 
Utlegging av gytegrus i utløpet ovenfor den kunstige terskelen og ovenfor den naturlige terskelen i 
hølen nedstrøms Grasbotntjørn kan gi bedre gyteforhold på områder med relativt stabil vannføring, 
dette kan gi økt naturlig rekruttering. 
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 VURDERINGER I FORHOLD TIL EU’S VANNDIREKTIV 
 
 
De undersøkte lokalitetene er vurdert med utgangspunkt i Forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(VF 2006), Veileder 01:2009, Klassifisering av miljøtilstand i vann (DV 2009) og Veileder for 
foreløpig identifisering og utpeking av sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) i Norge. 
 
Det er foretatt en vurdering av økologisk tilstand for fiskesamfunnet i forhold til forventet naturtilstand 
og en vurdering av forsuring og hydromorfologiske endringers påvirkning på fisk som 
kvalitetselement. Det er også gjort en vurdering av om de undersøkte lokalitetene bør vurderes som 
sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF).  
 
Langvatnet har tidligere vært vurdert med hensyn på økologisk tilstand, innsjøen ble vurdert som god, 
men med risiko for dårligere tilstand. Innsjøen var kandidat til sterkt modifiserte vannforekomster 
dersom økologisk tilstand viste seg å ikke være god (Vannett, 17.04.2012).  
 
Tabell 1. Status for innsjøene i vannett per 17. april 2012 (vann-nett.nve.no). 

Registrerte påvirkninger Innsjø Typologi Økologisk 
tilstand 

Kjemisk 
tilstand Langtransp. 

Forurensning 
Hydromorf. 
endringer 

Karakter-
isering 

Langvatnet Stor, kalkfattig, klar God Udefinert - Stor Risiko 
 
Fiskeindeks 
En vurdering basert på fiskeindeksen forutsetter kunnskap om naturtilstanden. For de undersøkte 
innsjøene er naturtilstanden ikke kjent, men det er forventet at fisketettheten i innsjøene naturlig vil 
være tynn eller fraværende. Det er naturlig med økende andel tynne bestander med økende høyde over 
havet. For begge innsjøene er aure introdusert for så lenge siden at den er å regne som naturlig. 
 
For begge innsjøene er det redusert bestand i forhold til naturtilstanden. For enartssamfunn vil selv en 
liten reduksjon i tetthet i forhold til naturtilstanden gi en fiskeindeks (FI) = 0,25 og tilstandsklasse 
”dårlig/svært dårlig” (tabell 4). Det er godt mulig at det før regulering kan ha vær gytemuligheter i 
elven mellom Langvatnet og Grasbotntjørn, det er derfor antatt at rekrutteringen er redusert pga. 
reguleringen. I Langvatnet ble det ikke registrert naturlig rekruttering i 2011, men det ble påvist 
naturlig rekruttering i 2004, og det antas at det år om annet kan forekomme naturlig rekruttering i 
innløpet i øst. Det er sporadisk naturlig rekruttering i Grasbotntjern. Begge innsjøene har derfor fått 
fiskeindeks 0,25.  
 
Forsuring som påvirknigsfaktor 
Vurdert i forhold til forsuring som påvirkningsfaktor, er fangst per garninnsats (CPUE) en parameter 
som brukes til å vurdere økologisk tilstand. Tilstanden må sees i sammenheng med oppvekstratio (OR) 
som er forholdet mellom innsjøareal og oppvekstareal. I klassifiseringsveilederen er det skilt mellom 
innsjøer med OR over 50, mellom 25 og 50 og under 25. Begge de undersøkte innsjøene hadde 
oppvekstratio under 2,5 (tabell 4). Vurderingene er basert på fangst av naturlig rekruttert aure. Basert 
på klassegrensene er Langevatnet satt i kategorien ”svært dårlig” og Grasbotntjørn til ”dårlig” (tabell 
1). Det er imidlertid verdt å påpeke at lave fangster ikke skyldes forsuring, men er forårsaket av 
klimatiske forhold, noe det så langt i mindre grad er tatt høyde for i veilederen. 
 
Vannkjemi er ofte brukt som støtteparameter for denne vurderingen, det finnes ingen vannkjemiske 
målinger fra lokaliteten, men planktonsamfunnet viser gode vannkjemiske forhold for aure. 
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Forklaringsnøkkel på fargekoder i tabell 2 

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 
 
Tabell 2. Status for naturlig rekruttert aure basert på Fiskeindeks (FI), fangst per garninnsats av 
naturlig rekruttert fisk (CPUE), og status i forhold til vannkjemiske støtteparametre. Skjønnsmessig 
vurdert endring i fiskeproduksjonen basert på hydromofologisk påvirkning (Hydromorf), 
reguleringshøyde, antatt redusert rekrutteringsområde samt en samlet vurdering av økologisk tilstand 
for aure for de 14 innsjøene som ble undersøkt høsten 2010 og 2011.* Vurderingen av CPUE er 
avhengig av oppvekstratioen.  ** For ANC klassegrensen avh. av TOC innholdet. *** For tapt 
rekrutteringsområdet er det tatt hensyn til bestandstetthet.  

