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 FORORD 
 

 
Hordaland Fylkeskommune ønsket å få utført en kartlegging av utvalgte vassdrag langs 

Hardangerfjorden med mål om å utføre konkrete tiltak for å bedre gyte- og oppvekstforholdene for 

sjøaure. 
 

I rapporten er det gitt ett et kort overblikk over historiske opplysninger om anadrom fisk i 

vassdragene. Habitatforholdene i vassdragene er kartlagt, mulige flaskehalser for produksjon av 
ungfisk ble identifisert, og fysiske inngrep og utslipp ble beskrevet og kartfestet. I en del av 

vassdragene ble ungfisktettheter registrert. Det er foreslått tiltak i prioritert rekkefølge for hvert enkelt 

vassdrag.  

 
I innledningen til arbeidet ble aktuelle lokale kjentmenn/kontaktpersoner kontaktet. Disse ble forespurt 

om historiske opplysninger om fisken i vassdraget, kjente inngrep og endringer over tid. Kjentmenn 

ble om mulig også tatt med under feltundersøkelsene for å få en riktigst mulig beskrivelse av 
forholdene i vassdragene. Takk til alle som svarte på våre henvendelser og som kom med verdifull 

informasjon til oss i forbindelse med denne rapporten. 

 
Med fare for at enkelte kan ha blitt uteglemt takkes følgende for bidrag til arbeidet med rapporten: 

Gunnar Elnan (Eidfjord), Jostein Hovland (Sima), Per Morten Ådland (Ulvik), Øyvind Gjerde (Ulvik), 

Sven-Helge Pedersen (Granvin), Reidun Bystøl (Kvanndalselva), Jon Nedkvitne (Kvam), Ragnar 

Botnen (Botnaelva), Magnus Botnen (Botnaelva) Leif Sandven (Øysteseelva og Laupsa), Harald 
Flotve (Øysteseelva og Laupsa), Arild Alvsaker (Steinsdalselva), Leif Thorvik (Tørvikvassdraget), 

Toleiv Ljones (Ljoneselva), Torleiv Håbrekke (Strandadalselvi), Jan Torgilstveit (Mundheimselva), 

Johannes Eikeland (Storelva i Gravdal), Arne Gjellan (Kvinnherad), Jostein Nerhus 
(Rosendalsvassdraget), Eirik Skåla (Rosendalsvassdraget), Øystein Skaala (Rosendalsvassdraget og 

Guddalselva), Jarle Fossheim (Guddalselva), Jan Tore Hjelmeland (Omvikelva), Johannes Kaldestad 

Feet (Uskedalselva), Frode Olderkjær (Hellandsvassdraget), Rolf Jensen (Austrepollelva), Erling 

Otterlei (Blåelva), Gerd Skålnes (Blåelva), Erik Kvalheim (Fjæraelva), Vidar Børretzen 
(Melandselva), Trygve Grindevik (Grindeviksbekken) og Ber Bergli (Ådlandsvassdraget). 

 

Feltarbeidet ble utført av Bjart Are Hellen, Marius Kambestad, Geir Helge Johnsen og Steinar Kålås. 
 

 

Initiativet til å utarbeide rapporten kommer fra Pilotprosjekt Hardangerfjorden ved vassdragsgruppa. 
 

Rapporten er finansiert av midler gitt fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) gitt til Pilotprosjekt 

Hardangerfjorden, sammen med midler fra Hordaland fylkeskommune, Vassområde Hardanger 

v/Odda kommune og Vassområde Sunnhordland v/Fitjar kommune. 
 

Rådgivende Biologer AS takker Hordaland Fylkeskommune for oppdraget.  

 
 

Bergen, 23. mai 2013 
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 SAMMENDRAG 
 

 
HELLEN, B.A., M. KAMBESTAD & G. H. JOHNSEN 2013. Habitatkartlegging og forslag til tiltak for 

sjøaure i utvalgte vassdrag ved Hardangerfjorden. Rådgivende Biologer AS rapport 1781, 251 sider. 

ISBN 978-82-8308-003-2. 
 

I 2012 og 2013 ble 28 anadrome vassdrag langs Hardangerfjorden undersøkt med hensyn på inngrep 

og status av sjøaurehabitat. Inngrepene ble vurdert etter vannforskriften. Totalt ble 101 hoved- og 
sideelver undersøkt. Totalt anadromt areal er på 111 hektar (111 000 m²), og samlet elvelengde var på 

104 km, det er kartfestet 129 vandringshindre. Hele arealet ble kartlagt for inngrep, mens 

habitatkartlegging ble utført i mindre vassdrag og sideelver, totalt 38 hektar (38 000 m²). 

Sideelver/bekker utgjorde 16 % av samlet areal i de undersøkte vassdragene. 
 

Inngrep og påvirkninger er delt i tre kategorier; vannkjemiske, morfologiske og hydrologiske. 

 
 Bare en kort elvestrekning fikk "svært dårlig" vannkjemisk status. 1,7 % av elvestrekningene hadde 

"dårlig" vannkjemisk status, 5 % hadde "moderat" status, mens de resterende 92 % hadde god eller 

bedre vannkjemisk status.  
 

Det ble kartfestet over 800 ulike morfologiske inngrep. De morfologiske inngrepene deles i flere 

kategorier, der forbygninger langs elvebredden og fjerning av kantvegetasjon er de absolutt vanligste, 

men plastring av elvebunnen, bekkelukking (rør) og kunstige vandringshindre er også påvist. Samlet 
ble det kartlagt forbygninger på 54 km av elvebreddene. De morfologiske påvirkningene ble vurdert 

etter vannforskriften, og samlet fikk 9 % av total elvelengde “svært dårlig” status, mens 27 % fikk 

“dårlig” og 28 % “moderat” status. De resterende 36 % fikk “god” eller bedre status. Manglende 
kantvegetasjon var viktig faktor for nedklassifisering av mange av elvestrekningene. 

 

Den tredje påvirkningskategorien var hydrologisk påvirkninger, som ble registrert i 18 av de 28 

vassdragene som ble undersøkt. Det er uttak av vann til vannkraftverk som utgjør 
hovedpåvirkningstypen. I antall meter elv er over halvparten påvirket av hydrologiske inngrep. 29 % 

av total elvelengde hadde "god" status med hensyn på hydrologisk tilstand, hvilket innebærer 

ubetydelige konsekvenser for fisk, 11 % av elvene hadde “moderat” status, og 12 % hadde “dårlig” 
status. 48 % av elvestrekningene var ikke påvirket av hydrologiske endringer. Ingen vassdrag kom i 

kategorien “svært dårlig” hydrologisk status, som innebærer at regulering har fjernet livsgrunnlaget for 

fisk. 
 

I de habitatkartlagte vassdragene hadde 1 % "svært dårlig" habitatkvalitet, 13 % hadde "dårlig" 

habitatkvalitet, mens 24 % av arealet hadde "moderat" habitatkvalitet. Resten av arealet, totalt 62 %, 

hadde "god" eller bedre habitatkvalitet.   
 

Det er foreslått tiltak for å øke produksjonen av sjøaure og for å bedre den økologiske statusen i 

forhold til vannforskriften. Totalt er det forslått ca. 90 ulike tiltak. Utfisking av røyebestanden i 
Granvinsvatnet, minstevannføring og endret inntaksordning i kraftverket i Melselva, og fisketrapp 

nederst i Hellandsvassdraget (Opsanger) er vurdert som de tre viktigste tiltakene. Mange av de 

foreslåtte tiltakene er enkle å gjennomføre, og en god del vil sannsynligvis bare gi små tilskudd til 

sjøaureproduksjonen, men i sum kan tiltakene likevel ha en positiv effekt på sjøaureproduksjonen i 
Hardanger.  
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  INNLEDNING 
 

 
Hardangerfjordbassenget i Hordaland og dels i Rogaland fylke strekker seg fra innerst i Osafjorden og 

omtrent 160 km ut til kysten ved sørspissen av Bømlo. I denne rapporten er begrepet Hardangerfjorden 

brukt om Hardangerfjorden, Klosterfjorden og Bømlafjorden. I Johnsen mfl. (2007) ble mange av 
påvirkningsfaktorene som berører Hardangerfjorden sammenstilt. Sammenstillingen var imidlertid 

ikke detaljert for hver enkelt vannforekomst, slik vanndirektivet krever, men dannet et overordnet 

rammeverk for det videre arbeidet. I denne rapporten er antropogene påvirkningsfaktorer i 28 vassdrag 
beskrevet i detalj.  

 

Fangstutviklingen for sjøaure i elvene i Hardanger har vært svært negativ siden midt på 1980-tallet 

(figur 1). I perioden fra 1969 til 1983 ble det fanget mellom 660 og 4433 sjøaure årlig, med et 
gjennomsnitt på 2689 fisk per år. I perioden 1984-1993 var snittfangsten 1769 per år, og i den neste 

tiårsperioden 1098 per år. I de siste ti årene har fangsten variert mellom 401 og 740, med et 

gjennomsnitt på 562 sjøaure per år. I forhold til perioden 1969-1983 har reduksjonen vært på 79 % for 
den siste 10-årsperioden, mens fangstene de siste 10 årene er halvert i forhold til fangstene i den 

forrige tiårsperioden. Flere forhold har hatt betydning for utviklingen siden 1969, trolig har økt 

dødelighet fra lakselus vært viktig. De siste to-tre årene har det vært stengt for sjøaurefiske i mange 
elver, slik at bildet kan være noe mer positivt for denne perioden enn det figur 1. illustrerer.   

 

 

 
 

 

 
Figur 1. Årlig 

samlet fangst av 

sjøaure (antall) i 

Hardanger i 
perioden 1969 til 

2012. 

 
 

 

 
Det har siden 2003 også vært en generell nedgang i fangstene av sjøaure også på resten av Vestlandet 

og i Trøndelag. For Hordaland generelt var nedgangen i fangst på 20 % i perioden 2003-2008 

sammenlignet med den foregående tiårsperioden (Anon 2009).  

 
Påvirkningsfaktorer som er beskrevet i denne rapporten omhandler i stor grad inngrep som er utført i 

vassdragene før år 2000, og mange av inngrepene er betydelig eldre enn dette. Mye av den negative 

utviklingen i fangst som er beskrevet over kan dermed ikke relateres til inngrep som er beskrevet i 
denne rapporten. Tiltak for å avbøte negative inngrep i vassdragene kan imidlertid være med på å øke 

smoltproduksjonen i vassdragene og være med på å motvirke den negative trenden for 

sjøaurebestandene de siste 30 årene. Enkelte av de foreslåtte tiltakene kan trolig ha så stor effekt på 

smoltproduksjonen at de alene er forventet å være sporbar på gytebestanden i enkeltvassdrag. Mange 
av tiltakene berører imidlertid svært små areal med lite produksjonsareal, og samlet effekt i 

vassdragene vil være liten og sannsynligvis ikke registrerbar. Enkle tiltak selv med små effekter er det 

likevel fornuftig å gjennomføre. 
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  METODE 
 

KARTLAGTE VASSDRAG OG SIDEELVER 
Totalt ble 28 vassdrag kartlagt i dette prosjektet (figur 2). I 16 av disse ble det utført en “full 

undersøkelse”, som innebærer beskrivelse av habitatforhold for sjøaure i hele vassdragets anadrome 

areal, inkludert elektrofiske for beregning av ungfiskproduksjon. I de resterende 12 vassdragene er 
habitatforhold for sjøaure kun kartlagt i vassdragets sideelver, de fleste steder uten elektrofiske 

(“redusert undersøkelse”). Vandringshindre, inngrep og påvirkninger er imidlertid kartlagt for samtlige 

vassdrag (både hovedelver og sideelver). En liste over vassdrag som er gitt “full” og “redusert” 
undersøkelse er gitt i tabell 1. 

 

Tabell 1. Liste over kartlagte vassdrag, med type undersøkelse og antall undersøkte sideelver. 

 

Nr Kommune  Vassdrag/elv  Undersøkelse  Antall sideelver 

1 Eidjord  Simadalselva  Redusert  4 

2 Eidjord  Erdalselva  Full  0 

3 Ulvik  Gauro  Full  1 

4 Ulvik  Vambheimselva  Full  0 

5 Granvin  Granvinsvassdraget  Redusert  9 

6 Granvin  Kvandalselvi  Full  0 

7 Kvam  Botnaelva/flatebøelv  Full  4 

8 Kvam  Laupsaelva Full  0 

9 Kvam  Øysteseelva   Redusert  0 

10 Kvam  Steinsdalsvassdraget m/Laugarelv  Redusert  6 

11 Kvam  Bekk frå Tørvikevatn, aust  Full  3 

12 Kvam  Ljonesbekken  Full  1 

13 Kvam  Litlefosselva /Fosseelva  Full  0 

14 Kvam  Strandadalselvi  Redusert  2 

15 Kvam  Storeelva  Full  4 

16 Kvam  Elv i Gravdal  Full  1 

17 Kvinnherad  Austrepollelva  Redusert  2 

18 Kvinnherad  Rosendalsvassdraget  Redusert  8 

19 Kvinnherad  Guddalselva  Redusert  3 

20 Kvinnherad  Omvikdalselva  Redusert  7 

21 Kvinnherad  Uskedalselva  Redusert  14 

22 Kvinnherad  Opsangervassdraget  Full  4 

23 Kvinnherad  Blåelva  Redusert  0 

24 Etne  Fjæraleva  Full  0 

25 Etne  Melandselv Full  0 

26 Tysnes  Onarheimselva  Full  0 

27 Stord  Ådlandsvassdraget  Redusert  4 

28 Stord  Grindeviksbekken  Full  1 

 

For hvert enkelt vassdrag er alle sideelver som regnes som del av vassdragets anadrome 

produksjonsareal kartlagt. Det ble gjort en skjønnsmessig vurdering i forhold til sideelvenes 
vannføring i felt, og alle sideelver som så ut til å kunne ha nok vann gjennom året ble inkludert i 

undersøkelsen. Enkelte mindre bekker ble i ettertid tatt ut av rapporten etter tips fra kjentmenn om at 

de går tørr sommer eller vinter, eller fordi det ble vurdert at nedbørfeltet er for lite til å opprettholde 
rennende vann året gjennom. 
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Figur 2. Oversikt over kartlagte vassdrag langs Hardangerfjorden. 

 

VASSDRAGSBESKRIVELSE 

I innledningen til hvert undersøkte vassdrag er eksisterende kunnskap om vassdraget oppsummert. 

Informasjon er hentet fra litteraturen, samt fra kommunikasjon med lokale “kjentmenn”. Eventuell 
informasjon om vassdraget i Vann-nett (http://vann-nett.nve.no) og Lakseregisteret 

(http://www.dirnat.no/kart/lakseregisteret/) er også gjengitt. 

 

For hvert vassdrag er vassdragsnummer, nedbørfeltets areal i km² og nedbørfeltets høyeste punkt i 
moh. oppgitt, og data er hentet fra NVE Atlas (http://atlas.nve.no/) eller NVE Atlas 

Lavvannsapplikasjon (http://gis.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=Lavvann). For alle vassdrag og 

delvassdrag av betydelig størrelse er middelvannføring beregnet, enten fra kjente vannføringsmålinger, 
NVE Atlas Lavvannsapplikasjon eller fra manuelt beregnet nedbørsfelt i kombinasjon med 

avrenningskurver fra NVE Atlas. For vassdrag der 5-persentildata er tilgengelig er disse oppgitt. 5-

persentilen er oppgitt for sommer (1. mai - 30. september) og vinter (1. oktober - 30. april), og 
beskriver den vannføringen i m³/s som 5 % av målingene i den oppgitte perioden er forventet å være 

lavere enn. 

 

I tillegg er anadrom elvelengde og anadromt elveareal oppgitt. Elvens lengde regnes fra flomålet til 
anadromt vandringshinder, og er målt på kystverkets kart (http://kart.kystverket.no). Anadromt areal er 

beregnet i GIS, og tenderer til å overestimere vanndekt areal noe. I de fleste tilfeller er arealet definert 

ut fra kartgrunnlaget (FKB-data). I tilfeller der elvestrengen bare er markert med en strek i FKB-
databasen er arealet beregnet ut fra observasjoner av elvebredde i felt. 

 

http://vann-nett.nve.no/portal/
http://www.dirnat.no/kart/lakseregisteret/
http://atlas.nve.no/
http://gis.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=Lavvann
http://kart.kystverket.no/default.aspx?gui=1&lang=2
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VANNKVALITET 

For de fleste undersøkte elvene er det tatt prøver av surhet (pH), ledningsevne og temperatur. Målinger 

ble i de fleste tilfeller utført i felt med et multimeter, men enkelte sideelver mangler målinger på grunn 
av utstyrssvikt. Målinger ble utført nederst på anadrom strekning i den enkelte elvestreng. For alle 

vassdrag hvor kalsiuminnhold og fargetall ikke var kjent ble det samlet inn vannprøver som ble 

analysert for disse parameterne. I vassdrag der det ble observert utslipp ble det utført vannkjemiske 
målinger som var tilpasset antatt forurensningsproblematikk. Alle flaskeprøver som ble samlet inn ble 

analysert av det akkrediterte laboratoriet Eurofins, Bergen. I tillegg ble eksisterende vannkjemiske 

data i Vannmiljø (http://vannmiljo.klif.no/) og litteraturen gjennomgått, og nye målinger ble vurdert 
opp mot disse.  

 

KART 

Kart over vassdragene er tegnet i GIS. Anadrome vandringshindre, morfologiske inngrep, vanninntak, 

utslipp og elektrofiskestasjoner er tegnet inn på kartene basert på notater gjort i felt. I tillegg er 
kraftstasjoner som fjerner vann fra anadrom strekning inntegnet. 

 

VANDRINGSHINDRE 
Vandringshindre ble inndelt i to typer: permanente vandringshindre og temporære vandringshindre. 

Permanente vandringshindre er ikke passerbare for sjøaure, og definerer øvre grense for anadrom 

strekning. Temporære vandringshindre er ofte vannføringsavhengige, og kan redusere tilgang til deler 

av det anadrome arealet i år med ugunstig vannføring. Vurderingen av hva som utgjør et 
vandringshinder følger beskrivelser gitt i vannforskriften (DV 2009). For enkelte elver er det markert 

vandringshinder der flere mindre bekker kommer sammen, og enkeltbekkene oppstrøms samløpet 

anses for små til å være egnet for fiskeproduksjon.  
 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

For hver elv er det et kapittel som beskriver inngrep og påvirkninger som har betydning for 
vannforekomstens status i henhold til vannforskriften (DV 2009). Vannforskriften tar utgangspunkt i 

naturtilstanden til vassdragene, og tar hensyn til menneskelige inngrep som har ført til avvik fra 

naturtilstanden. Inngrepene deles i kategoriene hydrologiske og morfologiske inngrep. 

 
Eksempler på hydrologiske inngrep er vassdragsregulering, overføring av nedbørfelt og fjerning av 

vann på deler av elvestrekningen til vannkraft eller andre formål. Slike inngrep er beskrevet for hvert 

vassdrag, og det er gjort en skjønnsmessig vurdering av vassdraget/delvassdragets hydrologiske status 
i forhold til vannforskriften (som anbefalt i DV 2009). Vi har valgt å dele hydrologisk status inn i 

kategoriene “svært god” (uten hydrologiske inngrep), “god” (hydrologiske inngrep med ubetydelige 

negative konsekvenser for fisk), “moderat” (hydrologiske inngrep med små negative konsekvenser for 
fisk), “dårlig” (hydrologiske inngrep med betydelige negative konsekvenser for fisk) og “svært dårlig” 

(hydrologiske inngrep som har fjernet livsgrunnlaget for fisk). 

 

Det er også en tabell med morfologiske inngrep etter beskrivelse i vannforskriften (DV 2009). Her 
beskrives endring i elveløpets utforming (utretting o.l.), endring av bunnen i elven (plastring osv.), 

endring av bankene (flom- og erosjonssikring), endring i kantvegetasjon og endring i feltet som har 

morfologisk innvirkning i elven (flatehogst, jordbruksarealer osv.). For samlet vurdering av flere 
overlappende inngrep er metoden som beskrevet i DV (2009) benyttet. I korte trekk går denne ut på at 

samlet lengde av påvirket elv estimeres for hver inngrepsparameter, og at den parameteren som får 

dårligst status blir benyttet til å beskrive samlet morfologisk status for elvestrekningen. Beskrivelse av 

morfologisk status er basert på tabell 2, som er hentet fra DV (2009). 
 

Ettersom en del vassdrag har svært mange sidebekker, anses det ikke som hensiktsmessig å vurdere 

samtlige opp mot vannforskriften. Det er i hvert enkelt tilfelle gjort en skjønnsmessig vurdering av 
hvilke sidebekker som er “betydelige” eller “ubetydelige” sett i forhold til det totale 

http://vannmiljo.klif.no/
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produksjonspotensialet i vassdraget, og kun “betydelige” gytebekker er klassifisert etter systemet i 

tabell 2. Bekker som regnes som “ubetydelige” med tanke på vannforskriften er i mange tilfeller 

likevel vurdert med tanke på habitatforhold med betydning for fiskeproduksjon (se under). 

 
Om kantvegetasjon: Vi forventer at naturtilstanden vil være tett kantvegetasjon langs alle vassdrag, 

med unntak av i fossesprøytsoner, i myrer og på bratt berg. Manglende kantvegetasjon er ikke markert 

på vassdragskartene der dette anses å være naturtilstanden. 
 

Tabell 2. Klassegrenser for morfologiske inngrep, etter tabell 6.17 i DV (2009). Valg av grenseverdier 

holder seg tett til forslagene gitt i tabellen. 
 

Nr Gruppe Parameter Morfologisk status 

1 

Endring av elveløpets 
utforming i plan 
(kanalisering, utretting, 
rør/bekkelukning) 

Andel utrettet 0 % ≤ 10 % 
> 10-40 

% 
> 40-70 

% 
> 70 
% 

2 
Endring i bunnen av elven 
(inkl. fjerning av substrat) 

Lengde på endring i forhold 
til VF lengde 

0 % ≤ 10 % 
> 10-25 

% 
> 25-50 

% 
> 50 
% 

3 
Endring av bankene 
(Hovedsakelig flom- og 
erosjonssikring, også brokar) 

% lengde på sikringstiltak i 
forhold til VFs lengde 

0-5 % 
< 5-20 

% 

> 20-50 

% 

> 50 % 

(SMVF) 
 

4 Endring i kantvegetasjon 
Andel strekning med sterkt 
redusert kantvegetasjon 

≤ 10 

% 

> 10-20 

% 

> 20-40 

% 

> 40-60 

% 

> 60 

% 

5 
Endring i feltet som gir 
morfologisk innvirkning i 
elven 

Andel tette flater / 

jordbruksmark /flatehogst 

≤ 10 

% 

> 10-20 

% 

> 20-40 

% 

> 40-60 

% 

> 60 

% 

 

Under dette kapittelet blir inngrep vurdert i forhold til vanndirektivet, som tar hensyn til forventet 

naturtilstand og ikke om habitatet er egnet for fiskeproduksjon. Dette innebærer at et habitat som er 
uten inngrep vil score høyt på morfologisk status, selv om det ikke er gitt at området framstår som et 

godt produksjonsområde for fisk. 

 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 
Habitatkartleggingen med hensyn på fiskeproduksjon ble utført etter metoder beskrevet i Pulg mfl. 

(2011). Bekkearealet ble ved visuell inspeksjon delt inn i 4 mesohabitattyper: Gyteareal, stryk, renne 

og kulvert. Disse ble vurdert etter de 3 habitategenskaper som anses som mest vesentlig for 
fiskeproduksjon ved siden av vannkvalitet og temperatur: morfologi, substrat og kantvegetasjon. 

Kvaliteten til disse egenskapene ble gitt en verdi på skalaen 1 til 4, se tabell 3. Verdiene ble deretter 

summert og delt inn i 5 vurderingskategorier: 12-11 = svært gode habitatforhold for sjøaure, 10-9 = 
gode habitatforhold, 8-7 = moderate habitatforhold, 6-5 = dårlige habitatforhold og 4-3 = svært dårlige 

habitatforhold. En elvestreng ble ofte delt i flere segmenter; det er da i tillegg til verdier for de ulike 

segmentene gitt en samlet verdi for hele elvestrengen. Samlet verdi er oppgitt som et vektet snitt basert 

på arealene av de ulike segmentene. For samlet habitatverdi er klassegrensene for habitatforhold som 
følger: svært gode > 10,0 ≤ gode > 8,0 ≤ moderate > 6,0 ≤ dårlige > 4,0 ≤ svært dårlige. 
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Tabell 3. Vurderingsskjema for habitatkartlegging (etter Pulg mfl. 2011). 

 
Mesohabitattype  Habitategenskap  Vurdering av habitatkvalitet 

Gyteareal Morfologi 1 Dårlig egnet: v < 0,1 m/s eller v > 1 m/s, d < 5 cm 

 Typisk gytegrus 

dominerer 

substratet 

 2 Mindre egnet: v < 0,1-0,2 m/s eller v > 0,8-1 m/s, d < 5 cm 

 3 Egnet: v = 0,2-0,8 m/s, d = 5-10 cm 

  4 Velegnet: v = 0,2-0,8 m/s, d > 10 cm 

 Substrat 1 Dårlig egnet: F > 20 % eller pakket eller dekket med vegetasjon 

  2 Mindre egnet: F > 10 % eller delvis dekket med vegetasjon 

  3 Egnet: F < 10 % og delvis dekket med vegetasjon 

  4 Velegnet: F < 10 % og ikke dekket med vegetasjon 

 Kantvegetasjon 1 Lite: dekning 0-25 % 

 og døde trær 2 Middels: dekning 25-50 % 

  3 Mye: dekning 50-75 % 

  4 Tett: dekning 75 – 100 % 

Stryk Morfologi 1 Kanalisering med faste forbygninger uten hulrom - lite 
standplasser: skjul og hulrom på < 50 % av arealet 

 Gytegrus 

dominerer ikke 

 2 Kanalisering med løse stein eller lavt morfologisk mangfold - 

lite standplasser: skjul og hulrom på < 50 % av arealet 

 Dominerende 

vannhastigheter > 

0,3 m/s 

 Gradient > 0,3 % 

 3 Kanalisering med løse stein eller lavt morfologisk mangfold, 

mange standplasser: skjul og hulrom på 50-100 % av arealet  

 4 Høy morfologisk mangfold, naturlige bredder, mange 

standplasser: skjul og hulrom på 50-100 % av arealet 

 Substrat 1 Dårlig: bare fjell/steinblokker eller bare finsubstrat 

  2 Middels: fjell/steinblokker og rullestein 

  3 God: fjell/steinblokker, grus og rullestein/trær 

  4 Svært god: fjell/steinblokker, rullestein, trær og gytegrusflekker 

> 1m² 

 Kantvegetasjon 1 Lite: dekning 0-25 %  

  og døde trær 2 Middels: dekning 25-50 % 

  3 Mye: dekning 50-75 % 

  4 Tett: dekning 75-100 % 

Renne 

(Sakteflytende/Kulper) 

Morfologi 1 Kanalisering med faste forbygninger uten hulrom - lite 

standplasser: skjul og hulrom på < 50 % av arealet 

 Gytegrus 
dominerer ikke 

 2 Kanalisering med løse stein eller lavt morfologisk mangfold - 
lite standplasser: skjul og hulrom på < 50 % av arealet 

 Dominerende 

vannhastigheter < 

0,3 m/s 

 Gradient < 0,3 % 

 3 Kanalisering med løse stein eller lavt morfologisk mangfold, 

mange standplasser: skjul og hulrom på 50-100 % av arealet 

 4 Høy morfologisk mangfold, naturlige bredder, mange 

standplasser: skjul og hulrom på 50-100 % av arealet 

 Substrat 1 Dårlig: bare finsediment eller bare fjell 

  2 Middels: finsediment og rullestein/blokker/fjell/grus/trær 

  3 God: finsediment og rullestein og blokker/grus/trær 

  4 Svært god: finsediment og rullestein og grus og blokker/trær 

 Kantvegetasjon 1 Lite: dekning 0-25 % 

 og døde trær 2 Middels: dekning 25-50 % 

  3 Mye: dekning 50-75 % 

  4 Tett: dekning 75 – 100 % 

Kulvert  

 Vassdrag lukket 

   Ble vurdert på samme måte som stryk eller som renne, avhengig 

av gradient 

 F = finsedimentandel < 1 mm 
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UNGFISKPRODUKSJON 

I 18 av vassdragene ble det utført fiske med elektrofiskeapparat. All fisk som ble fanget ble 

artsbestemt, lengdemålt og deretter satt tilbake levende. Ungfisk ble delt i ulike aldersgrupper etter 

lengde. Det er relativt stor forskjell i ungfiskens vekst mellom elvene, og lengdegrensene mellom 
aldersgruppene baserer seg på observert lengdefordeling for hver enkelt elv. Fisk over 20 cm er utelatt 

fra lengdefordelingsfigurer og tetthetsestimater, da disse ofte vil være gytefisk. 

 
Tetthet av ungfisk beregnes ut fra én gangs overfiske. Det er antatt en fangbarhet på 45 % for årsyngel 

og 62 % for eldre ungfisk, som er gjennomsnittlig fangbarhet for disse to gruppene hos laks i en 

analyse av et stort elektrofiskemateriale utført av NINA (Forseth & Forsgren 2008). Dette gir et 
relativt grovt estimat, men det er vurdert som tilstrekkelig for formålet med denne undersøkelsen. 

 

Vurdering av tetthet 

Vanndirektivets veileder for klassifisering av miljøtilstand i vann (DV 2009) opererer med tettheter av 
ungfisk (lakseunger) for å vurdere tilstandsklasse. Siden laks- og sjøaureunger stort sett er 

konkurrenter om det samme oppveksthabitatet er samme klassegrenser benyttet i denne rapporten ved 

vurdering av tettheten av aureunger. I tilfeller der både aure og laks ble fanget ved elektrofiske er 
antall ungfisk av begge arter summert før vurdering av tilstandsklasse.  

 

Tabell 4. Fastsettelse av økologisk tilstand i forsurede elver basert på tettheten av ungfisk av laksefisk 
fordelt på yngel og eldre individ per 100 m² elveareal. Etter tabell 6.8 i DV (2009).  

 

Tilstandsklasse Svært god/God Moderat Dårlig/Svært dårlig 

Tetthet av yngel (alder: 0+) pr. 100m² >40* 15-40 <15 

Tetthet av eldre individ (alder ≥ 1+) pr. 100 

m² 
>15 10-15 <10 

* Klassegrensen mellom "Svært god" og "God" går ved 70 årsyngel per 100 m². 
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  RESULTATER OG DISKUSJON 
 

Her beskrives og diskuteres overordnede resultater og fellestrekk for de undersøkte vassdrag. En 
detaljert beskrivelse med data og kart for hvert enkelt vassdrag finnes i bak i denne rapporten. 

 

Totalt ble 28 vassdrag undersøkt. Alle eksisterende inngrep ble beskrevet for hele den anadrome 

strekningen som ble undersøkt, totalt 104 km. De undersøkte elvene hadde anadromt areal fra 618 m² i 

Grindeviksbekken til 207 962 m² i Granvinsvassdraget. Total anadromt areal som er kartlagt for 

inngrep er på 111 hektar (111 000 m²). For alle sideelver og mindre vassdrag er det gjennomført 

habitatkartlegging. Habitatkartlegging er utført på totalt 38 hektar. Totalt er 101 elver og sideelver 

kartlagt og 129 anadrome vandringshindre er kartfestet. I tillegg er det definert 29 temporære 

vandringshindre. 

 

Figur 3 Størrelse på de undersøkte vassdragene i kvadratmeter elveareal. Rød søyle indikerer 

områder i hovedelvene der det bare er kartlagt inngrep, mens grønn søyle viser areal som også er 

habitatkartlagt.  

 
Totalt ble nedbørfeltet til 58 av elvestrekningene fastsatt. Disse varierte fra 0,5 til 177,4 km², og 

gjennomsnittlig vannføring er estimert til mellom 0,029 m³/s (29 l/s) og 10,1 m³/s. Den laveste av de 

estimerte vinter eller sommer 5-persentilen varierte i vassdragene med kartlagt nedbørfelt fra 1,5 l/s til 
350 l/s. For sideelver uten kjent feltareal eller estimert vannføring er nedbørfeltene normalt mindre 

enn 1 km². En stor andel (ca. 50 %) av de kartlagte sideelvene har dermed svært små nedbørfelt. I 

mange av disse kan det ikke utelukkes at vannføring i tørkeperioder er så liten at det er sterkt 

avgrensende for elvenes produksjon.   
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HABITATTYPER OG HABITATKVALITET FOR FISK  

 

 

Habitattyper 
Til sammen ble 38 ha elveareal habitatkartlagt i de undersøkte vassdragene. Av dette utgjør gyteareal 

3 %, renne utgjør 5 %, mens strykstrekninger utgjør 92 % av arealet. Rør og kulvert utgjorde til 

sammen 0,1 % av kartlagt areal. Av strykstrekningene er 11 % i habitatkategori 4 for substrat, som har 
et relativt høyt innslag av gytesubstrat (figur 2).  

 

 
 

 

 

 
 

Figur 4. Fordeling av 

mesohabitattypene  
i de kartlagte vassdragene. 

Strykstrekningene er her delt inn i 

stryk med substratverdi 1-3, og stryk 
med høyt innslag av gytesubstrat 

("stryk 4"). 

 

 
 

Habitatkvalitet for fisk 

Det habitatkartlagte elvearealet varierte fra 618 m² i Grindeviksbekken til 54 383 m² i Blåelva. Samlet 
sett utgjorde “svært dårlige” habitatforhold 1 % av totalt areal i de undersøkte vassdragene. “Dårlige” 

og “moderate” habitatforhold dekket hhv 13 og 24 % av arealet, “gode” habitatforhold dekket 46 % av 

arealet, mens det var “svært gode” habitatforhold på 16 % av arealet.  

 
 

 

 
 

 

 
Figur 5. Fordeling (%) av 

habitatkvalitet i de kartlagte 

vassdragene. Totalt kartlagt areal er 

på 38 hektar. 
 

 

 
Habitatkvaliteten “svært dårlig” ble registrert i totalt 10 vassdrag. Størst andel utgjorde habitattypen i 

Tørvikvassdraget, der den utgjorde 11 % av det anadrome arealet i vassdraget. Det kan være verdt å 

merke seg at det meste av arealet som fikk “svært dårlig” habitatkvalitet i dette vassdraget ikke var 
påvirket av inngrep med betydning for habitatkvaliteten. Blåelva representerer over 59 % av alt areal 

som er vurdert som “dårlig” i de undersøkte vassdragene, men det gjøres oppmerksom på at Blåelvas 

vanndekte areal etter regulering er langt mindre enn oppgitt i figur 6.   

 

 

 

Habitattype

Gyte (3 %)

Renne (5 %)

Stryk 1-3 (81 %)

Stryk 4 (11 %)

Kulvert/rør (0,1 %)
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Figur 6. Fordeling av habitatkvalitet (m²) i habitatkartlagt del av hvert av de 28 vassdragene. 

 

Habitattypen “moderat”, som utgjør 27 % av totalt undersøkt areal, ble påvist i alle vassdragene med 
unntak av i Erdalselva i Eidfjord, som i sin helhet ble vurdert å ha “god” habitatkvalitet (figur 6). 77 

% av alt areal med “svært god” habitatkvalitet er fordelt på fire vassdrag; Botnaelva, Mundheimselva, 

Strandadalselva og sidebekker til Uskedalselva. 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

 
Inngrep og påvirkninger er delt i tre kategorier; vannkjemiske, morfologiske og hydrologiske: 

 

Vannkjemi 

De vannkjemiske påvirkningene er ulike typer av forurensning. I de fleste tilfeller dette ble registrert 
var det direkte tilførsler fra jordbruk med betydelig lokal økning i konsentrasjoner av næringsstoffer, i 

de fleste tilfeller hadde disse utslippene trolig mindre å si for hele vassdraget. Mer diffus avrenning fra 

jordbruksland er vanskeligere å fange opp, men ble vurdert som påvirkning i en del vassdrag. 
Avrenning fra fyllinger og kloakk er også aktuelle vannkjemiske påvirkninger som er registrert. 

Samlet ble det registrert relativt få utslipp; totalt 11 punktutslipp fordelt på 7 av vassdragene ble 

registrert og kartfestet. Av elvestrekningene som ble undersøkt var det bare én elvestrekning i 
Ådlandsvassdraget som fikk “svært dårlig” status med hensyn på vannkvalitet. Totalt 1,7 % av 

elvelengdene hadde “dårlig” vannkjemisk status, mens 5 % hadde “moderat” status. Resten av elvene 

hadde “god” eller “trolig god” vannkjemisk status med hensyn på forurensning og lokale tilførsler 

(figur 7).  
 

 

 
 

 

 

 
Figur 7. Fordeling (% av elvelengde) 

av vannkjemisk status i de kartlagte 

vassdragene. 
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Morfologi  

De morfologiske inngrepene deles i flere kategorier, der forbygninger langs elvebredden og fjerning 

av kantvegetasjon er de absolutt vanligste, men plastring av elvebunnen, bekkelukking (rør) og 

kunstige vandringshindre er også påvist. Alle de undersøkte vassdragene har morfologiske inngrep.  
 

Når det gjelder fjerning av kantvegetasjon slår denne ofte ut som en faktor som har stor betydning for 

morfologisk status i forhold til Vanndirektivet. Kantvegetasjon kan ha en viss betydning for fisken ved 
å gi skjul, skygge og nedfall av insekter, men etter vår vurdering har fjerning av kantvegetasjon 

generelt mindre betydning for ungfiskproduksjonen enn de andre inngrepskategoriene som her er 

kartlagt. Samtidig har kantvegetasjon sannsynligvis en vel så stor betydning som habitat for en rekke 
spesialister av dyr og planter som har dette som et viktig leveområde. Kantvegetasjon langs elver er 

også ofte viktige korridorer som gjennom åpent landskap binder sammen andre viktige habitatområder 

og forenkler spredning hos dyr og planter. Kantvegetasjon er gitt en viss beskyttelse gjennom Lov om 

vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 11. Gjenoppretting av kantvegetasjon er et tiltak som 
relativt ofte blir foreslått, fordi kostnadene ved et slikt tiltak er små, og fordi øvrig flora og fauna vil 

ha stor gevinst av en slik tilbakeføring.  

 
Forbygninger langs bredden er som oftest etablert som erosjonssikring, og reduserer og hindrer 

naturlige elvemorfologiske prosesser. Erosjonssikringers betydning for fiskeproduksjon og andre 

miljøparametre avhenger av avstand til elvebredden og fysisk utforming. I hht. Vannforskriften er det 
ikke gitt rom for å vurdere utformingen av slike elveforbygninger ved kvantifisering av inngrep i 

vassdrag, mens det i forhold til habitatkvalitet for fisk er gjort slike vurderinger. Dette innebærer at en 

rullesteinsforbygning med varierende substrat eller flomsikring langt fra naturlig elvebredde er 

kvantifisert som fysisk inngrep etter vannforskriften. Likevel kan habitatkvalitet for fisk på slike 
områder bli vurdert som god. Dette, sammen med relativt store kostnader og betydelige ulemper for 

eksempel for jordbruk, er årsakene til at fjerning av forbygninger relativt sjeldent er nevnt i foreslåtte 

tiltak for å øke fiskeproduksjonen. For å tilbakeføre elven til naturlig hydrologisk og biologisk tilstand 
ville likevel fjerning av slike forbygninger være ønskelig.   

 

For de 28 undersøkte vassdragene ble det totalt registrert over 800 ulike inngrep, der forbygning og 

fjerning av kantvegetasjon utgjør totalt 749 av disse. Det er også disse inngrepene som hadde absolutt 
størst utstrekning. Samlet lengde av forbygningene som ble registrert var på 53 679 m. Av rør som på 

grunn av utstrekning eller utforming ble ansett som betydelige hindre for produksjon og/eller 

oppvandring av fisk ble det registrert totalt 21 stykker, fordelt på 9 av vassdragene. Plastring eller 
tetting av elvebunnen er ofte et svært uheldig inngrep for fiskeproduksjon, og totalt ble det registrert 

27 plastrete/støpte bunnområder med en total utstrekning på 720 meter. Samlet sett utgjør disse 

inngrepene små areal, men er i enkelte tilfeller foreslått fjernet pga. produksjonsbegrensning, men vel 
så ofte fordi disse i mange tilfeller er oppvandringshindringer.    

Figur 8. Fordeling av morfologiske inngrep (m) samlet i de 28 kartlagte vassdragene. 
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De morfologiske påvirkningene gjør at 9 % av total elvelengde får “svært dårlig” status, mens 27 % 

får “dårlig” og 28 % får “moderat” status. De resterende 36 % får “god” eller bedre status i hht.  

morfologiske inngrep.   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figur 9. Fordeling (% av elvelengde) 

av morfologisk staus i de kartlagte 
vassdragene. 

 

 
 

 

 
 

Hydrologi 

Hydrologiske påvirkninger finnes i 18 av de 28 vassdragene som ble undersøkt. I antall meter elv var 

over halvparten av de 10 milene med anadrom strekning som inngår i denne undersøkelsen påvirket av 
hydrologiske inngrep. Det er primært uttak av vann til vannkraftverk som utgjør 

hovedpåvirkningstypen. Andre typer hydrologiske påvirkninger er vannuttak til drikkevannsforsyning 

og til settefiskanlegg. I elvene var statusen “god” for 29 % av total elvelengde, hvilket innebærer 
relativt små inngrepe, og reduksjon i fiskeproduksjon er antatt å være ubetydelig. 11 % av de 

påvirkede elvelengdene hadde “moderat” status, og 12 % hadde “dårlig” status med hensyn på 

hydrologiske inngrep. Ingen vassdrag kom i kategorien “svært dårlig” hydrologisk status, som 

innebærer regulering som har fjernet livsgrunnlaget for fisk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Fordeling (% av 

elvelengde) av hydrologisk tilstand i 
de kartlagte vassdragene. 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet påvirkning 

Ved å samle de registrerte vannkjemiske, morfologiske og hydrologiske inngrepene, og la den 
påvirkningen som gir dårligst status telle, får totalt 9 % av elvelengdene “svært dårlig” status. 29 % 

har “dårlig status” og 37 % har “moderat” status, mens de siste 25 % har “god” eller bedre status. For 
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tilstand dårligere enn “god” var morfologiske forhold avgjørende for statusplassering i 78 % av 

tilfellene, mens hydrologiske forhold var avgjørende i 15 % av tilfellene.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Fordeling (% av 
elvelengde) av samlet påvirkning i de 

kartlagte vassdragene. 

 

 

 

 

 

 

Ungfisk 

I mange av vassdragene som inngikk i denne undersøkelsen skulle det ikke utføres 
ungfiskundersøkelser. Totalt ble det elektrofisket på 37 ulike stasjoner. Det ble elektrofisket i områder 

med habitatverdi fra 5-12, og habittatypene gyteområde og strykstrekninger var representert. Det lave 

fokuset på ungfiskregistreringer i undersøkelsesopplegget gjør det vanskelig å analysere materialet i 

særlig grad, men noen enkle sammenstillinger ble foretatt.  
 

Det klareste resultatet kom i forholdet mellom fordeling av årsyngel og eldre fisk på hhv. gyte- og 

strykstrekningene. Det var betydelig høyere tetthet av årsyngel på gyteområder enn det som ble 
registrert på strykstrekninger, mens det var omtrent samme tettheter av ungfisk eldre enn årsyngel på 

strykstrekningene kontra gyteområdene. Det ble ikke registrert noen gode sammenhenger mellom 

habitatverdi og tetthet av ungfisk (tabell 5), men antall stasjoner som representerer hver habitatverdi 

er få, og resultatet trenger ikke representere det en ville funnet for et større materiale.   
 

 

Tabell 5. Gjennomsnittlig tetthet av aure per 100 m², fordelt på årsyngel (0+), eldre ungfisk (≥1+) og 
samlet på gyteområder og strykstrekninger i forhold til habitatverdien. 

 

Habitatverdi 

(antall) 

Årsyngel 
 

Eldre ungfisk 
 

Totalt 

Gyteomr. Stryk 
 

Gyteomr. Stryk 
 

Gyteomr. Stryk Samlet 

5 (1)   61      28  
  

89  89  

6 (1)   9  
 

  23  
  

32  32  

7 (4) 222  135  
 

81  15  
 

303  150  188  

8 (7) 135  66  
 

31  19  
 

167  85  112  

9 (5) 422  153  
 

0 23  
 

422  176  258  

10 (12) 178  83  
 

16  39  
 

194  122  132  

11 (6) 50  37  
 

26  92  
 

76  129  108  

12 (1) 68  
  

49  
  

117  
 

117  

Totalsnitt 158  83    33  36  
 

190  119  139  

 
 

Når en ser på tettheten av ungfisk i forhold til verdien av de ulike habitatelementene er det en tendens 

mot økende tetthet av ungfisk med økende morfologisk verdi, og med økende substratverdi (tabell 6). 
For tettheten av aure i forhold til vegetasjon er det derimot en avtakende tendens med økende 

vegetasjonsverdi, men dette er trolig et resultat av tilfeldigheter grunnet få el-fiskestasjoner. 
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Tabell 6. Gjennomsnittlig tetthet av aure per 100 m², fordelt på gyteomåder, strykstrekninger og totalt 

i forhold til verdien av habitatselementene. 

 

 Morfologi 
 

Substrat 
 

Vegetasjon 

Verdi Gyteomr. Stryk Totalt 
 

Gyteomr. Stryk Totalt 
 

Gyteomr. Stryk Totalt 

1 
        

257  239  250  

2 
 

49  49  
 

303  39  77  
 

286  130  156  

3 136  155  148  
 

240  147  162  
 

32  102  95  

4 281  127  173  
 

148  170  157  
 

144  83  109  

Totalt 190  119  139  
 

190  119  139  
 

190  119  139  

 

 

TILTAK 

 

Avhengig av eksisterende situasjon i de ulike vassdragene er det i rapporten foreslått mange 
forskjellige tiltak. Det blir her gjort en kort og generell gjennomgang av de ulike tiltakene. Alle 

tiltakene er listet opp i Vedleggstabell A. 

 
 

Vandringsvei og fiskepassasjer 

For at potensialet for fiskeproduksjon i et vassdrag skal bli benyttet er det viktig at oppvandrende 

laksefisk kommer til hele det anadrome arealet for å gyte. Spesielt viktig er det at anadrom fisk kan 
komme til og gyte i de øvre delene av vassdraget, siden det er lettere for ungfisk å spre seg nedover 

enn oppover i vassdraget. Også bruken av vassdraget for ungfisk er avhengig av barrierer i 

vassdragene. Det er i denne rapporten i hovedsak beskrevet tiltak som letter oppgangen av gytefisk. I 
en del vassdrag er det naturlige eller unaturlige vandringshindre. I flere tilfeller er det tilstrekkelig å 

fjerne enkle hindringer som gjerder eller andre mindre stengsler i elven. 

 
Rør under veier er flere steder ansett som vandringshindre. Slike hindringer kan i mange tilfeller 

fjernes ved å heve vannstanden med terskler like nedstrøms utløpet av røret. Sike terskler bør utformes 

med fall på mindre enn 0,5 m, gjerne mindre enn 0,3 m. Dersom vannstanden må heves mer enn dette 

kan flere etterfølgende terskler etableres. Enkelte rør med stort fall vil det være riktig å fjerne helt og 
erstattes med kulverter med naturlig elvesubstrat, eventuelt i kombinasjon med terskler.  

 

Påfølgende terskler kan også benyttes for å lette fiskens oppvandring forbi mindre fall. Tersklene må 
tilpasses naturlig oppvandringsvannføring i elvene, som ofte er mellom middelvannføring og 1-års 

flom (Pulg mfl. 2011), men også være utformet til å tåle større flommer. Detaljer om utforming av 

slike tiltak er bl.a. beskrevet i DN (2002) og i Pulg mfl. (2011). Enkelte steder er det også nødvendig å 

etablere større fiskepassasjer, og råd om utforming av slike er bl.a. beskrevet i Grande (2010). 
 

Utrettinger og bekkelukking 

Det er registrert noen bekkelukkinger med betydning for fiskeproduksjon i dette prosjektet. Det er i 
tillegg registrert en del kortere rør under veier, men dersom disse ikke er oppvandringshindre for fisk 

er disse ikke foreslått åpnet eller endret siden arealbeslaget er svært begrenset og tiltak vil være 

omfattende og gi liten produksjonsøkning. Det er sannsynlig at det i en del av elvene har vært utført 
utrettinger i tidligere tider som en ikke lenger har kjennskap til. For enkelte større og betydelig 

produksjonsbegrensende utrettinger er det gjort forslag til tiltak. Dette gjelder også i noen vassdrag 

med lengre og betydelige bekkelukkinger der gjenåpning er foreslått. Ved gjenåpning eller 

tilbakeføring til naturlig bekkeløp bør elven etableres med et mest mulig naturlig bunnsubstrat og 
heterogeniteten i substratet bør være stor. Elvebreddene bør være mest mulig naturlig og det bør være 

plass for kantvegetasjon langs bredden.  
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Forbygninger og kantvegetasjon 

De to vanligste inngrepene langs de undersøkte vassdragene er forbygninger av elvekantene og fjernet 

kantvegetasjon. I forhold til vassdragets status i vanndirektivet er dette to viktige faktorer, men de er 

også viktige i forhold til habitatverdi for aure. Å la kantvegetasjon gro til vil i mange vassdrag være et 
svært enkelt tiltak som i løpet av noen år vil endre status for mange av de undersøkte vassdragene. For 

å framskynde denne prosessen kan beplanting langs elvebredden utføres. Behovet for utbedring av 

forbygninger vil variere i forhold inngrepets karakter. Forbygninger av typen støpt betong gir dårlige 
forhold og større behov for tiltak enn forbygninger med uregelmessige steinsettinger med varierende 

substrat. For biologiske prosesser ville det være ideelt å fjerne alle forbygningene. I mange tilfeller 

virker dette lite realistisk siden forbygningene ofte er en forutsetning for mye av infrastrukturen og 
aktivitet rundt vassdraget, f.eks. veier, bebyggelse og landbruk. I slike tilfeller vil det være gunstig å 

erstatte de mest uheldige forbygningene med forbygninger som gir mer morfologisk variasjon og skjul 

for fisk.  

 

Minstevannføring og vanndekt areal 

Flere av vassdragene som er undersøkt er påvirket av regulering og mange av vassdragene har fått 

redusert vannføring. I flere av disse vassdragene er det foreslått at det etableres minstevannføring. 
Nivået på minstevannføringen må tilpasses vassdraget og elveløpets form, og eventuelle eksisterende 

eller nye tiltak for å øke vanndekt areal (Størset 2012). Slike tiltak kan f.eks. være ulike former for 

terskler. Terskler kan også være å regne som inngrep i en elv, men de positive virkningene kan likevel 
være så gunstige at dette er et inngrep man foretrekker. Det er imidlertid viktig å være klar over at 

terskler over tid ofte endres gjennom sedimenttransport og flommer, og en må være forberedt på at 

slike terskler vil trenge vedlikehold. 

 
I tillegg til at minstevannføring sikrer vanndekning er det også viktig at det er en tilstrekkelig 

vannføring for at fisk kan vandre opp i elvene, men også dette vil variere med substrat, helning og 

utforming av elven. Siden det er stor variasjon mellom vassdragene er det vanskelig å tallfeste 
størrelsen på vannføringen som vil gi et tilstrekkelig vanndekt areal og behovet for vanndekning og 

vannføring vil variere gjennom året er det ikke gitt tallfestet forslag om minstevannføring i denne 

rapporten. 

Et utgangspunkt for minstevannføring er ofte alminnelig lavvannføring eller 5-persentilvannføringen i 
vassdraget. I norske vassdrag vil dette ofte være mellom 6 og 12 % av normalvannføringen, men kan i 

enkelte tilfeller være mer enn 20 % av normalvannføringen. Størrelsen på beregnet lavvannføring i et 

vassdrag vil altså variere mye i forhold til gjennomsnittsvannføringen i et vassdrag, og kan bare brukes 
som et veiledende nivå. For å optimalisere minstvannføringsbehovet vil det derfor være fornuftig å 

kartlegge vanndekningen i de aktuelle vassdragene i forhold til vannføringsmålinger. Vanndekning 

kan beregnes ved fotodokumentasjon eller måling av transekter og vanndekning i elvene ved ulike 
kjente vannføringer.  

 

Utbedring av gyteareal  

Utbedring av gyteareal er foreslått i noen av vassdragene. Mangel på gyteareal skyldes som oftest 
mangel på egnet gytesubstrat i de undersøkte elvene, for et fåtall skyldes det stor innblanding av 

finstoff. Manglende gytesubstrat forekommer i en del bratte vassdrag med ustabilt elvebunn og store 

flommer eller stort fall. Tilrettelegging av egnede gyteområder i slike vassdrag kan være vanskelig, 
siden sedimentene er i stadig bevegelse. Et alternativ kan være å etablere terskler hvor 

vannhastigheten er lavere og det er mulig å få gytegrus til å ligge mer stabilt. Det er imidlertid svært 

utfordrende å etablere stabile terskler i denne type elver, og en må regne med at det relativt ofte må 
utføres vedlikehold på tersklene.  

 

Dersom en utplasserer gytesubstrat i områder der massene ikke blir liggende stabilt kan en få fisk til å 

gyte på slike kunstige områder om høsten, og så kan en risikere at hele gyteområdet blir spylt vekk i 
neste flom. Det kan derfor ofte være gunstig å plassere ut gytegrus relativt lang tid før gyting, slik at 
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massene som legges ut har vært gjennom en flom før gyting finner sted. For detaljer om aktuell 

substrattype, vanndyp, vannhastighet og utforming av gyteområder vises det til Pulg mfl. (2011). 

 

 
Tabell 7. Liste over de 10 tiltakene som vi ser som de viktigste for å øke smoltproduksjonen i de 

undersøkte vassdragene. For ytterligere detaljer om tiltakene se beskrivelsene av hvert enkelt 

vassdrag og vedleggstabell A. 
 

Prioritet Vassdrag Tiltak 

1 5   Granvinsvassdraget Redusere røyebestanden  i Granvinsvatnet 

2 18 Rosendalsvassdraget - Melselva Minstevannføring og inntaksendring 

3 22 Hellandsvassdraget Trapp 

4 23 Blåelva Minstevannføring og utlegging av gytegrus 

5 1   Sima Minstevannføring  

6 18  Hatteberg Eggutlegging ovenfor anadrom strekning 

7 19 Guddalselva Tilbakeføre til naturlig elveløp  

8 17 Austrepollelva Minstevannføring  

9 2   Erdalselva Terskler, gytegrus og minstevannføring 

10 25 Melandselva To trapper 
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1  SIMA 
 
Sima (Simadalselva) ligger i Simadal i Eidfjord kommune. Anadrom strekning er 4,25 km lang, og 4 

sideelver regnes her som del av anadromt areal (Skredåni og bekk A-C, avmerket i figur 1.1).  

Vassdragets nedbørfelt er på 146,0 km², hvorav 62 % ligger over tregrensen, inkludert 24 % som er en 
del av Hardangerjøkulen. Vassdraget er kraftig regulert, og 111 km² av feltet er fraført til Sy-Sima 

kraftverk (Sandven mfl. 2009). Etter skadeflom på 1930-tallet ble nedre deler av hovedelven rettet ut 

og forbygd (Arnekleiv 2012).  

 
 

Sima er kategorisert som en svært kalkfattig, klar elv av små-middels størrelse (Vann-nett 

17.02.2013). Samlet miljøtilstand for elven er satt til “dårlig” på grunn av vannkraftsregulering og 
lakselus i fjorden utenfor. Sjøaurebestanden i elven er oppført som “spesielt hensynskrevende” på 

grunn av fysiske inngrep og regulering (Lakseregisteret 22.02.2013). Sima har i dag ingen stabil, 

selvreproduserende laksebestand. 
 

Tabell 1.1. Vassdragsbeskrivelse av Sima. Feltparametere er oppgitt uten fraførte delfelt, og feltareal 
og middelvannføring er hentet fra Sandven mfl. (2009). 

Nr Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

050.4Z 35 1485 2,1 4250 67365 

 

Den offisielle fangststatistikken for Sima er mangelfull, og tyder på varierende grad av 
innrapportering. Fangstene har generelt vært lave for både sjøaure og laks, med totalt 48 kg fisk i 1978 

som høyeste registrerte fangst. Største fangst av sjøaure i perioden 1968 til 2012 var 40 kg (1969), og 

største fangst av laks var 26 kg (2011). Fangstinnsatsen har imidlertid sannsynligvis vært svært 
variabel grunnet usikker vannføring i fiskesesongen (Sandven mfl. 2009). 

 

Ved årlige gytefisktellinger i perioden 2002 til 2011 har antall observerte sjøaure variert mellom 77 og 

244 (Statkraft 2010; Skår mfl. 2012), og et anslått gytebestandsmål på 2-4 egg/m² var nådd de fleste år 
(Skår mfl. 2012). Antall observerte villaks varierte i perioden 2005 til 2011 mellom 1 og 25 (Skår mfl. 

2012). I år 2000 ble det observert 532 sjøaure ved gytefisktelling i Sima (Barlaup & Halvorsen 2000), 

hvilket kan indikere lavere sjøoverlevelse i den siste perioden. 
 

 

VANNKVALITET 

Målinger utført i Sima i 2007 og 2008 viser at det er gode vannkjemiske forhold for fisk i elven 

(Sandven mfl. 2009). Vassdraget har sannsynligvis ingen problemer med forsuring, og liten organisk 

belastning. 
 

Målinger utført i Simas sideelver 27. august 2012 indikerer også gode vannkjemiske forhold for aure 

og laks (tabell 1.2). De fleste sideelvene stammer i hovedsak fra oppkomme av grunnvann, og er 
kalde sommerstid. 

 

Tabell 1.2. Vannkjemi i Simas sideelver. 

Elv Dato Surhet 

pH 

Konduktivitet 

mS/m 

Temperatur 

(°C) 

Skredåni 27.08.2012 7,0 4,1 10,0 

Sopphaugsbekkken 27.08.2012 6,7 1,8 6,5 
Bekk A 27.08.2012 6,3 2,4 6,1 

 

Det er ingen registreringer for vassdraget i Vannmiljø (22.03.2013). 
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Simadalsvassdraget ble regulert i perioden 1973-79, og det opprinnelige nedbørfeltet på 146 km² er i 

dag redusert til 35 km² (Sandven mfl. 2009). Rembesdalsvatnet (1,3 km², 905 moh.) er 
reguleringsmagasin, og det er i tillegg vanninntak i Skytjedalselva, Skredåni og et lite tjern like øst for 

Rembesdalsvatnet. Gjennomsnittlig årsvannføring er i dag 23 % av den opprinnelige, med lavest 

vannføring vinterstid (Sandven mfl. 2009). Regulanten er ikke pålagt slipp av minstevannføring. 

Vannføringsberegninger basert på vannstandsmålinger frem til 1989 viser at gjennomsnittlig 
vannføring er lavest i mars, med 110 l/s (Sandven mfl. 2009). Laveste registrerte vannføring basert på 

logging av vannstand i 2010-11 var tilnærmet null (Skår mfl. 2012). 

 
Reguleringen har medført en betydelig reduksjon i vanndekt areal i Sima, med fare for tørrlegging av 

gytegroper og økt dødelighet av ungfisk som følge av stranding vinterstid som mulige negative 

effekter. Sideelvene på anadrom strekning består i hovedsak av grunnvann, og har derfor trolig noe 
redusert vannføring etter reguleringen av hovedelven. Øvre del av Skredåni er overført til Sy-Sima 

kraftverk, og nedre del av elven fylles i dag nesten utelukkende av grunnvann. 

 

Morfologiske inngrep 
 

Hovedelva ble etter skadeflom på 1930-tallet rettet ut og forbygd i nedre deler (Arnekleiv 2012). 

Elvearealet ble etter dette betydelig redusert. Med tanke på de lave vannføringene som er i elven etter 
regulering, vil en samling av vannføringen til et mer begrenset areal kunne være fordelaktig, i tillegg 

er forbygningene utført med hetrogene lag av rullestein som gir relativt gode forhold for fisk. I 

2003/2004 ble det etablert ulike typer terskler på de nederste 1,2 km av elva, disse har gitt bedret 
gyteforhold og økt vanndekt areal i perioder med lite vann. Med unntak av de dypeste tersklene som er 

delvis fylt opp av finsedimenter ser disse tiltakene ut til å ha fungert etter hensikten (Arnekleiv 2012).  

 

I Selgjerdsbekken og Skredåni er kantvegetasjonen fjernet langs det meste av bekkene, utover dette 
er det ikke registrert inngrep av betydning i de undersøkte sidebekkene. 

 

 
Figur 1.1. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre nedre del av anadrom 
strekning i Sima. 
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Tabell 1.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 
og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elvestreng Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

Sima 4250 10-40 ≤ 10 0-5 ≤ 10 ≤ 10 God* 

Sopphaugsbekken 390 0 0 0-5 ≤ 10 ≤ 10 svært god 

Bekk A 280 0 0 0-5 ≤ 10 ≤ 10 svært god 

Selgjerdbekken 230 0 0 0-5 > 60 ≤ 10 svært dårlig 

Skredåni 450 0 0 0-5 > 60 ≤ 10 svært dårlig 

* Morfologisk status er her vurdert som god på trass i betydelige inngrep, siden disse er tilpasset et nytt 

vannføringsregime, se tekst over.  
 

Skredåni og Selgjerdsbekken gis her “svært dårlig” morfologisk status, men det gjøres oppmerksom på 

at dette utelukkende kommer av manglende kantvegetasjon. Bortsett fra dette er elvene uberørt, og har 

gode habitatforhold for fisk. 

 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUKSJON 

Sopphaugsbekken kommer i hovedsak ut fra et grunnvannsoppkomme, og renner relativt rolig på 

mesteparten av den anadrome strekningen. Bunnsubstratet har parti med dominans av gytegrus, det er 

et noe høyt innslag av finsubstrat i enkelte parti. Mye døde trær i elven gir skjul, men kan være 
vanskelig å passere for oppvandrende fisk ved enkelte vannføringer.  Bekken har samlet sett gode 

forhold og er brukbart egnet for sjøauregyting. Siden elven er dominert av grunnvannstilsig er 

vanntemperaturen svært lav gjennom hele sommeren, og sannsynligvis relativt høy om vinteren.  

A) Sopphausbekken 

 

B) Bekk A 
 

C) Selgjerdsbekken D) Skredåni 

Figur 1.2. A) Sopphaugsbekken, har rikt med kantvegetasjon og mye dødt trevirke i elven. B) Bekk A 

kommer fra et grunnvannsoppkomme, har stabil vannføring, men stort sett bare sand som 

bunnsubstrat. C) Over Selgjerdsbekken går kraftledning, kantvegetasjonen blir derfor fjernet med 

jevne mellomrom D) Skredåni er en elv med variert substrat og morfologi, men trær og busker er 
fjernet langs det meste av elveløpet.  
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Bekk A Kommer fra et grunnvannsoppkomme, store deler av strekningen har en høy andel av 

finsubstrat, noe som trekker habitatverdien ned for denne elven. Oppvandring fra hovedelven kan være 
vanskelig i perioder med liten vannføring.  

 

Selgjerdsbekken er sterkt påvirket av grunnvannstilsig, substratet er varierende og gir relativt fine 
oppvekstforhold for fisk.   

 

Skredåni er også påvirket av grunnvannstilsig, elven har varierende bunnsubstrat som gir gode gyte 

og oppvekstforhold for fisk. Kantvegetasjonen er imidlertid fjernet langs store deler av elven, i noen 
partier er dette delvis erstattet av sekundærvegetasjon.  

 

 
Figur 1.3. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre øvre del av anadrom strekning 
i Sima. 

 

Tabell 1.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for undersøkte elvesegment i Sima. Segmentene er 
avmerket i figur 1.3 og 4.  

Elv Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Sopphagen 1 Stryk 4 2 4 10 god 453 

 2 Gyte 3 3 4 10 god 120 

 3 Stryk 3 2 4 9 god 238 

 Totalt  3,6 2,1 4,0 9,7 god 813 

Bekk A 1 Stryk 4 2 4 10 god 40 

 2 Renne 2 2 4 8 moderat 391 

 3 Stryk 2 2 4 8 moderat 404 

 Totalt  2,1 2,0 4,0 8,1 moderat 837 

Selgjerd 1 Stryk 3 3 1 7 moderat 784 

Skredåni 1 Stryk 4 4 1 9 god 398 

 2 Gyte 4 3 1 8 moderat 271 

 3 Stryk 4 4 2 10 god 641 

 4 Gyte 2 3 1 6 dårlig 208 

 5 Stryk 4 4 1 9 god 128 

 Totalt  3,7 3,7 1,4 8,8 god 1649 

Hovedelv        62538 

Sima Totalt       65837 
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Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

Sima er sommerkald (Sandven mfl. 2009), noe som vil legge en naturlig begrensning på produksjonen 
av laks. Tidvis svært lav vannføring som følge av regulering, spesielt vinterstid, har trolig redusert den 

naturlige ungfiskproduksjonen i Sima. Alle sidebekkene er sterkt påvirket av grunnvannstilsig, noe 

som gir lave sommertemperaturer og høye vintertemperaturer, dette kan være noe begrensende for 
fiskeproduksjonen. Vanntilførselen renner gjennom morener med mye finsediment, og flere av 

sidebekkene har mye finstoff avsatt på elvebunnen.  

 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Det ble elektrofisket ved fire til fem stasjoner i Sima hvert år i perioden 2007 til 2011 (resultater 
sammenfattet av Skår mfl. 2012). For aure varierte gjennomsnittlig etsimert tetthet av årsyngel fra år 

til år mellom 17,2 og 52,4 individer per 100 m², mens gjennomsnittlig etsimert tetthet av eldre ungfisk 

varierte mellom 22,0 og 30,5 individer per 100 m². For laks varierte tetthetsestimatene mellom 0,8 og 
14,5 per 100 m² for årsyngel, og mellom 3,1 og 26,9 per 100 m² for eldre ungfisk. For aure og laks 

summert tilsvarer de estimerte tetthetene fra år til år tilstandsklasse “moderat” til “god” for årsyngel og 

“god” til “svært god” for eldre ungfisk. 

