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Rådgivende Biologer AS ble 8. mai 2012 tildelt oppdraget med å prøvefiske fem innsjøer i Etne 

kommune for Haugaland Kraft AS. 

 

Hensikten med oppdraget var å: 

 Oppdatere bestandsstatus for fiskebestandene og vurdere reguleringseffekter 

 Evaluere tilslaget på utsettinger 

 Tilråde aktuelle kompensasjonstiltak for fisk, herunder å vurdere tiltak som kan øke naturlig 

rekruttering av ungfisk 

 

 

Feltarbeidet ble utført av Steinar Kålås og Marius Kambestad. Erling Brekke har analysert plankton- 

og mageprøvene. Alders- og vekstanalyser er utført av Kurt Urdal. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Arne Våge for assistanse under feltarbeidet, og Haugaland Kraft AS 

for lån av hytte og båter. Jarle Kjellesvik takkes for informasjon om reguleringer, utsettinger og 

kalking, og Steinar Grindheim og Erik Kvalheim takkes for utfyllende informasjon. Takk også til Finn 
Velle, som skaffet vannstandsdata for innsjøene. Vi takker Haugaland Kraft AS v/ Jarle Kjellesvik for 

oppdraget.  

 

Bergen, 2. mai 2013 
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KAMBESTAD, M., S. KÅLÅS & E. BREKKE 2013. Fiskeundersøkelser i fem innsjøer i Etnefjellene i 
2012. Rådgivende Biologer AS, rapport 1731, 52 sider, ISBN 978-82-7658-979-5.  

 

Rådgivende Biologer AS har prøvefisket fem innsjøer som drenerer til Hardeland kraftverk og 

Litledalen kraftverk. Samtlige av innsjøene ligger i Etne kommune, og ble undersøkt i august 2012. 
Innsjøene ligger mellom 526 og 625 moh. (tabell 1). 

 

Tabell 1. Oversikt over de fem innsjøene som ble prøvefisket i Etnefjellene i august 2012. 

Innsjø Innsjø nr. Vassdr. nr. UTM-øst UTM-nord Kartblad 

Lykilsvatnet  1471 041.AE 337700 6617275 1214-2 
Ilsvatnet  1474 041.AA1C 333350 6613300 1214-2 
Krokavatnet  1473 041.AC3A3 334400 6614025 1214-2 
Grindheimsvatnet  1475 041.AC3B 336700 6614875 1214-2 
Jørnåsvatnet 22375 041.AC3A3 336325 6615400 1214-2 

 

Samtlige av de fem undersøkte innsjøene er reguleringsmagasiner for Hauglaland Krafts kraftstasjoner 

lenger nede i vassdraget. Hardeland kraftverk utnytter fallet fra Lykilsvatnet og Jørnåsvatnet ned til 

Hårlandsvatnet, mens Litledalen kraftverk utnytter fallet videre ned mot Litledalen. 

Reguleringshøyden i innsjøene varierer fra 1,5 til 19,7 meter. Jørnåsvatnet har fått tilført vann fra 
nedbørfelt ved overføring fra Ilsvatnet og Krokavatnet, men ingen av innsjøene har fått fraført 

nedbørfelt. 

 
Det har ikke vært utsettingspålegg i innsjøene, men regulanten har siden 1960-tallet betalt lokale 

interessegrupper for diverse kultiveringsarbeid. Frem til tidlig på 2000-tallet ble fisk kjøpt fra klekkeri 

og satt ut i blant annet Lykilsvatnet, Ilsvatnet og Grindheimsvatnet, mens det i senere tid har blitt 

flyttet fisk mellom innsjøene i området. Enkelte år er det fisket ut betydelige mengder fisk med ruse 
fra Jørnåsvatnet. 
 

Tabell 2. Areal av innsjøer og nedbørfelt, samt reguleringshøyde for de fem innsjøene som ble 

prøvefisket i Etnefjellene i august 2012. 

Innsjø Areal v/ HRV 

(km²) 

Strandlinje 

v/HRV (m) 

Nedbørfelt 

(km²) 

Tilført felt 

(km²) 

Nedbør felt 

endring (%) 

Hoh. 

(m) 

Regulerings 

høyde (m) 

Lykilsvatnet  4,54 13700 32,93 0 0,0 605-625 19,7 
Ilsvatnet  1,48 6800 6,00 0 0,0 580-587 7,0 
Krokavatnet  1,39 12600 12,12 0 0,0 558-564 6,0 

Grindheimsvatnet  0,51 3900 5,73 0 0,0 545-559 14,0 
Jørnåsvatnet 0,10 2510 8,37 12,12 144,8 523-524 1,5 

 

Innsjøene ble prøvefisket med garn, og potensielle gytelokaliteter kartlagt og undersøkt ved 

elektrofiske. Det ble også samlet inn dyreplankton og tatt vannprøver i innsjøene. Resultatene er 

sammenlignet med prøvefiske utført i innsjøene tidligere. Det er foretatt en vurdering av status for 

ørretbestandene og eventuelt fremtidig utsettingsbehov. Det er også foreslått mulige tiltak for å øke 
den naturlige rekrutteringen av fisk.  

 

Det var naturlig rekruttering av ørret i alle innsjøene i 2011 og 2012, men flytting av umerket fisk 
mellom innsjøer i området gjør det vanskelig å få oversikt over rekrutteringen i de foregående årene. 

Vannkvaliteten i Etnevassdraget har bedret seg i takt med vannforekomster på resten av Vestlandet de 

siste 20 årene (SFT 2009), og er i dag generelt ikke begrensende for rekruttering eller produksjon av 
ørret i området. 

 
Lykilsvatnet har en middels tett bestand av småfallen ørret, med et visst innslag av utsatt fisk. Fiskens 

tilvekst er bra de første tre leveårene, men den gjennomsnittlige kondisjon er dårlig, og veksten 

 SAMMENDRAG 
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stagnerer ved rundt 20 cm. Vekststagnasjonen er vanskelig å forklare ut fra bestandstetthet og 

næringstilgang. Vannkvaliteten har tidligere sannsynligvis vært begrensende for rekrutteringen, men 

har siden midt på 1990-tallet vært brukbar for ørret. Det er gode gyte- og oppvekstforhold i flere 

innløpsbekker, men tilkomst til enkelte av disse er trolig umulig ved lav vannstand i Lykilsvatnet. Det 
virker å være årviss rekruttering i bekkene, og det vurderes at reguleringen de siste ti årene ikke i 

betydelig grad har hindret naturlig rekruttering. Det forelsås derfor en stopp i fiskeutsettinger for en 

periode på fem til syv år, med påfølgende prøvefiske for å fastslå om naturlig rekruttering alene gir en 
bestand som er attraktiv for fritidsfiske. Om ørreten i Lykilsvatnet fortsetter å være småvokst kan man 

deretter vurdere om en uttynning er ønskelig. Den enkleste måten å oppnå dette på vil være å sette 

vannstanden i oppvandringsperioden for gytefisk (15. september til 1. november) tilstrekkelig lavt til 
at gytefisk ikke kan vandre opp i Fiskedalen enkelte år. Dette vil sannsynligvis gi en noe tynnere 

bestand av ørret med bedre vekst og kondisjon. 

 

Ilsvatnet har en tynn bestand av ørret med relativt fin størrelse. Andelen utsatt fisk i bestanden er ikke 
kjent, men over halvparten av dagens bestand stammer fra naturlig rekruttering i Ilsvatnet. Fiskens 

kondisjonsfaktor er ok, tilveksten er bra, og fisken vokser til den er 30-35 cm. Det har vært naturlig 

rekruttering de tre siste årene, men det er usikkert om naturlig rekruttering lykkes alle år. Gyting er i 
all hovedsak begrenset til et lite område helt nederst i en innløpsbekk fra vest, og tilgjengelig gyteareal 

er på godt under 100 m². Det er mulig at gytefisk ikke har tilkomst til gytebekken ved lav vannstand i 

Ilsvatnet. Vannkvaliteten har tidligere sannsynligvis vært begrensende for rekrutteringen, men har 
siden midt på 1990-tallet vært brukbar for ørret. Det er imidlertid mulig at gytebekken i vest tidvis er 

for sur for egg og yngel. Det anbefales å måle surhet i gytebekken forsommer og høst, og kalkgrus bør 

legges ut i bekken om surheten jevnlig er under pH 5,5. Gitt at vannkvaliteten i gytebekken er god nok 

vurderes det at naturlig rekruttering vil være tilstrekkelig til å sikre en attraktiv bestand for fritidsfiske 
i Ilsvatnet, uten fiskeutsettinger. Dette forutsetter at vannstanden i magaisnet er høy nok til å sikre 

tilkomst til gytebekken, og dette har vært tilfelle de fleste år det siste tiåret. Enkelte år uten 

rekruttering vil heller ikke gi negative konsekvenser for bestanden på sikt, med mindre det er ønskelig 
med en noe tettere bestand av mer småvokst fisk. Om det er tilfelle kan man sette ut 150-200 fisk hvert 

år, og disse bør fettfinneklippes for at man ved fremtidig prøvefiske skal kunne beregne andelen av 

utsatt fisk og naturlig rekruttert fisk i bestanden. Et nytt prøvefiske om 5 til 7 år vil kunne avdekke om 

naturlig rekruttering alene er tilstrekkelig, eller om fiskeutsettinger er nødvendig med tanke på 
bestandens verdi som høstbar ressurs. 

 

Krokavatnet har en middels tett bestand av relativt småfallen ørret. Fiskens kondisjon er relativt god, 
den årlige tilveksten er bra, og fisken vokser til den blir rundt 30 cm. Det er en stabil, årviss 

rekruttering. Vannkvaliteten var noe preget av forsuring frem til midten av 1990-tallet, men har siden 

vært god for rekruttering av ørret. Det er gode gyte- og oppvekstforhold i flere innløpsbekker, men 
størrelsen på det produktive arealet i disse avhenger av vannstanden i Krokavatnet. Det er ingen behov 

for fiskeutsettinger i Krokavatnet, og bestanden kan med fordel beskattes noe hardere enn i dag. 

 

Grindheimsvatnet har en noe over middels tett bestand av småfallen ørret, med et visst innslag av 
utsatt fisk. Tilveksten er bra de første fire leveårene, men fiskens kondisjonsfaktor er noe lav, og 

veksten virker å stagnere rundt 20 cm. Det har vært naturlig rekruttering de tre siste årene, og 

sannsynligvis også de aller fleste tidligere år. Det er gode gyte- og oppvekstforhold i flere 
innløpsbekker, men tilkomst til flere av disse er trolig avhengig av vannstanden i magasinet. Naturlig 

vannstand (555 moh.) eller høyere i gyteperioden er sannsynligvis tilstrekkelig til å sikre god 

rekruttering. Vannkvaliteten er god, og har ikke vært begrensende for ørretrekrutteringen de siste 
tiårene. Det anbefales en stopp i utsetting av fisk, da naturlig rekruttering etter all sannsynlighet vil 

være tilstrekkelig til å opprettholde en relativt tett bestand. Dagens bestand vil tåle en betydelig økt 

beskatning. Om en tynnere bestand med større fisk er ønskelig anbefales det å senke vannstanden i 

magasinet noe i gyteperioden (15. september til 1. november), da dette sannsynligvis vil begrense 
fiskens tilgang til de store gyte- og oppvekstområdene i Vatnedalselva. 

 

Jørnåsvatnet har en forholdsvis tett bestand av ørret av relativt fin størrelse for fritidsfiske. Fiskens 
kondisjonsfaktor er brukbar og tilveksten er bra, men veksten stagnerer ved i underkant av 25 cm. Det 
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er høyst sannsynlig god naturlig rekruttering alle år. Det er store arealer med svært gode gyte- og 

oppvekstforhold i innløpsbekken fra sør, og tilkomst til denne er ikke problematisk innenfor 

reguleringshøyden på 1,5 meter. Vannkvaliteten er god, og har ikke vært begrensende for 

ørretrekrutteringen de siste tiårene. Det er ingen behov for fiskeutsettinger i Jørnåsvatnet, og fortsatt 
uttak av fisk som flyttes til andre vann i nærheten vil være fordelaktig med tanke på fiskens 

gjennomsnittlige størrelse og kondisjon. Uttak med ruse kan videreføres, men uttak av ungfisk ved 

elektrofiske i innløpsbekken vil være mindre arbeidskrevende. Ved å registrere størrelsen på fisk 
fanget i ruse eller på stang kan man vurdere om fangstinnsatsen med elektrofiskeapparat bør reduseres 

eller økes fra år til år. 
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Oppdemming av innsjøer til vannkraftsformål har foregått i Norge i flere hundre år. Storskala 

vannkraftutbygginger for elektrisitetsproduksjon foregikk i hovedsak i perioden 1950 til 1985, og 

innebar oppdemming av innsjøer og overføring av vann mellom nedbørfelt, i hovedsak i høyfjellet. 

Norge er i dag den sjette største vannkraftprodusenten i verden (www.regjeringen.no), og mer enn 900 
norske innsjøer > 50 ha (av totalt 4 491) er regulert (Marttunen mfl. 2006). 

 

Regulering kan ha store økologiske konsekvenser i en innsjø. På grunn av unaturlig store svingninger i 
vannstand vil littoralsonen utsettes for stadig tørrlegging, oftest om vinteren, hvilket medfører 

frostskader og erosjon av sedimenter. I sum gir dette en redusert produksjon av bentisk flora og fauna, 

og de negative effektene er normalt størst i innsjøer med stor reguleringshøyde, høy turbiditet og bratt 

littoralsone (Palomäki 1994; Hellsten 1997). Mange invertebratgrupper tåler ikke de nevnte 
endringene i habitat, og forsvinner fra regulerte innsjøer (Schnell mfl 1997; Marttunen mfl. 2006). 

Videre vil varmebudsjettet forskyves mot mer arktiske forhold etter regulering, hvilket også 

ekskluderer en del invertebratgrupper (Schnell mfl. 1997). Fjærmygg klarer seg imidlertid godt i 
regulerte innsjøer. 

 

For ørret fører den reduserte biomassen og/eller diversiteten av bunndyr i reguleringsmagasiner 
generelt til en høyere andel plankton og/eller fjærmygg i dietten. I tillegg vil endringer i magasinets 

vannstand ofte føre til at enkelte gytebekker ikke lenger er tilgjengelige, hvilket vil medføre redusert 

rekruttering som følge av en reduksjon i tilgjengelig gyte- og oppvekstareal. 

 
Mange regulerte innsjøer er mye brukt til fritidsfiske, og det utføres derfor ofte avbøtende tiltak for å 

opprettholde en ørretbestand som er attraktiv for fiske. Fiskeutsettinger fra klekkeri eller flytting av 

fisk mellom nærliggende innsjøer har vært det vanligste kultiveringstiltaket i høyfjellsmagasiner i 
Norge, mens kultiveringsarbeid i bekkene har vært mindre utbredt. Det er også mulig å manipulere 

ørretbestandene ved tilpassing av magasinets vannstand i oppvandringsperioden for gytefisk, ettersom 

gytebekkene ofte kun er tilgjengelige for oppvandring ved visse vannstander. 
 

Prøvefiske med garn har de siste 50 år i økende grad blitt brukt som metode for å undersøke 

bestandsstatus for fisk i regulerte innsjøer i Norge. Tidligere ble ulike garnserier benyttet, men i dag er 

seksjonerte fleromfarsgarn (Nordisk standard) brukt til stort sett alt prøvefiske her til lands. Et 
prøvefiske gir en oversikt over en fiskebestands tetthet, rekruttering og alderssammensetning, samt 

fiskens diett, alder ved kjønnsmodning og gjennomsnittlige størrelse og kondisjon. Garnfisket 

suppleres ofte med ungfiskundersøkelser (elektrofiske) i innløps- og utløpsbekker for å kartlegge 
potensielle gyte- og oppvekstområder, samt planktontrekk og bunndyrundersøkelser for å få en 

oversikt over fiskens næringstilgang. Invertebratfaunaen og invertebratfaunaens tilgjengelighet i en 

innsjø forandrer seg imidlertid i løpet av året. Blant annet vil klekkeaktivitet hos bunndyr og 

sesongvariasjon i dyreplanktontetthet være avgjørende for fiskens næringsvalg. I tette fiskebestander 
kan nedbeiting av enkelte attraktive byttedyrsgrupper begrense tilgangen. Tidspunktet for prøvefiske 

kan derfor være avgjørende for forekomsten av invertebrater i mageprøvene. 