Forsuring Hydromorf endring Tilstand 
Parameter/ 
Innsjø 

FI CPUE* pH ANC** Red. 
prod. (%) 

Reg. 
høyde (m) 

Rekr. omr. 
(%) *** 

aure 

Langvatnet 0,25 0,0 - - > 75 48 25 -75 Dårlig 

Grasbotntjørn 1 0,9 - - 25 - 75 0 25 -75 Dårlig 

 
Hydromorfologisk påvirkning 
For innsjøer med hydromorfologiske endringer er det en vurderingsparameter og to støtteparametre. 
Klassifiseringssystemet for aure med hensyn til effekter av hydromorfologiske endringer relateres til 
endringer i fiskeproduksjon og rekruttering. Dette blir i de fleste tilfeller en skjønnsmessig vurdering 
siden det sjelden foreligger gode førdata. Som støtteparameter brukes reguleringshøyde og anslått 
redusert rekrutteringsområde (gyte- og oppvekstområde) (tabell 2). For de to innsjøene er det endret 
gyte/oppveksareal og hydrologisk belastning som er utslagsgivende. Tilstandsklasse basert på 
rekrutteringsområde er ulikt vurdert i forhold til bestandstetthet i naturtilstanden. Ved forventet høy 
tetthet i naturtilstanden skal det større reduksjon i rekrutteringspotensialet til for at tilstanden skal bli 
like mye redusert, enn når det naturlig er tynne bestander. Det er generelt stor usikkerhet knyttet til 
både forventet naturtilstand og endring i rekrutteringspotensiale.  
 
Økologisk tilstand - fisk 
Det er foretatt en samlet vurdering av tilstand for aure. Flere av støtteparametrene tilsier at forholdene 
for aure er relativt dårlige, dette er med på å forklare den lave rekrutteringen. Begge innsjøene 
plasseres derfor i kategori ”dårlig”, for Langvatnet er tilstanden på grensen mot ”Svært dårlig” (tabell 
2). Det gjøres oppmerksomt på at dette er en vurdering som gjelder for fisk, og ikke samlet for 
økologisk tilstand som er oppgitt i tabell 1. 
 
Det er gjort kompenserende tiltak med fiskeutsettinger i begge innsjøene. Veilederne sier ikke noe om 
hvordan utsatt fisk skal behandles ved vurdering av økologisk status, men ved kontakt med 
Direktoratet for Naturforvaltning (DN) kom det fram at utsatt fisk ikke skulle inkluderes i en slik 
vurdering (Jo Halvard Halleraker, pers. medd.). 
  
SMVF 
Langvatnet har 48 m regulering og er naturlig kandidat til å bli vurdert som SMVF. Grasbotntjørn har 
fått en betydelig endring i hydrologisk belastning, med et nedbørfelt som er bare 5 % av det som var 
naturlig, og også Grasbotntjørn er naturlig å vurdere som SMVF. Hydrologisk belastning er også 
betydelig økt i Langvatnet, der tilrenningen nå er mer enn 3 ganger større enn naturlig. Det kommer 
også inn betydelige mengder vann fra brefelt, som gir en betydelig økning i turbiditet i forhold til det 
som var naturlig.  
 
SMVF kandidater med økologisk tilstand under ”god” er i følge foreløpig identifisering av sterkt 
modifiserte vann- forekomster (SMVF) å regne som SMVF. Tiltak i disse har som mål å føre dem til 
godt økologisk potensiale.  
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 INNSJØENE 
 
De to undersøkte innsjøene ligger i Osafjellet i Ulvik kommune. Langvatnet er ett av 
inntaksmagasinene til kraftverket i Sima. Grasbotntjørn ligger like nedenfor Langvatnet og hadde 
tidligere avrenning fra Langvatnet, der utløpet nå er stengt med dam. Langvatnet ligger 1158 moh. når 
magasinet er fullt, mens Grasbotntjørn ligger på kote 1107 (figur 1, tabell 2). Til Langvatnet er det 
tilført tre nedbørfelt på til sammen 56,3 km², opprinnelig nedbørfelt til Langvatnet var 26,7 km². 
Samlet tilrenning har økt med 314 % fra 65,1 mill m³/år til 204,36 mill m³/år. Store deler av det tilførte 
feltet kommer fra Hardangerjøkulen, som er den 6. største isbreen i Norge. Før overføringene var det 
ikke tilrenning fra breer. Det opprinnelige nedbørfeltet til Grasbotntjørn var 28,3 km², mens det etter 
regulering av Langvatnet er redusert til 1,58 km². Tilrenningen per år er redusert med 95 prosent, fra 
76,55 mill m³/år til 3,89 mill m³/år. 
  
