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Rådgivende Biologer AS ble 1. juni 2012 tildelt oppdraget med å prøvefiske 12 innsjøer for Statkraft 

Energi AS, deriblant 6 innsjøer i Tyssedalsfjellene i Odda og Ullensvang kommune. 

 
Hensikten med oppdraget var å: 

 Oppdatere bestandsstatus for fiskebestandene og vurdere reguleringseffekter 

 Evaluere tilslaget på utsettinger 

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

rekruttering av ungfisk 

 
 

På grunn av uvanlig sein isgang og regnfull ettersommer i 2012 kunne feltarbeidet ikke gjennomføres 

før i august 2013. Feltarbeidet ble utført av Bjart Are Hellen, Marius Kambestad, Thomas Tveit Furset 

og Joar Tverberg. Erling Brekke har analysert plankton- og mageprøvene. Alders- og vekstanalyser er 

utført av Kurt Urdal. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Statkraft Energi AS for lån av hytte og båter. Kåre Paulsen takkes for 

informasjon om reguleringer og fiskeutsettinger i regi av Statkraft Energi AS, og Einar Vårdal og 
Harald Karlsen takkes for informasjon om utsettinger i regi av AS Tyssefaldene. Gunnar B. Lehmann 

takkes for opplysninger om utsettinger i regi av Fiskeressursprosjektet i Hordaland. Vi takker Statkraft 

Energi AS v/ Sjur Gammelsrud for oppdraget.  

 

Bergen, 22. januar 2014 
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KAMBESTAD, M., B. A. HELLEN, K. URDAL & E. BREKKE 2013. Fiskeundersøkelser i seks 

innsjøer i Tyssedalsfjellene i 2013. Rådgivende Biologer AS, rapport 1843, 61 sider, ISBN 978-82-

8308-046-9.  
 

Rådgivende Biologer AS har prøvefisket seks innsjøer som drenerer til kraftverkene Mågeli og Tysso 

II (tabell 1). Innsjøene ligger i kommunene Odda og Ullensvang, og ble undersøkt i august 2013. 
Innsjøene ligger mellom 1061 og 1315 moh. (tabell 2). 

 

Tabell 1. Oversikt over de seks innsjøene som ble prøvefisket i Tyssedalsfjellene i august 2013. 

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

Breidavatn  1902 049.BB5B 381800 6661300 1315-2 
Øvre Nybuvatnet  1897 049.BC1 382450 6664700 1315-2 
Nedre Tyssevatn  27650 049.C3 380200 6671500 1315-2 
Stednesvatnet  27672 049.C3 376400 6669550 1315-2 
Tyssehølen 27680 049.C12 375650 6669050 1315-2 
Øvre Bersåvatn 1893 049.A4C 371150 6673500 1315-2 

 

Breidavatn, Tyssehølen og Øvre Bersåvatn er reguleringsmagasiner for Statkrafts kraftverk i Tyssedal. 

Reguleringshøyden i magasinene varierer fra 1,0 til 45,4 m. Øvre Nybuvatnet, Nedre Tyssevatn og 
Stednesvatnet er ikke regulert, men har endret gjennomstrømning på grunn av reguleringer lenger 

oppe i deres nedbørfelt. Tyssehølen har fått fraført 96,9 % av sitt opprinnelige nedbørfelt, mens Øvre 

Bersåvatn har fått tilført et nedbørfelt på ca. 25 km². 
 

Det har vært utsettingspålegg i de undersøkte innsjøene frem til 2011, men fra og med 2012 gjelder 

pålegget kun Øvre Bersåvatn. Utsatt fisk har i hovedsak vært ensomrig, anleggsprodusert settefisk, 

men det har også ved enkelte anledninger blitt benyttet tosomrig settefisk. I 2003-2005 ble det også 
satt ut villfisk fanget i Ringdedalsvatnet og elvestrekningene nedenfor. All utsatt fisk skal ha blitt 

fettfinneklippet eller merket med Floymerker. Det er derfor mulig å få relativt god oversikt over 

omfanget av naturlig rekruttering i innsjøene, men det er ikke fullt samsvar mellom utsettingstall og 
hvilke årsklasser av settefisk som er til stede i enkelte av innsjøene. 
 

Tabell 2. Areal av innsjøer og nedbørfelt, samt reguleringshøyde og strandlinje for de seks innsjøene 

som ble prøvefisket i Tyssedalsfjellene i august 2013. 

Innsjø Areal v/ HRV 

(km²) 

Strandlinje 

v/HRV (m) 

Nedbørfelt 

(km²) 

Tilført felt 

(km²) 

Nedbørfelt 

endring (%) 

Hoh. 

(m) 

Regulerings 

høyde (m) 

Breidavatn  3,33 12900 62,3 0,0 0,0 1188,0-1233,4 45,4 
Øvre Nybuvatnet  0,67 4100 68,5 0,0   0,0* 1192 0,0 

Nedre Tyssevatn  0,43 6200 ~50,5 -33,7 -66,6 1315 0,0 
Stednesvatnet  0,15 2300 73,6 0,0   0,0* 1213 0,0 
Tyssehølen 0,11 2000 75,9 -73,6 -96,9 1160,7-1161,7 1,0 

Øvre Bersåvatn 3,29 9000 25,0 +30,2 +121,0 1063-1106 43,0 

*Ingen vannstandsregulering eller endring i nedbørfelt, men endret gjennomstrømning. 

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

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

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

ørretbestandene og eventuelt fremtidig utsettingsbehov. 
 

Vannkvaliteten er brukbar til god for ørret i samtlige av de undersøkte innsjøene, og klimatiske 

forhold virker å være den mest avgjørende faktoren for gytesuksess der dette forekommer. I to av 
innsjøene er det foreslått tiltak som kan bidra til økt naturlig rekruttering (se under), mens 

kultiveringstiltak utover fiskeutsettinger ikke anses å være hensiktsmessig i de resterende innsjøene. 

 SAMMENDRAG 
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Tabell 3. Fangst per bunngarnnatt (antall fisk; kun garn i strandsonen inkludert) og estimert 

bestandsstørrelse, biomasse og antall fisk per meter strandlinje i de undersøkte innsjøene. I Øvre 

Bersåvatn kommer en relativt liten pelagisk bestandskomponent i tillegg. 

Parameter/ 

Innsjø 

Fangst per 

bunngarnnatt 

Bestandsestimat 

(totalt antall fisk) 

Biomasse 

(kg fisk/ha) 

Fisk per m 

strandlinje 

Breidavatn 3,0 3900 2,9 0,3 

Øvre Nybuvatnet 4,0 1600 2,7 0,4 

Nedre Tyssevatnet 2,2 1300 5,0 0,2 

Stednesvatnet 2,7 600 6,1 0,3 
Tyssehølen 2,3 450 10,3 0,2 

Øvre Bersåvatn 8,5 7700 3,3 0,9 

 

Breidavatn har en litt under middels tett bestand av relativt fin ørret, og fisken vokser til den blir 

minst 30 cm. Det er marginale gyteforhold i en rekke innløpsbekker, og tilgjengelig gyteareal varierer 

trolig noe med vannstanden i magasinet. Det ble ikke påvist gytesuksess de siste seks årene, men det 

forekom naturlig rekruttering i innsjøen enkelte år i perioden 2003 - 2007. Dagens bestand består av 
omtrent 25 % naturlig rekruttert ørret, og 75 % settefisk. Det anbefales å fortsette med utsetting av ca. 