 
I forbindelse med feltundersøkelsen høsten 2012 ble det observert bekkerøye (Salvelinus fontinalis) i 

Sopphaugsbekken, og det ble utført kvalitativt elektrofisk like nedenfor vandringshinderet for å 

bekrefte dette. Det ble fanget 7 bekkerøye og 5 aure under noe vanskelige forhold i en dyp høl, og det 
ble derfor ikke gjort kvantitative estimater basert på denne fangsten. Det har ikke vært mulig å finne ut 

hvor denne bekkerøyen stammer fra.  

 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 
Vurdering av Sima, vann-ID 050-6-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er "god" eller bedre 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha "moderat" status 

 Morfologiske påvirkninger har "god " status 

 

Vurdering av Sopphaugsbekken, del av vann-ID 050-78-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha "god" status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 

Vurdering av Bekk A, del av vann-ID 050-78-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha "god" status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderat” 

 
Vurdering av Selgjerdsbekken, del av vann-ID 050-78-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha "god" status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderat” 

 

Vurdering av Skredåni, vann-ID 050-23-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha "moderat" status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “god” 
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Hovedelven er uten minstevannføring, det er tidligere foreslått en minstevannføring på 300 l/s hele 

året. Med bakgrunn i de omfattende morfologiske tilpasningene som er gjort for å tilpasse elven en 

lavere vannføring enn det som er naturlig støtter vi dette forslaget, og anser det som det viktigste 
tiltaket for å øke produksjonen av fisk i vassdraget. Tettheten av årsyngel og eldre fiskeunger er 

imidlertid relativt god (Skår mfl 2012). Tiltakets effekt er dermed ventet å være begrenset i de fleste 

år, men i år med spesielt lav vannføring kan tiltaket ha en større effekt.  
 

Det er registrert bekkerøye i Sopphaugsbekken, og siden det ikke er utført elektrofiskeundersøkelser i 

noen av de andre sidebekkene kan det ikke utelukkes at arten også kan forekomme i noen av disse. 

Arten er på den norske svartlisten (Gederaas mfl 2007), og bør fjernes fra vassdraget. 
 

Tabell 1.5. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge for Sima, med estimert kostnad og effekt 
på ungfiskproduksjonen for vassdraget som helhet. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

(%) 

Sima Minstevannføring, 300 l/s hele året 0* < 20% 

Sopphaugsbekken Fjerning av bekkerøye 10-20 < 5 

Selgjerdsbekken og Skredåni Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-100 < 5 

Bekk A Opprensking og utlegging av gytegrus 0-10 < 5 
* forutsetter at regulanten dekker kostnadenmed dette tiltaket.  

 

Det foreslås også å gjenopprette kantvegetasjonen langs Selgjerdsbekken og Skredåni. Langs 
Selgjerdsbekken fjernes kantvegetasjonen i forbindelse med rydding av gaten under kraftledningen, 

det anbefales å la lave busker bli sående igjen i forbindelse med en slik rydding. Samlet areal av 

sidebekkene er 5 % av totalarealet i vassdraget og tiltak i sidebekkene vil ha en begrenset effekt på 
bestanden i Sima som i utgangspunktet er et sjøaurevassdrag.   
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2  ERDALSELVA 
  
Erdalselva renner ut ved Erdal, 5 km nordvest for Eidfjord innerst i Hardangerfjorden. Sjøaure og laks 

kan vandre 870 m opp i elven, og det er ingen sideelver på anadrom strekning. Busetevatnet (0,4 km², 

883 moh.) er vassdragets største innsjø, og nærmere 90 % av nedbørfeltet ligger over tregrensen. Dette 
medfører at Erdalselva er en sommerkald flomelv. 

 

Erdalselva er i Vann-nett karakterisert som liten, kalkfattig og klar. Samlet miljøtilstand er satt til 

“god” (Vann-nett 21.03.2012), men det gjøres oppmerksom på at vannkraftsreguleringen i vassdraget 
ikke er registrert i Vann-nett.  

 

Tabell 2.1. Vassdragsbeskrivelse av Erdalselva. 

Nr Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

050.3A 71,5 1644 4,376 0,972 0,150 870 19 467 

 

Det er ikke registrert noen laksebestand i elven, og bestandstilstanden for sjøaure er “usikker” 
(Lakseregisteret 22.03.2013). I den offisielle fangststatistikken er det kun innrapportert fangster i årene 

1993 (10 sjøaure og ingen laks) og 1995 (7 laks og ingen sjøaure). Manglende innrapportering andre 

år gjør at disse dataene må regnes som svært usikre. 
 

 

VANNKVALITET 

Det ble tatt en vannprøve i Erdalselva 27. august 2012. Prøven indikerer gode vannkjemiske forhold 

for fisk, og er i overensstemmelse med karakteriseringen i Vann-nett (tabell 2.2). Elven fremstår ellers 

som ren og lite forurenset, og det er lite bebyggelse og jordbruksarealer langs vassdraget. Det er ingen 
registreringer for vassdraget i Vannmiljø (21.03.2013). 

 

Tabell 2.2. Vannkjemi i Erdalselva. 

Elv Dato pH Kalsium 

(mg/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Ledningsevne 

(mS/m) 

Temperatur 

(°C)  

Erdalselva 27.08.2012 6,7 1,54 7 1,35 10,9 

 
 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Erdal kraftverk, bygget i 2005, har vanninntak 600 m ovenfor anadrom strekning, og slipper vannet 

tilbake i elven like ovenfor broen nederst. Kraftverket har en slukeevne på 700 l/s, og er pålagt å slippe 

en minstevannføring på 150 l/s i elven hele året. Dette medfører redusert vannføring på anadrom 
strekning ovenfor kraftverket stort sett hele året, med redusert vanndekning ved lave vannføringer som 

potensielt viktigste negative konsekvens for fisk. Minstevannføringen er lik 5-persentilen vinterstid, 

men så lave vannføringer ville sjelden eller aldri ha forekommet sommerstid før regulering. Dette 
medfører derfor en reduksjon i oppvekstareal for ungfisk i elven. 

 

Morfologiske inngrep 
Det kan forekomme relativt store flommer i Erdalselva, og breddene er derfor flomsikret med høye 

forbygninger enkelte steder. Forbygningene er konstruert i grov rullestein, og kantvegetasjonen er 

fjernet i de forbygde områdene. Bortsett fra dette er kantvegetasjonen intakt, og det ble ikke observert 

noen utrettinger eller endringer i elvebunnen på anadrom strekning.  
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Figur 2.1. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, kraftverk og 

elektrofiskestasjoner i Erdalselva. Vurdering av elvens habitat er gitt i tabell 2.4. 
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Tabell 2.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 

og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

Erdalselva 870  0 0 20-50 10-20 ≤ 10 moderat 

 

 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUKSJON 

Erdalselva er relativt stri og grov, og substratet domineres av stein i ulike størrelser. Det er mange små 

kulper med standplasser for gytefisk stort sett hele veien fra sjøen til vandringshinderet. Gytegrus 
forekommer som relativt små flekker mellom steinene i en del av kulpene. Det er også godt med skjul 

for ungfisk mellom steinene langs elvebredden, men kantvegetasjonen står for det meste for langt unna 

vannkanten til å gi ytterligere skjul. 
 

Det er ingen fall som hindrer oppvandring på normal vannføring før fossen 870 m ovenfor flomålet. 

De øverste 350 m av anadrom strekning er noe brattere enn lenger nede, og mesteparten av flekkene 

med egnet gytegrus befinner seg derfor i nedre del. 
 

Habitatsbeskrivelser av ulike elvesegment i Erdalselva er vist i tabell 2.4. 

 

Tabell 2.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for Erdalselva. Elven er vurdert som ett samlet segment. 

Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

1 Stryk 4 3 3 10 god 19 467 

 

A) Erdalselvas utløp 

 

B) Utløpet fra Erdal kraftverk 

 
C) Elektrofisket område i Erdalselva 

 

D) 500 m oppstrøms utløpet 

 

Figur 2.2. A) Erdalseelva ved utløpet i sjøen. B) Erdalselva like ovenfor broen, med utløpet fra Erdal 
kraftverk til høyre i bildet. C) Elektrofiskestasjon i Erdalselva, ca. 350 m oppstrøms utløpet. Banken til 

venstre i bildet er forbygd med grov stein. D) Uberørt del av Erdalselva ca. 500 m oppstrøms utløpet. 
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Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

Store flommer vasker finsubstrat og grus bort fra Erdalselva, og mangel på gytegrus er derfor 

begrensende for produksjonen av sjøaure. I tillegg medfører vannkraftsreguleringen periodevis svært 
lav vannføring i sommerhalvåret, hvilket vil medføre en betydelig reduksjon i produktivt areal og økt 

tetthetsavhengig konkurranse mellom ungfisk. 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Et område på 400 m² ble elektrofisket 27. august 2012. Det avfiskede området var et strykområde med 

habitatverdi 10. Det var lav vannføring, og vanntemperaturen var 10,9 °C. 
 

Totalt ble det fanget 9 ungfisk, fordelt på 7 aure og 2 laks (figur 2.3). To av fiskene var sannsynligvis 

hybrider, men blir her likevel regnet med i tetthetsestimatene som 1 aure og 1 laks (de to minste 
individene av hver art). Aurene var fordelt på 1 årsyngel, 3 ettåringer, 2 toåringer og 1 på minst 3 år. 

Begge laksene var ettåringer. 

 
For aure gir fangsten en estimert tetthet på 0,5 årsyngel og 2,4 eldre ungfisk per 100 m². For laks blir 

estimert tetthet 1,0 årsyngel og 0,0 eldre ungfisk per 100 m². Total tetthet av årsyngel estimeres 

dermed til 1,5 per 100 m², og total tetthet av eldre ungfisk estimeres til 2,4 per 100 m². Dette tilsvarer 

tilstandsklasse “svært dårlig” for både årsyngel og eldre ungfisk. 

 
 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

Vurdering av Erdalselva, del av vann-ID 050-101-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “dårlig” status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 Tettheten av ungfisk er “svært dårlig”  

 

Utlegging av gytegrus i kombinasjon med substratstabiliserende terskler kan gi økt produksjon. Dagens 
minsteslipp forbi Erdal kraftverker trolig tilstrekkelig vinterstid, men det bør vurderes om denne er 
tilstrekkelig sommerstid. Dette bør gjørs ved å kartlegge vanndekt areal i elven ved ulike vannføringer.. 
 

Tabell 2.5. Liste over foreslåtte tiltak i Erdalselva, med estimert kostnad og effekt på 

sjøaureproduksjonen for vassdraget. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad 
(* 1000 kr) 

Effekt (%) 

Erdalselva Utlegging av gytegrus/terskler 10-1000 30-50 

Erdalselva Øke minsteslipp sommerstid.   0* 10-20 
*Det forutsettes at regulanten dekker eventuelle kostnader forbundet med tiltaket, og at gytearealet øker. 

 

 

0

1

2

3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 >20

A
n
ta

ll
 (

n
) 

 _

Fiskelengde (cm)

Aure Laks

Figur 2.3. Lengdefordeling for aure 
og laks fanget i Erdalselva 27. august 

2012. 
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3  GAURO 
 
Gauro renner ut i Ulvikapollen innerst i Ulvikafjorden. Anadrom strekning er 1050 m lang, og det er 

én sidebekk av betydning for anadrom fisk (bekk A i figur 3.1). Det er ingen innsjøer i nedbørfeltet, 

og rundt 90 % av feltet ligger under tregrensen. 
 

Gauro karakteriseres som liten, svært kalkfattig og klar. Det er registrert forurensning i form av 

avrenning fra nedlagte og operative søppelfyllinger, og elvens samlede miljøtilstand er satt til 

“moderat” (Vann-nett 01.02.2013). Den gamle søppelfyllingen ligger imidlertid i strandsonen og 
påvirker ikke vannkvaliteten i Gauro (Brekke mfl. 2010). 

 

Tabell 3.1. Vassdragsbeskrivelse av Gauro. 

Nr Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

051.31 5,7 886 0,151 0,009 0,005 1050 4565 

 

Det finnes ingen offisiell fangststatistikk for Gauro, det er lite fiske i elven.  
 

VANNKVALITET 

Det finnes ingen vannkjemiske opplysninger om vassdraget i Vannmiljø. En vannprøve tatt 27. august 

2012 indikerer gode vannkjemiske forhold for fisk (tabell 3.2). Kalsiuminnholdet i prøven var 5,26 

mg/l, som tilsvarer “moderat kalkrik” (DV 2009), mens elven i Vann-nett er karakterisert som “svært 

kalkfattig”. Flere vannkjemiske undersøkelser over tid må til for å si noe sikkert om vassdragets 
normale kalsiuminnhold, men det er ingen grunn til å tro at forsuring er et problem i Gauro. 

 

Tabell 3.2. Vannkjemi i Gauro. 

Elv Dato Surhet 

pH 

Kalsium 

 (mg Ca/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Konduktivitet 

mS/m 

Temperatur 

(°C) 

Gauro 27.08.2012 7,0 5,26 18 2,5 11,8 

 
 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Det er ikke registrert noen hydrologiske inngrep i vassdraget. 

 

Morfologiske inngrep 

Opp til samløp med Bekk A er det to kortere strekninger der elvebankene er forbygd, på denne 

strekningen mangler det stort sett også kantvegetasjonen på den ene siden av elven. Fra samløp med 

Bekk A og opp til fylkesveien er elven forbygd og mangler kantvegetasjon. Fra fylkesveien og ca. 200 
meter oppover er elven forbygd, stort sett plastret i bunnen og mangler kantvegetasjon. På de øverste 

300 meterne er elven ikke påvirket av inngrep. På de nederste 150 m i Bekk A mangler kantvegetasjon 

langs hele den ene elvebredden, det er to korte parti med steinsetting langs den ene bredden. På den 
øverste delen av anadrom strekning renner bekk A gjennom dyrket mark og kantvegetasjonen er 

fjernet på dette partiet (figur 3.1). 
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Tabell 3.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 

og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

Gauro 1050  0 10-25 20-50 40-60 ≤ 10 dårlig 

Bekk A 500 0 0 5-20 40-60 ≤ 10 dårlig 

 

Figur 3.1. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og elektrofiskestasjoner i Gauro. 

Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 3.4. 
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HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

Det anadrome elvearealet er på 4565m². Nederst i Gauro er det et stort parti med gytesubstrat, resten 
av elvestrekningen er kategorisert som “stryk”, men har små områder med egnet gytesubstrat på deler 

av strekningen. Det er noen få kulper med gode standplasser for gytefisk på nedre del av Gauro.  

 
Det ble ikke fisket i sidebekken, men det ble observert ungfisk i bekk A. Bekk A er relativt liten og 

delvis bratt, og har lite egnet gytesubstrat.  

Habitatsbeskrivelser av ulike elvesegment i Gauro er vist i tabell 3.4. 

 

Tabell 3.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i Gauro. Segmentene er avmerket i 

figur 3.1.  

Elv Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Gauro 1 Gyte 3 4 3 10 god 255 

2 Gyte 3 3 2 8 moderat 418 

3 Stryk 4 4 1 9 god 315 

4 Stryk 3 4 2 9 god 246 

5 Stryk 3 3 1 7 moderat 661 

6 Stryk 1 2 1 4 svært dårlig 263 

7 Stryk 3 3 2 8 moderat 159 

8 Stryk 1 2 2 5 dårlig 335 

9 Stryk 3 3 3 9 god 301 

10 Stryk 3 3 4 10 god 255 

11 Stryk 2 2 4 8 moderat 307 

Totalt 

 

2,7 3,0 2,1 7,8 moderat 3519 

Bekk A 1 Stryk 3 3 2 8 moderat 141 

2 Stryk 2 2 2 6 dårlig 178 

3 Stryk 4 3 3 10 god 292 

4 Stryk 4 3 3 10 god 205 

5 Stryk 4 2 1 7 moderat 214 

Totalt  3,5 2,6 2,3 8,4 god 1046 

Totalt   2,9 2,9 2,2 7,9 moderat 4565 

 

Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

Gauro har god vannkjemi og gode oppvekstområder for fisk i nedre del. Fra fylkesveien og oppover er 

plastring av bunnsubstratet produksjonsbegrensende, små gyteareal i øvre del kan også være 

begrensende på produksjonen. I Bekk A kan vannføringen tidvis bli svært lav, noe som kan begrense 
rekruttering og produksjon.  

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Det ble elektrofisket ved to stasjoner i Gauro 27. august 2012. Vanntemperaturen var 11,8 °C, og det 

var liten vannføring. 

 
Stasjon 1 lå i et gyteområde med habitatverdi 8, og et område på 30 m² ble overfisket. Total fangst var 

40 aure, hvorav 35 årsyngel og 5 ettåringer (figur 3.3). Dette ga en estimert tetthet på 259,3 årsyngel 

og 26,9 eldre ungfisk per 100 m². Det ble ikke fanget laks. 

 
Stasjon 2 lå i et strykområde med habitatverdi 7, og et område på 15 m² ble overfisket. Total fangst var 

på 27 aure, hvorav 24 årsyngel og 3 eldre ungfisk. Dette ga en estimert tetthet på 355,6 årsyngel og 

32,3 eldre ungfisk per 100 m². Det ble ikke heller ikke her fanget laks. 
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Gjennomsnittlig estimert tetthet av aure ved de to stasjonene var 307,5 årsyngel og 29,6 eldre ungfisk 

per 100 m², som tilsvarer tilstandsklasse “svært god” for årsyngel og “god” til “svært god” for eldre 
ungfisk. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Figur 3.2. Oppe: gyteområde i nedre del 
av Gauro, kantvegetasjonen er fjernet. 

Nede: Plastret parti med lite 
kantvegetasjon oppstrøms fylkesveien. På 

begge partiene er sekundærvegetasjonen 

langs bredde relativt godt utviklet. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Figur 3.3. Lengdefordeling 
for aure fanget i Gauro 27. 

august 2012. Stasjonene er 

avmerket i figur 3.1. 
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VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Vurdering av Gauro, vann-ID 051-32-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderat” 

 Tettheten av ungfisk er “svært god” i nedre del og trolig noe lavere i øvre del. 

 

Vurdering av bekk A, del av vann-ID 051-35-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 

 

 
Oppstrøms fylkesveien er et parti med betydelige morfologiske endringer, det er plastret i bunnen, 

steinsetting langs breddene og fjernet kantvegetasjon. På dette partiet foreslåes det å fjerne plastringen 

i bunnsubstratet og heller etablere små steinterskler med oppvandringsrenne. Her bør også legges ut 
stein som gir skjul og skaper gunstige strømningsforhold. Andre deler lenger ned er også 

erosjonssikret langs breddene, men ofte med heterogene lag av rullestein som gir relativt gode forhold 

for fisk. Gjenoppretting av kantvegetasjon der denne mangler vil gi bedre skjul for både gytefisk og 
ungfisk, det er imidlertid et relativt godt utviklet sekundærvegetasjon langs bredden, slik at effekten av 

tilgroing av kantvegetasjon vil være marginal. Gjenoppretting av kantvegetasjon vil imidlertid heve 

den morfologiske statusen i henhold til vanndirektivet. 

 

Tabell 3.5. Liste over foreslåtte tiltak i Gauro i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad og effekt på 
ungfiskproduksjonen for vassdraget. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad  
(x 1000 kr) 

Effekt 
(%) 

Oppstrøms fylkesveien Fjerne plastring, tilrettelegge med 

steinterskler og variert bunnsubstrat 

50-1000 5-15 
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4  VAMBHEIMSELVA 
 
Den undersøkte elven ligger i Ulvik Herad, like sørvest for Ulvik sentrum. Elven har vann-ID 051-29-

R Vassdraget karakteriseres som lite, svært kalkfattig og klart, og tilstanden er vurdert som god 

(Vann-nett 12.02.2013). Det er bare noen svært små innsjøer i nedbørfeltet, og 70 % av feltet ligger 
under skoggrensen. Elven er 700 m lang til anadromt vandringshinder (figur 4.1). 

 

Tabell 4.1. Vassdragsbeskrivelse av Vambheimselva. 

Nr Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

051.32 23,4 1245 0,915 0,124 0,173 700 6009 

 
Det foreligger ingen fangststatistikk for elven, men ved el-fiske i 1982 ble det registrert en tetthet på 

18 aure per 100 m² (Nordland 1983). 

 

VANNKVALITET 

Det finnes ingen vannkjemiske opplysninger om vassdraget i Vannmiljø. Vannkjemiske målinger fra 
27. august 2012 indikerer gode vannkjemiske forhold for fisk, og er i overenstemmelse med 

karakteriseringen i Vann-nett (tabell 4.2). Elven framstår i 2012 som ren og lite forurenset. 

 

Tabell 4.2. Vannkjem i Vambheimselva 27. august 2012. 

Elvestreng Surhet 

pH 

Kalsium 

 (mg Ca/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Konduktivitet 

mS/m 

Temperatur 

(°C) 

Nede 6,8     1,96 11 
Oppe 6,9 1,93 19 1,99 11 

 

 

PÅVIRKNINGER  

Vassdraget er ikke regulert, 2,1 % av nedbørfeltet er dyrket mark. Det er noen strekninger med 

forbygninger og noen lengre strekninger der kanvegetasjonen er helt eller delvis fjernet. På et lite 

område (20 m²) oppstrøms broen er det en betongsåle i elvebunnen (figur 4.1).  

 

Tabell 4.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av Vambheimselva i % av 

elvelengden. 

Lengde (m) Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. Status 

700 < 10 < 10 20-50 20-40 <10 Moderat 
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Figur 4.1. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og elektrofiskestasjoner i 
Vambheimselva. Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 4.4 

 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

Det anadrome elvearealet er på 6009 m². Med unntak av en kort strekning øverst er hele elven 
kategorisert som “stryk”. Stort sett hele den anadrome strekningen domineres av noe grovt substrat, 

som vurderes som brukbart til dårlig for gyting tabell x.4. Det er flere gode standplasser for gytefisk 

ovenfor temporært vandringshinder midt på anadrom elvestrekning, nedenfor dette hinderet er det 
relativt få større høler, men likevel områder der større fisk kan stå. Det temporære vandringshinderet 

er naturlig, men passerbart på gunstige vannføringer, og det er fanget sjøvandrende laksefisk 

oppstrøms hinderet (Øyvind Gjerde pers. medd.) 
 

Tabell 4.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i Vambheimselva. Segmentene er 
avmerket i figur 4.1. 

Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

1 Stryk 4 3 4 11 svært god 1786 

2 Stryk 3 4 3 10 god 1723 

3 Stryk 3 1 2 6 dårlig 204 

4 Stryk 3 2 3 8 moderat 896 

5 Stryk 4 3 4 11 svært god 1131 

6 Renne 4 3 4 11 svært god 268 

  3,5 3,1 3,5 10,1 svært god 6009 
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Flaskehalser for produksjon av laksefisk 

Vambheimselva har god vannkjemi, gytemulighetene for fisk er begrenset, det kan også være 

problematisk for fisk å vandre opp til den øverste halvdelen av den anadrome strekningen.  
 

 

 
 

 

Figur 4.2. Fra Midtpartiet i 
Vambheimselva, elven har stort sett 

relativt grovt substrat. Deler av 
kantvegetasjonen er fjernet.  

 

 

 

 
 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

To områder ble elektrofisket den 27. august 2012 (se figur 4.1). Det var middels til lav vannføring og 

temperaturen var 11,0 °C. På det øverste undersøkelsesområdet, ca. midt på den anadrome strekningen 
ble et område på 50 m² elektrofisket og det ble anget 9 aure, hvorav en var årsyngel. På det nederste 

området ble det fanget 18 aure mindre enn 20 cm, og en aure over 20 cm, åtte av aurene var årsyngel. 

Totalt ble et område på 100 m² undersøkt (figur 4.3). Dette gir en estimert tetthet på hhv. 3,8 og 15,4 

per 100 m², og en tetthet på eldre ungfisk på hhv. 25,8 og 17,7, som tilsvarer tilstandsklasse “dårlig” 
for årsyngel og “god” for eldre ungfisk. Dette gir en noe høyere tetthet enn det som ble registrert i 

1982 (Nordland 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3. Lengdefordeling for aure 
fanget i Vambheimselva 27. august 
2012. 
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VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Vurdering av Vambheimselva, element av vann-ID 051-29-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger har “god” eller bedre status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” eller "svært gode" 

 Tettheten av ungfisk er “dårlig” for årsyngel, men “god” for eldre fisk. 

 

Øvre halvdel av elven er vanskelig tilgjengelig og tiltak for å lette oppgangen til den øvre delen av 

anadrom strekning kan gi mer gytefisk på den strekningen og økt produksjon i elven.  

Gjenoppretting av kantvegetasjon der denne mangler vil gi bedre skjul for både gytefisk og ungfisk. Det 
foreslås derfor å gjenopprette kantvegetasjonen der denne er fjernet (se figur 4.1). Prisen på tiltaket vil 
avhenge av om man velger en aktiv gjenoppretting (planting), eller passiv gjenoppretting (å la 
elvebreddene gro igjen), der sistnevnte kun vil kreve kommunikasjon med grunneiere. 

Det er forbygninger langs deler av elven, deler av disse er plassert slik at de ikke kommer i kontakt med 
vannspeilet ved normal vannføring, og har derfor relativt liten virkning på forholdene for fisk i elven. 
Fjerning av forbygningene langs bankene er imidlertid en forutsetning for å oppnå "god" status i hht. til 
vanndirektivet. 
 

Under veibroen er det et lite parti, 20 m² med betong i bunnen, denne kunne med fordel vært fjernet 
eller dekket til med naturlig substrat. 

 

Tabell 4.5. Liste over foreslåtte tiltak i elven i Gravdal i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad og 
effekt på ungfiskproduksjonen for vassdraget som helhet. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad  
(* 1000 kr) 

Effekt 

(%) 

Temporært vandringshinder Trapp/ eller trinn i berget 50-150 20-50 

Fra veibro til temporært 

vandringshinder 

Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-10 < 5 
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5  GRANVINSVASSDRAGET 
 
Granvinsvassdraget renner ut innerst i Granvinsfjorden. Granvinselva er ca. 2,2 km lang fra sjøen til 

Granvinsvatnet (4,1 km², 24 moh.), og Storelvi er 5,6 km lang oppstrøms innsjøen. Granvinselva 

renner gjennom bolig- og industriområder, mens det langs Storelvi drives aktivt jordbruk. Storelvi har 
to sideelver på anadrom strekning (Fetelvi og Skorvo), mens Hyrpo og Skielva er sideelver til 

Granvinselva. I tillegg renner en rekke sideelver inn i Granvinsvatnet. Det er en del mindre innsjøer i 

vassdraget ovenfor anadrom strekning, og i underkant av 40 % av nedbørfeltet ligger over tregrensen.  

 
Granvinselva og Storelvi karakteriseres som små, klare og svært kalkfattige, og økologisk tilstand er 

satt til “dårlig” på grunn av landbruksavrenning, lakselus og innslag av rømt oppdrettslaks (Vann-nett 

15.03.2013).  Bestandstilstanden for sjøaure er vurdert som “spesielt hensynskrevende” på grunn av 
lakselus i fjorden, mens bestandstilstanden for laks er “svært dårlig” (Lakseregisteret 19.03.2013). 

 

Tabell 5.1. Vassdragsbeskrivelse av Granvinsvassdraget (vassdragsnummer 052.1A) med sideelver. 
Feltparametere var ikke tilgjengelig for Fetelvi. 

Elv Feltareal 
(km²) 

Høyeste 
(moh.) 

Middel- 
vannf. (m³/s) 

5-persentil 
sommer 

5-persentil 
vinter 

Anadrom 
lengde (m) 

Anadromt 
areal (m²)  

Granvinselva 177,4 1572 8,923 1,632 0,373 2160 47 708 

Storelvi 99,5 1572 5,632 1,423 0,318 5640 131 796 

Skielva 2,90 1050 0,142 0,018 0,005 260 990 

Hyrpo 31,1 1245 1,387 0,156 0,047 810 7 444 

Kyrkjeelvi 2,9 904 0,089   100 290 

Tråelvi 14,3 1247 0,538 0,064 0,019 530 3 772 

Flotaelvi 2,7 1123 0,161 0,015 0,024 440 620 

Kattaråa 3,9 1105 0,246 0,023 0,034 1640 6 611 

Skorvo 34,1 1572 1,862 0,385 0,061 840 7 083 

Fetelvi ~1,5 889    190 354 

Skytebaneelv 3,5 781 0,172 0,017 0,033 190 537 

 

Sjøaure har tradisjonelt vært den dominerende anadrome fisken i Granvinsvassdraget, som har vært 

regnet som Hordalands beste sjøaurevassdrag (Nordland 1983). I perioden 1969 til 1974 ble det i snitt 
fanget 3,3 tonn sjøaure i vassdraget, men fangstene har gradvis avtatt etter dette. Fra 1998 frem til i 

dag har snittfangsten av sjøaure vært 134 kg. Trass i relativt høy produksjon av laksunger var 

laksefangstene mindre enn 10 % av sjøaurefangstene i perioden 1968 til 1993 (Sægrov mfl. 1996). 
Laksefangstene har vært stabilt lave (< 80 individer per år) også etter dette. 

 

Årlige gytefisktellinger i Storelvi og Granvinselva i perioden 2004 til 2010 viser at gytebestanden av 

sjøaure i vassdraget er relativt tallrik (Skoglund mfl. 2009; http://www.miljo.uni.no). Beregnet innsig 
av sjøaure (fisk talt ved gytefisktellinger pluss fisk fanget i sportsfiskesesongen) varierte mellom 601 

og 944 individer i samme periode, og beregnet eggtetthet var langt over det foreslåtte 

gytebestandsmålet alle år. Gytefisktellingene tyder dermed på at fangsttrykket i sportsfiskesesongen 
har blitt kraftig redusert de senere år, slik at fangststatistikken ikke nødvendgvis reflekterer 

svingninger i innsiget av sjøaure. Innsiget av villaks har for øvrig vært på godt under 100 individer 

årlig i perioden 2004 til 2010.  

 
Røye (Salvelinus alpinus) ble første gang registrert i vassdraget i 1967 (Sægrov mfl. 1996), og med en 

tett bestand er røye i dag den dominerende arten i Granvinsvatnet (Skår 2010). Aurens vekst i 

ferskvannsfasen virker å være redusert etter røyens etablering i vassdraget, noe som tyder på at 
næringsforholdene for aure i Granvinsvatnet er dårligere enn tidligere på grunn av økt konkurranse 

(Skår 2010). 

 

http://www.miljo.uni.no/?page_id=311
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Figur 5.1. Sportsfisker i Granvinselva nær utløpet av Hyrpo, 27. august 2012. 

 
 

VANNKVALITET 

Det er gjort en rekke vannkjemiske undersøkelser i Granvinsvassdraget siden 1980-tallet. Vassdraget 

har generelt ikke hatt problemer med forsuring, med unntak av i enkelte mindre tjern og sideelver 

ovenfor anadrom strekning (Bjørklund & Johnsen 1997; Vannmiljø). I Granvinsvatnet har pH vært 6,1 

eller høyere ved samtlige registrerte målinger de siste 25 årene (Vannmiljø). Det har vært tendenser til 
eutrofiering i Moensvatnet ovenfor anadrom strekning, med forhøyede verdier av fosfor og nitrogen 

(Bjørklund & Johnsen 1997). I 2008 til 2010 var det også ved enkelte anledninger forhøyede verdier 

av termotolerante koliforme tarmbakterier i Moensvatnet, men verdiene varierte mye gjennom året 
(Vannmiljø). Det er tidligere rapportert om akutt forurensning med påfølgende fiskedød i forbindelse 

med utkjøring av gjødsel på frossen mark langs Storelvi (Nilsen 1981). 

 
I forbindelse med denne undersøkelsen ble det tatt vannprøver i en rekke av Granvinsvassdragets 

sideelver på anadrom strekning (tabell 5.2). Vannprøvene indikerer gode vannkjemiske forhold for 

fisk, og elvene fremstår stort sett som relativt rene og lite forurenset. 

 

Tabell 5.2. Vannkjemi i sideelver i Granvinsvassdraget. 

Elv Dato Surhet 

pH 

Kalsium 

(mg/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Skielva 27.08.2012 6,6 1,3 7 

Hyrpo 27.08.2012 6,4 0,7 16 

Kyrkjeelvi 27.08.2012 6,6 1,3 12 

Tråelvi 27.08.2012 6,5 1,0 20 
Flotaelvi 27.08.2012 6,4 0,6 7 

Kattaråa 27.08.2012 6,4 1,5 20 

Fetelvi 27.08.2012 6,4 1,0 14 
Skytebaneelv 27.08.2012 7,0 4,3 15 
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER 

Hydrologiske inngrep 

Bulko kraftverk utnytter deler av fallet til Bulkelvi, som er en sideelv til Storelvi ovenfor anadrom 

strekning. Regulanten er pålagt slipp av en minstevannføring på 100 l/s i perioden 15. mai til 31. 

august, samt å kjøre kraftverket jevnt og i takt med tilsiget. 
 

I Skytebaneelv ligger det to elvekraftverk. Bekken deler seg i to løp 800 m ovenfor anadrom strekning, 

og Medås kraftverk utnytter et fall i det nordligste løpet. Russagjela mikrokraftverk har vanninntak ca. 
420 m ovenfor anadromt vandringshinder, og utslipp omtrent ved høydekote 30 m på anadrom 

strekning. Driften av Russagjela mikrokraftverk medfører dermed redusert vannføring på de øverste 55 

meterne av anadrom strekning. Det er strekningen nedstrøms kraftverket som har klart størst 

produksjonspotensiale, og forholdene for sjøauren vil her i stor grad avhenge av kraftverkets 
driftsrutiner. Kraftverket har en slukeevne på 60 l/s, og er ikke pålagt slipp av minstevannføring eller 

spesifisert manøvreringsreglement. Ved start/stopp-kjøring i perioder med lite tilsig kan kraftverket 

derfor tørrlegge hele elvens anadrome strekning i korte perioder. 
 

Morfologiske inngrep 

Granvinselva er forbygd langs østre bredd i et ca. 200 m langt strekk ovenfor utløpet av Hyrpo, samt i 
et tilsvarende strekk langs Industrivegen nederst. Elven er i tillegg stort sett forbygd langs begge 

banker nedenfor flomålet. Kantvegetasjonen er redusert enkelte steder. 

 
Storelvi er forbygd i yttersvingene flere steder, som sikring mot erosjon av jordbruksområder. 

Kantvegetasjonen er fjernet helt eller delvis langs relativt store deler av elven der den renner gjennom 

jordbrukslandskap, men vegetasjonen er tett og intakt i de øverste 750 meterne. 

 
Skielvas anadrome strekning avgrenses i dag av et rør under broen ca. 260 m ovenfor utløpet. Røret er 

sannsynligvis ikke passerbart for fisk, men før rørlegging var anadrom strekning trolig noe lenger. Det 

er imidlertid bratt i dette området, og produksjonspotensialet ovenfor røret er trolig lite. Ved 
veikulverten under Røynstrandsvegen er bankene murt opp, og bunnen er plastret i betong like ovenfor 

kulverten. Betongflaket er flatt, og trolig kun passerbart på relativt høy vannføring. Ved jernbanebroen 

er bankene også forbygd, og bunnen er plastret med stein like ovenfor. Kantvegetasjonen er noe 

redusert øverst. Like ovenfor røret som i dag hindrer fiskens oppvandring er bunnen plastret med stor 
stein, og bankene murt opp. Omtrent 120 m lenger oppe er det fylt steinmasser ut i elven, og oljefat og 

diverse metallskrot er plassert like ved elvebredden. Dette avfallet anses å være en potensiell 

forurensningskilde for elven. Langs sidebekken som renner inn i Skielva fra nord er kantvegetasjonen 
stort sett helt borte, og fiskens oppvandring hindres av to parallelle rør etter ca. 80 m. Naturlig 

vandringshinder ligger kun 25 m ovenfor rørene. 

 

A) Plastring i Skielva 

 

B) Skielva like nedenfor vandringshinder 

 
Figur 5.2. A) Skielva ved nederste veikulvert, med betong støpt tvers over elven. B) Strykområde 
øverst på dagens anadrome strekning. Bunnen domineres av stein, med en del gytegrus innimellom.  
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Hyrpo er kun forbygd nederst mot utløpet, og kantvegetasjonen er redusert i et par korte strekk. 

 

 
Figur 5.3. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og elektrofiskestasjoner i 
Granvinsvassdraget nedenfor Granvinsvatnet. Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 5.4. 

 

Kyrkjeelvi er forbygd stort sett hele veien til vandringshinderet 100 m fra innsjøen, men ovenfor 

broen består forbygningene av naturstein plassert et stykke unna vannkanten, slik at elveløpet kun 
påvirkes direkte ved høy vannføring. Kantvegetasjonen er fjernet langs elvens søndre bredd nedenfor 

broen. 

 
Tråelvi er stort sett forbygd langs begge bredder i de nederste 200 meterne, og kantvegetasjonen er 

redusert i det samme området. 
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Figur 5.4. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og elektrofiskestasjoner i 
innløpselver til Granvinsvatnet fra øst. Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 5.4. 

 

Flotaelvi er forbygd like ovenfor og nedenfor kulverten under jernbanelinjen, og i et kort strekk 

nedenfor veibroen lenger oppe. Kantvegetasjonen er redusert i et kort strekk ved veibroen. 

 

Kattaråa er naturlig og meandrerende i nedre to tredjedeler av anadrom strekning, med noe redusert 
kantvegetasjon som eneste inngrep. Ved første veikulvert er bankene forbygd både nedenfor og 

ovenfor, og det er også korte forbygninger flere steder herfra opp til vandringshinderet. 

Kantvegetasjonen er stort sett intakt i øvre del. Nær kulverten under hovedveien øverst er bankene 
forbygd med støpte kanter, og det er lagt ut gytegrus i bunn. Det ble observert noe grønske i bunn 

nederst i elven, hvilket kan tyde på landbruksrelatert eutrofiering. 

 

Skorvo er forbygd i et kort strekk nær veibroen nederst. Bankene i nedre halvdel preges ellers av 
rullestein, og det er vanskelig å vurdere om deler av steinmassene er plassert slik som flomsikring. 

Skovos sideløp i sør er forbygd langs nedre to tredjedeler av elvestrekket, og kantvegetasjonen er noe 

redusert i det samme området. 
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Figur 5.5. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og elektrofiskestasjoner i nedre 
del av Storelvi med sideelver, samt andre innløpselver til Granvinsvatnet fra nordvest. Vurdering av 

elvesegmentene er gitt i tabell 5.4. 
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Fetelvis anadrome strekning avgrenses i dag av et rør under veien ved Træshaugen. Røret er bratt, og 

kan sannsynligvis ikke passeres av oppvandrende fisk. Ovenfor røret deler elven seg i to korte løp med 

relativt liten vannføring. Løpet mot sør var ifølge lokale kilder tidligere godt egnet for sjøauregyting, 
men mesteparten av vannet er lagt i rør som siden er ødelagt, slik at vannet nå siger gjennom myraktig 

jordsmonn før det samles i bekken nær samløpet ved veien. På dagens anadrome strekning er bankene 

forbygd i nedre halvdel, hvor kantvegetasjonen stort sett er helt fjernet. 
 

Skytebaneelv er forbygd i området ved de tre broene nederst og i et kort stykke videre oppover. 

Kantvegetasjonen er fjernet langs skytebanen. 

 

 

Figur 5.6. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og elektrofiskestasjoner i 
Skytenbaneelv, som renner inn i Granvinsvatnet fra vest. Vurdering av segmentene er gitt i tabell 5.4. 
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Figur 5.7. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og elektrofiskestasjoner i øvre 
del av Storelvi. Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 5.4. 
 

Tabell 5.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 

og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elvestreng Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

Granvinselva 2160 0 0 5-20 10-20 ≤ 10 god 

Storelvi 5640 ≤ 10 0 5-20 20-40 ≤ 10 moderat 

Skielva 260 ≤ 10 10-25 20-50 10-20 ≤ 10   moderat* 

Hyrpo 810 0 0 5-20 ≤ 10 ≤ 10 god 

Kyrkjeelvi 100 0 0 > 50 10-20 ≤ 10 dårlig 

Tråelvi 530 ≤ 10 ≤ 10 5-20 10-20 ≤ 10 god 

Flotaelvi 440 0 ≤ 10 5-20 ≤ 10 ≤ 10 god 

Kattaråa 1640 10-40 ≤ 10 5-20 20-40 ≤ 10 moderat 

Skorvo 840 0 0 5-20 10-20 ≤ 10 god 

Fetelvi 190 ≤ 10 ≤ 10 > 50 40-60 ≤ 10   dårlig* 

Skytebaneelv 190 ≤ 10 0 20-50 10-20 ≤ 10 moderat 
*Fiskens oppvandring hindres av rør. Kun strekningen nedstrøms røret er vurdert her. 

 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

Habitatforholdene i Granvinselva og Storelvi er i denne undersøkelsen kun gitt en overfladisk 

vurdering. For samtlige av vassdragets sideelver er det derimot gjort en grundig vurdering av 

habitatforhold for sjøaure, med habitatkategori- og verdi presentert i tabell 5.4. Sideelvene er alle 
avmerket i figur 5.3-7. Vassdragets totale anadrome elveareal er beregnet til ca. 208 000 m². 

 

Granvinselva har gode gyteområder i utløpsosen av Granvinsvatnet og området like nedenfor. Elven 

er noe grovere lenger nede, men renner rolig de nederste 3-400 meterne mot flomålet. Det er gode 
oppvekstforhold i store deler av elven. Oppvandring av fisk til Granvinsvatnet er uproblematisk selv 

på beskjedne vannføringer. 

 
Storelvi er meandrerende og veksler mellom flate stryk og kulper i de nederste 4,5 kilometerne. 

Gyteområdene ligger tett på denne strekningen. Den øverste kilometeren av elven renner noe striere i 

et bratt juv. I sum har Storelvi et stort produksjonspotensiale, og det er gode oppvekstforhold i stort 
sett hele elven. Storelvi har trolig et noe større produksjonspotensiale for sjøaure per areal enn 

Granvinselva. 
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Skielva renner i middels bratte stryk på hele anadrom strekning, uten større kulper. Bunnen domineres 

av liten til middels stor stein, med noe grus og finsubstrat. Det er små flekker med egnet gytegrus 

mellom steinene i nedre halvdel, men det beste gyteområdet ligger helt øverst mot røret som i dag 
avgrenser anadrom strekning. Det er brukbare oppvekstforhold de fleste steder. Skielva har også en 

liten sidebekk mot nord, der anadrom strekning er forkortet ettersom bekken er lagt i rør under 

jernbanelinjen. Nedstrøms røret er bunnen dominert av finsubstrat med noe egnet gytegrus i små 
kulper, men det er usikkert om bekken kan tørke ut deler av året. Skielva er trolig en relativt viktig 

gyteelv for sjøauren i nedre del av vassdraget. 

 

Hyrpo renner i relativt strie stryk på hele anadrom strekning, uten dype kulper. Substratet er grovt, og 
preges av stein i varierende størrelser. Det er kun små flekker med egnet gytegrus innimellom steinene 

enkelte steder. Habitatforholdene for sjøaure er best på det relativt flate strykpartiet like ovenfor 

togbroen. I sum har Hyrpo et relativt lite produksjonspotensiale for sjøaure på grunn av grovt substrat 
og høy strømfart. 

 

A) Strykstrekning i Hyrpo 

 

B) Hyrpo ved øverste bro 

 

Figur 5.8. A) Stryk omtrent midt på anadromt strekk i Hyrpo. B) Stryk i Hyrpo sett fra øverste bro. 

 

Kyrkjeelvi har et fint gyteområde like ovenfor veibroen nederst (segment 2 i figur 5.4). Nedenfor og 

ovenfor gyteområdet renner elven i moderat strie stryk, med sporadiske gytemuligheter og fine 
oppvekstforhold de fleste steder. Gytefisk kan finne standplasser i enkelte små kulper på hele anadrom 

strekning, og det er godt med skjul for ungfisk mellom steiner og nær overhengende kantvegetasjon, 

spesielt fra nederste bro og oppover. Elven har et relativt stort produksjonspotensiale per areal. 
 

A) Elfiskestasjon i Kyrkjeelvi 

 

B) Øverst i Kyrkjeelvi 

 

Figur 5.9. A) Gyteområde i Kyrkjeelvi, hvor det ble elektrofisket 27. august 2012. B) Rolig strykparti 
30 m nedstrøms vandringshinderet i Kyrkjeelvi. 

 

Tråelvi er karakterisert som stryk på hele anadrom strekning. I de nederste 170 meterne er elven 
moderat stri, og bunnen domineres av stein og grov grus. Det er få standplasser for gytefisk, og kun 
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små flekker med egnet gytesubstrat innimellom steinene. Videre oppover blir elven grovere, og 

bunnen domineres av grov stein og bart fjell, med få gytemuligheter. Et stritt stryk ca. 330 m ovenfor 

utløpet hindrer normalt fiskens oppgang, men en lokal beboer hevder at fisk kan vandre helt opp i 
Trågjelet (ca. 530 m ovenfor utløpet) på gunstige vannføringer. I sum har Tråelvi et relativt lite 

produksjonspotensiale for sjøaure på grunn av grovt substrat og høy strømfart. 

 

A) Nederst i Tråelvi 

 

B) Øverst i Tråelvi 

 

Figur 5.10. A) Tråelvi ned mot utløpet i Granvinsvatnet. B) Bratt stryk nær temporært 

vandringshinder i Tråelvi. Fisk kan trolig vandre noe lenger på gunstige vannføringer. 

 

Flotaelvi er en dyp og sakteflytende renne gjennom myr i nedre halvdel. Det er godt med skjul under 

overhengende banker, og dette partiet er et flott oppvekstområde. Bunnen domineres her av 

finsubstrat, med noe grovere grus enkelte steder. Like ovenfor og nedenfor jernbanekulverten er det 
fine gyteområder, og lenger oppe er elven striere, med småstryk og kulper opp til vandringshinderet. I 

sum har Flotaelvi et relativt stort produksjonspotensiale per areal, og er meget godt egnet som 

oppvekstområde. 

 

A) Flotaelvi nedenfor jernbanelinjen 

 

B) Flotaelvi ovenfor jernbanelinjen 

 

Figur 5.11. A) Gyteområde i Flotaelvi like nedenfor jernbanelinjen. B) Fint gyteområde i Flotaelvi 
like ovenfor jernbanelinjen. 
 

Kattaråa er sakteflytende i de nederste 1400 meterne. Dette er et flott oppvekstområde, med mange 

skjuleplasser innunder bankene og overhengende vegetasjon. Bunnen er dominert av finsubstrat 
dekket av en del vegetasjon. Et kort parti 500 m ovenfor utløpet har høyere strømfart, og er et flott 

gyteområde (segment 2 i figur 5.5). Ovenfor første veikulvert renner elven rolig et lite stykke, før det 

vekselvis er småstryk og gyteområder opp til vandringshinderet. Spesielt gyteområdet ved kulverten 
under den nye hovedveien er svært fint, med store mengder ungfisk der det ble lagt ut gytegrus ved 

bygging av kulverten. Ovenfor kulverten er elven stri og grov den siste lille biten opp til 

vandringshinderet. I sum har Kattaråa et stort produksjonspotensiale, og er meget godt egnet som 
oppvekstområde. 
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A) Sakteflytende del av Kattaråa 

 

B) Naturlig gyteområde i Kattaråa 

 
C) Utlagt gytegrus i Kattaråa 

 

D) Øverst i Kattaråa 

 

Figur 5.12. A) Sakteflytende del av Kattaråa, med tett vegetasjon både i og langs elven. B) Flott 
gyteområde i Kattaråa (segment 6 i figur 5.5). C) Utlagt gytegrus ved veikulvert under veien øverst i 

Kattaråa. D) Forbygd og grov del av Kattaråa ovenfor veikulverten i bilde C. 

 

Fetelvi renner i en kulvert nederst mot utløpet, men denne utgjør ikke et vandringshinder. Like 

ovenfor kulverten ligger et gyteområde med mye godt egnet grus i små kulper. Dette er også et fint 
oppvekstområde, selv om det er noe mindre skjul enn opprinnelig på grunn av manglende 

kantvegetasjon. Elven blir gradvis brattere opp mot vandringshinderet, men er godt egnet for både 

gyting og oppvekst stort sett hele veien. I sum har Fetelvi et stort produksjonspotensiale per areal. 
 

A) Fetelvi 

 

B) Ødelagt løp i Fetelvi 

 

Figur 5.13. A) Fine gyteområder i Fetelvi. Bekken er smal, men full av ungfisk i dette området. 
Kantvegetasjonen er fjernet. B) Søndre løp av Fetelvi ovenfor veien. Bekkeløpet er lagt om, og vannet 
siger i dag gjennom jordet til venstre i bildet, mens det kun sildrer i bekken. 
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Skorvo renner i moderat strie stryk i de nederste 350 meterne. Bunnen er her dominert av stein, men 

det er flere partier med velegnet gytesubstrat og også noe finsubstrat nederst. Det er også gode 

oppvekstforhold, med mye skjul mellom steinene. Lenger oppe er elven brattere, med små kulper og 
fall om en annen. Substratet domineres her av grovere steinblokker, men det er gytemuligheter i 

enkelte av kulpene. Sideløpet i sør renner relativt rolig hele veien, med flotte gyteområder mange 

steder. Sideløpet er også et fint oppvekstområde, men det er noe usikkert om det renner vann i dette 
løpet ved svært lave vannføringer i hovedløpet. 

 

A) Skorvo sett fra nederste bro 

 

B) Skorvo ned mot øverste bro 

 
C) Sideløp i Skorvo 

 

D) Øverste sving i Skorvos sideløp 

 

Figur 5.14. A) Strykområde i Skorvo like oppstrøms nederste bro. B) Brattere strykområde med 
kulper ovenfor Skorvos øverste bro. C) Fint oppvekstområde med en del gytemuligheter midt i Skorvos 
sideløp. D) Fine gytekulper i den krappe svingen øverst i Skorvos sideløp. 

 

Skytebaneelv har fine gyteområder i de nederste 100 meterne, med småstein og gytegrus om en 

annen. Bunnen er naturlig under broene. Videre oppover blir det gradvis brattere, med små kulper her 

og der og grovere substrat. Bekken er relativt liten, og gytefisk vil trolig kun oppholde seg her i korte 
perioder ved flom i gytetiden. Som oppvekstområde er den imidlertid godt egnet, spesielt i nedre 

halvdel. Det er også en bratt sidebekk mot sør, men denne går periodevis tørr. 

 

A) Skytebaneelv ovenfor broen 

 

B) Strykområde i Skytebaneelv 

 

Figur 5.15. A) Gyteområde like ovenfor broen i Skytebaneelv, hvor det ble elektrofisket 27. august 
2012. B) Skytebaneelv like nedstrøms utløpet fra Russagjela mikrokraftverk. 
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Tabell 5.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for undersøkte sideelver i Granvinsvassdraget. 

Segmentene er avmerket i figur 5.3-7.  

Elv Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Skielva 1 Stryk 4 3 3 10 god 178 

Skielva 2 Stryk 1 1 1 3 svært dårlig 149 

Skielva 3 Stryk 4 3 4 11 svært god 228 

Skielva 4 Stryk 2 2 2 6 dårlig 270 

Skielva 5 Stryk 4 4 4 12 svært god 165 

Skielva Totalt 
 

3,0 2,6 2,8 8,4 god 990 

Hyrpo 1 Stryk 2 2 3 7 moderat 1114 

Hyrpo 2 Stryk 4 2 4 10 god 6330 

Hyrpo Totalt 
 

3,7 2,0 3,9 9,6 god 7444 

Kyrkjeelvi 1 Stryk 2 3 2 7 moderat 105 

Kyrkjeelvi 2 Gyte 3 4 4 11 svært god 37 

Kyrkjeelvi 3 Stryk 3 3 4 10 god 148 

Kyrkjeelvi Totalt 
 

2,6 3,1 3,3 9,0 god 290 

Tråelvi 1 Stryk 3 3 2 8 moderat 822 

Tråelvi 2 Stryk 3 2 3 8 moderat 725 

Tråelvi 3 Stryk 4 2 4 10 god 2226 

Tråelvi Totalt 
 

3,6 2,2 3,4 9,2 god 3772 

Flotaelvi 1 Renne 4 2 2 8 moderat 240 

Flotaelvi 2 Renne 4 2 4 10 god 105 

Flotaelvi 3 Gyte 2 3 4 9 god 45 

Flotaelvi 4 Stryk 1 4 3 8 moderat 45 

Flotaelvi 5 Gyte 3 3 4 10 god 55 

Flotaelvi 6 Stryk 4 3 4 11 svært god 130 

Flotaelvi Totalt 
 

3,5 2,5 3,2 9,2 god 620 

Kattaråa 1 Renne 4 1 2 7 moderat 2665 

Kattaråa 2 Gyte 4 4 3 11 svært god 271 

Kattaråa 3 Renne 4 4 3 11 svært god 2602 

Kattaråa 4 Kulvert 1 2 1 4 svært dårlig 28 

Kattaråa 5 Renne 2 1 4 7 moderat 421 

Kattaråa 6 Gyte 4 3 3 10 god 117 

Kattaråa 7 Stryk 4 2 4 10 god 70 

Kattaråa 8 Gyte 4 3 3 10 god 39 

Kattaråa 9 Stryk 2 3 4 9 god 172 

Kattaråa 10 Gyte 4 4 1 9 god 60 

Kattaråa 11 Stryk 1 2 1 4 svært dårlig 48 

Kattaråa Totalt 
 

3,7 2,5 2,6 8,8 god 118 

Skorvo 1 Stryk 3 3 3 9 god 4510 

Skorvo 2 Stryk 4 3 3 10 god 2573 

Skorvo Totalt 
 

3,4 3,0 3,0 9,4 god 7083 

Skorvo sideløp 1 Stryk 3 3 1 7 moderat 125 

Skorvo sideløp 2 Stryk 3 4 3 10 god 385 

Skorvo sideløp 3 Stryk 3 3 3 9 god 247 

Skorvo sideløp Totalt  3,0 3,5 2,7 9,2 god 757 
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Tabell 5.4 fortsetter. 

Elv Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori 
Areal 

(m²) 

Fetelvi 1 Stryk 2 2 1 5 dårlig 10 

Fetelvi 2 Gyteområde 4 2 1 7 moderat 149 

Fetelvi 3 Stryk 4 4 3 11 svært god 195 

Fetelvi Totalt 
 

3,9 3,1 2,1 9,1 god 354 

Skytebaneelv 1 Stryk 3 4 2 9 god 52 

Skytebaneelv 2 Stryk 3 3 2 8 moderat 40 

Skytebaneelv 3 Gyteområde 3 3 2 8 moderat 135 

Skytebaneelv 4 Stryk 4 3 4 11 svært god 220 

Skytebaneelv 5 Stryk 4 3 3 10 god 90 

Skytebaneelv Totalt  3,6 3,1 3,0 9,7 god 537 

 

Flaskehalser for produksjon av sjøaure 
Jordbruksrelatert forurensning har episodisk medført fiskedød i Granvinsvassdraget, men generelt er 

vannkvaliteten i vassdraget god for fisk. Det er gode gyte- og oppvekstforhold for sjøaure i 

Granvinselva, Storelvi og mange av sideelvene. Opprinnelig var trolig Granvinsvatnet det klart 
viktigste oppvekstområdet i vassdraget, og mesteparten av tilveksten i biomasse fra yngel til smolt vil 

ha foregått i innsjøen. Etter røyens etablering i vassdraget har denne arten dominert i Granvinsvatnet, 

og næringskonkurranse med røye er i dag trolig den viktigste bestandsbegrensende faktoren for aure i 

ferskvannsfasen (sammen med konkurranse med laks på elvestrekningene). Dette har sannsynligvis 
medført en betydelig reduksjon i smoltproduksjonen, selv om et foreslått gytebestandsmål for sjøaure 

har vært nådd med god margin det siste tiåret. 

 
Rundt 1970 utgjorde fangsten av sjøaure i Granvinsvassdraget omkring 80 % av den totale fangsten av 

sjøaure i elvene i Hardanger, men denne andelen falt dramatisk etter 1975 (figur 5.16). Røye ble første 

gang registrert i vassdraget i 1967, og det virker derfor sannsynlig at sjøaurens tilbakegang i Granvin i 
stor grad kan tilskrives konkurranse med røye i Granvinsvatnet. Det var et ytterligere fall i 

sjøaurefangstene i Granvinsvassdraget sammenlignet med resten av elvene i Hardanger tidlig på 1990-

tallet, noe som kan ha vært et resultat av mer lakselus i dette området enn rundt de store 

sjøaurevassdragene lenger inne i Hardangerfjorden, på grunn av ferskere overflatevann i indre deler av 
fjorden. 

 

 

 

Figur 5.16. Fangst av sjøaure i 

Granvinsvassdraget i prosent av 
total fangst i elvene i Hardanger i 

perioden 1969 til 2012. Data er 

hentet fra den offisielle 
fangststatistikken. F
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UNGFISKPRODUKSJON 

Tidligere ungfiskundersøkelser 
Det er ved flere anledninger gjort ungfiskundersøkelser i hovedelvene i Granvinsvassdraget. I 1979 og 

1980 fant Nilsen (1981) at laks dominerte i Granvinselva, mens auren dominerte i Storelvi. Total 

tetthet av ungfisk ble i henholdsvis 1979 og 1980 estimert til 51 og 88 individer per 100 m² nedenfor 
Granvinsvatnet, og 77 og 73 individer per 100 m² ovenfor innsjøen (Nilsen 1981). I 1991 fant Sægrov 

(1993) mer enn dobbelt så mange ungfisk av laks som av aure, og laksen dominerte da både i 

Granvinselva og Storelvi. Gjennomsnittlig tetthet av ungfisk ble beregnet til 89 fisk per 100 m². I år 

2000 ble det fanget noe mer ungfisk av aure enn laks i Granvinselva, mens laks dominerte i Storelvi 
(Kålås & Urdal 2000). Estimert tetthet av begge arter var imidlertid lav ved denne undersøkelsen, med 

5,4 aure og 17,7 laks per 100 m². I 2005 dominerte laks i Granvinselva, mens aure dominerte i Storelvi 

(Kålås & Sægrov 2007). Gjennomsnittlig tetthet ble estimert til 36 aure og 37 laks per 100 m². 
 

I sum viser ungfiskundersøkelsene i hovedelvene at rekrutteringen av både laks og aure har variert 

siden 1979. Det virker å være noe mer ungfisk av laks enn av aure i vassdraget, men artsfordelingen i 
Granvinselva og Storelvi varierer imidlertid noe fra år til år. Det var totalt sett dårlig rekruttering av 

både laks og aure alle år fra 1998 til 2004 (Kålås & Sægrov 2007), og den fåtallige gytebestanden 

sammenlignet med årene rundt 1970 tyder på at smoltproduksjonen har vært betydelig mindre enn 

vassdragets potensiale også de senere år. 
 

I 2007 ble det også utført elektrofiske i Skorvo (Rådgivende Biologer AS, upubliserte data). Det ble da 

estimert en tetthet på 20 aure per 100 m² nederst mot utløpet, og 36 aure per 100 m² ved en stasjon ca. 
400 m ovenfor utløpet. Det ble ikke fanget laks. 

 

Ungfiskundersøkelser i 2012 
I forbindelse med den foreliggende undersøkelsen ble det elektrofisket i Skielva, Hyrpo, Kyrkjeelvi, 

Tråelvi, Flotaelvi, Kattaråa, Fetelvi og Skytebaneelv. Elektrofisket ble utført 27. august 2012 på 

relativt lav vannføring. Stasjonene er avmerket i figur 5.3-7, og arts- og lengdefordeling for de ulike 

sideelvene er presentert i figur 5.17-23. 

 

Tabell 5.5. Habitattype, habitatverdi og estimert tetthet for ulike aldersgrupper av ungfisk ved 

elektrofiskestasjonene i Granvinsvassdraget. Aldersfordelingen er skjønnsmessig vurdert fra 
lengdefordelingen (se figur 5.17-23). 

Elv Areal Art Habitat Habitat Tetthet per 100 m² 

 
(m²)  Type Verdi 0+ 1+ 2+ >2+ ≥1+ Totalt 

Skielva 15 Aure Stryk 10 148,1 96,8 10,8 0,0 107,5 255,7 

Skielva 15 Laks Stryk 10 29,6 0,0 0,0 0,0 29,6 29,6 

Skielva 15 Røye Stryk 10 0,0 0,0 0,0 10,8 10,8 10,8 

Skielva 15 Totalt   177,7 96,8 10,8 10,8 147,9 296,1 

Hyrpo 50 Aure Stryk 10 8,9 0,0 3,2 0,0 3,2 12,1 

Kyrkjeelvi 40 Aure Gyteområde 11 100,0 8,1 12,1 0,0 20,2 120,2 

Kyrkjeelvi 40 Laks Gyteområde 11 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4,0 

Kyrkjeelvi 40 Totalt   100 8,1 16,1 0 24,2 124,2 

Tråelvi 20 Aure Stryk 8 44,4 16,1 8,1 0,0 24,2 68,6 

Flotaelvi 10 Aure Gyteområde 10 177,8 0,0 16,1 0,0 16,1 193,9 

Flotaelvi 10 Laks Gyteområde 10 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 

Flotaelvi 10 Totalt   200 0 16,1 0 16,1 216,1 

Kattaråa 10 Aure Gyteområde 9 422,2* 0,0 0,0 0,0 0,0 422,2 

Kattaråa 10 Laks Gyteområde 9 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44,4 

Kattaråa 10 Totalt   466,6 0 0 0 0 466,6 

Fetelvi 20 Aure Gyteområde 7 222,2 16,1 48,4 16,1 80,6 302,9 

Skytebaneelv 20 Aure Stryk 8 177,8 0,0 0,0 0,0 0,0 177,8 

*En av årsynglene i Kattaråa var trolig en aure/laks-hybrid, men er her talt som en aure. 
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Aure dominerte i alle sideelvene. Det ble funnet laks i 4 av sideelvene, og røye (Salvelinus alpinus) 

kun i Skielva. Estimert tetthet av ungfisk varierte mellom 8,9 og 444,4 per 100 m² for årsyngel, og 

mellom 0,0 og 147,9 per 100 m² for eldre ungfisk (tabell 5.5). Avfisket areal var imidlertid i de fleste 
tilfeller lite, og det ble ofte fisket på de beste gyteområdene i den enkelte sideelv. Det må derfor antas 

at årsyngelen som ble fanget i disse gyteområdene ville fordelt seg mer utover elven senere på året. De 

høyeste tetthetsestimatene i tabell 5.5 er derfor trolig ikke representative for den enkelte elv som 
helhet. Inndelingen i årsklasser er for øvrig noe usikker, spesielt for de eldste ungfiskene, ettersom 

aure har ulik vekst i ulike deler av vassdraget, med overlapp i lengder mellom flere årsklasser (Kålås 

& Urdal 2000). 

 
Resident aure fra Granvinsvatnet vil også gyte i elvene som renner inn i innsjøen, men den residente 

komponenten av aurebestanden i vassdraget er trolig betydelig redusert etter røyens etablering 

(Sægrov 1993). 
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Figur 5.17. Lengdefordeling for 
aure, laks og røye fanget i Skielva 

27. august 2012.  

 

Figur 5.18. Lengdefordeling for aure 
fanget i Hyrpo 27. august 2012.  

 

Figur 5.19. Lengdefordeling for aure 
og laks fanget i Kyrkjeelvi 27. august 

2012.  
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Figur 5.20. Lengdefordeling for aure 
fanget i Tråelvi 27. august 2012.  

 

Figur 5.21. Lengdefordeling for aure 
og laks fanget i Flotaelvi 27. august 

2012.  

 

Figur 5.22. Lengdefordeling for aure 
og laks fanget i Kattaråa 27. august 

2012.  

 

Figur 5.23. Lengdefordeling for aure 
fanget i Fetelvi 27. august 2012.  
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VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Vurdering av Granvinselva, vann-ID 052-53-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 

Vurdering av Storelvi, vann-ID 052-53-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 

 

Vurdering av Skielva, del av vann-ID 052-17-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 Tettheten av ungfisk er “svært god” for både årsyngel og eldre ungfisk 

 
Vurdering av Hyrpo, del av vann-ID 052-133-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 Tettheten av ungfisk er “dårlig” for både årsyngel og eldre ungfisk 

 

Vurdering av Kyrkjeelvi, del av vann-ID 052-133-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 Tettheten av ungfisk er “svært god” for årsyngel og “god” for eldre ungfisk  

 

Vurdering av Tråelvi, vann-ID 052-62-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 Tettheten av ungfisk er “moderat” for årsyngel og “god” for eldre ungfisk 
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Figur 5.24. Lengdefordeling for aure 
fanget i Skytebaneelv 27. august 

2012.  
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Vurdering av Flotaelvi, del av vann-ID 052-133-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 Tettheten av ungfisk er “svært god” for årsyngel og “god” for eldre ungfisk 

 

Vurdering av Kattaråa, vann-ID 052-132-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 Tettheten av ungfisk er “svært god” for årsyngel og “svært dårlig” for eldre ungfisk 

 

Vurdering av Skorvo, del av vann-ID 052-133-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 
Vurdering av Fetelvi, del av vann-ID 052-133-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 Tettheten av ungfisk er “svært god” for både årsyngel og eldre ungfisk 

 

Vurdering av Skytebaneelv, del av vann-ID 052-133-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “dårlig” status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 Tettheten av ungfisk er “svært god” for årsyngel og “svært dårlig” for eldre ungfisk 

 

 

Tiltak i Granvinsvatnet 

Det foreslås å iverksette et utfiskingsprogram for å redusere røyebestanden i Granvinsvatnet. Forsøk 
med utfisking i Takvatn i Troms har vist at det er mulig å endre en røyebestand fra en tett, småvokst 

bestand til en langt tynnere bestand med større individer i innsjøer der røyen sameksisterer med aure 

(Persson mfl. 2007). Reduksjonen i røyebestanden i Takvatn skjedde i takt med en økning i 
aurebestanden, og resulterte i en stabil endring i innsjøens bestandsdynamikk uten senere 

“vedlikeholdsfiske” (Persson mfl. 2007). Lignende resultater har blitt registrert ved utfisking av røye i 

Breimsvatnet og Hornindalsvatnet i Sogn og Fjordane, Vangsvatnet i Hordaland og Suldalsvatnet i 
Rogaland, hvor bestandsendringene fortsatt virker stabile 10-15 år etter utfisking (Kjørvik 2002; 

Sægrov 2006; Sægrov 2007; Harald Sægrov pers. medd.). Vangsvatnet og Hornindalsvatnet har også 

anadrome bestander av aure og laks, og bør derfor i denne sammenheng være sammenlignbare med 

Granvinsvatnet. 
 