Bruken av de undersøkte innsjøene med hensyn på fiske varierer noe. I Langvatnet er det et relativt 
utbredt fiske, mens det i Grasbotntjørn fiskes relativt lite.  

Figur 1. Oversiktskart, med nedbørfeltene til de undersøkte innsjøene markert, overføringer er markert 
med svarte piler, overførte felt er markert med gult. Det naturlige feltet til Langvatnet er markert med 
blått, mens det naturlige feltet til Grasbotntjørn var det naturlige feltet til Langvatnet samt dagens lokale 
felt som er markert med lysegrønt. 

 
Tabell 3. Oversikt over de 7 innsjøene som ble prøvefisket 23.-24. august 2011. 

Nr Innsjø Innsjø nr Vassdrag Vassdr. nr. UTM-øst UTM-nord Kart blad 
1 Langvatnet 1921 Austdøla/Osa 051.2AAB 398000 6714300 1416-3 
2 Grasbotntjørn 16787 Austdøla/Osa 051.2AAA 396600 6715700 1416-3 
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Tabell 4. Regulering og areal, omkrets og tiltak i de 2 innsjøene som ble prøvefisket 23.-24. august 
2011. Nedbørfelt er vist som naturlig nedbørfelt. 

Nr Innsjø Hoh. (m) 
HRV – LRV 

Regul. 
(m) 

Nedbørfelt 
(km²) 

Endring i 
nedbørfelt 

Areal 
(km²) 

Strand- 
linje (m)  

Utsettingspålegg 
(antall /år) 

1 Langvatnet 1158-1110 48 26,7 Tilført 6,399 25000 2800 aure 
2 Grasbotntjørn 1107 - 28,3 Fraført 0,120 2600 200 aure 

 
 
 
 
 

 METODE 
 
Garnfiske  
Prøvefisket ble gjennomført med seksjonerte fleromfarsgarn (oversiktsgarn). Hvert garn er 30 meter 
langt og 1,5 m dypt, og er satt sammen av 12 like lange seksjoner med forskjellige maskevidder, 
tilfeldig plassert i garnet. Maskeviddene som er benyttet er: 5,0 - 6,3 - 8,0 -10,0 - 12,5 - 16,0 - 19,5 - 
24,0 - 29,0 - 35,0 - 43,0 - og 55,0 mm. I Langvatnet ble det også fisket med flytegarn, garnet var 45 
meter langt og 5 meter dypt. Maskeviddene som ble benyttet var som for bunngarnene med unntak av 
5,0, 6,3 og 55 mm. I flytegarnet var hver av de ni seksjonene 5 meter lange. Innsjøene ble prøvefisket 
etter et oppsett som hadde relativt høy innsats i det habitatet der en forventer å finne mest fisk i 
innsjøer med tynne fiskebestander, men også andre habitat ble dekket inn.  
 
Bestandsestimat 
Det finnes informasjon fra prøvefiske i innsjøer der antallet fisk er kjent ved at mesteparten av fisken 
senere er blitt oppfisket, eller der antallet er bestemt ved nyere akustisk utstyr (Sægrov 2000, Knudsen 
og Sægrov 2004). Disse resultatene tilsier at et bunngarn i praksis fanger all fisk som oppholder seg i 
fem meters bredde på hver side av garnet, totalt 10 meters bredde og innen et areal på 300 m² for et 
30 m langt garn. Det må også tas med i vurderingen at fisk som er mindre enn ca. 12 cm har lavere 
fangbarhet enn større fisk, og at aure som er mindre enn 12 cm framdeles kan oppholde seg i 
bekker/elver. Det er også sannsynlig at stor fisk (> 25 cm) har et større aktivitetsområde i løpet av en 
beiteperiode enn fisk i lengdegruppen 12-25 cm, og dette betyr at antall større fisk kan bli beregnet for 
høyt. Ved beregning av total bestand er det videre antatt at gjennomsnittsfangsten pr. garnnatt er 
representativ for hele innsjøen.  
 
Bestanden er estimert ved å ta gjennomsnittlig fangst per garnnatt i bunngarnene som står i 
strandsonen, det er videre antatt at disse garnene avfisker 10 meter av strandlinjen, og fangsten er så 
ganget opp med lengden av strandlinjen. Metoden er avhengig av fangsteffektiviteten på det aktuelle 
garnsettet, noe som kan variere med hvor garnene plasseres, men også med tid på året og været. 
Erfaring fra kontrollerte forsøk i fem innsjøer med ulik størrelse og topografi indikerer en feilmargin 
på ± 30 % på estimatene (upubl. data). Fisk utsatt fra klekkeri virker å ha noe større fangbarhet og kan 
bli overestimert. 
 
Elektrofiske 
Potensielle gytebekker ble overfisket med elektrisk fiskeapparat, og gyteforholdene ble vurdert. Fisken 
ble artsbestemt og lengdemålt, de fleste ble sluppet ut igjen. 
 
