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FØREORD 
 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag frå Fylkesmannens miljøvernavdeling i Sogn og Fjordane, 
samla inn botndyrprøvar og gjennomført elektrofiske i 13 lokalitetar med mogleg forsuringsproblem i 

Sogn og Fjordane hausten 2012. Formålet med undersøkinga var å: 

 

1) Kartlegge rekruttering av fisk i dei ulike lokalitetane. 
2) Vurdere vasskvalitet ved å sjå på samansettinga til botndyrsamfunna.  

 

Botndyrprøvane vart sortert og bestemt av Pelagia AB. Feltarbeidet vart utført av Bjart Are Hellen og 
Steinar Kålås frå Rådgivende Biologer AS, assistert av Brage Hellen og Siri Dalheim. Stor takk til 

Odd Arild Løseth som gav oss informasjon om status til fiskebestandar i mange innsjøar i 

Høyangerfjella. 
 

Rådgivende Biologer AS takkar Miljøvernavdelinga hjå Fylkesmannen i Sogn & Fjordane for 

oppdraget.  

 
 

 Bergen, 5. september 2013. 

 
 

INNHALD 

 
 

Føreord   ................................................................................................................... 4 
Innhald   ................................................................................................................... 4 

Samandrag   ................................................................................................................... 5 
Lokalitetar og metodar ........................................................................................................... 7 

1. Skåbakkevatnet .................................................................................................................11 
2. Vesledalsvatnet .................................................................................................................13 

3. Vassdalsvatnet  ..................................................................................................................15 
4. Øvre Trollebotnsvatnet .....................................................................................................17 

5. Norddalsvatnet..................................................................................................................19 
6. Øvre Blankedalsvatnet ......................................................................................................21 

7. Flugevatnet  ..................................................................................................................23 
8. Stølsvatnet  ..................................................................................................................25 

9. Venelivatnet  ..................................................................................................................27 
10. Storebergsvatnet .............................................................................................................29 

11. Ulladalsvatnet .................................................................................................................31 
12. Grøningstølsvatnet ..........................................................................................................33 

13. Gaula ved Grøning bru....................................................................................................35 
Vedlegg botndyr  ..................................................................................................................37 

Litteratur   ..................................................................................................................42 
 

 



 
 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1777 
 

 

5 

 

SAMANDRAG  
 

KÅLÅS, S. & B.A HELLEN 2013.  

Fisk og botndyr i eit utval lokalitetar i Sogn og Fjordane hausten 2012. 
Rådgivende Biologer AS rapport 1777, 42 sider, ISBN 978-82-8308-000-1. 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag frå miljøvernavdelinga hjå Fylkesmann i Sogn og Fjordane, 

samla inn botndyrprøvar og gjennomført elektrofiske i 13 lokalitetar med mogleg forsuringsproblem i 
Sogn og Fjordane hausten 2012. Lokalitetane ligg på høgder frå 340 til 900 moh. Ti av dei ligg i 

Høyanger, ein i Gaular og to i Førde kommune. Lokalitetane er i hovudsak samla i fjellområdet nord 

og vest for tettstaden Høyanger, men to lokalitetar ligg i Haukedalsgreina øvst i Gaularvassdraget i 
Førde kommune.  

 

Lokalitetane som er undersøkt ligg i område som har vore utsett for store nedfall av forsurande stoff 
og der bufferkapasiteten i berggrunnen er låg. I desse områda vart det observert fiskedød gjennom 

1960- og 70-talet, og aurebestandar døde ut grunna forsuring. 

 

For å avbøte dette vart det fleire stadar kalka på ulike måtar for å avsure vatnet. Det vart også sett ut 
fisk, både vanleg aure og den meir forsuringstolerante bekkerøya (Salvelinus fontinalis). Utsetjing av 

fisk har skjedd over lang tid, medan kalkinga i hovudsak vart utført på 1990-talet. 

 
Grunna store reduksjonar i forsurande utslepp er tilstanden no sterkt endra. I perioden 1980 til 2011 

vart innhaldet av forsurande stoff i nedbør sterkt redusert i heile Norge. På målestasjonen Haukeland i 

Masfjorden, rett sør for Sognefjorden, er sulfat i nedbør redusert med 84%, nitrat er redusert med 30% 

og ammonium er redusert med 44% i denne perioden (Aas mfl. 2012). På slutten av 1990-talet byrja 
ein å sjå resultatet av den reduserte forsuringa ved at auren igjen klarte å formeire seg i innsjøar der 

det ikkje hadde vore rekruttering på lang tid. 

 
Det er likevel stor skilnad i tettleik og rekruttering mellom innsjøar og mellom år. Gytetilhøva er 

dårlege i mange innsjøar i Høyangerfjella, både på grunn av klimatiske tilhøve, med fare for frost eller 

uttørking, og morfologiske tilhøve, med lite eller ikkje eigna gyteforhold. Derfor er rekrutteringa 
fråverande mange stader og ikkje årviss mange stader. 

 

Ved elektrofisket i inn- og utlaupsbekkar til innsjøane hausten 2012 vart det fleire stader ikkje funne 

ungfisk av aure, sjølv om vi har informasjon om at det er middels tette til tette bestandar av aure i 
innsjøane. Årsyngel av aure vart funne i fem av seks lokalitetar som ligg 725 moh og lågare, 

Vassdalsvatnet var unntaket. Det vart ikkje funne årsyngel av aure i dei sju lokalitetane som ligg 751 

moh. eller høgare. Høgt til fjells er faren for frost og tørke større, og bufferkapasiteten mot sur 
vasskvalitet dårlegare, så det er ikkje uventa at rekrutteringa sviktar oftare med stigande høgde. 

 

Analysar av botndyrsamfunn frå lokalitetane i Høyangerfjella viste generelt låge botndyrindeksar, 
medan indeksverdiane var høge for prøvane frå øvre delar av Gaula. Prøvane frå Høyangerfjella er 

tekne på stader som ligg frå 680 til 900 moh., der det er næringsfattig, der klimaet er hardt og der frost 

og uttørking kan førekomme. Dette er truleg årsaka til at talet på artar og taxa i prøvane var lågt. 

Tilfeldigheiter og klimatiske årsaker er derfor ei medverkande årsak til mangelen på middels 
forsuringstolerante døgnfluger og steinfluger i mange av prøvane, som gjev dei låge indeksverdiane 

for forsuring.  

 
Brukarar av Høyangerfjella har gjeve oss oppdatert informasjon om fiskebestandar i området basert på 

erfaringar frå sportsfiske. Innsjøane som har dei mest storvaksne aurane er innsjøane der det ikkje er 
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gytemoglegheiter, og der bestanden består av utsett fisk. Der det er sjølvrekruttering er tettleiken 

høgre, men kvaliteten til aure i innsjøar i Høyangerfjella er likevel generelt god. 

 
Vinteren 2011/12 var det positiv nordatlantisk oscillasjon, og temperaturen og nedbørsmengdene var 

meir normale enn dei to føregåande vintrar. Våren og sommaren 2012 var likevel kald, og 

temperaturane på Vestlandet var 0,5 til 1,5˚C under normalen i april, 1 til 2˚C under normalen i mai og 
0,5 til 1˚C under normalen i juni (met.no/klima/ månadsrapportar). Dette førte til at isen låg svært 

lenge i fjella, og nokre stader i område rundt 1000 moh forsvann den ikkje heilt før den la seg att. Den 

kalde sommaren gjorde truleg tilhøva vanskelege for fiskeyngelen i fjellområde på Vestlandet, som 

skulle opp av gytegropene og ta til seg nok næring det første året for å klare vinteren. Den korte lengda 
til årsyngelen vi fanga under denne undersøkinga, i relativt lågtliggjande innsjøar, er med på å støtte 

opp under denne hypotesa. Undersøkinga tyder på at årgangen 2012 av aure i Høyangerfjella er 

fåtallig. 
 
Det vart generelt registrert påfallande få gytefisk ved undersøkinga, og dette kan skuldast at ein låg 
andel fisk kjønnsmogna i 2012 grunna den kalde sommaren. Tilsvarande er registrert etter kalde år i 
andre høgfjellsinnsjøar. 
 
Samla informasjon frå vår undersøking, andre undersøkingar som er gjort i området og informasjon frå 

lokalkjente, tilseier at bestandane av aure generelt klarar seg godt i dei undersøkte områda. Vatnet i 

områda er litt surt, men ikkje lenger så surt at det aleine trugar bestandar av aure. Rekrutteringa er 

mange stader låg og kan vere fråverande nokre år grunna klimatiske tilhøve. Dette kan vere årsaka til 
at aurebestandane i innsjøane ikkje har vorte for talrike og småvaksne. 
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LOKALITETAR OG METODAR 
 

UNDERSØKTE STADER 
 

Eit eller fleire punkt i 13 lokalitetar i Sogn og Fjordane vart undersøkt hausten 2012, ti lokalitetar i 
Høyanger, ein i Gaular og to i Førde kommune (figur 1). Elleve lokalitetar ligg i fjellområdet nord og 

vest for tettstaden Høyanger, og to lokalitetar ligg i Haukedalsgrena øvst i Gaularvassdraget i Førde 

kommune (figur 2). Lokalitetane ligg på høgder mellom 340 og 900 moh (tabell 1).  
 

I seks av lokalitetane er det gjort eit eller fleire prøvefiske tidlegare. Dette er: Vassdalsvatnet, 

Norddalsvatnet, Øvre Trollebotsvatnet, Stølsvatnet, Øvre Blankedalsvatnet i Høyangerfjella og 
Grøningstølsvatnet i Gaularvassdraget. 

 

Vi kjenner ikkje til at det er gjort prøvefiske i Skåbakkevatnet, Vesledalsvatnet, Venelivatnet,  

Storebergsvatnet, Gaula ved Grøning, Flugevatnet og Ulldalsvatnet, men bekkar til dei tre sistnevnte 
vart undersøkt med elektrisk fiskeapparat i samband med utarbeidinga av kalkingsplan for Høyanger 

og Førde kommune i 1996 (Hellen & Bjørklund 1997, Bjørklund mfl. 1997) og Gaula ved Grøning er i 

tillegg undersøkt hausten 2003 (Hellen mfl. 2003). 
 

 

Tabell 1. Oversikt over lokalitetane som vart undersøkt hausten 2012 i Høyanger, Gaular og Førde 

kommunar. UTM-koordinatane er sone 32V, Kartdatum WGS 84. 
 