Etter vår vurdering har man gode muligheter for å lykkes med en utfisking av røyen i Granvinsvatnet, 

men man har ingen garanti for at tiltaket vil gi en permanent endring i bestandsdynamikk. Det er også 
mulig at en økning i aurebestanden i innsjøen ikke umiddelbart vil gi en tilsvarende økning i 

smoltpropduksjon, fordi etablering av røye og mye lakselus i fjorden kan ha gitt en høyere andel av 

resident aure i bestanden enn tidligere. Vi vurderer det likevel slik at tiltaket har god sjanse til å 
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lykkes, og at dette vil kunne ha meget stor betydning for produksjonen av sjøauresmolt i vassdraget 

alene, og også i Hardangerfjorden som helhet. Det bør fiskes med flytegarn nedsunket til minst 10 m 

dyp, og med bunngarn med små maskevidder på tilsvarende dyp for å unngå bifangst av aure og laks. 
For en erfaren fisker vil det trolig være tilstrekkelig med tre måneders effektiv utfisking den første 

sesongen (sommer og tidlig høst), og to til tre måneder den andre sesongen. Total vekt av fangsten i 

hvert garn bør registreres, og med jevne mellomrom (for eksempel annenhver uke) bør hver enkelt fisk 
i et lite utvalg av garnene måles og veies. Dette vil gi en grov kontroll med bestandsutviklingen uten 

betydelig merarbeid. 

 

For å overvåke utfiskingens effekt bør det utføres standardisert prøvefiske i Granvinsvatnet før og like 
etter de to sesongene med utfisking. Dette vil gi en indikasjon på om tiltaket er effektivt, og om 

utfiskingen eventuelt bør opprettholdes ytterligere én sesong. I tillegg bør det prøvefiskes 5 og 

eventuelt 10 år etter utfisking for å undersøke om auren og røyen i innsjøen har gjennomgått en 
permanent endring i bestandsdynamikk som beskrevet av Persson mfl. (2007). Resultatene av slike 

etterundersøkelser kan gi en indikasjon på om det vil være nødvendig med “vedlikeholdsfiske” i 

mindre skala enkelte år. 
 

Tiltak i elvene 

I Skytebaneelv foreslås det å stille krav til manøvreringsreglementet ved Russagjela mikrokraftverk. 

Start/stopp-kjøring er uheldig, ettersom dette kan medføre plutselig tørrlegging av et fint 
produksjonsareale på anadrom strekning. 

 

Det foreslås å gjenopprette kantvegetasjonen der denne mangler langs Storelvi, Kattaråa og Fetelvi. 
Tiltaket vil ha best effekt langs viktige gyte- og eller oppvekstområder. Dette gjelder stort sett hele 

Storelvi, meandrerende del av Kattaråa (nedenfor nederste veikulvert) og nederste 120 m av Fetelvi. I 

tillegg forslås det gjenopprettng av kantvegetasjon langs de nederste 120 m av Tråelvi og langs 

Skorvos sideløp, men disse gis noe lavere prioritet enn elvene over i denne sammenheng. Aktiv 
gjenoppretting (planting av trær) vil medføre en viss kostnad, mens passiv gjenoppretting (å la det gro 

gradvis igjen) vil være gratis, og kun kreve kommunikasjon og eventuelt kontroll med grunneiere. 

 
I Skielva foreslås det å utbedre bunnen like ovenfor kulverten ved Røynstrandsvegen, hvor det er støpt 

betong tvers over elven. Det bør her graves ut en dypere fiskepassasje i betongen, slik at fisk kan 

vandre forbi selv på lav til middels vannføring. Det foreslås også å fjerne søppel og skrot fra 
elvebredden ca. 120 m ovenfor anadromt vandringshinder, i tilfelle dette kan avgi giftige stoffer til 

elven. 

 

  
Figur 5.25. Diverse metallskrot og oljefat dumpet ved elvebredden ovenfor anadrom strekning i 
Skielva. 

 

Det kan i tillegg vurderes å gjenopprette Fetelvis øvre del til naturtilstanden. Dette vil innebære 

utbedring av røret under veien, som må ha større vanndyp og være noe mindre bratt for at fisk kan 
vandre opp. Vann fra det sørlige løpet ovenfor røret må da tilbakeføres til elven lenger oppe, slik at det 
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kan gytes i dette løpet. Naturlig vandringshinder i dette løpet ligger ca. 70 m ovenfor røret, og tiltaket 

vil dermed kun frigjøre et relativt lite anadromt areal. Det vurderes derfor at nytteeffekten ved tiltaket 

ikke utveier kostnadene, og tiltaket er dermed utelatt fra prioriteringslisten under (tabell 5.6). 
 

I Granvinselva, Hyrpo, Kyrkjeelvi og Flotaelvi vurderes det ikke som nødvendig å gjøre tiltak. 

 

Tabell 5.6. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge for Granvinsvassdraget, med estimert 
kostnad og effekt på ungfiskproduksjonen for vassdraget som helhet. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 
(%) 

Granvinsvatnet Utfisking av røye 300-400 50-100 

Granvinsvatnet Prøvefiske* 150-250 - 

Storelvi, Kattaråa og Fetelvi Gjenoppretting av kantvegetasjon 0 < 10 

Skytebaneelv 
Endret manøvreringsreglement i 
Russagjela mikrokraftverk 

0 < 5 

Skielva Utbedring av plastring i bunn 10-50 < 5 

Skielva Fjerning av søppel/skrot     0** < 5 

Tråelvi og Skorvos sideløp Gjenoppretting av kantvegetasjon 0 < 5 
*I forbindelse med eventuell utfisking av røye. Pris er anslått for tre gangers prøvefiske inkludert rapportering. 

**Det forutsettes at forurenser dekker kostnader forbundet med tiltaket. 
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6  KVANNDALSELVI 
 

Kvanndalselvi ligger i Kvanndal i Granvin kommune. Elven renner i en bratt dal, og har ingen 

sidebekker med betydning for anadrom fisk. Hanselavatnet (0,19 km², 809 moh.) er vassdragets største 
innsjø, og ca. 60 % av nedbørfeltet ligger over tregrensen. 

 

Vassdraget karakteriseres som lite, svært kalkfattig og klart. Samlet miljøtilstand er satt til “god”, og 

det er ingen registrerte påvirkninger i vassdraget (Vann-nett 15.03.2013). 
 

Tabell 6.1. Vassdragsbeskrivelse av Kvanndalselvi. 

Nr Feltareal 
(km²) 

Høyeste 
(moh.) 

Middel- 
vannf. (m³/s) 

5-persentil 
sommer 

5-persentil 
vinter 

Anadrom 
lengde (m) 

Anadromt 
areal (m²)  

052.2Z 26,6 1130 1,947 0,181 0,069 3600 37 624 
 

Det finnes ingen offisiell fangststatistikk for Kvanndalselvi. Lokalbefolkningen fisker sporadisk etter 

sjøaure på hele anadrom strekning, og det er ikke kjent at det er fanget villaks i elven (Reidun Bystøl, 

pers. medd.). Høsten 2012 ble det på et tidspunkt observert 10-12 sjøaure i Tveitehølen, ca 1,7 km 
oppstrøms utløpet (Reidun Bystøl, pers. medd.). 

 

VANNKVALITET 

En vannprøve tatt i Kvanndalselvi 27. august 2012 indikerer gode vannkjemiske forhold for fisk 

(tabell 6.2). Verdiene er i overenstemmelse med karakteriseringen i Vann-nett, med unntak av et noe 

høyere kalsiuminnhold enn forventet. Elven framstår i dag som ren og lite forurenset. 
 

Tabell 6.2. Vannkjemi i Kvanndalselvi. 

Elv Dato Surhet 
pH 

Kalsium 
(mg Ca/l) 

Fargetall 
(mg Pt/l) 

Kvanndalselvi 27.08.2012 6,6 1,07 14 

 

I 1995 og 1996 ble det gjort målinger av vannkvalitet i to innsjøer i Kvanndalselvis nedbørfelt. I 

Hanselavatnet ble det i 1995 målt en pH på 6,1, mens det i Furevatnet ble målt en pH på 6,1 i 1995 og 
5,7 i 1996 (Data fra Vannmiljø 15.03.2013). 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Det er ikke registrert noen hydrologiske inngrep i vassdraget. 

 

Morfologiske inngrep 

Det er bygget en lav terskel i grove steinblokker ved Kvanndalselvis utløp i sjøen (figur 6.3). 

Terskelen vil kun være til hinder for fiskens opp- og utvandring ved svært lav vannføring. 
 

Elven er forbygd langs begge bredder i de nederste 150 meterne, og kantvegetasjonen er flekkvis 

redusert i det samme området. Oppover i dalen er elven tilsynelatende helt uberørt. 

 
Tabell 6.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 

og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

Kvanndalselvi 3600  0 ≤ 10 0-5 ≤ 10 ≤ 10 god 



 
Rådgivende Biologer AS 2013 62 Rapport 1781 

 

 

Figur 6.1. Kvanndalselvi sett fra hengebroen ca. 550 m oppstrøms utløpet. Elven renner i stryk med 

små kulper her og der, og er stort sett uberørt. 

 
 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

Det anadrome elvearealet i Kvanndalselvi er på ca. 38 000 m², og hele elven er kategorisert som 

“stryk”. Det er en liten foss ca. 1400 m oppstrøms utløpet, hvor fisk kun kan passere på bestemte 

vannføringer (Reidun Bystøl, pers. medd.). Bortsett fra dette er oppvandring stort sett uproblematisk 
helt til fossestrykene i Kvanngjelet 3600 m fra sjøen. 

 

De nederste 280 meterne av elven er et relativt flatt og bredt stryk med lite skjul og standplasser. De 

øverste 3300 meterne er smalere, med flere standplasser og små kulper her og der. Det er godt med 
skjul rundt store steiner, og kantvegetasjonen er tett. Det er også noen få større, dypere høler hvor 

voksen fisk kan oppholde seg i tørre perioder. 

 
Bunnsubstratet bærer preg av at Kvanndalselvi er en flomelv. Bunnen domineres av stein i ulike 

størrelser, uten større områder med grus eller finsubstrat. Egnet gytegrus er derfor i hovedsak 

begrenset til små flekker innimellom steinene her og der. Hele elven er imidlertid godt egnet som 
oppvekstområde. 

 

Habitatsbeskrivelser av ulike elvesegment i Kvanndalselvi er vist i tabell 6.4. 

 

Tabell 6.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i Kvanndalselvi. Segmentene er 
avmerket i figur 6.2.  

Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

1 Stryk 2 2 2 6 dårlig 254 

2 Stryk 2 3 2 7 moderat 1982 

3 Stryk 3 2 4 9 god 1179 

4 Stryk 4 2 4 10 god 34209 

Totalt 
 

3,8 2,1 3,9 9,8 god 37624 
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Figur 6.2. Oversikt over fysiske 
inngrep, anadrome vandringshindre 

og elektrofiskestasjoner i 
Kvanndalselvi. Vurdering av 

elvesegmentene er gitt i tabell 6.4. 

 



 
Rådgivende Biologer AS 2013 64 Rapport 1781 

 

A) Utløp til sjøen 

 

B) 550 m oppstrøms utløpet 

 

Figur 6.3. A) Utløpet av Kvanndalselvi, med en terskel i grove steinblokker like nedenfor veibroen. B) 
Kvanndalselvi ca. 550 m oppstrøms utløpet. Elven er uberørt, og har tett kantvegetasjon. 

Bunnsubstratet består av stein i ulike størrelser, og det er kun små flekker med egnet gytegrus. 

 

Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

I Kvanndalselvi er sjøaureproduksjonen høyst sannsynlig begrenset av mangel på egnet gytesubstrat, 

ettersom flommer trolig tar med seg det meste av grus og finsubstrat. Det ble funnet godt med årsyngel 

ved feltundersøkelsen i 2012 (se under), men de gode oppvekstforholdene tatt i betraktning antas det 
likevel at elven har potensiale til å produsere en god del mer ungfisk enn i dag.  

 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Et område på 50 m² ble elektrofisket 27. august 2012, ved lav til middels vannføring. Området som ble 

avfisket ligger på en strykstrekning med habitatverdi 7, like ovenfor veibroen. Det ble fanget totalt 12 

aure, og basert på lengdefordelingen (figur 6.4) antas det at fangsten bestod av 11 årsyngel og 1 
ettåring. Dette gir en estimert tetthet på 48,9 årsyngel og 3,2 ettåringer, som tilsvarer tilstandsklasse 

“god” for årsyngel og “dårlig” for eldre ungfisk.  
 

 

Det ble også elektrofisket i Kvanndalselvi i 1982 (Nordland 1983). Det ble da fanget 35 aureunger på 

325 m², og basert på dette estimert en tetthet på 11 individer per 100 m². Det ble ikke fanget laksunger. 
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for aure fanget i 

Kvanndalselvi 27. august 

2012. 
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VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Vurdering av Kvanndalselvi, vann-ID 052-122-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 Tettheten av ungfisk er “god” for årsyngel og “dårlig” for eldre ungfisk 

 

Kvanndalselvi er stort sett inngrepsfri, og har gode habitatforhold for fisk. Det kan vurderes å gjøre 

forsøk med utlegging av gytegrus for å øke sjøaureproduksjonen, men grusen vil sannsynligvis skylles 

bort ved flom. Det anses derfor ikke som hensiktsmessig å gjøre tiltak i vassdraget. 
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7  BOTNAELVVASSDRAGET 
 
Botnaelva renner ut innerst i Fyksesund i Kvam herad. Omtrent 1 km fra sjøen deler elven seg i 

Flatabøelva og Frytlielva, og total anadrom strekning er på 2,2 km. Det er også 2 mindre sideelver 

med gytemuligheter for sjøaure. Vassdragets opprinnelige nedbørfelt er på 45,5 km², men 20,1 km² er i 
dag fraført til Hamlagrøvatnet i nord og Kastedalen kraftverk i sørøst. Det er kun små innsjøer i 

restfeltet. 

 

Botnaelva karakteriseres som liten, svært kalkfattig og klar, og samlet miljøtilstand er satt til 
“moderat” som følge av vannkraftsregulering (Vann-nett 03.04.2013). Bestandstilstanden for sjøaure 

er vurdert som “svært hensynskrevende” på grunn av vassdragsregulering og lakselus i fjorden, mens 

vassdraget ikke har en selvreproduserende bestand av laks (Lakseregisteret 03.04.2013). 
 

Tabell 7.1. Vassdragsbeskrivelse av Botnaelvvassdraget. Feltparametere er oppgitt uten fraførte 
delfelt. 

Nr Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

052.5Z 25,4 1 253 2,696 2 200* 25 520* 
*Inkluderer Flatabøelva, Frytlielva og samløpet nedenfor. 

 

Det foreligger ingen offisiell fangststatistikk for Botnaelva. Det ble utført gytefisktelling på hele 
anadrom strekning i vassdraget i 1999, og det ble da registrert totalt 36 kjønnsmodne sjøaurer (Sægrov 

mfl. 1999). Det ble i tillegg observert 1 oppdrettslaks, men ingen villaks. Samtlige av de kjønnsmodne 

fiskene ble observert ovenfor broen over Botnaelva. Det har de siste årene vært lite eller ikke 
sportsfiske i vassdraget. 

 

 

VANNKVALITET 

Vannprøver tatt nederst i Flatabøelva og Frytlielva 12. oktober 2012 indikerer gode vannkjemiske 

forhold for fisk, med noe høyere pH og kalsiuminnhold enn antydet i klassifiseringen i Vann-nett 
(tabell 7.2). Bunndyrundersøkelser i 1999 indikerer også at forsuring ikke er et problem for hverken 

aure eller laks i Botnaelva (Sægrov mfl. 1999). Det ble under synfaringen i oktober 2012 fortalt at 

silosaft og annen synlig jordbruksavrenning tidvis siger ut i Kanikkebekken, som har sitt utløp i nedre 
del av Flatabøelva. 

 

Det ble også midt på 1990-tallet gjort vannkjemiske undersøkelser i en rekke av innsjøene i 

vassdragets nedbørfelt, med tanke på eventuell forsuring. Det ble da i all hovedsak målt relativt god 
pH for aure (Sægrov mfl. 1999; Vannmiljø). 

 

Botnaelva og dens sideelver tilføres en del grunnvann, og er derfor relativt varme vinterstid og kalde 
sommerstid. Temperaturlogging utført av Rådgivende Biologer AS i perioden 1999 til 2007 

(upubliserte data) viser at temperaturen i hovedelven stort sett ligger rundt 1 til 3 °C i de kaldeste 

månedene (januar til mars), og mellom 9 og 14 °C i de varmeste månedene (juli og august). 
 

Tabell 7.2. Vannkjemi i Botnaelvvassdraget. 

Elv Dato Surhet 

pH 

Kalsium 

 (mg Ca/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Temperatur 

(°C) 

Flatabøelva 12.10.2012 6,7 2,4 < 5  

Frytlielva 12.10.2012 6,6 1,4 12 6,0 
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Figur 7.1. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og elektrofiskestasjoner i 
Botnaelvvassdraget. Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 7.4. 
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 
Vassdraget er regulert i flere omganger siden 1948. Av det opprinnelige nedbørfeltet på 45,5 km² er 44 

% fraført. Delfeltene 052.5AC, 052.5AAB, 052.5BB, 052.5D og 052.5E er overført til 

Hamlagrøvatnet i nord, mens delfeltet 052.5B1B er overført til Bjølvo kraftverk i sørøst. Dette 
medfører redusert vannføring i både Frytlielva, Flatabøelva og samløpet nederst (Botnaelva). De 

fraførte delfeltene ligger alle i øvre del av det opprinnelige feltet, slik at andelen høyfjell i vassdragets 

nedbørfelt har blitt betydelig redusert. Dette innebærer at reguleringene vil medføre relativt sett 

mindre endringer i vannføring vinterstid enn sommerstid. Det er ikke pålegg om minstevannføring i 
vassdraget. 

 

Morfologiske inngrep 

Botnaelva er forbygd i flere omganger for å sikre mot erosjon ved flom. Forbygningene består av stor 
stein og blokk, hvorav en del ble lagt opp som voll langs elven av grunneiere på 1940-tallet, som følge 

av store flommer i 1931 og 1937. De nyeste ble bygget av NVE på slutten av 1990- og tidlig på 2000-

tallet for å rette opp skader og sikre etter en stor flom i 1995. Flomsikringene som ligger i elvekanten 
er markert i figur 7.1; disse medfører noe redusert morfologisk variasjon i elvekanten, og påvirker 

strømforholdene langs bankene i de aktuelle områdene. I tillegg er det lagt steinvoller langs breddene i 

de nederste 450 meterne av elven for å hindre den i å grave seg gjennom jordbruksarealene nederst 

mot sjøen, men disse flomsikringene ligger så langt unna elven at de kun påvirker elveløpet under 
svært store flommer. Kantvegetasjonen langs Botnaelva er redusert langs jordbruksarealene ovenfor 

broen. Under og rett nedstrøms nederste broen i Botnaelva er bunnen plastret med stor blokk for å 

sikre broen og elven mot graving. 
  

Flatabøelva har intakt kantvegetasjon og naturlige banker hele veien til vandringshinderet. En gang 

før annen verdenskrig ble det sprengt bort noe fjell i trappehølene like nedstrøms broen for å lette 

fiskens oppvandring (se figur 7.2.E). Det skal senere, trolig tidlig på syttitallet, ha blitt fjernet noe 
stein fra den naturlige terskelen i Flatabøelven ved utløpet av Stiklingbekken. Dette har ført til at 

vannspeilet i hølen er sunket.  

 
Frytlielva fremstår som uberørt hele veien til vandringshinderet. 

 

Stiklingbekken fremstår som uberørt fra utløpet til vandringshinderet øverst. På grunn av fjerning av 
stein i Flatabøelva like nedenfor utløpet av Stiklingbekken er vannspeilet i denne hølen senket, slik at 

det ikke er mulig å vandre opp i Stiklingbekken bortsett fra ved ekstremt høye vannføringer (se figur 

7.5.). 

 
Monsabekken rant opprinnelig ut i Botnaelva omkring 200 m lenger oppe enn i dag, men ble sperret 

av virksomheten i et sandtak og tok nytt løp for lang tid siden. Dette har medført at bekkens 

produktive areal er betydelig større enn opprinnelig. Bekken har gravd seg et naturlig løp, og er i liten 
grad sikret med forbygging. Kantvegetasjonen er fjernet helt i bekkens øverste 140 m. 

 

Tabell 7.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 
og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

Botnaelva 1000  ≤ 10 ≤ 10 20-50 10-20 ≤ 10 moderat 

Flatabøelva 950 0 ≤ 10 0-5 ≤ 10 ≤ 10 god 

Frytlielva 250 0 0 0-5 ≤ 10 ≤ 10 svært god 

Stiklingbekken 70 0 0 0-5 ≤ 10 10-20 god 

Monsabekken 510 0 0 0-5 20-40 10-20 moderat 
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HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUKSJON 

Botnaelva domineres av strykpartier, og har få dype høler med standplasser for gytefisk. Elvebunnen 
er grov, og domineres av stein og blokker, uten noe særlig mose i elvebunnen. Dette tyder på at 

elvebunnen her preges av masseforflytning ved flom, og dermed er lite stabil. Det er få egnede 

gyteområder i Botnaelva, men relativt gode oppvekstforhold for ungfisk. Det finnes likevel små 
flekker med gytegrus mange steder langs kanten av elven.  

 

Flatabøelva er stri nederst, og preges av en rekke dype kulper med små fall mellom opp til broen ved 

Flatabø. Oppvandring er likevel relativt uproblematisk på middels til høy vannføring. Videre oppover 
er elven fortsatt preget av stryk, men renner noe roligere. De største gyteområdene i vassdraget ligger 

ovenfor broen i Flatabøelva, og her er det også mye skjul og gode oppvekstforhold for fisk. Det er en 

del mose på steinene fra broen og oppover, som tyder på at elvebunnen er mer stabil her enn lenger 
nede i vassdraget.  

 

Frytlielva er stri og bratt, og substratet domineres av grov stein. Det er kun små flekker med egnet 
gytesubstrat innimellom steinene, da særlig i de små hølene. Det er godt med skjul for ungfisk mellom 

steinene i hølene. Oppvandring i Frytlielva krever gunstige vannføringer, da vannet vil forsvinne ned 

mellom de store steinene ved for liten tilrenning. 

 
Stiklingbekken er 0,5 til 1 m bred, renner nedstrøms vandringshinderet gjennom små stryk og mindre 

høler, og har et substrat av sand, grus og stein. Den er vannsikker grunnet grunnvannstilførsler. Ved 

synfaringen i oktober 2012 fremstod den som godt egnet som gyte- og oppvekstområde for aure. Det 
ble ifølge lokalbefolkningen observert høye tettheter av aureyngel i Stiklingbekken før hølen der den 

går sammen med Flatabøelva ble senket.  

 
Monsabekken er ca. 0,5 m bred, renner rolig hele strekningen fra vandringshinderet til Botnaelva, og 

har et substrat som domineres av sand og grus. Bekken får grunnvannstilførsler og er derfor relativt 

sommerkald og vintervarm. Substratet er egnet for gyting, men det er lite skjul for fisk i bekken. Den 

renner inn i Botnaelva gjennom ur, og oppvandringen til bekken kan derfor være vanskelig for fisk.  
 

Habitatsbeskrivelser av ulike elvesegment i vassdraget er vist i tabell 7.4. 

 
Tabell 7.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i Botnaelvvassdraget. Segmentene 

er avmerket i figur 7.1. 

Elv Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal 

(m²) 

Botnaelva 1 Stryk 4 4 3 11 svært god 2 198 

Botnaelva 2 Stryk 2 4 2 8 moderat 1 180 

Botnaelva 3 Stryk 4 4 3 11 svært god 1 428 

Botnaelva 4 Stryk 2 3 3 8 moderat 1 552 

Botnaelva 5 Stryk 4 4 3 11 svært god 1 229 

Botnaelva 6 Stryk 3 4 3 10 god 4 867 

Botnaelva 7 Stryk 3 4 2 9 god 655 

 Totalt  3,2 3,9 2,9 9,9 god 13 107 

Flatabøelva 1 Stryk 4 4 4 12 svært god 10 265 

Frytlielva 1 Stryk 4 3 4 11 svært god 1 726 

Stiklingbekken 1 Gyteareal 3 3 3 9 god 60 

Monsabekken 1 Gyteareal 3 3 4 10 god 262 

Monsabekken 2 Gyteareal 3 3 1 7 moderat 99 

 Totalt  3,0 3,0 3,2 9,2 god 361 

 Vassdraget  3,4 3,8 3,2 10,4 Svært god 25 520 
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A) Elfiskestasjon i Botnaelva 

 

B) Nedre del av Botnaelva 

 
C) Forbygning i Botnaelva 

 

D) Elektrofiskestasjon i Frytlielva 

 
E) Flatabøelva nedstrøms broen 

 

F) Flatabøelva oppstrøms broen 

 

Figur 7.2. A) Oversiktsbilde av området i Botnaelva som ble elektrofisket 12. oktober 2012. B) Nedre 
del av Botnaelva, med forbygninger i grov stein på begge sider av elven. C) Høyreist forbygning 250 

m oppstrøms broen i Botnaelva. D) Området som ble elektrofisket i Frytlielva 12. oktober 2012. E) 
Flatabøelva like nedstrøms broen. F) Flatabøelva like oppstrøms broen. 
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A) Monsabekken 

 

B) Stiklingbekken 

 
Figur 7.3. A) Monsabekken oppstrøms veien. Kantvegetasjonen er helt fjernet i dette området. B) 

Øverst i Stiklingbekken. Bekken renner rolig, og har fint skjul for ungfisk under bankene. 

 

Flaskehalser for produksjon av sjøaure 
Botnaelva har i dag god vannkjemi, og gode gytemuligheter og oppvekstområder for fisk. 

Vannkraftsregulering medfører lavere vannføring i tørre perioder sommerstid enn tidligere, og dette vil 

gi noe mindre produktivt areal i slike perioder. Tettheten av ungfisk er imidlertid relativt høy (se 
under), og det vurderes derfor at vanndekningen er tilstrekkelig til å opprettholde god smoltproduksjon 

i vassdraget. 

 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Det ble elektrofisket ved to stasjoner (avmerket i figur 7.1) i forbindelse med feltundersøkelsen 12. 
oktober 2012. Det var lav til middels vannføring, og vanntemperaturen var 5,9 °C. 

 

I Botnaelva ble 30 m² av et strykområde med habitatverdi 11 avfisket. Det ble fanget 24 ungfisk av 
aure, fordelt på 1 årsyngel, 21 ettåringer og 2 toåringer. I Frytlielva ble 30 m² av et strykområde med 

habitatverdi 11 avfisket, og det ble fanget 11 aure fordelt på 2 årsyngel, 6 ettåringer, 2 toåringer og 1 

treåring. I tillegg ble det fanget en resident aure på 24 cm og en sjøaure på ca. 35 cm i Frytlielva. Det 

ble ikke fanget laks ved noen av stasjonene. Ved begge stasjonene tilsvarer estimert tetthet av ungfisk 
tilstandsklasse “dårlig” for årsyngel og “svært god” for eldre ungfisk. 

 

Tabell 7.5. Habitattype, habitatverdi og estimert tetthet i 2012 for ulike aldersgrupper av aure ved 
elektrofiskestasjonene i Botnaelvvassdraget. 

Elv Art Habitat Habitat Tetthet per 100 m² 

 
 Type Verdi 0+ 1+ 2+ >2+ ≥1+ Totalt 

Botnaelva Aure Stryk 11 7,4 112,9 10,8 0,0 123,7 131,1 

Frytlielva Aure Stryk 11 14,8 32,3 10,8 5,4 48,4 63,2 
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Det er også tidligere gjort ungfiskundersøkelser i vassdraget. I 1996 ble det elektrofisket på 3 stasjoner 
i Botnaelva, og estimert tetthet av aure varierte fra 5 til 20 per 100 m² (Lyse mfl. 1997). I 1999 ble det 

elektrofisket på 6 stasjoner på anadrom strekning, og gjennomsnittlig tetthet av aure ble estimert til 

55,9 per 100 m² i Botnaelva (2 stasjoner), 93,3 per 100 m² i Flatabøelva (3 stasjoner) og 104,3 per 100 
m² på 1 stasjon i Frytlielva (Sægrov mfl. 1999). Det var lave tettheter av årsyngel i hele elven, men 

høye tettheter av ettåringer og toåringer, spesielt i Flatabøelva og Frytlielva (Sægrov mfl. 1999). 

 

Den lave tettheten av årsyngel sammenlignet med eldre årsklasser ved flere undersøkelser tyder på at 
årsyngelen er til stede i elven, men at den underestimeres ved elektrofiske. Dette kommer 

sannsynligvis av at gytingen er konsentrert til enkelte svært produktive områder, og at ungfisken ikke 

sprer seg til resten av elven før den er omkring ett år og eldre. 
 

 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Vurdering av Botnaelva (nederste 1000 m), vann-ID 052-137-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “moderat” status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 Tettheten av ungfisk er “dårlig” for årsyngel og “svært god” for eldre ungfisk 

 
Vurdering av Flatabøelva, vann-ID 052-138-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “moderat” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “svært gode” 

 Tettheten av ungfisk er trolig “dårlig” for årsyngel og “svært god” for eldre ungfisk 

 

Vurdering av Frytlielva, vann-ID 052-139-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “moderat” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “svært gode” 

 Tettheten av ungfisk er “dårlig” for årsyngel og “svært god” for eldre ungfisk 
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Vurdering av Stiklingbekken i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 
Vurdering av Monsabekken i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 

 
Det foreslås å heve vannspeilet i hølen i Flatabøelva ved utløpet av Stiklingbekken (figur 7.5). Dette 

kan gjøres ved utplassering av steinblokker i den naturlige terskelen nederst i hølen, og vil 

gjenopprette en naturtilstand der oppvandring i Stiklingbekken trolig var mulig på middels til høy 

vannføring. En ca. 40 cm heving av vannspeilet vil sannsynligvis være tilstrekkelig. Ved utbedring av 
terskelen er det viktig å sørge for at det eksisterer en klart definert vandringsvei for fisk over terskelen, 

slik at denne ikke fremstår som et vandringshinder på lav til middels vannføring. 

 

 
 

 

Det forelås i tillegg å utbedre utløpet av Monsabekken, hvor enkle grep kan bidra til å lette 
oppvandringen for gytefisk. Større stein i utløpsområdet bør ryddes til side og stables opp i en liten, 

provisorisk mur i øvre kant av utløpet, slik at bekkeløpet får stabilt god vanndybde helt ut i 

hovedelven. Tiltaket kan utføres med håndmakt og spett. 
 

Tabell 7.6. Liste over foreslåtte tiltak i Botnaelvvassdraget, med estimert kostnad og effekt på 

ungfiskproduksjonen i vassdraget. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad (x 1000 kr) Effekt (%) 

Flatabøelva Utbedring av terskel 10-50 < 10 

Monsabekken Utbedring av utløp 0-20 < 10 

 

 

 

Figur 7.5. Utløpet av 
Stiklingbekken, hvor fjerning 

av stein i hovedelven har 

medført lavere vannspeil, 

som hindrer oppvandring til 

bekken. 
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8  LAUPSA 
 
Laupsavassdraget ligger ca. 2 km øst for Øystese i Kvam Herad. Det er en liten innsjø i nedbørfeltet, 

98 % av feltet ligger under skoggrensen. Vassdraget karakteriseres som lite, kalkfattig klart, det er 

ikke registrert påvirkninger i vassdraget. Samlet tilstand for vannforekomsten er vurdert som god 
(Vann-nett 08.01.2012). 

 

Tabell 8.1. Vassdragsbeskrivelse av Laupsa. 

Nr Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

052.61 9,1 722 0,552 0,055 0,046 120 628 

 
Det har vært fanget opp mot 50 sjøaure fra 0,5 til 2 kg enkelt år. Det har i flere år vært tatt ut stamfisk 

av sjøaure som er brukt til eggutlegging oppstrøms anadrom strekning (Leiv Sandven, pers. medd.). 

Dette har sannsynligvis ført til en betydelig økning i smoltproduksjon i denne elven, og kan forklare 

de gode fangstene. Ved fiskeundersøkelser i elven i oktober 1996 var det en tetthet på 43 aure per 100 
m². Det ble også registrert 17 luseskadde sjøaure, samt fire uskadde sjøaure (Lyse mfl. 1997). 

 

VANNKVALITET  

Det finnes ingen vannkjemiske opplysninger om vassdraget i Vannmiljø. Vannkjemiske målinger fra 
8. august 2012 indikerer gode vannkjemiske forhold for fisk, og er i overenstemmelse med 

karakteriseringen i Vann-nett. Elven framstår i 2012 som ren og lite forurenset. Det ble i 1996 

registrert omfattende fiskedød i elven, trolig pga. siloutslipp (Lyse mfl 1997). 

 

Tabell 8.2. Vannkjemi i Laupsa 8. august 2012. 

Dato Surhet 

pH 

Kalsium 

 (mg Ca/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Konduktivitet 

mS/m 

Temperatur 

(°C) 

08.08.2012 7,3 5,01 21 5,29 13,4 

 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 
Det er ikke registrert noen hydrologiske inngrep i vassdraget. 

 

Morfologiske inngrep 
10,5 % av nedbørfeltet er dyrket mark. Det er kun en kort strekning med forbygning og fjerning av 

kantvegetasjon helt nederst i elven (figur 8.1).  

 

Tabell 8.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i % av elvelengden, og samlet morfologisk status 

i forhold til vannforskriften (VD 2009). 

Lengde (m) Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. Status 

120  0 0 0-5 10-20 10-20 God 

 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

Det anadrome elvearealet er på 628 m². Hele strekningen er strykstrekning, men har flere områder med 
egnet gytesubstrat sentralt på strekningen. I øvre deler er elven preget av kulper og bart fjell. 

Habitatsbeskrivelser av ulike elvesegment i Laupsa er vist i tabell 8.4. 
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Tabell 8.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i Laupsa, segmentene er avmerket i 

figur 8.1. 

Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

1 Stryk 3 1 4 8 moderat 162 

2 Stryk 3 3 3 9 god 206 

3 Stryk 3 2 4 9 god 260 

Totalt     8,7 god 628 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Figur 8.1. Oversikt over 
fysiske inngrep, anadrome 

vandringshindre og 
elektrofiskestasjoner i 

Laupsa. Vurdering av 

elvesegmentene er gitt i 

tabell 8.4. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Figur 8.2. Laupsa ned mot 
veibroen med forbygninger 

langs kantene som sammen 

med tynnet kantvegetasjon 
er eneste fysiske inngrep i 

Laupsa. 

 

 
 

Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

Elvestrekningen opp til vandringshinderet er svært kort og anadromt areal er en naturlig begrensing for 
etablering av en stabil, stedegen bestand i elven. 
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UNGFISKPRODUKSJON 

Et område på 50 m² ble elektrofisket like ovenfor broen den 8. august 2012, det var lav vannføring og 
vanntemperaturen var 13,4 °C. Området som ble avfisket ligger på strykstrekning med habitatverdi 9. 

Det ble fanget totalt 47 aure, fire ettåringer og resten årsyngel. Dette gir en estimert tetthet på 191 

årsyngel og 13 ettåringer per 100 m², som er tilstandsklasse "svært god" for årsyngel og "moderat" for 
eldre fisk.  

 

 

 
 

 

 

Figur 8.3. Lengdefordeling for aure fanget i Laupsa 
8. august 2012.  

 
 

 

 
 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Vurdering av Laupsa, vann-ID 052-74-R, i forhold til vanndirektivet. 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis "god" 

 Hydrologiske påvirkninger har "god" eller bedre status 

 Morfologiske påvirkninger har "god" status 

 Habitatforholdene for fisk er "god" 

 Tettheten av ungfisk er "moderat" til "svært god" 

 

For å øke fiskeproduksjonen kan en fortsette å legge ut rogn i områdene oppstrøms anadrom strekning. 
Potensiell produksjonsstrekning er stor, ca. 3 km, og har potensiale til å mangedoble produksjonen i 

vassdraget. Det er forbundet årlige kostnader til veterinærkontroll ved et slikt tiltak.  

 

Etablering av fisketrapp i de to 3-5 meter høye fossene vil være et relativt kostnadskrevende, men 
permanent tiltak som vil mangedoble ungfiskproduksjonen i vassdraget. Det vil imidlertid medføre 

inngrep i en urørt bekkekløft.  

 

Tabell 8.5. Liste foreslåtte tiltak i Laupsa, med estimert kostnad og effekt på ungfiskproduksjonen for 
vassdraget. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 1) Årlig utgift. 

Lokalisering Tiltak Kostnad  
(x 1000 kr) 

Effekt 
(%) 

Oppstrøms anadrom strekning Eggutlegging 10 - 50
1)
 > 2000 

Vandringshinder Fisketrapp > 1000 > 2000 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

2 4 6 8 10 12 14 16 18

A
n
ta

ll
 (

n
) 

 _

Fiskelengde (cm)



 
Rådgivende Biologer AS 2013 77 Rapport 1781 

 

 

9  ØYSTESEELVA 
 
Øysteseelva ligger i Øystese i Kvam herad. Den nederste 900 m lange strekningen er lakseførende, og 

oppstrøms går elven dels i et gjel og er generelt vanskelig tilgjengelig. Vassdraget er ikke regulert, 

men det foreligger planer for å fraføre øvre deler av vassdraget mot BKKs kraftverk i 
Samnangervassdraget. Øysteseelva har et nedbørfelt på 44,2 km² og en middelvannføring ved utløpet 

på 5 m³/s. De største flommene forekommer om høsten. Middelflom i vassdraget er beregnet å være 65 

m³/s, 10-årsflom til 94 m³/s og 50-årsflom til 127 m³/s (Kålås mfl. 2012).  

 
Vassdraget karakteriseres som lite, svært kalkfattig og klart, og samlet tilstand for både hovedelven og 

tilløpsbekkene er vurdert som god (Vann-nett 14.03.2013). Siden vassdraget er 44 km² burde det vært i 

kategorien middels stort. 
 

Tabell 9.1. Vassdragsbeskrivelse av Øysteseelva. 

Nr Feltareal 
(km²) 

Høyeste 
(moh.) 

Middel- 
vannf. (m³/s) 

5-persentil 
sommer 

5-persentil 
vinter 

Anadrom 
lengde (m) 

Anadromt 
areal (m²)  

052.6A 44,6 1326 5,062 0,883 0,227 900 15989 

 

Øysteseelva har historisk sett hatt litt laks og sjøaure, laksebestanden er definert som ikke 

selvreproduserende (lakseregisteret). Fangststatistikken for Øysteseelva viser at fangst av sjøaure i 

perioden 1969 til 1989 var i gjennomsnitt 26 per år, og av laks ble det i samme periode fanget 21 per 
år. I tiårsperioden fra 1990 var fangstene både av laks og sjøaure halvert, og i perioden fra 2000 til 

2009 ble det i snitt fangt 1 laks og 6 sjøaure årlig. De siste tre årene har det ikke vært fiske i 

vassdraget. Bestandstilstanden for sjøauren er “redusert” og lakselus er angitt som påvirkningsfaktor 
(Lakseregisteret). Det blir tatt ut stamfisk og produsert øyerogn som plantes ut i områdene oppstrøms 

anadrom strekning.  

 

Det ble utført gytefisktellinger i elven i 2004-2006 (Skoglund mfl. 2009), i denne perioden varierte 
antall observasjoner av sjøaure mellom 21 og 41. Antallet gytelaks varierte mellom 5 og 25, med en 

andel oppdrettslaks fra 20 % til 38 %. Anslått gytebestandsmål på 2 til 4 egg per m² var bare nådd for 

sjøaure i ett av årene (Skoglund mfl. 2009). 
 

VANNKVALITET 

Det finnes ikke vannkjemiske opplysninger om Øysteseelva i Vannmiljø, men det ble i 1995 målt pH i 

Fitjadalsvatnet, pH var da på 6,3 (mai) og 6,4 (september). I 2009 var pH i Steinsdalselva mellom 6,3 

og 6,5, det var lite labilt aluminium og kalsiumkonsentrasjonen var fra 0,6 til 1,1 mg/l (Kålås mfl. 

2012). 
 

Vannkjemiske målinger fra Øysteseelva 8. august 2013 indikerer gode vannkjemiske forhold for fisk 

(tabell 9.2). Kalsiuminnholdet i prøvene fra 2009 ligger på grensen mellom "svært kalkfattig" og 
"kalkfattig", mens vassdraget i Vannmiljø er karakterisert som “svært kalkfattig”. I Vann-nett er 

tilrenning fra punktkilder og jordbruksavrenning oppgitt som påvirkningskilder. Tidligere utslipp fra 

jordbruket er kraftig redusert. Øverst på anadrom strekning ble det observert punktutslipp fra to 
septiktanker, men påvirkningsområdet var svært begrenset og elven framstår i dag ellers som ren og 

lite forurenset. 

 

Tabell 9.2. Vannkjemi i Øysteseelva 8. august 2012. 

Sted Surhet 

pH 

Kalsium 

 (mg Ca/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Konduktivitet 

mS/m 

Temperatur 

(°C) 

Oppe 6,84 - - 1,06 13,1 

Nede 7,04 - - 1,1 13 
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Figur 9.1. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og vanninntak i Øysteseelva. 
Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 9.4. 
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 
Det er ikke registrert noen hydrologiske inngrep i vassdraget. 

 

Morfologiske inngrep 
Store deler av elven er forbygd langs kantene, spesielt fra flomålet og opp til midt på anadrom 

strekning er forbygningen langs begge banker betydelig. Videre oppover er det også flere kortere parti 

som er forbygd. Kantvegetasjon er delvis fjernet på begge sider i nedre halvdel av den anadrome 

strekningen. Videre oppover er det også parti uten eller med mangelfull kantvegetasjon. 
 

Tabell 9.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 
og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (VD 2009). 

Lengde (m) Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

900  ≤ 10 0 40-70 40-60 ≤ 10 dårlig 

 
 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

Det anadrome elvearealet er på 15 989 m². Vannhastigheten var stort sett rolig, men små partier med 

moderat og stri vannføring ble registrert. Substratet bestod hovedsakelig av stein i ulike størrelser, men 

med parti der elven renner over grunnfjell. En større høl der bunnen i hovedsak består av grus finnes 
også. Selv om stein er den dominerende substrattypen sett fra overflaten, finnes det hele veien lommer 

med grus mellom steinene. Det er bare et område omtrent midt på den lakseførende strekningen med et 

større sammenhengende område med grus, men lommer med grus mellom steinen danner mange små 

usammenhengende områder der fisk kan gyte. Det er derfor sannsynlig at fisken gyter relativt spredt i 
elven, på små områder med egnet gytesubstrat.  

 

Øverst på den anadrome strekningen renner elven i ett hovedløp og i noen småløp, disse sideløpene 
går tørre ved lav vannføring.  

 

 

Tabell 9.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i Øysteseelva. Segmentene er 
avmerket i figur 9.1. 

Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

1 Stryk 3 3 2 8 moderat 4206 

2 Stryk 2 1 2 5 dårlig 1059 

3 Stryk 3 4 4 11 svært god 2107 

4 Stryk 3 3 3 9 god 1880 

5 Stryk 2 1 1 4 svært dårlig 726 

6 Stryk 3 3 2 8 moderat 2083 

7 Stryk 2 3 4 9 god 1635 

8 Stryk 1 1 4 6 dårlig 989 

9 Stryk 3 3 3 9 god 1300 

Totalt  2,7 2,8 2,7 8,2 moderat 15989 
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A) Hovedelven nede 

 

B) Hovedelven midten 

 

C) Vandringshinder øvre del 

 

D) Sideløp oppe 

 

Figur 9.2. A) I nedre del er det forbygd med mur eller stein langs store deler av elveløpet, 
kantvegetasjonen er delvis fjernet. B) Strykparti og en større kulp, elven er stedvis forbygd. C) Også i 
øvre del er det parti med forbygninger og lite kantvegetasjon, i parti har elven stor vannhastighet. D) 

Ett av sideløpene i øvre del av elven, i perioder går løpene tørr  

 

 

Flaskehalser for produksjon av sjøaure 
Øysteseelva har i dag god vannkjemi og gode gytemuligheter og oppvekstområder for fisk. Det er 

forbygninger, dels med betongmurer som fører til redusert morfologisk variasjon og som kan redusere 

fiskeproduksjonen, manglende kantvegetasjon kan også redusere skjulmulighetene for fisk. I øvre del 
av vassdraget er det noen mindre sideløp, ved lav vannføring går disse tørre og er derfor i liten grad 

brukt som oppvekstområder for fisk.  

 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elven ble ikke el-fisket i forbindelse med denne undersøkelsen, men ved tidligere undersøkelser er det 

funnet både aure- og lakseunger i elven. Kålås mfl (2012) estimerte en tetthet på 24 aure og 19 laks 

per 100 m², samlet for begge artene var det 19 årsyngel og 24 eldre fiskeunger per 100 m² 
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VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Nedre del av Øysteseelva gitt vann-ID 052-101-R, og inkluderer også ca. en kilometer av elven 
oppstrøms anadromt vandringshinder.  

 

Vurdering av Øysteseelva, vann-ID 052-101-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderat” 

 

I den øvre delen av elven kan sprengning av et løp i terskelen gi stabil vannføring inn i sideløpene 

også ved lav vannføring. Tiltaket vil føre til at produktivt elveareal kan øke med opp til 8 %, og kan 
også få en tilsvarende betydning for fiskeproduksjonen i vassdraget. 

 

Det anbefales å la kantvegetasjonen gro til i de fleste partier. På en del strykstrekninger med bart fjell 
som substrat er det lite kantvegetasjon og murer langs breddene, det er tvilsomt om endring av 

forbygningene og tilgroing på disse partiene vil ha særlig virkning på fisketettheten i disse partiene. 

 

Urenset utslipp i øvre del av elven foreslåes lagt inn i kommunalt kloakkavløp.  
 

Tabell 9.5. Liste over foreslåtte tiltak i Øysteseelva i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad og 
effekt på ungfiskproduksjonen i vassdraget. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad  
(x 1000 kr) 

Effekt 

(%) 

Sideelver oppe Sprenge i terskel for å sikre vannføring 10-20 5-10 

Flere parti langs hovedelven  Gjenoppretting av kantvegetasjon 0 < 5 

Ved fabrikk øverst på anadrom strekning Fjerning punktutslipp fra septiktank 30-50 0 
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10  STEINSDALSVASSDRAGET 
 
Steinsdalsvassdraget ligger i Norheimsund i Kvam Herad. Nederst i vassdraget ligger Movatnet, som 

er en saltvannspåvirket innsjø på 0,42 km². Steinsdalselva (vassdragsnummer 052.7B) er drøye 4 km 

lang fra Movatnet til anadromt vandringshinder, og har i tillegg en rekke sidebekker. Mange av disse 
er for små og/eller bratte for gyting av sjøaure og laks, men 4 bekker regnes her med i elvens 

anadrome areal (Fosselva, Skeisbekken, Steinsbekken og bekk B i figur 10.1 og 2). Det er en rekke 

innsjøer i nedbørfeltet, hvorav Myklavatnet (1,79 km²) er den klart største. Omtrent 59 % av feltet 

ligger under tregrensen. 
 

I tillegg til Steinsdalselva renner Laugarelva (vassdragsnummer 052.7A0) og én annen bekk (bekk A i 

figur 10.1) inn i Movatnet. Laugarelva er 1150 m lang fra Movatnet til en foss som hindrer 
fiskeoppgang, og har i tillegg en bratt sidebekk mot sør som går tørr om sommeren. Det er én liten 

innsjø i nedbørsfeltet (Kjoshellevatnet; 0,06 km²), og 80 % av feltet ligger under tregrensen. Det har 

tradisjonelt blitt observert relativt mye fisk opp til 3-4 kg størrelse i denne elven ved høstflommer 
(Arild Alvsaker, pers. medd.). Bekk A hadde total anadrom strekning på over én kilometer før den ble 

lagt i rør, men er i dag kun 290 m lang. Det er ingen innsjøer i nedbørsfeltet, og 99 % av feltet ligger 

under tregrensen. Det har tidligere blitt observert noe gytefisk også i denne bekken, men langt mindre 

enn i Laugarelva (Arild Alvsaker pers. medd). Bekk A har i tillegg én sidebekk mot sørvest i nedre 
del, men denne er uegnet for gyting. 

 

Steinsdalselva er karakterisert som en liten, kalkfattig og klar elv, og økologisk tilstand er satt til 
“dårlig” på grunn av jordbruksavrenning og enkeltutslipp (Vann-nett 04.03.2013). Økologisk tilstand 

for Longvotnevatnet og Steinsdalselvas bekkefelt (inkludert Laugarelva og bekk A) er “moderat” 

(Vann-nett 08.02.2013), og det er tidligere gjort vurderinger av vandringsmuligheter for fisk gjennom 

veikulverter i en del av bekkene (Bækken & Bergan 2012). Sjøaurebestanden i vassdraget er 
kategorisert som “redusert” på grunn av lakselus i fjorden, mens bestandstilstanden for laks er “svært 

dårlig” på grunn av lakselus og høyt innslag av rømt oppdrettslaks (Lakseregisteret 20.02.2013). 

 

Tabell 10.1. Vassdragsbeskrivelse av ulike deler av Steinsdalsvassdraget. Feltparametere er ikke 
tilgjengelig for tre av sidebekkene. 

Elv Feltareal 
(km²) 

Høyeste 
(moh.) 

Middel- 
vannf. (m³/s) 

5-persentil 
sommer 

5-persentil 
vinter 

Anadrom 
lengde (m) 

Anadromt 
areal (m²)  

Steinsdalselva 84,3 1325 8,868 1,366 0,346 4080 78183 

Fosselva 5,67 1040 0,596   100 1815 

Skeisbekken 1-2 970    440 876 

Steinsbekken 1-2 950    480 807 

Bekk B ~1 440    100 215 

Laugarelva 3,1 703 0,239 0,020 0,024 1150 2469 

Bekk A 1,6 611 0,111 0,009 0,015 290 716 

 
Steinsdalselva har vært stengt for fiske siden 2010, men det er data i fangststatistikken for de fleste år 

mellom 1969 og 2009. I denne perioden varierte de innrapporterte fangstene av sjøaure mellom 7 og 

179 individer, med en snittvekt på 0,9 til 3,0 kg. Villaksen har vært fredet siden 1999, og innrapportert 
fangst av laks i perioden 1971 til 1998 varierte mellom 4 og 220 individer. 1995 var et spesielt godt år, 

med en fangst på 537 kg sjøaure og 668 kg laks. Fangstene fra 1998 til 2009 var relativt lave, med et 

snitt på 22 sjøaure per år, men det er usikkert hvor mye det ble fisket i denne perioden. 

 
Ved årlige gytefisktellinger i Steinsdalselva i perioden 2004 til 2008 samt i 2010 ble det observert 

relativt mye sjøaure (109 til 305 individer), og estimert eggtetthet var de fleste av årene 

tilfredsstillende i forhold til det foreslåtte gytebestandsmålet (Skoglund mfl. 2009; 
http://www.miljo.uni.no). Det ble i samme periode observert 24 til 70 villaks hvert år, og 

http://www.miljo.uni.no/?page_id=311&lang=en
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gytebestandsmålet for laks ble i denne perioden kun nådd i 2006 (Skoglund mfl. 2009). I perioden 

2004 til 2008 ble det estimert et gjennomsnittlig innslag av oppdrettslaks på 20 % basert på 

drivtellinger (Skaala mfl. 2010). 

 
Figur 10.1. Oversikt over fysiske inngrep, utslipp, anadrome vandringshindre og elfiskestasjoner i 

Laugarelva, bekk A og nedre del av Steinsdalselva. Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 10.5. 
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Figur 10.2. Oversikt over fysiske inngrep, utslipp og anadrome vandringshindre i øvre del av 
Steinsdalselva. Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 10.5. 
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Figur 10.3. Steinsdalselva like nedenfor Steinsdalsfossen. 

 

A) Vandringshinder i Steinsdalselva 

 

B) Demning i Steinsdalselva 

 

Figur 10.4. A) Anadromt vandringshinder i Steinsdalselva. Fisk er observert opp til første høl ovenfor 
veibroen ved Bøen (Arild Alvsaker, pers. medd.). B) Demning i Steinsdalselva, ca. 100 m nedenfor 
anadromt vandringshinder. Fisk kan trolig kun passere demningen på høy vannføring.  

 

VANNKVALITET 

Vannprøver tatt 25. oktober 2012 indikerer gode vannkjemiske forhold for fisk i Steinsdalselva og 

vassdragets sideelver, men innholdet av tarmbakterier og næringssalter ble ikke målt. Alle prøvene er 

tatt nederst på anadrom strekning i de enkelte elvestrengene. 
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Tabell 10.2. Vannkjemi i Steinsdalsvassdraget. 

Elv Dato Surhet 

pH 

Kalsium 

 (mg Ca/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Konduktivitet 

mS/m 

Temperatur 

(°C) 

Steinsdalselva 25.10.2012 6,5 1,37 16 1,68 3,2 

Skeisbekken 25.10.2012 6,9   2,93 2,9 
Steinsbekken 25.10.2012    4,76 3,1 

Laugarelva 25.10.2012 6,9   4,27 2,9 

Bekk A 25.10.2012 7,0   4,32 4,1 

 

Det har blitt utført en rekke undersøkelser av vannkvaliteten i Steinsdalselva de siste to tiårene 
(Vannmiljø; Hellen mfl. 2009). Hele vassdraget har i perioder vært forurenset av tarmbakterier, og det 

har også tidvis vært forhøyet innhold av næringssaltene nitrogen og fosfor. Forurensningsgraden har 

variert mye fra måned til måned, og det høyeste innholdet av både tarmbakterier og næringssalter ble 
registrert i 1996. Vannprøver tatt like ovenfor, midt på og nederst på anadrom strekning viser en 

tydelig trend til økende verdier nedover i elven (Vannmiljø), noe som tyder på at mye av 

forurensningen stammer fra jordbruket i dalen. Målinger av surhet i Steinsdalselva har siden 1990 stort 

sett ligget på pH over 6,0 (Hellen mfl. 2009). 
 

Det renner små, rustrøde sig ut i Steinsdalselva flere steder langs anadrom strekning, men dette antas å 

skyldes jernutfelling fra myr/jordsmonn. Videre ble det 25. oktober 2012 observert et utslipp gjennom 
et rør like ovenfor riksveibroen (se figur 10.1 og 6). Dette vannet stammer fra en renne som får vann 

fra en foss mellom Reistveit og Skeie via et rør under veien. Rennen strekker seg ca. 570 m østover 

langs riksveien, før den ender i et rør som slipper vannet ut i Steinsdalselva. Det er noe lammehaler 
(lag av bakterier og sopp på bunn og vegetasjon) i kanalen nedstrøms gården like øst for nevnte foss 

(matrikkelnummer 21/3), og en markant økning i lammehaler like nedstrøms gården øst for denne 

(matrikkelnummer 13/1). Dette er en klar indikasjon på stor tilførsel av organisk materiale (SFT 

2005). 
 

Det ble i forbindelse med denne undersøkelsen også tatt vannprøver like ovenfor og like nedenfor et 

utslippsrør 900 m opp i Laugarelva (se figur 10.1). Røret slipper rustrødt vann ut i elven, og dette 
farger vannet i elven synlig brunrødt ca. 30 m nedstrøms røret. Vannprøvene viser høyere 

konsentrasjoner av totalt organisk karbon, næringssalter og tungmetaller nedenfor enn ovenfor 

utslippet, men med unntak av jern er det ikke uvanlig høye verdier for noen av parametrene. 

Jerninnholdet er i tilstandsklasse “meget god” ovenfor røret, og “meget dårlig” nedenfor (SFT 97:04). 
Dette vil ha en relativt lokal påvirkning på elvens vannkvalitet, på grunn av stor grad av fortynning 

nedstrøms utslippet. Det siger også mindre mengder rustrødt vann inn i elven fra jordsmonnet ca. 50 m 

lenger nede. 
 

Tabell 10.3. Vannkjemi ovenfor og nedenfor et utslipp i Laugarelva 25. oktober 2012. TOC = totalt 
organisk karbon, Tot P = totalfosfor, Tot N = totalnitrogen. 

Sted TOC 

(mg/l) 

Tot P 

(µg/l) 

Tot N 

(µ/l) 

Kadmium 

(µ/l) 

Kobber 

(µ/l) 

Sink 

(µ/l) 

Jern 

(mg/l) 

Ovenfor rør 1,6 2,9 170 0,004 1,1 0,67 0,01 

Nedenfor rør 2,6 7,4 280 0,01 1,4 1,5 1,28 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 
Det er ikke registrert noen hydrologiske inngrep i vassdraget. 

 

Morfologiske inngrep 

Steinsdalselvas banker er forbygd i de fleste yttersvinger på hele anadrom strekning, og 
kantvegetasjonen er betydelig redusert i flere områder. Elven er trolig også noe utrettet, spesielt 
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nedstrøms nederste veibro, men det er uvisst hvordan elvens opprinnelige løp gikk her tidligere. En 

gammel demning ca. 100 m nedstrøms anadromt vandringshinder er svært vanskelig å passere (figur 

10.2), men det er ingen gytemuligheter mellom demningen og endelig vandringshinder like ovenfor. 
 

Fosselva er forbygd langs vestre bredd nederst mot utløpet i Steinsdalselva, men er ellers uberørt.  

 
Skeisbekken og Steinsbekken har forbygninger og noe redusert kantvegetasjon langs mesteparten av 

sine anadrome strekk, og graden av forbygning gjør disse til kandidater til kategorien “sterkt 

modifisert vannforekomst” (DV 2009). De er begge også trolig noe utrettet i nedre del. Bekk B virker 

mer uberørt, men ved befaring 25. oktober 2012 foregikk det gravearbeid i forbindelse med en 
traktorvei langs bekken, hvilket medførte en betydelig tilslamming i hele bekkens anadrome del (figur 

10.5). Dette kan ha medført noe økt eggdødelighet i bekken dette året, og gyting vil ikke være mulig 

før en flom vasker bort slammet. 
 

I Laugarelva er 10,7 % av nedbørsfeltet dyrket mark, hvilket vil ha en viss morfologisk innvirkning i 

elven. Mesteparten av elven er utrettet, og var trolig opprinnelig meandrerende i nedre del. Begge 
bankene er forbygd på mesteparten av strekningen, og opprinnelig kantvegetasjon er stort sett fjernet. 

Bunnen er plastret med store steinheller i et ca. 10 m langt strekk 50 m nedenfor vandringshinderet 

(figur 10.6), og stor fisk vil ikke kunne passere utenom på høy vannføring. I tillegg har grus fra 

elvebunnen ved enkelte anledninger blitt gravd opp av lokale grunneiere (Arild Alvsaker pers. medd.). 
På grunn av inngrepene i elvens banker er Laugarelva en kandidat til kategorien “sterkt modifisert 

vannforekomst” (DV 2009). 

 
Bekk A er trolig betydelig utrettet fra bensinstasjonen ved riksveien og ned til utløpet i Movatnet. 

Bankene er forbygd på store deler av strekningen, og kantvegetasjonen er redusert langs mesteparten 

av elven. Elven er lagt i et ca. 70 m langt rør ved bensinstasjonen (figur 10.6), og på grunn av høy 

vannhastighet og lav vannstand vil dette i henhold til DNs veileder (2002) være endelig 
vandringshinder i denne elven. Arild Alvsaker i Steinsdalen Grunneigarlag opplyser at gytefisk gikk 

forbi dette området før bekken ble lagt i rør. På grunn av inngrepene i bankene er bekk A en kandidat 

til kategorien “sterkt modifisert vannforekomst” (DV 2009). 
 

Tabell 10.4. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av Steinsdalsvassdraget i % av 
elvelengden, og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elvestreng Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. Status 

Steinsdalselva 4080  10-40 0 5-20 20-40 ≤ 10 moderat 

Fosselva 100 0 0 5-20 ≤ 10 ≤ 10 god 

Skeisbekken 440 40-70 0 > 50 20-40 ≤ 10 dårlig 

Steinsbekken 480 10-40 0 > 50 40-60 ≤ 10 dårlig 

Bekk B 100 0 0 0-5 ≤ 10 ≤ 10 svært god 

Laugarelva 1150 > 70 ≤ 10 > 50 > 60 10-20 svært dårlig 

Bekk A 290 40-70 0 > 50 40-60 ≤ 10   svært dårlig* 
*Vurderes skjønnsmessig som “svært dårlig” ettersom over halvparten av opprinnelig anadromt areal er 

utilgjengelig for fisk. 

 

 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

Steinsdalselva renner relativt rolig i mesteparten av anadromt strekk, med en del små, naturlige 

terskler som sikrer god vanndekning selv ved lav vannføring. Substratet er dominert av småstein og 
stein med innslag av grus, og det er gode gyteforhold i store deler av elven (Hellen mfl. 2009). I denne 

undersøkelsen er habitatforholdene kun vurdert i detalj for sidebekkene i vassdraget, som alle er 

avmerket i figur 10.1 og 2. 
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Fosselva er 100 m lang fra Steinsdalsfossen til utløpet i Steinsdalselva. Det er flekkvise 

gytemuligheter på strykstrekket nedenfor fossehølen. 

Skeisbekken er ca. 440 m lang fra hovedelven til en foss øst for riksveien. Det er fine gyteforhold i 
store deler av bekken, og av sidebekkene til Steinsdalselva har denne det klart største 

produksjonspotensialet. 
 

Steinsbekken er ca. 480 m lang, og har en del egnede gyteområder spesielt i nedre halvdel. Lenger 

oppe passerer bekken i korte kulverter under en bygning og en bilvei. På oppsiden av veien renner 
bekken mellom flere boliger, men det er også en del gytemuligheter i dette området. En lokal beboer 

opplyser imidlertid at denne bekken går tørr om sommeren med to til tre års mellomrom, og at det har 

blitt observert død fisk i bekkefaret ved uttørking. Det vurderes likevel at bekken kan produsere en del 

sjøaure, ettersom en del eldre ungfisk trolig slipper seg ned i hovedelven, og dermed ikke blir flere år i 
bekken. 
 

Bekk B er ca. 100 m lang, og relativt stri. Om vannføringen er tilstrekkelig gjennom året vil det kunne 

være noe sjøauregyting her, men bekken har det klart minste produksjonspotensialet av de undersøkte 

elvestrengene i vassdraget. 
 

I Laugarelva er det gode gyteforhold stort sett hele veien til vandringshinderet. Det er imidlertid liten 
morfologisk variasjon, ettersom elven er kanalisert i nesten hele sin anadrome del. Dette har medført 

en reduksjon i antall standplasser for både gytefisk og ungfisk, men produksjonspotensialet i elven 

regnes likevel som betydelig. Plastringen i øvre del hindrer trolig oppgang av større fisk, men det er få 

gytemuligheter på det korte strekket mellom plastringen og fossen som er endelig vandringshinder. 
 

Bekk A mangler som Laugarelva morfologisk variasjon, men har en del brukbart gytesubstrat. Det er 
større morfologisk variasjon ovenfor røret som i dag er vandringshinder, men heller ikke der er 

produksjonspotensialet stort. Det ble observert noe småfisk i en smal renne som møter bekk A fra 

sørvest nedenfor riksveien (se figur 10.6), men ettersom denne kun inneholder finsubstrat vil gyting 
ikke være mulig her. 
 

Habitatsbeskrivelser av ulike elvesegment i Steinsdalsvassdraget er vist i tabell 10.5. 
 

Tabell 10.5. Habitatverdi og kvalitetskategori for undersøkte elvesegment i Steinsdalsvassdraget. 

Segmentene er avmerket i figur 10.1 og 2.  

Elv Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Fosselva 1 Stryk 3 3 1 7 moderat 1814,5 

Skeisbekken 1 Stryk 3 3 3 9 god 151,0 

Skeisbekken 2 Gyteareal 3 3 1 7 moderat 439,0 

Skeisbekken 3 Stryk 2 3 2 7 moderat 285,6 

 Totalt 
 

2,7 3,0 1,7 7,3 moderat 875,7 

Steinsbekken 1 Stryk 2 3 2 7 moderat 425,2 

Steinsbekken 2 Stryk 2 3 1 6 dårlig 381,3 

 Totalt 
 

2,0 3,0 1,5 6,5 moderat 806,5 

Bekk B Totalt Stryk 2 3 3 8 moderat 214,7 

Laugarelva 1 Gyteareal 2 3 2 7 moderat 508,2 

Laugarelva 2 Gyteareal 2 3 4 9 god 328,8 

Laugarelva 3 Stryk 3 3 1 7 moderat 674,6 

Laugarelva 4 Stryk 3 3 2 8 moderat 957,2 

 Totalt  2,7 3,0 2,0 7,7 moderat 2468,8 

Bekk A 1 Stryk 2 2 2 6 dårlig 441,0 

Bekk A 2 Renne 3 1 3 7 moderat 274,7 

 Totalt  2,4 1,6 2,4 6,4 moderat 715,7 
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A) Lammehaler i renne ved Reistveit 

 

B) Skeisbekken 

 

C) Steinsbekken 

 

D) Bekk B 

 

E) Tilslamming i bekk B 

 

F) Fosselva 

 

Figur 10.5. A) Lammehaler i renne som ender i Steinsdalselva ved riksveibroen. B) Skeisbekken sett 
fra riksveien. Foto: Bernt Olav Økland. C) Nedre del av Steinsbekken. D) Nedre del av Bekk B. E) 

Tilslammet bunnsubstrat i bekk B etter graving langs bekken. F) Fosselva nedenfor Steinsdalsfossen. 
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A) Laugarelva 

 

B) Utslipp i Laugarelva 

 
C) Plastring i Laugarelva 

 

D) Rør i bekk A 

 
E) Bekk A nedstrøms rør 

 

F) Sidebekk til bekk A 

 

Figur 10.6. A) Rett strekk i Laugarelva ned mot Movatnet. B) Jernholdig utslipp i Laugarelva, med 
farging av elven nedstrøms utslippet. C) Plastring i bunn av Laugarelva ca. 50 m nedstrøms 
vandringshinderet. D) Øvre del av røret som i dag er vandringshinder i bekk A. E) Bekk A nedstrøms 

røret. Brukbare gyteforhold, men liten morfologisk variasjon. F) Sidebekk (renne) til bekk A. 
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Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

Det er egnede gyte- og oppvekstområder i store deler av Steinsdalselva. Vannkjemien har historisk sett 

vært variabel, med tidvis høyt innhold av næringssalter og tarmbakterier. Det anses likevel ikke som 
sannsynlig at vannkjemiske forhold har representert en flaskehals for ungfiskproduksjonen. Det er 

relativt få sidebekker, men spesielt Skeisbekken har et relativt stort produksjonspotensiale for sjøaure. 