Fiskeoppgjøring 
All fisk er lengdemålt til nærmeste mm fra snutespissen til ytterst på halefinnen når fisken ligger 
naturlig utstrakt. Vekten er målt til nærmeste gram på elektronisk vekt. Kondisjonsfaktoren (K) er 
regnet ut etter formelen K=(vekt i gram)*100/(lengde i cm)³. Kjønn og kjønnsmodning ble bestemt. 
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Kjøttfargen er inndelt i kategoriene hvit, lyserød og rød. Mageinnholdet ble grovbestemt. 
Gjennomsnittlig lengde, vekt og kondisjon for fangsten i de enkelte innsjøene er oppgitt med 
standardavvik. 
 
Aldersbestemming  
Til aldersfastsettelse er det brukt fiskeskjell og øresteiner (otolitter). I de innsjøene der det er satt ut 
fisk kan det være problematisk å bestemme korrekt alder. Utsatte fisker får ofte stoppsoner ved 
utsetting, og disse sonene kan tolkes som en vintersone, noe som vil føre til at fiskens alder blir angitt 
høyere enn den egentlig er. Dette betyr at den presenterte aldersfordelingen for fisken som er fanget 
må leses med forbehold om at alderen på en del av fiskene kan være feilbestemt. Når alderen er 
oppgitt med (+) etter, viser dette at fisken har startet på eller har gjennomført en vekstsesong mer enn 
alderen tilsier. 
 
Tabell 5. Dato for prøvefiske (garn trukket), siktedyp (m), vanntemp (°C), hvor mange bunngarn som ble 
satt, fangstinnsats (bunngarn/hektar), og antall gytebekker/lokaliteter av potensielle gytebekker som ble 
elektrofisket. Antall pelagiale håvtrekk og fra hvilket dyp (m) planktontrekkene ble tatt i de 2 undersøkte 
innsjøene den 24. august 2011. I Langvatnet ble det i tillegg fisket med ett flytegarn.  

Bunngarn Planktontrekk 
Nr Innsjø Dato 

Sikte- 
dyp (m) 

Vann-
temp °C Antall Garn/ha 

Gytelokal. 
undersøkt Ant. Dyp (m) 

1 Langvatnet 24.08.2012 3,6 8,3 16 0,03 4/4 2 20 
2 Grasbotntjørn 24.08.2012 11 9,7 10 0,84 2/2 2 30 

 
 
Dyreplankton 
I forbindelse med prøvefisket ble det også samlet inn planktonprøver fra innsjøene. Antall vertikale 
håvtrekk og fra hvilket dyp prøvene ble tatt er beskrevet for hver innsjø. Planktonhåven hadde 
diameter på 30 cm og maskevidde på 60 :m. Innholdet i prøvene ble artsbestemt og talt. Det ble tatt 
delprøver dersom prøven inneholdt svært mange individer, og hele prøven ble scannet for arter med 
fåtallige individer. Tettheten er beregnet og oppgitt som dyr/m² og dyr/m³. Arter som ikke sikkert 
kunne artsbestemmes under lupe ble preparert med melkesyre på objektglass og bestemt under 
mikroskop. For en gjennomgang av tålegrenser for enkeltarter og grupper av plankton vises det til 
Hellen mfl. (2010).  
 
Temperatur og siktedyp 
Vanntemperaturen ble målt ca 20 cm under vannoverflaten i innsjøen og i hver av bekkene som ble 
elektrofisket. Siktedypet ble målt med secchi-skive over innsjøens dypeste punkt. 
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1 LANGVATNET I ULVIK 
 
INNSJØEN 
 

Langvatnet (Vassdragsnr. 051.2AAB; innsjønr. 1921; UTM 32 V 398000 6714300) ligger i 
Austdøla/Osavassdraget i Ulvik kommune. Vatnet er regulert 48 meter, med HRV og LRV på hhv. 
1158 og 1110 moh. Ved HRV har innsjøen et areal på 640 ha. Det er en rekke innløpsbekker, det ble 
elektrofisket i 4 av disse, i resterende av innløpsbekken er det ikke egnede gyte og oppvekstforhold  
 
Det er pålegg om utsetting av 2800 stk. 1-somrig aure i Langvatnet. Fram til 2006 ble det satt ut mellom 
1000 og 1500 ensomrig settefisk årlig, men fra 2007 satt ut ca 3000 stk.  1-somrig aure årlig. Den utsatte 
fisken er 5-10 gram.  

 
Figur 1.1. Langvatnet i Ulvik. Bekkene som ble elektrofisket er angitt med nummer. Firkanten viser 
området der det ble fisket med garn, jf figur 1.2. Kartgrunnlaget er hentet fra NVE-Atlas (atlas.nve.no) 

 
METODER 
 
Innsjøen ble garnfisket 23.-24. august 2011 med ti enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-13 
meter, to bunngarnslenker hver bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-20 meter, og ett flytegarn i 
dybdeintervallet 0-5 meter. Pga. sterk vind fra sørøst i feltarbeidsperioden, ble garnene plassert på 
sørsiden av innsjøen (figur 1.1). Fisken ble veid og målt, og analysert med hensyn på alder, kjønn og 
kjønnsmodning. Fire av innløpsbekkene ble elektrofisket. Midt i det vestre hovedbassenget ble det tatt 
to trekk med planktonhåv fra 20 meters dyp. Det var lettskyet til overskyet, og fra laber bris til liten 
kuling fra sørøst under prøvefisket, vannstanden var ca. 5 m under HRV.  