Nr Lokalitet Kommune Innsjø nr Vassdr.- 
nr 

Hoh UTM-kordinat Elfiske Botndyr Dato 

1 Skåbakkevatnet Høyanger 28691 079.Z 864 342846 6794465 Inn/Utløp Utløp 13.okt 

2 Vesledalsvatnet Høyanger 28710 079.Z 751 341776 6793153 Inn/Utløp Utløp 13.okt 

3 Vassdalsvatnet Høyanger 1612 079.Z 683 341153 6793093 2x Innløp Innløp 13.okt 

4 Øvre Trollebotnsv. Høyanger 28712 079.7Z 900 338198 6792946 Inn/Utløp Utløp 13.okt 

5 Norddalsvatnet Høyanger 28709 079.7Z 895 339344 6792993 Utløp Utløp 13.okt 

6 Øvre Blankedalsv. Gaular 28610 080.1Z 892 343469 6798846 Inn/Utløp Utløp 13.okt 

7 Flugevatnet Høyanger 28670 080.1Z 789 341344 6796031 Inn/Utløp Utløp 13.okt 

8 Stølsvatnet Høyanger 28681 080.1Z 719 340054 6795484 Inn/Utløp Utløp 13.okt 

9 Venelivatnet Høyanger 28668 080.1Z 777 338748 6796045 2xInn/Utløp Utløp 13.okt 

10 Storebergsvatnet Høyanger 28766 080.11Z 725 338549 6789618 Utløp Utløp 13.okt 

11 Ulldalsvatnet Høyanger 1621 080.11Z 696 334857 6791348 Inn/Utløp Utløp 13.okt 

12 Grøningstølsvatnet Førde 29590 083.Z 520 365547 6815139 Utløp Utløp 25.sep 

13 Gaula v/ Grøning Førde  083.Z 340 363234 6812501 Elv Elv 25.sep 

 

 



 
 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1777 
 

 

8 

13

12

2 km  
 

79

5
3

1

2
4

6

8

10

11

2 km  

Figur 1. Kart over plasseringa til lokalitetane i øvre delar av Haukedalsgreina til Gaula, og i 

fjellområda nord og vest om tettstaden Høyanger i Sogn & Fjordane som vart undersøkt hausten 2012 

(kartgrunnlag frå www.norgeskart.no).  
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BOTNDYR 
 

Det vart teke ei botndyrprøve i kvar undersøkt lokalitet. Om innsjøen hadde eit naturleg utløp vart 

prøva teken her. Elles vart den teke i eit av tillaupa. Ved å rote opp ulike typar botnsubstratet i 
elvebotnen og samle dette i ein håv får ein ei prøve av dei botnlevande organismane på staden. 

Metoden vert kalla sparkemetoden og er beskriven av Frost mfl. 1971. Dei fleste elvane var små, og 

enten var vi over heile elvebotnen med hoven, eller vi gav oss etter ca 5 minutt om elva var større. 

Prøven vi samla inn med hoven vert kalla ei roteprøve, denne prøva vart lagt i ein boks, konservert i 
etanol og arbeidd vidare med i laboratoriet under ei stereolupe med relevant forstørring. Maskevidda i 

håven var 250 µm. 

 
Dei ulike artane av evertebratar i botndyrfaunaen har ulike tålegrenser for forsuring (Fjellheim & 

Raddum 1990, Lien mfl. 1996, Veileder 01:2009). Artssamansetjinga til botndyrfaunaen vil derfor 

kunne gje informasjon om forsuringsnivået i elvane. Ved å sjå på førekomsten av den minst 
forsuringstolerante organismen som førekjem, kan ein antyde kor surt det har vore i elva i løpet av 

dyret si levetid. Botndyrfaunaen fortel altså ikkje berre om den vasskjemiske situasjonen på 

prøvetakingstidspunktet, men kan også seie noko om korleis vasskvaliteten har vore tidlegare, og den 

kan fange opp korte sure episodar som ein kan gå glipp av sjølv ved hyppig vassprøvetaking. Resultata 
avheng av livssyklusen til dyra i botnprøven, dvs. kor lenge dyra har vore i elva. Dei fleste artane har 

eittårige livssyklusar, og egga vert lagt i løpet av sommarhalvåret. Om arten har døydd ut i løpet av 

vinteren, vil ein ikkje finne den i elva om våren, men artene kan rekolonisere frå andre elva eller 
sidebekker. Ein kan dermed finne arten i elven om hausten. Det er derfor relativt normalt at en 

lokalitet har ein noko høgare forsuringsindeks om hausten enn om våren. Innslaget av dei ulike artane 

i elva er også avhengig av bl.a. vassføring og substrat. Det er derfor forsøkt å ta prøvar på område med 
ulik vassføring og ulikt substrat i kvar enkelt elv. 

 

Ein kan berekne ein forsuringsindeks for ein lokalitet basert på kunnskap om kva artar som finst i elva 

og kva tolegrense dei har:  
 

Forsuringsindeks I er delt i fire kategoriar. Forsuringsindeks I = 1 vert brukt når det finst ein eller 

fleire svært forsuringsfølsomme artar i botndyrsamfunnet. Surleiken i elva har då vore høgare enn pH 
5,5. Dersom det berre finst moderat forsuringsfølsomme artar i elva, dvs. artar som tåler pH ned til 5,0 

vil lokaliteten få indeks 1 =  0,5. Ein lokalitet som berre har individ som tåler pH ned mot 4,7 vil verte 

indeksert til verdien 0,25. Om det berre er artar som er svært forsuringstolerante vil elva verte 

indeksert til verdi 0 (Veileder 01:2009). Dersom ein har få prøvar frå ein lokalitet kan ein rekne med å 
ikkje få med enkeltartar, spesielt gjeld dette dei artane som gjev indeks 0,25. Ein må ta omsyn til dette 

når ein skal konkludere basert på forsuringsindeks I.  

 
Forsuringsindeks II er i hovudsak lik indeks I, men den har finare inndeling mellom verdiane 0,5 og 1, 

dvs. at denne indeksen kan brukast til å avdekke moderat forsuringsskade i lokaliteten (Raddum 1999, 

Veileder 01:2009). 
 

Med grunnlag i roteprøvar kan vi også vurdere den økologiske tilstanden til botndyrsamfunnet etter 

ASPT (Average Score Per Taxon) skalaen. Kvar prøve får ein verdi som ligg i ein kategori frå svært 

dårleg til svært god, med tanke på organisk belastning (Veileder 01:2009). Ei elv som t.d. er påverka 
av organiske utslepp vil få ein lågare ASPT-verdi, som dokumenterer ein dårlegare økologisk tilstand, 

medan verdien vil auke om utsleppa vert redusert eller fjerna. 

 
ASPT-vurderingar kan berre nyttast for rennande vatn og skal takast seinhaustes og gjennom vinteren. 

Sommarprøvar vil ofte ha lågare verdiar. For å få sikre verdiar skal ein helst ha fire prøvar frå same 

vassdraget. 
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Sjølv om innsamlinga til dette prosjektet ikkje oppfyller alle krav til tal på prøvar, for å få ei gyldig 

ASPT indeksering, presenterer vi likevel ASPT-verdiar for prøvane som er tekne. Høgt til fjells, der 

elvar er næringsfattige og kan vere utsett for frost og uttørking, kan talet på artar og taxa vere lågt. 
Tilfeldigheiter kan då føre til både misvisande forsuringsindeksar og ASTP-verdiar.   

  

ELEKTROFISKE 
 

Relevante område i potensielle gytebekkar og i strandsona rundt desse vart overfiska med elektrisk 
fiskeapparat, og gytetilhøva vart vurdert. Fisken som vart fanga i straumfeltet til elektrofiskeapparatet 

vart teken opp med hov og samla i ei vassfylt bøtte. Etter at områda var overfiska vart fisken 

artsbestemt, lengdemålt, og sleppt ut att i elva. Det vart nytta elektrofiskeapparat av typen Geomega 
FA3 eller FA4. 

 
Elektrofisket vart utført i september/oktober. Ein del stader kan ein då risikere at ungfisken har trekt ut 
i innsjøen før elektrofisket vart gjennomført, men noko ungfisk vil likevel normalt stå att i elva. 
Samtidig har elektrofiske på denne tida den fordel at det ein del stader vil være gytefisk som har trekt 
inn i gytebekken, slik at desse også kan registrerast. 
 

Feltundersøkinga i Førde vart gjennomført 25. september 2012. Det var middels til låg vassføring og 
vasstemperaturen var frå 5,6 til 5,9 °C.  

 

Feltundersøkinga i Høyangerfjella vart utført 13. oktober 2012. Det var pent vær, -2 ˚C og bris frå aust 

om morgonen då vi kom fram til området som skulle undersøkast i Høyangerfjella. Vassføring var låg 
og tilhøva for undersøkinga var generelt god. 
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1. SKÅBAKKEVATNET 
 

Innsjøen (NVE nr 28691) ligg 864 moh, i ei sidegrein vassdraget til Daleelva. Den har innlaup frå ein 
mindre innsjø i sørvest og elles berre små innlaup. Nedbørfeltet til innsjøen er lite. 

 

Det er oss kjent ikkje utført prøvefiske i Skåbakkevatnet. Det er opplyst om at det var røye i 

Skåbakkevatnet, men denne vart tapt i løpet av 1980-talet (Hellen & Bjørklund 1997). Det vart etablert 
kalkbrønnar frå 1990 (Hellen & Bjørklund 1997). 

 

Berre innløpet frå sørvest hadde vassføring då vi var der på feltarbeide. Vi undersøkte dette innløpet 
(UTM 32V 0342633-6794224) opp til neste vesle innsjø. Innløpet hadde substrat av stein og grus. 

Elvebotnen var 90% dekka av mose. Her var restar av utlagt kalkgrus. Breidda var 0,5 til 2 m, 

vassføringa var låg og bekken var inntil 10 cm djup. Vasstemperaturen var 2 ˚C. 

 
I utløpet frå Skåbakkevatnet (UTM 32V 0343060-6794308) er det lagt opp ein grov 

steinmur/demning. Det er eit hol i denne som slepper vatn gjennom, men holet var fullt av stein då vi 

var der, og det er derfor uvisst om aure kan vandre ned i denne. Det er mogleg at det er lagt i stein for 
å hindre aure å gyte, slik at aurebestanden i innsjøen ikkje skal verte for talrik. Elva nedstraums 

steinmuren er 3-4 m brei og frå muren er det 30 m ned til foss som er vandringshinder for aure. 

Straumen var roleg då vi vitja lokaliteten, og substratet var av sand, stein og grus med ca. 80% 
mosedekke. Elva var inntil 20 cm djup. Vasstemperaturen i elva var 4 ˚C. 

