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I forbindelse med bygging av Frank Mohn AS sitt nye hovedkvarter i Florvåg i Askøy kommune er 

det gitt tillatelse til utfylling av masser i Storavatnet. I tillegg er det gitt tillatelse til å senke 

vannstanden i Storavatnet med 1,5 m i inntil to år fra første kvartal 2013. 

 
I denne forbindelse har Rådgivende Biologer AS fått i oppdrag å utføre miljøundersøkelser knyttet til 

fiskebestandene i Storavatnet før og etter nevnte tiltak utføres. Denne rapporten presenterer resultatene 

fra “før-undersøkelsen” høsten 2012. 
 

Rådgivende Biologer AS takker Constructa AS v/Kari Saarisilta for oppdraget. Anders Bjarne Fossen 

og Ola Hiis Bergh takkes for informasjon om historiske forhold. 

 

Bergen, 22. mai 2013 
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KAMBESTAD, M., S. KÅLÅS & E. BREKKE 2013. Miljøundersøkelser i Storavatnet i Florvåg i 2012. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 1743, 15 sider, ISBN 978-82-7658-985-6.  

 

Frank Mohn AS planlegger å bygge nytt produksjonsanlegg med verksteds-, kontor- og velferdsbygg i 
Leirvika i Florvåg i Askøy kommune. Eksisterende avkjørsel fra Florvågvegen skal flyttes lenger mot 

øst, og i denne forbindelse er det gitt tillatelse til utfylling av ca. 45.000 m³ sprengstein vest i 

Storavatnet. I tillegg er det gitt tillatelse til å senke vannstanden i innsjøen med inntil 1,5 m i inntil to 
år fra første kvartal 2013. 

 

Tabell 1. Innsjønummer, geografisk posisjon, areal, lengde på strandlinje, høyde over havet og areal av 
nedbørfelt for Storavatnet i Florvåg. 

Innsjø nr. UTM-øst UTM-nord Kartblad 
Areal 

(km²) 

Strandlinje 

(m) 

Hoh. 

(m) 

Nedbørfelt 

(km²) 

144030 292985 6703490 1115-1 0,032 1 150 8,75 1,2 

 

Rådgivende Biologer AS har utført en miljøundersøkelse knyttet til fiskebestandene i Storavatnet i 

Florvåg i forkant av disse tiltakene. Innsjøen ble prøvefisket med garn, og potensielle gytelokaliteter 
ble kartlagt. Det ble også samlet inn dyreplankton og tatt sedimentprøver i innsjøen. 

 

Storvatnet har bestander av ørret, og stingsild, og har forekomst av ål. Ørretbestanden er tett, og fisken 

har fin kondisjon. Den årlige tilveksten er bra, og fisken vokser til den er minst 25 cm. De fleste 
fiskene blir kjønnsmodne som treåringer, og det er høy naturlig dødelighet året etter første gyting. Det 

er derfor få eldre fisk i bestanden. Ørreten i Storavatnet har god næringstilgang, og vannloppen 

Daphnia longispina utgjorde mesteparten av dietten på prøvefisketidspunktet. 
 

Innløpsbekken i nord er det eneste gyteområdet i innsjøen, men gyteforholdene er gode, og gytearealet 

er på rundt 120 m². Rekrutteringen er trolig på ca. 900 fisk (270/ha) de fleste år, hvilket utgjør 0,8 fisk 
per meter strandlinje. Det var noe svakere rekruttering enn forventet i 2010, men dette kommer høyst 

sannsynlig av økt dødelighet som følge av en uvanlig lang og kald vinter. Det drives noe fritidsfiske i 

innsjøen, men beskatningstrykket er sannsynligvis ubetydelig sammenlignet med årlig rekruttering. 

  

SAMMENDRAG 
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Frank Mohn AS planlegger å bygge nytt produksjonsanlegg med verksteds-, kontor- og velferdsbygg i 

Leirvika i Florvåg i Askøy kommune. For å få en tilfredsstillende avkjørsel til industriområdet skal 

eksisterende avkjørsel fra Florvågvegen flyttes lenger mot øst, og i denne forbindelse er det gitt 
tillatelse til utfylling av ca. 45.000 m³ sprengstein vest i Storavatnet. 

 

Sørvest i Storavatnet er det en gammel steinsatt demning med to tappeluker. Disse er ikke lenger i 
bruk, og skal i forbindelse med utfyllingen sikres permanent ved støping av ny demning i betong. 

