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 FORORD 
 
Rådgivende Biologer har på oppdrag fra Statkraft Energi AS utført prøvefiske og opplodding av 
Floskefonnvatnet i Ulvik. Deler av det innerste bassenget var islagt under feltarbeidet og dette 
begrenset mulighetene til detaljerte kartlegginger av dybder i deler av det indre bassenget. 
 
Feltarbeidet ble utført av Steinar Kålås og Eivind Sæd (Statkraft Energi AS). Dyreplankton ble 
artsbestemt av Erling Brekke. Dybdekartet er utarbeidet av Geir Helge Johnsen. Alle bilder er tatt av 
Steinar Kålås. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Statkraft Energi AS for oppdraget.  
 
 

Utkast datert: Bergen, 10. september 2012 
 Rapport datert: Bergen, 17. januar 2013 
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HELLEN. B. A. & S. KÅLÅS. 2013. Prøvefiske i Floskefonnvatnet i 2012. Rådgivende Biologer AS 
rapport 1672, 8 sider. ISBN 978-82-7658-953-5. 
 
Floskefonnvatnet ble prøvefisket 15. til 16. august 2012. Det ble fanget tre aure og alle stammet fra 
utsetting for ca 7 år siden. Fiskens kondisjon var god, men den årlige tilveksten varierer svært mye 
mellom år, og er trolig sterkt påvirket av lengden på den isfrie sesongen. Det er en bekk med relativt 
gode gyteforhold fra nord, her er et relativt stort nedbørfelt som trolig gir sikker vannføring de fleste 
år, men klimaet og vekstsesongen er svært kort og innsjøen ligger på grensen av de områdene der aure 
rekrutterer naturlig. Bestanden er svært fåtallig og det er trolig svært få gytemodne hunner i innsjøen. 
Det ble ikke registrert rekruttering i noen av bekkene og det ble heller ikke registrert fisk som var 
naturlig rekruttert i innsjøen.  
 
Vannkvaliteten i området er relativt god og er ikke forventet å være begrensende på rekrutteringen av 
aure Det var lav tetthet av dyreplankton, men spesielt av hjuldyr ble det registrert relativt mange arter, 
men ingen som er rødlistet. 
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 FLOSKEFONNVATNET I ULVIK 
 
 
INNSJØEN 
 

Floskefonnvatnet (Innsjø nr.16623) ligger i Austdølavassdraget i Ulvik kommune, 1081 moh. Innsjøen 
har et areal på 0,19 km². Det er fire innløp til innsjøen (figur 1). Utløpselven i sør renner gjennom to 
mindre tjern og ned i reguleringsmagasinet Rundevatn. Største målte dyp er 36 meter og middeldypet 
er ca 13,6 meter. Vannvolumet er beregnet til 2,55 mill m³.  
 
Fra Norddøla er et felt på 15,9 km² tatt inn ved Skrulsvatnet og overført til Floskefonnvatnet. På 
overføringstunnelen er det også tatt inn et felt på 1,8 km² fra Tverrelvi. Totalt er det dermed lagt til et 
nedbørfelt på 18,2 km², med en samlet årlig tilrenning på 50,6 mill m³/år. På grunn av denne 
overføringen har innsjøen havnet i kategorien ”moderat tilstand” i Vann-Nett pga. hydromorfologisk 
påvirkning (http://vann-nett.no). Gjennomsnittlig oppholdstid på vannet i innsjøen er pga. tilførte felt 
redusert fra ca 25 dager til 10 dager. 
 
Det er en registrering i Vannmiljø fra 1988 som tilsier at det aure med god tetthet i innsjøen, men at 
gyteforholdene er dårlige (http://vannmiljo.klif.no/). Det er ikke pålegg om utsettinger i innsjøen, og vi 
har heller ikke funnet informasjon om fiskeutsettinger i Floskefonnvatnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Dybdekart for 
Floskefonnvatnet i Ulvik. Bekkene 
som ble elektrofisket er angitt med 
nummererte sirkler. Stedene der det 
ble satt garn er avmerket med 
nummererte firkanter. Deler av det 
nordligste bassenget var dekket med 
is og det er ikke kartlagt dyp i dette 
området. Innløp til overføringstunnel 
fra Norddøla er markert med svart 
pil. 
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METODER 
 
Garnfiske  
Innsjøen ble fisket 15. - 16. august 2012 med 12 enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-17 
meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-32 meter (figur 1). Hvert 
bunngarn er 30 meter langt og 1,5 m dypt, og er satt sammen av 12 like lange seksjoner med 
forskjellige maskevidder. Maskeviddene som er benyttet i hvert garn 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. Det var pent stille vær under prøvefisket. 
 
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 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 fremdeles 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 (Rådgivende Biologer AS, upubl. data). 
 