 
Hovedformålet med prøvefiske i reguleringsmagasiner er ofte å gi råd om hvordan fremtidig 

kultivering og regulering bør utføres for å opprettholde en ørretbestand som er attraktiv som 

fritidsfiskeressurs. Mange innsjøer hadde tette bestander av småfallen ørret før regulering, og lokale 
interessegrupper ønsker i slike tilfeller ofte ikke en gjenoppretting av naturtilstanden. EUs 

vanndirektiv forholder seg imidlertid til naturtilstanden som referansepunkt, og enhver endring fra 

naturtilstanden vil resultere i en forringelse av en innsjøs økologiske status (Direktoratsgruppa 

Vanndirektivet 2009). Det oppstår dermed i en del tilfeller en motsetning mellom målet om å oppnå 
“god” eller bedre økologisk tilstand i henhold til vanndirektivet, og ønsket om å tilby en attraktiv 

bestand til fritidsfiskere. Det er viktig å være bevisst på dette dilemmaet ved vurderinger rundt tiltak i 

reguleringsmagasiner. 

 INNLEDNING 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/tema/fornybar-energi/Produksjon-av-elektrisitet.html?id=440487
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Etnevassdraget (041.Z) ligger sørvest i Etne kommune, og Haugaland Kraft AS har to kraftverk som 

drives av vann fra søndre del av vassdraget. Vassdraget ble først regulert rundt 1920. Hardeland 

kraftverk har inntak i Lykilsvatnet og Jørnåsvatnet, og utløp i Hårlandsvatnet. Lenger nede har Litledalen 

kraftverk inntak i Hårlandsvatnet, og utløp i Litledalsvatnet. Det naturlige nedbørfeltet ovenfor inntaket 

til Litledalen kraftverk er 49,7 m², og i tillegg er delfeltene 041.AA1B og 041.AA1C (tilknyttet 

henholdsvis Krokavatnet og Ilsvatnet) overført, slik at feltet i dag er på 61,8 km². Lykilsvatnet, 

Krokavatnet, Ilsvatnet, Grindheimsvatnet og Jørnåsvatnet er reguleringsmagasiner for kraftverkene, og 

samtlige av disse fem innsjøene ble undersøkt i perioden 21. - 25. august 2012 (figur 1). 

 

 
 

Figur 1. Oversiktskart over den undersøkte delen av Etnevassdraget. De undersøkte innsjøene er 

markert med mørkeblått, og overførte nedbørfelt er markert med gult. 

 

Fiskeutsettinger  

Det har ikke vært pålegg om fiskeutsettinger i de undersøkte innsjøene, men Haugaland Kraft AS har 

siden 1960-tallet gitt lokale jakt- og fiskelag støtte til ulike kultiveringstiltak. Det ble tidligere kjøpt 

inn yngel fra klekkerier på Rjukan og i Hov i Hallingdal, og etter dette fra Eidfjord. Fisk ble satt ut i 

 VASSDRAGET 
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en rekke vann i fjellområdet, deriblant Lykilsvatnet, Grindheimsvatnet og Ilsvatnet. Det har ikke blitt 

satt ut fisk i Krokavatnet eller Jørnåsvatnet (merk at det også er to andre innsjøer med navn 

Krokavatnet lenger øst i vassdraget). 

 
Etter ca. 2004 ble det ikke gitt tillatelse til innhenting av yngel/settefisk fra andre vassdrag, og 

Etnefjellets Fiskekultiveringsråd har etter dette organisert flytting av fisk mellom innsjøene i 

Etnefjellene for å regulere bestandene. Fisk har i hovedsak blitt fanget med ruse og garn, men ved 
enkelte anledninger er det også hentet fisk med elektrofiskeapparat i innløpet sør i Jørnåsvatnet. 

Registrerte fiskeutsettinger er oppsummert i tabell 3, men det har trolig også blitt satt ut mindre 

mengder fisk enkelte andre år. I 2012 ble det satt ut 628 ørret i Lykilsvatnet, men dette ble gjort etter 
at prøvefisket var avsluttet. Fisk som er flyttet mellom innsjøene de senere år har ikke blitt 

fettfinneklippet. 

 

Tabell 3. Oversikt over fiskeutsettinger i de undersøkte innsjøene i perioden 2002 - 2012. Antall fisk tatt 
ut av Jørnåsvatnet er markert med negativt fortegn, men ungfisk hentet fra innløpsbekken i sør er ikke 

inkludert. Data er hentet fra Etnefjellets Fiskekultiveringsråds årsrapporter. 

Innsjø/ år 2002 2007 2009 2010 2011 2012 

Lykilsvatnet  ca. 800 0 385 0 0 628 
Ilsvatnet  ca. 240 179 0 282 264 0 
Grindheimsvatnet  ca. 560 566 0 0 232 0 
Jørnåsvatnet  0 -959 0 0 -836 0 
 

Fritidsfiske 
Midtre Etnefjell Jakt- og Fiskelag og Sørfjellet Fiskelag selger fiskekort for innsjøene i dette 

fjellområdet, og det drives en del fritidsfiske med stang i alle de undersøkte innsjøene. Omfanget er 

imidlertid relativt lite, og har liten innvirkning på bestandene. Enkelte grunneiere fisker også med garn 

i Lykilsvatnet og Grindheimsvatnet, og i mindre grad i Ilsvatnet og Krokavatnet, men dette vurderes å 
ikke ha så stort omfang at det har betydelige effekter på bestandsnivå (Steinar Grindheim pers. medd.). 

 

Kalking 
En rekke innsjøer i Etnevassdraget ble kalket fra ca. 1990 frem til tidlig på 2000-tallet. Blant de fem 

innsjøene som her er prøvefisket har kun Ilsvatnet blitt kalket jevnlig (Kambestad & Johnsen 1993; 

årsrapporter fra Etnefjellets Fiskekultiveringsråd), mens de andre innsjøene periodevis har vært 
påvirket av kalking i mindre innsjøer eller bekker lenger oppe i vassdraget. Detaljert informasjon om 

kalking er oppgitt i beskrivelsen av hver enkelt innsjø. 
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Garnfiske  

Prøvefisket ble gjennomført med seksjonerte fleromfarsgarn (“nordisk standard”). Hvert bunngarn er 

30 m 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. Fangstinnsatsen ble tilpasset areal og antatt bestandstetthet i innsjøene, og 

antall garn benyttet varierte mellom 8 og 16 i den enkelte innsjø. 

 

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 
& Sægrov 2002). Disse resultatene tilsier at et bunngarn i praksis fanger all fisk som oppholder seg i 5 

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 en del av disse 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 per garnnatt er representativ for hele 
innsjøen.  

 

Bestanden er estimert ved å ta gjennomsnittlig fangst per garnnatt i bunngarnene som står i 

strandsonen, og gange denne opp med lengden av strandlinjen. Det antas da som nevnt over at hvert 
garn avfisker 10 m av strandlinjen. Metoden er avhengig av fangsteffektiviteten på det aktuelle 

garnsettet, noe som kan variere med hvor garnene plasseres, men også med værforhold og tid på året. 

Erfaring fra kontrollerte forsøk i fem innsjøer med ulik størrelse og topografi indikerer en feilmargin 
på ± 30 % på estimatene (Rådgivende Biologer AS, upubl. data). Fisk som nylig er utsatt fra klekkeri 

virker å ha noe større fangbarhet, og kan bli overestimert. 

 

Elektrofiske 

Potensielle gytebekker ble elektrofisket med én gangs overfiske med elektrisk fiskeapparat, og 

gyteforholdene ble vurdert. Fisken ble artsbestemt og lengdemålt, og deretter sluppet ut igjen. 

 

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. Gjennomsnittlig lengde, vekt og 

kondisjonsfaktor for hver årsklasse av fisk i de enkelte innsjøene er oppgitt med standardavvik. Til 
aldersfastsettelse er det brukt øresteiner og skjell. 

 

Dyreplankton 

Det ble tatt to vertikale håvtrekk med planktonhåv i innsjøene. Dypet prøvene ble tatt fra er beskrevet 
for hver innsjø. Planktonhåven hadde håvdiameter på 30 cm og maskevidde på 60 µm. Prøvene ble 

fiksert og konservert med etanol. Innholdet i prøvene ble artsbestemt og talt opp i tellesleide under 

binokular lupe. Det ble tatt delprøver dersom prøven inneholdt svært mange individer, og hele prøven 
ble skannet for arter med få 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.  

 

Vannkvalitet 

Det ble gjort analyser av vannkvaliteten ved innsamling av vannprøver sentralt i hver innsjø. Prøvene 

ble analysert for parameterne surhet (pH), alkalitet, fargetall, totalt organisk karbon (TOC), total 

  METODE 
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aluminium, reaktivt aluminium, illabilt aluminium, fosfor, kalsium, magnesium, natrium, kalium, 

sulfat, klorid, nitrat og silisium. Innholdet av labil aluminium og syrenøytraliserende kapasitet (ANC) 

ble beregnet. Vannkvalitetsanalysene er utført av Eurofins, avdeling Bergen.  

 

Siktedyp 

Siktedypet ble målt med secchi-skive fra båt sentralt i hver innsjø. 
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1 LYKILSVATNET 
 

INNSJØEN 

 

Lykilsvatnet (Løkjelsvatnet) ligger 625,1 moh. ved HRV og 605,4 moh. ved LRV, som gir en 

reguleringshøyde på 19,7 m. Vannstand før regulering var 617,0 moh. Ved HRV har innsjøen et areal 

på 4,54 km², og en strandlinje på ca. 16 km. Innsjøen er demmet opp med en rekke små demninger i 
vest (figur 2), og vannet ledes i tunnel ned til Hardeland kraftverk. Nedbørfeltet er på 32,9 km², og er 

ikke endret ved regulering. Det er et stort antall innløpsbekker av varierende størrelse. 

 
 

Figur 2. Kart over Lykilsvatnet (innsjø nr. 1471) i Etne ved HRV, med avmerking av innløpsbekker 

(piler), elektrofiskestasjoner (nummererte sirkler), posisjon for planktonprøve (“P”) og plassering av 

garn (nummererte firkanter). Demningene i vest er inntegnet. 

 

 RESULTATER 
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Det ble i perioden 1984 - 1993 i gjennomsnitt satt ut ca. 2800 ørret per år i Lykilsvatnet (Aalstad 

1993). Det siste tiåret har det blitt satt ut inntil 800 fisk enkelte år, deriblant 385 i 2009 og 628 i 2012 

(tabell 3). Det er ved flere anledninger fanget stor ørret i innsjøen, hvorav den største kjente fisken 

veide 4,7 kg (Steinar Grindheim, pers medd.). 
 

 
 

Det er ved flere tidligere anledninger utført prøvefiske i Lykilsvatnet. I 1969 ble det fanget 17 ørret på 

7 eller 8 garn, i 1979 ble det fanget 20 ørret på 12 garn, og i 1993 ble det fanget 47 ørret på en 

Jensenserie på 8 garn (oppsummert av Aalstad 1993). I tillegg ble det i 2003 fanget 29 ørret på 10 

bunngarn og ett flytegarn, og bestanden ble da vurdert som litt under middels tett (Lehmann & Wiers 
2004). Det ble ved denne undersøkelsen også funnet naturlig rekruttert ungfisk i flere av innsjøens 

innløpsbekker. 

 
Lykilsvatnet har ikke blitt kalket, men Djupavatnet oppstrøms Lykilsvatnet ble kalket årlig i perioden 

1989 til 2002. Denne innsjøen representerer imidlertid en liten andel av den totale tilrenningen til 

Lykilsvatnet, og kalkingen vil derfor ha hatt nesten ubetydelig effekt på pH i Lykilsvatnet (Kambestad 

& Johnsen 1993). 
 

I perioden 2002 til 2012 varierte vannstanden i magasinet mellom 609 og 625 m (figur 4). 

Vannstanden er normalt lavest sen vinter og tidlig vår. Med unntak av i 2002 og 2006 har vannstanden 
stort sett ligget maks 3 meter under HRV i perioden ørret vandrer opp i bekkene for å gyte (15. 

september til 1. november).  

Figur 3. Hans Lisken med en ørret på 

4-5 kg fanget i Lykilsvatnet, trolig i 

2003 (fotograf ukjent).  

file://rb-server/rb/epost/vedlegg/steinar/Lachs2.jpg
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Figur 4. Vannstand i Lykilsvatnet i perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2012. Forventet 

oppvandrings- og gyteperiode for hunnørret fra 15. september til 1. november er markert med gult.  
 

 

METODER 
 

Innsjøen ble garnfisket 21. - 22. august 2012 med ni enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-16 

m, og to bunngarnslenker á tre garn i dybdeintervallene 0-9 m (garn 6-8) og 0-46 m (garn 10-12). Fem 

av innløpsbekkene ble elektrofisket (figur 3). Det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 20 m dyp. Det 
var regnbyger og relativt lite vind under prøvefisket, og vannstanden var 1,1 m under HRV. Siktedypet 

var 14 m. 

 

 

RESULTAT 
 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 52 ørret. Ingen av fiskene var merket med klippet fettfinne, men to 

individer hadde forkortede bryst- og bukfinner. Fisken varierte i lengde fra 12,3 til 33,3 cm, med en 
gjennomsnittslengde på 18,2 (± 4,1) cm (figur 5). Vekten varierte fra 18 til 300 gram, og snittvekten 

var 60 (± 48) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,87 (± 0,07), og det var ingen trend i 

forhold til alder eller størrelse. Ingen av fiskene var merket med klippet fettfinne. 
 

Tabell 4. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall 

hanner og hunner og andel kjønnsmodne fisk for de ulike aldersgruppene av ørret fanget i Lykilsvatnet 
21.-22. august 2012. 

 Alder 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ Totalt 

 Årsklasse 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002  

Antall  0 15 18 11 5 1 1     1 52 

Lengde Snitt  141 179 203 207 238 291   333 18,2 

(cm) Sd  14 16 29 14     - 4,1 

Vekt Snitt  26 49 76 81 105 200   300 60 

(g) Sd  8 10 34 18     - 48 

K-faktor Snitt  0,90 0,86 0,86 0,89 0,78 0,81   0,81 0,87 

 Sd  0,07 0,08 0,05 0,01       - 0,07 

Hunner Antall  5 9 7 3 1 0   0 25 

 % modne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 

Hanner Antall  10 9 4 2 0 1   1 27 

 % modne  0,0 22,2 0,0 50,0 0,0 0,0   100,0 14,8 

 

Fangsten fordelte seg på 27 hanner og 25 hunner. Av disse var fire hanner og ingen hunner 
kjønnsmodne, og ingen individer så ut til å ha gytt tidligere. Den yngste kjønnsmodne fisken var i 

aldersgruppen 3+. Tre ørret hadde rød kjøttfarge, og alle disse var over 27 cm. 17 ørret hadde lyserød 
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kjøttfarge, mens de resterende 32 var hvite i kjøttet. 

 

Det var fisk i 11 av de 15 bunngarnene, og fangsten varierte fra en til ti ørret per garn. Tre av de 

tomme garnene var satt i lenker, og stod dermed minst 30 m fra land. Den gjennomsnittlige fangsten 
per bunngarnnatt var 3,5 individer. Gjennomsnittlig fangst i de 11 garnene som stod i strandsonen var 

4,3 fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden estimert til å være i underkant av 6000 ørret. Med en 

snittvekt på 60 gram tilsvarer dette 0,8 kg fisk per hektar, som er lavt. Årlig rekruttering er estimert til 
ca. 1800 fisk (4/hektar), som tilsvarer i overkant av 0,1 fisk per meter strandlinje. 

 

Aldersfordelingen for ørreten i Lykilsvatnet viser at fisken stammet fra årsklassene fra perioden 2002 
til 2010, med unntak av 2003- og 2004-årsklassene (figur 5). Aldersfordelingen var omtrent som 

forventet for en innsjø mellom 300 og 750 moh., men det ble ikke fanget 1+ ved garnfisket. Utsatt fisk 

har ikke blitt fettfinneklippet, og kunne derfor ikke skilles fra naturlig rekruttert fisk. Det har 

imidlertid ikke blitt satt ut fisk i Lykilsvatnet siden 2009, og ettersom disse ble fanget med ruse i 
Mjåvatnet antas det at de må ha vært minst ett år gamle ved utsetting. Alle fisk klekket i 2009 og 

senere antas derfor å være naturlig rekruttert i Lykilsvatnet. 