1 

2 3 

4 
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Figur 1.2. Garnfiske i Langvatnet i Ulvik 24. august 2011. Garn nr 4/5/6 og 13/14/15/ er 
bunngarnslenker, de øvrige enkle bunngarn. F = Flytegarn. Se også figur 1.1. 

 
RESULTAT 
 
Garnfiske 
Under garnfisket ble det fanget 71 aure, alle utsatte, selv om bare 46 var fettfinneklipte. Det var fisk i 
alle bunngarnene, unntatt ett av garnene som stod ytterst i den ene av lenkene. Fangsten i bunngarnene 
som sto innerst varierte mellom 1 og 10 fisk per garn, gjennomsnittet for disse var 5,1 fisk per 
bunngarnnatt. I flytegarnet ble det fanget 3 aure. Siktedypet var 3,6 meter under prøvefisket, og fargen 
var tydelig påvirket av leire i avrenningen fra breer. 
 
Fisken varierte i lengde fra 130 til 415 mm, med en gjennomsnittslengde på 235 (±70) mm. Vekten 
varierte fra 19 til 692 gram, snittvekten var 179 (±161) gram, og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 
1,08 (±0,09).  
 
Aurene var mellom 2 og 8 år gamle, dvs. årsklassene fra 2009-2003. De tre yngste årsklassene var 
omtrent like tallrike, og utgjorde til sammen ca. 3/4 av fangsten (tabell 1.1, figur 1.3). Økte 
utsettinger fra 2007 viser igjen i mer tallrike årsklasser fra 2007. Andelen fettfinneklippet fisk går ned 
med økende alder og skyldes trolig at det er en betydelig regenerering av fettfinnen. 
 
Til sammen hadde 41 % av aurene rød kjøttfagre, 44 % hadde lyserød kjøttfarge, mens de sist 15 % 
var hvite i kjøttet. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning er 5 år for hannauren, den minste 
kjønnsmodne hannen 14,6 cm og to år. Bare en hun var kjønnsmoden, denne var 39 cm og 7 år. 
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Figur 1.3. Vestenden av Langvatnet, 24. august 2011. Vannfargen er tydelig påvirket av leire fra 
breavrenning.  
 
Tabell 1.1. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standard avvik og antall 
hanner og hunner og andel kjønnsmodne fisk i hver aldersgruppe for de ulike aldersgruppene av aure 
fanget i Langvatnet 24. august 2011.  

 Alder 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ Totalt 
 Årsklasse 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  
Antall  17 16 19 10 7 1 1 71 
Lengde (mm) Snitt 155 194 259 283 335 392 415 235 
 Sd 14 22 28 41 28 - - 70 
Vekt (g) Snitt 39 80 198 256 446 650 692 179 
 Sd 11 23 69 94 137 - - 161 
K-faktor Snitt 1,02 1,08 1,10 1,08 1,15 1,08 0,97 1,08 
 Sd 0,07 0,10 0,10 0,10 0,08 - - 0,09 
Hunner Antall 8 6 11 3 3 1   32 
 % modne 0 0 0 0 0 100  3 
Hanner Antall 9 10 8 7 4   1 39 
 % modne 11 0 75 29 75  100 41 
Merket ff-  Ande (%) 88,2 93,8 78,9 0,0 14,3 0,00 0,00 64,8 

 
Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første 
vekstsesong var gjennomsnittlig 8 cm, de fire påfølgende årene er tilveksten mellom 4 og 5 cm per år. 
Det er ingen markert vekststagnasjon, noe som indikerer at bestanden er relativt fåtallig (figur 1.4). 
 
Det ble fanget tre aure i flytegarnet. I de to bunngarnene som sto ytterst i bunngarnslenkene, dypere 
enn 12 meter ble det fanget en aure, mens det i de to nest ytterste garna i bunngarnlenken ble fanget 
hhv. 1 og 5 aure. Fangsten i de andre bunngarnene varierte mellom en og ti aure, og den 
gjennomsnittlige fangst per bunngarnnatt var 4,3.  
 
En gjennomsnittlig fangst på 5,1 aure på hvert av de 12 bunngarnene som sto i strandsonen, tilsier en 
estimert bestand på ca 12 500 aure. Med en snittvekt på 179 gram, tilsvarer dette 3,5 kg fisk per 
hektar. I tillegg kommer en del fisk som står i dypere vannlag, samt en liten del som er pelagisk.  
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De fleste fiskene hadde spist plankton, men det var også en del bunndyr i dietten. Det ble ikke påvist 
synlige innvollsparasitter i noen av fiskene.  