Elektrofiske 
Tre av innløpsbekkene og utløpsbekken ble elektrofisket en gang med elektrisk fiskeapparat, og 
gyteforholdene ble vurdert. 
 
Fiskeoppgjøring og aldersbestemming  
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. 
Kjøttfargen er inndelt i kategoriene hvit, lyserød og rød. Til aldersfastsettelse er det brukt skjell og 
øresteiner for enkelte fisk. 
 
Dyreplankton 
I forbindelse med prøvefisket ble det tatt planktonprøver og siktedyp i innsjøene Over innsjøens 
dypeste punkt ble det tatt fire trekk med planktonhåv fra 25 meters dyp. Planktonhåven hadde 
håvdiameter på 30 cm og maskevidde på 60 µm. Prøven ble fiksert og konservert med etanol. 
Innholdet i prøven ble artsbestemt i tellesleide under binokular lupe og talt opp. 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  
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RESULTAT 
 
Garnfiske 
Ved garnfisket ble det fanget tre aure. Fiskene var hhv 348, 356 og 365 mm lange og veide hhv 543, 
585 og 577 gram, kondisjonsfaktoren variert mellom 1,19 og 1,30. Alle aurene var røde i kjøttet.  
 
To av aurene hadde ytre karakteristika som indikerte at de var satt ut fra klekkeri (skadde finner, kort 
gjellelokk). Øresteinen fra alle fiskene indikerte at samtlige fisker var satt ut for 7 år siden. Det ble 
fanget en hann som hadde gytt tidligere, og to hunner som ikke var kjønnsmodne. Analyser av 
fiskeskjell påviste stor variasjon i tilvekst mellom år.  
 
Alle aurene ble fanget på vestsiden i det sørligste bassenget, to av aurene sto i ett garn, gjennomsnittlig 
fangst per bunngarnnatt var 0,2. Siktedypet var 25 meter under prøvefisket. Det ble fanget 0,25 aure i 
snitt på de 12 bunngarnene som sto i strandsonen, bestanden ble ut fra dette estimert til å være på ca 
70 aure. Dette tilsvarer 3,7 aure per hektar og fisketettheten er dermed lav. Snittvekten på 568 gram 
tilsier en total fiskebiomasse på 40 kg, eller 2,1 kg per hektar. Det var mye klekking av insekter i 
forbindelse med issmelting når prøvefisket pågikk, dette kan gi økt aktivitet hos fisk og føre til 
overestimering av bestanden.  
 
Mageinnholdet til de tre aurene besto av 2/3 overflateinsekter og 1/3 vårfluelarver. Det var ikke 
synlige innvollsparasitter i noen av fiskene.  
 
 
Elektrofiske 
Det er tre større innløp til Floskefonnvatnet. Alle ligger i det innerste bassenget til innsjøen. To renner 
inn fra nord og ett fra øst (figur 2). I tillegg finnes et mindre tilløp (5) i vest i det innerste bassenget 
(UTM 32V397973-6721200). Dette var fortsatt skjult av snøen da undersøkelsen ble gjennomført 14. 
august 2012.  
 
Utløpet (1) renner ut i sørøst i det sørlige bassenget til Floskefonnvatnet. Det er ca 30 m brett, renner 
over sva og grov stein, og fortsetter nedover gjennom stryk og kulper. Elven var stri og hadde middels 
høy vannføring da den ble synfart 14. august 2012. Det så ikke ut til å være gyteforhold for fisk i 
utløpet og elven ble ikke undersøkt ved elektrofisket.  
 
Innløpet frå øst (2) var 2-15 m bredt, og grunt der det var bredest. Substratet bestod av stein og grus 
som var nær 100 % mosedekt. Elveløpet hadde nylig vært dekket av snø. Elven var inntil 20 cm dyp 
og hadde rolig strøm. Vanntemperaturen var 3,2 °C. Ca 50 m oppstrøms innsjøen forsvant elven i ura 
og under snøen. Dette hovedløpet har dårlige forhold for rekruttering for aure, men et lite sideløp nord 
for hovedløpet, ca 1 m bredt og 15 m langt til vandringshinder, var inntil 10 cm dypt, hadde substrat 
av sand og grus, og så ut til å ha gode forhold for gyting. Dette elveløpet hadde lav vannføring og rant 
over sva oppstrøms vandringshinderet. I solen ble vannet varmet opp, og temperaturen i elvevannet 
var 10 °C. Det er likevel sannsynlig at dette løpet går tørt i løpet av vinteren, og at det er snødekt langt 
ut over sommeren. Omtrent 80 m2 av hovedløpet og 15 m2 av sideløpet ble overfisket med elektrisk 
fiskeapparat, men ingen fisk ble observert. 
 