500 ensomrig settefisk eller 167 flerårige villfisk per år (eventuelt dobbelt så mange annenhvert år) for 

å opprettholde en ørretbestand som er attraktiv for fritidsfiske. Utlegging av gytegrus i innløpsbekken 
fra Grytenuttjørnane vil trolig kunne øke potensialet for naturlig rekruttering. 

 

Øvre Nybuvatnet har en middels tett ørretbestand, og fisken vokser til den blir ca. 30 cm. Det er 
marginale gyteforhold i flere innløpsbekker, og mesteparten av rekrutteringen foregår trolig i kanalen 

ved utløpet av Håvardsvatnet kraftverk. Noe gyting lykkes sannsynligvis de fleste år, og bestanden 

består i dag av minst 80 % naturlig rekruttert fisk. Fiskeutsettinger vurderes derfor å være unødvendig. 

For å maksimere naturlig rekruttering kan det vurderes å kjøre Håvardsvatnet kraftverk mest mulig 
sammenhengende i perioden 20. september til 1. mai. 

 

Nedre Tyssevatn har en litt under middels tett bestand av ørret, og fisken vokser til den blir 25-30 cm. 
Det er gode gyteforhold i innløpsbekken fra Vattagilsløkene, men fisken har likevel hatt ingen eller 

svært begrenset gytesuksess i løpet av det siste tiåret. Dagens bestand består av nær 100 % settefisk, 

og innsjøen har trolig aldri hatt en selvreproduserende bestand av ørret. Det anbefales å fortsette med 

utsetting av ca. 300 ensomrig settefisk eller 100 flerårige villfisk per år (eventuelt dobbelt så mange 
annenhvert år) for å opprettholde en ørretbestand som er attraktiv for fritidsfiske. 

 

Stednesvatnet har en litt under middels tett bestand av ørret, og fisken vokser til den blir ca. 30 cm. 
Det er marginale gyteforhold i innløpsbekken fra Stednestjørni, men fisken har ikke hatt gytesuksess i 

løpet av det siste tiåret. Dagens bestand består av nær 100 % settefisk, og innsjøen har høyst 

sannsynlig aldri hatt en selvreproduserende bestand av ørret. Det anbefales å redusere utsettingene til 
100 ensomrig settefisk eller 33 flerårige villfisk per år (eventuelt dobbelt så mange annenhvert år), 

hvilket trolig gi en noe tynnere bestand av større fisk, som er mer attraktivt for fritidsfiske. 

 

Tyssehølen har en litt under middels tett bestand av ørret, og fisken vokser til den blir minst 30-35 cm. 
Det er gode gyteforhold i innløpsbekken i sørøst, og tilgjengelig gyteareal påvirkes ikke nevneverdig 

av reguleringen. Betydelig redusert gjennomstrømning som følge av fraførte nedbørfelt har 

sannsynligvis medført økt tetthet av pelagiske dyreplankton. Det har forekommet naturlig rekruttering 
av ørret minst to ganger i løpet av det siste tiåret, senest i 2010. Dagens bestand består av i overkant av 

50 % naturlig rekruttert fisk, og resten er settefisk. Fiskeutsettinger vurderes derfor å være 

unødvendig, men det anbefales å utføre et nytt prøvefiske om 8-10 år for å undersøke om naturlig 
rekruttering alene er nok til å opprettholde en tilfredsstillende bestand. 

 

Øvre Bersåvatn har en over middels tett bestand av ørret med få store individer, og fisken vokser til 

den blir ca. 30 cm. Det er brukbare gytemuligheter i to innløpsbekker, men gyteområdenes 
tilgjengelighet avhenger av vannstanden i magasinet. Fisken har likevel hatt gytesuksess flere ganger, 

og på svært ulike vannstander i løpet av det siste tiåret. Det ble imidlertid ikke påvist gytesuksess i 
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løpet av de seks siste årene. Omtrent 40 % av dagens bestand er naturlig rekruttert, mens resten er 

settefisk og villfisk flyttet fra Ringedalsvatnet og elvestrekningene nedenfor. Det anbefales å redusere 

utsettingene til 300 ensomrig settefisk eller 100 flerårige villfisk per år (eventuelt dobbelt så mange 
annenhvert år), samt å utføre et nytt prøvefiske om 8-10 år for å undersøke om dette er tilstrekkelig til 

å opprettholde en tilfredsstillende bestand. 

 
Basert på resultatene ved prøvefisket og vurderinger rundt naturtilstanden i innsjøene er det gjort en 

vurdering av fiskebestandenes økologiske status i henhold til EUs vanndirektiv (tabell 4). Fisk er ikke 

vurdert som et biologisk kvalitetselement i Stednesvatnet, fordi det vurderes at ørret ikke er naturlig i 

innsjøen. Tre av innsjøene er vurdert å være kandidater til kategorien sterkt modifisert vannforekomst 
(kSMVF) på grunn av store hydromorfolgiske endringer ved regulering. 

 

Forklaringsnøkkel til fargekoder i tabell 4 

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

 

Tabell 4. Økologisk tilstand for ørretbestanden i de undersøkte innsjøene basert på estimert 

bestandsnedgang for naturlig rekruttert fisk, samt støtteparametrene fangst per garninnsats (CPUE), 
reguleringshøyde, forholdet mellom reguleringshøyde (RH) og siktedyp (SD), og estimert barriereeffekt 

som følge av regulering. Det er i tillegg vurdert om den enkelte innsjø bør karakteriseres som kSMVF.  

Parameter/ 

Innsjø 

CPUE 

 

Reg.- 

høyde (m) 

RH/ 

(2xSD) 

Barriere-

effekt 

Bestands-

nedgang (%) 

Økologisk 

tilstand fisk 

kSMVF 

Breidavatn  < 2 > 12 > 0,8 0-0,4 0-40 Moderat JA 

Øvre Nybuvatnet  5-10 < 1 < 0,2 < 0,2 0-10 Svært god NEI 

Nedre Tyssevatn  < 5 < 1 < 0,2 < 0,2 0-10   God* NEI 

Stednesvatnet  0 < 1 < 0,2 - - - NEI 

Tyssehølen 2-5 1-5 < 0,2 < 0,2 0-10 God NEI 

Øvre Bersåvatn 5-10 > 12 > 0,8 0-0,4 0-40 God JA 

*Det er sannsynlig at Nedre Tyssevatn aldri har hatt en selvreproduserende ørretbestand. Om det er tilfelle er fisk 
ikke et biologisk kvalitetselement i vannforekomsten. 
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Oppdemming av innsjøer til vannkraftsformål har foregått i Norge i flere hundre år. Storskala 

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

innebar oppdemming av innsjøer og overføring av vann mellom nedbørfelt, i hovedsak i høyfjellet. 
Norge er i dag den største vannkraftprodusenten i Europa (www.regjeringen.no), og mer enn 900 

norske innsjøer > 50 ha (av totalt 4 491) er regulert (Marttunen mfl. 2006). 

 

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

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

spesielt i innsjøer med stor reguleringshøyde, høy turbiditet og bratt littoralsone (Palomäki 1994; 
Hellsten 1997). Mange invertebratgrupper tåler ikke de nevnte endringene i habitat, og forsvinner fra 

regulerte innsjøer (Schnell mfl 1997; Marttunen mfl. 2006). Videre vil varmebudsjettet forskyves mot 

mer arktiske forhold etter regulering, hvilket også ekskluderer en del invertebratgrupper (Schnell mfl. 
1997). Fjærmygg, skjoldkreps, linsekreps og pelagiske krepsdyr klarer seg imidlertid godt i regulerte 

innsjøer (Brabrand 2010). 