NVE har gitt tillatelse til senking av vannstanden i Storavatnet i inntil 2 år fra første kvartal 2013 i 

forbindelse med dette arbeidet. Vannstanden kan senkes inntil 1,5 m under normalvannstanden, fra 

kote 8,75 til 7,25 moh. 
 

 

Figur 1. Flyfoto over tiltaksområdet. Aktuelt utfyllingsområde i Storavatnet er vist med gul stiplet 
linje, og den gamle demningen som skal sikres er avmerket. Figuren er gjengitt med tillatelse fra Lone 

(2012). 
 

BAKGRUNN FOR MILJØUNDERSØKELSENE 
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Storavatnet (innsjø nr. 144030) ligger langs Florvågvegen i Florvåg i Askøy kommune. Innsjøen 
ligger i dag ca. 8,75 moh., har en strandlinje på omtrent 1 150 m, og et areal på ca. 32 dekar (0,032 

km²). Innsjøen er 8-9 m dyp på det dypeste. Nedbørfeltet er på 1,2 km², og rundt 20 % av dette er 

boligområder. Bekken som renner inn i Storavatnet fra nord er innsjøens eneste definerte innløpsbekk.  

 

 
 

Figur 2. Kart over Storavatnet i Florvåg, med avmerking av innløp og utløp (piler), elfiskestasjoner 

(nummererte sirkler), posisjon for planktonprøve og bunnprøve (“P/B”) og plassering av garn 

(nummererte firkanter). Demningene i sør og vest er inntegnet. Røret i innløpsbekken er tegnet med 

stiplet linje. 

INNSJØEN 
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Figur 3. Dybdekart over Storavatnet i Florvåg, med 0,5 m dybdekoter. Dybdekotene for hver hele 
meter er markert med heltrukne linjer, og tall angir høyde over havet. Kartet er utarbeidet av Anko 

AS. 
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Nylig avdøde historiker Anders Bjarne Fossen har opplyst at det var mølledrift i dagens utløp i sør 

siden seinest 1661 og frem til ca. år 1900. Etter dette ble vannet ledet mot et utløp i vest, hvor det ble 

brukt til vannkraftsformål i et lite kraftverk. Siden er det vestlige utløpet demmet igjen, og vannet 

slippes i dag ned til sjøen gjennom demningen i sør. Innsjøen er i forbindelse med de ulike 
reguleringene hevet minst en meter over naturlig vannstand (Ola Hiis Bergh pers. medd.). Hva som 

var Storavatnets opprinnelige utløp er ikke kjent. 

 
Storavatnet benyttes til en del fritidsfiske med stang, men omfanget er for lite til å ha betydelige 

effekter på ørretbestanden. Innsjøen har såvidt oss bekjent ikke tidligere blitt prøvefisket, men ved en 

spørreundersøkelse samlet inn i 1995 ble det opplyst at innsjøen hadde en tett bestand av ørret 
(Bjørklund mfl. 1996). Det er også kjent at det skal være stingsild i Storavatnet. Anadrom fisk kan i 

dag ikke vandre opp i innsjøen, men ål tar seg opp i Storavatnet ved å ta seg frem gjennom vått 

terreng. 

 

 

Figur 4. Sørvestre del av Storavatnet. Dette området brukes en del til fritidsfiske med stang fra land. 
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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. Innsjøen ble garnfisket 17. - 18. september 2012 med fire enkle fleromfars 

bunngarn i dybdeintervallet 0-6 m, og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-8 

m. Garnene er avmerket i figur 2. Det var regnbyger og relativt lite vind under prøvefisket. 
 

Bestandsestimat 

Det finnes informasjon fra prøvefiske i innsjøer der antallet fisk er kjent ved at mesteparten av fisken 
senere er blitt oppfisket, eller der antallet er bestemt ved 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 

Innløpsbekken og utløpsbekken ble elektrofisket med én gangs overfiske med elektrisk fiskeapparat, 

og gyteforholdene ble vurdert. Det var litt over middels høy vannføring ved elektrofisket. I 
innløpsbekken ble det fisket ved én stasjon nedenfor røret (stasjon 1 i figur 2) og én stasjon ovenfor 

røret (stasjon 2). Vannet i bekken hadde en temperatur på 11,2 °C, og en ledningsevne på 4,8 mS/m. 