 

 
 

 

Figur 1.1. Innløp sett frå Skåbakkevatnet (til venstre) og utløp med demning sett opp mot mur i utløpet  

(til høgre) 13. oktober 2012. 

 

 

BOTNDYR 
 

I roteprøva frå botnen i utløpselva vart det funne svært få artar og grupper av botndyr. Manglande funn 

av forsuringstolerante steinfluger og døgnfluger gjer at forsuringsindeksen blir 0 (vedleggstabellar). 
Knott og fjørmygg var dominerande artar i botndyrprøva. Fire steinflugeartar og ein vårflugeart vart 

påvist. 
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ELEKTROFISKE 
 

Vi fiska over innløpet i sørvest frå strandsona rundt munninga og 10 m oppover bekken til det som 

vanlegvis er vandringhinder, totalt 20 m
2
. Vi verken fanga eller observerte fisk her.  

 

I utløpet vart heile elvearealet ned til vandringshinder, 120 m
2
, overfiska, men ingen fisk vart fanga 

eller observert.  

 
 

VURDERING OG KONKLUSJON 

  
Ved undersøkinga av elvar med elektrisk fiskeapparat hausten 2012 vart det ikkje påvist rekruttering i 

bekker til eller frå innsjøen. Forsuringsindeksen var også låg. Lokale brukarar opplyser likevel at det 

er mykje aure i innsjøen (Odd Arild Løseth, pers medd.). Auren er no småvaksen men har høg 

kondisjonsfaktor. 
 

Årsaka til manglande ungfisk av aure og til den låge forsuringsindeksen er truleg klimatiske og 

morfologiske tilhøve. Perioden april til juni var kaldare enn normalen, og ein steinmur har i praksis 
stengt utløpet for nedvandring av fisk til utløpselva. Innløpa er alle små og tørkar lett ut. 
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2. VESLEDALSVATNET 
 

Innsjøen (NVE nr 28710) ligg 751 moh, i Høyangervassdraget, har eit lite nedbørfelt og nokre små 
innløp. 

 

Vi kjenner ikkje til at det er utført prøvefiske i Vesledalsvatnet. Under feltarbeidet møtte vi ein person 

som har hytte ved innsjøen, og han opplyste at det vart observert massiv fiskedød i Vesledalsvatnet i 
1964. Etter dette var innsjøen fisketom fram til det vart så sett ut fisk i innsjøen, og no er her ein talrik 

bestand av aure (Odd Arild Løseth, pers. medd.). Innsjøen vart kalka frå 1990 med kalkbrønnar 

(Hellen & Bjørklund 1997). 
 

Største djup i Vesledalsvatnet er 6 m, store områder er grunne og kan botnfryse. 

 

 

  
 

Figur 2.1. Innløp i nord aust (til venstre) og utløp (til høgre) til Vesledalsvatnet 13. oktober 2012. 

   
 

BOTNDYR 
 

Forsuringsindeks basert på botndyrsamfunnet var 0,5 for både indeks I og II (vedleggstabellar). 
Fjørmygg var den klart dominerande gruppa i prøva. Tre artar steinfluger og tre artar vårfluger vart 

påvist i prøva. Den eine steinfluga var moderat forsuringsfølsom. 

 

 

ELEKTROFISKE 
 

Innløpet til Vesledalsvatnet (751 moh; UTM 32V 0341850-6793220) er ei omtrent 2 m brei elv med 

substrat av sand, grus og stein og hadde ca. 60% mosedekke. Elva var inntil 30 cm djup og hadde rolig 
straum. Det er omtrent 100 m til vandringshinderet for aure. Elva ser ut til å ha gode gytemoglegheiter. 

Vi fiska over eit areal på ca. 100 m
2
 frå strandsona rundt utosen og oppover. Vi fanga ein 223 mm lang 

aure, og observerte ikkje fleire fisk enn dette. Vasstemperaturen var ca. 1˚C. Vi observerte ei gytegrop 

i innlaupet. 
 

Utløpet (UTM 32V0341816-6793052) er 2-3 m breitt og renn rolig dei første 20 meter, før den vert 

brattare. Det er omtrent 80 m til endeleg vandringshinder. Substratet var sva, stein, grus og sand med 
80% mosedekke, og elva var inntil 30 cm djup. Det er lagt opp ein haug med stein i utløpet (figur 6). 
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Vi fiska over eit areal på 40 m
2
, med elektrisk fiskeapparat, frå strandsona rundt utosen og nedover 

elva. Ingen fisk vart fanga eller observert. Vasstemperaturen var 1,5˚C. 

 
 

VURDERING OG KONKLUSJON 
 

Ved feltarbeidet i oktober 2012 såg vi at det er store vidder med gode gyteområder både i innløp og 

utløp til innsjøen. I utløpet er det lagt opp ein haug med stein som truleg ligg der for å hindre aure 
tilgang til gyteområda nedstraums innsjøen. Vi fanga ein større aure, truleg gytefisk, og observerte ei 

gytegrop i innlaupet, men såg eller fanga ingen aure i utløpet. Botndyrprøva indikerer at vatnet i elva 

er middels surt. 
 

Det skal vere mykje aure i innsjøen (Odd Arild Løseth, pers medd.). Auren er no småvaksen men er i 

god kondisjon. Mangelen på ungaure i bekkar kan skuldast at ungfisken vandrar tidleg ut i innsjøen. 
Våren og sommaren 2012 var kaldare enn normalen, og dette kan ha ført til låg overleving på 

årgangen av aure frå dette året. 
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3. VASSDALSVATNET 
 

Innsjøen (NVE nr 1612) ligg i Høyangervassdraget (079.Z). Den er regulert med dam i utløpet, LRV 
er 673,7 moh HRV er 683,3 moh, reguleringshøgd 9,6 m. Innsjøen har fleire innlaup, og dei fleste 

renn bratt inn i innsjøen, men innløpa i nordaust og i nord er så slake at aure kan vandre opp i desse. 

 

Aurebestanden i Vassdalsvatnet vart tapt i løpet av 70-talet, men det vart sett ut aure frå 1978 til 1998 i 
regi av HJFF. Totalt vart 6600 aure sett ut i perioden (Hanssen & Gladsø 2011). Det vart kalka med 

kalkbrønnar frå 1990 (Hellen & Bjørklund 1997). 

 
Ved prøvefiske i 2009 var det låg tettleik av aure i innsjøen og kvaliteten på fisken var god. Det er 

naturleg rekruttering av aure i innsjøen, men rekruttering skjer truleg ikkje årvisst (Hanssen & Gladsø 

2011). 

 

  
 

Figur 3.1. Innløp i nordaust (til venstre) og innløp i nord (til høgre)til Vassdalsvatnet 13. oktober 2012.  

 

BOTNDYR 
 

Forsuringsindeksen basert på botndyrsamfunnet i denne bekken var 0,5 både for indeks I og indeks II 

(vedleggstabellar). Alle grupper var fåtallige i prøva. Fire artar steinfluger og tre artar vårfluger vart 
påvist i prøva. Den eine steinfluga var moderat forsuringsfølsom. 
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ELEKTROFISKE 
 

Innlaupet i nordaust (683 moh; UTM 32V0341142-6793443) var 2 til 4 m breitt inntil 30 cm djupt og 

vi vurderte at aure kunne vandre 20 m oppover då vi var der. Bekken rann rolig nedst, men gjennom 
små stryk lenger oppe. Ovanfor dette rann bekken over myra. Substratet var av stein, grus og sand, 

med omtrent 10 % mosedekke. Vi vurderte nedre delar av innlaupet til å vere eigna som gytebekk for 

aure. Eit areal på 50 m
2
 av bekken vart overfiska med elektrisk fiskeapparat og ein aure på 118 mm 

vart fanga. Vasstemperaturen var 0 ˚C. 
 

Innlaupet i nord (32V0341299-6793423) var 0,5 til 1 m breitt, inntil 40 cm djupt og vi vurderte at aure 

kunne vandre 20 m oppover. Bekkeløpet gjekk på denne strekninga gjennom mindre hølar med grus, 
sand og stein, og små stryk med mosedekke. Det var låg vassføring og straumen var generelt rolig. Vi 

fiska over 10 m
2
 med elektrisk fiskeapparat i strandsona ved bekken og oppover bekken, men ingen 

fisk vart fanga eller observert. Vasstemperaturen var 2 ˚C. 
  

 

VURDERING OG KONKLUSJON 
 

Eit prøvefiske i 2009 påviste ein aurebestand med låg tettleik i innsjøen, og at bestanden var 
sjølvrekrutterande. Ved undersøkinga i 2012 vart det knapt påvist ungaure i aktuelle gytebekkar. Det 

er ikkje sannsynleg at dette skuldast at området har vorte surare. Forklaringa er heller at variasjonar i 

klimatiske tilhøve mellom år. Vår og sommar 2012 var kaldare enn normalen og tilhøva for årets 
yngel har truleg vore vanskelege. Yngel kan også ha vandra ut i innsjøen før vår undersøking. 

Botndyrprøva indikerer at vasskvaliteten i området er moderat sur. 
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4. ØVRE TROLLEBOTNSVATNET 
 

Innsjøen (NVE nr 28712) ligg 895 moh, i toppen av nedbørfeltet til Øyreelva (079.7Z). Eit innlaup 
kjem frå ein mindre innsjø i nordaust. Utlaupet i vest renn ned til Nedre Trollebotsvatnet. 

 

Innsjøen vart fullkalka første gang hausten 1990 og er etter dette kalka i 1993, 1995, 1997, 1998, 

2002, 2004 og 2007 (data frå MVA S&F referert i Hellen mfl. 2008). Fram til 1997 vart det årleg sett 
ut 300 sommarfora settefisk frå klekkeriet i Årøy (Forseth mfl 1997) og i 1998 vart det sett ut 200 

villaure fanga i Sørestrandvatnet i Lavikdalen (Hellen mfl. 2003). 

 
Ved prøvefiske i Øvre Trollebotnsvatnet i 1998 vart det fanga 18 aure, alle trulig utsett. 

Fiskebestanden vart då vurdert som tynn, og inn- og utløpsbekkar vart karakterisert som ueigna som 

gytebekkar (Forseth 1999). Ved prøvefisket i innsjøen i 2002 vart det fanga seks aure, den yngste sju 

år. Ved undersøkinga av inn- og utløpsbekkane i 2002 vart gyteforholda også karakterisert som dårlige 
eller fråverande, men det vart likevel fanga 11 årsyngel av aure i utløpsbekken (Hellen mfl. 2003). 