Figur 1.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Langvatnet 24. 
august 2011.  

 

  
Figur 1.4. Vekst for aure fanget i Langvatnet 24. august 2011. Venstre: Vekstkurve basert på 
gjennomsnittlig lengde (mm ± standard avvik) ved avsluttet vekstsesong. Høyre: Tilbakeregnet vekst, 
basert på skjellesing, for de enkelte årsklassene av aure. Gjennomsnitt for alle årsklasser er vist med rød 
strek. 

 
 
Elektrofiske  
Innløpselv (1) (32 V 397659 6713612) fra et lite tjern er grovsteinet, ca. 1 meter brei og renner stri, 
gjennom ur i øvre del. Det er litt mosedekke på bunnen. Gyteforholdene er dårlige. Det ble 
elektrofisket i hele elven, totalt ca. 60 m². Ingen fisk ble fanget eller observert.  
 
Innløpselv (2) (32 V 398845 6714092) er 2-8 m brei, 0-40 cm dyp. Elven renner over sva nede ved 
vatnet, lenger oppe er det steinete, med enkelte små høler. Gyteforholdene er dårlige. Til sammen 100 
m² ble elektrofisket, ingen fisk ble fanget eller observert. 
 
Innløpselv (3) (32 V 402030 6714463) er hovedinnløp i øst. Elven renner for det meste over sva, med 
enkelte små flater med steinbunn. Gyteforholdene er dårlige. Til sammen 400 m² ble elektrofisket, 
ingen fisk ble fanget eller observert. 
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Figur 1.4. Innløpselv 3 i øst er største 
innløpselv. Substratet er grovt og det er 
dårlige gyteforhold, men gode 
oppvekstforhold.  

 
 
 
 
 
Innløpselv (4) (32 V 396716 6714256) kommer fra tjern i vest. Når innsjøen er fult oppdemmet står 
denne strekningen flere meter under vann. Elven er grov og steinete, gyteforholdene er dårlige. Til 
sammen 60 m² ble elektrofisket. En utsatt aure på ca 9,5 cm ble fanget, ellers ingen observasjoner. 
 
Dyreplankton 
Av vannlopper var det Bosmina longispina og Daphnia umbra som var mest tallrike, av hoppekreps 
hadde Cyclops scutifer høyest tetthet i den pelagiske prøven (tabell 1.2). Av hjuldyr var den vanligste 
arten Synchaeta lakowitziana, denne arten er tidligere ikke registrert i Norge og er en typisk 
kaldtvannsart. Forekomsten av Daphnia umbra og flere noe forsuringsfølsomme hjuldyrarter viser at 
vannkvaliteten ikke er spesielt sur. Daphnia umbra som ofte er relativt kraftig pigmentert, var relativt 
lite pigmentert i Langvantet.  
 
Tabell 1.2. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Langvatnet 23. august 
2011. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 
Vannlopper Bosmina longispina 3 310 166 
 Daphnia umbra 3 310 166 
 Holopedium gibberum 170 8 
Hoppekreps Arctodiaptomus laticeps 679 34 
 Cyclops abyssorum 7 0 
 Cyclops scutifer 2 886 144 
 Calanoide nauplier 2 462 123 
 Calanoide copepoditter 5 093 255 
 Cyclopoide nauplier 3 480 174 
 Cyclopoide copepoditter 22 409 1 120 
Hjuldyr (Rotatoria) Ascomorpha ecuadis 85 4 
 Collotheca sp. 340 17 
 Conochilus sp. 509 25 
 Kellicottia longispina 4 074 204 
 Keratella cochlearis 85 4 
 Keratella hiemalis 3 056 153 
 Polyarthra dolichoptera 4 074 204 
 Polyarthra major 23 428 1 171 
 Synchaeta lakowitziana 39 725 1 986 
Totalt  119 182 5 959 
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VURDERING 
Langvatnet har en middels tett bestand av utsatt aure. Det ble ikke registrert naturlig rekruttert aure i 
2011. I 2004 ble det fanget noe aure som sannsynligvis var naturlig rekruttert i innløpet i øst (3). I 
2004 ble det fanget fisk fra tre årsklasser, men det går ikke fram om dette var utsatt eller naturlig 
rekruttert aure (Lehmann & Wiers 2005 ). Fiskens kondisjon var god med k-faktor på 1,08 i 2011, 
likevel noe lavere enn i 2004 da den var 1,21. Den årlige tilveksten er relativt god for høytliggende 
innsjøer, det er ingen tegn til vekststagnasjon, hunnauren kjønnsmodner ved høy alder. Det er en 
tydelig tendens til økt tetthet av fisk av årsklassene med økt utsetting. Kondisjonsfaktoren er noe 
synkende, det kan hende at bestanden vil begynne å bli noe tett i forhold til næringsgrunnlaget ved 
fortsatt utsetting av ca 3000 aure per år. Det bør vurderes å redusere utsettingene til mellom 2000 og 
2500 aure per år. 
 