Ved utløpsbekken ble det fisket i strandsonen nær utløpet (stasjon 3), ettersom det ikke er egnet 
habitat for fisk i det støpte bekkeløpet. Vannet hadde her en temperatur på 12,3 °C, og en ledningsevne 

på 5,2 mS/m. 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 fra 7 m dyp over det dypeste området i innsjøen. 

Planktonhåven hadde håvdiameter på 30 cm og maskevidde på 60 µm. Prøven ble fiksert og 
konservert med etanol. Innholdet i prøven ble artsbestemt og talt opp i tellesleide under binokular 

lupe. Det ble tatt delprøver dersom prøven inneholdt svært mange individer av enkelte arter, og hele 

prøven ble skannet for arter med få individer. Tettheten er beregnet og oppgitt som dyr/m² og dyr/m³. 

 METODE 
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Arter som ikke sikkert kunne artsbestemmes under lupe ble preparert med melkesyre på objektglass og 

bestemt under mikroskop.  

 

Sedimentprøve 
Det ble samlet inn en sedimentprøve med en 0,025 m² stor vanVeen grabb ved det dypeste punktet i 

innsjøen 17. september 2012. Prøven ble tatt av bunnsedimentets øvre 2-3 cm. Analyse av miljøgifter i 

sedimentet er utført av Eurofins, avdeling Bergen.  

 

Siktedyp 

Siktedypet ble målt med secchi-skive fra båt sentralt i innsjøen. 
 

Vurderinger mot Vanndirektivet 

Fiskeindeksen (FI) er et klassifiseringssystem av fiskesamfunn basert på bestandsendringer som 

respons på generell miljøpåvirkning (DV 2009). FI gir en kvantitativ verdi for endringen av 
fiskebestander i en vannforekomst i forhold til naturtilstanden, og kan brukes uavhengig av antall arter 

i vannforekomsten. Riktig klassifisering forutsetter kunnskap om naturtilstanden, i form av forekomst 

av arter og dominansforholdet mellom disse. FI beregnes ved å plassere de forekommende artene i 
dominanskategorier, der endring i dominante arters tetthet gir større utslag enn endringer i tetthet hos 

subdominante eller sjeldne arter. For detaljer rundt utregning av FI viser vi til DV (2009). 

 
Tabell 2. Fastsettelse av økologisk tilstand for innsjøer og elver basert på Fiskeindeksen (FI) for et 

fiskesamfunn. I tillegg gjelder følgende forutsetninger: En eller flere tapte bestander gir maksimalt 

moderat tilstand, uavhengig av FI-verdien. En eller flere introduserte arter gir maksimalt god tilstand, 

uavhengig av FI-verdien. Tabellen er hentet fra DV (2009). 

Økologisk tistand Svært god God Moderat Dårlig/Svært dårlig 

Fiskeinideksen (FI) 1,0 - 0,95 < 0,95 - 0,75 < 07,75 - 0,50 < 0,50 

 

I tillegg er det gjort en vurdering av tilstanden til ørretbestanden i innsjøen. Vurderingen er basert på 
fangstutbyttet (antall individ pr. 100 m² garnflate pr. garnnatt), som betegnes CPUE. Dette 

klassifiseringssystemet er laget for innsjøer med forsuring som hovedpåvirkning, men ettersom et 

tilsvarende system ikke er utarbeidet for andre innsjøer er det her benyttet for Storavatnet. CPUE 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). Det skilles mellom innsjøer 

med OR over 50, mellom 25 og 50, og under 25 (tabell 3). 
 

Tabell 3. Fastsettelse av økologisk tilstand for ørretbestander i innsjøer med forsuring som 

hovedpåvirkning, i form av CPUE på nordisk standard fleromfarsgarn. Økologisk tilstand avhenger 

av oppvekstratioen (OR) som vist i tabellen. Tabellen er hentet fra DV (2009). 

Oppvekstratio (OR) Svært god/God Moderat Dårlig/Svært dårlig 

≥ 50 > 15 15 - 10 < 10 

50 - 25 > 10 10 - 5 < 5 

≤ 25 > 5 5 - 2 < 2 
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Siktedyp 

Siktedypet var 1,7 m ved prøvefisket, og vannet var brunt (humøst). Dette skyldes nok delvis at det 

hadde falt en god del nedbør i dagene før prøvefisket. 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 100 ørret og 4 stingsild. Tre av ørretene var delvis oppspist av ål, og 
kunne derfor hverken veies eller lengdemåles. Disse individene er derfor utelatt fra tabell 4 og figur 5 

og 6, men er tatt hensyn til i bestandsestimatene. Det var i tillegg merker etter minst to ål (Anguilla 

anguilla) i tre av garnene. Ål er registrert som kritisk truet i den norske rødlisten (Kålås mfl. 2010). 