Ved prøvefiske i august 2007 vart det fanga 14 aure ved garnfiske. Aurane var mellom tre og ti år 

gamle, men fleire årsklassar var fråverande i fangsten (Hellen mfl. 2008). Dei eldste aurane kan vere 
fisk som er utsett, sjølv om dette ikkje kunne fastslåast sikkert, men dei yngste må vere naturleg 

rekruttert i innsjøen. Ingen aure vart fanga eller observert ved elektrofiske i inn- og utløpsbekken til 

innsjøen. 
 

Undersøkingar av botndyrfaunaen i utløpsbekken i august 2002 og 2007 påviste få taxa og indikerte 

næringsfattige tilhøve. Forsuringsindeksen var 0, som tyder på pH tidvis under 5 (Hellen mfl. 2003, 

Hellen mfl. 2008). Fråveret av forsuringsfølsomme artar kan også skuldast andre tilhøve sidan bekken 
ligg høgt til fjells og er næringsfattig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1. Utløpet frå Øvre 
Trollebotnsvatnet 13. oktober 2012. 

 
 

 

BOTNDYR 
 
Det vart teke roteprøve for analysar av botndyrsamfunnet i utlaupet. Talet på taxa av botndyr var lågt 

og ingen forsuringsfølsomme artar vart påvist. Forsuringsindeksen var 0 som ved føregåande 

undersøkingar (vedleggstabellar). Knottlarver var den klart dominerande gruppa i roteprøva. Berre 
ein art steinfluge vart påvist. 
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ELEKTROFISKE 
 

Utløpet frå Øvre Trollebotsvatnet (900 moh; UTM 32V0337796-6792667) er 2 til 4 m breitt og elva 

renn rolig ca. 45 m til elva renn utfor foss som er vandringshinder. Botnsubstratet består av stein, 
blokk og sva som er 90% begrodd. Vi vurderte tilhøva for gyting for aure til å vere dårlege eller 

manglande.  

 

Eit areal på 70 m
2
 vart overfiska med elektrisk fiskeapparat, men ingen fisk vart fanga eller observert. 

Vi observerte ei vannspissmus (Neomys fodiens) i denne elva. Vasstemperaturen var 1,9˚C. 

 

 

VURDERING OG KONKLUSJON 
 

Innsjøen har vore sur, men forsuringa er no sterkt redusert og prøvefisket i 2003 påviste for første 

gang naturleg rekruttering i innsjøen. Rekrutteringa hadde ikkje vore årviss. Dette skuldast truleg at 

moglegheitene for rekruttering er marginal grunna morfologiske og klimatiske tilhøve. Ved 
undersøkinga 2012 vart det ikkje påvist rekruttering, og forsuringsindeksen var låg. Dette er ikkje 

uventa i denne lokaliteten som er næringsfattig med vanskelege morfologiske forhold, og der klimaet 

var ekstra krevjande våren/sommaren 2012. Botndyrprøven indikerte at utløpselva hadde vore sterkt 
sur, sidan ingen forsuringsfølsomme artar vart påvist, men dette skuldast mest sannsynleg at 

livsmiljøet i elva er krevjande. Det er meir sannsynleg at lokaliteten er moderat sur.  
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5. NORDDALSVATNET 
 

Norddalsvatnet (NVE nr 28709) ligg 895 moh, i toppen av nedbørfeltet til Øyreelva (079.7Z). Det er 
ingen tydelege innlaup til vatnet, men eit utløp i søraust som renn nedover Norddalen. 

 

Innsjøen vart første gang fullkalka hausten 1990, og sidan er den kalka i 1993, 1995, 1997, 1998, 

2002, 2004 og 2007 (Data data frå MVA S&F referert i Hellen mfl. 2008). 
 

Fram til 1997 vart det årleg sett ut 300 sommarfora settefisk frå klekkeriet i Årøy (Forseth mfl 1997) 

og i 1998 vart det sett ut 200 villaure fanga i Sørestrandvatnet i Lavikdalen (Hellen mfl. 2003). Aurane 
var 10-20 cm lange. I 1978/79 vart det sett ut bekkerøye i innsjøen (Hellen mfl. 2003). 

 

Ved prøvefiske i 1998 vart det fanga 19 aure og ei bekkerøye, der truleg alle stamma frå utsetjingar 

(Forseth mfl. 1999). Ved prøvefisket i august 2002 vart det fanga 16 aure på garn. I utløpselva vart det 
fanga elleve årsyngel på eit 100 m

2
 stort område (Hellen mfl. 2003). Dette var første gangen ei 

fiskeundersøking påviste rekruttering i innsjøen. Ved prøvefisket i august 2007 vart det fanga 13 aure 

på fire garn, og ved elektrofiske i utløpselva ein aure på 20 cm. Det såg ikkje ut til å ha vore årviss 
rekruttering av aure til innsjøen, men bestanden vart likevel karakteriset som tett i forhold til 

næringsgrunnlaget, og fiskane hadde låg kondisjonsfaktor (Hellen mfl 2008).  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figur 5.1. Norddalsvatnet sett frå 
nord slik det såg ut 13. oktober 2012 

då feltarbeidet vart utført. 

 
 

 

BOTNDYR 
 

Ved undersøkingane i 2002 vart ein art steinfluge som er moderat forsuringsfølsom og den noko 

følsomme ertemuslingen påvist (Hellen mfl 2003), medan det i 2007 ikkje vart påvist 

forsuringsfølsomme artar eller grupper (Hellen mfl 2008). Hausten 2012 var talet på artar og taxa 
funne i prøva frå utløpet svært låg, og ingen forsuringsfølsomme artar vart funne. Knottlarver var den 

dominerande gruppa i roteprøva, og berre eit individ av ein steinflugeart vart funne 

(vedleggstabellar). Forsuringsindeksen har dermed variert mellom 0 og 0,5 dei gangane det er gjort 
analysar av botndyrindeksar dei siste åra. Det er meir sannsynleg at hardt klima og karrig habitat er 

årsaka til det låge artsmangfaldet og den låge forsuringsindeksen enn at vatnet er svært surt 

.   
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ELEKTROFISKE 
 

Utlaupet frå Norddalsvatnet (895 moh; UTM 32V0339668-6792871) er 2 til 8 m breitt. Det er ca. 100 

m til neste tjørn, og der var ingen klåre vandringshinder på vegen. Elva rann rolig gjennom hølar og 
over mindre stryk. Botnsubstratet bestod av stein som var meir enn 80 % mosedekt. Gytetilhøva for 

aure ser ut til å vere dårlige. Ved undersøkinga i 2012 vart det funne to gyteaure og ein ungfisk av 

aure. Det vart fiska med elektrisk fiskeapparat over eit areal på 80 m
2
 og tre aure som var høvesvis 

110, 280 og 290 mm lange vart fanga(figur 5.2). Fleire fisk vart ikkje observert. Vasstemperaturen var 
1,5˚C. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2. Lengdefordelinga til  aure 

som vart fanga ved elektrofiske i 
utløpet frå Norddalsvatnet 13. oktober 

2013. 

 

VURDERING OG KONKLUSJON 
 

Det vart funne lite gytefisk i utløpselva og forsuringsindeksen var låg. Innsjøen hadde ved prøvefisket 

i 2003 og 2007 ein tynn bestand av aure som ikkje rekrutterte årleg. Statusen for innsjøen er no om lag 
den same. Innsjøen har ein bestand av aure som er godt eigna for sportsfiske. Kondisjonen til fisken er 

god og ein får fisk på 300-350 gram (Odd Arild Løseth, Pers. medd.). Området er næringsfattig, med 

lite gyteareal og eit hardt klima. Vatnet i lokaliteten er truleg moderat surt, og når innsjøen i tillegg 
ligg høgt til fjells og gyteområda er av moderat kvalitet vert rekrutteringa til innsjøen låg, og truleg 

ikkje årviss. Bestanden av aure ser likevel ut til å klare seg.      
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6. ØVRE BLANKEDALSVATNET 
 

Innsjøen (NVE nr 28610) ligg i 892 moh, i toppen av Hovlandsvassdraget (080.1Z), innlaupet kjem frå  
Holsnipvatnet og utlaupet renn ned i Nedre Blankedalsvatnet som renn vidare ned i Flugevatnet. 

 

Det er sett ut 1400 fisk i øvre Blankedalsvatnet i perioden 1988 til 1998 i regi av Høyanger jeger og 

fiskelag (Hanssen & Gladsø 2011). 
 

Øvre Blankedalsvatnet er prøvefiska i 2003 (Bjerknes mfl. 2004) og 2009 (Hanssen og Gladsø 2011). 

I 2003 vart det berre fanga 5 aurar på åtte prøvefiskegarn, og ingen av aurane var yngre enn seks år. 
Det vart likevel funne årsyngel på utløpet ved elektrofiske den gong. I 2009 gav tilsvarande prøvefiske 

ein fangst på 40 aure. Det vart påvist fleire årsklassar av aure i innsjøen og det vart funne fleire 

årsklassar ungfisk av aure i utløpet.  

 
Resultata indikerer at at bestanden vart sjølvrekrutterande tidleg på 2000-talet. Dette skuldast truleg 

kombinasjonen av mindre surt vatn og år med gunstig klima. Variasjonen i årsklassestyrke indikerte at 

rekrutteringa hadde vore ujamn, truleg grunna usikre gytetilhøve. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6.1. Utløpet frå Øvre Blankedalsvatnet 

13. oktober 2012. 

 
 

 

   

 
 

BOTNDYR 
 

Taler på artar og taxa funne i roteprøven frå utløpet av Øvre Blankedalsvatnet var lågt, og fjørmygg 
dominerte i prøven. Eit individ av den moderat forsuringsfølsomme steinflugearten Diura nanseni vart 

påvist, og botndyrindeksen vart dermed 0,5 (vedleggstabellar). 

  

ELEKTROFISKE 
 
Innløpet til Øvre Blankedalsvatnet (892 moh; UTM 32V0343755-6799118) har doble laup og er 2 til 

10 m breitt, var inntil 30 cm djupt, hadde substrat av stein og grus, var 70 % mosedekt og hadde rolig 

straum. Vasstemperaturen i innlaupet var 0 ˚C. Eit elveareal på 70 m
2
 blei overfiska med elektrisk 

fiskeapparat, men ingen fisk vart fanga eller observert. Tilgjengeleg gyteareal er lite, men brukbart. 