 

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

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

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

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

opprettholde en ørretbestand som er attraktiv for fiske. Fiskeutsettinger fra klekkeri eller flytting av 
fisk mellom nærliggende innsjøer har vært det vanligste kultiveringstiltaket i høyfjellsmagasiner i 

Norge, mens tilrettelegging for gyting i bekkene har vært mindre utbredt. Det er også mulig å 

manipulere ørretbestandene ved tilpassing av magasinets vannstand i oppvandringsperioden for 

gytefisk, ettersom gytebekkene ofte kun er tilgjengelige for oppvandring ved visse vannstander. 
 

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

bestandsstatus for fisk i regulerte innsjøer i Norge. Tidligere ble ulike garnserier benyttet, men i dag er 
seksjonerte fleromfarsgarn (Nordisk standard) brukt til stort sett alt prøvefiske her til lands. Et 

prøvefiske gir en oversikt over en fiskebestands tetthet, rekruttering og alderssammensetning, samt 

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

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

oversikt over fiskens næringstilgang. Invertebratfaunaen og invertebratfaunaens tilgjengelighet i en 

innsjø forandrer seg imidlertid i løpet av året. Blant annet vil klekkeaktivitet hos bunndyr og 
sesongvariasjon i dyreplanktontetthet være avgjørende for fiskens næringsvalg. I tette fiskebestander 

kan nedbeiting av enkelte attraktive byttedyrsgrupper begrense tilgangen. Tidspunktet for prøvefiske 

kan derfor være avgjørende for forekomsten av invertebrater i mageprøvene. 
 

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

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

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

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

naturtilstanden kan resultere i en forringelse av en innsjøs økologiske status (Direktoratsgruppa 
Vanndirektivet 2009). Det oppstår dermed i en del tilfeller en motsetning mellom målet om å oppnå 

“god” eller bedre økologisk tilstand i henhold til vanndirektivet, og ønsket om å tilby en attraktiv 

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

 INNLEDNING 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/tema/fornybar-energi/Produksjon-av-elektrisitet.html?id=440487
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Tyssovassdraget (049.Z) ligger i kommunene Odda og Ullensvang. Vannkraften i Tyssedal har vært 

utnyttet til produksjon av elektrisitet siden 1906. Opprinnelig var det AS Tyssefaldene som hadde 

konsesjoner for reguleringer og overføringer innenfor vassdragene Mågeli og Tysso, men privat 

eierskap og tidsavgrensede konsesjoner har medført at det har vært en hjemfallsprosess til Staten. 

Statkraft Energi AS har i dag tidsubegrensede reguleringskonsesjoner for nedre del av Ringedalsvatn, 

Øvre Tyssevatn og Håvardsvatn. For de øvrige delene av reguleringsområdet har selskapet 

midlertidige tillatelser til reguleringer og overføringer. Dette gjelder reguleringen av øvre del av 

Ringedalsvatn og overføring av Vetlevatn (OED 28.02.2008), samt reguleringer og overføringer i de 

øvre delene av vassdragene Mågeli og Tysso (OED 31.12.2010). De midlertidige tillatelsene er gitt 

med varighet inntil søknad om ny konsesjon er avgjort. Det er seks kraftverk innenfor 

reguleringsområdet, henholdsvis Mågeli kraftverk, Tysso II kraftverk, Oksla kraftverk, Håvardsvatn 

kraftverk, Øvre Berså kraftverk og Nedre Berså kraftverk (figur 1). I tillegg er det to pumpestasjoner, 

Skjeggedal pumpestasjon og Tyssehøl pumpestasjon.  

 

 

Figur 1. Oversiktskart over Tyssovassdraget. De undersøkte innsjøene er markert med mørkeblått, og 
overførte nedbørfelt er markert med gult. Kraftverk er tegnet inn som svarte firkanter, og rørledninger er 

markert som svarte streker. 

 VASSDRAGET 
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Det naturlige nedbørfeltet til Tyssovassdraget er 389,1 km², og i tillegg er delfeltene 049.2B og 049.3B 

overført, slik at feltet i dag er på 419,4 km². Av de undersøkte innsjøene er Breidavatn, Tyssehølen og 

Øvre Bersåvatn reguleringsmagasiner, mens Øvre Nybuvatnet, Nedre Tyssevatn og Stednesvatnet ikke 
er magasiner, men er påvirket av regulering i form av endret hydrologisk belastning 

(gjennomstrømning). 

 

Fiskeutsettinger  

Det er pålegg om utsetting av fisk i samtlige av de undersøkte innsjøene, og tall fra gjeldende pålegg 

av 2007 er oppgitt i tabell 5. Settefisk stammer fra Statkrafts anlegg i Eidfjord og/eller Hardanger 

Fjellfisk sitt anlegg i Tyssedal (tabell 5). Settefisken har i hovedsak blitt satt ut som 0+ (ca. 7-9 cm), 
men det har enkelte år (i alle fall i 2012 og 2013) også blitt satt ut en del 1+ på 70-80 gram. 

 

Frem til og med 2009 har det enkelte år blitt satt ut vill ørret fanget med ruse i Ringedalsvatnet, samt 
noe el-fisket bekkeørret fra elvestrekninger nedenfor Ringedalsvatnet (omtalt i Lehmann & Wiers 

2007). Viltfanget ørret satt ut i Øvre Bersåvatnet ble i 2003 og 2005 merket med Floymerker (Gunnar 

B. Lehmann, pers. medd.), og all annen villfisk skal ha blitt fettfinneklippet før utsetting. All settefisk 
skal også være fettfinneklippet, men det ble trolig satt ut umerket settefisk frem til og med 2002 (jf. 

Lehmann & Wiers 2011). 

 

Tabell 5. Oversikt over fiskeutsettinger i de undersøkte innsjøene i perioden 2000 - 2013. s = 
anleggsprodusert settefisk, v = villfisk. Frem til 2002 ble fisken trolig ikke merket. F.o.m. 2003 er all fisk 

fettfinneklippet med mindre noe annet er spesifisert. Dataene er fremskaffet av Harald Karlsen hos AS 

Tyssefaldene, Henning Syvertsen ved Statkrafts settefiskanlegg i Eidfjord, og Gunnar B. Lehmann ved 
Uni Miljø. Merk at pålegget åpner for å erstatte settefisk med villfisk i forholdet 3:1. 

Innsjø/ år Pålegg 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Breidavatn  500s 2000s 1000s 2000s 0 0 0 0 

Øvre Nybuvatnet 500s 800s 1000s 800s 298v 0 0 0 

Nedre Tyssevatn  300s 0 0 800s 0 300s 0 0 

Stednesvatnet  300s 0 1000s 500s 0 300s 0 0 

Tyssehølen 200s 200s 300s 500s 0 75s 0 0 

Øvre Bersåvatn 1200s 3000s 3000s 3000s 541v   300v* 506v 0 

*Merket med Floymerke. 