 
Fisken varierte i lengde fra 9,2 til 35,0 cm, med en gjennomsnittslengde på 20,6 (± 4,5) cm (figur 5). 

Vekten varierte fra 7 til 493 gram, og snittvekten var 105 (± 75) gram. Gjennomsnittlig 

kondisjonsfaktor var 1,04 (± 0,06), og det var ingen trend i forhold til alder eller størrelse. Ingen av 
fiskene var merket med klippet fettfinne eller andre typer merker. 

 

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 Storavatnet 

17.-18. september 2012. Tre individer som var delvist oppspist av ål er utelatt fra tabellen. 

 Alder 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ Totalt 

 Årsklasse 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  

Antall  1 57 11 24 2 1 0 0 1 97 

Lengde Snitt 9,2 17,7 22,1 26,0 24,4 35,0 0,0 0,0 32,0 20,6 

(cm) Sd - 1,8 1,7 1,3 3,3 - 0,0 0,0 - 4,5 

Vekt Snitt 7 61 111 183 141 493 0 0 370 105 

(g) Sd - 18 24 30 44 - 0 0 - 75 

K-faktor Snitt 0,90 1,06 1,02 1,03 0,97 1,15 0,00 0,00 1,13 1,04 

 Sd - 0,06 0,03 0,05 0,09 - 0,00 0,00 - 0,06 

Hunner Antall 1 26 6 16 1 0 0 0 1 51 

 % modne 0,0 0,0 16,7 81,3 0,0 - - - 100,0 29,4 

Hanner Antall 0 31 5 8 1 1 0 0 0 46 

 % modne - 3,2 0,0 75,0 100,0 100,0 - - - 19,6 

 

Fangsten fordelte seg på 46 hanner og 51 hunner (tabell 4). Av disse var 9 hanner og 15 hunner 

kjønnsmodne, og fem av disse hadde også gytt tidligere. Den yngste kjønnsmodne fisken var en hann i 

aldersgruppen 1+. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var 3 år for begge kjønn. 
 

Omtrent en tredjedel av ørretene hadde lys rød kjøttfarge, og alle disse var over 20 cm lange. De 

resterende to tredjedelene av fangsten var hvite i kjøttet, mens ingen individer hadde rød kjøttfarge. 

Omtrent halvparten av fiskene hadde synlig innvollsfett. 
 

Det var ørret i seks av de syv bunngarnene, og fangsten varierte fra 9 til 24 ørret per garn. Det tomme 

garnet stod ytterst i bunngarnslenken, og var det dypeste garnet (6-8 m). Den gjennomsnittlige 
fangsten per bunngarnnatt var 14,3 individer. Gjennomsnittlig fangst i de fem garnene som stod i 

strandsonen var 18,2 fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden estimert til å være i overkant av 2 000 

ørret, med en samlet vekt på 220 kg. Med en snittvekt på 105 gram tilsvarer dette 68,7 kg fisk per 
hektar, som er en høy biomasse. Rekrutteringen i et normalår er trolig ca. 900 fisk (270/ha), som 

tilsvarer 0,8 fisk per meter strandlinje. 

 

Aldersfordelingen for ørreten i Storavatnet viser at fisken stammet fra årsklassene fra perioden 2007 til 
2012. I tillegg ble det fanget ett individ fra 2004-årsklassen (figur 5). Aldersfordelingen var noe 

avvikende fra forventningen for en innsjø under 300 moh. 1+ utgjorde 59 % av den totale fangsten ved 

garnfisket, mens det ble fanget mer enn dobbelt så mange 3+ som 2+. 2010-årsklassen er relativt svak 

RESULTATER OG VURDERINGER 
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også i andre innsjøer i Bergensområdet (Rådgivende Biologer AS, upubliserte data), og dette har 

sannsynligvis sammenheng med lav gytesuksess i 2010 på grunn av den lange og kalde vinteren, som 

medførte at egg frøs i gytegropene. Det ble kun fanget fire individer som var fire år eller eldre, noe 

som indikerer høy dødelighet i løpet av det første året etter gyting. 
 

 

Figur 5. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Storavatnet 17. - 18. september 

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

under 300 moh. markert med prikker. 