Nedbørfeltet til elva er lite og det kan ikkje utelukkast at den tidvis går tørr. Temperaturen under fisket 

var låg, og dette kan har gjort eventuell fisk mindre fangbar. 
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Utlaupet frå Øvre Blankedalsvatnet (UTM 32V0343232-6798380) er 5 til 6 m breitt, inntil 30 cm 

djupt, hadde rolig til moderat straum, eit substrat av stein, småstein og litt grus og var 90 % 

mosegrodd, gyteareala er små. Vasstemperaturen var 1,7 ˚C. Vandringshinderet var ca. 160 m 
nedstraums frå elveosen. Elektrofiske over eit areal på 120 m

2
 gav ein fangst på tre aure som var frå 95 

til 149 mm lange. Det vart ikkje påvist årsyngel (figur 6.2). 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.2. Lengdefordeling for aure 

som vart fanga ved elektrofiske i 
utlaupet frå Øvre Blankedalsvatnet 13. 

oktober 2013. 
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VURDERING 
Fleire ulike årsklassar av aure vart påvist i utlaupet, men årsyngel mangla. Ei moderat 
forsuringsfølsam steinfloge vart påvist. Resultata indikerar at det er ein ujamn og relativt låg 

rekruttering av aure til innsjøen. Sannsynlegvis er relativt dårlege gytetilhøve og små gyteareal, samt 

lite nedbørfelt til innlaupet dei viktigaste avgrensingane for rekrutteringa. Auren i vatnet har svært god 
kondisjon og mengda aure i vatnet synest rett med tanke på sportsfiske (Odd Arild Løseth, Pers. 

medd.). 
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7. FLUGEVATNET 
 

Innsjøen (NVE nr 28670) ligg 789 moh, i toppen av Hovlandsvassdraget (080.1Z). Hovudinnlaupet 
kjem frå Nedre Blankedalsvatnet og Vevringatjørnet. Utlaupet renn ned i Stølsvatnet.  

 

I samband med utarbeiding av kalkingsplan for Høyanger i 1997 vart det fiska med elektrisk 

fiskeapparat i inn- og utløp til Flugevatnet, men fisk vart ikkje påvist (Hellen & Bjørklund 1997). 
Vinteren hadde vore tørr og bekkane truleg tørrlagde, så dette var ikkje uventa. I kalkingsplanen er det 

referert til informasjon som seier at innsjøen hadde ein god aurebestand. Det er oss kjent ikkje utført 

prøvefiske i Flugevatnet. To surleiksmålingar frå 1996 viste pH på høvesvis 5,4 (vår) og 6 (haust). Ei 
måling frå november 1990 viste pH 5,3. Bekkane var kalka med skjelsand i perioden 1992-94 (Hellen 

& Bjørklund 1997). 

 

 

 

Figur 7.1. Innlaupet til Flugevatnet frå Blankedalsvatnet (til venstre) og utlaup frå Fugevatnet (til 

høgre) 13. oktober 2013. 

 

BOTNDYR 
 

Det vart teke roteprøve for analysar av botndyrsamfunnet i utlaupet. Botndyrprøva var dominert av 

fjørmygg, det blei påvist eit individ av den svært forsuringsfølsame arten Baëtis rhodani,  i tillegg fem 
individ av den moderat forsuringsfølsame steinflogearten Diura nanseni. Dette gav forsuringsindeks 

I=1 og forsuringsindeks II=0,5 (vedleggstabellar). Dette tyder på at lokaliteten har vore svakt påverka 

av forsuring.  

 
 

ELEKTROFISKE 
 

Innlaupet til Flugevatnet (789 moh; UTM 32V0341576-6796228) er 6-7 m breitt, inntil 50 cm djup, 
hadde substrat frå grus til blokk, var ca. 40 % mosedekt og hadde vasshastighetar som varierte frå 

rolig til stri straum. Vasstemperaturen var 1,3 ˚C.  Fisken kan vandre ca. 200 m oppover. Gytetilhøva 

var brukbare. Det vart fanga sju aure som var frå 102 til 308 mm lange ved elektrofiske over eit areal 
på 70 m

2
 (figur 7.2). Utlaupet frå Flugevatnet (UTM 32V0340892-6795921) er 4 til 8 m breitt, var 

inntil 50 cm djupt, hadde substrat av stein og blokk med små felt  med småstein og grus, var 80 % 

mosedekt og hadde vassføring som var moderat til stri, med roligare straum langs land. 
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Vasstemperaturen var 2,2˚C. Der var brukbare gyteforhold i utlaupsosen. Eit areal på 120 m
2
 vart 

overfiska, og det vart fanga 10 aure som var frå 65 til 253 mm lange (figur 7.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.2. Lengdefordelinga til 

aure som vart fanga ved 

elektrofiske i innlaupet og utlaupet 
frå Flugevatnet 13. oktober 2013. 
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VURDERING 
 

Ved undersøkinga med elektrisk fiskeapparat i innlaup og utlaup hausten 2012 vart det påvist aure 

både i innlaup og utlaup. Aurane var frå 65 til 308 mm lange. Det blei ikkje påvist årsyngel, men fleire 
eldre årsklassar var representert. Det blei også påvist forsuringsfølsame botndyrartar. Det er no mykje 

aure i Flugevatnet, kondisjonen er framleis grei, men lågare enn nokre år sidan (Odd Arild Løseth, 

pers. medd.). Samla indikerar dette at det truleg er rekruttering av aure dei fleste år, at tilhøva for 
rekruttering er stabile og gode og at forsuring ikkje er noko problem for auren. 
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8. STØLSVATNET 
 

Innsjøen (NVE nr 28681) ligg 719 moh, i øvre del av Hovlandsvassdraget (080.1Z). 
Hovudinnlaupselva kjem frå Flugevatnet og utløpet renn ned i Monsdalsvatnet. 

 

Kalking av gytebekker med skjelsandbrønn i bekkar til Stølsvatn vart starta opp i 1990 og held fram til 

1994 (Hellen & Bjørklund 1997). 
 

I samband med utarbeiding av kalkplan i 1996 vart bestanden av aure i Stølsvatnet karakterisert som 

middels tett og redusert. Opplysningane kom fram ved spørjeundersøking. Ved elektrisk fiske i 
innlaupet vart det ved same undersøkinga påvist sju årsyngel (Hellen & Bjørklund 1997), noko som 

viser at det var rekruttering i lokaliteten på denne tida. 

 

Ved prøvefiske med åtte garn i september 2003 vart det fanga 91 aure, og tettleiken av aure vart 
karakterisert som høg (Bjerknes mfl. 2004). Fangst per innsats var nær dobla samanlikna med 

prøvefisket som vart utført fem år tidlegare i 1998 (Forseth mfl. 1998).  Elektrofiske i 2003 påviste 10 

aure på eit areal på 80 m
2
 i utlaupet, 20 aure, inkludert årsyngel, på eit areal på 50 m

2
 i innlaupet i aust 

og tre aure, av desse to årsyngel, på eit areal på 4 m
2
 i innlaupet nordaust (Bjerknes mfl. 2004). 

 

  

Figur 8.1. Innløp til Stølsvatnet frå Flugevatnet (til venstre) og utløp frå Stølsvatnet (til høgre) 13. 

oktober 2012. 

 

BOTNDYR 
 

Det vart teke roteprøve for analysar av botndyrsamfunnet i utløpet. Ved undersøkinga i oktober 2012 

var talet på artar og taxa av botndyr var lågt. Det vart påvist tre steinflogeartar, og det vart påvist eit 

individ av den moderat forsuringsfølsame arten Diura nanseni. Forsuringsindeks I var 0,5 
(vedleggstabellar).  

 

ELEKTROFISKE 
 
Innlaupet til Stølsvatnet i aust (719 moh; UTM 32V0340308-6795547) har mange greiner og er 5-12 

m brei, inntil 15 cm djup, hadde substrat av grus og småstein, var ca. 20 % mosedekt og hadde 

vasshastighetar som varierte frå rolig til moderat. Vasstemperaturen var 1,7 ˚C. Fisken kan vandre ca. 

200 m oppover. Substratet i elva vart vurdert til å vere svært godt for gyting. Det vart fanga 21 aure 
som var frå 25 til 235 mm lange ved elektrofiske over eit areal på 140 m

2
 (figur 8.2). 
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Utlaupet frå Stølsvatnet (UTM 32V0339826-6795254) er 10 m breitt, var inntil 40 cm djupt, hadde 

substrat av stein og blokk, med små felt med småstein og hadde 95 % mosedekke. Gytetilhøva vart 
vurdert som dårlege. Straumen var sti midt i elva, men sakteflytande langs kantane, vasstemperaturen 

var 1,9˚C. Vandringshinderet for aure er om lag 250 m oppover til bru. Eit areal på 140 m
2
 vart 

overfiska og det vart fanga fire aure som var frå 111 til 191 mm lange (figur 8.2).  
 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Lengdefordelinga til aure 

som vart fanga ved elektrofiske i 

innløpet og utløpet til Stølsvatnet 
13. oktober 2012. 
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VURDERING OG KONKLUSJON 
 

I oktober 2012 vart det påvist mykje ungfisk av aure, med dominans av årsyngel, i innlaupet frå 
nordaust, men langt færre ungfisk, og ingen årsyngel i utlaupet der tilhøva for gyting ikkje var like 

gode. Det vart berre påvist eit forsuringsfølsamt individ, dette kan ha samanheng med at det blei fanga 

relativt få individ. Forsuringsindeks I var 0,5 i 2012 som er om lag som i 2003 då den var 0,25 
(Bjerknes mfl 2004). 

 

Fiskeundersøkingane i 2012 viser at det sannsynlegvis er årleg rekruttering av aure til innsjøen. 
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9. VENELIVATNET 
 

Innsjøen (NVE nr 28668) ligg 777 moh,  høgt oppe i Hovlandsvassdraget (080.1D). Hovudinnløpet i 
aust kjem inn frå Djupedalsvatnet. Det er også to mindre innlaup i nordvest. Utlaupet renn ned i 

Monsdalsvatnet. 

 

Vi kjenner ikkje til at det er utført fiskeundersøkingar i Venelivatnet. I kalkingsplanen for 
Venelivatnet vart det meld om ein tynn og redusert aurebestand. Kjelda til informasjonen var 

spørjeundersøking blant brukarar. Det er sett ut bekkerøye i innsjøen og det vart meldt om ein mogleg 

tynn bestand av bekkerøye i innsjøen i 1996, men denne er nok borte for lenge sidan (Hellen & 
Bjørklund 1997). 