I sum kan vi ikke se at det foreligger noen åpenbare, unaturlige flaskehalser med vesentlig betydning 
for sjøaureproduksjon i Steinsdalselva. 

 

I Laugarelva er det fine gyteområder på brorparten av anadromt strekk, men manglende morfologisk 

mangfold og redusert anadromt areal grunnet utretting begrenser i dag ungfiskproduksjonen noe.  
 

Bekk A har brukbare gyteområder fra Movatnet til røret ovenfor riksveien, men mangler i enda større 

grad enn Laugarelva morfologisk variasjon. Redusert anadromt areal grunnet rørlegging er likevel den 
viktigste begrensningen for ungfiskproduksjonen. 

 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Et område på 100 m² i Laugarelva ble elekrofisket 25. oktober 2012. Det var lav til middels 

vannføring, og temperaturen i vannet var 2,9 °C. Området som ble avfisket ligger på en strekning med 
gyteareal med habitatverdi 8, et lite stykke nedenfor veibroen. Det ble totalt fanget 40 aure under 20 

cm, hvorav 22 årsyngel, 16 ettåringer og 2 toåringer (figur 10.7). Dette gir en estimert tetthet på 48,9 

årsyngel, 25,8 ettårig aure og 3,2 toårig aure per 100 m². Det ble også fanget 3 laks, fordelt på 1 
årsyngel og to ettåringer. Dette gir et tetthetsestimat på 2,2 årsyngel og 3,2 ettårige laks per 100 m². I 

tillegg ble det fanget 3 aure over 20 cm og 3 små skrubbe. 

 

 
 

Total fangst av ungfisk for aure og laks var 23 årsyngel og 20 eldre individer. Dette gir en estimert 

total tetthet på 51,1 årsyngel og 32,3 eldre ungfisk, som tilsvarer tilstandsklasse “god” for årsyngel og 
“god” til “svært god” for eldre ungfisk. 

 

Det ble også utført ungfiskundersøkelser i Steinsdalselva i 1996, 1999, 2001 og 2007 (Bjørklund mfl. 
1997; Johnsen mfl. 2000; Kålås 2002; Hellen mfl. 2010). Estimert ungfisktetthet varierte i disse 

undersøkelsene mellom 25,7 og 65,5 laks per 100 m², og mellom 26,4 og 67,1 aure per 100 m². 

Tettheten av laks var høyest i 2007, mens tettheten av aure var lavest i 2007. Gjennomsnittlig tetthet 
av årsyngel varierte mellom tilstandsklasse “moderat” og “god”, og for eldre ungfisk mellom “god” og 

“svært god” i de ulike undersøkelsene. 
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Det er også tidligere elektrofisket i Skeisbekken (Hellen 2008). Ved én gangs overfiske ble det fanget 

28 aure og 10 laks på ca. 60 m². Det ble ikke fanget årsyngel av laks, noe som kan tyde på at laks ikke 

gyter i bekken, men at eldre ungfisk trekker opp fra hovedelven. Det ble funnet aure i hele bekken. 
 

 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

Laugarelva, bekk A og sidebekkene til Steinsdalselva er alle en del av vann-ID 052-141-R - 
“Longvotnevatnet og Steindalselva bekkefelt”. Hver av disse vannforekomstene er gitt en separat 

vurdering i forhold til vanndirektivet under. 

 

Vurdering av Steinsdalselva, vann-ID 052-100-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “moderat” til “god” på grunn av jordbruksavrenning 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 

Vurdering av Fosselva, del av vann-ID 052-141-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 
Vurdering av Skeisbekken, del av vann-ID 052-141-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

Vurdering av Steinsbekken, del av vann-ID 052-141-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

Vurdering av bekk B, del av vann-ID 052-141-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

Vurdering av Laugarelva, del av vann-ID 052-141-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “dårlig” i partier på grunn av jernholdig utslipp 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 Tettheten av ungfisk er “god” til “svært god” 

 

Vurdering av bekk A, del av vann-ID 052-141-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

I Steinsdalselva foreslås det å stanse utslippet til rennen som ender i elven like ved riksveibroen. Det 
foreslås også å gjenopprette kantvegetasjon langs hovedelven der denne er betydelig redusert, spesielt 

langs viktige gyte- og eller oppvekstområder. Aktiv gjenoppretting (planting av trær) vil medføre en 

viss kostnad, mens passiv gjenoppretting (å la det gro gradvis igjen) vil være gratis. 
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I Skeisbekken og Steinsbekken foreslås det å gjenopprette kantvegetasjon der denne er betydelig 

redusert. I Fosselva og bekk B foreslås ingen tiltak. 

 
Tabell 10.6. Liste over foreslåtte tiltak i Steinsdalselva utenom Laugarelva og Bekk A i prioritert 

rekkefølge, med estimert kostnad og effekt på ungfiskproduksjonen. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad  
(x 1000 kr) 

Effekt 

(%) 

Steinsdalselva, ved riksveibroen Forhindre utslipp   0* < 5 

Skeisbekken og Steinsbekken Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-10 < 5 

Steinsdalselva Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-100 < 10 
*Det antas at forurenser betaler. 

 

I Laugarelva foreslås det å lede det jernholdige utslippet bort fra elven. Utslippet er relativt beskjedent 

i volum, og kan føres ned til Movatnet uten vesentlig fare for vannkjemien der. Videre foreslås det å 

øke elvens morfologiske mangfold ved utplassering av store steiner ulike steder i elvens nederste 900 
m. Steiner bør plasseres på en slik måte at de skaper variasjon i vanndybde og strømhastighet, samt 

skjul for gytefisk og ungfisk i form av hulrom og små kulper. Det foreslås også gjenoppretting av 

kantvegetasjon langs elven der denne er betydelig redusert (stort sett hele anadromt strekk). I tillegg 
foreslås det å fjerne plastringen i øvre del av elven, da denne hindrer fiskens oppgang spesielt ved lav 

og middels vannføring. 

 
I Bekk A foreslås utplassering av store steiner som beskrevet for Laugarelva over. Dette vil være 

aktuelt på strekket mellom riksveien og Movatnet. I tillegg foreslås det å fjerne røret like oppstrøms 

riksveien, og slik åpne for oppgang av fisk på hele den opprinnelige anadrome strekningen. Det gjøres 

oppmerksom på at dette vil endre bekkens morfologiske status jf. vanndirektivet fra “svært dårlig” til 
“dårlig”. Røret kan om nødvendig erstattes med en kulvert med minimum vanndyp 15 cm og 

maksimum strømhastighet 1,25 m/s (DN 2002). 

 

Tabell 10.7. Liste over foreslåtte tiltak i Laugarelva og bekk A i prioritert rekkefølge, med estimert 
kostnad og effekt på ungfiskproduksjonen for hver elv. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad  
(x 1000 kr) 

Effekt 
(%) 

Laugarelva Forhindre utslipp   0* < 10 

Laugarelva og bekk A Utplassering av store steiner 10-50 5-20 

Laugarelva Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-10 5-10 

Bekk A Fjerning av rør ~100 > 100 

Laugarelva Fjerning av plastring ~10 < 5 
*Det antas at forurenser betaler. 
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11  TØRVIKVASSDRAGET 
 

Tørvikvassdraget ligger ca. 8 km sør for Norheimsund i Kvam herad. Vassdraget, (delfelt 052.8 B og 
C) har et nedbørfelt 15,9 km². Vassdraget drenerer fjellområdene mot Vesoldo i vest, med høyeste 

punkt ca. 1000 moh. Mesteparten av nedbørfeltet (ca. 75 %) ligger under 500 moh., slik at det meste 

av vinternedbøren kommer som regn. Tørvikvatnet er største innsjø, innsjøen har en tett bestand av 

aure. Det var tidligere også røye i innsjøen, men det er usikkert om denne bestanden fortsatt finnes. 
Dragselva er utløpselv til fjorden, i tillegg er det tre tilløpselver til Tørvikvatnet hvor det kan gå opp 

anadrom fisk: Tverrelva, Krokelva, og Lyseelva (figur 11.1).  

 
Delfelt 052.8D er overført til Kvam kraftverk, feltet utgjør 1,2 km² (7 %) av nedbørfeltet. Den ene 

innløpselven, Lyseelva, og utløpselven Dragselva er påvirket av dette inngrepet. Fra Tørvikvatnet er 

det inntak av vann til et settefiskanlegg, som ble etablert i 1995. I konsesjonen fra 1986 for 

settefiskanlegget er det krav om minstevannføring i Dragselva på 0,033 m³/s (33 l/s) for å sikre fisken 
oppvandringsmuligheter i perioder med lite vann (Tveranger & Johnsen 2007). Settefiskanlegget er nå 

et resirkuleringsanlegg, med et svært begrenset uttak av vann  

 
Vassdraget karakteriseres som lite, kalkfattig klart. I innløpsbekkene er det tidligere registrert 

påvirkninger av typen kloakkutslipp og landbruksavrenning, miljøtilstanden er vurdert som "moderat". 

For Dragselva, nederst, er det også registrert påvirkning av lakselus og fra vannuttak til 
settefiskanlegg, tilstanden for denne delen av vassdraget er vurdert som "dårlig" (Vann-nett 

08.01.2012).  

 

Tabell 11.1. Vassdragsbeskrivelse, feltareal er oppgitt uten fraført delfelt 052.8CB og 052.8E. 

Elv Areal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

Tverrelva 2,91 444 0,168 0,014 0,030 600 2100 
Krokelva 3,6 732 0,230 0,019 0,035 600 1889 

Lyseelva 6,86 1028 0,521   415 2538 

Dragselva 15,9 1028 1,100 0,090 0,155 380 2199 

 
Dragselva ble elektrofisket i 1982, det var da en tetthet på 17 aureunger og 7 lakseunger per 100 m² 

(Nordland 1983). Ved elektrofiske i dragselva i 1996 ble det ikke registrert fisk (Lyse mfl. 1997). 

Tidligere ble det registrert en del gjødselsutslipp, spesielt i Tverrelva. Her ble det registrert mye yngel 
i 2012 og i 2011 gikk det opp sjøaure for å gyte (Leif Thorvik pers. medd.). Elektrofiske i 1996 i 

Tverrelva, Krokelva og Lyseelva gav tettheter på hhv. 173, 407, 435 aureunger per 100 m², i tillegg 

ble det fanget 19 lakseunger per 100 m² i Lyseelva og en lakseparr i Krokelva (Lyse 1996). 
 

VANNKVALITET  

To registreringer av vannkjemi i utløpet av Tørvikvatnet fra mai og september 1995 hadde pH på 7,2 

og 6,9 (Vannmiljø). Vannkjemiske målinger fra august 2012 indikerer gode vannkjemiske forhold for 

fisk, og er i overenstemmelse med karakteriseringen i Vann-nett, men grenser mot moderat kalkrik 
(tabell 11.2). 

 

Utslipp 
Alle tilløpsbekkene til Tørvikvatnet hadde lite begroing og ingen visuelle karakteristika av 

overgjødsling. I Dragselva var det noe algebegroing, og det var flere små lekkasjer i avløpsledningen 

fra settefiskanlegget som ligger i og langs elveløpet. Ved undersøkelser i 1996 ble innløpsbekkene 

vurdert som lite forurenset, mens Dragselva ble vurdert som sterkt forurenset med mye algevekst og 
olje og fett i overflatevannet. Det var da sterk algevekst i elven (Lyse mfl. 1997). 
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Tabell 11.2. Vannkjemi i Tørvikvassdraget 8. august 2012. 

Elv Dato Surhet 
pH 

Kalsium 
 (mg Ca/l) 

Fargetall 
(mg Pt/l) 

Konduktivitet 
mS/m 

Temperatur 
(°C) 

Tverrelva 10.08.2012 7,3   57,7 13 

Krokelva 10.08.2012 7,4   51,7 12,1 
Lyseelva 10.08.2012 7,4   39,4 14,1 

Dragselva 10.08.2012 7,0 4,08 18 62,3 17,8 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Vassdraget har fått fraført 7 % av nedbørfeltet ved sjøen og 17 % av nedbørfeltet til Lyseelva.  

 

Morfologiske inngrep 

Andelen påvirket feltareal er lite. Det er noe utretting i Krokelva (segment 3-5), bankene og 

kantvegetasjonen er betydelig påvirket i Tverrelva, Krokelva og Dragselva.  

 

Tabell 11.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i % av elvelengden, og samlet morfologisk 

status i forhold til vannforskriften (VD 2009). 

Elvestreng Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

Tverrelva 600 0 0 > 50 > 60 < 10 Svært dårlig 
Krokelva 600 10-20 0 > 50 40-60 < 10 Svært dårlig 

Lyseelva 415 0 0 0-5 < 10 < 10 Svært god 

Dragselva 380 < 10 < 10 > 50 40-60 < 10 Svært dårlig 
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Figur 11.1. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og elektrofiskestasjoner i 
Tørvikvassdraget.  
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HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

Det anadrome elvearealet er på ca. 8900 m². Partier i Tverrelva og Krokelva er påvirket av 
forbygninger og utrettinger og fjerning av kantvegetasjon. Det er likevel godt substrat i elvene for 

oppvekst av ungfisk. I Lyseelven er det bare små fysiske inngrep. Den nederste strekningen med dårlig 

kvalitet er slik ut fra naturtilstanden. I det lille tjernet mellom øvre og nedre del av Lyseelva er det 
uttak av grus. Langs store deler av Dragselva er det forbygninger, og kantvegetasjonen er fjernet i 

nedre og øvre del.  

 

Tabell 11.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i Tørvikvassdraget. 

Elv Parti Habitat Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Tverrelva 1 Stryk 3 3 2 8 moderat 186 
 2 Gyte 4 4 2 10 god 233 

 3 Stryk 2 4 2 8 moderat 716 

 4 Stryk 2 3 2 7 moderat 229 

 5 Stryk 4 4 4 12 svært god 627 
 6 Stryk 3 4 4 11 svært god 109 

 

Totalt 

 

3,0 3,7 2,7 9,5 god 2100 

Krokelva 1 Stryk 3 4 4 11 svært god 575 
 2 Gyte 3 4 3 10 god 120 

 3 Stryk 2 4 2 8 moderat 119 

 4 Gyte 2 4 1 7 moderat 244 

 5 Stryk 4 4 3 11 svært god 302 
 6 Stryk 4 4 2 10 god 266 

 7 Stryk 4 4 4 12 svært god 262 

 
Totalt 

 
3,2 4,0 2,5 10,2 svært god 1889 

Lyse 1 Renne 1 1 4 6 dårlig 1899 

 2 Gyte 4 4 4 12 svært god 363 

 3 Stryk 4 4 4 12 svært god 277 

 4 Stryk 3 3 4 10 god 202 

 

Totalt 

 

3,0 3,0 4,0 7,7 moderat 2741 

Dragselva 1 Stryk 1 2 1 4 svært dårlig 227 

 2 Stryk 2 2 1 5 dårlig 701 
 3 Stryk 2 2 4 8 moderat 307 

 4 Stryk 1 2 4 7 moderat 238 

 5 Renne 1 2 1 4 svært dårlig 726 

 
Totalt 

 
1,4 2,0 2,2 5,2 dårlig 2199 

 

 

 

Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

455 meter av Tverrelva har fysiske inngrep, av typen forbygning og redusert/fjernet kantvegetasjon. I 

Krokelva er det noe utretting som har fjernet noe av produksjonsarealet, antageligvis mindre enn 10 

%. I Lyseelva er det noe redusert vannføring grunnet regulering. Ungfiskproduksjonen på alle disse 
strekkene er svært god og inngrepene er trolig av mindre betydning for fiskeproduksjonen. I Dragselva 

er det relativt mye finsedimenter i substratet som kan gi redusert overlevelse på egg i gytegropene. Det 

er også registrert noe redusert ungfisktetthet på denne strekningen.  
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A) Tverrelva B) Krokelva 

C) Lyseelva, oppe D) Lyseelva, nede 

E) Dragselva, midten F) Dragselva, nede 

Figur 11.2. A) I Tverrelva ved elektrofiskestasjonen, elven er steinsatt langs sidene, men substratet gir 
gode oppvekstforhold for ungfisk. B) Midte parti av Krokelva, her er elven rettet ut og steinsatt, 
kantvegetasjonen er i ferd med å komme tilbake i et smalt belte. C) Lyseelva i nedre del av den øverste 

elvestrekningen, fint urørt gyteareal. D) Nedre del av Lyseelva, naturlig renne med fint substrat uten 

morfologisk variasjon. E) Midtre parti av Dragselva, elveløpet har bratte sider, disse er delvis 
naturlig, dels sprengt. F) Nedre del av Dragselva har forbygninger, lite kantvegetasjon og avløpsrøret 

fra settefiskanlegget går i elveløpet fra Tørvikvatnet til sjøen. 
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UNGFISKPRODUKSJON 

Det ble elektrofisket på fem områder med areal fra 15 til 40 m² den 8. august 2012. Selv om de minste 
områdene var relativt små, gav de høye fangster og var typisk for de strekningene der stasjonen lå. Det 

ble også observert store mengder yngel i tilstøtende områder. Det var lav vannføring og 

vanntemperaturen var fra 12,1 til 17,8 °C. Det ble fanget fra 13 til 23 aure på de fem stasjonene og 
tettheten var fra 63 til 320 fisk per 100 m². På alle stasjonene tilsvarer tettheten tilstandsklasse "god" 

eller bedre for årsyngel og eldre individ, med unntak av for årsyngel øverst i Dragsvikselva som 

kommer i kategorien "moderat".  

 
På hver av de to nederste stasjonene ble det fanget en ål, og på den nederste også to skrubbe. 

 

Tabell 11.5. Habitattype, habitatverdi og estimert tetthet for ulike aldersgrupper av ungfisk av 
laksefisk ved elektrofiskestasjonene i Tørvikvassdraget. 

 
Art Habitat Habitat Tetthet per 100 m² 

Elv  Type Verdi 0+ 1+ 2+ >2+ ≥1+ Totalt 

Tverrelva Aure Stryk 10 266,7 53,8 0,0 0,0 53,8 320,4 

Krokelva Aure Stryk 11 88,9 104,8 0,0 0,0 104,8 193,7 

Lyseelv Aure Gyteareal 12 67,9 40,3 9,0 0,0 49,3 117,2 

Dragselva, øvre Aure Stryk 8 38,9 20,2 0,0 4,0 24,2 63,1 

Dragselva, midt Aure Stryk 5 61,1 20,2 0,0 8,1 28,2 89,3 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figur 11.3. Lengdefordeling 
for aure fanget i 

Tørvikvassdraget 8. august 

2012.  

 

 
 

 

 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Vurdering av Dragselva, vann-ID 052-101-R. 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis "moderat" 

 Hydrologiske påvirkninger har "god" eller bedre status 

 Morfologiske påvirkninger har "svært dårlig " status 

 Habitatforholdene for fisk er "dårlig" 

 Tettheten av for fisk er "god" 

 
Betydelig vannuttak til settefiskanlegget har tidligere tørrlagt Dragselva i perioder og gjort elven 

uegnet for fiskeproduksjon. Etablering av resirkuleringsanlegg gir nå en sikker vannføring i elven og 

tilstanden er betydelig forbedret de siste årene. 
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Vurdering av tilløpsbekkene, vann-ID 052-102-R. 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis "god" 

 Hydrologiske påvirkninger har "god" eller bedre status for Tverrelva og Krokelva 

 Hydrologiske påvirkninger har "moderat" eller bedre status for Lyseelva 

 Morfologiske påvirkninger har "svært dårlig " status for Tverrelva og Krokelva 

 Morfologiske påvirkninger har "svært god " status for Lyseelva 

 Habitatforholdene for fisk er "god" eller bedre i Tverrelva og Krokelva 

 Habitatforholdene for fisk er "dårlig" Lyseelva 

 Tettheten av fisk er sannsynligvis "god" eller bedre  

 
Arbeidet med å sanere gjødselutslipp bør holde fram for å redusere den diffuse tilrenningen. 

Avløpsrøret fra settefiskanlegget bør tettes og helst fjernes fra elveløpet. Opprenskning av 

finsedimenter og utlegging av gytegrus i øvre del av Dragselva (segment 4) kan gi økt 
yngelproduksjon i denne delen av vassdraget. Tilbakeføring til opprinnelig elveløp vil kunne øke 

produksjonen noe i Krokelva. Fjerning av forbygninger langs Tverrelva kan også gi noe økt 

fiskeproduksjon. 
 

Tabell 11.6. Liste foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Tørvikvassdraget, med estimert kostnad og 
effekt på ungfiskproduksjonen for hver elvestreng. Beløp oppgitt i hele tusen kroner.  

Elvestreng Tiltak Kostnad  
(x 1000 kr) 

Effekt 
(%) 

Dragselva Opprenskning av bunnsubstrat og utlegging av gytegrus  < 10 ~20 

Krokelva  Tilbakeføre til naturlig elveløp 10-100 ~10 
Tverrelva  Fjerne forbygning (se kart) 10-100 < 10 
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12  LJONESELVA 
 
Ljoneselva renner ut av Eidesvatnet (0,76 km², 33 moh.) i Kvam Herad. Bekken er 970 m lang 

nedstrøms Eidesvatnet, og det er i tillegg en innløpsbekk til innsjøen i nordvest (bekk A i figur 12.1). 

En liten foss ca. 130 m oppstrøms flomålet kan være endelig vandringshinder, men hele bekken er 
likevel kartlagt i denne undersøkelsen, da lokale grunneiere har hevdet at anadrom fisk tidligere gikk 

opp i Eidesvatnet. Vassdragets nedbørfelt er på 5,3 km², og hele feltet ligger mindre enn 400 meter 

over havet. 

 
Ljoneselva er karakterisert som kalkfattig og klar, og samlet miljøtilstand er satt til “dårlig” på grunn 

av vannføringsregulering (Vann-nett 06.03.2013). 

 

Tabell 12.1. Vassdragsbeskrivelse av Ljoneselva. 

Nr. Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

053.10 5,3 399 0,270 0,022 0,068   970*   2 004** 
*En foss ca. 130 m oppstrøms flomålet kan være endelig vandringshinder. 

**Eidesvatnet og innløpsbekken til Eidesvatnet (bekk A) er ikke medregnet. 

 

VANNKVALITET 

En vannprøve tatt i Ljoneselva 10. oktober 2012 indikerer gode vannkjemiske forhold for fisk, og 
verdiene er i overenstemmelse med karakteriseringen i Vann-nett (tabell 12.2). Vannprøver tatt i 

utløpet av Eidesvatnet i mai og september 1995 viste en pH på henholdsvis 7,4 og 6,9 (Johnsen mfl. 

1996). Elven fremstår i dag som relativt ren og lite forurenset. 

 

Tabell 12.2. Vannkjemi i Ljoneselva 10. oktober 2012. 

Elvestreng Dato Surhet 

pH 

Kalsium 

 (mg Ca/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Ljoneselva 10.10.2012 6,9 3,17 24 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Ljones Fisk AS driver smoltanlegg ved Ljoneselva, og henter vann fra Eidesvatnet. Innsjøen er 

demmet opp med reguleringshøyde 75 cm, og det skal slippes en minstevannføring på 1,0 m³/min (ca. 
17 l/s) mellom 1. november og 31. august, og 1,8 m³/min (30 l/s) mellom 1. september og 31. oktober. 

Regulanten var tidligere pålagt slipp av lokkeflommer i august, men dette vilkåret ble fjernet ved 

endring av konsesjonen i mars 2009. 
 

I nevnte konsesjonsendring presiseres det at oppvandring av anadrom fisk ikke skal hindres av 

demningen i utløpet av Eidesvatnet. I dag er oppvandring mulig gjennom luken i demningen, som er 

ca. 25 cm høy. Luken skal være åpen ved middels og høye vannføringer. Ved svært høye vannføringer 
vil det være mulig for fisk å hoppe over demningen. 

 

Morfologiske inngrep 
Ljoneselvas banker er forbygd langs settefiskanlegget nederst, og i deler av stryket ovenfor (figur 

12.1). I tillegg er elven forbygd og kanalisert på det relativt sakteflytende strekket ovenfor broen, samt 

i et kortere strykstrekk like nedenfor utløpet av Eidesvatnet. 

 
Kantvegetasjonen er delvis fjernet på det flate strykpartiet nederst mot sjøen, og er kraftig redusert i et 

ca. 300 m langt strekk ovenfor broen. 
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Figur 12.1. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og elektrofiskestasjoner i 
Ljoneselva og bekk A oppstrøms Eidesvatnet (innfelt). Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 

12.4. 
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Tabell 12.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 

og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

Ljoneselva 970  ≤ 10 ≤ 10 20-50 20-40 ≤ 10 moderat 

Bekk A 70 0 0 0-5 ≤ 10 ≤ 10 svært god 

 

 

A) Stryk ved settefiskanlegget 

 

B) Sannsynlig vandringshinder 

 

Figur 12.2. A) Bratt strykområde langs settefiskanlegget i Ljoneselva. Oppvandring er 
vannføringsavhengig og vanskelig flere steder. B) Fossen ved settefiskanlegget, som stopper 

mesteparten av eller alle anadrome fisk. På bildet (fra 2007) sees en rist øverst i fossen, men denne er 
i dag fjernet. 

 

 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

De nederste 100 meterne av Ljoneselva er et relativt rolig stryk, hvor det er brukbare oppvekstforhold 

og godt egnet gytegrus. Videre oppover er elven bratt og stri, og oppvandring er utfordrende og 
vannføringsavhengig stort sett helt opp til broen. Ovenfor broen renner elven roligere, og er betydelig 

dypere enn lenger nede. Bunnen domineres her av fin sand og grus som er dårlig egnet for gyting, men 

det er godt med skjul for ungfisk i dette området. I svingene øverst mot Eidesvatnet renner elven noe 
raskere, og det er noe gytegrus enkelte steder. 

 

Bekk A er relativt liten, og renner i middels strie stryk med en rekke små kulper. Det er egnet gytegrus 
mange steder, og bekken har et stort produksjonspotensiale per elveareal. Ved høye tettheter kan 

ungfisk lett slippe seg ned i Eidesvatnet for å unngå konkurranse om habitat og næring. 
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Habitatsbeskrivelser av ulike elvesegment i vassdraget er vist i tabell 12.4. 

 

Tabell 12.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for Ljoneselva og bekk A oppstrøms Eidesvatnet. 
Segmentene er avmerket i figur 12.1. 

Elv Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Ljoneselva 1 Stryk 2 3 2 7 moderat 371 

 2 Stryk 3 2 3 8 moderat 367 

 3 Stryk 2 3 3 8 moderat 386 

 4 Stryk 3 2 4 9 god 240 

 5 Stryk 2 2 4 8 moderat 430 

 6 Gyte 3 1 3 7 moderat 122 

 7 Stryk 2 2 4 8 moderat 88 

 Totalt  2,4 2,3 3,2 7,9 moderat 2 004 

Bekk A 1 Stryk 4 4 4 12 svært god 140 

 

Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

Lite anadromt areal er i dag en naturlig begrensning for sjøaureproduksjonen i Ljoneselva, ettersom 

oppvandring forbi de nederste 130 meterne trolig stort sett er umulig. Det er meget begrensede gyte- 
og oppvekstmuligheter på det korte strekket som i dag er tilgjengelig for sjøaure. Det er få 

gytemuligheter i Ljoneselva også oppstrøms vandringshinderet, men bekk A oppstrøms Eidesvatnet 

har potensiale til å produsere en del sjøaure. 
 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Det ble elektrofisket ved to stasjoner i Ljoneselva 13. januar 2013. Stasjon 1 (45 m²) lå ca. 100 m 

ovenfor broen, i et rolig strykparti med habitatverdi 8. Stasjon 2 (37,5 m²) lå ca. 100 m nedenfor 

Eidesvatnet, på et relativt stritt gyteområde med habitatverdi 7. Det var middels vannføring, og 
vanntemperaturen var 1,5 °C. 

 

  
 

Ved stasjon 1 ble det totalt fanget 4 aure under 20 cm, hvorav minst tre så ut til å være stasjonær, 

kjønnsmoden aure. Ved stasjon 2 ble det fanget tre aure under 20 cm, hvorav minst 1 så ut til å være 

en gyteklar, stasjonær fisk. De tre minste fiskene antas å være ettåringer, mens resten var to år eller 

eldre. I tillegg ble det ved hver stasjon fanget 1 aure over 20 cm. Det ble hverken fanget eller observert 
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Figur 12.3.  Lengdefordeling 
for aure fanget i Ljoneselva 13. 

januar 2012. Stasjonene er 

avmerket i figur 12.1. 
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årsyngel, og ut fra aldersfordelingen i det innsamlede materialet antas det at aurebestanden i 

vassdraget domineres av stasjonær aure. 

 
Total fangst i Ljoneselva var på 7 ungfisk av aure på 82,5 m². Dette gir en estimert tetthet på 13,7 

ungfisk per 100 m², som tilsvarer tilstandsklasse “moderat” for ungfisk med alder ≥ 1 år. Det antas 

imidlertid at de fangede fiskene er stasjonær elvefisk. 
 

Det ble elektrofisket i bekk A 10. oktober 2012. Resultatene ble ikke kvantifisert, men det ble fanget 

godt med ungfisk av aure av flere årsklasser. I tillegg ble det fanget enkelte større gytefisk. 

 

A) Nederst i Ljoneselva 

 

B) Bekk A 

 
C) Elektrofiskestasjon 1 

 

D) Elektrofiskestasjon 2 

 

Figur 12.4. A) Relativt rolig strykparti nederst mot sjøen. B) Bekk A, som renner inn i Eidesvatnet i 
nordvest. C) Rolig parti i Ljoneselva, hvor det ble elektrofisket 13. januar 2013. D) Gyteområde øverst 
i Ljoneselva, som også ble elektrofisket 13. januar 2013. 
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VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Vurdering av Ljoneselva, vann-ID 053-12-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “dårlig” status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 Tettheten av ungfisk er “svært dårlig” 

 

Vurdering av Bekk A, del av vann-ID 053-33-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “svært gode” 

 Tettheten av ungfisk er trolig “god” eller bedre 

 

Det foreslås å bygge en fisketrapp ved den lille fossen som i dag hindrer fiskens oppvandring. Det vil 
trolig være nok med ett eller to trinn, hvor det viktigste er å opprette tilstrekkelig vanndyp umiddelbart 

nedenfor vannfallet. Tiltaket vil åpne resten av Ljoneselva, Eidesvatnet og bekk A for sjøaure. Med 

gode gytemuligheter i bekk A og fine oppvekstforhold i Eidesvatnet vil dette kunne gi god 
sjøaureproduksjon i vassdraget. Det forutsettes da at oppvandring forbi demningen i utløpet av 

innsjøen er passerbar på middels til høy vannføring. 

 
Om det bygges en trapp i Ljoneselva vil det være viktig at det slippes tilstrekkelig med vann fra 

Eidesvatnet i oppvandringsperioden. Det er i dag ikke pålegg om slipp av lokkeflommer, og 

minstevannføringen anses å være for liten for fiskens oppvandring forbi stryket langs 

settefiskanlegget. Vi foreslår derfor at det slippes mer vann i perioden 1. august til 15. oktober, enten 
som en økt, tidsavgrenset minstevannføring, eller som flere små lokkeflommer av minst 12 timers 

varighet. Hvilken vannføring som vil være nødvendig for sjøaurens oppvandring kan vurderes ved 

inspeksjon av strykpartiene i elven ved ulike målte vannføringer. 

 

Tabell 12.5. Liste over foreslåtte tiltak i Ljoneselva i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad og 
effekt på ungfiskproduksjonen. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt (%) 

Foss ved settefiskanlegget Bygging av fisketrapp 50-100   > 500* 

Hele Ljoneselva Økt minstevannføring/flere lokkeflommer 0 Usikkert** 
*Tiltakets effekt forutsetter at også det andre tiltaket i tabellen iverksettes. 

**Tiltakets effekt kan ikke estimeres uten nærmere kunnskap om dagens vannføringssituasjon. 
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13  LITLEFOSSELVA 
 

Litlefosselva (Tordalselv, Kverselva, Kvernelva) munner ut i Strandebarmsbukta i Kvam herad. Elven 

er 620 m lang til en foss som sannsynligvis er anadromt vandringshinder. Ved Skulafossen 3-400 m 
lenger oppe deler elven seg i tre; Gjelelva fra nordvest, og to korte elvestrekk som renner ut fra 

henholdsvis Engjadalsvatnet i nord og Byrkjenesvatnet i øst. Nedbørfeltet er 39,0 km², og 

Byrkjenesvatnet (0,5 km², 193 moh.) er feltets største innsjø. Det er ingen sidebekker på anadrom 

strekning. 
 

Det er ingen informasjon om Litlefosselva nedstrøms Byrkjenesvatnet i Vann-nett, men Kverselva 

mellom Byrkjenesvatnet og Lauvsetevatnet er karakterisert som liten, svært kalkfattig og klar (Vann-
nett 07.03.2013). 

 

Tabell 13.1. Vassdragsbeskrivelse av Litlefosselva i Kvam. 

Nr. Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

053.1A 39,0 1044 3,272 0,273* 0,129* 620 7 821 
*Verdiene kan være noe endret grunnet regulering. 

 

Det er tall i fangststatistikken for Litlefosselva de fleste år mellom 1977 og 1987, men ingenting etter 

dette. For årene med innrapportering var gjennomsnittlig fangst av sjøaure og laks henholdsvis 15 og 

23 kg. 
 

 

VANNKVALITET 

En vannprøve tatt i Litlefosselva 10. oktober 2012 tyder på gode vannkjemiske forhold for fisk (tabell 

13.2). Vannprøver tatt i utløpet av Engjadalsvatnet og Byrkjenesvatnet i juni og september 1995 viste 
en pH mellom 6,7 og 6,9 (Johnsen mfl. 1996). 

 

Tabell 13.2. Vannkjemi i Litlefosselva. 

Elv Dato Surhet 

pH 

Kalsium 

(mg Ca/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Litlefosselva 10.10.2012 6,9 1,97 19 

 
 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 
Skulafossen kraftverk (konsesjon av 1957) har sitt inntak i Byrkjenesvatnet, og Byrkjenesvatnet og 

Lauvsetevatnet er kraftverkets vannmagasiner. Vannet slippes ut i Litlefosselva ca. 30 m nedstrøms 

anadromt vandringshinder (figur 13.1 og 2). Det er ikke kjent at kraftverket er pålagt 
minstevannføring eller manøvreringsregler, og det antas her at det periodevis driftes ved typisk 

start/stopp-kjøring. Når kraftverket står vil det kun være vann fra Gjelelva og Engjadalsvatnet som 

renner i Litlefosselva, hvilket vil utgjøre tilrenning fra 36 % av vassdragets totale nedbørfelt. 
Vinterstid kan vannføringen trolig i perioder være betydelig mindre enn 100 l/s, som vil kunne 

redusere produktivt areal i forhold til naturtilstanden. I tillegg vil plutselig stans i kraftverket medføre 

umiddelbare og betydelige vannføringsreduksjoner på anadrom strekning, som trolig vil føre til noe 

stranding av ungfisk. 
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Morfologiske inngrep 

Kun 1,3 % av Litlefosselvas nedbørfelt er dyrket mark. Elven er forbygd i et ca. 150 m langt strekk 

langs den østre bredden nær broen nederst, og det er i tillegg en kort forbygning ved kraftstasjonen 
øverst på anadrom strekning. Kantvegetasjonen er tynn her og der, men i sum fremstår elvens 

morfologi som lite påvirket. 

 

 

Figur 13.1. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og elektrofiskestasjoner i 

Litlefosselva. Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 13.4. 
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Tabell 13.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 

og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

Litlefosselva 620 0 0 5-20 10-20 ≤ 10 god 

 

A) Litlefosselva sett fra broen nederst 

 

B) Stryk og høler like nedstrøms kraftverket 

 
C) Skulafossen kraftverk 

 

D) Ovenfor anadrom strekning 

 

Figur 13.2. A) Strykområde i Litlefosselva sett fra broen ca. 100 m fra sjøen. B) Brattere stryk og 
relativt dype kulper like nedstrøms kraftverket. C) Utslipp fra Skulafossen kraftverk. Fossen ved det 
røde huset i bakgrunnen er normalt anadromt vandringshinder. D) Litlefosselva like ovenfor 

kraftverket. Det er mulig at enkelte fisk tar seg opp hit på gunstige vannføringer. 

 

 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUKSJON 

Litlefosselva er omtrent 10-15 m bred på de nederste strekningene, med substrat av stein og grus og 
gode forhold for både gyting og oppvekst av fisk. På den øverste tredelen av anadrom strekning består 

substratet av mer blankskurt berg i høler, og elveløpet er skåret ned i berggrunnen. Her er færre 

gytemuligheter. Ved kraftverksutløpet er det en stor og dyp høl med gode standplasser for anadrom 

fisk. Det ligger en ny høl på strekningen nedenfor utløpsområdet, der elven gjør en sving og ligger 
nede i et lite juv. Her er det også et bratt stryk hvor oppvandring er avhengig av gunstig vannføring. 

Hele anadrom strekning er her karakterisert som stryk. 

 
Fossen ved kraftverket vil avgrense anadrom strekning ved de fleste vannføringer, og strekningen 

ovenfor er ikke regnet som anadrom (Nordland 1983; Lyse mfl. 1997). Det vurderes likevel som mulig 

at enkelte fisk kan ta seg forbi denne fossen ved gunstige vannføringer, men de fleste gytefiskene vil 
ikke passere dette hinderet. Ovenfor fossen er det omtrent 300 m elvestrekning før definitivt 

vandringshinder (Skulafossen). Elvebredden varierer her mellom 3 og 10 m, og totalt areal er estimert 
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til 1800 m². Bunnsubstratet er relativt grovt, men små partier med stein og grus finnes innimellom. Det 

er gytemuligheter flere steder oppover elven, og oppvekstmulighetene for fisk er gode. 

 
Habitatsbeskrivelser av ulike elvesegment i Litlefosselva er vist i tabell 13.4. 

 

Tabell 13.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i Litlefosselva. Segmentene er 
avmerket i figur 13.1. Fossen ved kraftverket er her regnet som avgrensende for anadrom strekning. 

Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

1 Stryk 3 3 3 9 god 1 175 

2 Stryk 2 2 2 6 dårlig 1 838 

3 Stryk 4 2 3 9 god 3 870 

4 Stryk 4 3 4 11 svært god 309 

5 Stryk 4 1 3 8 moderat 629 

Totalt  3,4 2,1 2,8 8,3 god 7 821 

 

Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

Litlefosselva er kort og relativt stri, og det er mulig at mangel på gyteområder begrenser produksjonen 
av sjøaure. Interspesifikk konkurranse med laks vil også begrense sjøaureproduksjonen. Periodevis 

svært lite vanndekt areal og stranding av ungfisk som følge av plutselige vannføringsreduksjoner 

vurderes likevel som den viktigste flaskehalsen for ungfiskproduksjonen i Litlefosselva i dag. 
 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Et område på 100 m² ble elektrofisket 11. januar 2013 (se figur 13.1). Det var middels vannføring, og 

vanntemperaturen var 1,0 °C. Området som ble avfisket ligger på en strykstrekning med habitatverdi 
6. Det ble fanget totalt fire laks og to ungfisk som basert på ytre morfologi ble vurdert å være hybrider 

mellom aure og laks. I tillegg slapp tre fisk unna, men det ble hverken fanget eller observert årsyngel. 

Det ble ikke fanget aure. 

 

  
Materialet er for lite til å si noe sikkert om aldersfordelingen, men samtlige av de fangede fiskene var 
trolig ett eller to år gamle. Fangsten gir en estimert tetthet på 6,5 laksunger og 4,4 hybrider per 100 m², 

som i sum tilsvarer tilstandsklasse “moderat” for eldre ungfisk. Med null fangede individer må 

tettheten av årsyngel karakteriseres som “svært dårlig”. Tettheten var imidlertid trolig noe høyere, 
ettersom relativt høy vannføring sannsynligvis ga redusert fangbarhet.  
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11. januar 2013. 
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Ved elektrofiske i 1982 ble det estimert en tetthet på 4 og 14 ungfisk av henholdsvis aure og laks per 

100 m² i Litlefosselva (Nordland 1983). I 1995 ble det estimert en tetthet på henholdsvis 26 aure og ca. 

10 laks per 100 m² (Johnsen mfl. 1996), og i 1996 ble det estimert en tetthet på 36 aure og 49 laks per 
100 m² (Lyse mfl. 1997). Tettheten av ungfisk i Litlefosselva har dermed vært variabel fra år til år, 

men de estimerte tetthetene basert på elektrofiske i januar 2013 (se over) er de laveste som er registrert 

i elven. Stranding av ungfisk som følge av brå stans i Skulafossen kraftverk og eggdødelighet på grunn 
av tørrlegging av gytegroper varierer sannsynligvis mye fra år til år, og dette kan være en viktig årsak 

til de store variasjonene i ungfisktetthet på anadrom strekning. 

 

I november 2007 ble det elektrofisket på strekningen mellom kraftstasjonen og Skulafossen 
(Rådgivende Biologer AS, upubliserte data). Et område på 150 m² ble avfisket, og det ble fanget totalt 

27 aure. Det ble fanget flest årsyngel (13 individer), men fem årsklasser var representert. Det ble ikke 

fanget laks, hvilket tyder på at anadrom fisk normalt ikke vandrer forbi fossen ved kraftstasjonen. 

 

 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Vurdering av Fosselva i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “dårlig” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 Tettheten av ungfisk er “svært dårlig” til “moderat” 

 

Kraftverksregulering med oppdemming av Lauvsetevatnet og Byrkjenesvatnet er i dag det klart største 
inngrepet i vassdraget, med betydelige negative konsekvenser for anadrom fisk i Litlefosselva. Det 

foreslås derfor å slippe minstevannføring nedstrøms kraftverket. Ved regulering av vassdrag er det 

vanlig å foreslå en minstevannføring rundt 5-persentilen, som i Litlefosselva er ca. 130 l/s vinter og 
270 l/s sommer. Eventuelt kan behovet for minstevannføring vurderes ved å kartlegge vanndekt areal 

ved ulike vannføringer. Dette vil sikre at produktivt areal ikke tørrlegges ved stans i kraftverket. Det 

vil også være viktig at kraftverket kjøres i takt med tilsiget, uten typisk start/stopp-kjøring, for å hindre 
stranding av ungfisk ved brå stans i driften. I tillegg anbefales det at kraftverket installerer en 

omløpsventil med kapasitet på minst 30 % av slukeevnen, for å hindre plutselig vannføringsreduksjon 

ved uforutsette utfall av kraftverket.  

 

Tabell 13.5. Liste over foreslåtte tiltak i Litlefosselva i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad og 
effekt på ungfiskproduksjonen for vassdraget som helhet. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad  
(x 1000 kr) 

Effekt 
(%) 

Skulafossen kraftverk Minstevannføring, manøvreringsreglement og 

omløpsventil 
> 500 20-50 
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14  STRANDADALSELVA 
 
Strandadalselva (Bruelva) ligger i Strandebarm i Kvam herad. Det er en rekke relativt små innsjøer i 

nedbørfeltet, og 65 % av feltet ligger under tregrensen. Hovedelven er 1060 m lang til anadromt 

vandringshinder, og er ikke regulert. Det er i tillegg seks små sidebekker på anadrom strekning, men 
gyting av anadrom fisk er trolig kun mulig i to av disse (bekk A og B i figur 14.1). Et settefiskanlegg 

like nedenfor broen ved Håbrekke var i drift i noen få år, men har nå vært nedlagt i minst et tiår. 

 

Vassdraget karakteriseres som lite, svært kalkfattig og klart, og samlet tilstand for både hovedelven og 
tilløpsbekkene er vurdert som god (Vann-nett 05.02.2013). Utløpet mot fjorden er registrert som ett av 

12 elvedelta i Hordaland (www.dirnat.no). 

 

Tabell 14.1. Vassdragsbeskrivelse av Strandadalselva. 

Nr Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

053.2Z 24,9 1285 2,349 0,182 0,191 1060 14787 

 

Det forekommer regelmessig gyting av både sjøaure og laks i Strandadalselva, men kun sjøauren 

regnes som en selvreproduserende bestand (Skoglund mfl. 2009). Fangststatistikken for 

Strandadalselva viser fangst av sjøaure i perioden 1977 til 1987, og av laks i 1979 til 1987. Fangsten 
av sjøaure varierte da mellom 10 og 35 individer per år, med snittvekter fra 1,0 til 2,2 kg. 

Laksefangsten varierte fra 8 til 18 individer, med snittvekter fra 2,9 til 3,9 kg. I årene 1977 til 1979 ble 

det satt ut 1000 laksyngel i elven årlig (Nordland 1983). 

 
Det ble utført gytefisktellinger i elven i 2006, 2007, 2009 og 2010 (Skoglund mfl. 2009; 

http://www.miljo.uni.no). Fra 2006 til 2009 varierte antall observasjoner av sjøaure mellom 79 og 87, 

men i 2010 falt tallet til 29. Antallet gytelaks varierte mellom 5 og 29, med over 50 % oppdrettslaks 
enkelte år. Det foreslåtte gytebestandsmålet for sjøaure på 2 til 4 egg per m² var dermed nådd tre av 

årene (Skoglund mfl. 2009). 

 
 

VANNKVALITET 

Det finnes ikke vannkjemiske opplysninger om Strandadalselva i Vannmiljø, men det ble i 1995 målt 
pH i de to største innsjøene i nedbørsfeltet (Johnsen mfl. 1996). I Langavatnet ble det målt en pH på 

6,46 (juni) og 6,62 (september), og i Storavatnet ble det målt en pH på 5,56 (juni) og 6,06 (september).  

 
Vannkjemiske målinger fra Strandadalselven 11. januar 2013 indikerer gode vannkjemiske forhold for 

fisk (tabell 14.2). Kalsiuminnholdet i denne prøven ligger på grensen mellom “kalkfattig” og 

“moderat kalkrik”, mens vassdraget i Vannmiljø er karakterisert som “svært kalkfattig”. Elven 
framstår i dag ellers som ren og lite forurenset. 

 

Tabell 14.2. Vannkjemi i Strandadalselva. 

Dato Surhet 

pH 

Kalsium 

 (mg Ca/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Konduktivitet 

mS/m 

Temperatur 

(°C) 

11.01.2013 7,1 4,4 6 3,88 0,1 

 
 

http://elvedelta.dirnat.no/delta-ho.htm
http://www.miljo.uni.no/?page_id=311
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Figur 14.1. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og vanninntak i 
Strandadalsvassdraget. Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 14.4. 
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A) Hovedelven nede 

 

B) Hovedelven oppe 

 
C) Vandringshinder hovedelven 

 

D) Vanninntak nedlagt settefiskanlegg 

 
Figur 14.2. A) Kulp i hovedelven like ovenfor flomålet, med tett kantvegetasjon og naturlige bredder. 

B) Strykparti i hovedelven sett fra broen ovenfor settefiskanlegget. Kantvegetasjonen er her i ferd med 
å komme tilbake. C) Antatt vandringshinder i hovedelven; bratt stryk med ca. 1 m fall. D) 

Vanninntaket til det nedlagte settefiskanlegget. Inntaket ligger like ovenfor anadromt vandringshinder.  
 
INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 
Det nedlagte settefiskanlegget hentet vann gjennom et rør like ovenfor anadromt vandringshinder, og 

vannet ble sluppet ut i elven igjen ved anlegget. Røret ligger fortsatt i elven i dag, men tar inn små 

mengder vann, og kun ved høy vannføring. Dette vurderes å ha ubetydelig innvirkning på 
produksjonsforholdene for fisk. 

 

Morfologiske inngrep 
Elven fremstår i hovedsak som uberørt, spesielt fra flomålet og opp til det nedlagte settefiskanlegget. 

Bankene er forbygd på begge sider ved settefiskanlegget, og langs den ene siden i en sving ca. 200 m 

ovenfor flomålet. Kantvegetasjon er fjernet på begge sider ved settefiskanlegget, og er noe redusert 

langs elvens østre bredd ovenfor broen ved Håbrekke. Elvens sidebekker fremstår som helt upåvirket. 
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Tabell 14.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 
og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

Strandadalselva 1060  ≤ 10 0 5-20 10-20 ≤ 10 god 

Bekk A 70 0 0 0-5 ≤ 10 ≤ 10 svært god 

Bekk B 15 0 0 0-5 ≤ 10 ≤ 10 svært god 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

Det anadrome elvearealet er på ca. 15 000 m². Elven renner naturlig meandrerende nedenfor 

settefiskanlegget, hvor det veksler mellom stryk og kulper (figur 14.1). Elvebreddene er her naturlige, 

og overhengende vegetasjon og veltede trær i elven gir godt skjul for fisk i kulpene. Det er også gode 

gytemuligheter i strykpartiene og på brekket av kulpene. Fra settefiskanlegget og opp til 
vandringshinderet er det et sammenhengende strykparti med noe grovt substrat, og flest standplasser 

lengst oppe. El-fiske i dette området tyder på at både aure og laks gyter også på dette strekket (Johnsen 

mfl. 1996; Lyse mfl. 1997). Et bratt stryk regnes som anadromt vandringshinder (figur 14.2.C), og 
eventuell videre oppvandring hindres uansett av en høy foss ca. 100 m lenger oppe. 

 

Bekk A har et mulig vandringshinder få meter fra utløpet i hovedelven (figur 14.3.A), men om fisk 
kan ta seg forbi dette stryket er det ca. 40 m med brukbart gyteområde opp til en høy foss (figur 14.1).  

 

Bekk B er kun 20 m lang til vandringshinderet, men har fine gytemuligheter. Det er imidlertid noe 

usikkert om denne bekken har høy nok vannføring gjennom vinteren til overlevelse av egg.  
 

Habitatsbeskrivelser av ulike elvesegment i vassdraget er vist i tabell 14.4. 

 
Tabell 14.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i Strandadalsvassdraget. 

Segmentene er avmerket i figur 14.1. 

Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

1 Renne 4 3 4 11 svært god 2 074 

2 Stryk 4 4 4 12 svært god 685 

3 Renne 4 4 3 11 svært god 1 438 

4 Stryk 3 4 4 11 svært god 1 134 

5 Renne 3 3 4 10 god 789 

6 Stryk 4 4 4 12 svært god 1 018 

7 Stryk 3 4 4 11 svært god 735 

8 Stryk 4 4 4 12 svært god 651 

9 Stryk 4 3 1 8 moderat 1 080 

10 Stryk 3 3 3 9 god 4 023 

11 Stryk 3 4 4 11 svært god 854 

Strandadalselva  3,5 3,4 3,4 10,3 svært god 14 479 

Bekk A Stryk 4 3 4 11 svært god 236 

Bekk B Stryk 4 4 4 12 svært god 712 

Vassdraget  3,5 3,4 3,4 10,3 Svært god 14 787 

 

Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

Strandadalselva har i dag god vannkjemi og gode gytemuligheter og oppvekstområder for fisk. Vi kan 

derfor ikke se at det eksisterer noen unaturlige flaskehalser med vesentlig betydning for 
sjøaureproduksjonen i vassdraget. 
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UNGFISKPRODUKSJON 

Elven ble ikke el-fisket i forbindelse med denne undersøkelsen, men ved tidligere undersøkelser er det 

funnet både aure- og lakseunger i elven. Nordland (1983) estimerte en tetthet på 6 aure og 16 laks per 

100 m², Johnsen mfl. (1996) estimerte en tetthet på 17 aure og 13 laks per 100 m², og Lyse mfl. (1997) 
estimerte en tetthet på 109 aure og 54 laks per 100 m². El-fisket utført av Johnsen mfl. (1996) og Lyse 

mfl. (1997) ble gjort i omtrent samme strekk i elven, hvilket illustrerer at produksjonen av ungfisk i 

vassdraget har vært svært variabelt fra år til år. 

A) Stryk i bekk A 

 

B) Bekk B 

 

Figur 14.3. A) Bratt stryk nederst i bekk A, hvor det er usikkert om fisk kan passere. B) Potensielt 
gyteområde i bekk B. 

 
 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 
 

Tilløpsbekkene til Strandadalselva er samlet under vann-ID 053-34-R, og inkluderer også en rekke 
tilløpsbekker ovenfor anadrom del av vassdraget. 

 

Vurdering av Strandadalselva, vann-ID 053-31-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “svært gode” 

 

Vurdering av bekk A, del av vann-ID 053-34-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “svært gode” 

 
Vurdering av bekk B, del av vann-ID 053-34-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “svært gode” 
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Det foreslås å ta ut stamfisk av sjøaure til eggutlegging ovenfor anadrom strekning. Det er flere 

kilometer med gode oppvekstområder mellom anadromt vandringshinder og Hosehjellen lenger oppe i 

dalen, og eggutlegging her vil trolig kunne øke produksjonen i elven betydelig. Dette forutsetter 
imidlertid at gytebestandsmålet er nådd på anadrom strekning, noe det var tre av de fire årene med 

gytefisktellinger mellom 2006 og 2010 (Skoglund mfl. 2009; http://www.miljo.uni.no). Det anbefales 

derfor å bygge opp et lite klekkeri, men at det kun tas ut stamfisk de årene gytefisktellinger gir en 
estimert eggtetthet over 2 per m² på anadrom strekning. Stamfisk kan da tas ut i forbindelse med 

gytefisktellingene hver høst, forutsatt at tellingene utføres før de fleste fiskene har gytt. Det er 

forbundet årlige kostnader til veterinærkontroll med et slikt tiltak, i tillegg til en startkostnad ved 

oppbygging av klekkeriet. 
 

Kantvegetasjonen er helt borte på begge sider av elven ved settefiskanlegget, men gjenoppretting vil 

her gi liten effekt uten at man også fjerner forbygningene langs elven, da vegetasjonen ellers vil stå for 
langt unna vannet til å gi skjul for fisk. Dette vil være et dyrt og omfattende tiltak, og effekten på 

ungfiskproduksjonen vil sannsynligvis være minimal. Det anbefales derfor ikke utbedrende tiltak på 

dette elvestrekket i denne omgang, men ved en eventuell rivning av det gamle settefiskanlegget bør det 
vurderes å gjenopprette en mer naturlig elvebredd med kantvegetasjon her. 

 

Vanninntaksrøret til det nedlagte settefiskanlegget har ingen negativ effekt på ungfiskproduksjonen i 

elven, men er estetisk sett et skjemmende element i dalen. Det bør derfor vurderes å fjerne røret, 
ettersom det i dag ikke er i bruk. 

 

Tabell 14.5. Liste over foreslåtte tiltak i Strandadalselva i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad 
og effekt på ungfiskproduksjonen i vassdraget. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad  
(x 1000 kr) 

Effekt 
(%) 

Oppstrøms vandringshinder Eggutlegging*    10-50** > 100 

Fra settefiskanlegg og 450 m oppover Fjerning av vanninntaksrør 30-100 0 
*Anbefales kun i år da gytebestandsmålet på anadrom strekning er nådd. 
**Årlig kostnad. I tillegg kommer eventuelle kostnader ved å bygge opp et lite klekkeri (ca. 100 - 200 000 kr). 
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15  MUNDHEIMSELVA 
 
Mundheimselva (Storelva) ligger ved Mundheim i Kvam Herad. Det er ingen innsjøer av betydelig 

størrelse i nedbørfeltet, og 87 % av feltet ligger under skoggrensen. Det er en rekke sidebekker til 

Mundheimselva, men de fleste av disse er for små og/eller for bratte for sjøauregyting. Gyting regnes 
som mulig i Apalbekken og bekk A-C, som alle ligger på elvens østre bredd (figur 15.1). 

 

Vassdraget karakteriseres som lite, kalkfattig og klart. Det er registrert diffus avrenning fra jordbruk 

og spredt bebyggelse som ikke er tilknyttet avløpsnettet, samt påvirkning av lakselus. Samlet tilstand 
for vannforekomsten er vurdert som dårlig (Vann-nett 04.02.2013). Sjøaurebestanden i elven er 

vurdert som “sårbar” på grunn av lakselus i fjorden (Lakseregisteret 20.02.2013). 

 

Tabell 15.1. Vassdragsbeskrivelse av Storelva i Mundheim. 

Nr Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

053.4Z 9,0 686 0,792 0,059 0,092 3300 19 364 

 

Det finnes ingen offisiell fangststatistikk for Mundheimselva. Det er ved flere anledninger registrert 

ungfisk av laks i elven, men det er regnet som usannsynlig at vassdraget har en egen laksestamme 

(Nordland 1983; Lyse 1997). Ved fiskeundersøkelser i elven i juli 1982 var det en tetthet på 49 aure 
og 6 laks per 100 m² (Nordland 1983), og ved undersøkelser i september 1996 var det en tetthet på 

henholdsvis 97 og 136 aure per 100 m² nederst og øverst på anadrom strekning (Lyse mfl. 1997). I 

1996 ble det i tillegg registrert 1 lakseparr, 1 laksesmolt (antatt oppdrett) og 7 små sjøaure (hvorav 3 

skadet av lakselus) ved stasjonen nederst mot sjøen (Lyse mfl. 1997). Årlige undersøkelser av sjøaure 
i elveosen i Mundheimselva fra midt på 1990-tallet til og med 2009 har vist høy til svært høy (spesielt 

frem til 1998) abundans av lakselus i mai-juni de fleste år (e.g. Birkeland 1998; Kålås mfl. 2010). 

 
 

VANNKVALITET 

Det finnes ingen vannkjemiske opplysninger om vassdraget i Vannmiljø. En vannprøve tatt 24. 

oktober 2012 indikerer gode vannkjemiske forhold for fisk (tabell 15.2). Verdiene er i 

overenstemmelse med karakteriseringen i Vann-nett, med unntak av et noe høyere kalsiuminnhold enn 

forventet. Målinger gjort i 1995 viser tilsvarende verdier, men med lavere kalsiuminnhold enn i 2012 
(Johnsen mfl. 1996). Elven framstår i dag som ren og lite forurenset, uten store endringer siden 1995. 

 

Tabell 15.2. Vannkjemi i Mundheimselva og sidebekker. Det ble ikke utført målinger i bekk A. Data 
fra 1995 er hentet fra Johnsen mfl. (1996). 

Elv Dato Surhet 

pH 

Kalsium 

 (mg Ca/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Konduktivitet 

mS/m 

Temperatur 

(°C) 

Hovedelv 11.06.1995 7,1 2,27 20   

Hovedelv 24.10.2012 7,3 5,04 21 5,16 7,1 

Apalbekken 24.10.2012    4,36 7,3 

Bekk B 24.10.2012    2,97 6,6 
Bekk C 24.10.2012    2,65 7,0 

 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Det er ikke registrert noen hydrologiske inngrep i vassdraget. 
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Morfologiske inngrep 

Elven er kun forbygd i enkelte svinger nær bilveien, samt helt nederst mot sjøen. Bortsett fra dette 

renner elven i sitt naturlige løp, uten synlige utrettinger. Kantvegetasjon er fjernet i enkelte strekk i 
tilknytning til jordbruksarealer (figur 15.1). 

 

Bekk A er forbygd, og kantvegetasjonen er fjernet helt (figur 15.2 B). Bekk B er også noe forbygd 
nederst mot utløpet. Apalbekken og bekk C har svakt redusert kantvegetasjon, og er ellers stort sett 

uberørt. 

 

Tabell 15.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 
og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 
(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 
Status 

Mundheimselva 3300  0 0 0-5 10-20 ≤ 10 god 

Apalbekken 190 0 0 0-5 ≤ 10 ≤ 10 svært god 

Bekk A 60 0 0 > 50 > 60 ≤ 10 svært dårlig 

Bekk B 40 0 0 20-50 ≤ 10 ≤ 10 moderat 

Bekk C 40 0 0 0-5 ≤ 10 ≤ 10 svært god 

 

 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

Det anadrome elvearealet er på 19 364 m². Hele elven er kategorisert som “stryk”, men har områder 

med egnet gytesubstrat på store deler av strekningen. Det er en del kulper med gode standplasser for 

gytefisk på strekningen, og områdene med egnede gyteområder strekker seg helt opp til fossen ved 

Leitet, som er vandringshinder. 
 

Det ble ikke fisket i sidebekkene, men det ble observert ungfisk i Apalbekken og bekk C. Bekkene er 

relativt små og bratte, og har lite egnet gytesubstrat. Av sidebekkene har Apalbekken det største 
produksjonspotensialet, men den samlede produksjonen i sidebekkene vil uansett være ubetydelig 

sammenlignet med hovedelven. 

 
Habitatsbeskrivelser av ulike elvesegment i Mundheimsvassdraget er vist i tabell 15.4. 

 

Tabell 15.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i Mundheimsvassdraget. 
Segmentene er avmerket i figur 15.1.  

Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

1 Stryk 4 3 4 11 svært god 6372 

2 Stryk 4 3 3 10 god 2263 

3 Stryk 4 3 4 11 svært god 1819 

4 Stryk 4 3 3 10 god 1129 

4 Stryk 4 3 4 11 svært god 2000 

6 Stryk 4 3 2 9 god 3020 

7 Stryk 4 3 4 11 svært god 1326 

8 Stryk 3 3 2 8 moderat 897 
Mundheimselva 

 

4,0 3,0 3,4 10,4 svært god 18826 

Apalbekken Stryk 2 3 3 8 moderat 326 

Bekk A Stryk 2 2 1 5 dårlig 79 

Bekk B Stryk 2 3 3 8 moderat 104 

Bekk C Stryk 2 3 3 8 moderat 30 

Vassdraget 

 

3,9 3,0 3,4 10,3 svært god 19 364 
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Figur 15.1. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og elektrofiskestasjoner i 
Mundheimselva. Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 15.4. 
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Figur 15.2. Strykparti i Mundheimselva 100 m ovenfor flomålet. 

 

Flaskehalser for produksjon av sjøaure 
Mundheimselva har god vannkjemi og gode oppvekstområder for fisk. Det er fine gyteområder i store 

deler av elven. I sum kan vi ikke se at det foreligger noen unaturlige flaskehalser med vesentlig 

betydning for produksjonen av sjøaure i vassdraget. 



 
Rådgivende Biologer AS 2013 122 Rapport 1781 

 

 

A) Apalbekken 

 

B) Nederst i bekk A 

 
C) Nederst i bekk B 

 

D) Nederst i bekk C 

 
Figur 15.3. A) Apalbekken, i et strekk med delvis manglende kantvegetasjon. B) Nederst i bekk A, 
hvor bankene er forbygd, og kantvegetasjonen fjernet. C) Nederst i Bekk B, som er noe forbygd langs 

høyre bredd på bildet. D) Nederst i bekk C, som foruten en svak reduksjon i kantvegetasjon er uberørt. 
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UNGFISKPRODUKSJON 

Et område på 100 m² ble elektrofisket 24. oktober 2012. Det var lav til middels vannføring, og 

temperaturen var 7,1 °C. Området som ble avfisket ligger på en strykstrekning med habitatverdi 11, og 
er blant elvens fineste gyteområder (posisjon avmerket i figur 15.1). Det ble fanget totalt 35 aure 

under 20 cm, hvorav 10 årsyngel, 22 ettåringer og 3 toåringer (figur 15.4). Dette gir en estimert tetthet 

på 22,2 årsyngel, 35,5 ettårig aure og 4,8 toårig aure per 100 m². I tillegg ble det fanget en aure på 21,5 
cm, og det ble observert to sjøaure mellom 0,4 og 1,0 kg. Det ble også fanget 10 laks, fordelt på 1 

årsyngel og 9 ettåringer. Dette gir et tetthetsestimat på 2,2 årsyngel og 17,3 ettåringer av laks per 100 

m². 

 
Total fangst av ungfisk for aure og laks var 11 årsyngel og 34 eldre individer. Dette gir en estimert 

total tetthet på 24,4 årsyngel og 54,8 eldre ungfisk, som tilsvarer tilstandsklasse “moderat” for 

årsyngel og “god” for eldre ungfisk. 

 

 
 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Vurdering av Mundheimselva, del av vann-ID 053-2-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “svært gode” 

 Tettheten av ungfisk er “moderat” til “god” 

 

Vurdering av Apalbekken, del av vann-ID 053-2-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 
Vurdering av bekk A, del av vann-ID 053-2-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “dårlige” 
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Vurdering av bekk B, del av vann-ID 053-2-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 
Vurdering av bekk C (uten vann-ID), i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

Den eneste habitategenskapen som er betydelig endret fra naturtilstanden i Mundheimselva er 
dekningen av kantvegetasjon. Gjenoppretting av kantvegetasjon der denne mangler vil gi bedre skjul 

for både gytefisk og ungfisk, og vil således ha størst effekt ved gode gyte- og oppvekstområder. Det 

foreslås å gjenopprette kantvegetasjonen i de deler av elven hvor denne er betydelig redusert, da 
spesielt langs østre bredd ved Torgilstveit og gården like ovenfor Apalbekken, og langs begge bredder 

ved Leitet (se figur 15.1). Aktiv gjenoppretting (planting av trær) vil medføre en viss kostnad, mens 

passiv gjenoppretting (å la elvebreddene gradvis gro igjen) vil være gratis. Det gjøres oppmerksom på 
at gjenoppretting av kantvegetasjon som beskrevet over vil gi vassdraget “svært god” morfologisk 

status i henhold til vanndirektivet. 

 

Tabell 15.5. Liste over foreslåtte tiltak i Mundheimselva i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad 
og effekt på ungfiskproduksjonen for vassdraget. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad  
(x 1000 kr) 

Effekt 

(%) 

Ulike strekk i hovedelven Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-100 < 5 
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16  STORELVA I GRAVDAL 
 
Den undersøkte elven ligger i Gravdal i Kvam Herad, og kalles Storelva lokalt. Elven har vann-ID 

053-3-R, som er en felles ID for bekkene mellom Mundheim og Hamarhaug. Vassdraget 

karakteriseres som lite, kalkfattig og klart, og samlet tilstand for disse bekkene er vurdert som god 
(Vann-nett 05.02.2013). Det er tre små innsjøer i nedbørfeltet, og 83 % av feltet ligger under 

skoggrensen. Hovedelven er 610 m lang til anadromt vandringshinder. Det er i tillegg tre sidebekker 

på anadrom strekning, men oppgang av fisk er kun mulig i én av disse (bekk A i figur 16.1). 