 

Ørretens veksthastighet, som er basert på gjennomsnittlig lengde av hver årsklasse, viser at fisken i 

Storavatnet i gjennomsnitt vokser ca. 7,5 cm det første leveåret (figur 6). Gjennomsnittlig tilvekst er 

deretter ca. 10 cm andre leveår, og rundt 4 cm tredje og fjerde leveår. Det ble kun fanget fire individer 

som var fire år eller eldre, og dette gir ikke et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere veksthastigheten for 
disse aldersgruppene. 

 

 
 

Daphnia longispina utgjorde i overkant av 70 % av fiskenes mageinnhold ved tidspunktet for 

prøvefiske. Resten av dietten bestod av en del pupper og larver av fjærmygg og vårfluer, samt mindre 

mengder døgnfluelarver og akvatiske insekter. Det ble kun påvist synlige innvollsparasitter i én av 
fiskene. 

 

Elektrofiske 
Innløpsbekken i nord er 25-30 m lang fra innsjøen opp til et 50 m langt rør som leder vannet under 

Florvågvegen. Nedenfor røret er bekken 1-3 m bred og inntil 30 cm dyp, og substratet består av grus 

og småstein med lite begroing. Det er middels stritt, og bekken har naturlige bredder og gode 
gyteforhold. Ovenfor røret renner bekken åpent i et 70 m strekk, der bekken er kanalisert og utrettet. 

Bekken er her ca. 1 m bred og inntil 30 cm dyp, og substratet består av grus og småstein med en del 

mose. Det er noe striere enn nedstrøms røret, men også her er det gode gyteforhold. Bekken er ikke 

godt egnet som leveområde for større fisk på grunn av mangel på høler og skjul. 

Figur 6. Vekstkurve basert på 
gjennomsnittlig lengde (med standardavvik) 

av hver årsklasse av ørret fanget ved 

garnfiske i Storavatnet 17. - 18. september 
2012. Antall fisk fanget i hver aldersgruppe 

er markert med siffer over grafen. For 0+ er 

21 individer fanget ved elektrofiske i 
innløpsbekken inkludert i figuren. 
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A) Nederst i innløpsbekken (stasjon 1) 

 

B) Innløpsbekken oppstrøms røret (stasjon 2) 

 
C) Utløpet av Storavatnet (stasjon 3) 

 

D) Kanalisert del av utløpsbekken 

 
Figur 8. A) Elektrofisket område nedstrøms røret i innløpsbekken til Storavatnet. B) Elektrofisket 

område oppstrøms røret i innløpsbekken til Storavatnet. C) Elektrofisket område på utløpet av 

Storavatnet. Det er mulig at fisk kan gyte her på bestemte vannstander, men det ble ikke fanget ungfisk 
her ved elektrofiske hverken i 2011 eller 2012. D) De øverste 10 meterne av utløpsbekken, hvor 

bunnen og bankene er støpt i betong. 

 

Det ble elektrofisket både nedenfor (stasjon 1) og ovenfor (stasjon 2) det nederste røret i 
innløpsbekken. Begge steder ble et område på ca. 15 m² overfisket. Nedstrøms røret ble det fanget 21 

årsyngel og ingen eldre ungfisk (figur 7). I tillegg ble det observert 5 ørret som unnslapp håven, og det 

ble fanget 2 stingsild. Oppstrøms røret ble det fanget 11 ørret, og alle disse var minst ett år gamle. To 

av disse var hanner som slapp melke ved press på buken, og det antas at de fleste av fiskene som ble 
fanget oppstrøms røret var kjønnsmodne fisk som hadde vandret opp fra innsjøen for å gyte. 
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Utløpsbekken i sør er kanalisert og støpt i bunn de øverste ti meterne, før den renner svært bratt ned 

mot sjøen (figur 8). Det er dermed ikke egnet gyte- eller oppvekstområder i selve bekken, men 

strandsonen rundt utløpet (stasjon 3) ble elektrofisket i tilfelle det foregår gyting på “brekket”. Et 
område på ca. 5 m² ble overfisket, men det ble ikke fanget eller observert fisk. 

 

Det har også tidligere blitt elektrofisket i innløpsbekken og i strandsonen ved utløpsbekken til 

Storavatnet. Kålås (2011) fant i januar 2011 omtrent 1 årsyngel av ørret per m² oppstrøms røret i 
innløpsbekken, og noe lavere tettheter nedstrøms røret. Det ble ikke fanget eller observert ungfisk ved 

utløpet. 