 

 
 

Figur 5. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Lykilsvatnet 21. - 22. august 

2012. I figuren over aldersfordelingen er forventet aldersfordeling i bunngarnene i innsjøer som ligger 
mellom 300 og 750 moh. markert med prikker. 

 

Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken i Lykilsvatnet i 

gjennomsnitt har vokst ca. 5 cm hvert av de tre første leveårene, før tilveksten avtar i fjerde, femte og 

sjette leveår (figur 6). Vekstkurven indikerer en relativt brå stagnasjon rundt 20 cm, men ettersom det 
kun ble fanget 5 fisk i aldersgruppen 5+ er det vanskelig å si sikkert om dette reflekterer et typisk 

vekstmønster i bestanden som helhet. Det ble kun fanget tre fisker med alder 6+ eller eldre, og dette 

gir ikke et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere veksthastigheten for disse aldersgruppene. 
 

 
 

Figur 6. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med standardavvik) 
ved avsluttet vekstsesong (blå), og 

tilbakeregnet gjennomsnittslengde ved 

avsluttet vekstsesong (rød), for ørret fanget i 

Lykilsvatnet 21. - 22. august 2012. Antall 
fisk fanget i hver aldersgruppe er markert 

med siffer over grafen. 
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Dyreplankton utgjorde ca. 60 % av fiskenes mageinnhold, og de store vannloppeartene Bythotrephes 

longimanus og Eurycercus lamellatus dominerte. Resten av dietten bestod av ca. 25 % annen 

vannlevende fauna (hovedsakelig fjærmyggpupper), og ca. 15 % overflateinsekter. Det ble påvist 

synlige innvollsparasitter i ti av fiskene. Dette samsvarer i grove trekk med mageinnholdet i fisken 
fanget ved prøvefisket i 2003, bortsett fra at det da ikke ble registrert B. longimanus i prøvene 

(Lehmann & Wiers 2004). 

 

Elektrofiske 

En rekke av innløpsbekkene til Lykilsvatnet er for bratte for oppvandring av gytefisk og/eller er 

sannsynligvis utsatt for uttørking og innfrysing av gytegroper på grunn av usikker vanntilførsel. Fem 
av bekkene ble ved feltundersøkelsen i 2012 undersøkt med elektrofiskeapparat, men flere andre små 

bekker kan trolig også ha en viss rekruttering. Det ble funnet både årsyngel og eldre ungfisk i fire av 

de undersøkte bekkene (figur 7). 

 
Bekken i sørvest (stasjon 1) er rundt 1 m bred og 15 m lang til vandringshinderet. Den er inntil 20 cm 

dyp, og substratet består av stein, grus og sand med litt mose. Strømmen renner relativt rolig flere 

steder, og det er flekker med brukbare gyteforhold. Ved elektrofisket var vannføringen relativt lav, og 
vanntemperaturen var 12,3 °C. Hele strekningen nedstrøms vandringshinderet samt 5 m² av 

strandsonen ble overfisket, men det ble ikke observert fisk. 

 
Innløpsbekken i Fiskedalen (stasjon 2 og 3) ser ut til å være det klart viktigste rekrutteringsområdet til 

innsjøen, med god vanntilførsel og store gyteområder og oppvekstområder både nedenfor og spesielt 

ovenfor det lille tjernet ca. 500 m oppstrøms utløpsosen. Nedenfor tjernet er elven 3-5 m bred, renner i 

stryk med varierende strømfart, og har et substrat bestående av sand, grus og stein med en god del 
mose. Ovenfor tjernet kan fisken vandre nye 150 m, hvor elven er 5-10 m bred, renner relativt rolig, 

og har store områder med godt egnet gytesubstrat med noe mindre vegetasjon i elvebunnen. Ved 

elektrofisket var vannføringen relativt lav, og vanntemperaturen var 13,9° C. Nedenfor tjernet (stasjon 
2) ble det på 20 m² fanget 6 ungfisk, hvorav 4 årsyngel. Ovenfor tjernet (stasjon 3) ble det fanget 13 

ungfisk (hvorav 5 årsyngel) på 70 m² (figur 7).  

 

Den sørligste av de undersøkte innløpsbekkene i øst (stasjon 4) er 2-3 m bred og 20 m lang til 
vandringshinderet. Den er inntil 50 cm dyp, og substratet består av grus, sand og stein med små 

mengder mose. Strømmen renner relativt rolig, og det er egnet gytehabitat på ca. 1/3 av arealet. Ved 

elektrofiske var vannføringen relativt lav, og på 20 m² ble det totalt fanget 5 ungfisk, hvorav 4 var 
årsyngel (figur 7). 
 

 
 

Den midterste av de undersøkte innløpsbekkene i øst (stasjon 5) er ca. 10 m bred, og fisk kan vandre 

rundt 50 m til en foss. Elven er stort sett inntil 30 cm dyp, og bunnsubstratet består av grus, stein og 
sand. Strømmen renner stort sett relativt rolig, og det er store områder med godt egnet gytehabitat. 

Ved elektrofiske var vannføringen relativt lav, og på 10 m² ble det fanget 4 ørret, hvorav 3 årsyngel 

Figur 7. Lengdefordeling for 
ørret fanget ved elektrofiske i 

innløpsbekkene til 

Lykilsvatnet 21. - 22. august 
2012. Stasjonene er 

avmerket i figur 2. 
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(figur 7). Denne elven har potensiale til å gi et relativt stort bidrag til Lykilsvatnets 

ungfiskproduksjon. 

 

Den nordligste av de undersøkte innløpsbekkene i øst (stasjon 6) er ca. 8 m bred, og fisk kan trolig 
vandre 100-150 m. Elven er stri og domineres av grovt substrat, men har en del mindre stein og grus i 

små kulper. Elven er stort sett 0-40 cm dyp. Ved elektrofiske var vannføringen relativt liten, og på 20 

m² ble det fanget 12 ørret, hvorav 1 årsyngel (figur 7). Det ble imidlertid observert en del flere fisk 
enn det ble fanget, deriblant flere årsyngel. Dette tyder på god rekruttering også i denne bekken. 

 

Ved prøvefisket i 2003 (Lehmann & Wiers 2004) ble det elektrofisket i to av de samme 
innløpsbekkene, samt to som ikke ble undersøkt i 2012. Det ble funnet naturlig rekruttert ungfisk i 

samtlige undersøkte bekker. 

 

A) Nedenfor tjernet i Fiskedalen (stasjon 2) 

 

B) Ovenfor tjernet i Fiskedalen (stasjon 3) 

 
C) Liten innløpsbekk i øst (stasjon 4) 

 

D) Stor innløpsbekk i øst (stasjon 5) 

 

Figur 8. A) Innløpselven i Fiskedalen nedenfor tjernet, med Lykilsvatnet i bakgrunnen. B) 

Innløpselven i Fiskedalen like ovenfor tjernet. C) Den sørligste av de undersøkte innløpsbekkene i øst. 

D) Relativt stor innløpselv i øst, med høye tettheter av ungfisk ved elektrofiske i august 2012. 

 

Vannkvalitet 

Det ble tatt en vannprøve i Lykilsvatnet 21. august 2012. Kalsiumkonsentrasjonen var 0,33 mg/l, 

surheten var pH 5,8 og innholdet av labilt aluminium var ≤ 7 µg/l. Alkaliteten var 0,005 mmol/l, og 

syrenøytraliserende kapasitet (ANC) ble beregnet til 6,1 µekv/l. Dette viser at innsjøen på 
prøvetakingstidspunktet hadde en vannkvalitet som var brukbar for ørret, men kalsiuminnholdet var 

meget lavt. Det ble ikke registrert unormale verdier av andre målte parametere (vedleggstabell A). 

 
Fjellområdene rundt innsjøen har over tid vært preget av noe forsuring, og alle de største 
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innløpsbekkene var tidlig på 1990-tallet så sure at det sannsynligvis begrenset ørretproduksjonen 

(Kambestad & Johnsen 1993; Johnsen mfl. 1996). I 1969 ble det målt en surhet på pH 5,3 i 

Lykilsvatnet, og i perioden 1986 til 1992 lå pH stabilt mellom 4,9 og 5,3 (Kambestad & Johnsen 

1993). I 1993 ble det målt en pH på 5,7, alkalitet på < 0,02 mmol/l og et kalsiuminnhold på 0,40 mg/l 
(Aalstad 1993). I 1994 og 1995 ble det målt en pH på henholdsvis 5,6 og 5,8 (Johnsen mfl. 1996). I 

sum viser pH-verdiene fra målingene i Lykilsvatnet at forsuringsproblemet har vært avtagende, og 

sannsynligvis ikke begrensende for rekrutteringen de siste 15-20 årene. 
 

Dyreplankton 

Av vannlopper var det Bosmina longispina og Holopedium gibberum som var mest tallrike, men den 
store vannloppearten Bythotrephes longimanus ble også registrert i lave tettheter (tabell 5). Av 

hoppekreps ble det registrert tre arter, hvorav Heterocope saliens forekom i høyest tetthet. I tillegg var 

det en del ungstadier av hoppekreps. Av hjuldyr var det høyest tetthet av arten Ascomorpha eucadis, 

mens det var moderate tettheter av de moderat til svakt forsuringssensitive artene Keratella cochlearis 
og Keratella hiemalis. 

 

Av pelagiske krepsdyr ble Bosmina longispina ikke funnet ved planktontrekk, men var til stede i 
mageinnholdet til ørret fra garnfisket. I tillegg ble de littorale og bentiske artene Eurycercus 

lamellatus, Alona affinis, Acroperus harpae, Acantholeberis curvirostris, Chydorus sphaericus, 

Chydorus piger, Alonella nana og Alonella excisa funnet i mageinnholdet Av disse er C. piger 
moderat forsuringsfølsom. 

 

Planktonsamfunnet for vannlopper og hoppekreps skilte seg lite fra det som ble påvist i 2003 

(Lehmann & Wiers 2004). 
 

Tabell 5. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Lykilsvatnet 21. august 2012.  

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper Bosmina longispina 2546 127 

 Bythotrephes longimanus 21 1 
 Holopedium gibberum 2037 102 

Hoppekreps Cyclops scutifer 255 13 

 Heterocope saliens 679 34 

 Mixodiaptomus laciniatus 170 8 
 Calanoide copepoditter 12 223 611 

 Cyclopoide copepoditter 679 34 

 Cyclopoide nauplier 4 669 233 

Hjuldyr (Rotatoria) Ascomorpha ecaudis 272 837 13 642 
 Conochilus sp. 181 891 9 095 

 Kellicottia longispina 85 893 4 295 

 Keratella cochlearis 764 38 
 Keratella hiemalis 1 358 68 

 Keratella serrulata 85 4 

 Polyarthra major 116 208 5 810 
 Polyarthra remata 8 084 404 

Totalt  690 400 34 520 

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Lykilsvatnet har en middels tett bestand av småfallen ørret. Den årlige tilveksten er bra de første tre 
leveårene, men veksten ser ut til å stagnere rundt 20 cm. Næringstilgang og bestandstetthet tilsier at 

det ikke bør bli vekststagnasjonen ved såpass liten størrelse, og det er ikke åpenbart ut fra de 

foreliggende dataene hva som er årsaken til dette vekstmønsteret. Lykilsvatnet er næringsfattig, med 
lavere innhold av fosfor, organisk karbon og kalsium enn de andre undersøkte innsjøene 

(vedleggstabell A), og det er mulig at dette medvirker til generelt lav produktivitet og begrenset 
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tilgang på føde. Fiskens kondisjon er dårlig, og det ble ikke registrert noen kjønnsmodne hunner ved 

garnfisket. Dette kan ha sammenheng med mye snø i fjellet og sein isgang i 2012, som har ført til en 

forkortet vekstsesong dette året.  

 
Aldersfordelingen på fisken fanget i bunngarnene og fangsten ved elektrofiske i innløpene påviser at 

det har vært naturlig rekruttering alle år siden 2009. Utsetting av umerket fisk enkelte år gjør det 

umulig å fastslå i hvor stor grad det har vært naturlig rekruttering før 2009, men det har sannsynligvis 
vært jevnlig rekruttering i innløpsbekkene det siste tiåret. Det har tidligere blitt fanget ørret på opptil 5 

kg i Lykilsvatnet ved fritidsfiske, og det antas at disse var fiskespisere. Det er ikke kjent om det 

fortsatt finnes slike store fisker i innsjøen. 
 

Forsuring i både innsjøen og dens viktigste innløpsbekker var trolig tidligere begrensende for 

rekrutteringen av ørret i Lykilsvatnet. Siden midt på 1990-tallet har vannkvaliteten i innsjøen vært 

brukbar for ørret, og det antas at andre forhold i dag begrenser produksjonen. 
 

Grunneiere har tidligere hevdet at reguleringen av Lykilsvatnet har ført til at fisken har vanskelig for å 

vandre opp i gytebekkene (Kambestad & Johnsen 1993). Oppvandring skal være spesielt vanskelig i 
Fiskedalen, som har potensiale til å være ørretbestandens klart viktigste rekrutteringsområde. 

Vannstanden i Lykilsvatnet har siden 2009 ligget 0-4 m under HRV i oppvandringsperioden for 

gytefisk (figur 4), hvilket indikerer at en slik regulering ikke hindrer naturlig rekruttering i innsjøen. I 
2010 var vannstanden 3-4 m under HRV i oppvandringsperioden, og funn av en del 1+ i bekken i 

Fiskedalen sommeren 2012 indikerer dermed at gytefisk kom seg opp i bekken ved nevnte vannstand i 

Lykilsvatnet. Vannstanden i Lykilsvatnet før regulering var 8 m lavere enn dagens HRV (617,0 moh.), 

og det virker derfor usannsynlig at reguleringen skal ha medført vanskeligere tilkomst til gytebekkene 
enn i naturtilstanden. Dette har i alle fall ikke vært tilfelle de siste ti årene, ettersom vannstanden har 

vært 617 moh. eller høyere i gyteperioden samtlige år (figur 4). 

 
I sum vurderes det at Lykilsvatnet har et stort rekrutteringspotensiale i de mange innløpsbekkene, og at 

reguleringen de siste ti årene ikke i betydelig grad har hindret naturlig rekruttering. Det forelsås derfor 

en stopp i fiskeutsettinger for en periode på fem til syv år, med påfølgende prøvefiske for å fastslå om 

naturlig rekruttering alene gir en bestand som er attraktiv for fritidsfiske. Om ørreten i Lykilsvatnet 
fortsetter å være småvokst kan man deretter vurdere om en uttynning er ønskelig. Den enkleste måten 

å oppnå dette på vil være å sette vannstanden i oppvandringsperioden for gytefisk (15. september til 1. 

november) tilstrekkelig lavt til at gytefisk ikke kan vandre opp i Fiskedalen enkelte år. Dette vil 
sannsynligvis gi en noe tynnere bestand av ørret med bedre vekst og kondisjon. 
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2 ILSVATNET 
 

INNSJØEN 

 

Ilsvatnet (innsjø nr 1473) ligger 586,8 moh. ved HRV og 579,8 moh. ved LRV, som gir en 

reguleringshøyde på 7,0 meter. Vannstand før regulering var 582,6 moh. Innsjøen er demmet opp med 

demning i nordvest og ved utløpet mot Krokavatnet i øst (figur 9). Vann slippes ned i Krokavatnet 

gjennom demningen i øst etter regulantens behov. Ved HRV har innsjøen et areal på 1,48 km². 
Nedbørfeltet er på 6,0 km², og er ikke endret ved regulering. Det er fire små innløpsbekker fra viken i 

sør til demningen i nordvest.  

 

 

 
 

Figur 9. Kart over Ilsvatnet i Etne ved HRV, med avmerking av innløpsbekker (piler), 

elektrofiskestasjoner (nummererte sirkler), posisjon for planktonprøve (“P”) og plassering av garn 

(nummererte firkanter). 
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Det har pågått fiskeutsettinger i Ilsvatnet siden begynnelsen av 1970-tallet (Hellen mfl. 2000). I 

perioden 1984 - 2001 ble det i gjennomsnitt satt ut ca. 1850 fisk per år (Aalstad 1993; upubliserte 

årsrapporter fra Etnefjellets Fiskekultiveringsråd). Utsettinger fra 2002 til i dag har vært mer 

sporadiske, og er oppsummert i tabell 3. 
 