Innløpet i øst har relativt dårlige gyteforhold, men har fine oppvekstforhold for aure. Det ble i 2004 
foreslått å gjøre tiltak ved utlegging av gytegrus i denne elven, dette tiltaket bør fortsatt gjennomføres. 
Det er mulig de klimatiske forholdene gjør at overlevelsen i elven vil være lav, men tilslag på naturlig 
rekruttering enkeltår kan ikke utelukkes.  
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2 GRASBOTNTJØRN I ULVIK 
 
 
INNSJØEN 
 

Grasbotntjørn (Vassdragsnr. 051.2AAA; innsjønr. 16789; UTM 32 V 396600 6715700) ligger i 
Austdøla/Osavassdraget i Ulvik kommune. Vatnet er uregulert, ligger 1107 moh., og har et areal på 12 
ha. Største målte dyp var 33 m i det nordlige bassenget. Det er 2 innløpsbekker, den i det nordøstre 
bassenget, kom tidligere fra Langvatnet, men etter at dette ble demmet opp er det bare et myrsig 
tilbake. I det sørvestre bassenget, ca. 150 meter fra utløpsbekken er det en liten innløpsbekk.. 
 
Det er blitt satt ut stk 200 1-somrig aure i 2010 og 2011, før det skal det ikke ha vært satt ut fisk. 
 

Figur 2.1. Grasbotntjørn i Ulvik sett fra sør vest, bare en liten del av hovedbassenget er synlig bakerst i 
bildet. 

 
 
METODER 
 
Innsjøen ble garnfisket 23. - 24. august 2011 med 7 enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-13 
meter, og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-32 meter (figur 2.2). Fisken 
ble veid og målt, og analysert med hensyn på alder, kjønn og kjønnsmodning. En innløpsbekk og 
utløpsbekken ble elektrofisket. Over innsjøens dypeste punkt ble det tatt to trekk med planktonhåv fra 
30 meters dyp.  
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Figur 2.2. Grasbotntjørn i Ulvik, med plassering og nummerering av garnene. Bekkene som ble 
elektrofisket er angitt med bokstaver (I = innløp, U = utløp). Kartgrunnlaget er hentet fra NVE-Atlas. 
 
RESULTAT 
 
Garnfiske 
Under garnfisket ble det fanget 19 aure. Femten av disse var fettfinneklipte og utsatt. Det var fisk i alle 
bunngarnene, unntatt de to som stod ytterst i lenken. Fangsten i bunngarnene som stod innerst varierte 
mellom 1 og 5 fisk per garn, gjennomsnittet for disse var 2,4 fisk per bunngarnnatt. Siktedypet var 11 
m. 
 
Fisken varierte i lengde fra 88 til 398 mm, med en gjennomsnittslengde på 191 (±79) mm. Vekten 
varierte fra 6 til 660 gram, snittvekten var 124 (±169) gram, og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 
1,14 (±0,10). Fire av aurene var sannsynligvis naturlig rekruttert, en på fem år, to var sju år og en var 
åtte år. Av de 15 utsatte aurene som ble fanget var 13 satt ut i 2010 og 2 satt ut i 2011. 
 
Til sammen 11 % av aurene hadde rød kjøttfagre, 58 % hadde lyserød kjøttfarge, mens resten var hvit i 
kjøttet. Et flertall av hannaurene som var satt ut i 2010 var kjønnsmodne. Av de naturlig rekrutterte 
aurene var alle hannene kjønnsmodne, mens den ene hunnauren på sju år ikke var kjønnsmoden 
(tabell 2.1). 
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Tabell 2.1. Gjennomsnittlig lengde (mm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standard avvik og antall 
hanner og hunner og andel kjønnsmodne fisk i hver aldersgruppe for de ulike aldersgruppene av aure 
fanget i Grasbotntjørn 24. august 2011.  

 Alder 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ Totalt 
 Årsklasse 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  
Antall  2 13 0 0 0 1 0 2 1 19 
Lengde (mm) Snitt 9,1 16,5    27,0  31,4 39,8 19,1 
 Sd 0,4 1,7       1,6   7,9 
Vekt (g) Snitt 7 55    235  369 660 124 
 Sd 1 18       49   169 
K-faktor Snitt 0,94 1,17    1,19  1,19 1,05 1,14 
 Sd 0,08 0,07       0,03   0,10 
Hunner Antall 0 6    0  1 0 7 
 % modne - 0,0    -  0,0 - 0,0 
Hanner Antall 2 7    1  1 1 12 
 % modne 0,0 71,4    0,0  100,0 100,0 58,3 
Vill/Utsatt  Utsatt Utsatt    Vill  Vill Vill  

Figur 2.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Grasbotntjørn 24. 
august 2011.  