 

Tabell 5 forts. Oversikt over fiskeutsettinger i de undersøkte innsjøene i perioden 2000 - 2013. s = 

anleggsprodusert settefisk, v = villfisk. Frem til 2002 ble fisken trolig ikke merket. F.o.m. 2003 er all fisk 
fettfinneklippet med mindre noe annet er spesifisert. Dataene er fremskaffet av Harald Karlsen hos AS 

Tyssefaldene og Henning Syvertsen ved Statkrafts settefiskanlegg i Eidfjord. 

Innsjø/ år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Breidavatn  1000s 0 0 900s 600s 0 0 

Øvre Nybuvatnet 0 600s 0 1400s 900s 0 0 

Nedre Tyssevatn  600s 200s 200v 200s 300s 0 0 

Stednesvatnet  600s 0 0 600s 300s 0 0 

Tyssehølen 300s 0 0 0 300s 0 0 

Øvre Bersåvatn 1200s 800s 0 2000s 2100s 900s     2100s** 

**Antallet er noe usikkert. Fisken ble satt ut 3. september, etter avsluttet prøvefiske. 

 

Vannkvalitet 
Berggrunnen i Tyssovassdraget er generelt kalkrik, og området ventes å ha stabilt god surhetstilstand 

(Kålås mfl. 1996). Målinger av surhet i en rekke av innsjøene i vassdraget høsten 1994 viste pH over 

5,5 samtlige steder (Kålås mfl. 1996). Vi har ikke kjennskap til at det har blitt kalket i 

Tyssovassdraget. 
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Garnfiske  

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

30 m langt og 1,5 m dypt, og er satt sammen av 12 like lange seksjoner med forskjellige maskevidder. 
Maskeviddene som er benyttet i hvert garn er: 5,0 - 6,3 - 8,0 - 10,0 - 12,5 - 16,0 - 19,5 - 24,0 - 29,0 - 

35,0 - 43,0 og 55,0 mm. Hvert flytegarn er 45 m langt og 5 m dypt, og er satt sammen av 9 like lange 

seksjoner (5 m) med maskeviddene 8,0 - 10,0 - 12,5 - 16,0 - 19,5 - 24,0 - 29,0 - 35,0 og 43,0 mm. 
Fangstinnsatsen ble tilpasset areal og antatt bestandstetthet i innsjøene, og antall bunngarn benyttet 

varierte mellom 8 og 16 i den enkelte innsjø. Flytegarn ble kun benyttet i de to største innsjøene 

(Breidavatn og Øvre Bersåvatn). 

 

Bestandsestimat 

Det finnes informasjon fra prøvefiske i innsjøer der antallet fisk er kjent ved at mesteparten av fisken 

senere er blitt oppfisket, eller der antallet er bestemt ved nyere akustisk utstyr (Sægrov 2000; Knudsen 
& Sægrov 2002). Disse resultatene tilsier at et bunngarn i praksis fanger all fisk som oppholder seg i 5 

m bredde på hver side av garnet, totalt 10 m bredde og innen et areal på 300 m² for et 30 m langt garn. 

Det må også tas med i vurderingen at fisk som er mindre enn ca. 12 cm har lavere fangbarhet enn 
større fisk, og at en del av disse fremdeles kan oppholde seg i bekker/elver. Det er også sannsynlig at 

stor fisk (> 25 cm) har et større aktivitetsområde i løpet av en beiteperiode enn fisk i lengdegruppen 

12-25 cm, og dette betyr at antall større fisk kan bli beregnet for høyt. Ved beregning av total bestand 

er det videre antatt at gjennomsnittsfangsten per garnnatt er representativ for hele innsjøen.  
 

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

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

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

Erfaring fra kontrollerte forsøk i fem innsjøer med ulik størrelse og topografi indikerer en feilmargin 

på ± 30 % på estimatene (Rådgivende Biologer AS, upubl. data). Fisk som nylig er utsatt fra klekkeri 
virker å ha noe større fangbarhet, og kan bli overestimert. 

 

Elektrofiske 
Potensielle gytebekker ble undersøkt ved én gangs overfiske med elektrisk fiskeapparat, og 

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

lav til middels vannføring i samtlige bekker og elver på undersøkelsestidspunktet. 

 

Fiskeoppgjøring og aldersbestemming  

All fisk er lengdemålt til nærmeste mm fra snutespissen til ytterst på halefinnen når fisken ligger 

naturlig utstrakt. Vekten er målt til nærmeste gram på elektronisk vekt. Kondisjonsfaktoren (K) er 
regnet ut etter formelen K = (vekt i gram)*100/(lengde i cm)³. Kjønn og kjønnsmodning ble bestemt. 

Kjøttfargen er inndelt i kategoriene hvit, lyserød og rød. Gjennomsnittlig lengde, vekt og 

kondisjonsfaktor for hver årsklasse av fisk i de enkelte innsjøene er oppgitt med standardavvik. Det er 
tatt mageprøver av et utvalg av fangsten i hver innsjø. 

 

Øresteiner og skjell er brukt til aldersfastsettelse, samt til å vurdere om fisk er naturlig rekruttert eller 

utsatt fra klekkeri. I tillegg er all fisk sjekket for klippede fettfinner, forkortede gjellelokk og 
deformerte finner, som kan være tegn på klekkeriopphav. Det gjøres oppmerksom på at usikkerheten i 

aldersfastsettelse øker med økende fiskealder, spesielt for vekststagnert fisk. 

 

Dyreplankton 

Det ble tatt to vertikale håvtrekk med planktonhåv i innsjøene. Dypet prøvene ble tatt fra er beskrevet 

for hver innsjø. Planktonhåven hadde håvdiameter på 30 cm og maskevidde på 60 µm. Prøvene ble 
fiksert og konservert med etanol. Innholdet i prøvene ble artsbestemt og talt opp i tellesleide under 

  METODE 
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binokular lupe. Det ble tatt delprøver dersom prøven inneholdt svært mange individer, og hele prøven 

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

som ikke sikkert kunne artsbestemmes under lupe ble preparert med melkesyre på objektglass og 
bestemt under mikroskop.  

 

Vannkvalitet 
Det ble gjort analyser av vannkvaliteten ved innsamling av vannprøver nær utløpet av hver innsjø. 

Prøvene ble analysert for parameterne surhet (pH), kalsiuminnhold og farge. Vannkvalitetsanalysene 

er utført av Eurofins, avdeling Bergen.  

 

Siktedyp 

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

INNSJØEN 

 
Breidavatn (Breiavatnet) ligger i Odda kommune. Innsjøen ligger 1188,0 moh. ved LRV og 1233,4 

moh. ved HRV, som gir en reguleringshøyde på 45,4 m. Vannstand før regulering var 1233,4 moh. 

Ved HRV har innsjøen et areal på 3,33 km², og en strandlinje på ca. 12,9 km. Innsjøen er ikke demmet 

opp, men tappes ned gjennom rørledning til Nibbehølen i nord (figur 1). Nedbørfeltet er på 62,3 km², 
og er ikke endret ved regulering. 

 

 

Figur 2. Breidavatn (innsjø nr. 1902) i Odda kommune 14. august 2013. Vannstanden var ca. 30 cm 
under HRV da bildet ble tatt. 

 

Breidavatn ble prøvefisket med 16 bunngarn i august 2002 (Lehmann & Wiers 2004). Det ble fanget 

127 ørret på 10 til 41 cm, og bestanden ble vurdert som over middels tett. Det ble funnet fisk i 
innløpsbekken fra Grytenuttjørnane (bekk 9 i figur 4), men det ble ikke påvist naturlig rekruttering. 