Det er ved flere tidligere anledninger utført prøvefiske i Ilsvatnet. I 1972 ble det fanget 6 ørret på et 

ukjent antall garn, i 1983 ble det fanget 19 ørret på 7 garn, og i 1993 ble det fanget 13 ørret på 8 garn 
(oppsummert av Aalstad 1993). I 1997 ble det fanget 17 ørret på 16 bunngarn og ett flytegarn (Hellen 

mfl. 2000), og i 2002 ble det fanget 19 ørret med samme fangstinnsats (Hellen mfl. 2003). Bestanden 

ble både i 1997 og 2002 vurdert som tynn.  

 

Ilsvatnet ble fullkalket i perioden 1990 til 2002. Kalk ble sluppet direkte i innsjøen fra helikopter, og 

Etnefjellets Fiskekultiveringsråds årsrapporter viser at mengden varierte fra 9 til 45 tonn hvert år. 

 

I perioden 2002 til 2012 varierte vannstanden i Ilsvatnet mellom 579,2 m og HRV på 586,8 m (figur 

10). Magasinet ble stort sett nedtappet mellom januar og mars hvert år, og vannstanden i 

oppvandringsperioden for gytefisk (15. september til 1. november) var de fleste år tett oppunder HRV. 

I 2006 og 2008 var vannstanden 2-3 m under HRV i oppvandringsperioden. 
 

 

Figur 10. Vannstand i Ilsvatnet i perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2012. Forventet 
oppvandrings- og gyteperiode for hunnørret fra 15. september til 1. november er markert med gult.  

 
 

METODER 

 

Innsjøen ble garnfisket 23. - 24. august 2012 med ti enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-12 
meter, og to bunngarnslenker bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-13 meter (garn 4, 5 og 6 i 

figur 9) og 0-35 meter (garn 12, 13 og 14). Tre av innløpene ble elektrofisket. Det ble tatt to trekk 

med planktonhåv fra 20 meters dyp. Det var regnbyger og moderate vindstyrker under prøvefisket, og 
vannstanden var ca. 80 cm under HRV. Siktedypet var 9,5 meter. 

 

 

RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 27 ørret. Fisken varierte i lengde fra 10,1 til 37,5 cm, med en 
gjennomsnittslengde på 21,4 (± 8,0) cm. Vekten varierte fra 9 til 550 gram, og snittvekten var 139 (± 

165) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,96 (± 0,07), og det var ingen trend i 

kondisjonsfaktor med økende alder eller vekt. 
 

Fangsten fordelte seg på 11 hanner og 16 hunner. Fem av hannene og fire av hunnene var 
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kjønnsmodne, og disse varierte i alder fra 2+ til 8+. Den yngste kjønnsmodne hunnen var en 5+, og 

den eldste hunnen (8+) hadde gytt tidligere. Fem ørret hadde rød kjøttfarge, og alle disse var 28 cm 

eller lengre. Av de resterende fiskene hadde 10 lyserød kjøttfarge, mens 12 var hvite i kjøttet. Ingen av 

fiskene var fettfinneklippet.  
 

Tabell 6. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall 

hanner og hunner og andel kjønnsmodne fisk for de ulike aldersgruppene av ørret fanget i Ilsvatnet 23.-
24. august 2012. 

 Alder 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ Totalt 

 Årsklasse 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  

Antall  3 12 4 1 2 3 1 1 27 

Lengde Snitt 12,1 16,9 22,2 20,8 29,9 31,6 37,5 36,0 21,4 

(cm) Sd 1,8 2,7 1,9 - 8,7 6,0 - - 8,0 

Vekt Snitt 17 49 99 96 305 342 540 447 139 

(g) Sd 7 21 27 - 233 181 - - 165 

K-faktor Snitt 0,92 0,94 0,88 1,07 1,03 1,03 1,02 0,96 0,96 

 Sd 0,09 0,06 0,03 - 0,03 0,07 - - 0,07 

Hunner Antall 1 8 3 0 1 1 1 1 16 

 % modne 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 25,0 

Hanner Antall 2 4 1 1 1 2 0 0 11 

 % modne 0,0 25,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 45,5 

 

Det var fisk i 9 av de 10 enkle bunngarnene. I begge bunngarnslenkene var det 1 fisk i hvert av de to 

innerste garnene, men ingen fisk i det ytterste. Det var flest fisk (7 individer) i garnet like vestnordvest 

for den østre demningen (garn 16 i figur 9). Gjennomsnittlig fangst per bunngarnnatt var 1,7 fisk. 
Gjennomsnittlig fangst i de ti garnene som stod i strandsonen var 2,1 fisk per garn, og ut fra dette ble 

bestanden estimert til å være ca. 1400 ørret. Med en snittvekt på 139 gram tilsvarer dette 1,3 kg fisk 

per hektar, som er lavt. Årlig rekruttering er estimert til ca. 600 fisk (4/hektar), som tilsvarer omtrent 
0,1 fisk per meter strandlinje. 

 

Aldersfordelingen for ørreten i Ilsvatnet viser at fisk fra samtlige årsklasser fra 2004 til 2011 var til 

stede i innsjøen (figur 11).  Det var tallmessig en relativt klar dominans av 2+ i bestanden. Det ble til 
sammen satt ut 725 fisk i Ilsvatnet i 2007, 2010 og 2011 (tabell 3), og det må derfor antas at en 

betydelig del av fangsten ved prøvefisket stammer fra utsettinger. Utsatt fisk har ikke blitt 

fettfinneklippet, og kunne derfor ikke skilles fra naturlig rekruttert fisk, men ettersom utsatt fisk ble 
fanget med ruse i andre vann antas det at disse i dag må være 2+ eller eldre. Årsklassen fra 2011 må 

derfor være naturlig rekruttert i Ilsvatnet, og er trolig langt mer flertallig enn figur 11 indikerer, 

ettersom så små fisk har lav fangbarhet ved garnfiske. Årsklassen fra 2010 utgjorde 44 % av fangsten, 

og er dermed så tallrik at det må være en betydelig andel naturlig rekruttert fisk i denne årsklassen. 
 

 

 

 

Figur 11. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Ilsvatnet 23. - 24. august 2012. I 

figuren over aldersfordelingen er forventet aldersfordeling i bunngarnene i innsjøer som ligger mellom 
300 og 750 moh. markert med prikker. 
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Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken i Ilsvatnet i 

gjennomsnitt har vokst litt over 5 cm per år de første fire leveårene, før veksten har avtatt noe. Det er 

imidlertid kun fanget 1 til 3 fisker i hver årsklasse eldre enn fire år, og det er derfor noe usikkert om 

vekststagnasjonen som indikeres av de foreliggende dataene er representativ for bestanden som helhet.  

 

 
 

Dyreplankton utgjorde ca. 75 % av fiskenes mageinnhold. Eurycercus lamellatus utgjorde omtrent 

halvparten av totalvolumet, mens det også ble funnet en god del Daphnia lacustris og Bythotrephes 

longimanus. De resterende 25 % av mageinnholdet bestod stort sett av annen vannlevende fauna, mens 
mindre enn 1 % av dietten bestod av overflateinsekter. Den største ørreten hadde en mus i magen. Det 

ble kun påvist synlige innvollsparasitter i én av fiskene. 

 

Elektrofiske 

Tilrenningen til Ilsvatnet kommer i hovedsak fra sør og vest, men mesteparten av vannet siger 

gjennom myr eller renner i små bekker med usikker vanndekning. Tre av de fire største bekkene ble 
undersøkt med elektrofiskeapparat under feltundersøkelsen i 2012, og det ble funnet ungfisk i to av 

disse. Vannføringen var liten til moderat ved elektrofisket. 

 

Den sørligste av de undersøkte bekkene (stasjon 1) er innsjøens største innløp, og har trolig rennende 
vann året gjennom de aller fleste år. Bekken er 3-4 m bred og 0-25 cm dyp, og fisk kan vandre rundt 

30 m opp fra innsjøen ved HRV. Bekken er preget av stryk og små høler med stein, grus og sand i 

bunn, uten nevneverdig begroing. De nederste 10 meterne har gode gyte- og oppvekstforhold for ørret, 
mens det stort sett er for stritt for gyting lenger oppe. Et område på 20 m² nederst i bekken ble 

overfisket. Totalt ble det fanget 9 ørret, hvorav alle ut fra lengdefordelingen (figur 13) antas å være 

årsyngel. 

 
Omtrent 500 m nord for stasjon 1 ligger en liten innløpsbekk som deler seg i to løp nederst mot 

innsjøen (stasjon 2). Bekken går trolig tørr og/eller bunnfryser deler av året. Løpene er 0,5 til 1 m 

brede og inntil 10 cm dype, og det sørligste løpet ser ut til å ha det mest lovende habitatet for gyting. 
Substratet består av sand, grus og stein med litt mose. Oppvandring vil kun være mulig på middels til 

høy vannføring, og det er 10-15 m til vandringshinderet. Et område på 10 m² nederst i bekken og i 

strandsonen ble overfisket, og det ble funnet én årsyngel i strandsonen. Det kan imidlertid ikke 
utelukkes at denne har vandret hit etter å ha klekket i den større bekken lenger sør. 

 

Innløpsbekken i nordvest (stasjon 3) er av omtrent samme størrelse som bekken ved stasjon 2, og også 

denne går trolig tørr og/eller bunnfryser deler av året. Det er 0-10 cm vanndyp og 10 m til 
vandringshinderet, og oppvandring vil kun være mulig på middels til høy vannføring. Substratet består 

av sand, grus og småstein, og ser ut til å være egnet for gyting. Hele bekken og strandsonen rundt ble 

overfisket, men det ble ikke fanget eller observert fisk. 

Figur 12. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med standardavvik) 
ved avsluttet vekstsesong (blå), og 

tilbakeregnet gjennomsnittslengde ved 

avsluttet vekstsesong (rød), for ørret fanget i 
Ilsvatnet 23. - 24. august 2012. Antall fisk 

fanget i hver aldersgruppe er markert med 

siffer over grafen. 
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A) El-fiskestasjon 1 

 

B) El-fiskestasjon 2 

 

Figur 14. A) Elektrofiskestasjon 1, nederst i Ilsvatnets viktigste gytebekk. B) Elektrofiskestasjon 2, 
nederst i en liten innløpsbekk. Denne går trolig tørr de fleste vintre. 

 

Innløpsbekken i sør ble ved feltundersøkelsen i 2012 vurdert som for liten for rekruttering av ørret. 
Denne bekken ble imidlertid elektrofisket i 2002, men det ble ikke fanget eller observert fisk (Hellen 

mfl. 2003). 

 

Vannkvalitet 
Det ble tatt en vannprøve i Ilsvatnet 23. august 2012. Kalsiumkonsentrasjonen var 0,43 mg/l, surheten 

var pH 5,7 og innholdet av labilt aluminium var 7 µg/l. Alkaliteten var 0,005 mmol/l, og 

syrenøytraliserende kapasitet ble beregnet til 28,5 µekv/l. Dette viser at innsjøen på 
prøvetakingstidspunktet hadde en vannkvalitet som var brukbar for ørret, men kalsiuminnhold og 

alkalitet var marginalt. Det ble ikke registrert unormale verdier av andre målte parametere 

(vedleggstabell A). 

 
Ilsvatnet ble fullkalket fra 1990 til 2002, og det er gjort en rekke registreringer av vannkvalitet (se 

Hellen mfl. 2003 og referanser oppgitt der). I 1972 og 1983 ble det målt en pH på henholdsvis 5,2 og 

5,4, men etter oppstart av kalking var det en svakt stigende tendens i både pH og kalsiuminnhold 
(Kambestad & Johnsen 1993). Mellom 1997 og 2002 lå pH over 6,0 i innsjøen ved de fleste målinger, 

men en måling fra 2002 viste betydelig lavere pH (5,3) i den største innløpsbekken (vår stasjon 1 i 

figur 9). 
 

Figur 13. Lengdefordeling for 
ørret fanget ved elektrofiske i 

innløpsbekkene til Ilsvatnet 24. 

august 2012. Stasjonene er 

avmerket i figur 9. 
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Dyreplankton 

Av vannlopper var det tre arter, hvorav Holopedium gibberum var mest tallrik. Det var lave til 

moderate tettheter av den forsuringsfølsomme arten Daphnia lacustris. Av hoppekreps hadde 

Mixodiaptomus laciniatus høyest tetthet av de tre artene i den pelagiske prøven, og det ble i tillegg 
funnet en del ungstadier av hoppekreps (tabell 7). Av hjuldyr var det totalt åtte arter, hvorav de noe 

forsuringssensitive Keratella cochlearis og Keratella hiemalis ble påvist i lave tettheter. 

 
Ved prøvefiske i 1997 ble den forsuringsfølsomme D. lacustris ikke påvist i innsjøen, men ved 

prøvefiske i 2002 hadde arten etablert seg med en lav til moderat tetthet. For krepsdyr var det ellers 

små endringer mellom undersøkelsene. For hjuldyr ble det i hvert av årene 1997 og 2002 bare påvist 
tre arter, og kun Conochilus sp. og Kellicottia longispina er påvist ved alle tre undersøkelsene. 

 

Vannloppen Eurycercus lamellatus ble ikke funnet i planktontrekk, men var dominerende i 

mageinnholdet til ørret fra garnfisket. 
 

Tabell 7. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Ilsvatnet 23. august 2012. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper Bythotrephes longimanus 7 0-1 

 Daphnia lacustris 424 21 
 Holopedium gibberum 1019 51 

Hoppekreps Cyclops scutifer 120 6 
 Heterocope saliens 764 38 

 Mixodiaptomus laciniatus 1 019 51 

 Calanoide copepoditter 1 443 72 
 Cyclopoide copepoditter 170 8 

 Cyclopoide nauplier 12 126 606 

Hjuldyr (Rotatoria) Collotheca sp. 55 578 2 779 

 Conochilus sp. 1 019 51 
 Kellicottia longispina 31 326 1 566 

 Keratella cochlearis 424 21 

 Keratella hiemalis 1 443 72 
 Ploesoma hudsoni 255 13 

 Polyarthra major 88 925 4 446 

 Polyarthra remata 12 126 606 

Totalt  208 187 10 409 

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Ilsvatnet har en tynn bestand av relativt fin ørret. Fiskens kondisjonsfaktor er normal, den årlige 

tilveksten er bra, og fisken vokser til den blir 30-35 cm. Aldersfordelingen på fisken fanget i 

bunngarnene og fangsten ved elektrofiske i innløpene viser at det har vært noe naturlig rekruttering i 

2010, 2011 og 2012, mens utsetting av umerket fisk fra nærliggende vann gjør det umulig å fastslå 
hvilke av de foregående årene det eventuelt har vært naturlig rekruttering. Over halvparten av dagens 

bestand stammer fra naturlig rekruttering i Ilsvatnet, og aldersfordelingen indikerer en økning i 

naturlig rekruttering de siste få årene. 
 

Naturlig vannstand i Ilsvatnet er 4 m under dagens HRV. Før regulering var det trolig noe 

rekrutteringspotensiale i utløpsbekken mot Krokavatnet, men denne er i dag stengt med demning. 

Naturlig rekruttering vil nå i all hovedsak kun være mulig i den største innløpsbekken fra vest, og 
gyte/oppvekstarealet begrenser seg her til rundt 40 m² nederst. Ved tidligere undersøkelser er det 

konkludert med at oppvandring ikke er mulig i noen av Ilsvatnets innløpsbekker (Hellen mfl. 2000; 

Hellen mfl. 2002), hvilket kan tyde på at lav vannstand under oppvandringsperioden for gytefisk kan 
hindre all rekruttering enkelte år. Vannstanden har imidlertid ligget tett oppunder HRV i gyteperioden 

de fleste år siden 2003, og det antas derfor at det har vært relativt jevn naturlig rekruttering det siste 
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tiåret. Vurderingen støttes av at bestanden estimeres til å være større enn antall utsatt fisk de siste 

årene skulle tilsi, og at det ved prøvefisket i 2012 ble påvist årlig naturlig rekruttering de siste tre 

årene. 