 

Venelivatnet vart kalka med kalkbrønnar i elva frå 1990 og nokre år frametter. Målingar av surleik i 

1996 viste pH-verdiar rundt 5,5 (Hellen & Bjørklund 1997). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.1. Innløp i aust (over til venstre), innløp i 

nordvest (over til høgre) og utløp (til høgre) til 

Venelivatnet 13. oktober 2012. 

 

  
 

BOTNDYR 
 

I botndyrprøva frå utløpet vart det påvist relativt få artar og taxa. Totalt blei det berre påvist ein 

steinflugeart og to vårflugeartar, ingen av desse var forsuringsfølsomme. Dette gjev verdien 0 for 
forsuringsindeks. Dette kunne tyde på at elva i periodar kan vere svært sur, men det er like sannsynleg 
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at lokaliteten er moderat sur og at det er krevjande klima og næringsfattige omgjevnader som er årsaka 

til det låge talet på botndyr, som gjer utfallet av botndyrindekseringa langt meir tilfeldig.  

 
 

ELEKTROFISKE 
 

Innlaupet til Venelivatnet i aust (777 moh; UTM 32V0338867-6796081) er 9 til 10 m breitt, var 

generelt inntil 30 cm djup, hadde substrat av stein og sva med innslag av småstein, og hadde roleg 
straum. Fisken kan vandre ca. 40 m oppover elva til ein høl som er inntil 1 m djup. Substratet i elva 

vart vurdert som dårleg for gyting. Det vart fanga ein 240 mm lang aure ved overfiske med elektrisk 

fiskeapparat av 150 m
2
 elvebotn. Vasstemperaturen var 1,6 ˚C. 

 

Innlaupet til Venelivatnet i nord (UTM 32V0338635-6796282) var 1 til 3 m breitt, var inntil 100 cm 

djupt, hadde substrat av stein med litt grus med 50 % mosedekke og hadde rolig straum. 
Vandringshinder er 5 m oppover elva. Eit areal på 20 m

2
 i elva og i strandsona ved utosen vart 

overfiska med elektrisk fiskeapparat utan at det vart fanga eller observert fisk. Vasstemperaturen var 

1,9 ˚C. 

 
Utløpet frå Venelivatnet (UTM 32V0338649-6795837) var 2 til 3 m breitt, var inntil 50 cm djupt, 

hadde substrat av stein og blokk med 80 % mosedekke. Vasstemperaturen var 2 ˚C. Det vart teke 

roteprøve for analysar av botndyrsamfunnet i utlaupet. Vandringshinderet for aure er 30 m nedover 
elva. Heile elva, ca. 75 m² vart overfiska med elektrisk fiskeapparat utan at det vart observert fisk. 

 

 

VURDERING OG KONKLUSJON 
 
Ved elektrofiske i oktober 2012 vart det fanga ein 240 mm lang aure i innlaupet i aust. Elles vart det 

ikkje påvist aure ved elektrofiske over tilgjengeleg gyteareal i to innlaup og utlaupet til Venelivatnet.  

Gytetilhøva i bekkane er dårlege og truleg avgrensande for rekrutteringa til innsjøen. Surleiksindeksen 
for botndyrprøva som vart teken i 2012 tyder på at vatnet er surt, men talet på artar/grupper og individ 

i prøva var svært lågt, noko som gjer resultatet usikkert. Vasskjemiske målingar frå 1996 indikerte at 

forsuring ikkje var noko stort problem. Vi har ingen informasjon frå lokalt hald om fiskebestanden i 
innsjøen. 

 

Frå den informasjonen vi har er det vanskeleg å konkludere. Vi veit at det er aure i innsjøen, men 

gytetilhøva kan vere avgrensande for rekrutteringa. Innsjøen ligg i eit område der generelt ser ut som 
om vasskvaliteten normalt ikkje er avgrensande for rekrutteringa. 
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10. STOREBERGSVATNET 
 

Innsjøen (NVE nr 28766, vassdragsnr 080.11Z) ligg 725 moh, øvst i si grein i vassdraget og renn til 
Bergsvatnet via Veslebergsvatnet. Nedbørfeltet er lite, og det er ingen klart definerte innlaup til 

innsjøen. 

 

Det er oss kjent ikkje utført prøvefiske i Storebergsvatnet. Det blei kalka i bekkar til innsjøen i 
perioden 1989 til 1993 (Hellen & Bjørklund 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.1. Utløpet frå 
Storebergsvatnet slik det såg ut ved 

undersøkinga 13. oktober 2012. 

 
 

 

BOTNDYR 
 

I roteprøva frå botnen i utløpselva vart det funne svært få artar og grupper av botndyr. Manglande funn 

av forsuringstolerante steinfluger og døgnfluger gjer at forsuringsindeksen blir 0 (vedleggstabellar). 

Dette treng ikkje skuldast sterk forsuring, men meir sannsynleg tilfeldigheiter sidan talet på desse 
artane, forsuringstolerante eller ikkje, er lågt. Fjørmygg- og knottlarver var totalt dominerande i 

roteprøva. Berre ein vårflugeart vart påvist.  

 
 

ELEKTROFISKE 
 

Utlaupet frå Storebergsvatnet (725 moh; UTM 32V0338182-6789475) er 2 til 5 m breitt, inntil 20 cm 

djupt, hadde rolig straum med nokre stryk, substrat av stein med litt grus og sand mellom, og noko 
sva, og var nær fullstendig grodd av mose. Vasstemperaturen i elva var 1,6 ˚C. Eit elveareal på 100 m

2
 

vart overfiska med elektrisk fiskeapparat, og det vart fanga 11 aure som var frå 46 til 250 mm lange 

(figur 10.2).  
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Figur 10.2. Lengdefordeling for 

aure som vart fanga ved 
elektrofiske i utlaupet frå 

Storebergsvatnet 13. oktober 2013. 
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VURDERING OG KONKLUSJON 
 

I oktober 2012 vart det påvist ein del ungfisk av aure, og også ein årsyngel i utløpet frå 
Storebergsvatnet. Det er i følgje brukar av vatnet no mykje aure i vatnet, litt varierande kvalitet, men 

lett å få fin fisk på 300-350 g (Odd Arild Løseth, pers. medd.). Fiskebestanden ser dermed ut til å klare 

seg godt. Det vart ikkje påvist forsuringsfølsame botndyr, men talet på dyr i prøva var svært lågt og 

denne kan vere missvisande. Vatnet i lokaliteten er truleg moderat surt. 
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11. ULLADALSVATNET 
 

Innsjøen (NVE nr 1621) ligg i 696 moh, i toppen av Kråkeelvvassdraget (080.11Z) vassdrag som 

drenerer til sjøen ved Vadheim. Hovudinnlaupet kjem frå Geitevatnet og utlaupet renn ned i 
Storevatnet.  

 

Det er oss kjent ikkje utført prøvefiske i Ulldalsvatnet, men vi har litt eldre informasjon om 

fiskebestanden i vatnet frå spørjeundersøkingar som er vist til i kalkingsplan for Høyanger kommune. 
Fisken i vatnet døde i følgje desse opplysningane ut i løpet av syttitalet. Etter dette må fisk ha vorte 

sett ut, for det var ein tynn bestand av aure i innsjøen tidleg på 1990-talet (Hellen & Bjørklund 1997). 

Det vart etablert kalkbrønnar frå 1990 (Hellen & Bjørklund 1997). 
 

Ved undersøkinga av inn- og utløpsbekkar med elektrisk fiskeapparat i juni 1996 vart det ikkje funne 

fisk. Elvane såg ut til å ha eigna forhold for gyting, men vinteren før hadde vore tørr og kald, noko 

som kan forklare mangelen på fisk. 
 

  

Figur 11.1. Innløpet til Ulldalsvatnet i nord (til venstre) og utløp i aust (til høgre) 13. oktober 2012.  
 

BOTNDYR 
 

I roteprøva frå botnen i utløpet vart det funne svært få artar og grupper av botndyr. Det blei berre 

påvist ein steinflugeart og to vårflugeartar, ingen av desse var forsuringsfølsame gjer at 
forsuringsindeksen blir 0 (vedleggstabellar). Dette treng ikkje skuldast sterk forsuring, men meir 

sannsynleg tilfeldigheiter sidan talet på desse artane, forsuringstolerante eller ikkje, er lågt. 

 
 

ELEKTROFISKE 
 

Innlaupet til Ulldalsvatnet i nord (696 moh; UTM 32V0334850-6791611) var 3-6 m breitt, inntil 30 

cm djupt, hadde rolig til moderat straumhastigheit, eit substrat av grus, småstein, stein og blokk, og 
var 80 % mosedekt. Tilhøva for gyting var moderate til dårlege. Auren kan vandre fleire hundre meter 

oppover denne elva. Eit område på 60  m
2
 vart overfiska, og det vart fanga åtte aure som var frå 32 til 

143 mm lange, dei minste var årsyngel (figur 11.2).  
 

Utlaupet frå Ulldalsvatnet (UTM 32V0335392-6791392) var 4-5 m breitt, inntil 40 cm djupt, rolig til 

moderat strøm, vasstemperaturen var 4,3˚C. Elva hadde substrat av stein og blokk, men små felt med 
fin grus og var 80 % mosegrodd. Gyteforholda var generelt dårlige. Auren kan vandre 30 m nedover 
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til ei lita bru. Eit område på 70 m
2
 vart overfiska og fem aure, som var frå 78 til 148 mm vart fanga 

(figur 11.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11.2.. Lengdefordeling for 

aure som vart fanga ved 

elektrofiske i inn- og utlaup frå 
Ulldalsvatnet 13. oktober 2013. 
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VURDERING OG KONKLUSJON 
 

Ved undersøkinga av bekkene i oktober 2012 vart det påvist årsyngel både i innlaupet og utlaupet. For 
innlaup og utlaupet samla vart dei tre yngste årsklassane påvist, dette indikerer at det er årleg 

rekruttering av aure til innsjøen. I følgje brukar av innsjøen er det no varierande storleik på fisken i 

Ulldalsvatnet, men bestanden er dominert av små aure (Odd Arild Løseth, Pers. medd.). Samla viser 
dette at bestanden av aure klarar seg godt  innsjøen, og at verken klimatiske og morfologiske tilhøve 

eller forsuring er eit problem i denne lokaliteten. 