 
Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at den utsatte fisken hadde 
noe tilvekst det året den ble satt ut og var i gjennomsnitt 12,6 cm om høsten. De naturlig rekrutterte 
aurene var 3,6 cm etter første vekstsesong, i andre vekstsesong var tilveksten 4,3 cm, de neste sju 
vekstsesongene har tilveksten vært mellom 4,5 og 5,7 cm, det er ingen tegn til vekststagnasjon. (figur 
2.4). 
  
 
 
 
 
 
Figur 2.4. Tilbakeregnet vekst for vill og utsatt 
aure fanget i Grasbotntjørn 24. august 2011. 

 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+

Alder (år)

Fi
sk

el
en

gd
e 

(m
m

)  _

Vill

Utsatt

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

A
nt

al
l (

n)
  _

Vill

Utsatt

0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+

Grasbotntjørn

Alder (år)

Årsklasse

0

1

2

3

4

5

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Fiskelengde (mm)

A
nt

al
l (

n)
  _

0 1 2 3

4 5 6 7

Grasbotntjørn



 
Rådgivende Biologer AS 2012  Rapport 1548  
 
 

18 

En gjennomsnittlig fangst på 2,4 aure på hvert av de 8 bunngarnene som sto i strandsonen, gir et 
anslag på vel 600 aure. Med en snittvekt på 124 gram, tilsvarer dette 6,4 kg fisk per hektar.  
 
 
 
Elektrofiske  
Innløpselv fra sør (32 V 396264 6715408) hadde middels stri vannføring. Ned mot innsjøen er det et 
lite basseng, mellom dette bassenget og innsjøen er det gyteforhold for aure, her er det også god 
vanndekning selv ved lav vannføring (figur 2.5). Det ble fanget en aure på 8,4 cm som var utsatt, og i 
tillegg ble det observert 5 aure på ca 4-6 cm på utløpet av bassenget, disse er trolig naturlig rekruttert. 
Fangbarheten i elven var svært lav, trolig pga. lav ledningsevne, og de minste fiskene lot seg ikke 
fange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.5. Innløpselv fra sør til Grasbotntjørn der 
det ble elektrofisket 23. august 2011 

 
 
 
Utløpselv (32 V 396072 671541). Det er en liten betongterskel i utløpet av vatnet, området ved 
terskelen og hølen nedstrøms ble elektrofisket figur 2.6. Gyteforholdene var dårlige, og ingen fisk ble 
fanget eller observert.  

 
Figur 2.6. Utløpselv fra Grasbotntjørn der det ble elektrofisket 23. august 2011 
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Dyreplankton 
Av vannlopper var det Bosmina longispina som var mest tallrike, men det var også relativt høy tetthet 
av Daphnia umbra og Holopedium gibberum, av hoppekreps var Cyclops scutifer eneste art i den 
pelagiske prøven (tabell 2.2). Av hjuldyr var den vanligste arten Conochilus sp., men de noe 
forsuringssensitive Keratella hiemalis, Keratella hiemalis og Polyarthra major ble også påvist i bra 
tettheter. Forekomsten av Daphnia umbra og flere noe forsuringsfølsomme hjuldyrarter viser at 
vannkvaliteten ikke er spesielt sur. Daphnia umbra var mørkt pigmentert.  
 
 
Tabell 2.2. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Grasbotntjørn 23. august 
2011. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 
Vannlopper Bosmina longispina 8 149 272 
 Daphnia umbra 6 621 221 
 Holopedium gibberum 5 517 184 
Hoppekreps Cyclops scutifer 12 223 407 
 Cyclopoide nauplier 55 004 1 833 
 Cyclopoide copepoditter 47 874 1 596 
Hjuldyr (Rotatoria) Collotheca sp. 43 799 1 460 
 Conochilus sp. 173 161 5 772 
 Kellicottia longispina 47 874 1 596 
 Keratella cochlearis 34 632 1 154 
 Keratella hiemalis 37 688 1 256 
 Polyarthra major 77 413 2 580 
Totalt  550 039 18 335 
 
 
VURDERING 
Grasbotntjørn har en relativt tynn bestand av aure, dominert av fisk som er satt ut i 2010 og 2011. 
Planktonsamfunnet viser at vannkvaliteten er god for aure. Fiskens kondisjon er normalt god, den 
årlige tilveksten er god og det er ingen vekststagnasjon. Det er år om annet naturlig rekruttering til 
innsjøen, sannsynligvis i nedre del av i innløpsbekken i sør. Innsjøen er relativt grunn i de to 
sørvestlige bassengene, noe som gir relativt godt produksjonsgrunnlag for fisk, det er likevel 
sannsynlig at fiskebestanden ved jevnlig utsetting av 200 aure på sikt vil bli noe tett. 
 
Utlegging av gytegrus i utløpet ovenfor den kunstige terskelen og ovenfor den naturlige terskelen i 
hølen nedstrøms kan gi bedre gyteforhold på områder med relativt stabil vannføring, dette kan gi økt 
naturlig rekruttering, men også økt tetthet av fisk med, kvalitet som er mindre attraktiv for fiskere.  
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