 

Tabell 16.1. Vassdragsbeskrivelse av Storelva i Gravdal. 

Nr. Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

053.42 5,2 666 0,390 0,025 0,073 610 3587 

 

Storelva i Gravdal stammer fra en rekke mindre bekker lenger oppe i nedbørsfeltet. En av disse renner 

ut av Svartatjørna, hvor det ble drevet svovelkisgruve i flere perioder frem til nedleggelse på 1960-

tallet. Ifølge lokale beboere var det tidligere ikke fisk i elven på grunn av forurensning fra 
gruvedriften, men fisken skal ha kommet tilbake rundt 1990 (Lyse mfl. 1997). Det foreligger ingen 

fangststatistikk for elven, men ved el-fiske i 1996 ble det registrert en tetthet på 78,8 aure per 100 m² 

omtrent ved broen som ligger 130 m ovenfor flomålet (Lyse mfl. 1997). Vassdraget er ikke vurdert 
med hensyn på anadrom fisk i Lakseregisteret. 

 

 

VANNKVALITET 

En del avfall er deponert etter gruvedriften ved Svartatjørna. Vannet er demmet opp med en dam av 

tømmer, og avfallsmengdene beskrives av Iversen (1994) som beskjedne. Det er ved to anledninger 
utført vannkjemiske målinger av overløpet av dammen, og prøvene viste et høyt innhold av jern, 

aluminuim, kobber og sink. Vannet fra deponiet var også surt, med en pH på 3,6 og 4,3 ved de to 

målingene (Iversen 1994). I 1994 ble det også utført vannkjemiske målinger nederst i hovedelven i 
Gravdal, og disse målingene viste en pH på 6,48 og akseptable nivåer av tungmetaller (Vannmiljø 

05.02.2013). Vannkjemiske målinger fra 24. oktober 2012 indikerer også gode vannkjemiske forhold 

for fisk, både i hovedelven og i bekk A (tabell 16.2), og verdiene er i overenstemmelse med 

karakteriseringen i Vann-nett. Elven framstår i dag som ren og lite forurenset. 
 

Tabell 16.2. Vannkjemi i ulike elvestrenger i vassdraget i Gravdal 24. oktober 2012. 

Elvestreng Surhet 
pH 

Kalsium 
 (mg Ca/l) 

Fargetall 
(mg Pt/l) 

Konduktivitet 
mS/m 

Temperatur 
(°C) 

Storelva 7,0 4,77 13 5,01 5,9 

Bekk A 7,0   4,05 7,4 

 
 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Det er ikke registrert noen hydrologiske inngrep i vassdraget. 

 

Morfologiske inngrep 

Elven er forbygd på begge sider nedenfor flomålet, og på ene siden i en sving ca. 60 m ovenfor 

flomålet. I tillegg er kantvegetasjonen delvis fjernet på to strekninger langs elvens nordre bredd (figur 

16.1). Dagens elveløp er uforandret siden senest 1945, men gikk trolig tidligere i en noe større sving 
over det som i dag er et jorde langs elvens søndre bredd like sør for grusveien (Johannes Eikeland, 
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pers. medd.). Det ble ikke registrert inngrep i elvebunnen, bortsett fra plastring i nedre del av bekk A. 

Denne bekken er også forbygd og utrettet i de nederste 90 meterne, og kantvegetasjon mangler stort 

sett helt opp til vandringshinderet. Bekken er likevel så liten (anadrom lengde 200 m, feltareal ~0,5 
km²) at den i liten grad er vektlagt i vurderinger av vassdragets totale morfologiske status (jf. tabell 

16.3). 

 

Tabell 16.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 
og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 
(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 
Status 

Storelva 610  10-40 ≤ 10 5-20 10-20 ≤ 10 moderat 

Bekk A 200 10-40 10-25 20-50 > 60 ≤ 10 svært dårlig 

 

Figur 16.1. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og elektrofiskestasjoner i 

Storelva i Gravdal. Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 16.4 

 

 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

Totalt anadromt elveareal er på ca. 3600 m². Hele hovedelven er kategorisert som “stryk”. Stort sett 

hele den anadrome strekningen domineres av noe grovt substrat, som vurderes som brukbart for 

gyting. Finere substrat skylles trolig bort ved flom, da det kun er én liten kulp i elven (like nedenfor el-
fiskestasjonen; se figur 16.1). Det er relativt få standplasser for gytefisk i mesteparten av elven, men 

noe mer hulrom rundt større steiner i øvre del. En liten foss 610 m ovenfor flomålet er trolig 

vandringshinder, og om enkelte fisk kan forsere denne vil de stoppes av en høy foss 130 m lenger 
oppe. Det er ingen gode gytemuligheter mellom de to fossene. 
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Bekk A har noe egnet gytegrus; stort sett på de øverste 80 meterne mot vandringshinderet. Det vil 

tidvis være fare for uttørking, men det kan trolig produseres ungfisk her enkelte år. Det er på grunn av 

kanalisering, plastring av bunn og fjerning av kantvegetasjon få standplasser i de nederste 120 meterne 
av bekken. Det ble observert noe ungfisk i bekken ved feltundersøkelsen 24. oktober 2012. 

Habitatsbeskrivelser av ulike elvesegment i vassdraget er vist i tabell 16.4. 

 

Tabell 16.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i vassdraget i Gravdal. 
Segmentene er avmerket i figur 16.1. 

Elv Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Storelva 1 Stryk 2 3 3 8 moderat 861 

 2 Stryk 2 3 4 9 god 355 

 3 Stryk 3 3 4 10 god 1197 
 4 Stryk 2 3 3 8 moderat 861 

 Totalt  2,4 3,0 3,5 8,9 god 3274 

Bekk A 1 Stryk 2 2 1 5 dårlig 68 

 2 Stryk 1 1 1 3 Svært dårlig 125 

 3 Stryk 3 2 4 9 god 120 

 Totalt  2,0 1,6 2,1 5,7 dårlig 312 

Vassdraget Totalt  2,3 2,9 3,4 8,6 god 3587 

 

Flaskehalser for produksjon av laksefisk 
Elven i Gravdal har i dag god vannkjemi og relativt gode gytemuligheter og oppvekstområder for fisk. 

Elvestrekningen opp til vandringshinderet er relativt kort, og lite anadromt areal er derfor en naturlig 

begrensing for etablering av en stabil, stedegen bestand i elven. 

A) Strykområde hovedelven

 

B) Vandringshinder i hovedelven 

Figur 16.2. A) Strykområde i hovedelven, sett fra broen 220 m fra sjøen. Det er brukbare 
gytemuligheter, men få standplasser. Dette elvestrekket er trolig noe utrettet. Kantvegetasjonen er 

også noe redusert. B) Antatt vandringshinder i hovedelven; en liten foss/bratt stryk.  
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UNGFISKPRODUKSJON 

Et område på 60 m² ble elektrofisket 24. oktober 2012 (se figur 16.1). Det var middels vannføring, og 

temperaturen var 5,9 °C. Området som ble avfisket ligger på en strykstrekning i hovedelven med 
habitatverdi 9. Det ble fanget totalt 29 aure, hvorav 10 årsyngel og 19 ettåringer (figur 16.4). Dette gir 

en estimert tetthet på 32,1 årsyngel og 51,1 ettåringer per 100 m², som tilsvarer tilstandsklasse 

“moderat” for årsyngel og “god” for eldre ungfisk. Dette gir også omtrent samme totale auretetthet 
som ble beregnet av Lyse mfl. (1997). 
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Figur 16.4. Lengdefordeling 

for aure fanget i Storelva i 

Gravdal 24. oktober 2012. 

Figur 16.3. Strykområde i øvre del av 
bekk A. Bekken renner her i sitt 

naturlige løp, men kantvegetasjonen er 
helt borte enkelte steder. 
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VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Vurdering av Storelva i Gravdal, del av vann-ID 053-3-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 Tettheten av ungfisk er “moderat” til “god” 

 

Vurdering av bekk A, del av vann-ID 053-3-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “dårlige” 

 

Gjenoppretting av kantvegetasjon der denne mangler vil gi bedre skjul for både gytefisk og ungfisk, og 

vil således ha størst effekt ved gode gyte- og oppvekstområder. Det foreslås derfor å gjenopprette 
kantvegetasjonen i et rundt 130 m langt strekk langs elvens nordre bredd, ca. 65-135 m ovenfor 

flomålet (se figur 16.1). Kantvegetasjonen er her i dag kun delvis fjernet. Det foreslås også å 

gjenopprette kantvegetasjonen på begge sider av bekk A, hvor kantvegetasjonen stort sett er helt 
fjernet. Gjenoppretting av kantvegetasjonen vil kunne øke ungfiskproduksjonen i bekk A noe, men 

dette vil ha liten betydning for produksjonen i vassdraget som helhet. Prisen på tiltaket vil avhenge av 

om man velger en aktiv gjenoppretting (planting), eller passiv gjenoppretting (å la elvebreddene gro 

igjen). 
 

Det foreslås også å fjerne plastring i bunn i nedre del av bekk A. Plastringen består av flate steiner, og 

bekken mangler standplasser og gytesubstrat på det aktuelle strekket. Plastringen kan trolig enkelt 
graves opp med en liten gravemaskin, og det anbefales samtidig å legge ut noen større steiner i denne 

delen av bekken for å øke graden av morfologisk mangfold. Store deler av bekk A er i tillegg 

betydelig forbygd og utrettet, men bekkens størrelse tatt i betraktning anses gjenoppretting av dens 
naturlige løp ikke å gi en stor nok økning i vassdragets ungfiskproduksjon til å forsvare kostnadene 

ved et slikt tiltak.  

 

Det gjøres oppmerksom på at gjenoppretting av hovedelvens naturlige løp i strekket ca. 110-200 m 
ovenfor flomålet i teorien vil gi elven “god” morfologisk status i henhold til vanndirektivet (jf. tabell 

16.3). Et slikt tiltak vil også trolig gi noe flere standplasser for større fisk på strekningen enn i dag, 

samt øke anadromt areal i elven med 5 til 10 %. Kostnadene ved et slikt tiltak vil imidlertid være store, 
og effekten på ungfiskproduksjonen i elven som helhet vil trolig være relativt liten. Det anbefales 

derfor ikke å føre elven tilbake til sitt naturlige løp i det nevnte området. 

 

Tabell 16.5. Liste over foreslåtte tiltak i elven i Gravdal i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad 

og effekt på ungfiskproduksjonen for vassdraget som helhet. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad  
(x 1000 kr) 

Effekt 

(%) 

Nordre bredd, ca. 160-290 m fra sjøen Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-10 < 5 

Bekk A Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-10 < 5 

Bekk A Fjerning av plastring i bunn ~ 10 < 5 
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17  AUSTREPOLLELVA 
 
Austrepollelva renner ut i Maurangsfjorden i Kvinnherad kommune. Opprinnelig nedbørfelt var på 

44,6 km², men etter regulering i 1974 gjenstår kun et restfelt på 10,9 km². Restfeltet har ingen innsjøer 

større enn 0,4 km². Anadrom strekning er 1850 m til en foss, og to sideelver regnes her som del av 
vassdragets anadrome areal (Gjerdselva og bekk A i figur 17.1). 

 

Austrepollelva karakteriseres som en svært kalkfattig og klar elv av små-middels størrelse (Vann-nett 

04.03.2013). Samlet økologisk tilstand er satt til “dårlig” på grunn av regulering uten 
minstevannføring og fiskevandringshinder. Sjøaurebestanden i Austrepollelva er vurdert å være 

“redusert” som følge av regulering, fysiske inngrep og lakselus, mens bestandstilstanden for laks 

vurderes som “kritisk eller tapt“ (Lakseregisteret 05.03.2013). 
 

Tabell 17.1. Vassdragsbeskrivelse av Austrepollelva. Feltparametere er oppgitt uten fraførte delfelt. 

Nr Feltareal 
(km²) 

Høyeste 
(moh.) 

Middel- 
vannf. (m³/s) 

Anadrom 
lengde (m) 

Anadromt 
areal (m²) 

046.32Z 10,9 1 270 0,773* 1 850 21 668 
*Fra (http://atlas.nve.no). Estimatet avviker noe fra tidligere beregninger (se Sandven mfl. 2009). 

 

I fangstatistikken finnes det for Austrepollelva kun data fra 1989, 1991 og 1993. Gjennomsnittlig 

fangst av sjøaure og laks disse tre årene var henholdsvis 1,6 og 21,8 kg, men det er ikke kjent hvor stor 
andel av laksene som var rømt oppdrettsfisk.  

 

Ved årlige gytefisktellinger i perioden 2006 til 2011 har antall observerte sjøaure variert mellom 3 og 
16, og et antatt gytebestandsmål på minst 2 egg/m² var kun nådd i 2009 (Skår mfl. 2012). Antall 

observerte villaks varierte i samme periode mellom 0 og 5 individer per år (Skår mfl. 2012). 

 

Det ble i 2008 utført en bonitering av anadrom strekning i Austrepollelva (Sandven mfl. 2009). 
Forholdene i elven er noe forandret siden da, ettersom en stor flom i 2010 ødela en rekke kunstige 

terskler og flyttet store mengder løsmasser nedover i elven. Slike storflommer forårsakes av overløp 

fra reguleringsmagasinet Mysevatn, og kan trolig medføre noe økt dødelighet på egg og ungfisk. 
 

VANNKVALITET 

Det er ingen registreringer for vassdraget i Vannmiljø (04.03.2013). Bunndyrundersøkelser i 

Austrepollelva i 2007-8 ga ingen indikasjoner på at elven er utsatt for forsuring eller organisk 

forurensning (Sandven mfl. 2009). Relativt høye vintertemperaturer og lave sommertemperaturer 

indikerer at vassdraget er sterkt grunnvannspåvirket (Skår mfl. 2012). 
 

En vannprøve tatt i Austrepollelva 21. september 2012 indikerer gode vannkjemiske forhold for 

laksefisk (tabell 17.2). Det samme gjelder tidligere prøver tatt av Uni Miljø (Sandven mfl. 2009). 
Kalsiuminnholdet er for øvrig noe høyere enn det som antydes av karakteriseringen i Vann-nett (se 

over). 

 

Tabell 17.2. Vannkjemi i Austrepollelva. 

Posisjon Dato Surhet 

pH 

Kalsium 

 (mg Ca/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Nederst i Austrepollelva 21.09.12 6,6 1,31 14 

 

 
 

 

http://atlas.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=NVEAtlas
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Av Austrepollelvas opprinnelige nedbørfelt på 44,6 km² er 33,7 km² fraført til Mauranger kraftverk, 
som har avløp direkte i sjøen sør for elvens utløp. Dagens middelvannføring er ca. 17 % av den 

opprinnelige (utregningen er basert på feltarealer og tilsig per km² hentet fra NVE Atlas). Før 

regulering vil Mysevatnet (1,0 km²) ha stabilisert vannføringen i elven noe, men i dag er 
Austrepollelva en flomelv som kan bli svært tørr i perioder med lite nedbør. Vannføringer under 100 

l/s er trolig ikke uvanlig, og beregninger anslår at de laveste vannføringene forekommer i perioden 

januar-mars (Sandven mfl. 2009). Det er ingen minstevannføring i Austrepollelva. Ved uventet store 
nedbørsmengder kan det bli overløp i Mysevatnet, hvilket kan medføre voldsomme 

vannføringsøkninger som under flommen i 2010. Slike flomoverløp vil medføre ødeleggelse av 

gytegroper og noe dødelighet hos ungfisk. 

 
Gjerde kraftverk utnytter et fall på ca. 430 m mellom Rennedalen og Gjerde.  Utløpet av kraftverket 

ligger ved anadromt vandringshinder i Gjerdselva. Det er pålagt en minstevannføring på 40 l/s i 

perioden 1. juni - 30. september og 10 l/s resten av året, og konsesjonen presiserer at kraftverket ikke 
skal benyttes til kortvarige start/stopp-kjøringer (NVE konsesjonsdatabase: www.nve.no).  

 

 

Figur 17.1. Austrepollelva mellom de to nederste broene. Mauranger kraftstasjon i bakgrunnen. 

 

http://www.nve.no/
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Morfologiske inngrep 

Ved regulering av vassdraget i 1974 ble det bygget 3-4 terskler i Austrepollelva nedenfor nederste 

veibro. Tersklene ble bygget som “energidrepere”, og var ikke utformet med tanke på fisk. 
Oppvandring var da umulig på de aller fleste (og kanskje alle) vannføringer, slik at kun et svært kort 

elvestrekk nederst mot sjøen var tilgjengelig for sjøaure og laks (Rolf Jensen, Statkraft, pers. medd.). 

Disse tersklene ble rundt år 2000 erstattet med en rekke mindre trappeterskler og syvdeterskler, med 
klart definerte oppvandringsveier for fisk. 

 

Mange av Austrepollelvas terskler ble delvis ødelagt av flom i 2010. Tersklene ble reparert rundt 

årsskiftet 2011/12, men ser i dag noe annerledes ut enn ved bygging. Ingen av tersklene hindrer 
fiskens oppvandring, og de fleste bidrar til fine standplasser for fisk. Mange av elvens beste 

gyteområder er også fortsatt i terskelhølene. For posisjon for elvens terskler viser vi til Sandven mfl. 

(2009). 
 

I forbindelse med bygging av Folgefonntunnelen i 1998-2001 ble det lagt en veitrasé langs elven opp 

til tunnelens munning (se figur 17.2). Statens vegvesen forbygde da bankene med høye murer i et 160 
m langt strekk ved kraftstasjonen, og kantvegetasjonen ble helt fjernet i det samme området. Dette 

strekket fremstår i dag som sterilt, uten gytemuligheter. Ved kraftstasjonens administrasjonsbygg ble 

bunnen også plastret med stor stein tvers over elven i et 10 til 20 m langt strekk (figur 17.3). Det 

plastrede området har ingen standplasser, og oppvandring er umulig på lav vannføring. 
 

I forbindelse med veibygging til tunnelen ble elven også lagt i en kulvert like nedenfor anadromt 

vandringshinder (figur 17.3). Kulverten er støpt i glatt betong, og har svært lite vanndyp ettersom 
vannet fordeler seg jevnt utover betongen i stedet for å samle seg i et dypere løp. Nedenfor kulverten 

er elvens banker forbygd med høye murer, og bunnen er plastret med store steiner i et ca. 30 m langt 

strekk. I sum utgjør plastringen og kulverten trolig et uoverkommelig vandringshinder selv på høy 

vannføring. 
 

I tillegg til forbygning av bankene i forbindelse med bygging av vei til Folgefonntunnelen har 

mesteparten av Austrepollelvas banker eldre forbygninger. Dette er i hovedsak flomsikring i form av 
stor stein, som de fleste steder ligger et stykke unna vannkanten. Strømmens fart og retning påvirkes 

dermed ikke av disse forbygningene annet enn ved flom. 

 
Gjerdselva er forbygd og kanalisert fra den øverste av de to veibroene ned til utløpet. 

Kantvegetasjonen er også helt borte på store deler av dette strekket. 

 

Bekk A er forbygd langs den nordre bredden, og ender i et rør under veien som i dag er 
vandringshinder. Det er bratt i dette området, og anadrom lengde var neppe betydelig lengre før 

rørleggingen. 

 

Tabell 17.3.Morfologiske inngrep med økologisk betydning i % av elvelengden, og samlet morfologisk 
status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 
(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 
Status 

Austrepollelva 1850 ≤ 10 > 50 > 50 10-20 ≤ 10 svært dårlig 

Gjerdselva 190 ≤ 10 ≤ 10 > 50 ≤ 10 ≤ 10 dårlig 

Bekk A 100 10-40 ≤ 10 20-50 ≤ 10 ≤ 10 moderat 

 

Det gjøres oppmerksom på at terskelbygging utgjør en stor del av endringene i bunnen i 

Austrepollelva. Ettersom dagens terskler er bygget som et biotopforbedrende tiltak, anser vi det som 
noe strengt å gi elven “svært dårlig” morfologisk status i forhold til vannforskriften. Samtidig er 

elvebunnen betydelig plastret i to strekk, og elvens banker er forbygd på mesteparten av anadrom 

strekning, hvilket uansett vil medføre at elven i beste fall får “dårlig” morfologisk status (DV 2009). 
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Figur 17.2. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre i Austrepollelva, med 
sideelvene Gjerdselva (nederst) og bekk A. Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 17.4. 
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A) Austrepollelva nederst mot sjøen 

 

B) Ca. 400 m fra utløpet 

 
C) Like ovenfor kraftstasjonen 

 

D) Plastring øverst 

 
E) Plastring ved kraftstasjonen 

 

F) Endelig vandringshinder 

 

Figur 17.3. A) Flatt strykområde nederst mot sjøen. Få standplasser, men en del gytegrus. B) 
Strykområde med flere små terskler ca. 400 m fra utløpet til sjøen. C) Strykområde like ovenfor 
kraftstasjonen. En del standplasser, men stort sett for stritt for gyting. D) Plastring i bunn og 

veikulvert øverst i elven. Kanskje passerbart på høy vannføring. E) Plastring i bunn ved 

kraftstasjonen. Bildet er tatt på svært lav vannføring for ca. 10 år siden. Foto: Atle Kambestad. F) 
Naturlig vandringshinder i Austrepollelva. 
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A) Nederst i Gjerdselva 

 

B) Gjerdselva opp mot broen 

 
C) Rør under veien i Gjerdselva 

 

D) Bekk A 

 

Figur 17.4. A) Gjerdselva mellom røret og utløpet. B) Gjerdselva opp mot veibroen. Bekken er 
kanalisert og stri. C) Rør under veien i Gjerdselva. Røret er ikke til hinder for fiskens oppvandring. D) 

Øverst i bekk A. 
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HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

Vassdragets totale anadrome elveareal er på ca. 22 000 m², men på grunn av omfattende regulering 
uten minstevannføring er store deler av elveløpet tørt deler av året. Hele elven er her kategorisert som 

“stryk”, men det er en del korte kulper innenfor de ulike stryksegmentene. 

 
Det er stort sett økt vanndyp og redusert strømfart nedstrøms både de skadde og de uskadde tersklene, 

og ingen av tersklene hindrer i dag fiskens oppvandring bortsett fra ved svært lav vannføring. Flekker 

med gytegrus ligger stort sett på “brekket” av terskelhølene, men det er også en del gytegrus i den flate 

strykstrekningen nederst mot sjøen, og i svingene oppstrøms kraftstasjonen. Det er standplasser for 
gytefisk i terskelhølene, samt i enkelte naturlige høler i svingene oppstrøms kraftstasjonen. 

 

På det plastrede strekket ved Mauranger kraftstasjon er det ingen standplasser eller gytemuligheter. 
Det samme gjelder det plastrede strekket nedstrøms veikulverten helt øverst på anadrom strekning. 

Fossehølen ovenfor denne veikulverten er en dyp og fin standplass, men er dårlig egnet for gyting. 

 
Gjerdselva er stri fra utløpet til øverste veibro, og mangler standplasser og skjul for både gytefisk og 

ungfisk på dette strekket. Substratet består av stein som i all hovedsak er for grov for gyting. 

Oppstrøms øverste veibro er det små kulper med enkelte standplasser, og enkelte små flekker med 

gytegrus. Det totale produksjonspotensialet i bekken slik den fremstår i dag er lite. 
 

Bekk A renner relativt rolig, og har noe gytegrus. Det er imidlertid en høy andel tettpakket finsubstrat 

under grusen, og bekken er derfor stort sett uegnet for sjøauregyting. Bekken er i tillegg liten, og har 
lite skjul og standplasser. 

 

Tabell 17.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i Austrepollelva. Segmentene er 
avmerket i figur 17.2. 

Elv Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori 
Areal 

(m²) 

Austrepollelva 1 Stryk 2 4 3 9 god 4 067 

 2 Stryk 3 3 2 8 moderat 5 609 

 3 Stryk 2 2 1 5 svært dårlig 1 132 

 4 Stryk 4 3 2 9 god 2 577 

 5 Stryk 4 3 3 10 god 2 328 

 6 Stryk 4 3 2 9 god 3 192 

 7 Stryk 1 1 2 4 svært dårlig 812 

 8 Stryk 4 3 2 9 god 744 

 Totalt  2,8 2,8 2,1 7,7 moderat 20 461 

Gjerdselva 1 Stryk 2 2 1 5 dårlig 542 

 2 Stryk 2 3 3 8 moderat 389 

 Totalt  2,0 2,4 1,8 6,3 moderat 932 

Bekk A 1 Gyteareal 3 1 3 7 moderat 275 

Vassdraget   3,1 3,0 2,2 8,3 moderat 21 668 

 

Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

Tidvis svært lav vannføring er i dag trolig den viktigste flaskehalsen for sjøaureproduksjon i 

Austrepollelva. Vandringshinder langt nede på anadrom strekning har tidligere vært kritisk 

begrensende for produksjonen, men oppvandring er i dag ikke et stort problem for anadrom fisk. 
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UNGFISKPRODUKSJON 

Det har blitt elektrofisket årlig i Austrepollelva i perioden 2007 til 2011 (oppsummert av Skår mfl. 

2012). Gjennomsnittlig tetthet av årsyngel av aure har variert mellom 2,0 og 35,0 per 100 m², mens 

tettheten av eldre ungfisk har variert mellom 9,1 og 32,7 per 100 m². Dette tilsvarer tilstandsklasse 

“svært dårlig” til “god” for årsyngel og “dårlig” til “svært god” for eldre ungfisk fra år til år (DV 
2009). Det er kun enkelte år funnet noen få laksunger ved elektrofiske (Sandven mfl. 2009; Sandven 

mfl. 2010; Skår mfl. 2012). 

 
Elektrofisket i perioden 2007 til 2011 ble utført ved tre stasjoner; ca. 70 m oppstrøms Gjerdselva, ved 

nederste veibro, og ca. 200 m oppstrøms Mauranger kraftstasjon. Tettheten av ungfisk ved de ulike 

stasjonene har variert fra år til år (Sandven mfl. 2009; Sandven mfl. 2010; Skår mfl. 2012), og 
fordelingen tyder på at sjøaure gyter fra sjøen og omtrent opp til øverste veibro. 

 

 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Vurdering av Austrepollelva, vann-ID 046-7-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “dårlig” status grunnet vannkraftsregulering 

 Morfologiske påvirkninger har “svært dårlig” status  

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

Vurdering av Gjerdselva, del av vann-ID 046-6-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status  

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 
Vurdering av bekk A, del av vann-ID 046-6-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status  

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

Slipp av minstevannføring fra Mysevatn vurderes som det klart viktigste tiltaket for 

ungfiskproduksjonen i Austrepollelva. En minstevannføring rundt eller noe under dagens 

middelvannføring på 0,77 m³/s vil gi en betydelig økning i vanndekt areal i tørre perioder. Eventuelt 
kan behovet for minstevannføring vurderes ved å kartlegge vanndekt areal i elven ved ulike 

vannføringer. Det er lavere temperatur og høyere turbiditet i Mysevatn enn i Austrepollelva i dag, 

ettersom vann fra ulike brepåvirkede innsjøer føres i tunnel til Mysevatnet. Innblanding av dette 
vannet vil dermed gi kaldere vann med høyere innhold av leire i Austrepollelva deler av året, hvilket 

kan bidra til lavere tettheter av ungfisk (Sægrov & Urdal 2007; Gabrielsen mfl. 2011). Det vil derfor 

være nødvendig å veie de positive effektene av økt vanndekt areal mot de negative effektene av 
endring i temperatur og turbiditet, og en slik vurdering må inngå i en grundig forundersøkelse. Vår 

foreløpige vurdering er uansett at minstevannføring vil ha en positiv effekt på bestanden av sjøaure i 

vassdraget. 

 
Videre foreslås det å fjerne plastring i bunn ved Mauranger kraftstasjon. Gjenoppretting av naturlig 

elvebunn bør inkludere konstruksjon av dypere standplasser i forbindelse med enkelte større steiner 

eller små kulper, og en klart definert oppvandringsvei for fisk selv på lav vannføring. 
 

Det foreslås å gjenopprette kantvegetasjonen langs Austrepollelva og Gjerdselva der denne mangler. 

Kostnaden ved dette tiltaket avhenger av om det utføres passivt (la det gro igjen) eller aktivt 

(planting). 
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Det kan også være aktuelt å utbedre kulverten under øverste veibro og plastringen i bunn umiddelbart 

nedstrøms for denne. Det er imidlertid få eller ingen gytemuligheter mellom kulverten og naturlig 

vandringshinder ca. 60 m lenger oppe, og tiltaket vil dermed ha tilnærmet null effekt på 
fiskeproduksjonen i elven. Gevinsten ligger dermed kun i en gjenoppretting av morfologisk 

naturtilstand. 

 

Tabell 17.5. Liste over foreslåtte tiltak i Austrepollelva i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad og 

effekt på ungfiskproduksjonen. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

(%) 

Mysevatn Slipp av minstevannføring   0* < 50 

Ved kraftstasjonen Fjerne plastring 30-100 < 5 

Austrepollelva og Gjerdselva Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-100 < 5 
*Det forutsettes at utgifter forbundet med tiltaket dekkes av regulanten. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
Rådgivende Biologer AS 2013 139 Rapport 1781 

 

18  ROSENDALSVASSDRAGET 
 
Rosendalsvassdraget (Hattebergvassdraget) ligger i Rosendal i Kvinnherad kommune, og består av 

Hattebergselva (nr. 045.4B1), Melselva (045.4AA) og Rosendalselva (nr. 045.4B1). Hattebergselva er 

1450 m lang nedstrøms Hattebergfossen, Melselva er 6400 m lang nedstrøms Myrdalsvatnet, og 
samløpet ned mot sjøen (Rosendalselva) er 500 m lang. Hattebergselva har to sidebekker med 

potensiale for sjøauregyting (Laurdalselva og bekk A i figur 18.1), mens Melselva har en rekke små 

sidebekker hvor sjøaure kan gå opp. Rosendalselva har ingen sidebekker. 

 
Hattebergselva har et nedbørfelt på 36,5 km², og det er en rekke små og mellomstore innsjøer i feltet. I 

underkant av 80 % av feltet ligger over tregrensen, og høyeste punkt er 1428 m. Melselva har et 

nedbørfelt på 31,9 km². Myrdalsvatnet (1,63 km², 374 moh.) er den klart største innsjøen, og i 
overkant av 50 % av feltet ligger over tregrensen. 

 

I Hattebergselva er det registrert påvirkninger i form av sur nedbør, vannføringsregulering, lakselus og 
innslag av rømt laks (Vann-nett 13.02.2013). Elven karakteriseres som liten, svært kalkfattig og klar, 

og samlet tilstand for vannforekomsten er satt til “dårlig”. 

 

Melselva karakteriseres som liten, svært kalkfattig og klar. Det er registrert påvirkninger i form av sur 
nedbør og lakselus, og samlet tilstand er satt til “dårlig” (Vann-nett 13.02.2013). I tillegg ble en rekke 

uheldige forhold tilknyttet vannkraftreguleringen av elven påpekt i forbindelse med en synfaring i 

2010 (Kvingedal & Torsnes 2010). 
 

Bestandstilstanden for sjøørret i Rosendalsvassdraget som helhet er karakterisert som “spesielt 

hensynkrevende” på grunn av lakselus i fjorden, mens bestandstilstanden for laks er “svært dårlig” på 

grunn av lakselus, innblanding av rømt oppdrettslaks og forsuring (Lakseregisteret, 20.02.2013). 
 

Tabell 18.1. Vassdragsbeskrivelse av ulike deler av Rosendalsvassdraget. Feltparametere er ikke 
tilgjengelig for en rekke av sidebekkene. 

Elv Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

Rosendalselva 70,1 1428 7,017 1,837 0,477 500 8287 

Melselva 31,9 1428 2,948 0,861 0,271 6400 69502 

Hattebergselva 36,5 1428 3,982 0,931 0,230 1450 24514 

H. Leitebekken < 1,0 1200    150 202 

Øykjagardsbekk < 1,0 1160    200 321 

Geitaskarsbekken 1,2 1415 0,144  0,005 260 563 

Heggdalsbekken 0,9 753 0,067 0,002 0,002 260 326 

Laurdalselva 3,9 1422 0,481  0,019 160 713 

Bekk A 1,3 840 0,069 0,003 0,002 700 1214 

Bekk B      65 355 

Bekk C < 1,0 1220    220 422 

 

Det har vært innrapportering av fangster fra Rosendalsvassdraget siden 1969, med unntak av 1971. 

Elvene har vært stengt for fiske siden 2010. I årene elvene var åpnet for fiske varierte de 

innrapporterte fangstene av sjøaure mellom 8 og 700 individer, og snittvekten lå jevnt rundt 1 kg. 
Siden 1997 har det imidlertid aldri blitt fanget mer enn 100 sjøaure på ett år i vassdraget. 

Laksefangstene har i perioden 1979 til 2009 variert mellom 18 og 223 individer med en snittvekt fra 

1,4 til 4,5 kg, men andelen oppdrettslaks i fangstene er ikke kjent. Beregnet innsig av sjøaure i 

Hattebergselva (fangst pluss fisk observert ved gytefisktellinger) lå i perioden 2004 til 2007 mellom 
55 og 89 individer, og antall individer etter beskatning lå noe under det foreslåtte gytebestandsmålet 

(se Skurdal mfl. 2001) alle disse årene (Skoglund mfl. 2009). 
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Figur 18.1. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre i Hattebergselva, 

Rosendalselva og nedre del av Melselva. 
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Figur 18.2. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre i midtre del av Melselva. 
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Figur 18.3. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre i øvre del av Melselva. 
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VANNKVALITET 

Elvene i Kvinnherad var på 1980- og 1990-tallet til dels betydelig påvirket av sur nedbør. Målinger i 
Hattebergselva og Melselva har vist varierende og til tider lav pH (Johnsen mfl. 1996; Kålås mfl. 

1996), og forsuring har trolig periodevis hindret rekruttering av laks. Vannprøver tatt i oktober 2012 

antyder som ventet at problemene med sur nedbør er noe mindre i dette området i dag, og pH ligger på 
grensen mellom tilstandsklassene “god” og “mindre god” (SFT 97:04). Tidligere målinger i elvene og 

innsjøene i nedbørfeltet har stort sett gitt tilstandsklasse “mindre god” for pH (Johnsen mfl. 1996; 

Kålås mfl. 1996; Vannmiljø). En pH over 5,5 anses for øvrig ikke som begrensende for aure (Norrgren 

& Degerman 1993), mens negative effekter har vært påvist hos laks helt opp til pH 6,3, med høy 
eggdødelighet ved pH 5,7 og lavere (Norrgren & Degerman 1993; Jonsson & Jonsson 2011).  

 

Tabell 18.2. Vannkjemi i Rosendalsvassdraget. Data fra 1994-6 er hentet fra Johnsen mfl. (1996) og 
Kålås mfl. (1996). 

Elv Dato Surhet 
pH 

Kalsium 
 (mg Ca/l) 

Fargetall 
(mg Pt/l) 

Konduktivitet 
mS/m 

Temperatur 
(°C) 

Hattebergselva 26.11.1994 5,8   ~2  

Hattebergselva 09.05.1995 5,5 0,59 < 5   

Hattebergselva 10.05.1995 6,1   ~6  
Hattebergselva 08.11.1995 5,6 0,43    

Hattebergselva 07.06.1996 5,7 0,40    

Hattebergselva 12.10.2012 6,0 0,70 < 5  5,6 
Melselva 09.05.1995 5,8 0,74    

Melselva 07.06.1996 5,9 0,43    

Melselva 12.10.2012 6,0 0,76 14  5,5 
Bekk A 14.10.2012 6,9   5,5  

Bekk B 14.10.2012 6,0   1,5 5,9 

 

Det ble observert et sannsynlig gjødselutslipp i bekk A 11. mai 2013. Utslippspunktet ble ikke funnet, 

men utslippet medførte midlertidig tilslamming av hele bekken. 
 

 
 

 

 
 

Figur 18.4. Tilslamming i bekk A 
11. mai 2013, trolig som følge av 

gjødselutslipp. Bildet er tatt i 

Baronihagen, øverst i bekken. 
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER 

 

Hydrologiske inngrep i Hattebergselva 
Hattebergsdalen vannbehandlingsanlegg og kraftstasjon stod klar i 2011, og erstattet Muradalen 

kraftstasjon (bygget 1920, ødelagt av flom i 1940 og gjenoppbygd i 1954). Kraftstasjonen ligger ca. 

2200 m ovenfor anadrom strekning, og utnytter med en slukeevne på 3,5 m³/s deler av fallet fra 
Prestavatnet ned i Muradalen. Det er pålegg om minstevannføring på 0,6 m³/s på dagtid og 0,2 m³/s 

nattestid i perioden 15. mai - 30. september. Pålegget er gitt med tanke på den estetiske verdien av at 

fossen som renner ned i Muradalen ikke skal gå tørr (Kjell Enes, Kvinnherad Energi, pers. medd.). Det 

er ellers ikke lagt begrensninger på manøvreringen ved kraftverket. 
 

Kravet om minstevannføring i perioden 15. mai til 30. september har liten betydning for fisk 

nedstrøms kraftstasjonen i Hattebergsdalen. Stasjonen har ingen forbislippingsventil. Ved plutselig 
utfall av kraftverket vil vannføringen i Hattebergselva dermed kunne synke dramatisk i en kort 

periode, før vannet oppstrøms inntaket når områdene nedenfor kraftstasjonen. Dette kan medføre noe 

stranding av ungfisk på anadrom strekning, men ettersom Hattebergselva er “trauformet” de fleste 
steder, uten langgrunne bredder, utgjør dette en relativt liten fare for bestanden i elven. 

 

Hydrologiske inngrep i Melselva 

Rosendal elektrisitetsverk har vært i drift siden 1958, og har vannuttak fra elven ved kote 125 (Eirik 
Skåla, Energi Teknikk AS, pers. medd.). Vannet føres i et 650 m langt rør til kraftverket, som har en 

slukeevne på 0,8 m³/s. Vollekvernfallet kraftverk ble opprustet i 2000, og med en slukeevne på 0,6 

m³/s utnytter det deler av vannet fra Rosendal elektrisitetsverk (Wendelbo 2010). Resten av vannet 
slippes tilbake i elven. 

 

Rosendal elektrisitetsverk har ingen forbislippingsventil eller pålegg om minstevannføring. Drift av 

kraftverket medfører redusert vannføring mellom kote 125 og 22 (Kålås & Johnsen 1997), som er det 
elvestrekket som naturlig er vanskeligst for fisk å ta seg forbi. Ved lav vannføring kan drift ved 

kraftverket medføre at svært lite vann renner i elven her. Fotodokumentasjon viser også tydelig at det 

er stor fare for stranding av både ungfisk og gytefisk ved de laveste vannføringene på denne 
strekningen (figur 18.8). Foruten slike ekstreme episoder vil redusert vannføring generelt medføre at 

oppvandrende fisk må vente noe lenger på nok vann til å passere fossene i dette området enn ved 

naturlige vannføringsvariasjoner, og vinterstid vil utgytt fisk i lengre perioder være forhindret fra å 
vandre ut. 

 

Demningen ved vanninntaket til Rosendal elektrisitetsverk er ikke altfor vanskelig for oppvandrende 

fisk å ta seg forbi, men vanninntaket er plassert slik at en betydelig andel av utvandrende fisk risikerer 
å bli “sugd” inn i inntaket (figur 18.7). Det observeres årlig relativt store mengder opphakket voksen 

sjøaure i dammen ved utløpet av det øverste kraftverket (Kvingedal & Torsnes 2010), og det må antas 

at også utvandrende smolt i betydelig omfang omkommer etter å ha havnet i kraftverksinntaket. 
 

Myrdalsvatnet ble demmet opp før 1900, og demningen ble sikret med steinfylling på nedsiden rundt 

1980 (“demning II” i figur 18.3 og 7). Vannet til elven nedenfor renner gjennom et rør i bunn av 
demningen, og vannføringen reguleres i dag med en luke i enden av røret for å tilpasse vanntilførselen 

til Rosendal elektrisitetsverk. Ved store høstflommer renner vannet over demningen. Demningen vil 

dempe de naturlige vannføringssvingningene i Melselva ved å oppmagasinere vann, og fremstår derfor 

som et betydelig hydrologisk inngrep i vassdraget. 

 

Morfologiske inngrep i Rosendalselva 

I den 500 m lange Rosendalselva nederst mot sjøen er forbygning av bankene og redusert 
kantvegetasjon de viktigste inngrepene. Det er tett bebyggelse langs elvens bredder i nedre del. 
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A) Rosendalselva 

 

B) Hattebergselva 

 
C) Plastring i Hattebergselva 

 

D) Laurdalselva 

 
E) Bekk A 

 

F) Kunstig vandringshinder i bekk A 

 

Figur 18.5. A) Rosendalselvas utløp i sjøen. B) Hattebergselva sett fra øverste bro på anadrom 
strekning. C) Plastring i bunn i Hattebergselva, ved øverste bro på anadrom strekning. D) Nederst i 

Laurdalselva. Det lille fallet nederst er vanskelig å passere på grunn av manglende vanndyp nedenfor. 
E) Uberørt del av bekk A, nedenfor Baroniveien. Det er mye finsubstrat, men også en del egnet 

gytegrus i disse kulpene. F) Vandringshinder i bekk A, med plastring i bunn og forbygde banker. 
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A) Klettafossen 

 

B) Foss like oppstrøms Klettafossen 

 
C) Geitaskarsbekken 

 

D) Heggdalsbekken 

 
E) Bekk B 

 

F) Bekk C 

 

Figur 18.6. A) Klettafossen i Melselva. B) Også denne fossen ca. 20 m oppstrøms Klettafossen er 
vanskelig å passere. C) Rolig parti i nedre del av Geitaskarsbekken. D) Loner i nedre del av 
Heggdalsbekken. E) Gyteområde like oppstrøms nettinggjerdet i bekk B. F) Nedre del av bekk C. 
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A) Melselva ved vanninntak kraftverk 

 

B) Demning i Myrdalsvatnet (“Demning II”) 

 
C) Vanninntak til Rosendal elektrisitetsverk 

 

D) Demning i Melselva (“Demning I”) 

 
E) Terskel i Melselva 

 

F) Nettinggjerde i bekk B 

 
Figur 18.7. A) Demning som leder vann til kraftverket i Melselva. Inntaksdammen er bak muren i 

venstre billedkant. B) Demning i utløpet av Myrdalsvatnet, opprettet før 1900. C) Vannintaket til 
Rosendal elektrisitetsverk. D) Gammel kraftverksdemning ca. 50 m oppstrøms Klettafossen. E) 

Kunstig terskel ved broen nederst i Melselva. F) Nettinggjerde som hindrer fiskeoppgang i bekk B.  
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Morfologiske inngrep i Hattebergselva med sidebekker 

I Hattebergselva er bankene forbygd som flomsikring i en del av svingene, og kantvegetasjonen er 

redusert langs store deler av den sørlige bredden. Bunnen er plastret med store steiner i et ca. 8 m langt 
strekk like ovenfor den eneste broen på anadrom strekning, men det er en åpen passasje for fisk ved 

siden av disse steinene (figur 18.1 og 5). 

 
Bekk A går i rør under bilvei tre steder, og bunnen er plastret i to relativt lange strekk (figur 18.1). 

Store deler av bekken er forbygd og utrettet. Vandringshinderet er et relativt lite (ca. 40 cm høyt), 

kunstig fall som vil være vanskelig å forsere på grunn av plastring i bunn og stri strøm (figur 18.5). 

Nylig ble bekken forbygd og kantvegetasjonen fjernet i et ca. 60 m langt strekk ovenfor første rør i 
forbindelse med bygging av parkeringsplass til Baroniet. Kantvegetasjonen er også fjernet i et ca. 200 

m langt strekk øverst mot vandringshinderet. Nærmere 30 % av bekkens nedbørfelt består av dyrket 

mark. På grunn av utstrakt forbygning av bankene er bekk A en kandidat til kategorien “svært 
modifisert vannforekomst” (DV 2009). 

 

Morfologiske inngrep i Melselva med sidebekker 
Melselva er forbygd i nedre del, men de øverste fem kilometerne mot Myrdalsvatnet er stort sett 

uberørt. Kantvegetasjon mangler en del steder, trolig som følge av utmarksbeiting. Nederst mot 

Rosendalselva er det bygget 6 kunstige terskler i grov sprengstein, hvorav spesielt den nederste er 

vanskelig å passere på lav vannføring. Terskelhølene er delvis fylt igjen av løsmasser fra flom, og gir i 
dag ikke egnet skjul eller gode gyteforhold for fisk. I området rundt vanninntaket til Vangssago ved 

Steinparken (omtrent ved kote 45) ligger det en del sprengstein tvers over elven (figur 18.8), og dette 

gjør fiskens oppvandring vanskelig på lav vannføring. Steinblokkene stammer trolig i hovedsak fra 
masser tilført ved gravearbeid. Ved kote 95 ligger en gammel kraftverksdemning tvers over elven, og 

det er åpnet et ca. 1,5 m bredt hull i denne (“demning I” i figur 18.2 og 7). Demningen fremstår i dag 

som et unaturlig, men ikke uoverkommelig hinder for fiskens oppgang, og har ingen praktisk 

funksjon.Det fiskes sporadisk med garn i Myrdalsvatnet, men fanges kun omkring to til tre sjøaure her 
hvert år (Jostein Nerhus, pers. medd.). Det har heller aldri blitt bekreftet at disse faktisk er sjøaure, og 

ikke store stasjonære aurer (Øystein Skaala, pers. medd.). Dette tilsier at en svært liten andel av 

sjøaurebestanden klarer å ta seg forbi demningen i utløpet og opp i innsjøen. Røret i bunn av 
demningen er tilnærmet horisontalt, 15 m langt og 95 cm i diameter, og gjennomsnittlig vannhastighet 

gjennom røret er trolig godt over 1 m/s. På bakgrunn av garnfangstene i Myrdalsvatnet vurderes det at 

få eller ingen fisk tar seg gjennom røret, og alternativt kan sjøaurene som eventuelt går opp i innsjøen 
gå over demningen ved store flommer.  

 

Bekk B, som renner ut av inntaksdammen til Rosendal elektrisitetsverk, er i dag trolig avsperret for 

oppvandrende fisk av et nettinggjerde (figur 18.7). Gjerdet har samlet opp vegetasjon og finsubstrat, 
og fremstår som en liten demning i bekken. 

 

De resterende sidebekkene til Melselva (Heimstre Leitebekken, Øykjagardsbekken, Geitaskarsbekken, 
Heggdalsbekken og bekk C) fremstår alle i hovedsak som uberørte, med unntak av varierende grad av 

reduksjon av kantvegetasjon som følge av utmarksbeiting. Heimstre Leitebekken og bekk C er lagt i 

korte, passerbare rør under grusveien som går gjennom dalen. Heimstre Leitebekken renner i tillegg 
gjennom et kort rør ca. 40 m nedstrøms vandringshinderet, men dette er også passerbart for 

oppvandrende fisk. 

 

Melselva og en rekke av dens sidebekker gis her “moderat” morfologisk status, men det gjøres 
oppmerksom på at disse alle ville fått “god” eller bedre status om man hadde sett bort fra reduksjonen 

i opprinnelig kantvegetasjon. Inngrepene i bunnen i Melselva (terskler, sprengstein og tidligere 

kraftverksdemning) er imidlertid relativt alvorlige, ettersom de periodevis hindrer fiskens oppgang. 
Denne elven kan derfor etter vår skjønnsmessige vurdering uansett ikke gis “god” morfologisk status 

før disse inngrepene er utbedret. Rosendalselva, Hattebergselva og bekk A har også redusert 

kantvegetasjon, men disse har også andre morfologiske inngrep som medfører “moderat” eller 

dårligere status (e.g. utretting eller endringer i bunnen eller bankene). 
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Tabell 18.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 
og total morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elvestreng Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

Rosendalselva 500   10-40? 0 > 50 ≤ 10 ≤ 10 moderat 

Hattebergselva 1450 0 ≤ 10 20-50 40-60 ≤ 10 moderat 

Melselva 6400  ≤ 10 ≤ 10 5-20 20-40 ≤ 10 moderat 

H. Leitebekken 150 ≤ 10 0 0 10-20 ≤ 10 god 

Øykjagardsbekken 200 0 0 0 20-40 ≤ 10 moderat 

Geitaskarsbekken 260 0 0 0 20-40 ≤ 10 moderat 

Heggdalsbekken 260 0 0 0 0 ≤ 10 svært god 

Laurdalselva 160 0 0 0 0 ≤ 10 svært god 

Bekk A 700 40-70 25-50 > 50 40-60 20-40 dårlig 

Bekk B 65 0 ≤ 10 0 0 ≤ 10 god 

Bekk C 220 ≤ 10 0 0 ≤ 10 ≤ 10 god 

 

 

A) Melselva 14.08.11 

 

B) Utløp fra kraftverkene i Melselva 14.08.11 

 
C) Oppstrøms kraftverkene i Melselva 14.08.11 

 

D) Sprengstein ved kote 45 i Melselva 

 

Figur 18.8. A) Vannføring på regulert strekning i Melselva (ved kote 50) i august 2011. B) Utløpet fra 
Vollakvernfallet kraftverk i Melselva i august 2011. Kraftverket går, mens det såvidt sildrer vann i 

elven ovenfor utløpet. C) Vannføring ovenfor vanninntaket til kraftverkene i Melselva. Bildet er tatt 

samme dag som de to over. D) Grov sprengstein lagt tvers over Melselva ved kote 45. Området er i 
dag ikke passerbart for fisk ved lav vannføring. Alle foto: Øystein Skaala. 
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HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUKSJON 

 

Habitatforholdene i hovedelvene (Rosendalselva, Hattebergselva og Melselva) er i denne 
undersøkelsen kun gitt en overfladisk vurdering. For samtlige av vassdragets sidebekker er det derimot 

gjort en grundig vurdering av habitatforhold for sjøaure, med habitatkategori- og verdi presentert i 

tabell 18.4. Bekkene er alle avmerket i figur 18.1-3. 
 

Hovedelvene 

Rosendalselva er middels stri, uten dype kulper. Elvestrekket ser ut til å være et godt 

oppvekstområde, og har trolig sporadiske gytemuligheter. 

 
Hattebergselva har god morfologisk variasjon, og veksler mellom relativt rolige strykstrekninger og 

brattere stryk med dypere kulper. Gyteområdene ser også her ut til å være flekkvis fordelt. 

 

Melselva er svært bratt og stri i de nederste 2,5 kilometerne, og oppgang av fisk er krevende flere 
steder. Minst tre naturlige fosser, en demning, en terskel og et område med sprengstein i elveløpet vil 

kun være passerbare på bestemte vannføringer (se figur 18.1 og “Inngrep og påvirkninger” over). Det 

er få gytemuligheter i de bratte områdene, men gradvis bedre gyteforhold lenger oppe. Spesielt de 
øverste 1,5 km av elven opp mot Myrdalsvatnet har store områder som er svært godt egnet for gyting. 

 

Sidebekker til Hattebergselva 
Laurdalselva ender i et naturlig fall på ca. 0,5 m der den renner inn i Hattebergselva. Oppgang av fisk 

vil være krevende, men trolig mulig ved høy vannføring. Elven er bratt og stri hele veien til en liten 

foss som hindrer videre oppgang etter ca. 160 m. Det er flere små kulper i elven hvor gytefisk kan 

finne noe skjul, og disse kulpene inneholder elvens eneste små flekker med egnet gytegrus. 
Produksjonspotensialet i Laurdalselva er dermed lite, og elven har liten betydning for Hattebergselvas 

totale produksjon. 

 
Bekk A renner inn i Hattebergselva like ovenfor samløpet med Melselva. Bekken renner i flere små 

kulper i de nederste 100 meterne, og disse har varierende innslag av finsubstrat og egnet gytegrus. Løs 

vegetasjon i bekken hindrer trolig oppgang på lav vannføring, men gir ellers skjul for ungfisk. Det er 

også tett kantvegetasjon her. Ovenfor Baroniveien er bekken stort sett forbygd, og i lange strekk 
tydelig utrettet. Dette gir lav morfologisk variasjon, lite vanndyp og for stri strøm for gyting de fleste 

steder. I tillegg er bekken plastret i bunn i to lange strekk, og kantvegetasjonen er sterkt redusert. 

Bekken var trolig tidligere godt egnet for gyting og oppvekst av sjøaure, men produksjonsarealet er i 
dag i hovedsak begrenset til det uberørte området nedstrøms Baroniveien (ca. 100 meter). 

 

Sidebekker til Melselva 
Det er store områder med gode gytemuligheter for sjøaure i Melselva. Samtlige sidebekker er relativt 

små, og de fleste renner også ut i hovedelven nær de beste gyteområdene. Ungfiskproduksjonen i 

sidebekkene har derfor liten betydning for den totale produksjonen i Melselva. 

 
Heimstre Leitebekken er liten og stri, og mangler kulper med standplasser for gytefisk. Det er 

imidlertid noe egnet gytegrus, men samlet produktivt areal er lite. 

 
Øykjagardsbekken har relativt flate strykstrekninger i nedre halvdel, og blir gradvis brattere lenger 

oppe. Det er mange små kulper med egnede standplasser for små til mellomstore gytefisk, og en del av 

disse har flekker med egnet gytegrus. Samlet produktivt areal er likevel lite. Nedbeiting av 
kantvegetasjon langs mesteparten av bekken har medført en reduksjon i skjul for fisk. 

 

Geitaskarsbekken har flate strykstrekninger i nedre del, og blir gradvis brattere lenger oppe. Det er 

små, spredte kulper hele veien opp til vandringshinderet, men relativt lite skjul for større gytefisk. En 
del av kulpene har små flekker med egnet gytegrus, men samlet produktivt areal er lite. 
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Heggdalsbekken renner i loner gjennom en delvis gjengrodd myr, og har godt skjul for både ungfisk 

og gytefisk under overhengende banker. I nedre del er bunnen dekket av finsubstrat, men lenger oppe 

øker mengden egnet gytegrus med stigende strømfart. Samlet produktivt areal er likevel forholdsvis 
lite. Det er jevnlig observert ungfisk i denne bekken (Jostein Nerhus, pers. medd.). 

 

Bekk B renner ut fra inntaksdammen til Rosendal elektrisitetsverk, og er således trolig ikke en naturlig 
bekk. Anadrom strekning er kun 65 m lang, men det er fine gyteområder like ovenfor nettinggjerdet 

som i dag trolig hindrer oppgang av fisk (se “Inngrep og påvirkninger” over). Det er godt med skjul 

for både ungfisk og gytefisk. Denne bekken kan trolig ha noe større betydning for Melselvas 

ungfiskproduksjon per areal enn de andre undersøkte sidebekkene, ettersom den ligger nedstrøms en 
foss som hindrer oppgang av fisk i hovedelven på lav vannføring. 

 

Bekk C har flate strykområder nederst, og blir noe brattere i øvre del. Det er relativt lite morfologisk 
variasjon, med få egnede standplasser for gytefisk. Det er likevel en del små flekker med egnet 

gytegrus, men samlet produktivt areal er lite. 

 

Tabell 18.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for undersøkte sidebekker i Rosendalsvassdraget. 

Segmentene er avmerket i figur 18.1-3.  

Elv Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

H. Leitebekken 1 Stryk 2 3 3 8 moderat 202 

Øykjagardsbekk 1 Stryk 4 3 2 9 god 321 

Geitaskarsbekk. 1 Stryk 3 3 2 8 moderat 563 

Heggdalsbekken 1 Renne 4 2 1 7 moderat 18 

Heggdalsbekken 2 Gyteareal 4 3 2 9 god 308 

 Totalt     8,9 god 326 

Laurdalselva 1 Stryk 4 3 3 10 god 713 

Bekk A 1 Stryk 4 3 4 11 svært god 248 

Bekk A 2 Stryk 3 2 4 9 god 231 

Bekk A 3 Stryk 1 1 3 5 dårlig 292 

Bekk A 4 Stryk 2 3 4 9 god 143 

Bekk A 5 Stryk 1 3 1 5 dårlig 250 

Bekk A 6 Stryk 1 1 1 3 svært dårlig 50 

 Totalt 
 

   7,4 moderat 1214 

Bekk B 1 Stryk 4 4 4 12 svært god 355 

Bekk C 1 Stryk 2 2 3 7 moderat 422 

 

I tillegg til de undersøkte bekkene opplyser Jostein Nerhus at han har observert ungfisk i 

Ludnabekken, som renner inn i Melselva fra nord like nedstrøms Langamyra. Også dette er en liten 

bekk, som totalt sett vil gi et tilnærmet ubetydelig bidrag til sjøaureproduksjonen i vassdraget. 
 

Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

Rosendalselva og Hattebergselva har ingen åpenbare, unaturlige flaskehalser for produksjon av 
sjøaure. Lav pH begrenser imidlertid rekrutteringen av laks, som i dag sannsynligvis er liten til 

fraværende de fleste år. Dette fjerner samtidig en viktig konkurransekomponent for sjøauren. 

 
Vanskelige oppvandringsforhold begrenser ungfiskproduksjonen i Melselva, der minst tre naturlige 

fosser og en rekke kunstige vandringshindre kun kan passeres på bestemte vannføringer. Det 

vanskeligste hinderet er Klettafossen, som ligger på strekningen med redusert vannføring grunnet 

vannkraftregulering. Klettafossen kan kun forseres ved relativt høy vannføring, og tradisjonelt har det 
blitt observert store mengder ventende fisk i kulpen like nedenfor (Jostein Nerhus, pers. medd.). Over 
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90 % av Melselvas gyteareal ligger ovenfor nevnte vandringshindre, og andelen av sjøaure som lykkes 

med oppvandringen vil derfor være avgjørende for elvens ungfiskproduksjon. I tillegg er produksjonen 

ytterligere redusert fordi oppvandring til Myrdalsvatnet i dag virker å være svært vanskelig. 
 

UNGFISKPRODUKSJON 

Ved elektrofiske i Hattebergselva i 1994 ble det fanget 28 aure på 150 m² (Johnsen mfl. 1995), og i 

1995 ble det estimert en tetthet 36 aure per 100 m² (Kålås mfl. 1996). Det ble ikke fanget laksunger 

ved disse undersøkelsene. 

 
I Melselva er det elektrofisket i 1994, 1995, 1996 og 2010 (Johnsen mfl. 1995; Kålås mfl. 1996: Kålås 

& Johnsen 1997; Wendelbo 2010). Estimert tetthet av aureunger har variert mellom 11 og ca. 70 

individer per 100 m² ved ulike stasjoner i elven, mens tettheten av lakseunger har variert mellom 0 og 
87 per 100 m². Tettheten av aure i ulike deler av elven har variert fra år til år, mens laks stort sett kun 

er funnet nederst mot Rosendalselva. Ved den siste undersøkelsen (Wendelbo 2010) ble det estimert 

en tetthet på 6,0 årsyngel av aure per 100 m² nederst i Melselva, og 57,3 per 100 m² øverst mot 
Myrdalsvatnet. Av laks ble det fanget henholdsvis 0 og 1 årsyngel øverst og nederst. Dette tilsvarer i 

sum tilstandsklasse “god” øverst og “dårlig” nederst for tetthet av årsyngel. Tettheten av eldre ungfisk 

lå i tilstandsklasse “god” i hele elven. 

 
I Rosendalselva ble det i 1995 estimert en tetthet på 55 aure og 14 laks per 100 m² (Kålås mfl. 1996). 

 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

Rosendalselva har ikke en egen vann-ID i Vann-nett. Hattebergselva har vann-ID 045-31-R, mens 

sidebekkene til Hattebergselva har felles vann-ID 045-15-R. Bekk A er i Vann-nett imidlertid 
inkludert i vann-ID 045-29-R (“Melselva sidebekker”). Melselva har vann-ID 045-30-R. 
 

Vurdering av Rosendalselva i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” eller “mindre god” på grunn av forsuring 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 
 

Vurdering av Hattebergselva, vann-ID 045-31-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” eller “mindre god” på grunn av forsuring 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “moderat” til “god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 
 

Vurdering av Melselva, vann-ID 045-30-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” eller “mindre god” på grunn av forsuring 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “dårlig” status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 
 

Vurdering av bekk A, del av vann-ID 045-29-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger har “god” eller bedre status 

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 
 

Vurdering av Laurdalselva, del av vann-ID 045-31-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger har “god” eller bedre status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 
 

Vurdering av Heimstre Leitebekken, del av vann-ID 045-29-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger har “god” eller bedre status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 
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Vurdering av Øykjagardsbekken, del av vann-ID 045-29-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger har “god” eller bedre status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 

Vurdering av Geitaskarsbekken, del av vann-ID 045-29-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger har “god” eller bedre status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

Vurdering av Heggdalsbekken, del av vann-ID 045-29-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger har “god” eller bedre status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 
Vurdering av bekk B, del av vann-ID 045-29-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger har “god” eller bedre status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “svært gode”, men oppgang av fisk hindres i dag av et kunstig 

vandringshinder (nettinggjerde) 

 
Vurdering av bekk C, del av vann-ID 045-29-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger har “god” eller bedre status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

Forslag til tiltak i Hattebergselva med sidebekker 

Det er ingen vilkår for manøvreringsregimet i Hattebergsdalen kraftstasjon i dag. Hvis kraftverket 

kjøres jevnt og i takt med tilsiget vil man unngå brå vannføringsreduksjoner nedstrøms kraftverket. 
Eventuell start/stopp-kjøring vil kunne føre til brå og relativt hyppige vannføringsreduksjoner på 

anadrom strekning, hvilket vil medføre noe stranding av ungfisk, men slik kjøring forekommer ikke i 

dag (Kjell Enes, Kvinnherad Energi, pers. medd.). Om kraftverket derimot kjøres i takt med tilsiget vil 
brå vannføringsendringer kun forekomme ved uforutsette utfall i driften. 

 

I Hattebergselva foreslås det å ta ut stamfisk av sjøaure til eggutlegging ovenfor anadrom strekning. 

Det er store områder med gode oppvekstområder mellom Hattebergfossen og Hattebergsdalen 
kraftstasjon (ca. 2 km elvestrekning), og eggutlegging her vil trolig kunne øke produksjonen i elven 

betydelig. Dette forutsetter imidlertid at gytebestandsmålet er nådd på anadrom strekning, noe det stort 

sett ikke var i perioden 2004-2010 (Skoglund mfl. 2009; http://www.miljo.uni.no). Det anbefales 
derfor å vente med dette kultiveringstiltaket til gytefisktellinger viser at gytebestandsmålet er nådd. 

Det er forbundet årlige kostnader til veterinærkontroll med et slikt tiltak, i tillegg til en startkostnad 

ved oppbygging av klekkeriet. 
 

I bekk A foreslås det å fjerne plastring i bunn, samt utgraving av enkelte dypere kulper i kombinasjon 

med steinutlegging for å øke morfologisk variasjon. I partier hvor bekken er forbygd til en smal, stri 

kanal må bekkeløpet også utvides noe i bredden ved disse kulpene. Dette vil gi flere standplasser for 
gytefisk og forbedre oppvekstvilkårene for ungfisk. Tiltaket vil imidlertid ikke ha ønsket effekt om det 

ikke samtidig legges ut gytegrus på brekket av de nye kulpene, da det i dag ikke er egnet gytegrus i de 

øverste 500 m av anadrom strekning. For veiledning angående utplassering av gytegrus vises det til 
Pulg mfl. (2011). En av kulpene bør graves ut ved dagens anadrome vandringshinder, slik at fisk får 

tilstrekkelig vanndyp (> 40 cm) til å hoppe over det lille fallet der. Dette vil åpne nye 230 m anadrom 

strekning til endelig vandringshinder i form av en foss i bakkant av Baronihagen. I tillegg bør 

gjødlselutslipp i bekken forhindres. 

http://www.miljo.uni.no/?page_id=311
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Tabell 18.5. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge for Hattebergselva og sidebekker, med 
estimert kostnad og effekt på ungfiskproduksjonen for Hattebergselva som helhet. Beløp oppgitt i hele 

tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

(%) 

Oppstrøms Hattebergfossen Eggutlegging*   10-50** > 100 

Hattebergsdalen kraftstasjon Endre manøvreringsreglement 0 ~ 0 

Bekk A 
Fjerne plastring, utgraving av kulper og 

steinutlegging 
100-500 < 5 

*Anbefales kun i år da gytebestandsmålet på anadrom strekning er nådd. 
**Årlig kostnad. I tillegg kommer eventuelle kostnader ved å bygge opp et lite klekkeri (ca. 100 - 200 000 kr). 

 

Forslag til tiltak i Melselva med sidebekker 

I Melselva foreslås det endring av inntaket til Rosendal elektrisitetsverk for å unngå at utvandrende 

fisk går inn i kraftverket. Dette kan løses ved å bygge et Coanda-inntak, eller ved å konstruere et 
senket overløp i terskelen nær vanninntaket for å lede fisk videre nedover elven. Førstnevnte løsning 

vil gi best effekt, men er dyrere enn den sistnevnte. Et Coanda-inntak vil dekke mesteparten av 

elvebredden, og det vil være nødvendig å bygge en fisketrapp ved siden av inntaket for å sikre 

uhindret oppvandring av fisk. 
 

Minstevannføring vil bedre forholdene for fisk i Melselva. Minstevannføringen kan eksempelvis 

legges rundt 5-persentilen for naturlig vannføring, som er betydelig høyere i sommerhalvåret enn i 
vinterhalvåret (tabell 18.1). Foreslått minstevannføring er derfor 270 l/s i perioden 1. oktober til 31. 

mars, og 860 l/s i perioden 1. april til 30. september. Eventuelt kan behovet for minstevannføring 

vurderes ved å kartlegge vanndekt areal i elven ved ulike vannføringer. Minstevannføring vil sikre mot 

tilnærmet uttørking mellom kote 125 og 22, noe som i dag episodevis kan medføre dødelighet for både 
ungfisk og gytefisk. I tillegg vil det lette fiskens oppvandring i det aktuelle området i perioder med lite 

nedbør sommer og høst. Utvandring av utgytt fisk vil til dels foregå på flom sent på høsten, mens en 

stor del av gytebestanden vil overvintre i elven og vandre ut i april. En minstevannføring på 860 l/s fra 
1. april bør derfor sikre tilstrekkelig vann til utvandring av utgytt fisk, selv i områder med grov stein 

som vist i figur 18.8.A.  