Det østre (3) av de nordlige innløpene (UTM 32V398037-6721405) renner ut i et ca 80 m bredt 
elvedelta og er grunt nederst. Det er ca 100 m opp til vandringshinderet for aure. Elven er stri i de 
smalere partiene opp mot vandringshinderet, men i elvedeltaet var strømmen rolig og vanndybden 
inntil 30 cm. Øverst er substratet grovt, men nederst i elvedeltaet bestod substratet av stein, grus og 
sand, og her er inntil 400 m2 som er egnet som gyteområde for aure, og ennå større områder som er 
egnet som oppvekstområde for aure. Omtrent 20 % av substratet var dekket av mose. Et område på 
omtrent 200 m2 av elven og 100 m2 strandsone ble overfisket med elektrisk fiskeapparat uten at det ble 
observert ungfisk. Vanntemperturen var 2,5 °C. 
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Det vestre av de nordlige tilløpene (4) (UTM 32V397975-6721377) var ca 10 m bredt, inntil 1 m dypt, 
hadde grovt substrat og vandringshinder etter ca 50 m. Det var høy vannføring i elven grunnet 
smelting og vanntemperaturen var 1,7 °C da den ble undersøkt. Det var litt mose på substratet 
(< 10 %). Ca 40 m2 av elven langs kanten ble overfisket med elektrisk fiskeapparat, men ingen fisk ble 
observert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 2. Innløp fra nord (øverst til venstre), 
innløpet fra øst (nede til høyre) og utløpet (øverst 
til høyre) 15. august 2012. 
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Dyreplankton 
De var generelt lav tetthet av dyreplankton i Floskefonnvatnet den 15. august 2012. Av vannloppene 
var Bosmina longispina mest tallrik, men den relativt store Daphnia umbra ble også påvist i lav 
tetthet. Daphnia umbra er et attraktivt byttedyr for aure. Av hoppekrepsene var Cyclops scutifer den 
mest tallrike i den pelagiske prøven (tabell 1). Av hjuldyr var den vanligste arten den moderat 
forsuringssensitive Keratella cochlearis, men de noe forsuringssensitive Keratella hiemalis og 
Polyarthra major ble også påvist i moderate tettheter. 
 
 
Tabell 1. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Floskefonnvatnet 15. august 
2012. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 
Vannlopper Bosmina longispina 74 3,0 
 Chydorus sphaericus 7 0,3 
 Daphnia umbra 7 0,3 
Hoppekreps Cyclops scutifer 74 3,0 
 Harpacticoida 11 0,4 
 Calanoide copepoditter 7 0,3 
 Calanoide nauplier 95 3,8 
 Cyclopoide copepoditter 884 35,4 
 Cyclopoide nauplier 573 22,9 
Hjuldyr (Rotatoria) Cephalodella forficata 4 0,1 
 Cephalodella cf. nana 4 0,1 
 Conochilus sp. 106 4,2 
 Encentrum spp. 18 0,7 
 Kellicottia longispina 50 2,0 
 Keratella cochlearis 113 4,5 
 Keratella hiemalis 95 3,8 
 Lepadella acuminiata 4 0,1 
 Notholca labis 4 0,1 
 Notholca squamula 18 0,7 
 Polyarthra major 39 1,6 
 Synchaeta spp. 35 1,4 
 Testudinella cf. emarginula 7 0,3 
 Bdelloidea 106 4,2 
 ukjent 4 0,1 
Annet Bjørnedyr (Tardigrada) 14 0,6 
 Fjærmygg (Chironomidae) 7 0,3 
Totalt  2 359 94 
 
 
VURDERING 
Det ble fanget tre aure på de 15 bunngarnene i Floskefonnvatnet, og innsjøen har dermed en tynn 
bestand av fisk. Alle aurene var sannsynligvis satt ut for sju år siden. Fiskens kondisjon var god, men 
den årlige tilveksten varierer svært mye mellom år, og er trolig sterkt påvirket av lengden på den isfrie 
sesongen. Det er en bekk med relativt gode gyteforhold fra nord, her er et relativt stort nedbørfelt som 
trolig gir sikker vannføring de fleste år, men klimaet og vekstsesongen er svært kort og innsjøen ligger 
på grensen av de områdene der aure rekrutterer naturlig. Bestanden er svært fåtallig og det er trolig 
svært få gytemodne hunner i innsjøen. Det ble ikke registrert rekruttering i noen av bekkene og det ble 
heller ikke registrert fisk som var naturlig rekruttert i innsjøen.  
 
Vannkvaliteten i området er relativt god (vannmiljø, pers obs) og er ikke forventet å være begrensende 
på rekrutteringen av aure. Det var lav tetthet av dyreplankton, men spesielt av hjuldyr ble det registrert 
relativt mange arter, men ingen som er rødlistet. 
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