 

I perioden januar 2003 til september 2013 varierte vannstanden i magasinet mellom 1188,2 og 1234,1 
moh. (figur 3). Vannstanden har normalt vært nær LRV mellom mars og mai, og nær HRV de fleste 

av årets resterende måneder. I oppvandrings- og gyteperioden for ørret (antatt å være ca. 20. september 

til 20. oktober) har vannstanden ligget tett opptil HRV alle år i perioden bortsett fra 2006. 

 

 RESULTATER OG DISKUSJON 
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Figur 3. Vannstand i Breidavatn i perioden 1. januar 2003 til 8. september 2013. Forventet 
oppvandrings- og gyteperiode for ørret fra 20. september til 20. oktober er markert med gult.  

 

METODER 

 

Innsjøen ble garnfisket 13. - 14. august 2013 med seks enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-
12 m, og to bunngarnslenker á tre garn i dybdeintervallene 0-25 m (garn 5-7) og 0-47 m (garn 9-11). 

Ni av innløpsbekkene ble elektrofisket (figur 4), og det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 20 m 

dyp. Det var regnbyger og relativt lite vind under prøvefisket, og vannstanden var 0,3 m under HRV. 
Siktedypet var 9 m, og temperaturen i overflaten var 6 °C. 

 
Figur 4. Kart over Breidavatn ved HRV, med avmerking av innløpsbekker og utløp (piler), 
elektrofiskestasjoner (nummererte sirkler), posisjon for planktonprøve (“P”) og plassering av garn 

(nummererte firkanter). 
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RESULTAT 

 

Garnfiske 
Under garnfisket ble det fanget 26 ørret. Fisken varierte i lengde fra 14,6 til 39,3 cm, med en 

gjennomsnittslengde på 26,7 (± 6,7) cm (tabell 6). Vekten varierte fra 30 til 653 gram, og snittvekten 

var 252 (± 174) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,09 (± 0,10), og ingen fisk over 21 cm 
hadde kondisjonsfaktor lavere enn 1,0. 

 

Fangsten fordelte seg på 10 hanner og 16 hunner. Av disse var seks hanner og åtte hunner 

kjønnsmodne, hvorav seks hanner og fem hunner hadde gytt tidligere. Den yngste kjønnsmodne fisken 
var en hann i aldersgruppen 5+ (denne hadde sannsynligvis også gytt tidligere), mens de yngste 

kjønnsmodne hunnene var i aldersgruppen 7+, og hadde også gytt tidligere. Alder ved kjønnsmodning 

er dermed vanskelig å fastslå, men ser ut til å være et sted mellom 4 og 7 år for hanner, og maksimalt 
seks år for hunner. To ørret hadde rød kjøttfarge, 13 hadde lyserød farge og 11 var hvite i kjøttet. 

 

Tabell 6. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall 
hanner og hunner og andel kjønnsmodne fisk for de ulike aldersgruppene av ørret fanget i Breidavatn 

13. - 14. august 2013. 

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

 Årsklasse 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  

Antall  2 1 0 3 4 4 4 5 3 26 

Lengde Snitt 14,8 17,0 - 23,8 21,4 27,3 30,8 29,5 37,1 26,7 

(cm) Sd 0,2 - - 0,4 1,3 4,6 1,5 4,3 2,0 6,7 

Vekt Snitt 31 50 - 154 99 241 323 323 570 252 

(g) Sd 1 - - 17 20 122 49 142 83 174 

K-faktor Snitt 0,95 1,02 - 1,13 1,00 1,11 1,10 1,19 1,11 1,09 

 Sd 0,02 - - 0,08 0,02 0,09 0,09 0,13 0,05 0,10 

Hunner Antall 2 0 - 2 1 3 3 5 0 16 

 % modne 0,0 - - 0,0 0,0 66,7 66,7 80,0 - 50,0 

Hanner Antall 0 1 - 1 3 1 1 0 3 10 

 % modne - 0,0 - 100,0 0,0 100,0 100,0 - 100,0 60,0 

 

Det var fisk i 9 av de 12 bunngarnene, og ingen garn hadde mer enn ni ørret. De to dypeste garnene 

(garn 9 og 10, som stod i dybdeintervallene 11-37 og 37-47 m) var tomme, men det stod én ørret 

ytterst i garn 5, på ca. 25 m dyp. Det ble ikke fanget fisk i flytegarnet. Den gjennomsnittlige fangsten 
per bunngarnnatt var 2,2 individer. Gjennomsnittlig fangst i de 8 garnene som stod i strandsonen var 

3,0 fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden estimert å være i underkant av 4000 ørret. Med en 

snittvekt på 252 gram tilsvarer dette 2,9 kg fisk per hektar, som er en moderat biomasse. 

 

 
 

Figur 5. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Breidavatn 13. - 14. august 2013. 

Fiskens opphav (vill/settefisk) er skjønnsmessig vurdert basert på vekst første leveår, avlest fra skjell og 
øresteiner. 
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Aldersfordelingen for ørreten i Breidavatn viser at fisken stammet fra årsklassene fra perioden 2003 til 

2011, med unntak av 2009-årsklassen (figur 5). Det er imidlertid noe usikkerhet rundt 

aldersbestemmelsen av enkelte fisker, spesielt blant de eldste. Andelen villfisk og settefisk, samt antall 

fettfinneklippet fisk, er presentert i tabell 7. To av settefiskene hadde én defekt brystfinne, og 11 av 
totalt 20 settefisk var fettfinneklippet. Samtlige seks villfisk hadde intakte fettfinner. Det gjøres 

imidlertid oppmerksom på at antall fettfinneklippet fisk i garnfangster ofte underestimeres fordi noen 

individer ikke blir klippet. Om fettfinnen kun er delvis avklippet vil den også kunne regenereres i løpet 
av noen år.  

 

Det ble funnet settefisk fra samtlige årsklasser i garnfangsten (tabell 7), inkludert årene 2003 til 2006 
og 2008, da det ikke skal ha blitt satt ut fisk i Breidavatn (se tabell 5). Selv om det er noe usikkerhet 

forbundet med fastsettelse av opphavet til hver enkelt fisk, levner det store antallet settefisk fra en 

rekke årsklasser liten tvil om at det må ha foregått noe utsettinger også i nevnte periode. Det ble funnet 

umerket villfisk i årsklassene 2003, 2005, 2006 og 2007, men ikke mer enn ett til to individer i hver 
årsklasse. Basert på fangsten ved dette prøvefisket er andelen naturlig rekruttert fisk i bestanden i 

Breidavatn omkring en fjerdedel. 

 
Tabell 7. Antall villfisk og settefisk i hver årsklasse av fangsten fra Breidavatn 13. - 14. august 2013. 

Vurderingene er basert på analyser av skjell og øresteiner. Antall fettfinneklippet (ff-) fisk i hver 

årsklasse er oppgitt. 

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

Årsklasse 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  

Antall 2 1 0 3 4 4 4 5 3 26 

Villfisk* 0 0 - 0 1 1 2 0 2 6 

Settefisk 2 1 - 3 3 3 2 5 1 20 

Antall ff- 2 1 - 2 3 2 1 0 0 11 

% ff- 100,0 100,0 - 66,7 75,0 50,0 25,0 0,0 0,0 42,3 

Andel villfisk (%)* 0,0 0,0 - 0,0 25,0 25,0 50,0 0,0 66,7 23,1 

Andel settefisk (%) 100,0 100,0 - 100,0 75,0 75,0 50,0 100,0 33,3 76,9 

*Denne gruppen omfatter både naturlig rekruttert fisk og villfisk flyttet fra andre vannforekomster. Se teksten for detaljer. 