 
Ilsvatnet var preget av forsuring fra de første kjente pH-målingene på 1970-tallet og frem til oppstart 

av fullkalking i 1990. Vannkvaliteten var trolig begrensende for fiskeproduksjonen i innsjøen frem til 

tidlig på 1990-tallet, men har stort sett vært brukbar for ørret etter dette. Den eneste gytebekken var 
imidlertid relativt sur ved en måling i 2002, og surhet (pH) har ikke blitt målt i denne siden. Det kan 

dermed ikke utelukkes at vannkvalitet har fortsatt å begrense den naturlige rekrutteringen i Ilsvatnet 

selv etter kalking, ettersom innløpsbekken ikke har blitt kalket. Det anbefales derfor å måle surheten i 
gytebekken på forsommeren og høsten for å avklare om det er behov for utlegging av kalkgrus i 

bekken. Om surhetsmålinger over tid viser pH over 5,5 vil dette trolig ikke være nødvendig. 

 

Gitt at vannkvaliteten i gytebekken er god nok vurderes det at naturlig rekruttering vil være 
tilstrekkelig til å sikre en attraktiv bestand for fritidsfiske i Ilsvatnet, uten fiskeutsettinger. Dette 

forutsetter at vannstanden i magasinet er høy nok til å sikre tilkomst til gytebekken, og dette har vært 

tilfelle de fleste år det siste tiåret. Enkelte år uten rekruttering vil heller ikke gi negative konsekvenser 
for bestanden på sikt, med mindre det er ønskelig med en noe tettere bestand av mer småvokst fisk. 

Om det er tilfelle kan man sette ut 150-200 fisk hvert år, og disse bør fettfinneklippes for at man ved 

fremtidig prøvefiske skal kunne beregne andelen av utsatt fisk og naturlig rekruttert fisk i bestanden. 
Et nytt prøvefiske om 5 til 7 år vil kunne avdekke om naturlig rekruttering alene er tilstrekkelig, eller 

om fiskeutsettinger er nødvendig med tanke på bestandens verdi som høstbar ressurs. 
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3 KROKAVATNET 
 

INNSJØEN 

 

Krokavatnet (innsjø nr 1473) ligger 564,1 moh. ved HRV og 558,1 moh. ved LRV, som gir en 

reguleringshøyde på 6,0 meter. Innsjøen er demmet opp med demninger i vest, nordvest, øst og 
nordøst (figur 16), og heving av vannstanden har medført en sammenslåing av Krokavatnet med 

Basurdevatnet (Bassurvatnet), som i dag er den nordøstlige delen av Krokavatnet. Ved HRV har 

innsjøen et areal på 1,39 km², og vannet slippes ned i Jørnåsvatnet gjennom demningen i nordøst. 
Nedbørfeltet er på 12,0 km², og er ikke endret ved regulering. Det er en rekke, i hovedsak små 

innløpsbekker. Vannforsyningen til bekken ned fra Ilsvatnet i sørvest er demmet opp og reguleres. 

 

Det er ved flere tidligere anledninger utført prøvefiske i Krokavatnet. I 1972 ble det fanget 31 ørret på 
et ukjent antall garn, i 1983 ble det fanget 37 ørret på 7 garn, og i 1993 ble det fanget 40 ørret på 8 

garn (oppsummert av Aalstad 1993). Bestanden ble i 1993 vurdert som noe tett (Aalstad 1993). Det 

har ikke blitt satt ut fisk i Krokavatnet. 
 

Krokavatnet har ikke blitt kalket, men det ovenforliggende Ilsvatnet ble kalket årlig i perioden 1990 til 

2002. Ettersom vann fra Ilsvatnet slippes ned i Krokavatnet har kalkingen også hatt en viss effekt i 
denne innsjøen. 

 

I oktober 1994 ble det elektrofisket i Krokavatnets sørligste innløpsbekk, hvor det ble funnet tre 

årsklasser av ungfisk (Johnsen mfl. 1996). I tillegg ble det fanget én ungfisk i en innløpsbekk i nord. 
 

I perioden 2002 til 2012 varierte vannstanden i Krokavatnet mellom 558,5 m og HRV på 564,1 m 

(figur 15). Magasinet ble stort sett nedtappet mellom januar og mars hvert år, og vannstanden i 
oppvandringsperioden for gytefisk (15. september til 1. november) har variert mye fra år til år. I 2004, 

2006 og 2011 lå vannstanden mindre enn to meter under HRV i gytefiskens oppvandringsperiode, 

mens den var 3-4 m under HRV på samme tid resten av årene i perioden.  

 

 

Figur 15. Vannstand i Krokavatnet i perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2012. Forventet 
oppvandrings- og gyteperiode for hunnørret fra 15. september til 1. november er markert med gult.  

 

 

METODER 
 

Innsjøen ble garnfisket 24. - 25. august 2012 med åtte enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-

12 m, og to bunngarnslenker á tre garn i dybdeintervallet 0-10 m (garn 9-11) og 0-12 m (garn 12-14). 
Fem av innløpsbekkene ble elektrofisket (figur 16). Det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 19 m 

dyp. Det var regnbyger og lite til moderat vind under prøvefisket, og vannstanden var 3,8 m under 

HRV. Siktedypet var 7 m. 
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Figur 16. Kart over Krokavatnet i Etne ved HRV, med avmerking av innløpsbekker (piler), 

elektrofiskestasjoner (nummererte sirkler), posisjon for planktonprøve (“P”) og plassering av garn 

(nummererte firkanter). Stiplede piler indikerer innløpsbekkenes omtrentlige løp ved lavere vannstand. 
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RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 47 ørret. Fisken varierte i lengde fra 11,2 til 39,0 cm, med en 
gjennomsnittslengde på 19,9 (± 5,6) cm. Vekten varierte fra 15 til 564 gram, og snittvekten var 95 (± 

92) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,00 (± 0,09), og var under 1 for alle årsklasser som 

var 3 år eller eldre. Ingen av fiskene var merket med klippet fettfinne. 
 

Fangsten fordelte seg på 22 hanner og 25 hunner. Fem av hannene og kun én av hunnene var 

kjønnsmodne, og disse varierte i alder fra 3+ til 8+. Den eldste hannen (8+) og den eldste 
kjønnsmodne hunnen (5+) hadde gytt tidligere. Seks ørret hadde rød kjøttfarge, og alle disse var 26 cm 

eller større. 22 ørret hadde lyserød kjøttfarge, mens de resterende 19 var hvite i kjøttet. 

 

Tabell 8. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall 
hanner og hunner og andel kjønnsmodne fisk for de ulike aldersgruppene av ørret fanget i Krokavatnet 

24. - 25. august 2012. 

 Alder 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ Totalt 

 Årsklasse 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  

Antall  4 18 14 6 4 0 0 1 47 

Lengde Snitt 12,8 16,2 21,0 24,4 28,6   39,0 19,9 

(cm) Sd 1,4 1,4 2,1 3,2 1,9   - 5,6 

Vekt Snitt 22 44 95 141 219   564 95 

(g) Sd 8 11 27 52 32   - 92 

K-faktor Snitt 1,04 1,02 1,01 0,93 0,93   0,95 1,00 

 Sd 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09   - 0,09 

Hunner Antall 2 10 7 4 2   0 25 

 % modne 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0   0,0 4,0 

Hanner Antall 2 8 7 2 2   1 22 

 % modne 0,0 0,0 42,9 50,0 0,0   100,0 22,7 

 

Det var fisk i alle bunngarnene, inkludert hvert enkelt garn i lenkene. Fangsten varierte mellom 1 og 9 

fisk per garn, og gjennomsnittlig fangst per bunngarnnatt var 3,4. Gjennomsnittlig fangst i de ti 

garnene som stod i strandsonen var 3,3 fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden estimert til å være i 
overkant av 4000 ørret. Med en snittvekt på 95 gram tilsvarer dette 2,8 kg fisk per hektar, som er en 

moderat biomasse. Årlig rekruttering er estimert til ca. 1300 fisk (9/hektar), som tilsvarer omtrent 0,1 

fisk per meter strandlinje. 
 

 
 

Figur 17. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Krokavatnet 24. - 25. august 

2012. I figuren over aldersfordelingen er forventet aldersfordeling i bunngarnene i innsjøer som ligger 

mellom 300 og 750 moh. markert med prikker. 
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Aldersfordelingen for ørreten i Krokavatnet viser at fisken stammet fra årsklassene fra perioden 2004 

til 2011, med unntak av 2005- og 2006-årsklassene (figur 17). Aldersfordelingen er omtrent som 

forventet i en innsjø mellom 300 og 750 moh., med 2+ og 3+ som de mest tallrike årsklassene. All fisk 

antas å være naturlig rekruttert, da det ikke er kjent at det skal ha blitt utført utsetting i denne innsjøen.
 

Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken i Krokavatnet i 

gjennomsnitt har vokst ca. 5 cm hvert år, uten tydelige tegn til stagnasjon (figur 18). 
 

 
 

Dyreplankton utgjorde ca. 75 % av fiskenes mageinnhold, og vannloppeartene Daphnia lacustris og 
Eurycercus lamellatus dominerte. De store og næringsrike rov-vannloppene Bythotrephes longimanus 

og Polyphemus pediculus utgjorde ca. 30 % av det totale mageinnholdet. Resten av dietten bestod av 

annen vannlevende fauna, og ca. 5 % overflateinsekter. Det ble påvist synlige innvollsparasitter i to av 

fiskene.  
 

Elektrofiske 

Fem av innløpsbekkene til Krokavatnet ble undersøkt ved elektrofiske på relativt lav vannføring 24. - 
25. august 2012. Det ble fanget ungfisk av ørret i to av disse. De resterende innløpsbekkene er små, og 

det ble vurdert at disse er for bratte for oppvandring av gytefisk og/eller sannsynligvis utsatt for 

uttørking og innfrysing av gytegroper på grunn av usikker vanntilførsel. Ved vannstand ned mot LRV 
vil det dannes små bassenger med bekker mellom i innsjøens nordøstre del, men med unntak av 

stasjon 5 (se under) var disse oversvømmet ved feltundersøkelsen i 2012. 

 

Innløpsbekken mellom Mørkavatnet og Krokavatnet (stasjon 1) er rundt 2-3 m bred, og fisken kan 
vandre helt opp i Mørkavatnet. Bekkens lengde er sterkt avhengig av vannstanden i Krokavatnet; ved 

HRV er den sannsynligvis kun noen få meter lang, mens den ved feltundersøkelsen i 2012 var rundt 

200 m. Elven renner rolig gjennom myr og leirebanker, er 0-30 cm dyp, og har et substrat som 
domineres av relativt fin fylittgrus uten begroing. Ved lav vannstand i Krokavatnet er det store arealer 

med egnet gytehabitat, men noe begrenset med skjul for ungfisk. Ved feltundersøkelsen ble 50 m² 

overfisket, og totalt ble det fanget 20 ungfisk, hvorav 12 var årsyngel (figur 19). 

 
Bekkefaret mellom Ilsvatnet og Krokavatnet er tørt bortsett fra i perioder med tapping av vann fra 

Ilsvatnet. Nederste del av dette løpet renner sammen med en bekk fra sør ved lav vannstand i 

Krokavatnet, og denne bekken virker å ha stabil vanntilførsel. Samløpet (stasjon 2) er 1-2 m bredt, 0-
30 cm dypt og har rolige strømforhold, mens bekken fra sør blir smalere og striere et lite stykke 

ovenfor samløpet. Substratet i samløpet består av fylittgrus uten begroing, og gyteforholdene er gode. 

10 m² ble overfisket, og totalt ble det fanget 17 ungfisk, hvorav minst 13 var årsyngel (figur 19). 

Figur 18. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med standardavvik) 
ved avsluttet vekstsesong (blå), og 

tilbakeregnet gjennomsnittslengde ved 

avsluttet vekstsesong (rød), for ørret fanget i 
Krokavatnet 24. - 25. august 2012. Antall 

fisk fanget i hver aldersgruppe er markert 

med siffer over grafen. 
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Innløpsbekken i nordvest (stasjon 3) er 1-2 m bred nederst, men blir smalere oppover. Den er 0-20 cm 
dyp, og fisk kan vandre ca. 110 m opp fra innsjøen. Bekken renner i småstryk og kulper, og substratet 

består av fylittgrus og stein uten noe særlig begroing. Ved visuell inspeksjon ser bekken fin ut for både 

gyting og oppvekst av ungfisk, men det ble ved elektrofiske på et 40 m² stort område kun funnet én 
ørret på 6,5 cm. Denne fisken ble funnet helt nederst i utosen, og det er derfor mulig at denne har 

vandret hit etter klekking i en nærliggende bekk. 

 

En liten innløpsbekk som renner inn i Krokavatnets nordøstre del fra vest (stasjon 4) ble også 
undersøkt 25. august 2012. Bekken er ca. 0,5 m bred, 0-20 cm dyp, og rant ved feltundersøkelsen ca. 

10 m gjennom myr/leirebanker. Substratet bestod av fylittgrus uten begroing. Hele bekken ble 

elektrofisket, men det ble ikke fanget noen fisk. Dette innløpet vil være vesentlig kortere ved høyere 
vannstand i Krokavatnet. 

 

En bekk mellom to bassenger nordøst i Krokavatnet (stasjon 5) ble også undersøkt. Denne var ved 
feltundersøkelsen 30 m lang, 2-3 m bred og 0-30 cm dyp med rolige strømforhold. Substratet bestod 

av grus, og sand, og bekken så ut til å være velegnet for gyting. Det ble likevel ikke fanget fisk ved 

elektrofiske på et 30 m² stort område, trolig fordi dette området oversvømmes ved vannstander over 

561 moh. 
 

A) El-fiskestasjon 1 

 

B) El-fiskestasjon 2 

 

Figur 20. A) Deler av det elektrofiskede området i innløpsbekken fra Mørkavatnet. Ved HRV 
oversvømmes dette området. B) Samløpet mellom innløpet fra Ilsvatnet og en bekk som renner ned 

fjellsiden i bakkant av bildet. Det ble funnet høye tettheter av ungfisk nederst i samløpet. 

 

Figur 19. Lengdefordeling for 

ørret fanget ved elektrofiske i 
innløpsbekkene til Krokavatnet 

24. - 25. august 2012. Stasjonene 

er avmerket i figur 16. 
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Vannkvalitet 

Det ble tatt en vannprøve i Krokavatnet 24. august 2012. Kalsiumkonsentrasjonen var 1,50 mg/l, 

surheten var pH 6,1 og innholdet av labilt aluminium var 4-11 µg/l. Alkaliteten var 0,018 mmol/l, og 

syrenøytraliserende kapasitet ble beregnet til 80,7 µekv/l. Dette viser at innsjøen på 
prøvetakingstidspunktet hadde god vannkvalitet for ørret, og det ble heller ikke registrert unormale 

verdier av andre målte parametere (vedleggstabell A). Tidligere vannkjemiske målinger i Krokavatnet 

viser en klar bedring i surhet og kalsiuminnhold fra 1980-tallet frem til i dag (tabell 9). 
 

Tabell 9. Målinger av surhet og kalsiuminnhold i Krokavatnet fra 1972 til 2012. Data fra tidligere år 

er hentet fra Aalstad (1993), Kambestad & Johnsen (1993), Johnsen mfl. (1996) og referanser nevnt 
der. 

År/Parameter 1972 1983 1993 1994 1995 2012 

pH 5,3 5,1-5,5 5,9 6,0 5,9 6,1 

Ca-innhold (mg/l)  0,46 0,60   1,50 
 

Dyreplankton 

Av vannlopper var det Holopedium gibberum og den forsuringsfølsomme Daphnia lacustris som var 
mest tallrike, men den store vannloppearten Bythotrephes longimanus ble også registrert i lave 

tettheter (tabell 10). Av hoppekreps ble det registrert tre arter som alle forekom i relativt lave tettheter. 

I tillegg var det relativt mye ungstadier av hoppekreps. Av hjuldyr ble det registrert mest Conochilus 
sp. Det var også moderate tettheter av de moderat til svakt forsuringssensitive artene Keratella 

cochlearis og Keratella hiemalis. 

 

Av pelagiske krepsdyr ble Bosmina longispina ikke funnet ved planktontrekk, men var til stede i 
mageinnholdet til ørret fra garnfisket. I tillegg ble de littorale og bentiske artene Eurycercus 

lamellatus, Polyphemus pediculus, Alonopsis elongata, Alona affinis, Acantholeberis curvirostris, 

Latona setifera, Sida cystallina og Megacyclops sp. funnet i mageinnholdet.  
 