 
Det foreslås videre å erstatte de seks tersklene nederst i Melselva med syvdeterskler eller celleterskler. 

Dagens terskler er delvis ødelagte, og det er i hovedsak hverken standplasser eller egnede gyteområder 

i terskelhølene. I tillegg er oppvandring forbi den nederste terskelen vanskelig på lav vannføring. De 

nye tersklene bør ha klart definerte vandringsveier for fisk, og utformes slik at det blir dypere 
standplasser øverst i terskelhølene, og gytemuligheter nederst i hølene der dette er mulig. 

 

Det foreslås å fjerne sprengstein i strykområdet rundt vanninntaket til Vangssago, slik at fisk kan 
passere dette området på lav til middels vannføring. I denne forbindelse bør det også vurderes å 

reparere flomforbygningene langs elven oppstrøms dette området, ettersom disse er noe ødelagt. Ved 

nye flommer kan steinmasser fra forbygningene graves ut og gjøre fiskens opp- og utvandring 
ytterligere vanskelig. 

 

Det foreslås også å fjerne den gamle demningen som er bygget tvers over Melselven ca. ved kote 95. 

Demningen er passerbar for fisk gjennom et halvannen meter bredt hull, men fremstår likevel som et 
kunstig, temporært vandringshinder. Ved fjerning av demningen er det viktig å rydde de store 

rullesteinene under betongen til side, slik at hovedstrømmen samles i ett løp. Det må også sørges for 

tilstrekkelig vanndybde like under fallet.  
 

Det anbefales i tillegg å fjerne demningen i utløpet av Myrdalsvatnet for å gjenopprette vassdragets 

naturlige vannføringssvingninger. Dette vil gi hyppigere småflommer nedover i Melselva, noe som vil 

lette oppvandringen for fisk i de bratteste elvestrekkene i nedre del. Dette vil også medføre en 
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senkning av vannstanden i Myrdalsvatnet til et nivå nærmere det opprinnelige. Tiltaket vil gjenetablere 

en naturtilstand der sjøaure regelmessig gikk opp i Myrdalsvatnet, og gi bestanden tilgang på 

gyteområder i Myrdalselva og Heiabekken øst for innsjøen. Om fjerning av demningen ikke blir 
aktuelt foreslås det alternativt å lage en passasje/trapp for fisk gjennom demningen, slik at sjøauren 

kan vandre opp i Myrdalsvatnet. Passasjen må være kortere og med lavere strømfart enn dagens rør. 

 
I bekk B foreslås det å klippe bort nettinggjerdet som i dag sannsynligvis hindrer fisk i å gå opp til 

gyteområdene like ovenfor. Dette kan enkelt utbedres med avbitertang, og vegetasjonen som i dag er 

demmet opp bak gjerdet kan fjernes med spade. 

 

Tabell 18.6. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge for Melselva med sidebekker, med 
estimert kostnad og effekt på ungfiskproduksjonen for Melselva som helhet. Beløp oppgitt i hele tusen 

kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

(%) 

Melselva, kraftverksinntak Utbedring inntak til Rosendal elektrisitetsverk 50-600* 10-20 

Melselva, kote 125 til 22 Minstevannføring i Rosendal elektrisitetsverk 30-100** 5-10 

Utløp Myrdalsvatnet Utbedring/fjerning av demning 200-500 5-20 

Melselva, nederst Utbedring av terskler 100-300 < 10 

Melselva, ca. 1250 m opp Fjerning av demning 100-500 < 10 

Melselva, ca. 750 m opp Fjerning av grov sprengstein 10-100 < 10 

Bekk B Fjerning av nettinggjerde ~0 < 5 
*Prisen vil avhenge av valgt inntaksløsning (se teksten for detaljer). 

**Kostnad kun for utbygging. Tapt inntekt i forbindelse med redusert kraftverksdrift er ikke beregnet. 
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19  GUDDALSELVA 
 
Guddalselva ligger i Guddal i Kvinnherad kommune, og renner ut i Hardangerfjorden ved Seimsfoss. 

Vassdragets nedbørfelt er 36,7 km², og 47 % av feltet ligger under tregrensen. Hildalsvatnet (0,65 km²) 

er den største innsjøen i nedbørfeltet, og elven er sommerkald som følge av avrenning fra Folgefonna. 
 

Seimsfoss 200 m fra sjøen var opprinnelig anadromt vandringshinder, men det ble her bygget en trapp 

i 1940 som åpnet drøye 2 km med elv frem til Liarefossen. Trappen fungerer i dag godt for sjøaure, 

mens mesteparten av oppvandrende laks ikke finner veien til trappen (Øystein Skaala, pers. medd.). I 
2011 ble det bygget trapp også i Liarefossen, og fisk kan nå vandre nye knappe 3 km. Hvorvidt denne 

trappen fungerer som ønsket er foreløpig ikke kjent. 

 
Guddalselva er kategorisert som en svært kalkfattig, klar elv av liten-middels størrelse (Vann-nett 

17.02.2013). Samlet miljøtilstand for elven er satt til “moderat”, med fysiske inngrep i både 

hovedelven og sidebekker som begrunnelse. Sjøaurebestanden i elven er oppført som “redusert” på 
grunn av lakselus og fysiske inngrep i elven (Lakseregisteret 20.02.2013). Elven har ingen stabil, 

selvreproduserende laksebestand (Skaala mfl. 2012). 

 

Tabell 19.1. Vassdragsbeskrivelse av ulike deler av Guddalsvassdraget (nr. 045.32Z). 
Vannføringsberegninger er ikke tilgjengelig for Ambarebekken. 

Elv Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

Guddalselva 36,7 1428 3,773 1,006 0,312 5200 51354 

Ambarebekken < 1,0 830    230 270 

Heljesbekken 2,5 864 0,183 0,016 0,024 720 1897 

Sørsbrubekken 0,7 756 0,048 0,011 0,002 480 610 

 

Havforskningsinstituttet har siden 2000 fanget all oppvandrende sjøaure i trappen i Seimsfoss. Fisken 

har blitt talt og sluppet ut ovenfor fossen, og kun en håndfull sjøaure har fra år til år unnsluppet telling 

ved å bli fisket nedenfor trappen. Det var størst innsig av sjøaure i 2000, 2002 og 2005, med 130 til 
150 individer (figur 19.1). Minste registrerte innsig var i 2010, med ca. 30 individer. Perioden sett 

under ett har det vært en negativ trend i antall oppvandrende sjøaure (figur 19.1). 

 

 
 

Figur 19.1. Antall oppvandrende sjøaure fanget årlig i fisketrappen i Seimsfoss i perioden 2000 til 

2011. Kilde: Havforskningsinstituttet. 
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Havforskningsinstituttet drifter også en Wolf-felle, som siden 2000 har fanget utvandrende smolt like 

oppstrøms Seimsfoss. Noe smolt unnslipper fellen på flom, men dette antas å utgjøre en relativt liten 

andel av den totale utvandringen (Sægrov & Urdal 2012). Utvandringen av sjøauresmolt var størst i 
2003 med ca. 1600 individer, og lavest i 2011 med 635 individer (figur 19.2). Som innsiget av 

gytefisk har smoltutvandringen vist en negativ trend i perioden. 
 

 

 
 

Figur 19.2. Antall utvandrende sjøauresmolt fanget i Wolf-fellen i Guddalselva i perioden 2001 til 

2011. Kilde: Havforskningsinstituttet. 

 

Det er de senere år registrert et betydelig innsig av laks til Guddalselva, og i 2011 vandret mer enn 
dobbelt så mange laksesmolt som sjøauresmolt ut av vassdraget (Sægrov & Urdal 2012). 

Laksesmolten stammer i all hovedsak fra eggutlegging ovenfor Liarefossen, som har blitt utført i 

forskningsøyemed seks av årene siden 2003. Eggene stammer fra andre villaksstammer og 

oppdrettslaks (Skaala mfl. 2012). Oppvandrende laks fanges i dag i Seimsfoss, og kun villaks slippes 
løs ovenfor fossen. 
 
 

VANNKVALITET 

Målinger utført i Guddalselva og dens sidebekker 13. og 14. oktober 2012 indikerer gode 
vannkjemiske forhold for aure og laks, og er i overensstemmelse med karakteriseringen i Vann-nett. 

Målinger ved Seimsfoss og Liarefossen viser også over tid god vannkvalitet, med pH rundt 6,2 til 6,4 

(Øystein Skaala, pers. medd.). Elven fremstår i 2012 som ren og lite forurenset. 

 

Tabell 19.2. Vannkjemi i Guddalsvassdraget. 

Elv Dato Surhet 

pH 

Kalsium 

 (mg Ca/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Konduktivitet 

mS/m 

Temperatur 

(°C) 

Guddalselva 13.10.2012 6,4 0,94 < 5  6,1 

Ambarebekken 14.10.2012 6,6   5,0 8,6 

Heljesbekken 14.10.2012 6,3   2,4 5,4 
Sørsbrubekken 14.10.2012 6,5   3,2 6,8 

 

Vannkjemiske målinger i Hildalsvatnet i 1994 og 1995 viste surhet på pH 5,4 til 5,9 (Vann-nett 

17.02.2013). Dette er i nedre del av akseptabel pH for aure (Jonsson & Jonsson 2011 og referanser 
oppgitt der), men må sees i sammenheng med en større påvirkning fra sur nedbør i Kvinnherad på 

1990-tallet enn i dag. 
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 
Det er ingen registrerte hydrologiske inngrep i Guddalsvassdraget. 

 

Morfologiske inngrep 
Nedenfor Seimsfoss er Guddalselva forbygd langs mesteparten av den nordlige bredden, og en del 

kantvegetasjon er fjernet. Like ovenfor Seimsfoss er det en kunstig terskel med fall på ca. 1 m 

forbundet med Havforskningsinstituttets smoltfelle, men denne er passerbar for oppvandrende fisk. 

Mellom terskelen og veibroen ca. 800 m lenger oppe (Nyabruo) er elven stort sett uberørt, med unntak 
av noen mindre forbygninger og flekkvis manglende kantvegetasjon. 

 

Fra Nyabruo og opp til Liarefossen var elven tidligere meandrerende, med gode gyteforhold for fisk 
(Jarle Fossheim, pers. medd.). Rundt 1980 rettet NVE imidlertid ut elven på hele dette strekket (i dag 

ca. 1,3 km), og bankene ble samtidig forbygd hele veien. I 2005 bygget NVE 12 syvdeterskler og 

utvidet elvens løp noe to steder (ca. 250 og 350 m ovenfor Nyabruo) for å bedre habitatforholdene for 
fisk på det utrettede strekket (Jarle Fossheim, pers. medd.). Elven er i dag likevel stri, spesielt den 

første kilometeren ovenfor Nyabruo, og mangler egnede gyteområder og morfologisk variasjon. 

Kantvegetasjonen er også stort sett fjernet på dette strekket. Ovenfor Liarefossen fremstår elven som 

uberørt, med unntak av en del reduksjon i kantvegetasjon grunnet beiting. Den nordlige banken er 
også forbygd i et kort strekk for å sikre utmarksbeitet mot flom. 

Figur 19.3. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre i nedre del av Guddalselva. 

 

Ambarebekken renner gjennom to korte, parallelle rør nederst mot Guddalselva, men disse er ingen 

hindring for fisk. Den ene banken er forbygd i nedre del, og kantvegetasjonen er redusert langs 
mesteparten av anadrom strekning. Bekken ble lagt i et minst 150 m langt rør under bilveien for rundt 

40 år siden, og anadrom strekning var trolig tidligere minst dobbelt så lang som i dag (Jarle Fossheim, 

pers. medd.). 
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Heljesbekken er forbygd langs store deler av anadrom strekning, og trolig også noe utrettet. 

Mesteparten av opprinnelig kantvegetasjon er fjernet. Bekken deler seg i to etter ca. 600 m, og løpet 

som kommer fra øst ender like ovenfor i en foss som hindrer oppgang av fisk. Løpet som kommer fra 
sør renner gjennom et kort rør 80-90 m ovenfor veien, men dette er passerbart for fisk. Heljesbekken 

er på grunn av omfattende forbygning av bankene kandidat til kategorien “svært modifisert 

vannforekomst” (DV 2009). 
 

Sørsbrubekken har sterkt redusert kantvegetasjon langs stort sett hele anadrom strekning grunnet 

beiting. Omtrent 450 m fra utløpet er bekken lagt i et kort (1-2 m), smalt rør, og umiddelbart 

oppstrøms røret er det gravd ut en kanal som går beint ned i hovedelven (figur 19.6). Kanalen er ment 
å lede noe vann bort fra Sørsbrubekken ved flom, for å sikre utmarksbeitet mot erosjon. Det er derfor 

bygget en liten demning av stein, slik at vann fra bekken kun vil havne i kanalen ved overløp over 

demningen. I dag lekker imidlertid en del vann gjennom demningen, og dette fører til at 20-40 % av 
Sørsbrubekkens vann ledes bort ved lav til moderat vannføring. Det nevnte røret er i tillegg 

underdimensjonert, slik at vannet i større grad enn normalt samles opp og renner over demningen ved 

høy vannføring. 
 

 
 

Figur 19.4. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre i øvre del av Guddalselva. 

 

Tabell 19.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 
og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elvestreng Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

Guddalselva 5200  10-40 ≤ 10 20-50 40-60 ≤ 10 dårlig 

Ambarebekken* 230 ≤ 10 0 20-50 > 60 20-40 svært dårlig 

Heljesbekken 720  10-40 0 > 50 > 60 ≤ 10 svært dårlig 

Sørsbrubekken 480 ≤ 10 ≤ 10 0 > 60 ≤ 10 svært dårlig 

*Kun dagens anadrome strekning er vurdert. 
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Samtlige av Guddalselvas tre sidebekker gis her “svært dårlig” morfologisk status, men det gjøres 

oppmerksom på at disse alle ville fått “dårlig” eller bedre status om man hadde sett bort fra 

reduksjonen i opprinnelig kantvegetasjon. 

 

A) Seimsfoss 

 

B) Guddalselva oppstrøms Nyabruo 

 
C) Terskel ovenfor Seimsfoss 

 

D) Syvdeterskel i Guddalselva 

 
Figur 19.5. A) Seimsfoss i Guddalselva, med nedre del av fisketrappen i venstre bildekant. B) 
Guddalselva sett fra Nyabruo. Elven er utrettet og forbygd, og fremstår som en stri renne med dårlige 

habitatforhold for fisk. C) Terskel like oppstrøms Seimsfoss. Havforskningsinstituttets smoltfelle festes 

til terskelen i utvandringssesongen. D) Syvdeterskel i Guddalselva nær utløpet av Ambarebekken. Til 

sammen 12 slike terskler er bygget i elven. 

 

 

 

 

 

 



 
Rådgivende Biologer AS 2013 161 Rapport 1781 

 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUKSJON 

Habitatforholdene i hovedelven er i denne undersøkelsen kun gitt en overfladisk vurdering. For 

samtlige av vassdragets sidebekker er det derimot gjort en grundig vurdering av habitatforhold for 

sjøaure, med habitatkategori- og verdi presentert i tabell 19.4. Bekkene er avmerket i figur 19.3 og 4. 
 

Guddalselva er middels stri mellom Seimsfoss og sjøen, og sjøaure kan gyte på deler av denne korte 

strekningen. I strekket fra Seimsfoss til Nyabruo ca. 850 m lenger oppe veksler elven mellom relativt 
smale stryk og roligere partier, med høy morfologisk variasjon. Fra Nyabruo opp til Liarefossen er 

elven stri selv på lave vannføringer, med stein i varierende størrelser som bunnsubstrat. Denne 

strekningen er i all hovedsak uegnet for gyting, og dårlig egnet som oppvekstområde. Det er noe 

standplasser for gytefisk i forbindelse med syvdetersklene. I de øverste 200 meterne nedenfor 
Liarefossen gir store steiner i elveløpet noe flere standplasser, men elven er også her for stri for gyting. 

Den første kilometeren ovenfor Liarefossen er relativt stri, og veksler mellom strykpartier og høler. 

Lenger oppe flater dalen ut, og elven renner stort sett i rolige stryk. Bunnsubstratet veksler her mellom 
grov stein og noe grus, og det er store områder med fine gyteforhold i denne delen av elven.  

 

Ambarebekken renner relativt rolig på mesteparten av den anadrome strekningen, og bunnsubstratet 

er dominert av gytegrus. Det er et høyt innslag av finsubstrat i grusen enkelte steder, spesielt i 
midtpartiet av anadrom strekning. Kantvegetasjonen er sterkt redusert, og det er lite skjul for fisk i 

øvre halvdel. Bekken er likevel brukbart egnet for sjøauregyting. 

 
Heljesbekken har klart størst produksjonspotensiale av sidebekkene til Guddalselva, og er spesielt 

viktig ettersom den ligger ved en del av elven som er dårlig egnet for gyting. Bekken har fine 

gyteforhold for sjøaure i de nederste 300 meterne, hvor bunnsubstratet veksler mellom mosebegrodd 
stein i varierende størrelser og mindre flekker med egnet gytegrus. Kantvegetasjonen er her noe 

redusert, men gir fortsatt en del skjul for fisk. Lenger oppe er kantvegetasjonen stort sett fjernet helt, 

og bankene er forbygd. Det er dermed lite standplasser og skjul, men også her en del egnet gytegrus. 

Like nedstrøms vandringshinderet deler Heljesbekken seg i to, og fisk kan gå opp omtrent 100 m i det 
sørlige løpet. Dette bekkeløpet er brattere, og har lite egnet gytesubstrat. Også her er kantvegetasjonen 

stort sett helt borte.  

 
Sørsbrubekken renner relativt rolig gjennom et utmarksbeite, og har derfor sterkt redusert 

kantvegetasjon. Bekken er stort sett grunnere enn 30 cm, og har derfor få standplasser for gytefisk. Det 

er lite egnet gytesubstrat, og den beste grusen befinner seg i nedre tredjedel av anadrom strekning. Det 
observeres ofte småfisk i bekken (Jarle Fossheim, pers. medd.). 

 

Tabell 19.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for undersøkte elvesegment i Guddalsvassdraget. 
Segmentene er avmerket i figur 19.3 og 4.  

Elv Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Ambarebekken 1 Stryk 3 3 1 7 moderat 65 

 2 Gyteareal 4 1 2 7 moderat 90 

 3 Gyteareal 3 2 2 7 moderat 115 

 Totalt 
 

3,3 1,9 1,8 7,0 moderat 270 

Heljesbekken 1 Gyteareal 3 3 2 8 moderat 910 

 2 Stryk 2 3 1 6 dårlig 842 

 3 Stryk 3 2 1 6 dårlig 145 

 Totalt 
 

2,6 2,9 1,5 7,0 moderat 1897 

Sørsbrubekken 1 Stryk 2 3 1 6 dårlig 250 

 2 Renne 4 2 2 8 moderat 60 

 3 Stryk 2 2 1 5 dårlig 300 

 Totalt 
 

2,2 2,4 1,1 5,7 dårlig 610 
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A) Nederst i Ambarebekken 

 

B) Ambarebekken, øvre del 

 

C) Nederst i Sørsbrubekken 

 

D) Nederst i Heljesbekken 

 
E) Demning og rør i Sørsbrubekken 

 

F) Vandringshinder i Heljesbekken 

 
Figur 19.6. A) Lett passerbare rør på strykstrekning nederst i Ambarebekken. B) Brukbart 

gyteområde i øvre del av Ambarebekken. C) Grunt strykparti i nedre del av Sørsbrubekken. D) 
Gyteområde nederst i Heljesbekken. E) Demning og rør øverst i Sørsbrubekken. Demningen nederst i 

bildet lekker, og “stjeler” dermed vann fra Sørsbrubekken. Røret til venstre i bildet er i tillegg 

underdimensjonert. F) Foss som hindrer fiskens videre oppvandring i Heljesbekken. 
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Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

Mangel på egnede gyteområder har trolig lenge vært en flaskehals for sjøaureproduksjonen i 

Guddalselva, ettersom store deler av anadrom strekning er utrettet og stri. Fisketrappen i Liarefossen 
åpnet for et langt strekk med fine gyteområder, men det er i dag ikke kjent hvor godt trappen fungerer. 

Om en stor andel av sjøauren kommer seg opp Liarefossen vil mangel på gyteområder trolig ikke 

lenger begrense ungfiskproduksjonen, men tetthetsavhengig konkurranse grunnet dårlige 
oppvekstvilkår i elvens utrettede del vil fortsatt redusere produksjonspotensialet. Det er også få bekker 

egnet for gyting og oppvekst. 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Ved elektrofiske i Guddalselva i 2009 ble det funnet mest aureunger ovenfor Liarefossen (Sægrov & 

Urdal 2012). Disse stammet fra ferskvannsstasjonær aure, ettersom trappen i Liarefossen på dette 
tidspunktet ikke var bygget. Mellom Seimsfoss og Liarefossen ble det estimert en tetthet på 2 til 7 

årsyngel av aure per 100 m², og 7 til 14 eldre ungfisk av aure. Dette tilsvarer tilstandsklasse “dårlig” til 

“svært dårlig” for årsyngel, og “dårlig” til “moderat” for eldre ungfisk. Det ble også fanget laksunger i 
hele elven, men disse stammet høyst sannsynlig fra eggutlegging ovenfor Liarefossen (Sægrov & 

Urdal 2012). 

 

A) Liarefossen med fisketrapp 

 

B) Guddalselva oppstrøms Liarefossen 

 

Figur 19.7. A) Liarefossen i Guddalselva. Fisketrappen bygget i 2011 sees til venstre i bildet. B) 
Strykområde oppstrøms Liarefossen. Elven renner roligere lenger inne i dalen. 
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VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

Vurdering av Guddalselva, vann-ID 045-5-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er "god" eller bedre 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha "svært god" status 

 Morfologiske påvirkninger har "dårlig " status 

Vurdering av Ambarebekken, del av vann-ID 045-27-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha "svært god" status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 
Vurdering av Heljesbekken, del av vann-ID 045-27-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha "svært god" status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

Vurdering av Sørsbrubekken, del av vann-ID 045-27-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha "svært god" status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “dårlige” 

 

Det foreslås å gjenopprette Guddalselvas løp slik det rant før NVEs utretting på 1970-tallet. Dette 
gjelder et strekk på ca. 1 km oppover fra Nyabruo, hvor elven opprinnelig var meandrerende. Dette 

strekket er i dag lite produktivt (Sægrov & Urdal 2012) på grunn av dårlige habitatforhold. Ved å 

legge elven i et nytt løp med flere svinger vil man oppnå mer variasjon i strømfart og dybde, hvilket 
vil gi flere standplasser for gytefisk, bedre gyte- og oppvekstforhold, og større anadromt areal. 

Utgraving av “nytt” elveleie må kombineres med steinutlegging og utgraving av kulper for å øke 

morfologisk variasjon. Finsubstrat og gytegrus fra elvens opprinnelige leie vil i dag være spylt lenger 

ned i elven, og man bør derfor også legge ut gytegrus på “brekket” av en del kulper i elvens 
omdirigerte løp. For anbefalinger rundt type grus og utforming av gytegrusbanker vises det til Pulg 

mfl. (2011). 

 
Det foreslås også å gjenopprette kantvegetasjonen langs Guddalselva der denne mangler. Effekten av 

tiltaket vil være størst ved viktige gyte- og oppvekstområder. Om elvens opprinnelige løp 

gjenopprettes som foreslått over vil det være spesielt viktig at kantvegetasjonen kommer tilbake langs 
dette strekket. Kostnadene ved dette tiltaket avhenger av om det utføres passivt (la det gro igjen) eller 

aktivt (planting). 

 

Det foreslås å lage en liten trapp i fossen som er oppvandringshinder for fisk i det østre løpet av 
Heljesbekken. Dette vil åpne for ca. 400 m ekstra bekkestrekning, hvorav over halvparten av strekket 

har relativt gode gytemuligheter. 

 
I Sørsbrubekken foreslås det å tette den lille demningen som opprinnelig var ment som et overløp for 

flomvann. Steindemningen kan erstattes av en betongkant, slik at vann ikke kan sildre gjennom som i 

dag. Demningen bør være minst like høy som i dag for å sikre nok flomvann til oppgang av gytefisk, 

men kan fortsatt fungere som et overløp for å lede noe vann bort fra utmarksbeitet ved de største 
flommene. Røret umiddelbart nedstrøms demningen er for øvrig underdimensjonert, og dette bør 

fjernes eller erstattes for å unngå oppsamling av vann ved demningen ved moderat til høy vannføring. 

 
I tillegg foreslås det utlegging av gytegrus på egnede steder i Heljesbekken og Sørsbrubekken, da det 

trolig kan produseres en del mer ungfisk i disse bekkene enn i dag. For anbefalinger rundt type grus og 

utforming av gytegrusbanker vises det til Pulg mfl. (2011). 
 

I Ambarebekken foreslås det å gjenåpne bekkeløpet på strekningen hvor den i dag er rørlagt. Dette vil 
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kunne flerdoble produktivt areal i bekken. Tiltaket bør kombineres med utlegging av gytegrus hvis 

dette er fraværende på den gjenåpnede strekningen. 

 
Det foreslås også å gjenopprette kantvegetasjonen langs Ambarebekken og Heljesbekken. Dette vil gi 

mer skjul, økt næringstilgang for ungfisk og noe lavere temperaturer sommerstid. Tiltaket ville hatt de 

samme positive effektene i Sørsbrubekken, men man er her avhengig av å hindre dyr på utmarksbeite 
tilgang til bekken for at kantvegetasjonen skal gro til igjen. Med mindre dette kan gjøres uten 

betydelig negative konsekvenser for andre brukere vil vi derfor ikke anbefale dette tiltaket for 

Sørsbrubekken. Denne bekken er for øvrig av mindre betydning for sjøaureproduksjonen i vassdraget 

enn Ambarebekken og Heljesbekken, ettersom den ligger ved et område med gode gyteforhold i 
hovedelven. 

 

Tabell 19.5. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge for Guddalsvassdraget, med estimert 
kostnad og effekt på ungfiskproduksjonen for vassdraget som helhet. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

(%) 

Guddalselva, oppstrøms 

Nyabruo 

Gjenoppretting av opprinnelig elveløp 3000-15000 10-25 

Sørsbrubekken Tetting av demning + fjerning av rør 20-50 < 5 

Heljesbekken og 
Sørsbrubekken 

Utlegging av gytegrus 20-50 < 10 

Heljesbekken og 

Ambarebekken 

Gjenoppretting av kantvegetasjon 
0-100 < 5 

Heljesbekken Utvide anadrom strekning v/foss 20-50 < 5 

Ambarebekken Åpning av elveløp ved rør 100-1000 < 5 

Guddalselva Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-100 < 5 

 

Til slutt gjøres det oppmerksom på at det erfaringsmessig kan ta lang tid fra nytt anadromt areal gjøres 

tilgjengelig til sjøaure tar dette i bruk. Det kan derfor gå mange år før en betydelig del av den 

stasjonære aurebestanden oppstrøms den nye trappen i Liarefossen erstattes av en anadrom 
bestandskomponent. Denne prosessen kan imidlertid fremskyndes ved å flytte gytefisk eller egg forbi 

fossen i noen få år, da ungfisk gytt av sjøaure med høy sannsynlighet vil vandre tilbake til den delen 

av elven hvor de er vokst opp. Flytting av gytefisk vil være lite arbeidskrevende, da disse relativt 
enkelt kan fanges i fisketrappen i Seimsfoss. 
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20  OMVIKELVA 
 
Omvikelva (Storelva) ligger i Omvikedalen i Kvinnherad kommune. Det er en rekke små innsjøer i 

nedbørfeltet, hvorav Aurdalsvatnet (0,13 km²) er den største. Omvikelva deler seg i Mattiselva og 

Landaelva øverst i dalen, og anadrom fisk kan vandre et stykke opp i begge elvestrengene. Lenger 
nede renner en rekke sidebekker av varierende størrelse ut i Omvikelva, og 6 av disse er her vurdert 

som en del av vassdragets anadrome produksjonsareal (Tveitelva, Botnaelva og bekk A-D i figur 20.1 

og 2). 

 
Omvikelva karakteriseres som en svært kalkfattig og klar elv av liten-middels størrelse (Vann-nett 

17.02.2013). Det er registrert diffus avrenning fra landbruk, samt flere tilfeller av akutte gjødselutslipp 

i elven. Samlet tilstand for vannforekomsten er vurdert som “moderat”. 
 

Sjøaurebestanden i Omvikelva er oppført som “truet” som følge av jordbruksforurensning og lakselus 

(Lakseregisteret 19.02.2013), men både ungfiskundersøkelser og gytefisktellinger i elven tyder på en 
livskraftig bestand av sjøaure (Skoglund mfl. 2009; Urdal mfl. 2011). Ifølge Lakseregisteret har 

Omvikelva ikke en selvreproduserende bestand av laks, men estimert smoltproduksjon basert på 

ungfiskundersøkelser indikerer at det nå produseres flere tusen laksesmolt i elven årlig (Urdal mfl. 

2011). Dette tilsier at Omvikelva i dag har en selvreproduserende laksebestand, men rekrutteringen er 
sannsynligvis enkelte år avgrenset av lavt antall gytefisk. 
 

Tabell 20.1. Vassdragsbeskrivelse av Omvikelva (vassdragsnummer 045.31Z) og dens sidebekker. 

Feltparametere var ikke tilgjengelig for bekk D. 

Elv Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

Omvikelva 32,0 1099 2,947 0,320 0,118 5500 70601 
Tveitelva 2,4 816 0,181 0,009 0,006 1160 6992 
Botnaelva 1,6 979 0,156 0,022 0,006 380 1828 
Mattiselva 4,5 928 0,399 0,028 0,051 690 3813 
Bekk A 1,3 887 0,128 0,007 0,018 180 350 
Bekk B 0,5 773 0,032 0,002 0,008 250 295 
Bekk C 0,6 806 0,058 0,003 0,008 150 225 
Bekk D < 1,0 660    130 312 
 

Det foreligger fangststatistikk for Omvikelva siden 1969, og fangstene har variert mye. 

Gjennomsnittlig fangst av sjøaure var høy i perioden 1977-1987, med 136 individer årlig, mens snittet 
var 20 individer per år i perioden 1998-2008. Laksefangstene har også variert mye, med 1981 som 

rekordår (45 individer) før fredning av elven i 2009. Manglende fangster enkelte år indikerer 

imidlertid at rapporteringen har vært ufullstendig for begge arter (Urdal mfl. 2011). Elven ble igjen 
åpnet for fiske i 2012, og det ble da innrapportert fangst av 46 sjøaure og 62 laks. Av disse er det 

analysert skjellmateriale fra 49 laks, hvorav 10 var oppdrettslaks (Rådgivende Biologer AS, 

upubliserte data).  
 

Ved gytefisktellinger i Omvikelva i 2004 til 2008 ble det observert fra 136 til 440 sjøaure og 9 til 57 

villaks hvert år (Skoglund mfl. 2009). For sjøaure gir dette et beregnet innsig på 165 til 449 individer 

per år. Blant de undersøkte bestandene i Hardanger skilte Omvikelva seg ut med et høyt antall gytefisk 
av sjøaure per elveareal, og gytebestandsmålet på 3 aureegg per m² (satt av Skurdal mfl. 2001) var 

nådd i alle årene det ble utført gytefisktellinger (Skoglund mfl. 2009). Minst halvparten av sjøaurene 

som ble undersøkt i forbindelse med gytefisktellingene hadde skader på ryggfinnene som høyst 
sannsynlig stammer fra lakselusinfeksjon (Skoglund mfl. 2009). 

 

I februar 2009 førte lekkasje fra en gjødseltank like nedstrøms Botnaelva til at store mengder 

husdyrmøkk rant ut i Omvikelva. Dette medførte omfattende fiskedød i de nederste 2,5 km av elven, 
men bestanden virket i 2011 å være på vei tilbake til nivået før utslippet (Urdal mfl. 2011). 
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Figur 20.1. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre i nedre del av Omvikelva.  
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Figur 20.2. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre i øvre del av Omvikelva.  

Mattiselva 

kraftverk 
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VANNKVALITET 

Målinger utført i Omvikelva og en rekke av dens sidebekker 13. - 14. oktober 2012 indikerer gode 
vannkjemiske forhold for sjøaure (tabell 20.2). Kalsiuminnhold og pH i hovedelven var for øvrig noe 

høyere enn forventet i forhold til klassifiseringen i Vann-nett (“svært kalkfattig”). Tidligere 

vannkjemiske målinger i innsjøer i Omvikelvas nedbørfelt har vist noe lavere pH (Vann-nett 
17.02.2013), men ikke lavt nok til å være skadelig for aure.  

 

Tabell 20.2. Vannkjemi i Omvikelva og sidebekker. 

Elv Dato Surhet 

pH 

Kalsium 

 (mg Ca/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Konduktivitet 

mS/m 

Temperatur 

(°C) 

Omvikelva 13.10.2012 6,6 1,72 12  5,3 

Tveitelva 14.10.2012 6,3   1,5 3,3 
Botnaelva 14.10.2012 6,1   1,5 3,1 

Mattiselva 14.10.2012 6,1   1,7 5,6 

Bekk A 14.10.2012 6,2   2,4 5,8 
Bekk B 14.10.2012 6,4   3,8 7,7 

Bekk C 14.10.2012 6,2   1,6 6,4 

Bekk D 14.10.2012 6,0   1,6 4,5 

 

Det ble også tatt en vannprøve to-tre meter nedstrøms et illeluktende utslipp ved Røsyland, like ved 
utløpet av bekk B (se figur 20.2 og 4). Det var noe “lammehaler” i elven rundt utslippet, og mosen var 

borte fra steinene i det samme området. Vannprøven viste forhøyede verdier av næringssalter, og 

havner i kategorien “dårlig” for totalfosfor og “svært dårlig” for totalnitrogen i henhold til SFT 97:04 
(tabell 20.3). Det ble også observert et utslipp tvers av Bakka (figur 20.2), men det ble ikke tatt 

vannprøve av dette. Det antas at utslippene er jordbruksrelaterte. 

 

Tabell 20.3. Vannkjemi like nedstrøms utslipp ved Røysland. 

Dato TOC 

(mg/l) 

Tot P 

(µg/l) 

Tot N 

(µg/l) 

Turbiditet 

(FTU) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

13.10.2012 3,2 48 2100 0,65 8 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 
Landa kraftverk har vanninntak ved kote 312 i Landaelva (øvre del av Omvikelva), og slipper vannet 

tilbake i elven omtrent ved kote 130, ca. 120 m nedenfor anadromt vandringshinder. Kraftverket har 

en slukeevne på 1380 l/s, og er pålagt å slippe en minstevannføring på 150 l/s i perioden 15. august - 
15. oktober, og 75 l/s resten av året. I tillegg er det pålegg om omløpsventil med kapasitet tilsvarende 

halvparten av slukeevnen, for å unngå brå vannføringsendringer ved uforutsette utfall av kraftverket. 

 

Mattiselva kraftverk har vanninntak ved kote 245 (ovenfor anadrom strekning), og slipper vannet 
tilbake i elven ved kote 110 (omtrent midt på anadrom strekning i Mattiselva). Regulanten har til NVE 

opplyst at kraftverket har en slukeevne på 240 l/s, og at det slippes en minstevannføring på 14 l/s, 

NVE har i skrivende stund til vurdering om kraftverket er konsesjonspliktig (Kristin Haugen, NVE, 
pers. medd.). 

 

Det er også små elvekraftverk ovenfor anadrom strekning i Tveitelva, Botnaelva og Dalsbekken som 
renner inn i Mattiselva. Tveitelva kraftverk har en slukeevne på 1800 l/s, og er pålagt en 

minstevannføring på 220 l/s i perioden 1. mai til 30. september, og 30 l/s resten av året. Botnaelva 

kraftverk har en slukeevne på 118 l/s. Det er ikke kjent om det er pålagt minstevannføringer for 

kraftverkene i Botnaelva og Dalsbekken. Ingen av disse tre kraftverkene har omløpsventil (Per Bråtun, 
Energi Teknikk AS, pers. medd.). 
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Morfologiske inngrep 

Bankene langs Omvikelva er forbygd som flomsikring i de fleste svinger nedstrøms Hjelmeland, og 

langs begge elvens bredder stort sett hele veien fra Hjelmeland til Landa. Mange steder er 
forbygningene utformet slik at vannstrømmen kun påvirkes direkte ved svært høy vannføring. 

Kantvegetasjonen er også betydelig redusert mange steder (figur 20.2 og 3). Det er bygget en del 

terskler i elven ca. 1,5 til 2,5 km opp i elven, men disse er ikke til hinder for oppvandring av fisk. 
Det står flere steder gjødseltanker nær elven i Omvikedalen, men det er vanskelig å vurdere om noen 

av disse fortsatt utgjør en fare for akutte utslipp. Det er generelt mye jordbrusaktivitet i dalen, og dette 

medfører sannsynligvis en viss diffus avrenning. Det er mye mose i elven, men ellers ikke begroing 

som tilsier betydelig eutrofiering. 
 

Tveitelvas banker er forbygd langs stort sett hele anadrom strekning, men elven er i liten grad utrettet. 

Forbygningene gjør trolig elven noe striere enn opprinnelig i nedre del. Kantvegetasjonen er stort sett 
intakt, og 12,6 % av nedbørfeltet er dyrket mark. Under broen knappe 500 m opp på anadrom 

strekning er det støpt betong tvers over elven i et ca. 6 m langt strekk (figur 20.4). Elven renner stri 

over betongen, og vanndypet vil her være <5 cm ved alt annet enn relativt høye vannføringer. 
Oppgang av fisk er vanskelig, men ikke umulig. Det ble observert en sjøaure på ca. 1,5 kg i kulpen 

umiddelbart nedstrøms betongflaket 14. oktober 2012. Videre er det omtrent 1100 m opp på anadrom 

strekning laget en traktorvei tvers over elven, og denne fremstår som en mur av stor stein hvor 

oppgang av fisk trolig er umulig (figur 20.4). Fossen som opprinnelig var anadromt vandringshinder 
er imidlertid kun 40 m lenger oppe i elven. 

 

Botnaelva er stort sett uberørt, med unntak av forbygning av bankene i de nederste 150 meterne. 
 

Mattiselva er forbygd langs begge banker på stort sett hele den anadrome strekningen, og 

kantvegetasjonen er omtrent halvert i forhold til naturtilstanden. 

 
Bekk A er lagt i et kort rør under en traktorvei ca. 110 m oppstrøms utløpet, men dette er passerbart 

for fisk. Bekken er forbygd langs ene bredden et kort stykke for å hindre erosjon, og kantvegetasjonen 

er redusert i et kort strekk like nedstrøms fossen som sannsynligvis er anadromt vandringshinder. 
 

Bekk B er forbygd langs begge bredder i øvre halvdel, og kantvegetasjonen er betydelig redusert hele 

veien. Bekken ser ut til å være rettet ut i øvre halvdel av dagens anadrome strekning. Fra oversiden av 
bilveien til et stykke ned på jordet nedenfor er bekken lagt i rør, og dette er ikke passerbart for fisk. 

Fisk kunne sannsynligvis vandre noe lenger før rørlegging, men terrenget blir gradvis brattere vest for 

veien i dette området. Rundt en femtedel av bekkens nedbørfelt er dyrket mark. Et illeluktende utslipp 

like ved bekkens utløp (se “Vannkvalitet” over) reduserer trolig periodevis oppgang av fisk til bekken.  
 

 

Tabell 20.4. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 
og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elvestreng Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

Omvikelva 5500 10-40 ≤ 10 > 50 20-40 ≤ 10 dårlig 

Tveitelva 1160 ≤ 10 ≤ 10 > 50 ≤ 10 10-20 dårlig 

Botnaelva 380 0 0 20-50 ≤ 10 ≤ 10 moderat 

Mattiselva 690 ≤ 10 0 > 50 40-60 ≤ 10 dårlig 

Bekk A 180 ≤ 10 ≤ 10 5-20 10-20 ≤ 10 god 

Bekk B   250* 10-40 ≤ 10 > 50 > 60 20-40 svært dårlig 

Bekk C 150 > 70? 0 > 50 > 60 ≤ 10 svært dårlig 

Bekk D 130 0 0 0 40-60 ≤ 10 dårlig 
*Anadrom strekning er redusert etter at bekken ble lagt i rør. Kun anadromt strekk er vurdert her. 
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Bekk C ble sannsynligvis betydelig utrettet i forbindelse med forbygning av bankene langs hele 

anadrom strekning. Kantvegetasjonen er også fjernet helt langs hele dette strekket. 

 
Bekk D virker stort sett uberørt, med unntak av kraftig redusert kantvegetasjon som følge av hogging 

og beiting. 

 
Det gjøres oppmerksom på at Omvikelva, Tveitelva, Mattiselva, bekk B og bekk C alle regnes som 

kandidater til kategorien “sterkt modifisert vannforekomst” som følge av utstrakt forbygning av 

bankene (DV 2009). 

 

A) Omvikelva nederst 

 

B) Omvikelva ved Stuland 

 
C) Omvikelva ved Røysland 

 

D) Vandringshinder Landaelva 

 
Figur 20.3. A) Omvikelva sett fra nederste veibro. B) Omvikelva ved Stuland på lav vannføring, mars 

2009. C) Rolig strykområde i Omvikelva, ved Røysland. D) Foss som avgrenser anadrom strekning i 
Landaelva (øverste del av Omvikelva). 
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A) Betongflak i Tveitelva 

 

B) Utslipp i Omvikelva 

 
 C) Traktorvei over Tveitelva 

 
 

 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUKSJON 
Habitatforholdene i Omvikelva er i denne undersøkelsen kun gitt en overfladisk vurdering. For 

samtlige av vassdragets sidebekker er det derimot gjort en grundig vurdering av habitatforhold for 

sjøaure, med habitatkategori- og verdi presentert i tabell 20.5. 
 

Omvikelva renner relativt rolig gjennom mesteparten av dalen, og varierer mellom flate strykpartier 

og kulper. Fra Åmvik til Hjelmeland renner elven i store svinger, men videre oppover er den noe 

utrettet, og bankene er i all hovedsak forbygd. Steiner av varierende størrelse skaper morfologisk 
variasjon og standplasser i elven, og det er generelt gode oppvekstforhold for ungfisk. Det er også 

gode gyteforhold mange steder, spesielt fra Hjelmeland og oppover. Brorparten av sjøauregytingen vil 

derfor foregå i hovedelven, og en mindre del av produksjonen vil stamme fra sidebekkene. 
 

Tveitelva er relativt stri, spesielt i øvre del, hvor den preges av små kulper og fall. Lenger nede er det 

et større innslag av flatere strykområder med lavere vannhastighet. Det er små flekker med egnet 

gytegrus på stort sett hele anadrom strekning, og dette er trolig en relativt viktig gytebekk for sjøaure i 
vassdraget. Den har også gode oppvekstforhold for ungfisk. 

 

Figur 20.4. A) Betongstøp i bunn av 
Tveitelva ca. 500 m oppstrøms utløpet. 

Kun passerbart ved høy vannføring. B) 
Illeluktende utslipp i Omvikelva tvers av 

Bakka. C) Traktorvei tvers over Tveitelva 

ca. 40 m nedstrøms naturlig 

vandringshinder. 
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Botnaelva er middels stri i nedre halvdel av anadrom strekning, og bratt og til dels svært stri i øvre 

halvdel. Det er enkelte små kulper, men relativt lite skjul og standplasser. Bunnsubstratet består av 

liten til middels stor stein, med lite egnet gytegrus. Bekken bunnfryser en del vintre (Jan Tore 
Hjelmeland, pers. medd.). Botnaelva vil derfor ha relativt liten betydning for den totale 

ungfiskproduksjonen i vassdraget. 

 
Mattiselva er middels stri, med få kulper av betydelig størrelse. Gytefisk vil likevel finne en del 

standplasser nær større steiner i elven. Det er små flekker med egnet gytegrus på mesteparten av 

anadromt strekk, og Mattiselva er trolig en relativt viktig gytebekk for sjøaure i vassdraget. Den har 

også gode oppvekstforhold for ungfisk. 
 

Bekk A er liten og relativt bratt, med små kulper og fall om en annen. Oppgang av fisk er trolig kun 

mulig på relativt høy vannføring, men det er standplasser for gytefisk i kulpene. Det er små flekker 
med gytegrus i en del kulper. Bekken har gode oppvekstforhold for ungfisk, men vannføringen er 

trolig noe usikker. Det ble observert en blenkje i bekken under feltundersøkelsen 14. oktober 2012. 

 
Bekk B renner relativt rolig i nedre halvdel av anadrom strekning, hvor det er en del gytegrus med høy 

andel finsubstrat. I øvre halvdel er strømfarten noe høyere, og substratet bedre egnet for gyting. Det er 

noen standplasser for gytefisk, og relativt godt med skjul for ungfisk. Bekken er liten, og bunnfryser 

trolig en del vintre. Det er også usikkert om den kan gå tørr sommerstid. 
 

Oppgang av fisk i bekk C vil kun være mulig på høy vannføring grunnet et bratt fall i utløpet. Bekken 

er liten, og renner i moderat strie stryk på hele anadrom strekning. Det er få kulper med standplasser 
og skjul. Det er imidlertid små flekker med egnet gytegrus en del steder. Bekken bunnfryser trolig en 

del vintre, og det er usikkert om den kan gå tørr sommerstid. 

 

Bekk D er relativt liten, men har høyt morfologisk mangfold og godt med skjul for både gytefisk og 
ungfisk. Fjerning av kantvegetasjon har imidlertid redusert mengden skjul noe. Det er godt egnet 

gytegrus på en stor andel av bekkens anadrome areal. Bekk D er relativt dyp enkelte steder, og 

bunnfryser trolig sjelden. Lokale beboere observerer jevnlig småfisk her. 
 

Tabell 20.5. Habitatverdi og kvalitetskategori for undersøkte elvesegment i Omvikedalsvassdraget. 

Segmentene er avmerket i figur 20.1 og 2.  

Elv Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Tveitelva 1 Stryk 3 3 3 9 god 6992 

Botnaelva 1 Stryk 2 2 4 8 moderat 1564 

Botnaelva 2 Stryk 2 2 2 6 dårlig 264 

 Totalt 
 

2,0 2,0 3,7 7,7 moderat 1828 

Mattiselva 1 Stryk 3 3 2 8 moderat 3813 

Bekk A 1 Stryk 3 3 3 9 god 160 

Bekk A 2 Stryk 2 3 3 8 moderat 190 

 Totalt  2,5 3,0 3,0 8,5 god 350 

Bekk B 1 Gyteareal 3 2 1 6 dårlig 155 

Bekk B 2 Gyteareal 3 3 3 9 god 80 

Bekk B 3 Gyteareal 2 3 1 6 dårlig 60 

 Totalt  2,8 2,5 1,5 6,8 moderat 295 

Bekk C 1 Stryk 2 3 1 6 dårlig 225 

Bekk D 1 Stryk 4 4 1 9 god 312 
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A) Botnaelva 

 

B) Bekk A 

 
C) Bekk C 

 

D) Bekk D 

 

Figur 20.5. A) Nederst i Botnaelva. B) Bratt strykstrekning med små kulper i bekk A. C) Nederst i 
bekk C. Oppgang av fisk er kun mulig ved høy vannføring i Omvikelva. D) Kulp og strykstrekning i 

bekk D. 
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Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

Det er gode gyte- og oppvekstforhold for sjøaure i Omvikelva og i enkelte av sidebekkene. Produktivt 

areal legger derfor ingen begrensning på ungfiskproduksjonen i dag, og det er ingen 
oppvandringshindre av betydning i hovedelven. Sjøaurebestanden er i Lakseregisteret karakterisert 

som “truet” som følge av jordbruksforurensning og lakselus, men vi gjør oppmerksom på at bestanden 

i dag trolig er tilbake på tilnærmet samme nivå som før gjødsellekkasjen i 2009 (Urdal mfl. 2011). Om 
slike uhell unngås i fremtiden vil vannkjemiske forhold trolig ikke være begrensende for sjøauren i 

Omvikedalen. 

 

Det finnes dermed ingen åpenbare, unaturlige flaskehalser med vesentlig betydning for 
ungfiskproduksjonen av sjøaure i Omvikelva. Laksebestanden kan tidligere ha vært begrenset av lav 

pH, men begrenses i dag trolig av til tider liten gytebestand med et relativt høyt innslag av 

oppdrettslaks (Skoglund mfl. 2011). 
 

UNGFISKPRODUKSJON 

Det ble elektrofisket ved seks stasjoner i Omvikelva like etter gjødselutslippet i 2009 (Urdal mfl. 

2011). Tre stasjoner lå nedstrøms utslippet, og tre lå ovenfor. Nedstrøms utslippet ble det funnet svært 

lite fisk grunnet omfattende fiskedød i forbindelse med utslippet. Ovenfor utslippet ble det funnet godt 

med ungfisk, og gjennomsnittlig estimert tetthet lå på 49 ungfisk per 100 m², hvorav 39 % var aure. 
 

I mars 2011 ble det fisket på nytt ved fem av de seks samme stasjonene (Urdal mfl. 2011). Det ble da 

estimert en gjennomsnittlig tetthet på 35 ungfisk per 100 m² ovenfor utslippet, hvorav 67 % var aure. 
Nedenfor utslippet ble det estimert en tetthet på 26 ungfisk per 100 m², hvorav 59 % var aure. 

 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Vurdering av Omvikelva, vann-ID 045-4-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status 

 
Vurdering av Tveitelva, del av vann-ID 045-24-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “moderat” status  

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 

Vurdering av Botnaelva, del av vann-ID 045-24-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “moderat” status  

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

Vurdering av Mattiselva, del av vann-ID 045-24-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “moderat” status  

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 
Vurdering av bekk A, del av vann-ID 045-24-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 

Vurdering av bekk B, del av vann-ID 045-24-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 
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 Morfologiske påvirkninger har “svært dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

Vurdering av bekk C, del av vann-ID 045-24-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “dårlige” 

 
Vurdering av bekk D, del av vann-ID 045-24-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 
 

 

I Omvikelva foreslås det å gjenopprette kantvegetasjonen der denne mangler. Dette vil ha størst effekt 
ved viktige gyte- og oppvekstområder, og området mellom Hjelmeland og Landa bør derfor 

prioriteres. I tillegg foreslås det å gjenopprette kantvegetasjonen langs Mattiselva, bekk B, bekk C og 

bekk D, med prioritet til Mattiselva og bekk D. Prisen på tiltaket vil avhenge av om man velger en 
aktiv gjenoppretting (planting), eller passiv gjenoppretting (å la elvebreddene gro igjen). 

 

Det foreslås å forhindre videre utslipp gjennom røret ved utløpet av bekk B, og røret tvers av Bakka 

ca. 270 m ovenfor. Det anbefales i tillegg å kontrollere eksisterende gjødseltanker i dalen. 
 

I Tveitaelva foreslås det å fjerne betongflaket som er støpt under broen knappe 500 m opp fra utløpet. 

Dette vil lette fiskens vandring til øvre del av elven, hvor det sannsynligvis kan produseres en del 
ungfisk. Det anses ikke som nødvendig å utbedre elveløpet ved den kryssende traktorveien lenger 

oppe, da det kun er et kort strekk uten nevneverdige gytemuligheter mellom inngrepet og et naturlig 

vandringshinder. 
 

I Tveitaelva foreslås det også å installere en omløpsventil i kraftverket, da dette vil sikre mot brå 

reduksjoner i vannføring ved utfall i kraftverket. Utfall vil være spesielt kritisk mellom 1. oktober og 

30. april, da det er pålegg om en minstevannføring på så lite som 30 l/s. Om et utfall skjer ved høy 
vannføring vil ungfisk kunne strande, selv om Tveitelvas utforming med bratte banker og mange 

kulper trolig reduserer faren for stranding en del. 

 
I Mattiselva foreslås det å slippe en minstevannføring rundt 5-persentilen, i størrelsesorden 30 l/s 

sommer og 50 l/s vinter (jf. tabell 20.1). Dette vil gi en økning i vanndekt areal i tørre perioder. 

Eventuelt kan behovet for minstevannføring vurderes mer nøyaktig ved å kartlegge vanndekt areal i 

elven ved ulike vannføringer. Dagens minstevannføring på 14 l/s vurderes som for lite for en elv på 
denne størrelsen, spesielt på grunn av Mattiselvas relativt flate bunnprofil med få større kulper. 

 

Tabell 20.6. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge for Omvikedalsvassdraget, med estimert 
kostnad og effekt på ungfiskproduksjonen for vassdraget som helhet. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

(%) 

Tveitelva Fjerning av betongflak 10-100 < 5 

Mattiselva Økt minstevannføring   0* < 5 

Omvikelva nær Røsyland og Bakka Forhindre to punktutslipp     0** < 5 

Omvikelva Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-100 < 5 

Tveitelva kraftverk Installering av omløpsventil   0* < 5 

Mattiselva + bekk D Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-100 < 5 

Bekk B og C Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-20 < 5 
*Det forutsettes at regulanten dekker eventuelle kostnader forbundet med tiltaket. 

**Det forutsettes at forurenser betaler kostnader forbundet med tiltaket. 



 
Rådgivende Biologer AS 2013 177 Rapport 1781 

 

21  USKEDALEN 
 
Uskedalselva ligger i Uskedalen i Kvinnherad kommune. Det er en rekke små til mellomstore innsjøer 

i nedbørfeltet, og anadrom fisk kan vandre ~10 km opp i Fjellandsbøvatnet (0,13 km², 191 moh.). 

Børsdalselva (Bergsdalselva) er den største sideelven, og en rekke mindre sidebekker er her også 
vurdert som en del av vassdragets anadrome produksjonsareal (Brubekken, Tverrelva, Nosabekken, 

Furåsbekken, Heielva og bekk A-H i figur 21.1-4).  

 

Uskedalselva karakteriseres som en klar og svært kalkfattig elv av liten-middels størrelse. Registrerte 
påvirkninger er sur nedbør, rømt oppdrettslaks og lakselus, og samlet miljøtilstand for elven er vurdert 

som “dårlig” (Vann-nett 26.02.2013). Sideelvene i vassdraget er samlet under én vann-ID, og samlet 

miljøtilstand for disse er vurdert som “god”. 
 

Tabell 21.1. Vassdragsbeskrivelse av Uskedalselva (vassdragsnummer 045.2Z) og dens sideelver. 

Feltparametere var ikke tilgjengelig for bekk A, B, D og G. 

Elv Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

Uskedalselva 45,6 1245 4,669 0,538 0,201 9950 134 624 

Brubekken 1,8 1067 0,173 0,010 0,026 720 1 549 

Tverrelva 7,3 927 0,705 0,076 0,045 475 2 157 

Børsdalselva 11,6 1245 1,574 0,273 0,068 1100 12 007 

Nosabekken 0,8 940 0,077 0,005 0,009 200 300 

Furåsbekken 1,0 924 0,110 0,019 0,004 240 348 

Heielva 2,9 1197 0,293 0,020 0,031 1100 2 430 

Bekk A < 1,0 720    320 416 

Bekk B < 1,0 625    380 494 

Bekk C 1,2 705 0,098 0,013 0,003 620 873 

Bekk D < 1,0 942    200 362 

Bekk E 0,6 809 0,052 0,008 0,002 340 609 

Bekk F 0,5 846 0,051 0,009 0,002 60 75 

Bekk G < 1,0 700    80 70 

Bekk H 1,8 871 0,150 0,009 0,005 500 1 266 

 

Bestandstilstanden for sjøaure i Uskedalselva er oppført som “spesielt hensynskrevende” som følge av 

høye nivåer av lakselus i Hardangerfjorden (Lakseregisteret 26.02.2013). For laks er 
bestandstilstanden oppført som “svært dårlig” som følge av forsuring, lakselus og rømt oppdrettslaks i 

elven. Den opprinnelige laksebestanden i Uskedalselva er regnet som tapt, sannsynligvis grunnet 

forsuring (Skurdal mfl. 2001). Laksen som i dag gyter i elven er trolig en blanding av stammer fra 
nærliggende elver og rømt oppdrettslaks (DN 2012). 

 

Uskedalselva har lenge vært preget av forsuring, og hovedelven har vært kalket med grovkalk de fleste 

år siden 1990 (DN 2012). I Børsdalselva har det vært en kalkdoserer siden 2002. Kalkingsprogrammet 
ble iverksatt for å bedre vannkvaliteten for sjøaure i vassdraget, men sjøaurebestanden virker ikke å ha 

respondert på den bedrede vannkjemien (DN 2011; DN 2012). Det har imidlertid vært en klar økning i 

rekruttering av laks i perioden 2001 - 2010 (DN 2012). Dette kommer sannsynligvis av at laks har en 
lavere toleranse for forsuring enn aure (Jonsson & Jonsson 2011), og at laks derfor i hovedsak ikke 

klarte å reprodusere seg i elven før 2001. 

 

Gjennomsnittsfangsten av sjøaure i Uskedalselva fra 1969 til 1988 var 243 fisk per år, og fra 1993 til 
2012 var snittet 196 per år. Laksefangstene har vært under 60 fisk alle år frem til og med 2004. Fra 

2005 har snittfangsten av laks vært 156 fisk per år, med fangsten i 2011 (354 individer) som den klart 

største noensinne. Gytefisktellinger i 2006 til 2010 tyder også på at Uskedalselva har en livskraftig 
bestand av sjøaure, og langt mer laks enn tidligere (Skoglund mfl. 2009; http://www.miljo.uni.no). 

 

http://www.miljo.uni.no/?page_id=311
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Figur 21.1. Oversikt over fysiske inngrep, utslipp og anadrome vandringshindre i nedre del av 
Uskedalselva. 
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Figur 21.2. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre i midtre del av Uskedalselva. 
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Figur 21.3. Oversikt over fysiske inngrep, utslipp og anadrome vandringshindre i øvre del av 

Uskedalselva. 
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Figur 21.4. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre i tilløpsbekkene til 

Fjellandsbøvatnet, øverst i Uskedalsvassdraget. 

 

VANNKVALITET 

Det har foregått en vannkjemisk overvåkning i forbindelse med kalking av Uskedalsvassdraget siden 
1999. Før oppstart av kalking i Børsdalselva var pH noe bedre i Uskedalselva ovenfor samløpet med 

Børsdalselva enn nedenfor (DN 2012). Etter at kalkdosereen i Børsdalselva kom i drift i 2002 har pH 

vært jevnere ovenfor og nedenfor samløpet, og årsgjennomsnittlig pH i hovedelven har variert mellom 

6,1 og 6,6 (DN 2012). Utover dette viste målinger av ioner og næringssalter i 2011 generelt god 
vannkvalitet i Uskedalselva (DN 2012). 

 

Det ble målt pH, konduktivitet og temperatur i en rekke av sideelvene til Uskedalselva under 
feltundersøkelsene i oktober 2012. Resultatene er presentert i tabell 21.2, og indikerer generelt gode 

vannkjemiske forhold for sjøaure. 

 
Det ble avdekket et jordbruksrelatert utslipp i en bekk ved Friheim (figur 21.10 E og F). Utslippet 

renner i en smal kum under veien tvers av en låve, og nedstrøms utslippet er bunnen i bekken dekket 

av et tykt teppe av “lammehaler” (bakterier og/eller sopp). Selve bekken er for bratt for oppvandring 

av fisk, men det var også en del “lammehaler” i hovedelven umiddelbart nedstrøms bekkens utløp, like 
ved et fint gyteområde. En vannprøve tatt nederst i bekken viste ikke forhøyede verdier av 

næringssalter, men dette kommer høyst sannsynlig av at det ikke rant vann i kummen på 

prøvetakingstidspunktet. 
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Det har tidligere vært en del slike punktutslipp i Uskedalselva (for det meste jordbruksrelaterte), men 

dette skal ha bedret seg de seinere år (Per Bruvold, pers. medd.). Sommeren 2012 ble det imidlertid 

oppdaget et utslipp fra en kum med silosaft like nedenfor Klehølen, men det er ikke kjent om det her 
er gjort tiltak for å hindre videre utslipp. 

 

Tabell 21.2. Vannkjemi i utvalgte sideelver til Uskedalselva. 

Elv Dato Surhet 

pH 

Konduktivitet 

mS/m 

Temperatur 

(°C) 

Brubekken 23.10.2013 6,2 2,2 6,5 

Tverrelva 22.10.2013 6,2 1,9 6,9 
Børsdalselva 23.10.2012  2,7 5,7 

Furåsbekken 23.10.2013 6,1 1,2 5,3 

Heielva 23.10.2013 5,7 1,4 5,6 
Bekk B 22.10.2013 7,0   

Bekk C 23.10.2013 6,9 3,6 5,3 

Bekk D 23.10.2013 5,9 1,3 5,3 
Bekk E 23.10.2013 6,8 1,8 5,9 

Bekk G 23.10.2013  1,8 6,5 

Bekk H 23.10.2013 6,3 2,3 5,5 

 
 

 
 

Figur 21.5. Gravehølen i 

Uskedalselva, ca. 4,5 km fra 

utløpet i sjøen. Oppvandring 
gjennom fossene på bildet er 

noe krevende, men det ble 

observert en god del sjøaure 

oppstrøms Gravehølen under 
feltundersøkelsen 23. oktober 

2012. 
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A) Uskedalselva ved Haugland 

 

B) Rasområdet ved Friheim 

 

Figur 21.6. A) Uskedalselva like nedstrøms utløpet av Børsdalselva. B) Uskedalselva ved Friheim, 
hvor et ras tidligere sperret for fiskens oppvandring. Steinmassene er nå flyttet, og fisk kan uhindret 

gå opp i Fjellandsbøvatnet. 
 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Friheim mikrokraftverk utnytter et fall ovenfor anadrom strekning i bekk F. Det er ikke kjent om dette 

kraftverket har omløpsventil eller pålegg om minstevannføring. Utover dette er det ikke registrert noen 
hydrologiske inngrep i vassdraget. 

 

Morfologiske inngrep i hovedelven 

Bankene langs Uskedalselva nedstrøms Tverrelva er stort sett forbygd, mens det videre oppover mot 
Fjellandsbøvatnet kun er forbygninger i enkelte svinger. Elven er trolig noe utrettet i korte strekk i 

nederste del. Kantvegetasjonen er mange steder helt eller delvis fjernet i lange strekk langs elven. Ved 

Døsland er det bygget to lave terskler, men disse er ikke til hinder for fiskens oppvandring. Både sur 
nedbør og jordbruksavrenning er i Uskedalen redusert de seinere år, men har fortsatt en viss 

påvirkning på vassdraget (se “Vannkvalitet” over). Det skal etter sigende foregå noe graving etter 

grus/stein i elvebunnen enkelte steder i elven. 
 

I tillegg er det en rekke steder lagt traktorveier tvers over elven. Den nederste av disse (“traktorvei 1” i 

figur 21.2 og 7) er støpt i betong, og har skapt et vannfall på ca. 0,5 m. Det er lite vanndyp over 

betongen, og det er derfor trolig at større fisk vil nøle med å passere denne på lav vannføring. 
Traktorveien mellom Klammeren og Nedre Musland (“traktorvei 2” i figur 21.2 og 7) er delvis støpt, 

og utgjør ingen hindring for oppvandrende fisk. Traktorveien ved Nedre Musland (“traktorvei 3” i 

figur 21.3) er ikke støpt, og kjøring foregår på relativt grov stein i elvebunnen. Traktorveien like 
oppstrøms Øvre Musland (“traktorvei 4” i figur 21.3 og 7) er ikke støpt, og kjøretøy krysser her elven 

nederst på et brekk som er svært godt egnet for gyting. Det ble observert en sjøaure på dette brekket 

under feltundersøkelsene 23. oktober 2012. Kjøring her vil kunne presse grusen sammen og ødelegge 

gytegroper for både sjøaure og laks. Traktorveien ved Friheim (“traktorvei 5” i figur 21.3 og 7) er ikke 
støpt, og kjøring foregår på relativt grov stein. Veien hindrer imidlertid oppgang av fisk i bekk F (se 

under). 

 
Like nedstrøms Tverrelva er bunnen i Uskedalselva plastret med stor stein som flomsikring for 

bilveien. Plastringen dekker en liten andel av elvens bredde, og hindrer ikke fiskens oppvandring. 

 
Ved traktorovergangen mellom Klammeren og Nedre Musland er diverse typer avfall plassert i en 

haug og delvis brent på elvebredden (figur 21.10). Minst 500 m nedstrøms denne haugen har plast, 

metallgjenstander og til og med et bilvrak festet seg i trær og mellom steiner i vannkanten. De fleste 

av disse objektene utgjør ingen fare for fisk, men ødelegger i stor grad elvens estetiske verdi i dette 
området. Det er ikke undersøkt om noe av avfallet kan avgi giftige stoffer til elven. 
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Et ras ved Friheim fylte for noen år siden store mengder stein tvers over elven like oppstrøms 

Furåsbekken, og oppvandring til Fjellandsbøvatnet var derfor kun mulig på høy vannføring (Johannes 

Kaldestad Feet, pers. medd.). I dag er mesteparten av steinmassene ryddet bort, og det er bygget en 
mur i stor stein langs elvens vestre bredd i rasområdet. Oppvandring av fisk vil derfor være 

uproblematisk selv ved lav vannføring. 

 

A) Traktorvei 1 

 

B) Traktorvei 2 

 
C) Traktorvei 4 

 

D) Traktorvei 5 

 

Figur 21.7. A) Støpt traktorovergang nedenfor Klammeren. B) Delvis støpt traktorovergang mellom 
Klammeren og Nedre Musland. C) Traktorovergang til grustak ovenfor Øvre Musland. D) 
Traktorovergang ved raset ved Friheim. 

 

Morfologiske inngrep i sideelvene 

Brubekken er forbygd i lange strekk, og kantvegetasjonen er stort sett redusert til busker og andre 
lave planter. Bekken er trolig i relativt liten grad utrettet. Rundt 14 % av nedbørfeltet er dyrket mark. 

 

Tverrelva deler seg i flere løp, med korte forbygninger enkelte steder. Kantvegetasjonen er betydelig 

redusert på store deler av anadrom strekning. Det går en traktorvei over det sørligste løpet, men denne 
er ikke til hinder for fisk. I det sørligste løpet hindres fiskens oppvandring av et kunstig fall i 

forbindelse med en liten bro som er bygget over bekken, men det naturlige vandringshinderet ligger 

kun 40 m oppstrøms broen. Det er få eller ingen gytemuligheter mellom de to vandringshindrene. 
 

Børsdalselva kalkes med en automatisk doserer like ovenfor anadromt vandringshinder. 