 

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

gjennomsnitt har vokst nesten 7 cm første leveår (figur 6). Dette er uvanlig mye i høyfjellet, og 
gjenspeiler at en stor andel av bestanden har levd sitt første leveår på klekkeri. Andre til femte 

vekstsesong har fisken i snitt vokst 3,3 til 3,8 cm per år, og sjette til åttende sesong har veksten ligget 

mellom 2,3 og 3,1 cm per år. På grunn av vanskeligheter med nøyaktig plassering av år på skjell hos 

de eldste fiskene er veksten ikke tilbakeregnet for fisk eldre enn 7+, men hverken den tilbakeregnede 
vekstkurven eller snittvekten av fisk fanget i hver årsklasse indikerer noen tydelig vekststagnasjon. 

 

 
 
 

Figur 6. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet vekstsesong 
(blå), og tilbakeregnet 

gjennomsnittslengde ved avsluttet 

vekstsesong (rød), for ørret fanget i 
Breidavatn 13. - 14. august 2013. Antall 

fisk fanget i hver aldersgruppe er 

markert med siffer over grafen. 
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Det ble tatt mageprøver av 10 av fiskene som ble fanget i garn. Larver og pupper av fjærmygg 

utgjorde ca. 85 % av totalvolumet, mens overflateinsekter og ertemuslinger utgjorde henholdsvis 10 

og 5 %. I tillegg ble det funnet én vårfluelarve og ett individ av hoppekrepsen Megacyclops gigas. Ved 

prøvefisket 15. august 2002 var vannloppen Daphnia umbra blant de viktigste næringsdyrene for 
ørreten i Breidavatn (Lehmann & Wiers 2004), men denne arten ble ikke registrert hverken i 

mageprøvene eller i planktontrekket (se under) ved dette prøvefisket. Det ble påvist synlige 

innvollsparasitter i to av fiskene. 
 

Elektrofiske 

Ni av innløpsbekkene til Breidavatn ble ved feltundersøkelsen 13. - 14. august 2013 vurdert som 
potensielle gytebekker og undersøkt med elektrofiskeapparat. Andre bekker er enten for bratte for 

oppvandring av gytefisk og/eller er sannsynligvis utsatt for uttørking og innfrysing av gytegroper på 

grunn av usikker vanntilførsel. Enkelte av de undersøkte bekkene vil sannsynligvis ved gitte 

vannstander også være utilgjengelige for fisk. Det ble ikke fanget eller observert fisk i noen av de 
undersøkte bekkene. Under følger en kort beskrivelse av hver av disse bekkene, samt temperatur, 

vannføring og overfisket areal ved elektrofisket. 

 
Bekken i nordøst (stasjon 1 i figur 4) er 2-4 m bred, 0-10 cm dyp, og forsvinner i en steinur 40 m 

oppstrøms innsjøen. Substratet består av grus og stein, og det er brukbare gyteforhold i nederste 

halvdel. Det virker imidlertid sannsynlig at bekken fryser til om vinteren. Et område på 25-30 m² ble 
overfisket, og temperaturen i bekken var 4 °C. 

 

Bekken i øst (stasjon 2) er 2-4 m bred og 0-30 cm dyp, og sildrer for det meste mellom grov, 

mosegrodd stein. Det er også én relativt stor kulp. Fisk kan vandre 25 m opp i bekken, som har dårlige 
gyteforhold. Et område på 30 m² ble overfisket, og temperaturen i bekken var 6 °C. 

 

Juklavassåni (stasjon 3) er Breidavatns største innløpselv. Den er 5-10 m bred og for det meste ganske 
stri. Fisk kan vandre i overkant av 100 m opp i elven, men spesielt små fisk vil ha problemer med å 

forsere strykene helt nederst. Elven er 0-60 cm dyp, og substratet består av grov stein med litt mose. 

Egnet gytesubstrat ble ikke observert. Omtrent 30 m² ble overfisket, i tillegg til 10-15 m² i et lite 

sideløp nederst. Temperaturen ved elektrofisket var 6 °C. 
 

Innløpsbekken fra Hattasteinsvatnet (stasjon 4) er stor, men bratt og stri uten gytemuligheter. Et 30 m 

langt sideløp nederst renner imidlertid roligere, og har et par kvadratmeter med egnet gytegrus. 
Bortsett fra dette er sideløpets bunn i all hovedsak dekket med mose, og bekken er 0-20 cm dyp, og ca. 

5 m bred. Et område på 40-50 m² i sideløpet ble overfisket, og temperaturen i bekken var 5 °C. 

 
I innsjøens vestre ende ligger to bekker med få meters mellomrom (stasjon 5 og 6). Disse sildrer begge 

mellom grov stein og er 0-20 cm dype. Det er flekkvis brukbare gytemuligheter i begge bekkene, men 

det er usikkert om vanntilførselen er jevn om vinteren. Fisk kan vandre 20-30 m opp i begge bekkene. 

Et område på ca. 20 m² ble overfisket i hver av bekkene, og temperaturen var 5 °C i begge. 
 

Like nord for stasjon 5 og 6 ligger en ny bekk (stasjon 7), hvor oppvandring kanskje er umulig på 

grunn av en foss på ca. 1 m høyde (ved HRV) helt nederst. Det er en stor, flat høl like ovenfor fossen, 
hvor det er litt egnet gytesubstrat. Et område på 15-20 m² ble overfisket, og temperaturen i bekken var 

5 °C. 

 
Den sørligste av de to bekkene i nordvest (stasjon 8) ender i en ca. 1 m høy foss ned i innsjøen, og 

oppvandring kan være umulig selv ved HRV. Ovenfor fossen er det stryk og småkulper med 

mosegrodd stein og små grusflekker. Bekken er 1-3 m bred og 0-20 cm dyp. Et område på 20 m² ble 

overfisket, og temperaturen var 6 °C. 
 

Bekken fra Grytenuttjørnane (stasjon 9) renner utfor en foss ca. 50 m oppstrøms innsjøen, og nedenfor 

den dype fossehølen sprer vannet seg utover i en bred vifteform. Det er enkelte kulper med inntil 50 
cm vanndyp, og flatere stryk nederst. Substratet består for det meste av stein med en del mose, med 
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enkelte små flekker egnet gytegrus innimellom. Dette er trolig Breidavatns beste gytebekk, selv om 

rekrutteringspotensialet i bekken ikke er veldig stort grunnet små mengder gytesubstrat. Et område på 

50-75 m² ble overfisket, og temperaturen i bekken var 8 °C. 

 
Utløpselven fra Breidavatn (Breiåni) renner bratt ned i strie stryk, og oppvandring er umulig for 

småfisk. Det er ingen egnede gyteområder i utløpet, og dette ble derfor ikke elektrofisket. 

 
Ved prøvefisket i 2002 (Lehmann & Wiers 2004) ble det elektrofisket i Juklavassåni og bekken som 

renner ned fra Grytenuttjørnane. I sistnevnte ble det fanget fem ørret mellom 145 og 252 mm, og 

mange flere ble observert. I Juklavassåni ble det fanget én fisk på 95 mm i innløpsosen, men ingen 
oppe i selve elven. Lehmann og Wiers (2004) oppgir ikke om disse fiskene var fettfinneklippet, men 

konkluderer med at det ikke ble påvist naturlig rekruttering i innsjøen. 