Tabell 10. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Krokavatnet 24. august 

2012. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper Bythotrephes longimanus 21 1 
 Daphnia lacustris 1528 80 

 Holopedium gibberum 1273 67 

Hoppekreps Cyclops scutifer 170 9 
 Eudiaptomus gracilis 340 18 

 Heterocope saliens 424 22 

 Calanoide copepoditter 7 470 393 

 Calanoide nauplier 5 053 266 

 Cyclopoide copepoditter 12 053 634 

 Cyclopoide nauplier 20 210 1 064 

Hjuldyr (Rotatoria) Ascomorpha ecaudis 1 188 63 
 Collotheca spp. 26 273 1 383 

 Conochilus sp. 60 630 3 191 

 Kellicottia longispina 25 263 1 330 

 Keratella cochlearis 1 528 80 

 Keratella hiemalis 934 49 

 Ploesoma hudsoni 85 4 

 Polyarthra major 

 

 

16 168 851 

 Polyarthra remata 10 105 532 

Totalt  190 716 10 038 
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VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Krokavatnet har en middels tett bestand av relativt småfallen ørret. Fiskens kondisjon er relativt god, 
den årlige tilveksten er bra, og fisken vokser til den blir over 30 cm. Aldersfordelingen på fisken 

fanget i bunngarnene og fangsten ved elektrofiske i innløpene indikerer at det har vært naturlig 

rekruttering alle år siden 2007, samt i 2004. Mangelen på fisk fra årsklassene 2005 - 2006 i fangsten 
skyldes mest sannsynlig tilfeldigheter, siden disse fiskene er gamle og utgjør en liten del av bestanden. 

 

Vannkvaliteten har trolig ikke vært begrensende for rekrutteringen av ørret i Krokavatnet siden tidlig 

på 1990-tallet. Det er god rekruttering i minst to av innløpsbekkene, men det er noe usikkert om 
gytefisk kan vandre opp i disse ved vannstander nær LRV. Vannstanden har de siste årene stort sett 

ligget 2-3 m under HRV i oppvandringssesongen for gytefisk, og dette virker derfor å være 

tilstrekkelig til å sikre god rekruttering. Med den stabile rekrutteringen til innsjøen som er i dag er det 
ikke nødvendig å sette ut fisk, og bestanden vil også tåle noe hardere beskatning. Om svært lav 

vannstand hindrer gyting enkelte år vil heller ikke dette gi varige negative effekter på bestanden. 
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4 GRINDHEIMSVATNET 
 

INNSJØEN 

 

Grindheimsvatnet (innsjø nr 1475) ligger 545,1 moh. ved LRV og 559,1 moh. ved HRV, som gir en 

reguleringshøyde på 14,0 meter. Vannstand før regulering var 555,1 moh. Innsjøen er demmet opp 

med demning i nordvest (figur 21), og vann slippes i tunnel deler av strekningen ned mot 

Jørnåsvatnet. Ved HRV har innsjøen et areal på 0,51 km². Nedbørfeltet er på 5,7 km², og er ikke 
endret ved regulering. Det er en rekke innløpsbekker rundt innsjøen. 

 

 

 

Figur 21. Kart over Grindheimsvatnet i Etne ved HRV, med avmerking av innløpsbekker (piler), 

elektrofiskestasjoner (nummererte sirkler), posisjon for planktonprøve (“P”) og plassering av garn 
(nummererte firkanter). 

 

Det har pågått sporadiske fiskeutsettinger i Grindheimsvatnet siden 1960-tallet, men de siste to tiår har 
det gått flere år mellom hver utsetting. Registrerte utsettinger siden 2002 er oppsummert i tabell 3.  

 

Det er også tidligere utført prøvefiske i Grindheimsvatnet. I 1979 fant Madsen (1980, referert i 

Kambestad & Johnsen 1993) at ørretbestanden var noe tynn på grunn av dårlige gyteforhold. I 2003 
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ble det fanget 56 ørret på 10 bunngarn, og ingen fisk på ett flytegarn (Lehmann & Wiers 2004). 

Bestanden ble da vurdert som litt over middels tett, og det ble funnet bra med ungfisk i den eneste 

innløpsbekken som ble undersøkt. 

 

Grindheimsvatnet har ikke blitt kalket, med unntak av 9 tonn kalk i 1990, som ble sluppet i innsjøen som 

følge av et uhell under transport av kalk til Ilsvatnet (Kambestad & Johnsen 1993).  

 
I perioden 2002 til 2012 varierte registrert vannstand i Grindheimsvatnet mellom 543,7 m og 559,5 m 

(figur 22). Vannstanden varierte relativt hyppig i perioden, men var stort sett lavest på senvinteren. I 

oppvandringsperioden for gytefisk (15. september til 1. november) var vannstanden variabel fra år til 
år; i 2002 og 2008 lå vannspeilet så mye som 9-10 m under HRV i oppvandringsperioden, mens det de 

andre årene i perioden stort sett lå over naturlig vannstand (555,1 moh.). 

 

 

Figur 22. Vannstand i Grindheimsvatnet i perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2012. Forventet 

oppvandrings- og gyteperiode for hunnørret fra 15. september til 1. november er markert med gult.  
 

 

METODER 
 

Innsjøen ble garnfisket 22. - 23. august 2012 med seks enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-

10 meter, og to bunngarnslenker bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-9 meter (garn 5, 6 og 7 i 

figur 21) og 0-15 meter (garn 10, 11 og 12). Fire av innløpene ble elektrofisket. Det ble tatt to trekk 
med planktonhåv fra 20 meters dyp. Det var regnbyger og relativt lite vind under prøvefisket, og 

vannstanden var fire meter under HRV. Siktedypet var 11 meter. 

 
 

RESULTAT 

 

Garnfiske 
Under garnfisket ble det fanget 58 ørret. Fisken varierte i lengde fra 8,9 til 36,2 cm, med en 

gjennomsnittslengde på 16,6 (± 4,9) cm. Vekten varierte fra 7 til 423 gram, og snittvekten var 54 (± 

63) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,94 (± 0,06), og det var ingen trend i 
kondisjonsfaktor med økende alder eller vekt. 

 

Fangsten fordelte seg på 31 hanner og 27 hunner. Fem av hannene var kjønnsmodne, fordelt på tre 2+, 
én 3+ og én 6+. Den eldste hannen hadde også gytt tidligere. Ingen av hunnene var kjønnsmodne, og 

heller ikke i 2003 ble det funnet kjønnsmodne hunner i bestanden (Lehmann & Wiers 2004). 

 

Fem ørret hadde rød kjøttfarge, og alle disse var over 23 cm. Av de resterende fiskene hadde 16 
lyserød kjøttfarge, mens resten (60 %) var hvite i kjøttet. Ingen av fiskene var fettfinneklippet.  
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Tabell 11. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall 

hanner og hunner og andel kjønnsmodne fisk for de ulike aldersgruppene av ørret fanget i 

Grindheimsvatnet 22.-23. august 2012. 

 Alder 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ Totalt 

 Årsklasse 2011 2010 2009 2008 2007 2006  

Antall  18 24 10 4 1 1 58 

Lengde Snitt 11,8 16,5 20,7 21,4 23,8 36,2 16,6 

(cm) Sd 1,1 1,2 4,2 3,3 - - 4,9 

Vekt Snitt 16 43 90 98 125 423 54 

(g) Sd 4 10 52 40 - - 63 

K-faktor Snitt 0,96 0,95 0,92 0,94 0,93 0,89 0,94 

 Sd 0,06 0,06 0,06 0,05 - - 0,06 

Hunner Antall 7 11 5 4 0 0 27 

 % modne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hanner Antall 11 13 5 0 1 1 31 

 % modne 0,0 23,1 20,0 0,0 0,0 100,0 16,1 

 

Med unntak av det ytterste garnet i den dypeste lenken ble det fanget fisk i alle garnene.  
Gjennomsnittlig fangst per bunngarnnatt var 4,8 individer, og ingen garn fanget mer enn 9 fisk. 

Gjennomsnittlig fangst i de åtte garnene som stod i strandsonen var 5,5 fisk per garn, og ut fra dette 

ble bestanden estimert til å være ca. 2150 ørret. Med en snittvekt på 54 gram tilsvarer dette 2,3 kg fisk 

per hektar, som er en moderat biomasse. Årlig rekruttering er estimert til ca. 700 fisk (14/hektar), som 
tilsvarer i underkant av 0,2 fisk per meter strandlinje. 

 

Aldersfordelingen for ørreten i Grindheimsvatnet viser at fisk fra samtlige årsklasser fra 2006 til 2011 
var til stede i innsjøen (figur 23). Aldersfordelingen er noe forskjøvet mot ungfisk i forhold til hva 

som er forventet i en innsjø over 500 moh., og 1+ og 2+ utgjorde mer enn 70 % av bestanden i antall. 

Det ble satt ut 566 fisk i 2007 og 232 fisk i 2011, og disse ble fanget med ruse i Jørnåsvatnet. Det 
antas derfor at deler av fangsten av årsklassene 2006 til 2009 stammer fra utsatt fisk, mens alle 1+ og 

de aller fleste 2+ er naturlig rekruttert i Grindheimsvatnet. Utsatt fisk har ikke blitt fettfinneklippet, og 

kunne derfor ikke skilles fra naturlig rekruttert fisk. 

 

 
 
 

Figur 23. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Grindheimsvatnet 22. - 23. 

august 2012. I figuren over aldersfordelingen er forventet aldersfordeling i bunngarnene i innsjøer som 

ligger mellom 300 og 750 moh. markert med prikker. 

 

Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken i 

Grindheimsvatnet i gjennomsnitt har vokst rundt 5 cm per år (figur 24). Det ser ikke ut til å ha vært 

noen vekststagnasjon med økende alder, men datagrunnlaget er relativt lite for fisk over 4 år. 
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Dyreplankton utgjorde ca. 90 % av fiskenes mageinnhold. Den store vannloppearten Bythotrephes 

longimanus utgjorde over halvparten av det totale volumet, mens Eurycercus lamellatus og Sida 
crystallina til sammen utgjorde rundt 30 %. De resterende 10 % av mageinnholdet bestod stort sett av 

annen vannlevende fauna, mens overflateinsekter utgjorde mindre enn 1 % av dietten. Det ble kun 

påvist synlige innvollsparasitter i én av fiskene. 
 

Elektrofiske 

Det er en rekke innløpsbekker av varierende størrelse rundt Grindheimsvatnet, og fire av dem ble 

elektrofisket ved feltundersøkelsen i 2012. Det ble funnet ungfisk i tre av disse. Vannføringen var liten 
til moderat ved elektrofisket. 

 

Den nordligste av de undersøkte bekkene (stasjon 1) renner i en liten foss like ved innsjøens HRV, og 
oppvandring er trolig umulig. Bekken er også stri og grov videre oppover. Et område på 10 m² ble 

overfisket, men ingen fisk ble fanget eller observert. 

 
Omtrent 200 m sørøst for stasjon 1 ligger Stølsbekken, som deler seg i to løp nederst mot innsjøen 

(stasjon 2). Det nordligste løpet er bratt og har grovt substrat, mens det sørligste løpet er godt egnet 

som gyteområde. Dette løpet er ca. 1-2 m bredt og 0-30 cm dypt. Bekken preges av kulper og små 

stryk, og substratet består av stein, grus og sand med litt mosebegroing. Et område på 10 m² i det 
sørlige løpet ble overfisket, og det ble totalt fanget 16 ørret. Blant disse var det 14 årsyngel, 1 ettåring 

og 1 fisk på 16 cm som trolig var minst 3 år gammel (figur 25). De to løpene går sammen ca. 50 m 

ovenfor utløpet, og bekken renner forholdsvis rolig lenger oppe. Deler av de undersøkte områdene vil 
ligge under stillestående vann ved høyere vannstand i magasinet, men på gunstige vannføringer kan 

fisk trolig vandre omtrent 150 m videre oppover, og også i øvre deler av bekken har det tidligere blitt 

observert yngel (Steinar Grindheim pers. medd.). 

 
Innløpsbekken ca. 200 m sørøst for stasjon 2 (stasjon 3) er 1-1,5 m bred, og renner rolig i ca. 10 m 

nedenfor et bratt stryk som hindrer fiskens oppvandring. Bekken er 0-15 cm dyp, og har et substrat 

bestående av grus, sand og småstein med litt mosebegroing. Et område på 10 m² ble overfisket, og det 
ble totalt fanget 12 årsyngel, men ingen eldre ungfisk (figur 25). Gytefisk skal ha vanskelig tilkomst 

til denne bekken ved lav vannstand i Grindheimsvatnet (Kambestad & Johnsen 1993). De undersøkte 

områdene ligger sannsynligvis under stillestående vann ved vannstand nær HRV i magasinet, og dette 
kan trolig hindre rektuttering her enkelte år. 

 

Vatnedalselva (stasjon 4) er den største bekken som renner inn i Grindheimsvatnet. På 

undersøkelsestidspunktet var innløpet 4-5 m bredt og 10-40 cm dypt, med et substrat bestående av 
grus og småstein med litt mosebegroing. Det var også enkelte større felt med sandbunn. Strømmen 

rant rolig, og det var fine gyte- og oppvekstforhold. Et område på 20 m² ble overfisket, og det ble 

totalt fanget 11 ørret, fordelt på 10 årsyngel og 1 ettåring (figur 25). En liten foss ca. 50 m oppstrøms 
utløpet ble vurdert som vandringshinder, men ved HRV ligger vannspeilet like under denne fossen 

Figur 24. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med standardavvik) 

ved avsluttet vekstsesong (blå), og 
tilbakeregnet gjennomsnittslengde ved 

avsluttet vekstsesong (rød), for ørret fanget i 

Grindheimsvatnet 22. - 23. august 2012. 
Antall fisk fanget i hver aldersgruppe er 

markert med siffer over grafen. 
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(Steinar Grindheim pers. medd.). Mesteparten av de undersøkte områdene ligger dermed under 

stillestående vann ved HRV, og dette kan trolig hindre rekruttering her enkelte år. Om gytefisk klarer å 

passere denne fossen får de tilgang til minst 200 m² med godt gyte- og oppvekstområde før et nytt 

mulig vandringshinder. Det ble i 1993 sprengt i fjellet for å lette fiskens oppvandring forbi fossen 
(Kambestad & Johnsen 1993), og det har blitt observert yngel oppstrøms fossen (Steinar Grindheim 

pers. medd.). Dette tyder på at fisk kan passere dette hinderet ved HRV, mens det etter vår vurdering 

vil være vanskelig eller umulig å vandre forbi fossen ved lavere vannstand i magasinet. Det er 
likeledes sannsynlig at det var problematisk å forsere dette hinderet før regulering av innsjøen.  

 

 

 
 

 

A) El-fiskestasjon 2 (Stølsbekken) 

 

B) El-fiskestasjon 4 (Vatnedalselva) 

 

Figur 26. A) Elektrofisket område i Stølsbekken ved Grindheimsstølen. B) Elektrofiske nedenfor 
fossen i Vatnedalselva, Grindheimsvatnets største innløpsbekk, 22. august 2012. 

 

Vannkvalitet 

Det ble tatt en vannprøve i Grindheimsvatnet 22. august 2012. Kalsiumkonsentrasjonen var 0,55 mg/l, 
surheten var pH 6,3 og innholdet av labilt aluminium var ≤ 7 µg/l. Alkaliteten var 0,018 mmol/l, og 

syrenøytraliserende kapasitet ble beregnet til 27,4 µekv/l. Dette viser at innsjøen på 

prøvetakingstidspunktet hadde god vannkvalitet for ørret, men kalsiuminnhold var noe lavt. Det ble 
ikke registrert unormale verdier av andre målte parametere (vedleggstabell A). I perioden 1986 til 

1993 lå surheten i Grindheimsvatnet stort sett over pH 5,5 (Kambestad & Johnsen 1993), og i 1994 og 

1995 ble det målt en surhet på henholdsvis pH 6,0 og 6,2 (Johnsen mfl. 1996). Innløpsbekkene til 
Grindheimsvatnet hadde ved en undersøkelse i 1993 bedre vannkvalitet enn innsjøen (Kambestad & 

Johnsen 1993). 