Kantvegetasjonen er redusert i et kort strekk langs et jordbruksareal, og den ene banken er forbygd helt 

nederst. Ellers er elven fri for inngrep. 
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A) Brubekken 

 

B) Tverrelva 

 
C) Børsdalselva 

 

D) Kalkdoserer i Børsdalselva 

 
E) Furåsbekken 

 

F) Heielva 

 

Figur 21.8. A) Nederst i Brubekken. B) Nederst i Tverrelva. C) Strykområde i Børsdalselva. D) 
Vandringshinder og kalkdoserer i Børsdalselva. E) Nederst i Furåsbekken. F) Loneparti i Heielva. 
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A) Bekk B 

 

B) Bekk C 

 
C) Bekk D 

 

D) Bekk E 

 
E) Bekk G 

 

F) Bekk H 

 

Figur 21.9. A) Forbygd og utrettet del av bekk B. B) Forbygd område i bekk C. C) Strykområde i bekk 
D. D) Sakteflytende del av bekk E. E) Nederst i bekk G. F) Bekk H sett fra veibroen. 
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A) Søppelhaug ved Uskedalselva 

 

B) Søppel i Uskedalselva 

 
C) Bilvrak langs Uskedalselva 

 

D) Plastring i Uskedalselva 

 
E) Utslipp i bekk ved Friheim 

 

F) Forurenset bekk ved Friheim 

 

Figur 21.10. A) Søppelhaug mellom Klammeren og Nedre Musland. B) Søppel langs elven nedstrøms 
haugen på bilde A. C) Bilvrak nedstrøms søppelhaugen på bilde A. D) Plastring nedstrøms utløpet av 
Tverrelva. E) Illeluktende utslipp til bekk ved Friheim. F) Teppe av “lammehaler” i bekk ved Friheim. 
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Nosabekken er lagt i et kort rør under en traktorvei, men er ellers tilsynelatende uberørt på anadrom 

strekning. 

 
Furåsbekken er kun forbygd i et 10-20 m langt strekk like nedstrøms en liten bro. Kantvegetasjonen 

er beitet ned fra broen ned til utløpet. 

 
Heielva er tilsynelatende uberørt. Mangelen på full vegetasjonsdekning langs breddene kommer av at 

elven renner gjennom en myr. 

 

Bekk A har noe redusert kantvegetasjon, men virker ellers stort sett uberørt på anadrom strekning. 
 

Bekk B, som er en sidebekk til Tverrelva, er kraftig forbygd og utrettet i de nederste 280 meterne. 

Kantvegetasjonen er helt fjernet på det samme strekket. Lenger oppe deler bekken seg i to mindre løp, 
som foruten manglende kantvegetasjon virker uberørte. Bekk B regnes som kandidat til kategorien 

“sterkt modifisert vannforekomst” som følge av utstrakt forbygning av bankene (DV 2009). 

 
Bekk C er forbygd og trolig noe utrettet i de nederste 250 meterne. Videre oppover renner elven fritt i 

sitt naturlige løp. Kantvegetasjonen er stort sett helt fjernet på hele anadrom strekning. Det er en del 

plast og lignende avfall i bekkens nedre del. 

 
Bekk D har redusert kantvegetasjon som følge av hogst og/eller beiting, men er ellers uberørt. 

 

Bekk E har redusert kantvegetasjon i et kort strekk i midtre del av anadrom strekning. Et nettinggjerde 
spent over bekken ca. 75 m oppstrøms utløpet har samlet opp drivende vegetasjon, og fremstår i dag 

som en demning som hindrer fiskens oppgang ved lav og middels vannføring. 

 

Nederste del av Bekk F er delvis fylt igjen av steinmasser i forbindelse med bygging av en traktorvei 
over hovedelven. Oppgang er derfor kun mulig på relativt høy vannføring.  

 

Bekk G mangler kantvegetasjon som følge av beiting, men fremstår ellers som uberørt. 
 

Bekk H har lite kantvegetasjon langs anadrom strekning, men nedenfor veien skyldes dette i stor grad 

at bekken renner gjennom en myr. Lenger oppe er kantvegetasjonen trolig noe nedbeitet. Bortsett fra 
dette er bekken uberørt. 

 

 

Tabell 21.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 
og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elvestreng Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

Uskedalselva 9950 10-40 ≤ 10 20-50 40-60 ≤ 10 dårlig 

Brubekken 720 ≤ 10 0 20-50 40-60 10-20 dårlig 

Tverrelva 475 0 ≤ 10 20-50 20-40 ≤ 10 moderat 

Børsdalselva 1100 0 0 0-5 ≤ 10 ≤ 10 svært god 

Nosabekken 200 ≤ 10 ≤ 10 0-5 ≤ 10 ≤ 10 god 

Furåsbekken 240 ≤ 10 0 0-5 40-60 ≤ 10 dårlig 

Heielva 1100 0 0 0-5 ≤ 10 ≤ 10 svært god 

Bekk A 320 ≤ 10 0 5-20 10-20 ≤ 10 god 

Bekk B 380 40-70 ≤ 10 > 50 > 60 ≤ 10 svært dårlig 

Bekk C 620 10-40 ≤ 10 20-50 > 60 ≤ 10 svært dårlig 

Bekk D 200 0 0 0-5 20-40 ≤ 10 moderat 

Bekk E 340 0 0 0-5 ≤ 10 ≤ 10 svært god 

Bekk F 60 ≤ 10 ≤ 10 0-5 10-20 ≤ 10 god 

Bekk G 80 0 ≤ 10 0-5 > 60 ≤ 10 svært dårlig 

Bekk H 500 0 0 0-5 ≤ 10 ≤ 10 svært god 
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A) Temporært vandringshinder i bekk E 

 

B) Sjøaure i bekk E 

 

Figur 21.11. A) Nettinggjerde i bekk E. Gjerdet har samlet opp vegetasjon, og er trolig kun passerbart 
på høy vannføring. B) Sjøaure i bekk E 23. oktober 2012. 

 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

Habitatforholdene i Uskedalselva er i denne undersøkelsen kun gitt en overfladisk vurdering. For 
samtlige av vassdragets sideelver er det derimot gjort en grundig vurdering av habitatforhold for 

sjøaure, med habitatkategori- og verdi presentert i tabell 21.4. Sideelvene er alle avmerket i figur 

21.1-4. 
 

Uskedalselva har gode gyte- og oppvekstområder på hele anadrom strekning. Det meste av 

ungfiskproduksjonen i vassdraget vil foregå i hovedelven, men i sum vil det også være en betydelig 

produksjon i de mange sideelvene. Sideelvene vil trolig få større betydning for sjøauren i vassdraget 
med økende konkurranse fra laks, da laks stort sett ikke gyter i sideelvene. Oppvandring fra 

Gravehølen (ca. 100 m nedenfor broen nedenfor Klammeren) var tidligere vanskelig ved lav 

vannføring, men grunneiere har nå flyttet på noen steiner ved fallet øverst i hølen. Dette har 
tilsynelatende fungert bra, og større fisk går nå opp på lavere vannføringer enn tidligere (Johannes 

Kaldestad Feet, pers. medd.). 

 
Brubekken veksler mellom flate stryk og roligere kulper. Det er godt med egnet gytesubstrat opp til 

punktet hvor bekken deler seg i to. Det er gode oppvekstforhold i det samme området, med flest 

standplasser for større fisk i nedre halvdel av bekken. Det sørlige løpet øverst deler seg videre i to 

bratte løp, med færre gytemuligheter. Det østre løpet langs veien har lite vann og en høy andel 
finsubstrat, og vil være lite produktivt. 

 

Tverrelva har mange standplasser for både ungfisk og gytefisk i samtlige løp, men mengden skjul er 
noe redusert som følge av bortfall av kantvegetasjon. Det er flekker med egnet gytegrus en del steder, 

men mindre i de brattere partiene øverst i de ulike løpene. Totalt sett er Tverrelva relativt godt egnet 

for gyting, og godt egnet som oppvekstområde. Det ble observert tre gytefisk (sjøaure eller laks) 

nederst i elven ved feltundersøkelsen 23. oktober 2012. 
 

Børsdalselva er preget av stryk av varierende bratthet og mange relativt dype kulper. Det er en del 

fine gyteområder på brekket av kulpene, spesielt i nedre del. I øvre tredjedel er elven brattere, og det er 
lengre mellom de egnede gyteområdene. Ved feltundersøkelsen 23. oktober 2012 ble det observert en 

liten stim med sjøaure i en kulp omtrent midtveis på anadrom strekning. 

 
Nosabekken er liten, og det er usikkert om den har stabil vannføring gjennom året. Uskedalselva deler 

seg i to rundt en stor øy ved utløpet av Nosabekken, og løpet Nosabekken renner ut i tørker i praksis ut 

ved lav til middels vannføring. Oppvandring i Nosabekken er derfor ofte umulig. Bekken har kun 

enkelte små flekker med egnet gytegrus, men har gode oppvekstområder for ungfisk. Det ble kun 
observert én ungfisk i bekken ved feltundersøkelsen 23. oktober 2012. 
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Furåsbekken renner relativt rolig i nedre halvdel, og har godt med skjul og standplasser. Det er en 

relativt høy andel finsubstrat i de nederste 80 meterne, mens det er mye godt egnet gytesubstrat derfra 

og videre opp til den lille broen. I øvre halvdel blir bekken gradvis brattere, men har fortsatt små 
flekker med gytegrus her og der. 

 

Heielva er en dyp og sakteflytende renne gjennom myren i nedre halvdel. Det er mange standplasser 
under bankene her, men bunnen domineres av finsubstrat uegnet for gyting. Lenger oppe renner elven 

i rolige stryk, med flekker med gytegrus i to områder (segment 2 og 4 i figur 21.4). Øverst forsvinner 

elven i en ur. Hele den drøye kilometeren med anadrom strekning er godt egnet som oppvekstområde 

for aure. 
 

Bekk A er sakteflytende i de nederste 25 meterne, og renner i rolige stryk lenger oppe. Det er ingen 

gytemuligheter i rennepartiet nederst, og kun små flekker med egnet gytegrus i strykpartiene. Det er få 
standplasser for større fisk, men relativt godt med skjul for ungfisk. Det ble observert ungfisk i bekken 

ved feltundersøkelsen 23. oktober 2012. 

 
Bekk B er kraftig forbygd og utrettet i de nederste 280 meterne, og det er derfor lite skjul for gytefisk. 

Det er imidlertid passelig vanndyp og strømfart for gyting, og en god del fin gytegrus på denne 

strekningen. Øverst deler bekken seg i to relativt små løp med noe mer morfologisk mangfold, men 

mindre gytegrus. Det har jevnlig blitt observert relativt stor gytefisk i denne bekken (Johannes 
Kaldestad Feet, pers. medd.). 

 

Bekk C er kraftig forbygd og trolig noe utrettet fra gården ned til utløpet. Det er begrenset med 
standplasser for gytefisk på lav vannføring, og mangel på kantvegetasjon bidrar til at det er lite skjul i 

bekken. Det er en god del egnede gyteområder, spesielt i de nederste 400 meterne. Lenger oppe blir 

bekken gradvis mindre, men de øverste få hundre meterne kan trolig fungere som oppvekstområde. 

Det har jevnlig blitt observert gytefisk i denne bekken (Johannes Kaldestad Feet, pers. medd.). 
 

Bekk D er sakteflytende i de nederste 80 meterne, hvor det er en del standplasser, men lite egnet 

gytesubstrat. Videre oppover renner bekken i stryk, med små flekker med gytegrus enkelte steder. Det 
ble observert en del småfisk helt opp til vandringshinderet i bekken ved feltundersøkelsene 23. oktober 

2012. 

 
Bekk E renner stort sett i flate stryk, med unntak av et kort renneparti (segment 4 i figur 21.2). I 

strykpartiene er det relativt få standplasser, og små flekker med egnet gytegrus. Rennepartiet har gode 

standplasser for gytefisk, og mye skjul for ungfisk. I tillegg kan fisk gå et kort stykke opp i to bratte 

sidebekker som renner inn i bekk E fra øst. Det ble observert mye ungfisk og to gytefisk (sjøaure) i 
bekk E ved feltundersøkelsen 23. oktober 2012. 

 

Bekk F er liten, og har ikke egnede standplasser for gytefisk ved lav til middels vannføring. Det er 
små flekker med egnet gytegrus, og brukbare oppvekstforhold for ungfisk. Ved feltundersøkelsen 23. 

oktober 2012 ble det observert to ungfisk i bekken. 

 
Bekk G renner ut i nedre del av Fjellandsbøvatnet. Den har noe egnet gytegrus, men relativt mye 

finsubstrat. Bekken renner relativt rolig, og vil være et fint oppvekstområde også for fisk som vandrer 

opp fra innsjøen. Det er lite skjul for gytefisk, men stasjonær aure fra Fjellandsbøvatnet gyter trolig 

ofte her. Det ble observert en god del ungfisk i bekken under feltundersøkelsen 23. oktober 2012. 
 

Bekk H er en sakteflytende renne gjennom myren i de nederste 150 meterne. I de neste 100 meterne er 

det flere fine gyteområder, og godt med standplasser. Lenger oppe renner bekken i striere stryk, med 
sporadiske gytemuligheter. I sum fremstår dette som en viktig gytebekk, som også har flotte 

oppvekstforhold for ungfisk. Det observeres jevnlig auregyting her (Johannes Kaldestad Feet, pers. 

medd.). 
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Tabell 21.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for undersøkte sideelver i Uskedalsvassdraget. 

Segmentene er avmerket i figur 21.1-4.  

Elv Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Brubekken 1 Gyteareal 2 3 2 7 moderat 339 

Brubekken 2 Gyteareal 4 3 2 9 god 503 

Brubekken 3 Gyteareal 2 3 4 9 god 346 

Brubekken 4 Stryk 2 3 1 6 dårlig 178 

Brubekken 6 Stryk 2 3 4 9 god 183 

Brubekken Totalt 
 

2,6 3,0 2,6 8,2 god 1549 

Tverrelva 1 Stryk 4 3 2 9 god 1320 

Tverrelva 2 Stryk 4 3 2 9 god 419 

Tverrelva 3 Stryk 4 3 2 9 god 242 
Tverrelva 4 Stryk 3 3 3 9 god 175 

Tverrelva Totalt 
 

3,9 3,0 2,1 9,0 god 2157 

Børsdalselva 1 Stryk 4 3 4 11 svært god 11181 

Børsdalselva 2 Stryk 3 3 3 9 god 827 

Børsdalselva Totalt 
 

3,9 3,0 3,9 10,9 svært god 12007 

Nosabekken 1 Stryk 2 2 4 8 moderat 300 

Furåsbekken 1 Gyteareal 3 2 1 6 dårlig 120 

Furåsbekken 2 Gyteareal 4 4 1 9 god 78 

Furåsbekken 3 Stryk 2 3 4 9 god 150 

Furåsbekken Totalt 
 

2,8 2,9 2,3 8,0 moderat 348 

Heielva 1 Renne 2 2 1 5 dårlig 1590 

Heielva 2 Stryk 4 3 3 10 god 340 

Heielva 3 Stryk 3 1 2 6 dårlig 440 

Heielva 4 Gyteareal 3 3 2 8 moderat 60 

Heielva Totalt 
 

2,5 2,0 1,5 6,0 dårlig 2430 

Bekk A 1 Renne 4 1 3 8 moderat 33 

Bekk A 2 Stryk 2 2 3 7 moderat 384 
Bekk A Totalt 

 
2,2 1,9 3,0 7,1 moderat 416 

Bekk B 1 Stryk 2 3 1 6 dårlig 351 

Bekk B 2 Stryk 3 2 1 6 dårlig 143 

Bekk B Totalt 
 

2,3 2,7 1,0 6,0 dårlig 494 

Bekk C 1 Stryk 3 3 2 8 moderat 108 

Bekk C 2 Stryk 2 3 1 6 dårlig 151 

Bekk C 3 Stryk 3 3 1 7 moderat 270 

Bekk C 4 Gyteareal 3 3 1 7 moderat 120 

Bekk C 5 Stryk 3 3 1 7 moderat 74 

Bekk C 6 Stryk 3 2 2 7 moderat 150 

Bekk C Totalt 
 

2,8 2,8 1,3 7,0 moderat 873 

Bekk D 1 Renne 4 2 1 7 moderat 149 

Bekk D 2 Stryk 3 3 1 7 moderat 74 

Bekk D 3 Stryk 2 1 2 5 dårlig 58 
Bekk D 4 Stryk 3 3 2 8 moderat 81 

Bekk D Totalt 
 

3,3 2,3 1,4 6,9 moderat 362 

Bekk E 1 Stryk 2 2 3 7 moderat 344 

Bekk E 2 Stryk 2 2 4 8 moderat 19 

Bekk E 3 Stryk 3 2 2 7 moderat 29 

Bekk E 4 Renne 4 2 2 8 moderat 62 

Bekk E 5 Stryk 2 2 4 8 moderat 155 

Bekk E Totalt 
 

2,3 2,0 3,1 7,4 moderat 609 

Bekk F 1 Stryk 2 3 3 8 moderat 75 

Bekk G 1 Gyteareal 3 2 1 6 dårlig 70 

Bekk H 1 Renne 3 2 2 7 moderat 440 

Bekk H 2 Gyteareal 4 3 1 8 moderat 460 

Bekk H 3 Stryk 4 3 2 9 god 366 

Bekk H Totalt 
 

3,7 2,7 1,6 7,9 moderat 1266 
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Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

Det er gode gyte- og oppvekstforhold for sjøaure i Uskedalselva og i mange av sideelvene. I 

hovedelven er det ingen oppvandringshindre av betydning. Problemet med forsuring er redusert siden 
årtusenskiftet, men vannkvalitet virker uansett ikke å ha vært begrensende for sjøauren i vassdraget. 

Sjøaurebestanden har trolig opplevd økt konkurranse fra laks de senere år, uten at dette så langt har 

hatt en målbar effekt på sjøaureproduksjonen (DN 2012). Unntaket er Børsdalselva, hvor tettheten av 
aureunger har minket i takt med en økning i tettheten av laksunger etter 2006 (DN 2012). 

 

I sum kan vi ikke se at det foreligger noen unaturlige flaskehalser med vesentlig betydning for 

produksjonen av sjøaure i Uskedalsvassdraget. Det påpekes samtidig at sideelvene kan bli stadig 
viktigere for sjøauren i tiden fremover, ettersom konkurransen med laks øker i hovedelven. 

 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Det har blitt utført årlige ungfiskundersøkelser i Uskedalselva siden 2002, og også enkelte år tidligere. 
Siden 2002 har tettheten av aure-årsyngel i hovedelven stort sett lagt mellom 10 og 30 individer per 

100 m², mens tettheten av eldre ungfisk har lagt mellom 15 og 20 per 100 m² (DN 2012). Tettheten av 

laksunger økte på fra 2006, og det var i perioden 2008 til 2010 mer laksunger enn aureunger ved de 

undersøkte stasjonene (DN 2012). 
 

I Børsdalselva ble det ikke registrert laksunger før 2005, og det har siden vært en reduksjon i antall 

aureunger i takt med en økning i antall laksunger (DN 2012). Fra 2008 til 2011 lå tettheten av 
aureunger mellom 10 og 30 per 100 m², mens tettheten av laksunger lå mellom 10 og 20 per 100 m². 

Det er svært få årsyngel av laks i Børsdalselva, noe som tyder på at eldre ungfisk vandrer opp hit fra 

hovedelven (DN 2012). 
 

 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

Vurdering av Uskedalselva, vann-ID 045-2-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status 

 

Vurdering av Brubekken, del av vann-ID 045-17-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 

Vurdering av Tverrelva, del av vann-ID 045-17-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 
Vurdering av Børsdalselva, del av vann-ID 045-17-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “svært gode” 

 

Vurdering av Nosabekken, del av vann-ID 045-17-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 
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Vurdering av Furåsbekken, del av vann-ID 045-17-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

Vurdering av Heielva, del av vann-ID 045-17-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “dårlige” 

 

Vurdering av bekk A, del av vann-ID 045-17-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 
Vurdering av bekk B, del av vann-ID 045-17-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “dårlige” 

 

Vurdering av bekk C, del av vann-ID 045-17-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

Vurdering av bekk D, del av vann-ID 045-17-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

Vurdering av bekk E, del av vann-ID 045-17-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

Vurdering av bekk F, del av vann-ID 045-17-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 
Vurdering av bekk G, del av vann-ID 045-17-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “dårlige” 

 

Vurdering av bekk H, del av vann-ID 045-17-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 
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Forslag til tiltak i hovedelven 

I Uskedalselva foreslås det å gjenopprette kantvegetasjonen der denne mangler, spesielt langs gode 

gyte- og oppvekstområder for sjøaure. Aktiv gjenoppretting (planting) medfører en viss kostnad, mens 

passiv gjenoppretting (la det gro igjen) vil være gratis. 

 
Det foreslås å utbedre traktorveien som krysser elven i et flott gyteområde like oppstrøms Øvre 

Musland (“traktorvei 4” i figur 21.3 og 7). Utlegging av grovere stein eller steinheller i hjulsporene vil 

hindre at fisk gyter i det begrensede området hvor traktorhjulene presser sammen substratet, uten å 
legge beslag på en betydelig andel av gytearealet. 

 

Det foreslås også å utbedre traktorveien som er støpt tvers over elven nedenfor Klammeren 
(“traktorvei 1” i figur 21.2 og 7). Det bør opprettes en passasje med større vanndyp, for eksempel ved 

å grave ut en 0,5 til 1 m bred kanal på langs av elven sentralt i betongflaket. Fisk kan da ta seg opp 

gjennom denne kanalen, mens det vil renne noe mindre vann over resten av betongflaket enn i dag. 

 
Det foreslås å fjerne avfallet som har strandet i vannkanten minst 500 meter nedstrøms søppelhaugen 

på elvebredden mellom Klammeren og Nedre Musland. 

 
Det påpekes at graving etter grus/stein i elven må avklares med relevante vassdragsmyndigheter. 

 

Forslag til tiltak i sideelvene 
I bekk C foreslås det å fjerne plast og annet avfall fra bekken. 

 

I bekk E foreslås det å fjerne nettinggjerdet som i dag fremstår som et temporært vandringshinder. 

Gjerdet fjernes enkelt med en avbitertang. 
 

I bekk F foreslås det å fjerne steinmassene som hindrer fiskens oppvandring på lav vannføring. Det 

kan eventuelt graves ut et nytt løp for bekken ved siden av traktorveien helt nederst. Tiltaket utføres 
relativt enkelt med en gravemaskin, som kan kjøres helt ned til bekken. 

 

I tillegg foreslås det å gjenopprette kantvegetasjonen i Brubekken, Tverrelva, Furåsbekken og bekk A, 

B, C, D og G. Effekten tiltaket vil ha på ungfiskproduksjonen i vassdraget er reflektert i 
prioriteringsrekkefølgen i tabell 21.5. 

I Børsdalselva, Nosabekken, Heielva og bekk H vurderes det ikke som hensiktsmessig å gjøre tiltak. 

 

Tabell 21.5. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge for Uskedalselva med sidebekker, med 
estimert kostnad og effekt på ungfiskproduksjonen for vassdraget som helhet. Beløp oppgitt i hele 

tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

(%) 

Uskedalselva Gjenoppretting av kantvegetasjon   0* < 10 

Uskedalselva, “traktorvei 1” Utbedring av traktorvei over elven 10-30 < 5 

Uskedalselva, “traktorvei 4” Utbedring av traktorvei over elven     0** < 5 

Bekk E Fjerne nettinggjerde ~0 < 5 

Bekk B og bekk C Gjenoppretting av kantvegetasjon   0* < 10 

Brubekken Gjenoppretting av kantvegetasjon   0* < 5 

Uskedalselva, mellom Klammeren 
og Nedre Musland 

Fjerning av søppel       0*** < 5 

Bekk F Utbedring av utløp ~10 < 5 

Tverrelva og bekk A, D og G Gjenoppretting av kantvegetasjon   0* < 5 
*Det forutsettes at man går inn for passiv gjenoppretting (la vegetasjonen gro igjen). 

**Det forutsettes at grunneier selv dekker kostnader ved en eventuell utbedring. 
***Det forutsettes at forurenser selv ordner opp. 
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Uskedalen kalkes i dag for sjøauren. Kalkingen har gitt gode livsvilkår for laks, og det har de siste 

årene bygget seg opp en laksebestand i vassdraget. Laksen i vassdraget er sannsynligvis i betydelig 

grad etablert med basis i rømt oppdrettslaks, men mye av laksen som nå kommer tilbake til elva er 
produsert der. På sikt vil en økning laksebestanden redusere produksjonen av sjøaure (Fiske og Jensen 

2004). Stans i kalkingen vil kunne redusere ungfiskproduksjonen av laks i vassdraget i enkeltår med 

særlig surt vann, men samtidig vil en stans i kalkingen sannsynligvis ikke påvirke auren negativt (DN 
2012). Sjøauren vil dermed oppleve redusert konkurranse fra laks om kalkingen avsluttes. Over tid vil 

dette gi en større sjøaurebestand enn om kalkingen fortsetter. 
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22  HELLANDSVASSDRAGET 
 
Hellandsvassdraget (Opsangervassdraget) ligger ved Husnes i Kvinnherad kommune. Nederst i 

vassdraget ligger det 2,3 km² store Opsangervatnet (Onarheimsvatnet), som renner ut i Husnesfjorden 

via et elvestrekk på ca. 35 m (figur 22.1). Ved veibroen nederst mot sjøen er det bygget et kunstig 
vandringshinder i form av en demning i forbindelse med tidligere mølledrift, men det er laget en smal 

passasje for fisk på nordsiden av demningen. Anadrom fisk har gått opp i Opsangervatnet siden 

demningen ble opprettet, og trolig også før dette (Frode Olderkjær, pers. medd.). For noen få år siden 

laget elveeierlaget en provisorisk fisketrapp i trevirke og betong i denne passasjen, og denne skal ha 
lettet fiskens oppgang betydelig. Trappen er i dag delvis ødelagt av flom, men det observeres fortsatt 

fisk som tar seg opp i Opsangervatnet her (Frode Olderkjær, pers. medd.).  

 
I nordøst renner Hellandselva (Onarheimselva), Øyrabekken og én annen bekk (Bekk A i figur 22.2) 

inn i Opsangervatnet. Hellandselva har i tillegg to sidebekker av betydning for sjøaure (bekk B og 

Sundsbekken i fig. 22.2). Det er en rekke små innsjøer i nedbørfeltet til Hellandselva, og 26 % av 
feltet ligger under tregrensen. 

 

Hellandselva (vassdrag nr. 042.93Z) karakteriseres som liten, svært kalkfattig og klar, og samlet 

tilstand for elven er vurdert som “god” (Vann-nett 09.02.2013). Av påvirkninger er det i Vann-nett 
registrert middels grad av påvirkning fra sur nedbør, og uvesentlig grad av påvirkning fra 

mikrokraftverk og drikkevannsinntak. Samlet tilstand for Opsangervatnet er vurdert som “moderat”, 

med forurensing fra jordbruk og industri samt sur nedbør som påvirkninger (Vann-nett 12.02.2013). 
 

Tabell 22.1. Vassdragsbeskrivelse av Hellandsvassdraget (nr. 042.93C) ovenfor Opsangervatnet. 
Feltparametere er ikke tilgjengelig for Øyrabekken eller bekk A og B. 

Elv Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

Hellandselva 16,9 1049 2,202 0,240 0,090 1440 15086 

Sundsbekken 1,6 753 0,180 0,012 0,006 70 187 

Øyrabekken > 1 900    70 154 

Bekk A ~1 530    290 500 

Bekk B < 1     120 96 

Elv mot sjøen 27,2 1049 2,867 0,430 0,231 35 695 

 
Det finnes ingen fangststatistikk for vassdraget, men det foregår salg av fiskekort for Opsangervatnet 

og Hellandselva. Omfanget av en eventuell fangst av anadrom fisk på stang er ikke kjent. I 

Opsangervatnet er det en tett bestand av små innlandsaure, og det drives utfisking med garn og 
storruse i regi av Sportsfiskaren Kvinnherad. Det er siden 1998 tatt ut over 2000 kg innlandsaure fra 

vannet, men gjennomsnittsvekten på fisken har likevel lagt på 100-130 gram frem til i dag 

(http://sportsfiskaren.ning.com/). Storrusen ble først tatt i bruk i 2011, og første sesongen ble det ifølge 

en anonym kilde fanget 15-20 sjøaure opp til halvannen kilo i tillegg til innlandsaure i rusen. I 2012 
ble det fanget 1286 innlandsaure og 3 sjøaure i rusen (http://sportsfiskaren.ning.com/). All sjøaure 

fanget i rusen slippes ut igjen, og det fanges ifølge nevnte anonyme kilde lite sjøaure på garn, fordi 

man benytter små maskevidder. Det er observert laks i trappen ved sjøen, men man regner ikke med at 
vassdraget har en stedegen laksestamme. Vassdraget er ikke vurdert med hensyn på anadrom fisk i 

Lakseregisteret. 

 

VANNKVALITET 

Det er målt varierende og tidvis lav pH i utløpet av Opsangervatnet (tabell 22.2). Kommunens 

overvåkning av drikkevann skal ha registrert en oppgang i pH i Hellandselva uten at elven er blitt 

kalket (Vannmiljø 11.02.2013). Bortsett fra dette er det ikke tidligere registrert vannkjemisk 
forurensning av betydning i vassdraget. 

http://sportsfiskaren.ning.com/
http://sportsfiskaren.ning.com/
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Tabell 22.2. Vannkjemi i Hellandsvassdraget. Prøvene i Opsangervatnet ble tatt ved utløpet, og data 
fra før 2012 er hentet fra Vannmiljø (11.02.2013). 

Sted Dato Surhet 

pH 

Kalsium 

 (mg Ca/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Konduktivitet 

mS/m 

Opsangervatnet 15.10.1989 5,53 4,84 30  

Opsangervatnet 23.11.1994 6,35   4 

Opsangervatnet 11.05.1995 5,96   4 

Hellandselva 15.10.2012 6,3 1,25 21  

 

Det ble oppdaget et utslipp i Hellandselva ca. 440 m oppstrøms Opsangervatnet ved 
feltundersøkelsene 15. oktober 2012 (figur 22.2). Utslippet renner ut i elven via et lite rør, og stammer 

med all sannsynlighet fra gården like ovenfor. Det var tett med “lammehaler” (belegg av bakterier 

og/eller sopp) i skråningen like nedenfor røret og i et 6-8 m² stort område i elven rundt. En vannprøve 
tatt i elven umiddelbart nedstrøms utslippet inneholdt høye konsentrasjoner av næringssalter (tabell 

22.3), hvilket er typisk for utslipp fra jordbruk. 

 
Tabell 22.3. Vannkjemi i Hellandselva umiddelbart nedstrøms et utslipp ca. 440 m ovenfor 

Opsangervatnet. TOC = Totalt organisk karbon, Tot P = Totalfosfor, Tot N = Totalnitrogen. 

Sted Dato TOC (mg/l) Tot P (µg/l) Tot N (µg/l) Turbiditet (FTU) 

Hellandselva, utslipp 15.10.2012 6,1 130 1300 0,72 

 
Det ble i januar 1992 gjort målinger av kvikksølvinnholdet i muskelvevet til 20 aure i Opsangervatnet 

(data fra Vannmiljø). Gjennomsnittlig innhold av kvikksølv ble målt til 0,10 mg/kg våtvekt, hvilket er 

fem ganger over grenseverdien i EUs vanndirektiv (EU 2008). Målinger av kvikksølvnivået i aure i 17 
innsjøer i Sør-Norge uten kjente lokale utslipp viser imidlertid at denne grenseverdien er satt for lavt 

for norske forhold, ettersom man fant gjennomsnittlig kvikksølvinnhold mellom 0,07 og 0,22 mg/kg i 

de ulike innsjøene (Fjeld mfl. 2009). Auren i Opsangervatnet har dermed ikke unormalt 
kvikksølvinnhold sammenlignet med andre innsjøer i Sør-Norge.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figur 22.1. Oversikt 
over fysiske inngrep 

og anadrome 

vandringshindre i 
elvestrekket mellom 

Opsangervatnet 

(Onarheimsvatnet) 

og sjøen. 
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Figur 22.2. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og elfiskestajoner i 
Hellandsvassdraget oppstrøms Opsangervatnet. Vurdering av segmentene er gitt i tabell 22.5. 



 
Rådgivende Biologer AS 2013 199 Rapport 1781 

 

 
Figur 22.3. Demning i fossen ved utløpet av Opsangervatnet. Den delvis ødelagte fisketrappen ligger 
bak betongkanten helt til høyre i bildet. 

 

A) Fisketrapp i utløp mot sjøen 

 

B) Hellandselva 

 
Figur 22.4. A) Rester av fisketrapp i fossen ved utløpet av Opsangervatnet. To trappetrinn i betong 
skimtes i bakgrunnen av bildet. B) Rolig parti i Hellandselva ca. 200 m oppstrøms Opsangervatnet.  
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 
Madalen mikrokraftverk ligger like ovenfor anadrom strekning i Hellandselva. Kraftverket har en 

slukeevne på 110 l/s, og pålegg om minstevannføring på 100 l/s (Rolf Bjarte Sed, pers. medd.). Like 

nedenfor kraftverket er det også inntak til drikkevannsforsyning til Husnes, som tar ut ca. 60 l/s i 
gjennomsnitt, og forsyner 7000 personer. Det er pålegg om minstevannføring på 20 l/s nedenfor 

drikkevannsinntaket. Sør-Norge Aluminium AS tar også ut vann fra det samme inntaket i perioder der 

vannføringen i elven overstiger drikkevannsbehovet og minstevannføringen samlet. 

 

Morfologiske inngrep 

Elvestrekket fra Opsangervatnet er forbygd hele veien langs begge bredder, men kantvegetasjonen er 

mer eller mindre intakt. Det viktigste inngrepet i denne delen av vassdraget er uansett demningen i 
fossen, som i dag fremstår som et unaturlig, temporært vandringshinder for fisk. Det er imidlertid 

vanskelig å vurdere om oppvandring fra sjøen var lettere før demningen ble bygget. 

 
Hellandselva er i hovedsak uberørt, med unntak av strekket langs et næringsareal ved utløpet av 

Sundsbekken, hvor bankene er forbygd og kantvegetasjon er fraværende (figur 22.2). Det ble under 

feltundersøkelsen 15. oktober 2012 oppdaget et utslipp fra en gård ca. 440 m oppstrøms 

Opsangervatnet (se “Vannkvalitet” over).  
 

Sundsbekken går i et rør under veien, og ved lav vannføring er oppgang umulig. Ved meget høy 

vannføring er det kanskje mulig for fisk å gå opp her, og ovenfor røret er bekken uberørt frem til 
fossen 70 m lenger oppe. 

 

Øyrabekken hadde tidligere en anadrom strekning på minst 490 m, men er i dag lagt i et 60 m langt 
rør under en rundkjøring. I nedre del av røret er det god dybde og lav strømfart, men på grunn av 

sterkere strøm og lite vanndyp i øvre del vurderes dette røret som vandringsinder. Det er også en rist i 

øvre ende av røret, hvor oppsamlet vegetasjon gjør eventuell oppgang enda vanskeligere. Området 

ovenfor røret er et fint gyteområde, som i dag ikke er tilgjengelig for anadrom fisk. Resterende 
anadromt strekk nedenfor røret er ca. 70 m langt, og ender i et ca. 6 m langt rør helt nederst mot 

Opsangervatnet. Dette røret har et lite fall ned mot innsjøen, men representerer ikke et betydelig hinder 

for oppgang av fisk. Dagens anadrome strekning har delvis forbygde banker og noe redusert 
kantvegetasjon. Det er vanskelig å vurdere hvor stor del av denne strekningen som er utrettet. 

 

Bekk A er utrettet i flere strekk, og bankene er forbygd hele veien. Mesteparten av kantvegetasjonen 

er fjernet. Bekken går i et kort rør under veien, men dette vurderes som passerbart for fisk. Nedenfor 
veien er det flere steder lagt ut store steinheller i bunn av bekken, og disse opptar i dag areal som ellers 

kunne vært benyttet til gyting. I tillegg er bunnen plastret i den korte kulverten under grusveien 50 m 

oppstrøms Opsangervatnet. 
 

Bekk B er forbygd hele veien, og utrettet i nedre del. Kantvegetasjon er fraværende, og bekken går i et 

kort rør under veien. Røret vurderes som passerbart for fisk. 
 

Tabell 22.4.Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden 
for hver elvestreng, og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elvestreng Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

status 

Hellandselva 1440  0 0 5-20 ≤ 10 ≤ 10 god 

Sundsbekken 70 ≤ 10 0 0 0 ≤ 10   god* 

Øyrabekken 70  40-70? ≤ 10 25-50 20-40 ≤ 10     dårlig** 

Bekk A 290 40-70 10-25 > 50 > 60 ≤ 10 svært dårlig 

Bekk B 120 40-70 ≤ 10 > 50 > 60 ≤ 10 svært dårlig 
*Et rør nederst i bekken gjør oppgang tilnærmet umulig. Vurderingen gjelder kun strekningen oppstrøms røret. 

**Vurderingen gjelder kun strekningen nedstrøms røret under rundkjøringen (se teksten for detaljer). 
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HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUKSJON 

Elvestrekket fra Opsangervatnet til sjøen er kun 35 m langt fra flomålet, og elven er her for stri for 

gyting. 
 

Hellandselva har et anadromt elveareal på ca. 15 000 m², og det er gode gyte- og oppvekstforhold på 

stort sett hele dette strekket. I tillegg vil eldre ungfisk kunne benytte Opsangervatnet som 
oppvekstområde. Hele elven karakteriseres som stryk, med enkelte dype kulper. 

 

Sundsbekken har god morfologisk variasjon, som gir fine standplasser for gytefisk og skjul for 

ungfisk. Bekken er stri, og det er derfor kun små flekker med egnet gytesubstrat. Oppgang gjennom 
røret under veien er dessuten svært vanskelig, men selv med uhindret oppgang av fisk ville 

Sundsbekken bidratt lite til den totale produksjonen i vassdraget. 

 
Øyrabekken har store områder med gode gytemuligheter ovenfor røret som i dag avgrenser anadrom 

strekning. Nedenfor røret er det også noe gytemuligheter, men lenger mellom egnede gytegrusflekker 

enn ovenfor røret. Før bekken ble lagt i rør var dette trolig vassdragets viktigste gytebekk for sjøaure 

(bortsett fra Hellandselva). 
 

Bekk A har en del egnet gytesubstrat, spesielt nedenfor veien, og det ble observert mye ungfisk i flere 

årsklasser ved befaringen 15. oktober 2012. Store steinheller som er utplassert i bunn av bekken flere 
steder har ført til en betydelig reduksjon av bekkens produktive areal. Foruten Hellandselva er dette i 

dag trolig vassdragets viktigste gytebekk for sjøaure. Den vil likevel gi et forholdsmessig lite bidrag til 

den totale produksjonen i vassdraget. 
 

Bekk B er liten, og det er noe usikkert om vannføringen er høy nok gjennom året til å tillate 

produksjon av aure her. Det er noe egnet gytegrus, men få standplasser for gytefisk. Produksjonen i 

denne bekken vil være av liten betydning for vassdraget som helhet. 
 

Habitatsbeskrivelser av ulike elvesegment i vassdraget er vist i tabell 22.5. 

 

Tabell 22.5. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i Hellandsvassdraget. Segmentene 
er avmerket i figur 22.1 og 2. 

Elv Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Utløp mot sjøen Totalt Stryk 4 1 3 8 moderat 695 

Hellandselva 1 Stryk 4 3 3 10 god 2862 

Hellandselva 2 Stryk 3 3 3 9 god 3995 

Hellandselva 3 Stryk 3 2 1 6 dårlig 1011 

Hellandselva 4 Stryk 4 3 3 10 god 5359 

Hellandselva 5 Stryk 4 2 3 9 god 1859 

 Totalt  3,7 2,8 2,9 9,3 god 15086 

Sundsbekken Totalt Stryk 3 2 4 9 god 187 

Øyrabekken Totalt Stryk 2 3 3 8 moderat 154 

Bekk A 1 Stryk 2 3 1 6 dårlig 365 

Bekk A 2 Stryk 2 2 4 8 moderat 135 

 Totalt  2,0 2,7 1,8 6,5 moderat 500 

Bekk B Totalt Stryk 3 3 1 7 moderat 96 

Vassdraget   3,6 2,7 2,8 9,2 god 16718 
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A) Utslipp i Hellandselva 

 

B) Steinheller i bekk A 

 
C) Øyrabekken 

 

D) Vandringshinder Øyrabekken 

 
E) Temporært vandringshinder Sundsbekken 

 

F) Bekk B 

 
Figur 22.5. A) Jordbruksrelatert utslipp i Hellandselva, ca. 440 m oppstrøms Opsangervatnet. B) 
Steinheller i bunn av bekk A. Hellene begrenser gytemulighetene i bekken. C) Øyrabekken nedstrøms 

vandringshinder. D) Nedre del av ca. 60 m langt rør i Øyrabekken. E) Rør nederst i Sundsbekken, 

kanskje passerbart ved høy vannføring. F) Bekk B sett fra bilveien. 
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Flaskehalser for produksjon av laksefisk 

Det er gode gyte- og oppvekstforhold i Hellandselva, og Opsangervatnet er også et viktig 

oppvekstområde. Flaskehalsen for produksjon av sjøaure er oppgang av fisk fra sjøen til 
Opsangervatnet, der trappen i dag er mer eller mindre ødelagt. Om det bygges en ny trapp vil uttørking 

av gytegroper som følge av lav minstevannføring være en sannsynlig flaskehals for 

ungfiskproduksjonen. Det drives sportsfiske både i Hellandselva og i Opsangervatnet, men ettersom 
fangstene ikke innrapporteres er det usikkert om dette medfører noen betydelig beskatning på 

bestanden av sjøaure. 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Det ble 15. oktober 2012 elektrofisket ved to stasjoner i Hellandselva. Stasjon 1 (15 m²) lå 180 m 

oppstrøms Opsangervatnet, på en strykstrekning med habitatverdi 9, og stasjon 2 (20 m²) lå 330 m 
nedstrøms anadromt vandringshinder, på en strykstrekning med habitatverdi 10. Et område på 

henholdsvis 15 og 20 m² ble avfisket på stasjon 1 og 2. Det var middels vannføring, og 

vanntemperaturen var 4,5 °C. 
 

På stasjon 1 ble det fanget totalt 12 aure, hvorav 9 årsyngel og 3 ettåringer (figur 22.6). Dette gir en 

estimert tetthet på 133,3 årsyngel og 32,3 ettåringer per 100 m², som tilsvarer tilstandsklasse “svært 

god” for årsyngel og “god” til “svært god” for eldre ungfisk. På stasjon 2 ble det også fanget totalt 12 
aure, hvorav 6 årsyngel, 5 ettåringer og 1 toåring. Dette gir en estimert tetthet på 66,7 årsyngel og 48,4 

eldre ungfisk per 100 m², som tilsvarer tilstandsklasse “god” for årsyngel og “god” til “svært god” for 

eldre ungfisk. Det er ikke mulig å anslå hvor stor del av ungfiskproduksjonen i elven som stammer fra 
sjøauregyting, men det regnes som sannsynlig at en betydelig andel stammer fra innlandsaure som 

kommer opp fra Opsangervatnet for å gyte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Hellandselva har egen vann-ID 042-65-R, og sidebekkene har samlet vann-ID 042-63-R. Øyrabekken 
og bekk A har ingen vann-ID. 

 

Vurdering av Hellandselva, vann-ID 042-65-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “moderat” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode”, men oppgang av fisk er trolig betydelig begrenset av 

demningen nedstrøms Opsangervatnet 

 Tettheten av ungfisk er “god” til “svært god” 

Figur 22.6. Lengdefordeling 

for aure fanget i Hellandselva 

15. oktober 2012. 
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Vurdering av Sundsbekken, del av vann-ID 042-63-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “gode”, men oppgang av fisk er kun mulig på svært høy 

vannføring 

 
Vurdering av Øyrabekken i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate”, men ca. 90 % av opprinnelig anadromt areal er i dag 

utilgjengelig for fisk 

 
Vurdering av bekk A i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

Vurdering av bekk B, del av vann-ID 042-63-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

 

Foreslåtte tiltak 

Hellandsvassdraget har et stort produksjonspotensiale for sjøaure, og det viktigste tiltaket vil være 
restaurering av fisketrappen i fossen nedstrøms Opsangervatnet. På grunn av manglende fangstdata er 

det ikke kjent hvor stor andel av innsiget som klarer å forsere fossen, men lokale observasjoner tyder 

på at oppgang er betydelig vanskeligere etter at trappen ble ødelagt av flom. Manglende data gjør det 
også vanskelig å anslå effekten av et slikt tiltak, men det vurderes at utbedring av trappen vil gi et 

betydelig løft for bestanden på lang sikt. En vurdering gjort av K. O. Myhre AS for Rådgivende 

Biologer AS viser at forholdene ligger godt til rette for bygging av en velfungerende trapp i samme 

trasé som den nå delvis ødelagte fisketrappen. Myhre tror det vil være behov for 6 til 8 trinn for å sikre 
jevn fiskeoppgang ved ulike vannføringer, og anslår en byggekostnad på 275-350 000 kr inkludert 

mva. Prisoverslaget inkluderer bygging av lukedam for stenging av trappen i tilfelle sykdomsutbrudd i 

vassdraget. 
 

Ved en eventuell utbedring av trappen foreslås det også å overvåke bestanden av sjøaure. Dette vil gi 

en indikasjon på effekten av tiltaket, og gi det nødvendige informasjonsgrunnlaget for vurderinger 
rundt beskatning av bestanden. Ungfiskundersøkelser i Hellandselva vil imidlertid ikke gi ønsket 

informasjon, ettersom andelen innlandsaure som gyter i elven trolig er betydelig. Gytefisktellinger vil 

heller ikke gi pålitelige data, ettersom en stor andel av sjøauren trolig vil oppholde seg i elven i relativt 

kort tid under gyting, og tilbringe resten av høsten i Opsangervatnet. Det anbefales derfor å videreføre 
dagens storruse-fiske i Opsangervatnet, med utslipping av sjøaure og fast innrapportering av 

sjøaurefangster. Auresmolt er ofte uvanlig store i vassdrag med store innsjøer på anadrom strekning 

(Urdal & Sægrov 2012), og det bør derfor være en forutsetning at all aure under 20 cm slippes ut. Det 
anbefales samtidig å avvikle garnfisket i innsjøen, da dette trolig vil medføre en beskatning på 

auresmolt før utvandring. 

 
Dagens minstevannføring på 20 l/s nedstrøms drikkevannsinntaket i Hellandselva vurderes som for 

liten for en elv av denne størrelsen. Bra tettheter av to årsklasser av ungfisk tyder riktignok på god 

rekruttering i alle fall enkelte år, men uten informasjon om hvor ofte det renner kun 20 l/s i elven er 

det vanskelig å si noe sikkert om de negative effektene lav vannføring har på bestanden. Det foreslås 
derfor å øke minstevannføringen nedstrøms drikkevannsinntaket til rundt eller i underkant av 100 l/s, 

hvilket vil gi en betydelig økning i vanndekt areal i tørre perioder. Eventuelt kan behovet for 
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minstevannføring vurderes mer nøyaktig ved å kartlegge vanndekt areal i elven ved ulike 

vannføringer. 

 
Øyrabekken har et betydelig produksjonspotensiale for sjøaure ovenfor røret under rundkjøringen. Det 

foreslås derfor å legge bekken i et kortere rør sørøst for dagens løp, med rørstrekning kun under veien, 

som er ca. 10 m bred. Dette vil gi en stor økning i produksjonen i Øyrabekken. Ettersom gyting i 
Hellandselva og andre bekker i dag fyller Opsangervatnet med aure vil tiltaket likevel ha liten 

betydning for ungfiskproduksjonen i vassdraget som helhet. Hovedgevinsten med tiltaket er dermed 

gjenoppretting av bekkens naturtilstand. 

 
I bekk A foreslås det å fjerne de store steinhellene som er lagt i bunn flere steder. Dette vil øke 

ungfiskproduksjonen i bekken, men ha liten betydning for vassdraget som helhet. Som for Øyrabekken 

vil hovedgevinsten med tiltaket være gjenoppretting av bekkens naturtilstand. 
 

I tillegg foreslås det å gjenopprette kantvegetasjonen der denne mangler langs bekk A, bekk B og 

Øyrabekken. Aktiv gjenoppretting (planting av trær) vil medføre en viss kostnad, mens passiv 
gjenoppretting (å la elvebreddene gradvis gro igjen) vil være gratis, og kun kreve kommunikasjon og 

eventuelt kontroll med grunneiere. Også dette tiltaket vil ha liten innvirkning på ungfiskproduksjonen i 

vassdraget som helhet, men vil bidra til gjenoppretting av naturtilstanden i de aktuelle bekkene. 

 
Tabell 22.6. Liste over foreslåtte tiltak i Hellandsvassdraget i prioritert rekkefølge, med estimert 

kostnad og effekt på ungfiskproduksjonen i vassdraget som helhet. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad  
(x 1000 kr) 

Effekt 
(%) 

Foss ved sjø Restaurering av trapp 275-350   > 100* 

Hellandselva Økt minstevannføring     0** < 30 

Opsangervatnet Bestandsovervåking med storruse       0***   0 

Øyrabekken Endring av rør 100-1000 ~0 

Bekk A Fjerning av steinheller 10-100 ~0 

Bekk A, bekk B, Øyrabekken Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-100 ~0 
*Usikkert grunnet manglende data om dagens situasjon 

**Det forutsettes at utgifter forbundet med tiltaket dekkes av regulanten. 

***Forutsetter at fiskeforening/grunneiere vil videreføre nåværende dugnadsarbeid 
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23  BLÅELVA 
 
Blåelva ligger innerst i Matrefjorden i Kvinnherad kommune. Vassdraget hadde et stort nedbørfelt opp 

til Folgefonna i vest (nr. 042.Z; 163,61 km²), men ble regulert i flere trinn i perioden 1947-1953. I dag 

er samtlige delfelt med unntak av 042.A (10,01 km²) overført til Blåfalli kraftverk i Vik. Restfeltet har 
flere små innsjøer, hvorav Hølen og Midthølen (begge 0,06 km²) er de største. Det er ingen 

minstevannføring i Blåelva, men sporadiske overløp fra demningen i Fjellhaugvatn gir økt vannføring 

i elven (Riise mfl. 2001). Middelvannføring i Blåelva i uregulert tilstand er 21,376 m³/s, mens 

middelvannføring i dag er 0,851 m³/s.  
 

Tabell 23.1. Vassdragsbeskrivelse av Blåelva. Feltareal er oppgitt uten fraførte delfelt. 

Nr Feltareal 
(km²) 

Høyeste 
(moh.) 

Middel- 
vannf. (m³/s) 

Anadrom 
lengde (m) 

Anadromt 
areal (m²) 

042.Z 10,01 930 0,851* 1250  54383** 
*Fra (http://atlas.nve.no). Middelvannføring er tidligere beregnet til 1,2 m³/s (Riise mfl. 2001). 

**Elveløpet vil svært sjelden være fullt grunnet kraftig regulering. 
 
Blåelva nedstrøms Fjellhaugvatn er karakterisert som en svært kalkfattig og klar elv av liten-middels 

størrelse (Vann-nett 20.02.2013). Det er registrert påvirkninger i form av sur nedbør og 

vannkraftregulering, og samlet tilstand for vannforekomsten er vurdert som “svært dårlig”. 
 

Anadrom strekning er 1250 m fra sjøen til en bratt foss som hindrer oppgang av fisk. Det ble i 

forbindelse med en konsekvensutredning i 2001 gjort en bonitering av elvens anadrome del (Riise mfl. 

2001). Det ble da vurdert at elven generelt har gode oppvekstområder for fisk, men lite egnede 
gyteområder. Elven har heller ingen sidebekker på anadrom strekning.  

Figur 23.1. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre i Blåelva. Vurdering av 

elvesegmentene er gitt i tabell 23.4. 

 

http://atlas.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=NVEAtlas
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Det er ikke sannsynlig at Blåelva har hatt en stedegen laksestamme, og en eventuell stamme regnes i 

dag uansett som utdødd (Johnsen mfl. 2007). Elven har imidlertid en sjøaurestamme, og mellom 1977 

og 1987 viser fangststatistikken en årlig fangst som varierte mellom 1 og 600 individer. I perioden 
1982 til 1987 varierte årlig sjøaurefangst imidlertid mellom 10 og 24 individer (snittvekt på 1,5 til 3,0 

kg). Det er grunn til å tro at fisk fanget i fjorden er tatt med i fangststatistikken for Blåelva, i alle fall 

før 1982 (Nordland 1983; Gerd Skålnes pers. medd.). Sjøaurebestanden er i dag karakterisert som 
“redusert” som følge av vassdragsregulering (Lakseregisteret 20.02.2013). 

 

 

VANNKVALITET 

I mai 2001 ble det tatt en vannprøve i Blåelva (Riise mfl. 2001). Det ble ikke påvist forhøyede verdier 

av tungmetaller eller næringssalter, og vannkvaliteten virket å være god for laksefisk. Kalsium-
innholdet var 0,83 mg/l, hvilket bekrefter at elven er svært kalkfattig. En vannprøve tatt 14. oktober 

2012 indikerer også gode vannkjemiske forhold i elven, med en pH på 6,2, som tilsvarer 

tilstandsklasse “god” (SFT 97:04). Verdiene er ellers i overensstemmelse med karakteriseringen i 
Vann-nett. 

 

Tabell 23.2. Vannkjemi i Blåelva. 

Dato Surhet 

pH 

Kalsium 

 (mg Ca/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Temperatur 

(°C) 

14.10.12 6,2 0,62 12 6,8 

 

Det er tidligere gjort vannkjemiske målinger i tre vann i Blåelvas opprinnelige nedbørfelt. Målinger i 
Urdabotnvatnet i 1995 viste en pH på 5,37, mens målinger i Reikavatnet og Grønlitjern i 1995 og 1996 

viste en pH mellom 5,84 og 6,03 (Kålås & Johnsen 1995; Hellen mfl. 1996). Samtlige tre innsjøer ble 

karakterisert som “svært kalkfattige”. Ettersom mengden sur nedbør over Vestlandet generelt har gått 

ned siden 1990-tallet er det grunn til å tro at disse innsjøene har noe høyere pH i dag. 

 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Vannkraftsregulering er i dag den klart største påvirkningen på Blåelva. Middelvannføringen er 

omtrent 5 % av den opprinnelige, og det renner tidvis svært lite vann i elven. Vanndekt areal er derfor 
betydelig redusert, og vannet sildrer til tider mellom store steinblokker og rullesteiner i et bredt, delvis 

tørrlagt elveløp. 

 
Overløp fra Fjellhaugvatn gir episoder med høy vannføring i Blåelva (Riise mfl. 2001), og det er 

mulig at dette vil bidra til utspyling av finsubstrat og gytegrus. Regulanten (SKL Produksjon AS) 

justerer driften i forhold til forventet nedbørsmengde, og overløp vil derfor kun forekomme ved 
ekstremnedbør utover det som er forhåndsvarslet (Erling Otterlei, pers. medd.). Dette skjer sporadisk, 

men ikke hvert år. 

 

Morfologiske inngrep 
Bortsett fra de hydrologiske endringene i vassdraget er Blåelva stort sett upåvirket. Kantvegetasjonen 

langs vestre bredd nederst mot sjøen virker å være noe nedbeitet, mens vegetasjonen er uberørt langs 

resten av elven. Trær og busker står likevel mange meter unna vannet, ettersom elven tidligere har 
gravd ut et bredt elveløp som i dag består av store steiner. Kantvegetasjonen har dermed i dag liten til 

ingen verdi for fisk med tanke på skjul og nedfall av insekter. 
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Tabell 23.3.Fysiske inngrep med økologisk betydning i % av elvelengden, og samlet morfologisk status 

i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Lengde (m) Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. Status 

1250 0 0 0-5 ≤ 10 ≤ 10 svært god 

 

A) Blåelva 250 m ovenfor flomålet 

 

B) Gytegrus 

 
C) Nederste kulp 

 

D) Øverst på anadrom strekning 

 

Figur 23.2. A) Overgang mellom sakteflytende område og stryk 200-250 m ovenfor flomålet. B) 
Flekker med gytegrus ca. 120 m ovenfor flomålet. Flekkene er små, men dette er likevel blant elvens 
beste gyteområder. C) Nederste kulp av betydning i Blåelva, ca. 250 m ovenfor flomålet. D) Øverste 

del av anadrom strekning, sett fra omtrentlig posisjon for vandringshinderet. 
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HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

Det anadrome elvearealet er på ca. 54 000 m², men på grunn av omfattende regulering er mye av 
elveløpet stort sett tørt. Mesteparten av elven er kategorisert som “stryk”, med to dypere kulper som 

karakteriseres som “renne”. I tillegg er det noen dypere standplasser for fisk i strykområdene like 

nedstrøms vandringshinderet. 
 

Det er svært lite egnet gytegrus i elven. Kun noen få steder ble det observert mindre flekker av grus av 

egnet størrelse, for eksempel umiddelbart nedstrøms enkelte store steinblokker. Som oppvekstområde 

er stort sett hele anadrom strekning imidlertid godt egnet, med mye skjul mellom steiner av ulike 
størrelser. Det er også gode standplasser for gytefisk i kulpene, men kantvegetasjonen står for langt 

unna vannkanten til å gi skjul for fisk. 

 

Tabell 23.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i Blåelva. Segmentene er 
avmerket i figur 23.1. 

Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

1 Stryk 2 2 1 5 dårlig 8020 

2 Renne 2 2 1 5 dårlig 1295 

3 Stryk 2 2 2 6 dårlig 568 

4 Renne 2 2 1 5 dårlig 726 
5 Stryk 3 2 1 6 dårlig 1919 

6 Stryk 4 2 1 7 moderat 24586 

Totalt  3,3 2,0 1,0 6,3 moderat 54384 

 

Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

Mangel på egnet gytegrus er i dag en viktig flaskehals for ungfiskproduksjonen i Blåelva. Redusert 

vanndekt areal vil også være en viktig flaskehals, spesielt fordi flere av de få gytegrusflekkene i elven 
trolig tørrlegges i tørkeperioder. 

 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Det ble i 2001 elektrofisket på tre stasjoner på anadrom strekning, samt én stasjon like ovenfor 

anadromt vandringshinder (Riise mfl. 2001). Det ble fanget totalt 37 aure, og minst fem årsklasser av 
aure var representert i materialet. 19 av aurene var årsyngel. Gjennomsnittlig tetthet av aureunger ble 

beregnet til 13,3 individer per 100 m², som tilsvarer tilstandsklasse “dårlig” til “svært dårlig” for både 

årsyngel og eldre ungfisk. På stasjonen ovenfor anadrom strekning ble det kun fanget to aurer, og 
sammen med aldersfordelingen i materialet tyder dette på at stasjonær aure utgjør en liten andel av 

bestanden på anadrom strekning. Det ble også fanget totalt 5 laksunger, med en gjennomsnittlig tetthet 

på 1,9 individer per 100 m². 
 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 
Vurdering av Blåelva, vann-ID 042-21-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “dårlig” status grunnet vannkraftsregulering 

 Morfologiske påvirkninger har “svært god” status  

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 

Slipp av minstevannføring fra Fjellhaugvatn vurderes som det viktigste tiltaket for å øke 
ungfiskproduksjonen i Blåelva. En minstevannføring i samme størrelsesorden som dagens 

middelvannføring vil gi en betydelig økning i vanndekt areal i tørre perioder, og større områder vil 

dermed være egnet for gyting. Eventuelt kan behovet for minstevannføring vurderes ved å kartlegge 
vanndekt areal i elven ved ulike vannføringer. 

Det er lavere temperatur og høyere turbiditet i Fjellhaugvatn enn i Blåelva i dag, ettersom vann fra det 
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sterkt brepåvirkede Blådalsvatnet føres i tunnel til Fjellhaugvatnet. Målinger i Blåelva og i 

kraftverkskanalen nedstrøms Fjellhaugvatnet i april 2001 viste en turbiditet på henholdsvis 0,1 og 1,3 

(Erling Otterlei pers. medd.). Innblanding av dette vannet vil dermed gi kaldere vann med høyere 
innhold av leire i Blåelva, hvilket kan bidra til lavere tettheter av ungfisk (Sægrov & Urdal 2007; 

Gabrielsen mfl. 2011). Vannet vil imidlertid varmes opp en del på strekningen mellom Fjellhaugvatnet 

og anadrom del av Blåelva. Det vil derfor være nødvendig å veie de positive effektene av økt vanndekt 
areal mot de negative effektene av endring i temperatur og turbiditet, og en slik vurdering må inngå i 

en grundig forundersøkelse. Vår foreløpige vurdering er uansett at mer vann vil ha en positiv effekt på 

bestanden av sjøaure i vassdraget, spesielt om det relativt sjelden blir nødvendig å slippe det turbide 

vannet fra Fjellhaugvatnet i Blåelva i vekstsesongen for ungfisk. 
 

Det foreslås i tillegg utlegging av gytegrus i elven. Dagens mangel på gytegrus skyldes høy vannføring 

før regulering, men kanskje også noe utspyling ved flom i nyere tid. Det vil derfor være 
hensiktsmessig å gjøre et forsøk med utlegging av gytegrus to til tre steder, med oppfølgende 

undersøkelser for å se om grusen blir liggende gjennom en flom. Grus bør plasseres på arealer som er 

vanndekt hele året, med strømfart mellom 0,2 og 0,8 m/s. Grusbanken bør være minst 30 cm tykk, og 
dekke et areal på minst 1 m² (Pulg mfl. 2011). Utplassering av større steiner på sidene og like 

oppstrøms av grusbanken vil virke stabiliserende, og vil trolig være spesielt viktig i flomelver som 

Blåelva. For type og størrelse av grus henvises det til Pulg mfl. (2011). Effekten av dette tiltaket vil 

også bli forsterket av slipp av minstevannføring i elven, da dette vil øke arealet hvor gytegrus vil være 
tilgjengelig for fisk. 

 

Tabell 23.5. Liste over foreslåtte tiltak i Blåelva i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad og effekt 

på ungfiskproduksjonen. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

(%) 

Fjellhaugvatn Slipp av minstevannføring   0* > 100 

Blåelva Utlegging av gytegrus 10-50 30-100 
*Det forutsettes at utgifter forbundet med tiltaket dekkes av regulanten. 
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24  FJÆRAELVA 
 
Fjæraelva (Dalelva) ligger innerst i Åkrafjorden i Etne kommune, og er nedre del av Dalelvvassdraget. 

Rullestadvatnet (0.80 km², 97 moh.) er den største innsjøen i nedbørfeltet, og i overkant av 60 % av 

feltet ligger over tregrensen. Anadrom strekning er 880 m lang til Kvernhusfossen, og det er ingen 
sideelver på anadrom strekning. 

 

Fjæraelva karakteriseres som middels-liten, svært kalkfattig og klar. Samlet miljøtilstand for elven er 

vurdert som “dårlig” som følge av påvirkning fra lakselus og rømt oppdrettslaks (Vann-nett 
05.03.2013). Sjøaurebestanden i elven er vurdert som “spesielt hensynskrevende” på grunn av lakselus 

i fjorden, mens bestandstilstanden for laks er vurdert som “svært dårlig” på grunn av lakselus og rømt 

oppdrettslaks (Lakseregisteret 05.03.2013). 
 

Tabell 24.1. Vassdragsbeskrivelse av Fjæraelva (nedre del av Dalelvvassdraget). 

Nr Feltareal 
(km²) 

Høyeste 
(moh.) 

Middel- 
vannf. (m³/s) 

5-persentil 
sommer 

5-persentil 
vinter 

Anadrom 
lengde (m) 

Anadromt 
areal (m²)  

042.3A 107,3 1399 10,108 1,749 0,354 880 23 234 

 

Det er tall i fangststatistikken fra Fjæraelva de fleste år siden 1970. Fra 1994 til 2010 var 

gjennomsnittlig fangst av sjøaure og laks henholdsvis 18 og 45 individer per år. Elven var stengt for 
fiske i 2011, men ble gjenåpnet i 2012. Det ble da fisket 5 sjøaure og 12 laks. Største registrerte fangst 

av sjøaure var i 1997, med 39 individer. 

 

 

VANNKVALITET 

Vannkvaliteten i vassdraget har blitt undersøkt en rekke ganger siden 1981 (sammenfattet i Johnsen 
mfl. 2010). Sommeren 1987 ble det målt en pH på 5,5 i Fjæraelva, men bortsett fra dette har samtlige 

målinger i elven hatt en pH på 5,7 eller bedre. Målingene er tatt ved ulike tider på året, og 

gjennomsnittlig pH for samtlige målinger i perioden 1981 til 2009 har vært 6,4. I Rullestadvatnet har 
samtlige målinger vist pH på 5,8 eller bedre. Mengden labilt aluminium har ikke vært på et nivå som 

har vært skadelig for fisk (Johnsen mfl. 2010). Dalelvvassdraget ble frem til rundt år 2000 noe kalket 

ulike steder, i hovedsak oppstrøms Rullestadvatnet (Johnsen mfl. 2010). 

 
Vannprøver fra Rullestadvatnet i november 2009 viste forhøyede verdier av kobber, som under gitte 

omstendigheter kan være giftig for fisk (Åtland 2010). En ny vannprøve tatt i elven nedstrøms 

Rullestadvatnet 3. november 2010 hadde imidlertid et kobberinnhold under deteksjonsgrensen på 2 
µg/l (Åse Åtland, NIVA, pers. medd.). 

 

Tabell 24.2. Vannkjemi i Fjæraelva september 2012. 

Elv Dato Surhet 

pH 

Kalsium 

(mg Ca/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Fjæraelva 19.09.2012 6,2 0,53 18 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 
Bergstø kraftverk utnytter et fall i Stølselva, som er en sideelv til Dalelva. Bortsett fra dette er det ikke 

registrert noen hydrologiske inngrep i vassdraget. 
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Morfologiske inngrep 

I anadrom del av Fjæraelva er bankene forbygd som flomsikring i yttersvingene, men elven er ikke 

utrettet. Kantvegetasjonen er stort sett intakt på hele strekket, og det er ikke gjort synlige inngrep i 
elvebunnen. 

 
Figur 24.1. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre i Fjæraelva. Vurdering av 

elvesegmentene er gitt i tabell 24.4. 