 

A) Juklavassåni (stasjon 3) 

 

B) Bekk fra Grytenuttjørnane (stasjon 9) 

 
 C) Utløpet 

 
 

Vannkvalitet 
Det ble tatt en vannprøve i Breidavatn 14. august 2013. Kalsiumkonsentrasjonen var 0,68 mg/l, 

surheten var pH 6,2 og fargetallet var < 5 mgPt/l. Dette viser at innsjøen på prøvetakingstidspunktet 

hadde en vannkvalitet som var brukbar for ørret, men kalsiuminnholdet var lavt. En vannprøve tatt 

høsten 1994 viste en surhet på pH 5,8 (Kålås mfl. 1996). 

 

Dyreplankton 

Det ble funnet moderate tettheter av Bosmina longispina, og dette var den eneste vannloppearten som 
ble registrert i planktontrekket. Av hoppekreps ble Cyclops scutifer funnet i moderate tettheter, mens 

det ble funnet ett individ av Megacyclops gigas. I tillegg ble det funnet en del ungstadier av 

cyclopoide hoppekreps. Av hjuldyr var det høyest tetthet av arten Keratella hiemalis, mens det var 
lave tettheter av en rekke andre arter (tabell 8). 

Figur 7. A) Elektrofiske i Juklavassåni 13. 

august 2013. B) Innløpsbekken fra 
Grytenuttjørnane. C) Utløpet av Breidavatn. 
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Ved undersøkelsen av Breidavatn i 2002 ble det ikke funnet Megacyclops gigas, men det ble registrert 

lave tettheter av Daphnia umbra og Cyclops abyssorum (Lehmann & Wiers 2004). Bortsett fra dette 

var dyreplanktonsamfunnet i Breidavatn relativt likt i de to undersøkelsene. 

 
Tabell 8. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Breidavatn 13. august 2013.  

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 3650 182 

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 2 546 127 
 Megacyclops gigas 7 0 

 Cyclopoide nauplier 2 886 144 

 Cyclopoide copepoditter 679 34 

Hjuldyr (Rotatoria) Cephalodella sp. 85 4 
 Conochilus sp. 170 8 

 Encentrum sp. 85 4 

 Kellicottia longispina 1 188 59 
 Keratella hiemalis 9 082 454 

 Notholca acuminata 255 13 

 Polyarthra dolichoptera 255 13 
 Polyarthra major 1 698 85 

 Synchaeta sp. 85 4 

 Trichotria tetractis tetractis 85 4 

Totalt  22 756 1 138 

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Breidavatn har en litt under middels tett bestand av ørret med fin kondisjon og relativt stor 

gjennomsnittsstørrelse. Den årlige tilveksten er brukbar, og fisken vokser til den blir minst 30 cm. 
Fiskeutsettingene har blitt redusert siden prøvefisket i 2002 (Lehmann & Wiers 2004), og bestanden er 

i dag betydelig tynnere enn for elleve år siden. Fisken er også i gjennomsnitt større og eldre enn i 

2002. 

 
Breidavatn har lav diversitet og tetthet av dyreplankton, som er typisk for de lite produktive 

høyfjellsinnsjøene på Vestlandet. Fjærmygg utgjør en stor del av ørretens diett, noe som er vanlig i 

regulerte høyfjellsinnsjøer. Det er uvisst hvorfor det relativt attraktive byttedyret Daphnia umbra ikke 
ble funnet hverken i mageprøvene eller i planktontrekket, ettersom denne arten virket å være en viktig 

del av ørretens diett i 2002 (Lehmann & Wiers 2004). Daphnia umbra er noe utsatt for nedbeiting og 

sur nedbør, men verken vannkvalitet eller fisketetthet burde være begrensende faktorer i Breidavatnet. 

Fiskens vekst og kondisjon tyder uansett på at næringsgrunnlaget i innsjøen er bra i forhold til 
tettheten av ørret. 

 

Det er generelt marginale gyteforhold i innløpsbekkene til Breidavatn. Det ser ikke ut til å ha 
forekommet naturlig rekruttering her de siste seks årene, og dette sammenfaller med dårlig eller 

manglende rekruttering i andre innsjøer på Hardangervidda i samme periode (Rognerud & Qvenild 

2013 og referanser nevnt der). I perioden 2003 til 2007 har det sannsynligvis vært en viss gytesuksess i 
Breidavatn enkelte år. Det estimeres at omtrent en fjerdedel av dagens bestand består av naturlig 

rekruttert fisk, mens resten av bestanden er anleggsprodusert settefisk. 

 

Vannkvaliteten i Breidavatn er brukbar for ørret, men på grunn av stor høyde over havet er klimatiske 
forhold trolig avgjørende for gytesuksessen fra år til år. Vannstanden i magasinet kan også være av 

stor betydning for rekrutteringen, ettersom nedtapping kan medføre at gyteområder i innløpsbekkene 

blir utilgjengelige. Vannstanden har imidlertid ligget nær HRV i alle gyteperioder for ørret siste ti år, 
med unntak av i 2006. Reguleringen har derfor høyst sannsynlig ikke vært til hinder for gyting, og 

tilgjengelig gyteareal må antas å være som i naturtilstanden, ettersom HRV er lik innsjøens vannstand 

før regulering. 
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Selv om gytemulighetene i Breidavatn i praksis er som i naturtilstanden, må man regne med at den 

aktive og omfattende reguleringen (reguleringshøyde = 45,4 m) har hatt negative konsekvenser for 

ørretens næringstilgang i innsjøen. Det ser likevel ut til at innsjøen er produktiv nok til å opprettholde 

en ørretbestand på dagens størrelse, og på grunn av svært sporadisk naturlig rekruttering anbefales det 
derfor å holde utsettingene i Breidavatn på nivå med gjeldende pålegg (500 ensomrig settefisk eller 

167 flerårige villfisk i snitt per år). Dette vil være nok til å opprettholde en ørretbestand som er 

attraktiv for fritidsfiske, men det presiseres at innsjøen i naturtilstanden trolig hadde en noe tynnere 
bestand. 

 

Utlegging av gytegrus i innløpsbekken fra Grytenuttjørnane er et aktuelt kultiveringstiltak ved 
Breidavatn. Tre til ti kvadratmeter gytegrus utlagt i områder med relativt rolig strøm og godt vanndyp 

vil trolig kunne øke potensialet for naturlig rekruttering til innsjøen, men dette forutsetter at bekken 

ikke er for kald til at rekruttering kan lykkes. Om tiltaket gir ønsket effekt kan dette erstatte deler av 

eller hele de foreslåtte utsettingene. 
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2 ØVRE NYBUVATNET 
 

INNSJØEN 

 

Øvre Nybuvatnet (innsjø nr. 1897) ligger 1192 moh. i Odda kommune. Innsjøen er ikke regulert, men 

vann fra mesteparten av nedbørfeltet tappes ned fra Håvardsvatnet i øst gjennom Håvardsvatnet 
kraftverk, som ligger i østre ende av Øvre Nybuvatnet (figur 9). Innsjøens gjennomsnittlige 

gjennomstrømning er dermed uendret, men vil over kortere tidsspenn variere mer enn i 

naturtilstanden. Innsjøen har et areal på 0,67 km², og en strandlinje på ca. 4100 m. Nedbørfeltet er på 
68,5 km², og er ikke endret ved regulering. 