Figur 25. Lengdefordeling 
for ørret fanget ved 

elektrofiske i innløpsbekkene 

til Grindheimsvatnet 22. 
august 2012. Stasjonene er 

avmerket i figur 21. 
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Dyreplankton 

Av vannlopper var Holopedium gibberum mest tallrik, mens den store vannloppearten Bythotrephes 

longimanus ble registrert i lave tettheter (tabell 12). Av hoppekreps var Heterocope saliens relativt 

tallrik, mens Eudiaptomus gracilis og Cyclops scutifer forekom i relativt lave tettheter. I tillegg var det 
relativt mye ungstadier av hoppekreps. Av hjuldyr var både Polyarthra remata, Polyarthra major og 

Kellicottia longispina relativt tallrike, mens det ble registrert lave tettheter av de moderat til svakt 

forsuringsfølsomme artene Keratella cochlearis og Keratella hiemalis. 
 

Av pelagiske krepsdyr ble Bosmina longispina ikke funnet ved planktontrekk, men var til stede i 

mageinnholdet til ørret fra garnfisket. I tillegg ble de littorale og bentiske artene Eurycercus 
lamellatus, Latona setifera, Sida cystallina og Megacyclops sp. funnet i mageinnholdet.  

 

Tabell 12. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Grindheimsvatnet 22. august 

2012. Det ble i tillegg funnet én vannmidd (Hydracarina). 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper Bythotrephes longimanus 21 1 
Vannlopper Holopedium gibberum 424 21 

Hoppekreps Cyclops scutifer 21 1 

Hoppekreps Eudiaptomus gracilis 127 6 
Hoppekreps Heterocope saliens 424 21 

Hoppekreps Calanoide nauplier 340 17 

Hoppekreps Calanoide copepoditter 9 337 467 

Hoppekreps Cyclopoide nauplier 4 923 246 
Hoppekreps Cyclopoide copepoditter 1 613 81 

Hjuldyr (Rotatoria) Collotheca sp. 19 200 960 

Hjuldyr (Rotatoria) Conochilus sp. 30 315 1 516 
Hjuldyr (Rotatoria) Kellicottia longispina 68 715 3 436 

Hjuldyr (Rotatoria) Keratella cochlearis 6 063 303 

Hjuldyr (Rotatoria) Keratella hiemalis 85 4 

Hjuldyr (Rotatoria) Lecane lunaris 85 4 
Hjuldyr (Rotatoria) Monommata sp. 85 4 

Hjuldyr (Rotatoria) Ploesoma hudsoni 255 13 

Hjuldyr (Rotatoria) Polyarthra major 82 862 4 143 
Hjuldyr (Rotatoria) Polyarthra remata 106 103 5 305 

Totalt  330 998 16 550 

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Grindheimsvatnet har en noe over middels tett bestand av småfallen ørret. Fiskens kondisjonsfaktor er 
noe lav, men den årlige tilveksten er bra, og fisken vokser godt til den blir minst 20 cm. 

Aldersfordelingen på fisken fanget i bunngarnene og fangsten ved elektrofiske i innløpene indikerer at 

det har vært naturlig rekruttering alle år siden 2010. Utsetting av umerket fisk enkelte år gjør det 
umulig å fastslå om det har vært naturlig rekruttering også før 2010. Årsklassene fra 2010 og 2011 

dominerer i innsjøen, mens årsklassene fra 2008 og 2009 er noe svakere enn forventet. Dette kan ha 

sammenheng med lavere vannstand i oppvandringsperioden for gytefisk disse årene (figur 22), men 

lite datagrunnlag og innblanding av utsatt fisk gjør det umulig å si noe sikkert om vannstandens 
innvirkning på rekrutteringen. Grunneiere har tidligere hevdet at fiskens tilkomst til de to viktigste 

gytebekkene har vært problematisk ved lav vannstand, men god rekruttering de siste få årene indikerer 

at en vannstand på 557 moh. (3 m under HRV) i alle fall er tilstrekkelig til å sikre fisken tilkomst til 
gyteområdene i en del av bekkene. Det samme er høyst sannsynlig tilfelle ved naturlig vannstand 

(555,1 moh.). 

 
Vannkvaliteten har trolig aldri eller svært sjelden vært begrensende for rekrutteringen av ørret i 

Grindheimsvatnet. Det har frem til og med 2011 blitt satt ut fisk enkelte år, men dette er unødvendig 
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med dagens gode rekruttering. Selv med manglende rekruttering enkelte år vil bestanden tåle hardere 

beskatning enn i dag. Om en tynnere bestand med større fisk er ønskelig anbefales det å senke 

vannstanden i magasinet noe i gyteperioden (15. september til 1. november), da dette sannsynligvis vil 

begrense fiskens tilgang til de store gyte- og oppvekstområdene i Vatnedalselva. 
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5 JØRNÅSVATNET 
 

INNSJØEN 

 

Jørnåsvatnet (Hjørnåsvatnet) ligger 522,9 moh. ved HRV og 524,4 moh. ved LRV, som gir en 

reguleringshøyde på 1,5 meter. Innsjøen er demmet opp med demning i nord (figur 27), og vannet 

slippes i tunnel til Hardeland kraftverk. Ved HRV har innsjøen et areal på 0,1 km². Opprinnelig 

nedbørfelt var på 8,4 km², men et felt på 12,1 km² er i dag overført ved at vann fra Krokavatnet slippes 
ned i Jørnåsvatnet fra sørvest etter behov. Innsjøen har dermed betydelig større gjennomstrømning enn 

opprinnelig. I tillegg får Jørnåsvatnet vann fra Grindheimsvatnet, men etter reguleringen kan 

vanntilførselen herfra stanses etter regulantens behov. 
 
 

 

 
 

Figur 27. Kart over Jørnåsvatnet (innsjø nr. 22375) i Etne, med avmerking av innløpsbekker (piler), 

elektrofiskestasjoner (nummererte sirkler), posisjon for planktonprøve (“P”) og plassering av garn 
(nummererte firkanter). 



__________________________________________________________________________________________ 

Rådgivende Biologer AS 2013 42 Rapport 1731 

Ved siden av de ovenfor nevnte innløpselvene fra Krokavatnet og Grindheimsvatnet er innløpsbekken 

i sør den eneste bekken som er stor nok til oppvandring av gytefisk. 

 

Siden 1960-tallet har fisk enkelte år blitt tatt ut fra Jørnåsvatnet og fordelt på andre innsjøer i 
Etnefjellene. Årsrapporter fra Etnefjellets Fiskekultiveringsråd nevner imidlertid ingen 

utfiskingsaktivitet i perioden 1983 til 2005. Den første tiden ble det fisket med garn, mens man siden 

2007 har benyttet ruse. Det ble i henholdsvis 2007 og 2011 fisket ut 959 og 836 ørret med ruse. I 2006 
ble det fisket ut en del ungfisk fra innløpsbekken i sør med elektrofiskeapparat.  

 

Jørnåsvatnet ble prøvefisket i 1979 (Madsen 1980, referert i Kambestad & Johnsen 1993). Det ble da 
konkludert med at innsjøen hadde en tett bestand av ørret, med uvanlig gode gyteforhold i 

innløpsbekken fra sør. Jørnåsvatnet er lett tilgjengelig med bil, og det fiskes derfor en del med stang i 

innsjøen. Jørnåsvatnet har ikke vært kalket, men har vært noe påvirket av kalking i Ilsvatnet frem til 

2002. 
 

 

METODER 
 

Innsjøen ble garnfisket 22. - 23. august 2012 med tre enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-6 

meter, en bunngarnslenke bestående av to garn i dybdeintervallet 0-7 meter, og en bunngarnslenke 
bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-14 meter (figur 27). To av innløpene ble elektrofisket. Det 

ble tatt to trekk med planktonhåv fra 11 meters dyp. Det var regnbyger og bortimot vindstille under 

prøvefisket, og siktedypet var 7 meter. 

 
 

RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 46 ørret. Fisken varierte i lengde fra 13,3 til 30,6 cm, med en 

gjennomsnittslengde på 22,1 (± 3,8) cm. Vekten varierte fra 25 til 245 gram, og snittvekten var 112 (± 

52) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,98 (± 0,15), og det var ingen trend i 
kondisjonsfaktor med økende alder eller vekt. 

 

Tabell 13. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall 
hanner og hunner og andel kjønnsmodne fisk for de ulike aldersgruppene av ørret fanget i Jørnåsvatnet 

22.-23. august 2012. 

 Alder 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ Totalt 

 Årsklasse 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  

Antall  8 15 17 2 2 1 0 1 46 

Lengde Snitt 16,9 21,1 23,8 27,1 22,9 27,8  30,6 22,1 

(cm) Sd 2,2 2,4 2,3 1,1 3,8 -  - 3,8 

Vekt Snitt 51 90 140 184 132 191  207 112 

(g) Sd 19 26 44 27 59 -  - 52 

K-faktor Snitt 1,02 0,94 1,01 0,93 1,06 0,89  0,72 0,98 

 Sd 0,08 0,08 0,21 0,03 0,04 -  - 0,15 

Hunner Antall 1 6 8 2 0 0  1 18 

 % modne 0,0 16,7 37,5 100,0 0,0 0,0  100,0 38,9 

Hanner Antall 7 9 9 0 2 1  0 28 

 % modne 28,6 33,3 44,4 0,0 100,0 0,0  0,0 39,3 

 

Fangsten fordelte seg på 28 hanner og 18 hunner. Syv av hunnene og 11 av hannene var kjønnsmodne, 

og gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning er sannsynligvis fire til fem år for begge kjønn. To av 
hunnene hadde gytt tidligere. Fire individer hadde rød kjøttfarge, og alle disse var over 23 cm. Av de 

resterende fiskene hadde 28 lyserød og 14 hvit kjøttfarge. Ingen av fiskene var fettfinneklippet. 
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 Det var fisk i alle bunngarnene, og fangsten varierte fra 2 til 9 individer per garn. Gjennomsnittlig 

fangst per bunngarnnatt var 5,8 individer. Gjennomsnittlig fangst i de fem garnene som stod i 

strandsonen var 6,2 fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden estimert til å være ca. 1500 ørret. Med 

en snittvekt på 112 gram tilsvarer dette 17,4 kg fisk per hektar, som er relativt høyt. Innsjøen er 
imidlertid rundt 15 m på det dypeste, og stort sett grunnere enn 10 m. Dette medfører at en stor andel 

av innsjøens areal er produktivt, og bestanden er trolig noe større enn estimert ut fra garnfisket. Årlig 

rekruttering er estimert til ca. 500 fisk (50/hektar), som tilsvarer i underkant av 0,2 fisk per meter 
strandlinje. 

 

Aldersfordelingen for ørreten i Jørnåsvatnet viser at fisk fra samtlige årsklasser fra 2005 til 2010 var til 
stede i innsjøen (figur 28). I tillegg ble det fanget én fisk klekket i 2003, men ingen fra 2004-

årsklassen. Årsklassene 2008 til 2010 dominerte, og det ble ikke fanget 1+ ved garnfisket. 

 

 
 

Figur 28. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Jørnåsvatnet 22. - 23. august 

2012. I figuren over aldersfordelingen er forventet aldersfordeling i bunngarnene i innsjøer som ligger 
mellom 300 og 750 moh. markert med prikker. 

 

Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken i Jørnåsvatnet i 

gjennomsnitt har vokst rundt 5 cm per år de første fire leveårene (figur 29). Fra 20 cm lengde og 
oppover avtar veksten gradvis. 

 

 
 

Mageinnholdet var fordelt mellom ca. 50 % dyreplankton, 45 % bunndyr og 5 % overflateinsekter. 
Den store vannloppearten Eurycercus lamellatus og fjærmygg (larver og pupper) var de dominerende 

byttedyrene. Det ble påvist synlige innvollsparasitter i omtrent en tredjedel av fiskene. 

 

Figur 29. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med standardavvik) 

ved avsluttet vekstsesong (blå), og 
tilbakeregnet gjennomsnittslengde ved 

avsluttet vekstsesong (rød), for ørret fanget i 

Jørnåsvatnet 22. - 23. august 2012. Antall 

fisk fanget i hver aldersgruppe er markert 
med siffer over grafen. 
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Elektrofiske 

Jørnåsvatnet har tre innløpsbekker/elver. Elvene fra vest og øst reguleres ved slipp av vann fra 

henholdsvis Krokavatnet og Grindheimsvatnet, og går derfor periodevis tørr. Bekken i sør er ikke 

påvirket av regulering. To av innløpene ble undersøkt med elektrofiskeapparat ved feltundersøkelsen i 
2012, men det ble kun fanget fisk i én av disse. 

 

A) Innløp fra Grindheimsvatnet 

 

B) Innløpsbekk i sør 

 
 C) Innløp fra Krokavatnet 

 
 

Innløpet fra Grindheimsvatnet i øst (stasjon 1) er en stri og grov elv med forbygninger langs bankene 

for å unngå erosjon. Vannet renner i en tunnel de første 100 meterne fra Grindheimsvatnet. Elven er 
flere meter dyp i utosen, og inntil en halvmeter dyp i det strie stryket videre oppover. Substratet består 

i hovedsak av stein i varierende størrelser. Vannføringen var ved feltundersøkelsen for stor til å 

gjennomføre elektrofiske i selve elven, men et område på 10 m² i utosen ble overfisket. Det ble ikke 
fanget fisk, men én ungfisk ble observert. Denne var minst ett år gammel, og kan derfor ha svømt hit 

fra en annen bekk etter klekking. 

 
Innløspbekken i sør (Litledalsbekken; stasjon 2) renner i rolige loner gjennom myr, og er stort sett 3-5 

m bred i de nederste 3-400 meterne. Lenger oppover renner elven fortsatt rolig, og gytefisk kan trolig 

vandre omkring en kilometer opp fra innsjøen. Habitatforholdene ble kartlagt for de nederste 300 

meterne, hvor det er 0,3 til 1 m dypt, og substratet består av jord/sandbunn med relativt store 
gruspartier innimellom. Det er mye vegetasjon i bunnen som gir godt skjul for ungfisk. Et område på 

kun 4 m² ca. 300 m fra utløpet ble overfisket, og 8 ørret ble fanget. Av disse var 7 årsyngel, mens den 

siste var en ettåring (figur 30). Oppvandring i denne bekken vil være uproblematisk ved alle 
vannstander innenfor reguleringshøyden, og reguleringen vil således ikke påvirke rekrutteringen. 

Figur 31. A) Nederst i innløpselven fra 

Grindheimsvatnet. B) Typisk habitat i 
innløpsbekken i sør, hvor bunnforholdene veksler 

mellom finsubstrat og gruspartier. C) Nederst i 

innløpet fra Krokavatnet. 
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Innløpet fra Krokavatnet i vest er stritt og grovt, men kan være egnet for gyting på lav til middels 
vannføring. Ved feltundersøkelsen i 2012 vekslet innløpet mellom høy vannføring og tørrlegging etter 

regulantens behov for slipp av vann fra Krokavatnet. Det ble derfor ikke elektrofisket i dette innløpet.  

 

Vannkvalitet 

Det ble tatt en vannprøve i Jørnåsvatnet 22. august 2012. Kalsiumkonsentrasjonen var 0,50 mg/l, 

surheten var pH 6,1 og innholdet av labilt aluminium lå i intervallet 3-10 µg/l. Alkaliteten var 0,018 
mmol/l, og syrenøytraliserende kapasitet ble beregnet til 23,3 µekv/l. Dette viser at innsjøen på 

prøvetakingstidspunktet hadde god vannkvalitet for ørret, men kalsiuminnholdet var noe lavt. Det ble 

ikke registrert unormale verdier av andre målte parametere (vedleggstabell A). Tidligere 

vannkjemiske undersøkelser i Jørnåsvatnet har vist en surhet på pH 5,7-5,9 i 1993, 1994 og 1995, 
mens det ved en anledning i 1991 ble målt en surhet pH 5,3 (Kambestad & Johnsen 1993; Johnsen 

mfl. 1996). I innløpsbekken i sør ble surheten målt til pH 5,7 i 1993 (Kambestad & Johnsen 1993). 