 

Forsuringsindeksen basert på botndyrprøve indikerte at lokaliteten var sterkt sur, men dette ser ikkje ut 
til å stemme og tyder heller på at tettleiken av botndyr var svært lågt der prøvane vart tenke, og at 

prøva ikkje var representativ for vasskvaliteten. Det er meir sannsynleg at lokaliteten er moderat sur. 
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12. GRØNINGSTØLSVATNET 
 

Innsjøen (NVE nr 29590) ligg 520 moh, langt oppe i Gaula (083.Z). Det er fleire innlaup til vatnet, og 
dei fleste renn frå brefelt. Det største innløpet er øvste delen av elva Gaula, og Gaula held fram frå 

utløpet av Grøningstølsvatnet.  

 

I Grøningstølsvatnet vart det registrert fiskedød fleire gangar fram til 1978 (Bjørklund mfl. 1997). I 
følgje spørjeundersøking i kalkingsplanen for Førde kommune var aurebestanden i innsjøen i 2006 

”redusert”, og det var stengt for fiske. Surleiken i vassprøvar frå området tidleg på 1990-talet var 

mellom pH 5,5 og 6 (Bjørklund mfl. 1997). Det vart lagt ut skjelsand i 1998, 1999 og 2001.  
 

Utløpet frå Grøningstølsvatnet vart undersøkt i samband med fiskeundersøking i innsjøen i 2001 

(Lund mfl 2002). Ved denne undersøkinga vart innløp og utløp til innsjøen undersøkt, og det vart sagt 

at utløpet ikkje var viktig som gytebekk. Ved prøvefisket i 2001 vart bestanden av aure klassifisert 
som under middels tett, men ingenting ved storleiks- og aldersfordeling tydde på at fiskebestanden var 

negativt påverka av forsuring. Ei samanlikning av alders- og storleiksfordeling med tidlegare 

prøvefiske tydde på betre rekruttering i 2001, men forskjellane kan også skuldast at fiskebestanden 
hadde vore utsett for meir garnfiske i dei siste åra en i dei føregåande. Basert på undersøkingar av 

vasskjemi, garnfiske, planktonundersøking og tidlegare botndyrundersøkingar vart innsjøen 

karakterisert som moderat sur (Lund mfl. 2002). 
 

Ved prøvefisket i 2006 var aurebestanden i vassdraget framleis tynn, men rekrutteringa hadde vore 

årviss og data tydde på at vasskvaliteten hadde blitt betra. Kalde gyteforhold i innløpselvane blei 

presentert som mogleg årsak til den begrensa rekrutteringa. Det vart i 2006 funne aureungar av om lag 
same tettleikar i innløpa som i 2001, men ingen aureungar i utløpselva. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12.1. Utløpet frå 

Grøningstølsvatnet 25. 
september 2012. 
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BOTNDYR 
 

Roteprøver frå utløpet både frå hausten 2006 og 2012 inneheld forsuringsfølsomme botndyr i så store 

mengder at både forsuringsindeks I og II var 1(vedleggstabellar). Dette indikerer at elva har vore lite 
eller ikkje forsura  perioden før prøvetakinga. I roteprøva som vart samla inn 25. september 2012 var 

det få grupper og artar av botndyr. Fjørmygglarver var den dominerande gruppa, medan den 

forsuringsfølsomme døgnfluga Baëtis rhodani og tre artar steinfluge, den eine moderat 

forsuringsfølsom, vart påvist.  
 

 

ELEKTROFISKE 
 
I utløpet frå Grøningstølsvatnet (520 moh; UTM 32V0365001-6814558) vart eit 5 m langt og 2 m 

breitt område langs breidda overfiske med elektrisk fiskeapparat. Ute i elva var det stri vassføring. 

Substratet bestod av stein som var meir enn 50% mosegrodd og med nokre grusflekkar innimellom. 

Vasstemperaturen var 5,6 ˚C. Det vart fanga 24 aure som var frå 38 til 143 mm lange (figur 12.2).    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 12.2. Lengdefordeling for 

aure som vart fanga ved 

elektrofiske i utlaupet frå 
Grøningstølsvatnet 25. september 

2013.  
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VURDERING OG KONKLUSJON 
 

Gytetilhøva i utløpet av Grøningstølsvatnet ser dårlig ut, men her vart likevel funne ein del ungfisk av 

aure, med dominans av årsyngel, ved overfiske av eit lite område. Ifølge grunneigar Lars Gjerland 
(pers. medd.) er her no god kvalitet på auren i Grøningstølsvatnet, men inntrykket er at talet på aure 

har auka dei siste åra og at auren kanskje har vorte litt magrare. 

 
Forsuringsindeksar basert på analysar av botndyrsamfunnet påviser ingen forsuring, og bestanden av 

aure synest å vere aukande. Det er no truleg klimatiske faktorar som i hovudsak regulerer bestanden i 

vatnet.  
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13. GAULA VED GRØNING BRU 
 

Gaula er hovudelva i Gaularvassdraget (083.Z) som er ca. vel 70  km langt og har eit nedbørfelt på vel 
630 km

2
. Vassdraget er verna i verneplan IV for vassdrag.  

 

Grøning ligg øvst i Gaula, berre få kilometer frå der elva startar. Før forsuringa vart eit problem vart 

det mykje fisk i elvedelen mellom Grøningstølsvatnet og Gardafossen. På 1960 og -70 talet vart det 
registrert fiskedød både i Haukedalsvatnet og Grøningstølsvatnet (Bjørklund mfl. 1997)  og etter dette 

har ikkje bestanden av fisk på elvestrekninga teke seg opp att (Lars Gjerland, Pers. medd.).   

 
Gaula ved Grøning er undersøkt ved elektrofiske i august 1996 og oktober 2003 (Bjørklund mfl. 1997, 

Hellen mfl. 2003). Ved undersøkinga i 1996 vart det ikkje fanga fisk, men større aure vart observert i 

hølar under bruer i området. Det vart konkludert med at tettleiken av aure måtte vere låg. Ved 

undersøkinga i 2003 vart det fanga åtte aure frå dei tre yngste årsklassane ved elektrofiske over eit 
samla areal på 400 m

2
, så tettleiken av aure var framleis låg. 

 

  
 

Figur 13.1. Gaula 1 (til venstre) og Gaula 2 (til høgre) 25. september 2012. Vassføringa var moderat til 
låg og vasstemperaturen var frå 5,6 til 5,9 °C. 

 

BOTNDYR 
 

Det var eit relativt høgt tal på forsuringsfølsomme døgnfluger i roteprøva vi tok ved Grøning bru, og 
forsuringsindeksane var dermed 1 både for indeks I og indeks II (vedleggstabellar) (reell verdi for 

indeks II var 8,8). Den forsuringsfølsomme døgnfluga Baëtis rhodani var den dominerande arten i 

roteprøva, men eit fåtal av døgnfluge Baëtis subalpinus vart funnen i prøva. Åtte artar steinfluge og to 
artar vårfluge vart registrert. Fjørmygglarver og knottlarver var også relativt talrike i prøva.  
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ELEKTROFISKE 
 

Nedstraums Grøning bru ble vart det elektrofiska på to områder, som vi har gjeve namna ”Gaula 1” 

(UTM 32 V 363250 6812500) og ”Gaula 2” (UTM 32 V 363256 6812583). 
 

Ved ”Gaula 1” vart det fiska over eit område på 180 m
2
. Elva hadde her eit substrat av småstein til 

grus, var inntil 30 cm djup og hadde mindre enn 5 % mosedekke. Straumen var moderat langs land, 

men litt raskare ytst på avfiska areal. Det vart berre fanga 3 årsyngel av aure på dette området (figur 

13.2).  

 

Ved ”Gaula 2” vart det fiska over nokre mindre felt; 10 m langs land i steinsetting og 30 m
2
 mot bru 

der det var inntil 1 m djupt. Temperatur 5,8 °C. Det vart fanga 14 aure som var frå 86 til 196 mm 

lange (figur 13.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 13.2. Lengdefordelinga til  

aure som vart fanga på to område 

nedstraums Grøning bru i Gaular 
25.september 2013 

 
 
 

VURDERING OG KONKLUSJON  
 

Den enkle undersøkinga av Gaula ved Grøning påviste litt høgare tettleik av ungfisk enn ved dei 

føregåande undersøkingane. Dette indikerer at tettleiken av aure kan ha auka litt i denne delen av 
Gaula. Tilstanden er likevel langt frå slik Lars Gjerland (Pers. medd.) kan huske den frå før perioden 

med sterk forsuring, då det var mykje fisk på elvestrekninga. 

 
Botndyrprøver frå denne elvedelen frå både 2003 (Hellen mfl. 2003) og 2012 påviser ingen 

forsuringspåverknad. Årsaka til at auren ikkje har etablert seg på strekninga i slike mengder og 

storleikar som det ein huskar frå før forsuringsperioden er derfor uviss.   
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BOTNDYR 
 

Det vart samla inn botndyr frå totalt 13 lokalitetar i Høyanger, Gaular og Førde i oktober 2013. Det 

vart samla inn prøve frå utløpet til dei innsjøane som ikkje var oppdemma. Frå det regulerte 
Vassdalsvatnet vart det teke botndyrprøve i eit av innlaupa. Frå Gaula v/ Grøning vart prøva samla på 

elvestrekninga. 

 

Forsuringsindeks I var 0 i seks av lokalitetane, 0,5 i fire av lokalitetane og 1 i tre av lokalitetane. Når 
ein bruker indeks II er det berre prøvane frå Gaula som har indeksverdi over 0,5, og begge desse har 

indeksverdien 1 (figur1, tabell 1). 

 
Prøvane som vart tekne i Gaula tyder på at dette området ikkje er forsura. I Høyangerfjella er det 

generelt låge verdiar, som indikerte sterk forsuringsverknad. Mykje tyder likevel på at dei låge 

verdiane truleg heller forårsaka av at talet på dyr og dyregrupper av botndyr i prøvene var svært låge. 
Dette skuldast mest sannsynleg at tilhøva for botndyr generelt er vanskelege grunna klimatiske tilhøve, 

at elvane er små og kan fryse eller verte tørrlagde og låg næringstilgang og produksjon i dei 

undersøkte fjellområda. Det er då stor sjanse for at tilfeldigheiter fører til ein låg verdi på 

forsuringsindeksen. For dei fleste prøvane er fjørmygglarver den dominerande organismen, og 
innslaget av vårfluger, steinfluger og døgnfluger er generelt lågt. I mange tifelle vil då krava til 

representativitet for prøva ikkje vere oppfylt (Veileder 01:2009) og prøva kan vere misvisande. 