 

Dyreplankton 

Av vannlopper ble det kun registrert den forsuringsfølsomme arten Daphnia longispina samt Bosmina 

longispina, begge i ganske bra tettheter (tabell 5). Av voksne hoppekreps ble det registrert lave til 

moderate tettheter av Cyclops abyssorum og Eudiaptomus gracilis, men blant ungstadiene ble det også 
registrert Cyclops scutifer. 

 

Av hjuldyr ble det funnet moderate tettheter av Keratella cochlearis, Polyarthra major, Gastropus 
hyptopus og Kellicotta longispina. I tillegg ble det funnet lave tettheter av Conochilus sp., Collothecha 

sp. og Lindia pallida. 

 
Tabell 5. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Storavatnet 17. september 

2012.  

Dyregruppe Art/gruppe               Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 4 329 618 

 Daphnia longispina 7 385 1 055 

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops abyssorum 934 133 
 Eudiaptomus gracilis 170 24 

 calanoide nauplier 2 122 303 

 calanoide copepoditter 2 462 352 
 cyclopoide nauplier 1 103 158 

 cyclopoide copepoditter 1 867 267 

Hjuldyr (Rotatoria) Collotheca sp. 85 12 

 Conochilus sp. 1 443 206 
 Gastropus hyptopus 22 553 3 222 

 Kellicottia longispina 19 478 2 783 

 Keratella cochlearis 64 585 9 226 
 Lindia pallida 85 12 

 Polyarthra major 27 679 3 954 

Totalt  156 280 22 326 
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Figur 7. Lengdefordeling for 

ørret fanget ved elektrofiske i 
innløpsbekken til Storavatnet 

17. - 18. september 2012. 

Stasjonene er avmerket i 

figur 2. 
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Vannkvalitet 

Surheten i Storavatnet ble målt i februar og august 1995, og var begge ganger over pH 6,3 (Bjørklund 

mfl. 1996). 

 

Vurdering 

Storavatnet har bestander av ørret og stingsild, samt forekomst av ål. Ørretbestanden er tett, og fisken 

har fin kondisjon. Den årlige tilveksten er bra, og fisken vokser til den er minst 25 cm. De fleste 
fiskene blir kjønnsmodne som treåringer, og det er høy dødelighet første året etter gyting. Det er derfor 

få eldre fisk i bestanden. Ørreten i Storavatnet har god næringstilgang, og vannloppen Daphnia 

longispina utgjør mesteparten av dietten. 
 

Innløpsbekken i nord er det eneste gyteområdet i innsjøen, men gyteforholdene er gode, og gytearealet 

er på rundt 120 m². Den årlige rekrutteringen er trolig på ca. 900 fisk (270/ha) de fleste år, hvilket 

utgjør 0,8 fisk per meter strandlinje. Det var noe svakere rekruttering enn forventet i 2010, men dette 
kommer høyst sannsynlig av økt dødelighet på egg som følge av en lang og kald vinter. Det drives noe 

fritidsfiske i innsjøen, men beskatningstrykket er sannsynligvis ubetydelig sammenlignet med årlig 

rekruttering. 
 

Vurderinger mot Vanndirektivet 

Storavatnet har tre fiskearter; ørret, stingsild og ål. Ørret er den dominerende arten, mens stingsild og 
ål er subdominante. Ut fra naturgrunnlaget, fangst ved prøvefisket og historisk kunnskap om innsjøen 

er det grunn til å tro at bestandene av ørret og stingsild i praksis er uendret i forhold til naturtilstanden. 

Ål har gått tilbake i hele Europa de siste tiårene, og dette har medført reduserte bestander i de aller 

fleste vannforekomster hvor arten opptrer i Norge. Det vurderes derfor som sannsynlig at 
åleforekomsten i Storavatnet er redusert i forhold til naturtilstanden. Dette gir Storavatnet en 

fiskeindeks (FI) på 0,8, som tilsvarer “god” økologisk tilstand. 

 
Storavatnet har ca. 120 m² gyte- og oppvekstareale, og innsjøens areal er 3,2 hektar. Dette gir en 

oppvekstratio på 37,5. Fangstutbyttet (CPUE) ved garnfisket i Storavatnet var 31,75 ørret pr. 100 m² 

garnflate per garnnatt, og dette tilsvarer “svært god” økologisk tilstand for ørretbestanden. 
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