 

Dyreplankton 

Det ble påvist seks arter vannlopper i planktontrekket, hvorav Bosmina longispina, Holopedium 

gibberum og den forsuringsfølsomme Daphnia lacustris var mest tallrike (tabell 14). Av hoppekreps 

ble det påvist fem arter, men med unntak av Eudiaptomus gracilis var disse fåtallige. I tillegg var det 
en del ungstadier av hoppekreps. Av hjuldyr var både Polyarthra remata, P. major, Kellicotta 

longispina og Collotheca sp. relativt tallrike. De moderat forsuringsfølsomme artene Chydorus piger, 

Eucyclops denticulatus og Keratella cochlearis var relativt fåtallige i prøven. 
 

Av pelagiske krepsdyr ble Bythotrephes longimanus ikke funnet ved planktontrekk, men var til stede i 

mageinnholdet til ørret fra garnfisket. I tillegg ble de littorale og bentiske artene Eurycercus 
lamellatus, Graptoleberis testudinaria, Sida cystallina og Megacyclops gigas funnet i mageinnholdet. 

 

Tabell 14. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Jørnåsvatnet 23.08.2012. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper Alona affinis 7 1 

 Bosmina longispina 340 31 
 Ceriodaphnia quadrangula 28 3 

 Chydorus piger 14 1 

 Daphnia lacustris 255 23 
 Holopedium gibberum 340 31 

Hoppekreps Cyclops scutifer 14 1 

 Eucyclops denticulatus 14 1 

 Eudiaptomus gracilis 255 23 
 Heterocope saliens 57 5 

 Megacyclops sp. 14 1 

Figur 30. Lengdefordeling 

for ørret fanget ved 

elektrofiske i det sørligste 

innløpet til Jørnåsvatnet 22. 
august 2012. Stasjonen er 

avmerket i figur 27. 
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Tabell 14 fortsetter. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Hoppekreps Calanoide nauplier 594 54 

 Calanoide copepoditter 5 348 486 

 Cyclopoide nauplier 4 414 401 

 Cyclopoide copepoditter 3 650 332 

Hjuldyr (Rotatoria) Collotheca sp. 16 168 1 470 

 Conochilus sp. 4 042 367 

 Kellicottia longispina 17 179 1 562 
 Keratella cochlearis 1 783 162 

 Lecane flexilis 85 8 

 Ploesoma hudsoni 255 23 

 Polyarthra major 36 378 3 307 
 Polyarthra remata 74 778 6 798 

 Testudinella sp. 85 8 

 Bdelloidea 85 8 

Totalt  166 179 15 107 

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Jørnåsvatnet har en forholdsvis tett bestand av ørret. Fiskens kondisjon er brukbar, den årlige 

tilveksten er bra, men veksten stagnerer når fisken er i underkant av 25 cm lang. Fiskens kvalitet gjør 
bestanden likevel til en relativt attraktiv fritidsfiskeressurs. 

 

Reguleringshøyden i Jørnåsvatnet er kun 1,5 m, og oppvandring i gytebekken er uproblematisk ved 
alle vannstander. Før regulering var det trolig også noe rekruttering i bekken fra Grindheimsvatnet, 

men ettersom denne er relativt bratt vil dette ha vært relativt ubetydelig sammenlignet med innløpet i 

sør. Vannkvaliteten har trolig svært sjelden eller aldri vært begrensende for rekrutteringen. 
Aldersfordelingen på fisken fanget i bunngarnene og fangsten ved elektrofiske i Litledalsbekken 

indikerer at det har vært naturlig rekruttering alle år siden 2005, og trolig også alle år tidligere.  

 

Med den stabile rekrutteringen til innsjøen som er i dag er det ikke nødvendig å sette ut fisk, og 
bestanden kan med fordel beskattes noe hardere. Bestanden teller trolig 1500-2000 fisk, og uttak av 

800-1000 fisk med ruse som i 2007 og 2011 bør være nok til å gi den gjenværende fisken noe høyere 

kondisjonsfaktor og gjennomsnittsvekt i et par år etter uttak. Rusefisket må trolig gjennomføres hvert 
tredje år for å opprettholde en slik endring. Elektrofiske i Litledalsbekken vil imidlertid være et mer 

effektivt utfiskingstiltak. Om det fiskes på sensommeren eller høsten vil man kunne ta ut årsyngelen 

før disse vandrer ned i innsjøen, og to gangers overfiske (med en til to ukers mellomrom) av hele 
bekken vil trolig kunne redusere ungfiskproduksjonen med 50 til 75 %. Det kan eventuelt suppleres 

med rusefiske, som gir mulighet til å overvåke bestandens gjennomsnittlige vekt og kondisjonsfaktor 

fra år til år. 
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De undersøkte lokalitetene er vurdert med utgangspunkt i Forskrift om rammer for vannforvaltningen 

(VF 2006), Veileder 01:2009, Klassifisering av miljøtilstand i vann (Direktoratsgruppa Vanndirektivet 

2009) og Veileder 01:2011a, Karakterisering og analyse (Direktoratsgruppa for gjennomføringen av 

vanndirektivet 2011). 
 

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 

kandidater til kategorien sterkt modifisert vannforekomst (kSMVF).  

 
Fire av de undersøkte lokalitetene har tidligere vært vurdert med hensyn på økologisk tilstand 

(www.vann-nett.nve.no). Krokavatnet, Ilsvatnet og Grindheimsvatnet har alle fått ”moderat økologisk 

status”, mens Lykilsvatnet har fått “dårlig økologisk status”. Samtlige av disse fire innsjøene er 

oppført kSMVF som følge av vannkraftsregulering. Lykilsvatnet har ifølge Vannett “stor grad” av 
påvirkning fra både regulering og langtransportert forurensning, mens de tre andre vurderte innsjøene 

har “middels grad” av påvirkning fra regulering og ingen vurdering av påvirkning fra forurensning. 

Jørnåsvatnet er per i dag ikke vurdert i vannett.  
 

Tabell 15. Status for innsjøene i Vannett per 10. april 2013 (www.vann-nett.nve.no). Jørnåsvatnet er ikke 

registrert i Vannett-systemet. 

Innsjø Typologi Økologisk 

tilstand 

Kjemisk 

tilstand 

Registrerte påvirkninger Karakter-

isering Langtransp. 

Forurensning 

Hydromorf. 

endringer 

Lykilsvatnet  Middels stor, svært 

kalkfattig, klar 

Dårlig Udefinert Stor Stor Risiko 

Ilsvatnet  Middels stor, svært 

kalkfattig, klar 

Moderat Udefinert Ikke vurdert Middels Risiko 

Krokavatnet  Middels stor, svært 

kalkfattig, klar 

Moderat Udefinert Ikke vurdert Middels Risiko 

Grindheimsvatnet  Middels stor, svært 

kalkfattig, klar 

Moderat Udefinert Ikke vurdert Middels Risiko 

 

Fiskeindeks 

En vurdering basert på fiskeindeksen forutsetter kunnskap om naturtilstanden. Naturtilstanden i de 

undersøkte innsjøene er ikke kjent, men det er forventet at bestanden i Ilsvatnet vil være tynn, at 

Jørnåsvatnet vil ha en tett bestand, og at de resterende innsjøene vil ha middels tette bestander. For alle 
innsjøene er ørret introdusert for så lenge siden at den er å regne som naturlig. 

 

Det vurderes som sannsynlig at bestanden i Ilsvatnet er noe redusert i forhold til naturtilstanden, mens 
Lykilsvatnet, Krokavatnet og Jørnåsvatnet trolig ikke har reduserte bestander. Grindheimsvatnet hadde 

tidligere en redusert bestand (Madsen 1980, referert i Kambestad & Johnsen 1993), men har det siste 

tiåret hatt en produksjon som sannsynligvis ligger nær naturtilstanden. Lykilsvatnet, Krokavatnet, 
Jørnåsvatnet og Grindheimsvatnet har derfor per i dag fiskeindeks (FI) = 1, mens Ilsvatnet har FI = 

0,25 (tabell 16). Det gjøres oppmerksom på at for enartssamfunn vil selv en liten reduksjon i tetthet i 

forhold til naturtilstanden gi FI = 0,25 og tilstandsklasse “dårlig”/“svært dårlig”.  

 

Forsuring som påvirkningsfaktor 

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 tilgjengelig gyte- og oppvekstareal i rennende vann (målt i m²) og 

innsjøareal (målt i hektar). I Veileder 01:2009 er det skilt mellom innsjøer med OR over 50, mellom 

25 og 50, og under 25. Av de undersøkte innsjøene hadde Jørnåsvatnet OR over 50, mens de 

 VURDERINGER I FORHOLD TIL EU’S VANNDIREKTIV 

file://RB-SERVER/Rb/Dokument/HORDALAN/ETNE/Haugaland%20kraft%202011%20-%20reg%20magasin/Prøvefiske%202012/www.vann-nett.nve.no
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resterende hadde OR lavere enn 25. I tilfeller der tilgjengelig gyte- og oppvekstareal varierer med 

vannstanden i magasinet er antatt tilgjengelig areal ved naturlig vannstand (før regulering) benyttet til 

beregning av OR. 

 
Fangst per innsats (CPUE) var ”god” i tre innsjøer, og “moderat” i to (tabell 16). Jørnåsvatnet hadde 

høyest CPUE, men denne havner likevel i kategorien “moderat” som følge av et stort oppvekstareal i 

forhold til innsjøareal. 
 

Forklaringsnøkkel til fargekoder i tabell 16 

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

 

Tabell 16. Økologisk tilstand for ørretbestanden i de undersøkte innsjøene basert på Fiskeindeks (FI), 

forsuringsparametrene fangst per garninnsats (CPUE), pH og syrenøytraliserende kapasitet (ANC), og 

skjønnsmessig vurdert reduksjon i produksjon som følge av hydromorfologisk påvirkning, med 
reguleringshøyde og antatt reduksjon i rekrutteringsområde som støtteparametre. *Vurderingen av 

CPUE er avhengig av oppvekstratioen.  ** For ANC avhenger klassegrensen av TOC-innholdet. *** 

For tapt rekrutteringsområde er det tatt hensyn til bestandstetthet, jf. Veileder 01:2009. 

Parameter/ 

Innsjø 
FI 

Forsuring Hydromorfologisk endring 
Økologisk 

tilstand ørret 
kSMVF CPUE* pH ANC** Red. 

prod. (%) 

Reg. 

høyde (m) 

Rekr. omr. 

(%) *** 

Lykilsvatnet  1 7,7 5,8 - 5,4 15 – 5 5 - 25 > 6 5 - 40 God JA 

Ilsvatnet  0,25 3,8 6,5 - 5,8 25 - 70 25 - 75 > 6 > 25 Moderat JA 

Krokavatnet  1 7,5 6,5 - 5,8 > 50 5 - 40 3-6 5 - 40 God JA 

Grindheimsvatnet  1 10,7 6,5 - 5,8 30 - 15 5 - 25 > 6 5 - 40 God JA 

Jørnåsvatnet  1 12,8 6,5 - 5,8 30 - 15 5 - 25 1-3 5 - 40 God NEI 

 

Vannkjemi er ofte brukt som støtteparameter for denne vurderingen. Det er få vannkvalitetsmålinger i 

innsjøene det siste tiåret, og vurderingene er hovedsakelig gjort ut fra en enkeltprøve. For pH ligger 

fire av innsjøene i kategorien “god”, mens Lykilsvatnet ligger i øvre del av kategorien “moderat” 
(tabell 16). Innholdet av uorganisk aluminium varierer relativt lite, og alle innsjøene havner i 

kategorien “svært god” (vedleggstabell A). Syrenøytraliserende kapasitet (ANC) varierer relativt mye, 

og kategoriplasseringen er her basert på én måling, der det er justert for ulikt innhold av TOC i 
innsjøene (tabell 16). 

 

Hydromorfologisk påvirkning 

For innsjøer med hydromorfologiske endringer er det én vurderingsparameter og to støttaparametre 
(tabell 16). Klassifiseringssystemet for fisk 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 støtteparametre brukes reguleringshøyde og 
anslått redusert rekrutteringsområde (gyte- og oppvekstområde). For de aktuelle innsjøene er det 

manglende tilkomst til opprinnelig gyte/oppvekstareal og redusert næringstilgang som følge av 

unaturlige vannstandsendringer som er utslagsgivende. 
 

Tilstandsklasse basert på rekrutteringsområde er ulikt vurdert i forhold til antatt bestandstetthet i 

naturtilstanden. Ved forventet høy tetthet i naturtilstanden skal det større reduksjon i 

rekrutteringspotensialet til for at økologisk tilstand skal bli like mye redusert som når det naturlig er 
tynne bestander. Det er imidlertid generelt stor usikkerhet knyttet til både forventet naturtilstand og 

endring i rekrutteringspotensiale. Endring i rekrutteringsområde avhenger i stor grad av vannstanden i 

innsjøene fra år til år, da en senking av vannstand kan hindre tilkomst til gytebekker. Vurderinger 
rundt tilkomst til gytebekkene er her gjort med bakgrunn i vannstandsdata fra de siste ti år, og 

situasjonen i denne perioden er sammenlignet med antatt situasjon ved naturlig vannstand før 

regulering. 
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Økologisk tilstand - fisk 

Det er foretatt en samlet vurdering av økologisk tilstand for ørret. Av de ulike støtteparameterne er det 

i hovedsak reguleringshøyde som tilsier at forholdene for ørret burde være relativt dårlige, og da i 

hovedsak i Lykilsvatnet, Grindheimsvatnet og Ilsvatnet. Grindheimsvatnet og Lykilsvatnet har likevel 
relativt tette fiskebestander med årlig rekruttering, og er derfor plassert i kategorien ”god” økologisk 

tilstand. Det samme gjelder Jørnåsvatnet og Krokavatnet, som i tillegg har mindre reguleringshøyde. 

Ilsvatnet er plassert i kategorien “moderat”, som følge av en antatt reduksjon i ørretbestand og 
ungfiskproduksjon i forhold til naturtilstanden. Det gjøres oppmerksom på at dette er en vurdering 

som gjelder for fisk, og ikke en samlet vurdering av økologisk tilstand for innsjøene som helhet 

(gjeldende klassifisering av innsjøenes tilstand er oppgitt i tabell 15). 
 

SMVF 

Det er gjort en vurdering av om de undersøkte innsjøene bør vurderes som SMVF. Dette innebærer at 

“god økologisk tilstand” ikke kan oppnås for vannforekomsten uten vesentlige negative innvirkninger 
på det samfunnsnyttige formålet (i dette tilfellet kraftproduksjon), og at samfunnsnytten ikke kan 

oppnås på andre måter som er teknisk gjennomførbare og samfunnsøkonomisk lønnsomme (Veileder 

01:2011a). For de undersøkte innsjøene er det i hovedsak reduksjon i fiskebestand og/eller diversitet 
av bunnlevende virvelløse dyr som følge av regulering som i hovedsak gir vannforekomstene dårligere 

enn “god” tilstand (jf. tabell 16). I Jørnåsvatnet er reguleringshøyden kun 1,5 m, og fiskebestanden er 

i praksis upåvirket av reguleringen. Det vurderes derfor at Jørnåsvatnet bør vurderes som en naturlig 
vannforekomst, mens de resterende fire innsjøene er kandidater til kategorien SMVF. 
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Vedleggstabell A. Vannkvalitet målt i fem innsjøer i Etnefjellene august 2012. 
 

Innsjø Dato Farge pH Alkalitet Ca Mg Na K Si Cl Nitrat Sulfat Tot. Al reakt. Al ill. AL lab. AL TOC Tot P ANC 

  mg Pt/l  mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l μg/l µekv/l 

Lykilsvatnet 21.08.2012 <5 5,8 0,005 0,33 0,23 1,50 0,14 0,16 2,5 110 0,93 27 <8 <8 0-7 0,8 3 6,1 

Ilsvatnet 23.08.2012 23 5,7 0,005 0,43 0,29 1,61 0,14 0,27 2,4 80 0,80 57 27 20 7 2,6 5 28,5 

Krokavatnet 24.08.2012 14 6,1 0,018 1,50 0,25 1,44 0,14 0,21 2,1 70 0,79 42 11 <8 4-11 1,8 5 80,7 

Grindheimsvatnet 22.08.2012 7 6,3 0,018 0,55 0,26 1,42 0,14 0,14 2,1 70 1,07 33 <8 <8 0-7 1,2 3 27,4 

Jørnåsvatnet 22.08.2012 11 6,1 0,018 0,50 0,26 1,39 0,02 0,20 2,1 60 0,97 40 10 <8 3-10 1,7 7 23,3 
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