 
ASPT-verdiane varierte også mykje, noko som kan ha same årsak som at mange 

forsuringsindeksverdiar var låge (figur 2, tabell 1). Det låge talet på botndyr i prøvane, og 

tilfeldigheiter kan har ført til at nokre verdiar vart låge og at variasjonen mellom prøvar frå liknande 

bekkar i same fjellområdet varierte mykje. Prøvane vart heller ikkje tekne i stort nok tal etter 
vassforskrifta at dei skulle gje sikre mål for økologisk tilstand. Med omsyn på økologisk tilstand skal 

ein derfor ikkje legge for stor vekt på botndyrprøvane i denne undersøkinga. 

 
Det generelle inntrykket er at vatnet er moderat surt i området, og at vatnet er reint og klart og ikkje 

negativt påverka av næringstilførsler.   

 
 

 

 

 
Figur 1. Forsuringsindeksar for botndyrprøvane 
som vart tekne ved undersøkinga hausten 2012. 

 Figur 2. ASPT-indeksar for botndyrprøvane 
som vart tekne ved undersøkinga hausten 

2012.Fargane viser tilstandane: blå-svært god, 

grøn-god, gul, moderat, oransje-dårleg. 
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Tabell 1. Forsuringsindeksar og ASPT verdiar for botndyrprøvane som vart tekne ved denne 
undersøkinga hausten. 

 

 Forsuringsindeks ASPT 

Lokalitet Indeks I Indeks II  

1.    Skråbakkevatnet 0,0 0,0 5,2 

2.    Vassdalsvatnet 0,5 0,5 6,9 

3.    Vesledalsvatnet 0,5 0,5 6,8 
4.    Norddalsvatnet 0,0 0,0 5,2 

5.    Øvre Trollebotsvatnet 0,0 0,0 4,7 

6.    Flugevatnet 1,0 0,5 5,1 

7.    Stølsvatnet 0,5 0,5 6,5 
8.    Venelivatnet 0,0 0,0 6,2 

9.    Øvre Blankedalsvatnet 0,5 0,5 6,0 

10.  Storebergsvatnet 0,0 0,0 4,7 
11.  Ulldalsvatnet 0,0 0,0 5,4 

12.  Gaula 1,0 8,8 6,6 

13.  Grøningstølsvatnet. 1,0 1,3 5,7 
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VEDLEGGSTABELLAR 
 

Vedleggstabell. Botndyr samla inn fem stader i Høyanger kommune i ulike deler av 

Høyangervassdraget (079), 13. oktober 2012. Index er forsuringsindeks for dei ulike artar etter 
Veileder 01:2009.  

 
    1 2 3 4 5 

    Skråbakkev

. 
Vesledalsv. Vassdalsvn

. 
Ø.Trollebv. Norddalsvn

.     079.Z 079.Z 079.Z 079.7Z 079.7Z 

    Utløp Utløp Innløp NA Utløp Utløp 

    Høyanger Høyanger Høyanger Høyanger Høyanger 

Taxa    Familie  Index 13.10.12 13.10.12 13.10.12 13.10.12 13.10.12 

Tubellaria Planariidae   - - - - 12 

Nematoda     - 8 - - - 

Oligochaeta     - - - - - 

Hydracarina     - 4 - - - 

Ephemeroptera          

Baëtis subalpinus Baëtidae  1 - - - - - 

Baëtis rhodani Baëtidae  1 - - - - - 

Plecoptera          

Amphinemura sulcicollis Nemouridae  0 2 - - 2 - 

Nemoura cinerea Nemouridae  0 - - 4 - - 

Nemurella pictetii Nemouridae  0 3 - - - 1 

Protonemura meyeri Nemouridae  0 1 5 1 - - 

Taeniopteryx nebulosa Taeniopterygidae  0 - - - - - 

Brachyoptera risi Taeniopterygidae  0 - - - - - 

Diura nanseni Perlodidae  0,5 - 1 13 - - 

Leuctra hippopus Leuctridae  0 - - - - - 

Leuctra nigra Leuctridae  0 - - - - - 

Leuctra digitata Leuctridae  0 - 4 - - - 

Leuctra fusca Leuctridae  0 - - - - - 

Leuctra sp.  Leuctridae   - - 2 - - 

Capnia pygmaea Capniidae  0,5 - - - - - 

Trichoptera          

Oxyethira sp.  Hydroptilidae  0 - 9 - - - 

Limnephilidae ubestemte Limnephilidae   - 4 5 - - 

Plectrocnemia sp. Polycentropodidae  0 2 1 4 - 4 

Polycentropus flavomaculatus Polycentropodidae  0 - - - - - 

Rhyacophila nubila Rhyacophilidae  0 - - 4 - - 

Glossosoma sp. Glossosomatidae   - - - - - 

Coleoptera          

Colymbetinae Dytiscidae   1 - - - - 

Diptera          

Chironomidae Chironomidae   7 390 16 3 34 

Simulidae Simulidae   37 37 1 217 242 

Ceratopigonidae Ceratopogonidae   - - - - - 

Dicranota sp. Limonidae   5 4 1 17 6 

 Antal dyr   58 467 51 239 299 

 Forsuringsindex 

I/II 

  0/0 0,5/0,5 0,5/0,5 0/0 0/0 

 ASPT Index   5,2 6,8 6,9 4,7 5,2 
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Vedleggstabell  forts. Botndyr samla inn fire stader i Høyanger og Gaular kommune (vassdrag 080) 

13. oktober 2012. Index er forsuringsindeks for dei ulike artar etter Veileder 01:2009. 

 
    6 7 8 9 

    Ø. Blankedalsv. Flugevatnet Stølsvatnet Venelivatnet 

    080.1Z 080.1Z 080.1Z 080.1Z 

    Utløp Utløp Utløp Utløp 

    Høyanger Høyanger Høyanger Høyanger 

Taxa Familie  Index 13.10.12 13.10.12 13.10.12 13.10.12 

Tubellaria Planariidae   - - - - 

Nematoda     - - - - 

Oligochaeta     - 20 10 - 

Hydracarina     - 4 2 - 

Ephemeroptera         

Baëtis subalpinus Baëtidae  1 - - - - 

Baëtis rhodani Baëtidae  1 - 1 - - 

Plecoptera         

Amphinemura sulcicollis Nemouridae  0 - - - - 

Nemoura cinerea Nemouridae  0 - - - - 

Nemurella pictetii Nemouridae  0 - - - - 

Protonemura meyeri Nemouridae  0 - - - - 

Taeniopteryx nebulosa Taeniopterygidae  0 - - 4 1 

Brachyoptera risi Taeniopterygidae  0 - - - - 

Diura nanseni Perlodidae  0,5 1 5 1 - 

Leuctra hippopus Leuctridae  0 - - - - 

Leuctra nigra Leuctridae  0 - - - - 

Leuctra digitata Leuctridae  0 - - 2 - 

Leuctra fusca Leuctridae  0 - - - - 

Leuctra sp.  Leuctridae   - - - - 

Capnia pygmaea Capniidae  0,5 - - - - 

Trichoptera         

Oxyethira sp.  Hydroptilidae  0 - - - - 

Limnephilidae ubestemte Limnephilidae   - - - - 

Plectrocnemia sp. Polycentropodidae  0 - 5 1 - 

Polycentropus flavomaculatus Polycentropodidae  0 - 4 10 7 

Rhyacophila nubila Rhyacophilidae  0 2 1 2 2 

Glossosoma sp. Glossosomatidae   - - - - 

Coleoptera         

Colymbetinae Dytiscidae   - - - - 

Diptera         

Chironomidae Chironomidae   42 55 32 69 

Simulidae Simulidae   4 7 4 8 

Ceratopigonidae Ceratopogonidae   - - - - 

Dicranota sp. Limonidae   - 6 1 1 

 Antal dyr   49 108 69 88 

 Forsuringsindex I/II   0,5/0,5 1/0,5 0,5/0,5 0/0 

 ASPT Index   6,0 5,14 6,50 6,2 
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Vedleggstabell  forts. Botndyr samla inn to stader i Høyanger kommune (vassdrag 080.11Z)13. 

oktober 2012, og Gaularvassdraget (083) 25. september 2012. Index er forsuringsindeks for dei ulike 

artar etter Veileder 01:2009. 
 
    10 11 12 13 

    Storebergsv. Ulldalsvatnet Grøningstølsv Gaula Grøning 

    080.11Z 080.11Z 083.Z 083.Z 

    Utløp Utløp Utløp Elv 

    Høyanger Høyanger Førde Førde 

Taxa Familie  Index 13.10.12 13.10.12 25.09.12 25.09.12 

Tubellaria Planariidae   - - - - 
Nematoda     - - - - 

Oligochaeta     - 1 13 25 

Hydracarina     1 2 4 10 

Ephemeroptera     - - - - 
Baëtis subalpinus Baëtidae  1 - - - 20 
Baëtis rhodani Baëtidae  1 - - 4 1054 

Plecoptera         
Amphinemura sulcicollis Nemouridae  0 - - - - 
Nemoura cinerea Nemouridae  0 - - - - 
Nemurella pictetii Nemouridae  0 - - - - 
Protonemura meyeri Nemouridae  0 - - 1 83 

Taeniopteryx nebulosa Taeniopterygidae  0 - 4 - 10 
Brachyoptera risi Taeniopterygidae  0 - - - 11 
Diura nanseni Perlodidae  0,5 - - 5 110 
Leuctra hippopus Leuctridae  0 - - - 16 
Leuctra nigra Leuctridae  0 - - - 9 
Leuctra digitata Leuctridae  0 - - - - 
Leuctra fusca Leuctridae  0 - - 4 - 
Leuctra sp.  Leuctridae   - - - 1 
Capnia pygmaea Capniidae  0,5 - - - 91 

Trichoptera         
Oxyethira sp.  Hydroptilidae  0 - - - - 
Limnephilidae ubestemte Limnephilidae   - - - - 

Plectrocnemia sp. Polycentropodidae  0 - - - - 
Polycentropus flavomaculatus Polycentropodidae  0 21 11 - - 
Rhyacophila nubila Rhyacophilidae  0 - 2 - 27 
Glossosoma sp. Glossosomatidae   - - - 2 

Coleoptera         
Colymbetinae Dytiscidae   - - - - 

Diptera         
Chironomidae Chironomidae   594 71 50 289 
Simulidae Simulidae   485 - - 84 
Ceratopigonidae Ceratopogonidae   - - - 1 
Dicranota sp. Limonidae   - - - 16 

 Antal dyr   1101 91 81 1859 
 Forsuringsindex I/II   0/0 0/0 1/1,3 1/8,8 

 ASPT Index   4,7 5,4 5,7 6,6 
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