 
Rådgivende Biologer AS 2013 213 Rapport 1781 

 

Tabell 24.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 

og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

Fjæraelva 880  0 0 20-50 10-20 ≤ 10 moderat 

 

A) Nedenfor flomålet 

 

B) Strykområde ved øverste veibro 

 
C) Gyteområde ved øverste veibro 

 

D) Kvernhusfossen 

 
E) Stryk mellom Håfossen og Kvernhusfossen 

 

F) Håfossen 

 
Figur 24.2. A) Fjæraelva nederst. Elven har god strømfart, men saltvann renner inn langs bunn ved 
flo. B) Fjæraelva sett fra øverste veibro på anadrom strekning. Elven er stri og grov. C) Brekk med 

gytegrus like nedstrøms øverste veibro på anadrom strekning. D) Kvernhusfossen, som er anadromt 

vandringshinder i Fjæraelva.  E) Strykområde som vil være tilgjengelig for sjøaure og laks ved 
bygging av trapp i Kvernhusfossen. F) Håfossen, hvor fisk vil stanse om det bygges trapp i 

Kvernhusfossen. 
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HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUKSJON 

De nederste 350 meterne ovenfor nederste veibro over Fjæraelva er saltvannspåvirket ved flo. 
Anadrom strekning fra flomålet til Kvernhusfossen er 880 m, og det anadrome elvearealet er på 23 234 

m². Hele elven er kategorisert som “stryk”, men har enkelte dypere kulper med relativt høy strømfart. 

Det er god vanddybde med gode standplasser stort sett hele veien, og elven har gode oppvekstområder 
for ungfisk. Substratet i de aktuelle gyteområdene består imdlertid i hovedsak av stein og grov grus, og 

sammen med relativt høy strømfart medfører dette at Fjæraelva egner seg bedre for laks enn for 

sjøaure. 

 
Habitatsbeskrivelser av ulike elvesegment i Fjæraelva er vist i tabell 24.4. 

 

Tabell 24.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i Fjæraelva. Segmentene er 
avmerket i figur 24.1.  

Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

1 Stryk 2 3 3 8 moderat 5 275 

2 Stryk 3 3 4 10 god 6 891 

3 Stryk 4 3 3 10 god 11 068 

Totalt 
 

3,2 3,0 3,3 9,5 god 23 234 

 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Det er ved flere anledninger utført ungfiskundersøkelser i Fjæraelva. I 1982 ble det fanget 21 aure og 0 
laks ved elektrofiske på et 650 m² stort område, som ga en estimert tetthet på 5 aure per 100 m² 

(Nordland 1983). I 1991 ble det estimert en tetthet av aure på 28 og 116 per 100 m² henholdsvis 250 

og 750 m fra utløpet til fjorden (Åtland & Kambestad 1992), mens det bare ble fanget totalt 6 ungfisk 

av laks. I 1995 elfisket Kålås mfl. (1996) på tre stasjoner, og fant en gjennomsnittlig tetthet av aure på 
16 per 100 m². Det ble da fanget totalt 7 ungfisk av laks. 

 

I 2010 ble det elektrofisket både ovenfor og nedenfor Kvernhusfossen (Johnsen mfl. 2010). Det ble 
kun overfisket én gang, og tettheter kunne derfor ikke estimeres, men det ble fanget svært få individer 

av både aure og laks. Thorstad mfl. (2010) elfisket i 2009 på en stasjon mellom Kvernhusfossen og 

Håfossen, og på en stasjon mellom Håfossen og Rullestadvatnet. Det ble estimert en tetthet på 4 aure 
per 100 m² ved førstnevnte stasjon, og 26 aure per 100 m² ved sistnevnte stasjon. 

 

I sum har det over tid vært lave tettheter av ungfisk av aure i Fjæraelva. Unntaket er undersøkelsen 

utført i 1991, da det var gode tettheter spesielt øverst på anadrom strekning (Åtland & Kambestad 
1992). I tillegg har det ved samtlige kjente undersøkelser blitt fanget svært lite laksunger. Det er uvisst 

hvorfor det over tid har vært lave tettheter av ungfisk i Fjæraelva. 

 

Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

Det er funnet til dels svært lite ungfisk av både aure og laks i Fjæraelva, og fangstene av sjøaure har 

historisk sett vært lave. Det har siden 1993 blitt fisket mer laks enn sjøaure i elven hvert eneste år, men 

tettheten av laksunger har likevel vært så lav at interspesifikk konkurranse neppe kan ha begrenset 
sjøaureproduksjonen. De fleste laksene som fanges i elven antas derfor å være feilvandret. Det er i dag 

ikke kjent hvorfor produksjonen av laks er så liten i Fjæraelva, og det er ikke umulig at eventuelle 

ukjente faktorer som begrenser lakseproduksjonen også påvirker sjøaureproduksjonen i elven. 
Vassdragets vannkvalitet er ikke godt nok undersøkt i så måte. 

 

Fjæraelva er uansett relativt stri, og substratet domineres av stein og grov grus. Det er derfor mulig at 
den viktigste begrensningen på sjøaureproduksjonen i elven er mangel på egnede gyteområder. 
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VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Vurdering av Fjæraelva, vann-ID 042-141-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god”, men bør undersøkes over nærmere 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status på grunn av forbygning av bankene 

 Habitatforholdene for fisk er “gode” 

 Tettheten av ungfisk er trolig “svært dårlig” til “dårlig” 

 

Det foreslås å bygge en fisketrapp i Kvernhusfossen. Dette vil åpne for oppvandring til Håfossen, og 
anadrom strekning utvides dermed med rundt 400 m. I svingen like oppstrøms Kvernhusfossen renner 

elven stritt og delvis over sva, men derfra og opp til hølen nedfor Håfossen er det rundt 300 m med 

godt habitat for laksefisk. Elven er imidlertid også her relativt stri, men sjøaure vil likevel kunne gyte 

en del steder på denne strekningen. Relativt sett vil dette kunne føre til en betydelig økning i 
ungfiskproduksjonen i vassdraget, men dagens lave produksjon av sjøaure per areal tatt i betraktning 

vil effekten av tiltaket være relativt beskjeden i forhold til kostnadene. 

 
NVE ga i 1998 Etne kommune løyve til bygging av trapp i Kvernhusfossen, og det forelå da en skisse 

over den planlagte trappen. På grunn av store kostnader og manglende finansiering ble tiltaket ikke 

gjennomført (Erik Kvalheim, pers. medd.). 
 

Tabell 24.5. Liste over foreslåtte tiltak i Fjæraelva i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad og 
effekt på sjøaureproduksjonen for vassdraget. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt (%) 

Kvernhusfossen Fisketrapp 300-1000 5-20 
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25  MELANDSELVA 
 

Melandselva ligger i Osvåg i Etnefjorden. Det er ingen innsjøer i nedbørfeltet, og ca. 80 % av feltet 

ligger under tregrensen. Anadrom del av vassdraget renner gjennom et jordbrukslandskap, mens 
mesteparten av nedbørfeltet er dekket av skog. Melandselva er 420 m lang til anadromt 

vandringshinder, og det er ingen sidebekker på anadrom strekning. 

 

Tabell 25.1. Vassdragsbeskrivelse av Melandselva. 

Nr. Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

041.43 3,2 609 0,190 0,017 0,034 420 2220 

 

 

VANNKVALITET 

Det er ikke registrert data for Melandselva i Vannmiljø. En vannprøve tatt 19. september 2012 

indikerer gode vannkjemiske forhold for aure. Elven var noe humøs (44 mg Pt/l), men dette må sees i 

sammenheng med at det var relativt høy vannføring på prøvetakingstidspunktet. Elven framstår i dag 
som ren og lite forurenset.  

 

Tabell 25.2. Vannkjemi i Melandselva. 

Elv Dato Surhet 

pH 

Kalsium 

 (mg Ca/l) 

Fargetall 

(mg Pt/l) 

Melandselva 19.09.2012 6,3 1,13 44 

 
 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Det er ikke registrert noen hydrologiske inngrep i vassdraget. 

 

Morfologiske inngrep 
Elven er stedvis forbygd på begge sider i de nederste 180 meterne. Forbygningene består av grov stein, 

og har ikke medført noen betydelig endring i elvens strømfart. Elveløpet er ikke utrettet, og 

kantvegetasjonen er stort sett intakt langs hele elvens anadrome del. 
 

Elven deler seg i to løp nedenfor bilveien like ovenfor anadromt hinder, og en steinmur som står igjen 

fra et gammelt kvernhus strekker seg tvers over begge løpene. Muren er bygget på kanten av et lite 
fjellplatå, og elven renner i begge løpene utfor et fall på > 1 m ved muren (figur 25.3). Det ser ut til at 

fallene i hovedsak er naturlige, men det er mulig at muren har bygget fallet noe høyere enn 

opprinnelig. I det østre løpet er det ikke dypt nok under fallet til at fisk kan ta fart, og oppvandring er 

definitivt umulig. I det vestre løpet er det noe mer vanndyp under fallet, og det kan ikke utelukkes at 
fisk enkelte ganger klarer å vandre forbi. Det ble imidlertid ikke funnet fisk oppstrøms dette punktet 

ved elektrofiske 19. september 2012. 

 

Tabell 25.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 
og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 
(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 
Status 

Melandselva 420  0 0 20-50 ≤ 10 ≤ 10   god* 

*Morfologisk status for elver hvor 20-50 % av bankene er forbygd skal i henhold til vannforskriften (DV 2009) gis 
“moderat” morfologisk status. Ettersom forbygningene i Melandselva har relativt liten innvirkning på strømfart og 
morfologisk mangfold settes status likevel etter en skjønssmessig vurdering til “god”. 
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Figur 25.1. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og elektrofiskestasjoner i 
Melandselva i Etnefjorden. Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 25.4. 
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HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

Totalt anadromt elveareal i Melandselva er på ca. 3 600 m². De nederste 70 meterne av elven er 
relativt flate, med noe gytemuligheter. De neste 150 meterne oppover er det såpass stritt at det i 

hovedsak ikke er noen egnede gyte- eller oppvekstområder. Omtrent 210 m fra utløpet er det et bratt 

strykparti som trolig ikke kan passeres på lav vannføring, men det ble observert godt med fisk ovenfor 
dette punktet ved feltundersøkelsen 19. september 2012. 

 

Rundt 230 m ovenfor utløpet ligger en høl med flotte gytemuligheter. Derfra opp til vandringshinderne 

ved restene etter kvernhuset er elven stri og bratt, og dermed dårlig egnet for gyting og oppvekst av 
fisk. 

 

A) Nederst mot sjøen 

 

B) Strykparti 

 
C) Bratt stryk 

 

D) Gyteområde 

 

Figur 25.2. A) Strykområde nederst mot sjøen. Kun sporadiske gytemuligheter i dette området. B) 
Strykparti ca. 150 m ovenfor utløpet. C) Bratt strykparti ca. 210 m ovenfor utløpet. Kun passerbart på 

relativt høy vannføring. D) Høl med gyteområde ca. 230 m ovenfor utløpet. Her ble det observert ca. 
10 gytefisk og relativt mye ungfisk ved feltundersøkelsen 19. september 2012.  

 

Tabell 25.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i Melandselva. Segmentene er 

avmerket i figur 25.1. 

Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

1 Stryk 2 3 4 9 god 382 

2 Stryk 2 2 4 8 moderat 881 

3 Gyteområde 4 4 4 12 svært god 90 

4 Stryk 3 2 3 8 moderat 866 

Totalt  2,5 2,3 3,6 8,3 moderat 2220 
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Mellom de antatte vandringshinderne og bilveien ovenfor ligger et meget fint gyteområde. Ovenfor 

veien blir elven igjen stri, men oppvandring er uproblematisk frem til et ca. 1 m høyt fall 200 m 

ovenfor vandringshindrene ved det gamle kvernhuset. Videre oppover renner elven roligere, og det er 
store områder med gode gytemuligheter flere hundre meter oppover. 

 

A) Vandringshinder i østre løp 

 

B) Vandringshinder i vestre løp 

 
 C) Gyteområde ovenfor vandringshinder 

 
 

Flaskehalser for produksjon av laksefisk 

Melandselva har relativt små gyteområder og oppvekstområder i forhold til elvens lengde. Produktivt 
areal er dermed en naturlig begrensing for etablering av en stabil, stedegen bestand i elven. 

 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Kvalitatitvt elektrofiske ble utført i gyteområdet ca. 230 m oppstrøms Melandselvas utløp, samt i 
gyteområdet like oppstrøms anadromt vandringshinder 19. september 2012. Vannføringen var noe 

høy. I gyteområdet på anadrom strekning ble det fanget bra med ungfisk; i hovedsak ett- og toåringer. 

Det ble også fanget og observert rundt 10 sjøaure på 30 til 50 cm. I gyteområdet ovenfor anadrom 

strekning ble det ikke fanget eller observert fisk ved elektrofisket. 
 

Det er sannsynligvis god produksjon av sjøaure i hølen 230 m oppstrøms utløpet, og relativt liten 

produksjon på resten av anadrom strekning. Ungfisk vil spre seg nedover fra nevnte høl, men 
spredning oppover vil være vanskelig på grunn av bratte stryk. 

 

 

 

 

Figur 25.3. A) Vandringshinder i elvens 
østre løp ved restene etter det gamle 

kvernhuset. B) Sannsynlig vandringshinder 
i elvens vestre løp. Fallet er minst 1 m høyt, 

og det er begrenset vanndyp like nedenfor 

fossen. C) Fint gyteområde like oppstrøms 

vandringshindrene. 
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VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Melandselva har vann-ID 041-31-R, som er en felles ID for hele Etnefjordens bekkefelt. 

 

Vurdering av Melandselva, del av vann-ID 041-31-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger vurderes å ha “god” status 

 Habitatforholdene for fisk vurderes å være “moderate” 

 Tettheten av ungfisk er trolig “svært dårlig” til “god” i ulike deler av elven 

 

Det foreslås å bygge en fisketrapp i det vestre løpet ved restene etter kvernhuset. Dette vil gi sjøaure 

tilgang på nye ca. 200 m med elv, som inkluderer det fine gyteområdet nær bilveien like ovenfor, samt 
enkelte mindre flekker med gytegrus her og der. Det foreslås også at man samtidig bygger en trapp 

ved det ca. 1 m høye fallet rundt 200 m ovenfor dagens vandringshinder, da dette vil åpne for 4-600 

meter med godt gyte- og oppvekstareal. I begge tilfeller kan oppvandring sannsynligvis gjøres mulig 

ved å mure opp nedre del av hølen under fallet, slik at vannspeilet under fallet heves 30-50 cm. Et slikt 
trappetrinn vil være noe enklere å utforme ved det øverste av de nevnte vandringshindrene enn ved det 

gamle kvernhuset. Ettersom trappene i kombinasjon vil mangedoble elvens produksjonspotensiale, vil 

det derfor være naturlig å se de to tiltakene i sammenheng. 

 

Tabell 25.5. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Melandselva, med estimert kostnad og 
effekt på ungfiskproduksjonen. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad 
(* 1000 kr) 

Effekt 

(%) 

Anadrome vandringshindre Bygging av to fisketrapper 50-150 > 300 
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26  ONARHEIMSELVA 
 

Onarheimselva renner ut ved Onarheim på Tysnesøya. Vassdraget har vært regulert til ulike formål 

siden sent på 1700-tallet, og fungerer i dag som vannforsyning til Onarheim Bruk AS sitt 
settefiskanlegg ved utløpet i Onarheim. Anadrom strekning er kun 270 m lang, og har ingen 

sidebekker av betydning. Singelstadvatnet og Onarheimsvatnet (begge ca. 0,3 km²) er de største av en 

rekke innsjøer i vassdraget, og nærmere 70 % av nedbørfeltet ligger under tregrensen. 

 
Onarheimselva er ikke registrert som egen vannforekomst i Vann-nett, og det finnes ingen offisiell 

fangststatistikk for elven. 

 

Tabell 26.1. Vassdragsbeskrivelse av Onarheimselva. 

Nr Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

054.5 22,6 726 2,181 0,154 0,233 270 1829 

 

VANNKVALITET 

Det ble på 1980- og 90-tallet gjort vannkjemiske undersøkelser i en rekke av innsjøene i 
Onarheimselvas nedbørfelt. Målingene viste i hovedsak en pH mellom 5,5 og 6,1, og ellers gode 

vannkjemiske forhold for aure (Johnsen mfl. 1996; Vannmiljø). Unntaket var Lauvåsvatnet, hvor pH i 

1990 til 1993 stort sett lå mellom 5,0 og 5,5 (Johnsen mfl. 1996). Vann herfra utgjør imidlertid en liten 

del av den totale tilrenningen til Onarheimselva. I lys av den generelle reduksjonen i sur nedbør på 
Vestlandet de siste 10-15 årene er det i dag ingen grunn til å tro at forsuring er et problem for sjøauren 

i Onarheimselva. Elven fremstår for øvrig som ren og lite forurenset. 

 
 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Det er bygget en demning ved høydekote 24 m, hvor Onarheim Bruk AS sitt settefiskanlegg har 

vanninntak. Settefiskanleggets vanninntak har en slukeevne på 10 m³/min (ca. 167 l/s), men 

vannforbruket varierer med sesong og biomasse i anlegget. Onarheimsvatnet er demmet opp og brukes 
som reguleringsmagasin, men i svært tørre perioder kan det likevel være behov for mer vann enn 

tilgjengelig i settefiskanlegget. Elvestrekningen nedenfor vanninntaket vil i slike perioder kunne gå 

helt tørr. Det er ingen krav til minstevannføring i elven. 
 

Det er også vannuttak fra en kum på elvens vestre bredd ca. 40 m ovenfor broen, men omfanget av og 

formålet med dette uttaket er ikke kjent. 
 

Morfologiske inngrep 

Anadrom strekning avgrenses i dag av demningen ved vanninntaket til settefiskanlegget. Denne er 

bygget på kanten av et naturlig fall på 3-4 m, og det er usikkert om fisk kunne passere denne fossen 
før elven ble demmet opp. Ovenfor demningen er det 30-40 m til en ny foss som uansett vil hindre 

oppvandring, og strykpartiet mellom fossene er for bratt til at sjøaure og laks kan gyte der. 

 
Onarheimselvas banker er murt opp med stor stein i de nederste 120 meterne mot flomålet. 

Forbygningene reduserer det morfologiske mangfoldet, slik at det er noe mindre skjul for ungfisk 

langs breddene enn i naturtilstanden. Det er også mulig at forbygningene gjør elven noe striere enkelte 
steder enn den var opprinnelig. 

 

Kantvegetasjonen er kraftig redusert i det forbygde området av elven. Videre oppover mot 

vandringshinderet er vegetasjonen imidlertid intakt. 
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Broen over elven nederst støtter seg på en betongpilar midt i elven, og elveløpet er støpt i betong på 

ene siden av pilaren. Bortsett fra dette er det ingen synlige inngrep i elvebunnen på anadrom strekning. 

 
Tabell 26.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 

og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

Onarheimselva 270  ≤ 10 ≤ 10 20-50 40-60 ≤ 10 dårlig 

 

 
Figur 26.1. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og vannuttak i Onarheimselva. 
Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 26.4. 

 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

De nederste 120 meterne av Onarheimselva er relativt stri, med en del standplasser rundt store steiner. 

Det er ingen utpregede gyteområder, men trolig små flekker med gytegrus mellom steinene her og der. 

Lenger oppe er elven svært stri, i hovedsak uten egnet gytehabitat. 
 

Elvens bratte, forbygde banker gir relativt dårlig skjul for ungfisk. De beste oppvekstområdene ligger i 

elvens nederste 120 meter, der det er noe mindre stritt enn lenger oppe. 
 

Habitatsbeskrivelser av ulike elvesegment i Onarheimselva er vist i tabell 26.4. 
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Tabell 26.3. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i Onarheimselva. Segmentene er 
avmerket i figur 26.1.  

Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

1 Stryk 2 2 2 6 dårlig 232 

2 Stryk 2 2 3 7 moderat 468 

3 Stryk 3 2 3 8 moderat 1129 

Totalt 
 

2,6 2,0 2,9 7,5 moderat 1829 

 

A) Nederst i Onarheimselva 

 

B) Ved broen 

 
C) Forbygning ovenfor broen 

 

D) Ca. 120 m fra utløpet 

 
E) Bratt stryk 160 m fra utløpet 

 

F) Vandringshinder 

 

Figur 26.2. A) Onarheimselva ved utløpet i sjøen. Dette er elvens roligste parti. B) Broen over 
Onarheimselva. Elveløpet til venstre i bildet er plastret i et kort strekk under broen. C) Strykparti 

ovenfor broen, med høy forbygning til høyre i bildet. D) Strykparti ca. 120 m ovenfor utløpet. E) 

Strykområde ca. 160 m ovenfor utløpet. Elven er her for bratt for gyting. F) Vandringshinderet i 
Onarheimselva, i form av en foss med demning. Onarheim Bruk AS sitt settefiskanlegg har vanninntak 

ovenfor fossen, og vannledningen sees nederst i bildet. 
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UNGFISKPRODUKSJON 

Anadrom strekning i Onarheimselva ble elektrofisket av Rådgivende Biologer AS ved middels 
vannføring 20. november 2010. Et område på ca. 80 m² like ovenfor veibroen ble avfisket. Dette 

området er karakterisert som “stryk”, med habitatverdi 7. 

 

Totalt ble det fanget 5 aure og 10 laks. Blant aurene var det 2 ettåringer og 3 toåringer, mens det kun 
ble fanget ettåringer av laks. Ingen av laksungene så ut til å være rømt laks fra settefiskanlegget. 

Fangsten gir en estimert tetthet på 10,1 aure og 20,2 laks per 100 m². Den totale tettheten på 30,3 

individer per 100 m² tilsvarer tilstandsklasse “god” til “svært god” for ungfisk på 1 år eller mer. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Det ble ikke fanget årsyngel, og tettheten av årsyngel kommer derfor i tilstandsklasse “svært dårlig”.  

Mangelen på årsyngel tyder på at rekrutteringen i Onarheimselva varierer fra år til år. Dette kan 

komme av at elven ikke har en stedegen bestand av sjøaure eller laks, og at fiskene som gyter her 
dermed i hovedsak er feilvandret fisk fra større vassdrag i nærheten, samt oppdrettslaks. I tillegg vil 

tørrleggingsepisoder medføre noe ulik dødelighet mellom årsklassene. Nyklekket årsyngel vil trolig ha 

høyere dødelighet enn eldre ungfisk ved kortvarig tørrlegging sommerstid, ettersom eldre ungfisk er 
mer mobile og lettere kan flytte seg til dammer med stående vann. Det er også mulig at den kalde og 

tørre perioden i februar/mars 2010 kan ha medført økt dødelighet på egg dette året, og at dette er 

årsaken til manglende fangst av årsyngel ved elektrofisket høsten 2010. 

 

Flaskehalser for produksjon av sjøaure 

Elvestrekningen opp til vandringshinderet i Onarheimselva er svært kort, og anadromt areal er for lite 

for etablering av en stabil, stedegen bestand av sjøaure eller laks. Elven har likevel potensiale til å 
produsere en del smolt av begge arter, men episodevis tørrlegging av anadrom strekning er i dag en 

åpenbar flaskehals for produksjonen.  

 
 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

Onarheimselva har ingen egen vann-ID, men regnes som en del av vann-ID 054-8-R (Tysnesøya 
bekkefelt). 

 

Vurdering av Onarheimselva, del av vann-ID 054-8-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “dårlig” status 

 Morfologiske påvirkninger har “dårlig” status 

 Habitatforholdene for fisk er “moderate” 

 Tettheten av ungfisk varierer trolig fra “svært dårlig” til “god” fra år til år  
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2010. 
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Det foreslås at det slippes minstevannføring på anadrom strekning av Onarheimselva. Ved regulering 

av vassdrag er det vanlig å foreslå en minstevannføring rundt 5-persentilen, som i Onarheimselva er 

154 l/s sommer og 233 l/s vinter. Eventuelt kan behovet for minstevannføring vurderes ved å kartlegge 
vanndekt areal i elven ved ulike vannføringer. Det gjøres oppmerksom på at slipp av minstevannføring 

vil komme i konflikt med driften av settefiskanlegget, med mindre det ved ytterligere regulering 

etableres større magasinkapasitet i Onarheimsvatnet eller andre innsjøer i vassdraget. Prisen på tiltaket 
avhenger av hvordan dette løses i praksis, men det forutsettes her at kostnadene ved eventuelle 

endringer i vassdragsreguleringen dekkes av regulanten.  

 

Tabell 26.4. Liste over foreslåtte tiltak i Onarheimselva, med estimert kostnad og effekt på 

sjøaureproduksjonen for vassdraget. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad 
(* 1000 kr) 

Effekt (%) 

Onarheimselva Minstevannføring   0* 20-50 
*Se teksten for detaljer. 
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27  ÅDLANDSVASSDRAGET 
 

Ådlandsvassdraget (nr. 044.3A) ligger ved Leirvik i Stord kommune. Frugardselva er 850 m lang fra 

fjorden opp til Ådlandsvatet (0,95 km², 2 moh.), og fisk kan vandre videre 3,5 km opp i Vatnaelva 
oppstrøms innsjøen (Kålås & Sægrov 2008). Vatnaelva har også fem sideelver/bekker med potensiale 

for sjøaureproduksjon. I tillegg renner en del mindre bekker inn i Ådlandsvatnet, hvorav kun 

Sagneselva og Lønningsbekken her er vurdert som potensielle gytebekker for sjøaure (tabell 27.1 og 

figur 27.1). Ved siden av Ådlandsvatnet er Ravatnet (0,29 km², 344 moh.) og Tysevatnet (0m41 km², 
339 moh.) øverst i vassdraget de eneste innsjøene av betydelig størrelse. Det er en del jordbruksarealer 

og noe bebyggelse langs Frugardselva og nedre del av Vatnaelva, men lenger oppe renner elven for det 

meste gjennom skog. Rundt 28 % av nedbørfeltet ligger over tregrensen. 

Frugardselva/Vatnaelva karakteriseres som liten, kalkfattig og klar, og samlet økologisk tilstand for 

elven er vurdert som “dårlig” (Vann-nett 26.04.2013). Dette begrunnes med påvirkning av rømt 

oppdrettsfisk og lakselus i fjorden. Sjøaurebestanden i Frugardselva er regnet som “truet” som følge 
av forurensning og lakselus i fjorden, mens bestandstilstanden for laks er kategorisert som “svært 

dårlig” på grunn av forurensning og innslag av rømt oppdrettslaks (Lakseregisteret 04.04.2013). 

Tabell 27.1. Vassdragsbeskrivelse av Ådlandsvassdraget (nr. 044.3A).  

Elv Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Frugardselva 31,2 718 3,157 0,190 0,396 900 12743 

Lønningsbekken 2,8 102 0,204 0,013 0,043 590 698 

Sagneselva 1,8 165 0,127 0,008 0,027 600 695 

Vatnaelva 23 718 2,588 0,156 0,269 3500 34124 

Baggabrubekken 0,7 101 0,054 0,003 0,009 610 597 

Kværnbekken 1,1 167 0,089 - - 1500 339 

Bjødnavadbekken 1,1 184 0,089 0,006 0,015 270 749 

Rongabekken 1,1 167 0,089 0,006 0,015 580 1651 

Tverrelva 4,2 520 0,455 0,028 0,052 1500 6724 

 

 

I perioden 1969-2007 var gjennomsnittleg årsfangst 26 laks (snittvekt 2,2 kg) og 88 sjøaure (snittvekt 

0,9 kg). I juni 2008 ble det ved et uhell sluppet ut ca. 500 liter 30 % lut fra Stord vannverk, som ligger 
ved Vatnaelva ovenfor anadrom strekning. All ungfisk av laks og aure på anadrom del av Vatnaelva 

døde som følge av utslippet, men sideelvene ble ikke påvirket (Kålås & Sægrov 2008). Siden 2008 har 

elven vært stengt for fiske.  

 

VANNKVALITET 

En rekke vannkjemiske undersøkelser på 1980- og 90-tallet viste pH mellom 6,5 og 7,5 og 

kalsiumkonsentrasjoner rundt 4 mg/l utløpet av Vatnaelva og utløpet av Ådlandsvatnet (Vannmiljø 

04.04.2013). Vannkvaliteten for fisk er dermed sannsynligvis god for fisk i hovedelvene. Det har ikke 

vært problemer med forsuring i anadrom del av vassdraget, men det ble målt noe lav pH i Ravatnet 
(5,5) og Tysevatnet (5,4) i 1987. 

 

I juni 2008 ble det som tidligere nevnt ved et uhell sluppet ut ca. 500 liter 30 % lut fra Stord vannverk, 
som ligger ved Vatnaelva ovenfor anadrom strekning og all ungfisk av laks og aure på anadrom del av 

Vatnaelva døde. 
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Tabell 27.2. Vannkjemi i Ådlandsvassdraget 22. april 2013. 

Sted Surhet 

pH 

Kalsium 

 (mg Ca/l) 

Kondukt. 

mS/m 

Fargetall 

mg Pt/l 

Turbiditet 

FTU 

Tot P 

µg/l 

Temperatur 

°C 

Sagneselva 7,2 40  6 2,6 12  

Vatnaelva 7,2  4,9    4,6 

Baggabrub. oppe 7,2  5,9    3,5 

Baggabrub. nede 6,2 5,7 8 25 0,6 110 3,7 

Kværnbekken 7,5  6,5    3,5 

Rongabekken 7,1  10    4,5 

Tverrelva 7,2  4,1    4,2 

 

Sagneselva var det mistanke om noe jordbruksforurensning, vannprøven fra 22. april viser at det var 

forhøyet verdi av næringsstoffer i vannet noe som trolig skyldes avrenning fra jordbruksvirksomhet 

øverst i vassdraget, svært høye verdier av kalsium indikerer det samme. Høye fosforverdier gir 

tilstandsklasse "moderat" (SFT 1997).  

Det var også mistanke om jordbruksavrenning til Baggabrubekken, her var konsentrasjonen av total 

fosfor 110 µg/l som gir tilstandsklasse "svært dårlig" (SFT 1997). Resultatet viser at det er en 

betydelig jordbruksavrenning til denne bekken. 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

 

Hydrologiske inngrep 

Oppe i Vatnaelva ligger Lundsæter kraftverk som har inntak i Vaulane, som har en liten regulering. 
Nedstrøms kraftverket ligger Stord Vassverk. Oppstrøms Vaulane ligger Tysevatnet og Aravatnet som 

begge er regulert for å sikre vannforsyningen til vannverket. Det er en avtale mellom kraftverkseier og 

Vannverket at kraftverket skal levere de vannmengdene som er nødvendig for driften av vannverket. 
Behovet i vannverket ligger rundt 150 l/s (Dag Martin Hagen, pers. medd.). I tørkeperioder er 

vannføringen i elven ned mot eller under behovet i vannverket. I slike perioder åpnes det en luke i 

vannverket som slipper ca. 1 l/s som minstevann i elven. Inngrepene vurderes å ha negativ betydning 
for fiskeproduksjonen i øvre del av Vatnaelven. 

 

Morfologiske inngrep 

For å sikre jordbrukslandet rundt Ådlandsvatnet ble vannstanden senket med ca. 1 meter på 1980-
tallet. Dette ble gjort ved å fjerne deler av bunnen i øvre del av Frugardselven. I nedre del av elven er 

det fisketrapp for oppvandrende laksefisk. Ut over dette er det ingen inngrep i elveløpet.  

I Sagneselva er det fjernet kantvegetasjon på store deler av strekningen og den er forbygd langs 
bredde på kortere partier. Ca. 3/5 opp i elven er det utplassert et gammelt stillas som brukes som 

lagringsplass. Konstruksjonen går helt ned i elvebunnen og er oppvandringsbarriere for fisk (figur 

27.2). 

Lønningbekken som renner inn fra sør i Ådlandsvatnet, er uberørt av inngrep helt opp til der elven 

passerer under veien. Her er det i dag en stor fyllings som er oppvandringshinder for fisk, her var det 

tidligere mulig å vandre noe lenger for sjøauren (Kjell Lønning, pers. medd.). 

I Vatnaelva er det få morfologiske inngrep, på de nederste 500 meterne er elven forbygd langs 
bredden. På denne strekningen er det forsøkt lagt ut stor stein for å øke variasjonen i substratet og lage 

standplasser for fisk. Mye av steinene er fjernet av flom og tiltaket har så langt bare vært delvis 

vellykket. I sidebekken til Vatnaelva er det også få morfologiske inngrep. 

Baggabruabekken går gjennom jordbruksland, men breddene ser i hovedsak ut til å være uberørt, et 

kort strekke midt på mangler kantvegetasjon og øverst er elven lagt i rør. Ovenfor røret er det naturlig 

vandringshinder og arealet som er fjernet er lite. Nedbørsfeltet til elven er lite og bekken vil trolig 

være tilnærmet tørr i perioder.  
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Figur 27.1. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre i Frugardselva og 

Lønningbekken nederst i Ådlandsvassdraget. 
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Figur 27.2. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre i Lønningbekken. Vurdering 
av segmentene er gitt i tabell 27.5. 

 

Figur 27.3. Stillas midt i Sagneselva er oppvandringshinder for sjøaure.  
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Figur 27.4. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre i nedre del av Vatnaelva med 
sideelva. Vurdering av segmentene er gitt i tabell 27.5. 
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Figur 27.5. Oversikt over fysiske inngrep og anadrome vandringshindre i øvre del av Vatnaelva med 

sideelvene Rognabekken og Tverrelva. Vurdering av segmentene er gitt i tabell 27.5. 
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A) Fisketrapp i utløp mot sjøen 

 

B) Rør nederst i Bjørnevadbekken 

 

Figur 27.6. A) Velfungerende fisketrapp nederst i Frugardselva. B) Rør inn fra Bjørnevadbekken. 
Røret ligger noe høyt i forhold til vannstanden i Ådlandsvassdraget og har relativt stort fall som gir 

høy vannhastighet og røret kan virke som oppvandringshinder  

De to mest betydningsfulle inngrepene i sidebekkene til Vatnaelva er trolig røret under veien inn til 

Bjørnevadbekken. Røret kommer inn noe høyt over vannflaten i Vatnaelv, samtidig som helningen 
på røret er relativt bratt og vil trolig virke som en betydelig oppvandringsbarriere. Det andre inngrepet 

av noe betydning er rør under broen i Kværnbekken, det er noe vanskelig å passere røret på lave 

vannføringer, men vil trolig være mulig å passere på middels og høy vannføring.  

Tverrelva har en demning helt øverst på den anadrome strekningen, men her ville elven også naturlig 

vært bratt og dannet vandringshinder. Ved en traktorveipassering midt på anadrom strekning er 

bunnen støpt, men ut over dette er elven tilnærmet uberørt. I Rognabekken er kantvegetasjonen 

fjernet langs et lite parti av elven. Nederst går elven gjennom et kort rør under en traktorvei, men dette 
er ikke ansett som oppvandringshinder for sjøaure, ut over dette er elven ikke påvirket av 

morfologiske inngrep.  

 

Tabell 27.4.Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden 

for hver elvestreng, og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elvestreng Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

status 

Frugardselva 900 0 0 0 0 ≤ 10 god 

Lønningbekken 590 10-40 0 0 0 ≤ 10 moderat 

Sagneselva 600 0 0 20-50 20-40 ≤ 10 moderat 

Vatnaelva 3500 <10 <10 5-20 ≤ 10 ≤ 10 god 

Baggabrubekken 610 <10 <10 5-20 ≤ 10 ≤ 10 god 

Kværnbekken 1500 0 0 0 ≤ 10 ≤ 10 Svært god 

Bjørnevadbekken 270 <10 0 0 0 10-20 god 

Rognabekken 580 <10 0 0 ≤ 10 ≤ 10 god 

Tverrelva 1500 <10 0 0 0 0 god 
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HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUKSJON 

 
Tverrelva har et anadromt areal på ca. 6 700 m², og det er gode oppvekstforhold på stort sett hele 

strekningen, gytesubstrat finnes fordelt i store deler av elven, men stort sett som relativt små områder. 

I øverste del blir elven brattere og noe mindre egnet som gyte- og oppvekstområde. 

Rognabekken har relativ god morfologisk variasjon i nedre del, men det er trolig få standplasser for 

gytefisk. I øvre deler går elven slakt, vannhastigheten er lav og det er mye finsediment på elvebunnen. 

I øvre del forgreiner elven seg inn i et myrområde, og vandringshinderet er satt her.  

Bjørnevadbekken har fine gyteområder for sjøaure, ovenfor røret helt nederst i bekken. I øvre del er 
substratet noe grovere, men er fortsatt velegnet som gyte- og oppvekstområde for sjøaure.  

Tabell 27.5. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i Ådlandsvassdraget. Segmentene 

er avmerket i figur 27.1 og 2. 

Elv Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 
Tverrelva 1 Stryk 3 3 4 10 god 1506 
 2 Stryk 3 4 4 11 svært god 842 

 3 Stryk 3 3 4 10 god 3175 
 4 Stryk 2 3 4 9 god 1200 
 totalt  2,8 3,1 4,0 9,9 god 6724 

Rognabekken 1 Stryk 3 3 4 10 god 239 
 2 Stryk 3 3 3 9 god 631 
 3 Renne 2 2 4 8 moderat 84 
 4 Stryk 3 3 4 10 god 359 

 5 Renne 1 1 3 5 dårlig 337 
 totalt  2,5 2,5 3,4 8,5 god 1651 

Bjørnevadbekk. 1 Rør      27 
 2 Gyte 4 4 4 12 svært god 349 
 3 Stryk 3 4 4 11 svært god 373 
 totalt  3,4 3,9 3,9 11,1 svært god 749 

Kværnbekken 1 Gyte 4 3 3 10 god 357 
 2 Stryk 3 3 3 9 god 305 
 3 Rør      19 
 4 Stryk 3 3 4 10 god 183 

 5 Gyte 3 3 4 10 god 1331 
 6 Stryk 3 3 4 10 god 343 
 7 Stryk 2 3 4 9 god 801 

 totalt  2,8 3,0 3,8 9,6 god 3339 

Baggabrubekken 1 Gyte 2,0 2,0 4,0 8 moderat 80 
 2 Renne 2,0 1,0 4,0 7 moderat 280 
 3 Renne 2,0 2,0 1,0 5 dårlig 57 

 4 Renne 2,0 2,0 4,0 8 moderat 55 
 5 Gyte 4,0 4,0 4,0 12 svært god 125 
 totalt  2,4 1,9 3,7 8,1 god 597 

Sagneselva 1 Gyte 3,0 3,0 3,0 9 god 75 
 2 Stryk 3,0 3,0 1,0 7 moderat 360 
 3 Stryk 2,0 2,0 3,0 7 moderat 260 
 totalt  2,6 2,6 2,0 7,2 moderat 695 

Lønnebekken 1 Gyte 3,0 3,0 4,0 10 god 48 
 2 Stryk 3,0 4,0 3,0 10 god 650 
 totalt  3,0 3,9 3,1 10,0 god 698 

 

Baggabrubekken renner slakt gjennom jordbruksland, i nedre del er det brukbare gyteforhold for 
aure, lenger opp er elven slakere og finsediment med jord dominerer på elvebunnen.  I øvre del er det 

så igjen et fint gyteområde, nedbørfeltet til elven er lite og spesielt i øvre del er det sannsynlig at 

vannføringen til tider er så liten at det ikke er grunnlag for fiskeproduksjon.  
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Sagneselva har et relativt kort parti med gyteområde nederst i elven, lenger opp går elven i stryk og 

det er parti med lite kantvegetasjon. Elvens substrat blir noe grovt oppover elven og i kortere parti er 

det bart fjell som kommer fram, deler av strekningen er også påvirket av forbygninger. 

Lønningbekken har gytesubstrat i nedre del av elven, det er naturlige bredder og kantvegetasjon langs 

hele elven. Oppover elven finnes to markerte fosser som bare er mulig å passere på gunstige 

vannføringer. Ovenfor gyteområdet renner elven i stryk med relativt høyt innslag av egnet 
gytesubstrat.  

Kværnbekken har et samlet areal på 3 300 m². Det er et fint gyteområde i nedre del, deretter er elven 

noe brattere, men fint passerbar for fisk. Elven slakker så ut ovenfor skogsbilveien og her dete fine 

oppvekst- og gyteområder for aure, oppover elven kommer det inn flere små sig og småbekker. Ca. 
1500 m opp fra Vatnaelva har elven forgreinet seg så mye at vannføringen er svært liten i hovedløpet, 

og elven ansees ikke lenger som anadrom.  

Habitatsbeskrivelser av ulike elvesegment i vassdraget er vist i tabell 27.5. 

 

A) Nederst i Bjødnevadbekken 

 

B) Vandringshinder i Sagnesbekken 

 

C) Tverrelva  

 

D) Nederst i Kværnbekken 

 

Figur 27.5. A) Nederst i Bjørnevadbekken renner elven ut i Vatnaelva gjennom et relativt bratt rør, på 
mange vannføringer vil røret være et oppvandringshinder for sjøaure. B) Stilas som er plassert midt i 

Sagnesbekken er vandringshinder for oppvandrende sjøfisk. D) Nederst i Kværnbekken er det fine 
gyteforhold, kantvegetasjonen er delvis fjernet. 

 

Flaskehalser for produksjon av laksefisk 

Ovenfor anadromt hinder i Vatnaelva ligger vannuttaket til Stord vassverk, det er ikke noe pålegg om 
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minstevannslipp og i perioder med lite tilrenning slippes det bare forbi ca. 1 l/s. Feltet utgjør ca. 50 

prosent av nedbørsfeltet øverst i Vatnaelva, feltet har også flere store innsjøer som gjør at det naturlig 

ville ha relativt stor betydning for vannføringen i perioder med liten tilrenning. For strekningen fra 
anadromt vandringshinder og ned til innløpet fra Tverrelva er det antatt at dette kan ha negativ 

virkning på fiskeproduksjonen.  

Baggabrubekken og særlig Sagneselva har potensiale som gytebekk for sjøaure, men forurensning fra 
jordbruk kan være et problem for produksjonen av fisk i bekkene. Lekkasjer fra vannrenseanlegget har 

tidligere ført til total fiskedød i Vatnaelva, og anleggets beliggenhet gjør at eventuelt nye lekkasjer kan 

få alvorlige konsekvenser for fisken i vassdraget. 

 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

Frugardselva/Vatnaelva har vann-ID 044-28-R. Vatnaelvas sidebekker har felles vann-ID 044-18-R. 
De andre bekkene som renner direkte inn i Ådlandsvatnet har felles vann-ID 044-30-R (“Stord 

bekkefelt vest”). 

Vurdering av Frugardselva, vann-ID 044-28-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 

Vurdering av Lønningbekken, vann-ID 044-30-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “god” 

 

Vurdering av Sagneselva, vann-ID 044-30-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er “moderat” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 

 Habitatforholdene for fisk er “modeart” 

 

Vurdering av Vatnaelva, vann-ID 044-28-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “moderat til god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 
Vurdering av Baggabruelva, vann-ID 044-18-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er “svært dårlig” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “modeart” 

 

Vurdering av Kværnbekken, vann-ID 044-18-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “svært god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “god” 

Vurdering av Bjørnevadbekken, vann-ID 044-18-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 
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 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status 

 Habitatforholdene for fisk er “svært god" 

 

Vurdering av Rognabekken, vann-ID 044-18-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status  

 Habitatforholdene for fisk er “moderat" 

 
Vurdering av Tverrelva, vann-ID 044-18-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “god” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “svært god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “god” status  

 Habitatforholdene for fisk er “god" 

 

 

Foreslåtte tiltak 

Ådlandsvassdraget er et stort sett urørt laksevassdrag. Det er flere betydelige sidebekker som har et 

grunnlag for produksjon av laks og ikke minst sjøaure. De største sidebekkene er urørt og har gode 
produksjonsforhold. 

Det er vannuttak ovenfor anadrom strekning, der er nå et minstvanneslipp på ca. 1 l/s. Det foreslåes å 

øke dette minstevannslippet til et nivå som gir god vanndekning. Et alternativ til slipp av 

minstevannføring forbi vanninntaket kan være å slippe vann fra Ravvatnet i perioder med liten 
tilrenning. Dette vil ikke ha effekt øverst på den anadrome strekningen i Vatnaelva, men fra Tverrelva 

og nedover. Det er dam på Ravvatnet i forbindelse med et nedlagt drikkevannsinntak, det er dermed 

muligheter for å tappe mer vann fra denne dammen enn naturlig tilsig i perioder da det naturlig er lite 
tilsig til elvene.     

Det foreslås å heve vannstanden nedstrøms røret nederst i Bjørnevadbekken, røret burde også hatt 

lavere helling for å kunne fungere bedre i forbindelse med oppvandring. Det er trolig mulig å finne en 

god løsning på dette, enten ved å heve vannstanden nedstrøms røret ved en eller to terskeler, eller 
erstatte røret med en kulvert med naturlig bunnsubstrat.  

Temporært vandringshinder oppe i Sagneselva bør fjernes. Det bør også gjøres tiltak for å avgrense 

direkte avrenning fra jordbruksområdene øverst i dette feltet direkte til vassdraget.  

 

Tabell 27.6. Liste over foreslåtte tiltak i Ådlandsvassdraget i prioritert rekkefølge, med estimert 

kostnad og effekt på ungfiskproduksjonen i vassdraget som helhet. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad  
(x 1000 kr) 

Effekt 
(%) 

Vannrenseanlegg Øke minstevannføring 0  < 10 

Nederst i Bjørnvadbekken Lette oppgangen under vei 100 < 5 

Sagneselva Fjerne temporært vandringshinder 0 < 5 

Sagneselva Redusere direkte avrenning fra jordbruksområdet ? < 5 
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28  GRINDEVIKSBEKKEN 
 
Den undersøkte bekken ligger renner ut i Grindevika ved sydspissen av Stord, og kalles lokalt for 

Grindeviksbekken. Bekken har vann-ID 044-30-R, som er en felles ID for Stords vestre bekkefelt. 

Disse bekkene karakteriseres generelt som små, kalkfattige og klare, og samlet økologisk tilstand for 
vannforekomsten er vurdert som god (Vann-nett 04.04.2013). Det er ingen innsjøer i 

Grindeviksbekkens nedbørfelt, og hele feltet ligger under skoggrensen. Bekken renner gjennom skog, 

dyrket mark og bebyggelse, og deler seg i flere mindre løp i øvre del (figur 28.1). 

 

Tabell 28.1. Vassdragsbeskrivelse av Grindeviksbekken på Stord. 

Nr. Feltareal 

(km²) 

Høyeste 

(moh.) 

Middel- 

vannf. (m³/s) 

5-persentil 

sommer 

5-persentil 

vinter 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²)  

044.4 0,7 65 0,044 0,003 0,012 580 618 

 

Ifølge lokale kilder gikk det tidligere fisk opp mot E39. I elveforgreining mot øst, som tidligere var 

åpen er det oss bekjent ikke registrert oppvandrende fisk.  

 
 

VANNKVALITET 

Det er ingen registreringer av vannkvalitet i Grindeviksbekken i Vannmiljø (04.04.2013). Ovenfor 

anadrom strekning på vestsiden av E39 er det en større fylling, ut fra fyllingen var det tydelig sig med 

jernutfelling. Vannprøven, oppe i rør fra nord representerer vann fra dette området og viser at 

vannkvaliteten er påvirket av jerntilførsler. Konduktiviteten i vannet i et mindre rør fra vest hadde mer 
normal vannkvalitet. Røret som kommer inn fra øst midt på anadrom strekning kommer fra bolig og 

næringsområde, her er det tidligere registrert betydelig forurensning fra kloakk, det er også noe 

jernutfelling i denne elven. Denne sideelven gikk tidligere åpen, men har ikke vært brukt av sjøaure. 
Vannkjemiske målinger fra 22. april 2013 viser at det er betydelige påvirkninger også i denne 

sidegreinen (tabell 28.2). De målte verdiene indikerer betydelige tilførsler, og verdiene er i så måte 

ikke i overenstemmelse med karakteriseringen i Vann-nett.  
 

Tabell 28.2. Vannkjemi i Grindeviksbekken 22. april 2013. 

Sted Surhet 

pH 

Kalsium 

 (mg Ca/l) 

Kondukt. 

mS/m 

Fargetall 

mg Pt/l 

Jern 

mg/l 

Tot P 

µg/l 

Temperatur 

°C 

Oppe, rør fra nord 7,6 91 75,7 <5 0,13 3 5,4 

Oppe, rør fra vest 6,9  9,6     

Midten, rør fra nord  7,2  53,8    4,6 

Midten, rør fra øst 7,3 72 58,1 11 0,35 7,6 4,3 

Nede 7,5  52,9    4,7 

 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 
Det er ikke registrert noen hydrologiske inngrep i vassdraget. Den øverste delen av nedbørfeltet ligger 

i urbant område og det er usikkert i hvilke grad overløpsvannet fra dette området blir distribuert, men 

det kan ikke utelukkes at deler av dette vannet er ført ut av nedbørfeltet.   
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Figur 28.1. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre og elektrofiskestasjoner i 

Grindeviksbekken. Vurdering av elvesegmentene er gitt i tabell 28.4 
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Morfologiske inngrep 

Elven er uten kantvegetasjon i nedre del, her er også to korte strekninger med plastring i elvebunnen. 

Videre oppover er elven et stykke uten nevneverdige inngrep. Elveløpet går så gjennom et ca. 20 
meter langt rør, røret er greit passerbart for fisk (Trygve Grindevik, pers. medd.). Ovenfor røret er 

elven mer eller mindre uberørt på en kort strekning før elveløpet deler seg i to rør, ett mot øst og ett 

mot nord. Det nordlige røret ender på kanten av dyrket mark, her går elven med forbygninger og uten 
særlig kantvegetasjon, nordover går elven i et kort parti uten inngrep for så å gå inn i nye rør. 

 

Tabell 28.3. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 
og samlet morfologisk status i forhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 

(m) 

Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. 

Status 

Grindeviksbekken 580 10-40 <10 5-20 20-40 10-20 moderat 

 

 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUSKJON 

Totalt anadromt elveareal er på ca. 618 m². I nedre deler variere elven mellom gyteområder og 

strykstrekning, elven er stort sett relativt grunn, men noen mindre kulper finnes innimellom. Det er 

flere rør på strekningen, alle rørene har imidlertid relativt lite fall og er passerbare for fisk.  Ovenfor  
det øverste røret går elven nå bratt oppover og her er vandringshinder for oppvandrende fisk. Det er 

også et parti med kanalisering og lite kantvegetasjon i øvre del av den anadrome strekningen (figur 

28.2). 
 

Habitatsbeskrivelser av ulike elvesegment i vassdraget er vist i tabell 16.4. 

 

Tabell 28.4. Habitatverdi og kvalitetskategori for ulike elvesegment i vassdraget i Grindeviksbekken. 
Segmentene er avmerket i figur 28.1. 

Elv Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Grindeviks-

bekken 
1 Gyte 3 4 1 8 moderat 152 

2 Stryk 3 3 3 9 god 27 
 3 Gyte 3 4 3 10 god 74 

 4 Rør      10 
 5 Stryk 3 3 2 8 moderat 35 

 6 Rør      75 
 7 Stryk 2 2 2 6 dårlig 90 

 8 Stryk 3 3 4 10 god 50 
 9 Rør      80 

 10 Stryk 2 2 1 5 dårlig 25 
 totalt     6,7 Dårlig 618 

 

Flaskehalser for produksjon av laksefisk 

Grindeviksbekken har en vannkjemi som ikke er regnet som god for fisk, store deler av arealet i elven 

er lagt i rør. Sistnvente faktoren er trolig mest avgrensende for fiskeproduksjonen i vassdraget. 
Elvestrekningen opp til vandringshinderet er relativt kort og arealet i elven er naturlig lite. Og 

anadromt areal er derfor en naturlig begrensing for etablering av en stabil, stedegen bestand i elven. 
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A) Nederst i Grindeviksbekken 

 

B) Nederste røret 

 

A) Oppe i Grindeviksbekken 

 

B) Elven går flere steder i rør 

 

Figur 28.2. A) Gyteområde nederst i Grindeviksbekken. Det er brukbare gytemuligheter, men få 
standplasser og kantvegetasjon mangler. B) Rør nede, relativt langt og bratt, men fisk passerer 

gjennom dette røret. C) Segment nr. 7. her er elven kanalisert og mangler kantvegetasjon. D) Elven 

går flere steder gjennom rør, her øverst på elvesegment nr. 5.  

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Tre områder ble elektrofisket 22. april 2013 (se figur 28.1). Det var lav vannføring, og temperaturen 

var fra 4,7 °C. Nederst i elven ble et område på 50 m² elektrofisket på et gyteområde med habitatverdi 
8, her var det lav tetthet av årsyngel, men god tetthet av ungfisk eldre enn årsyngel.  

 

På et gyteområde midt i elven med habitatverdi 10, ble et område på 64 m² undersøkt, det ble ikke 

registrert årsyngel, men tettheten av eldre ungfisk var god. Øverst på anadrom strekning ble et areal på 
64 m³ på en strykstrekning med habitatveri 6 undersøkt, her var det lav tetthet av årsyngel, men god 

tetthet av eldre ungfisk. (figur 28.4).  
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Figur 28.4. Lengdefordeling for aure 
fanget i Grindeviksbekken 22. april 

2013. 

 

 
 

 

 
 

 

VURDERING I FORHOLD TIL VANNDIREKTIVET OG TILTAK 

 

Vurdering av Grindeviksbekken - ID 044-30-R, i forhold til vanndirektivet: 

 Kjemisk tilstand er sannsynligvis “moderat til dårlig” 

 Hydrologiske påvirkninger vurderes å ha “god” status 

 Morfologiske påvirkninger har “moderat” status 

 Habitatforholdene for fisk er “dårlige” 

 Tettheten av ungfisk er “lav” for årsyngel til “god” for eldre ungfisk 

 

En brukbar tetthet av fisk indikerer at fisken klarer seg relativt bra i vassdraget trass i en relativt dårlig 
vannkvalitet. Fjerning av deponi med masseavrenning kan dermed virke som et relativt stort og dyrt 

tiltak for å bedre vannkvaliteten i denne elven med så pass lite anadromt areal og betydelige andre 

påvirkninger. Feltet er såpass lite at bortledning av vann fra forurenset område vil gi enda mindre vann 

i elven noe som også vil være ugunstig. Det er imidlertid viktig at det ikke kommer nye tilførsler av 
forurensning til dette vassdraget.  

 

Gjenoppretting av kantvegetasjon der denne mangler vil gi bedre skjul for både gytefisk og ungfisk, og 
vil således ha størst effekt ved gode gyte- og oppvekstområder. Det foreslås derfor å gjenopprette 

kantvegetasjonen i nedre del av vassdraget og på elvesegment nr. 7 (figur 28.1).  Prisen på tiltaket vil 

avhenge av om man velger en aktiv gjenoppretting (planting), eller passiv gjenoppretting (å la 
elvebreddene gro igjen). 

 

Gjenåpning av elvesegment nr. 6, med tilgroing av elvebreddene ville vært gunstig for 

fiskeproduksjonen, arealet på strekningen vil utgjøre 10-15 % av totalt anadromt areal. Vel så viktig 
vil betydningen av en skogbevokst korridor lang elven mellom de ulike skogområdene være for 

spredning av planter og dyr.  

 
På to korte områder i elvesegment nr. 1 er det plastret med stein eller betong i elvebunnen, dette 

foreslåes fjernet. 

 

Tabell 28.5. Liste over foreslåtte tiltak i Grindeviksbekken i prioritert rekkefølge, med estimert 

kostnad og effekt på ungfiskproduksjonen for vassdraget som helhet. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. 

Lokalisering Tiltak Kostnad  
(x 1000 kr) 

Effekt 

(%) 

Elvesegment nr. 1 og 7  Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-10 < 5 

Elvesegment nr. 6 Gjenåpning av bekkelukking 50-100 10-15 

Fylling oppe i vassdraget Fjerne fylling  10000 < 10 
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Vedleggstabell A. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge for hvert av de undersøkte vassdragene, med estimert kostnad og effekt på 
ungfiskproduksjonen for vassdraget som helhet. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. K/R – tiltak som må vurderes i sammenheng med konsesjon og eller 

revisjon. UN tiltak som gir fiskeproduksjon utover naturtilstanden.  

 

Kommune Vassdrag Lokalisering Tiltak Kostnad Effekt (%) Merkand 

Eidfjord 1 Erdal Erdalselva Utlegging av gytegrus/terskler 10-1000 30-50 

  1 Erdal Erdalselva Øke minsteslipp sommerstid. 0* 10-20 K/R 

 2 Sima Sima Minstevannføring, 300 l/s hele året 0* < 20% K/R 

 2 Sima Sopphaugsbekken Fjerning av Bekkerøye 10-20 < 5 

  2 Sima Selgjerdsbekken og Skredåni Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-100 < 5 

  2 Sima Bekk A Opprensking og utlegging av gytegrus 0-10 < 5 UN 

Ulvik 3 Gauro Oppstrøms fylkesveien Fjerne plastring, tilrettelegge med terskler og bunnsubst. 50-1000 5-15 

  4 Vambheimselva Temporært vandringshinder Trapp/ eller trinn i berget 50-150 20-50 

  4 Vambheimselva Fra veibro til temporært vandringshinder Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-10 < 5 

 Granvin 5 Granvin Granvinsvatnet Utfisking av røye 300-400 50-100 

  5 Granvin Storelvi, Kattaråa og Fetelvi Gjenoppretting av kantvegetasjon 0 < 10 

  5 Granvin Skytebaneelv Endret manøvreringsreglement i Russagjela mikrokraftv. 0 < 5 K/R 

 5 Granvin Skielva Utbedring av plastring i bunn 10-50 < 5 

  5 Granvin Skielva Fjerning av søppel/skrot 0** < 5 

  5 Granvin Tråelvi og Skorvos sideløp Gjenoppretting av kantvegetasjon 0 < 5 

 Kvam 7 Botnaelva Flatabøelva Utbedring av terskel 10-50 < 10 

  7 Botnaelva Monsabekken Utbedring av utløp 0-20 < 10 

  8 Laupsa Oppstrøms anadrom strekning Eggutlegging 10-30 > 2000 UN 

 8 Laupsa Vandringshinder Fisketrapp > 1000 > 2000 UN 

 9 Øystese Sideelver oppe Sprenge i terskel for å sikre vannføring 10-20 5-10 UN 

 9 Øystese Flere parti langs hovedelven  Gjenoppretting av kantvegetasjon 0 < 5 

  9 Øystese Ved fabrikk øverst på anadrom strekning Fjerning punktutslipp fra septiktank 30-50 0 

  10 Steinsdalselva Steinsdalselva, ved riksveibroen Forhindre utslipp 0* < 5 

  10 Steinsdalselva Skeisbekken og Steinsbekken Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-10 < 5 

  10 Steinsdalselva Steinsdalselva Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-100 < 10 

  10 Steinsdalselva Laugarelva Forhindre utslipp 0* < 10 

  10 Steinsdalselva Laugarelva og bekk A Utplassering av store steiner 10-50 5-20 

  10 Steinsdalselva Laugarelva Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-10 5-10 

  10 Steinsdalselva Bekk A Fjerning av rør ~100 > 100 

  10 Steinsdalselva Laugarelva Fjerning av plastring ~10 < 5 

  11 Tørvik Dragselva Opprenskning av bunnsubstrat og utlegging av gytegrus  < 10 ~20 

  11 Tørvik Krokelva Tilbakeføre til naturlig elveløp 10-100 ~10 

  11 Tørvik Tverrelva Fjerne forbygning (se kart) 10-100 < 10 

 



 
Rådgivende Biologer AS 2013 250 Rapport 1781 

Vedleggstabell A. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge for hvert av de undersøkte vassdragene, med estimert kostnad og effekt på 
ungfiskproduksjonen for vassdraget som helhet. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. K/R – tiltak som må vurderes i sammenheng med konsesjon og eller 

revisjon. UN tiltak som gir fiskeproduksjon utover naturtilstanden.  

 

Kommune Vassdrag Lokalisering Tiltak Kostnad Effekt (%) Merkand 

Kvam 12 Ljones Foss ved settefiskanlegget Bygging av fisketrapp 50-100 > 500* UN 

 12 Ljones Hele Ljoneselva Økt minstevannføring/flere lokkeflommer 0 Usikkert** K/R 

 
13 Litlefosselva Skulafossen kraftverk Minstevannføring, manøvreringsreglement og 

omløpsventil 
> 500 50-100 K/R 

 14 Strandadalselva Østre bredd ovenfor broen ved Håbrekke Gjenoppretting av kantvegetasjon 0 < 5 

  14 Strandadalselva Fra settefiskanlegg og 450 m oppover Fjerning av vanninntaksrør 30-100 0 

  15 Mundheim Ulike strekk i hovedelven Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-100 < 5 

  16 Gravdal Nordre bredd, ca. 160-290 m fra sjøen Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-10 < 5 

  16 Gravdal Bekk A Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-10 < 5 

  16 Gravdal Bekk A Fjerning av plastring i bunn ~ 10 < 5 

  16 Gravdal Nordre bredd, ca. 530 m fra sjøen Fjerning av søppelhaug ~ 0 < 5 

 Kvinnherad 17 Austrepoll Mysevatn Slipp av minstevannføring 0* > 100 K/R 

 17 Austrepoll Ved kraftstasjonen Fjerne plastring 30-100 < 10 

  17 Austrepoll Austrepollelva og Gjerdselva Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-100 < 10 

  18 Rosendal Hattebergsdalen kraftstasjon Endre manøvreringsreglement 0 0-20 K/R 

 18 Rosendal Oppstrøms Hattebergfossen Eggutlegging < 10* > 100** UN 

 18 Rosendal Bekk A Fjerne plastring, utgraving av kulper og steinutlegging 100-500 < 5 

  19 Guddalselva Guddalselva, oppstrøms Nyabruo Gjenoppretting av opprinnelig elveløp 5000-20000 50-100 

  19 Guddalselva Sørsbrubekken Tetting av demning + fjerning av rør 20-50 < 5 

  19 Guddalselva Heljesbekken og Sørsbrubekken Utlegging av gytegrus 20-50 < 10 UN 

 19 Guddalselva Heljesbekken og Ambarebekken Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-100 < 5 

  19 Guddalselva Heljesbekken Utvide anadrom strekning v/foss 20-50 < 5 UN 

 19 Guddalselva Ambarebekken Åpning av elveløp ved rør 100-1000 < 5 

  19 Guddalselva Guddalselva Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-100 < 5 

  20 Omvikedalen Tveitelva Fjerning av betongflak 10-100 < 5 

  20 Omvikedalen Mattiselva Økt minstevannføring   0* < 5 K/R 

 20 Omvikedalen Omvikelva nær Røsyland og Bakka Forhindre to punktutslipp 0* < 5 

  20 Omvikedalen Omvikelva Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-100 < 5 

  20 Omvikedalen Tveitelva kraftverk Installering av omløpsventil 0** < 5 K/R 

 20 Omvikedalen Mattiselva + bekk D Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-100 < 5 

  20 Omvikedalen Bekk B og C Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-20 < 5 

  21 Uskedalen Uskedalselva Gjenoppretting av kantvegetasjon 0* < 10 

  21 Uskedalen Uskedalselva Forhindre graving etter grus/stein 0 < 10 

  21 Uskedalen Uskedalselva, “traktorvei 1” Utbedring av traktorvei over elven 10-30 < 5 
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Vedleggstabell A. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge for hvert av de undersøkte vassdragene, med estimert kostnad og effekt på 
ungfiskproduksjonen for vassdraget som helhet. Beløp oppgitt i hele tusen kroner. K/R – tiltak som må vurderes i sammenheng med konsesjon og eller 

revisjon. UN tiltak som gir fiskeproduksjon utover naturtilstanden.  

 

Kommune Vassdrag Lokalisering Tiltak Kostnad Effekt (%) Merkand 

Kvinnherad 21 Uskedalen Uskedalselva, “traktorvei 4” Forhindre traktorkjøring i elven 0** < 5 

  21 Uskedalen Bekk E Fjerne nettinggjerde ~0 < 5 

 
 

21 Uskedalen Bekk B og bekk C Gjenoppretting av kantvegetasjon 0* < 10 

  21 Uskedalen Brubekken Gjenoppretting av kantvegetasjon 0* < 5 

 
 

21 Uskedalen Uskedalselva, mellom Klammeren 
og Nedre Musland 

Fjerning av søppel 0*** < 5  

 21 Uskedalen Bekk F Utbedring av utløp ~10 < 5 

  21 Uskedalen Tverrelva og bekk A, D og G Gjenoppretting av kantvegetasjon 0* < 5 

  22 Oppsanger Foss ved sjø Restaurering av trapp 275-350 > 100* 

  22 Oppsanger Hellandselva Økt minstevannføring     0** < 30 K/R 
 22 Oppsanger Øyrabekken Endring av rør 100-1000 ~0 

  22 Oppsanger Bekk A Fjerning av plastring og steinheller 10-100 ~0 

  22 Oppsanger Bekk A, bekk B, Øyrabekken Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-100 ~0 

  23 Blåelva Fjellhaugvatn Slipp av minstevannføring 0* > 100 

  23 Blåelva Blåelva Utlegging av gytegrus 10-50 30-100 UN 

 23 Blåelva Fjellhaugvatn Forhindre overløp 0* < 20 

 Etne 24 Fjæra Kvernhusfossen Fisketrapp 300-1000 5-20 UN 

 25 Melandselva Anadrome vandringshindre Bygging av to fisketrapper 50-150 > 300 UN 

 25 Melandselva 470 m oppstrøms utløpet Fjerning av siloballer 0* < 5 

 Tysnes 26 Onarheimselva Onarheimselva Minstevannføring 0* 50-100 K/R 

Stord 27 Ådlandsvassdraget Vadelva Øke minstevannføring 0 < 10 K/R 

 27 Ådlandsvassdraget Bjørnevadbekken Lette oppgangen under vei 100 < 5 

  27 Ådlandsvassdraget Sagneselva Fjerne temporært vandringshinder 0 < 5 

  27 Ådlandsvassdraget Sagneselva Redusere direkte avrenning fra jordbruksområdet 
 

< 5 

  28 Grindeviksbekken Elvesegment nr. 1 og 7 Gjenoppretting av kantvegetasjon 0-10 < 5 

  28 Grindeviksbekken Elvesegment nr. 6 Gjenåpning av bekkelukking 50-100 10-15 

  28 Grindeviksbekken Fylling oppe i vassdraget Fjerne fylling 10000 < 10 

  

 
 