 

 

Figur 8. Øvre Nybuvatnet i Odda kommune 14. august 2013. 
 

 

Øvre Nybuvatnet ble prøvefisket med 6 bunngarn og ett flytegarn i august 2002 (Lehmann & Wiers 

2004). Det ble fanget 20 ørret på bunngarn og ingen på flytegarn, og ingen fisk var lengre enn 27 cm. 

Alle årsklasser fra 1996 til 2000 var til stede i fangsten, og bestanden ble karakterisert som middels 
eller litt over middels tett. Det ble funnet fisk i innløpsbekken fra tjernet i nordvest (bekk 5 i vår figur 

9), men det ble ikke funnet 0+, og det kunne ikke med sikkerhet fastslås at det hadde forekommet 

naturlig rekruttering. 
 

 

METODER 
 

Innsjøen ble garnfisket 14. - 15. august 2013 med syv enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-

20 m, og én bunngarnslenke med tre garn i dybdeintervallet 0-23 m. Fire av innløpsbekkene og utløpet 

ble elektrofisket (figur 9). Det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 20 m dyp. Det var delvis skyet og 
bris under prøvefisket. Siktedypet var 25 m, og temperaturen i overflaten var 11 °C. 
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Figur 9. Kart over Øvre Nybuvatnet, med avmerking av innløpsbekker og utløp (piler), 
elektrofiskestasjoner (nummererte sirkler), posisjon for planktonprøve (“P”) og plassering av garn 

(nummererte firkanter). Håvardsvatnet kraftverk er vist som en svart firkant i øst. 

 

 

RESULTAT 

 

Garnfiske 
Under garnfisket ble det fanget 32 ørret. Fisken varierte i lengde fra 15,0 til 33,0 cm, med en 

gjennomsnittslengde på 21,2 (± 5,3) cm (tabell 9). Vekten varierte fra 33 til 411 gram, og snittvekten 

var 114 (± 99) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,97 (± 0,08), og kun én fisk under 200 
gram hadde kondisjonsfaktor større enn 1,0.  

 

Fangsten fordelte seg på 22 hanner og 10 hunner. Tolv av hannene, men ingen av hunnene var 

kjønnsmodne (tabell 9). Den yngste hannen i fangsten (en 5+) var kjønnsmoden, men en overvekt av 
umoden fisk blant seks- og syvåringene indikerer at hannene kjønnsmodnes når de er fem til åtte år 

gamle. Alle hanner på åtte år eller mer var kjønnsmodne, og fire av disse hadde gytt tidligere. 

 
Tabell 9. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall 

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

Nybuvatnet 14. - 15. august 2013. 

 Alder 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ Totalt 

 Årsklasse 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002  

Antall  6 10 6 4 3 2 1 32 

Lengde Snitt 16,9 17,9 20,5 25,2 29,5 29,6 27,2 21,2 

(cm) Sd 1,0 1,5 4,4 4,3 3,6 3,0 - 5,3 

Vekt Snitt 43 57 89 179 290 251 212 114 

(g) Sd 8 13 63 96 112 76 - 99 

K-faktor Snitt 0,89 0,97 0,93 1,06 1,09 0,96 1,05 0,97 

 Sd 0,04 0,04 0,08 0,05 0,06 0,00 - 0,08 

Hunner Antall 4 1 2 1 1 1 0 10 

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

Hanner Antall 2 9 4 3 2 1 1 22 

 % modne 50,0 33,3 25,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 
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Syv ørret hadde rød kjøttfarge, og alle disse var over 25 cm. Av de resterende fiskene hadde 3 lyserød 

kjøttfarge, mens 22 var hvite i kjøttet. 

 

Det var fisk i alle de enkle bunngarnene, samt i det innerste garnet i lenken. I disse garnene varierte 
fangsten mellom én og syv fisk per garn. De to ytterste garnene i lenken var tomme. Gjennomsnittlig 

fangst per bunngarnnatt var 3,2 fisk. Gjennomsnittlig fangst i de åtte garnene som stod i strandsonen 

var 4,0 fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden estimert å være ca. 1600 ørret. Med en snittvekt på 
114 gram tilsvarer dette 2,7 kg fisk per hektar, som er en moderat biomasse. 

 

 

Figur 10. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Øvre Nybuvatnet 14. - 15. 

august 2013. Fiskens opphav (vill/settefisk) er skjønnsmessig vurdert basert på vekst første leveår, avlest 
fra skjell og øresteiner. 

Aldersfordelingen for ørreten i Øvre Nybuvatnet viser at fisk fra samtlige årsklasser fra 2002 til 2008 

var til stede i innsjøen (figur 10), men det ble ikke fanget fisk fra årsklassene mellom 2009 og 2013 på 

garn. Det er imidlertid noe usikkerhet rundt aldersbestemmelsen av enkelte fisker, spesielt blant de 
eldste. Andelen villfisk og settefisk, samt antall fettfinneklippet fisk, er presentert i tabell 10. Ingen av 

fiskene hadde deformerte finner eller gjellelokk, men én av settefiskene var fettfinneklippet. Det 

gjøres imidlertid oppmerksom på at antall fettfinneklippet fisk i garnfangster ofte underestimeres fordi 
noen individer ikke blir klippet. Om fettfinnen kun er delvis avklippet vil den også kunne regenereres i 

løpet av noen år. 

 
Tabell 10. Antall villfisk og settefisk i hver årsklasse av fangsten fra Øvre Nybuvatnet 14. - 15. august 

2013. Vurderingene er basert på analyser av skjell og øresteiner. Antall fettfinneklippet (ff-) fisk i hver 

årsklasse er oppgitt. 

 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ Totalt 

Årsklasse 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002  

Antall 6 10 6 4 3 2 1 32 

Villfisk* 6 10 4 3 2 1 1 27 

Settefisk 0 0 2 1 1 1 0 5 

Antall ff- 0 0 0 1 0 0 0 1 

% ff- 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

Andel villfisk (%)* 100,0 100,0 66,7 75,0 66,7 50,0 100,0 84,4 

Andel settefisk (%) 0,0 0,0 33,3 25,0 33,3 50,0 0,0 15,6 

*Denne gruppen omfatter både naturlig rekruttert fisk og villfisk flyttet fra andre vannforekomster. Se teksten for detaljer. 

 

Det ble funnet settefisk fra årsklassene 2003 til 2006 i garnfangsten (tabell 10), selv om det ikke skal 

ha blitt satt ut settefisk i Øvre Nybuvatnet disse årene. Det skal ha blitt satt ut til sammen 2300 
settefisk i innsjøen i 2010 og 2011 (tabell 4), men ingen av disse ble fanget ved dette prøvefisket. Det 

er mulig at enkelte små settefisk har kommet seg ned fra Håvardsvatnet gjennom kraftverket eller over 

demningen ved overløp, men dette antas å foregå i relativt lite omfang. Det er også mulig at settefisk 

satt ut i 2010 og 2011 fortsatt er så små at de har lavere fangbarhet enn bestanden for øvrig, men disse 
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faktorene alene kan likevel ikke forklare avvikene mellom utsettingstall og fangst av settefisk. Det 

regnes derfor som sannsynlig at utsettingstallene presentert i tabell 4 er unøyaktige enten i antall eller 

i årstall. 

 
Det ble fanget umerket villfisk i samtlige årsklasser fra 2002 til 2008, og det er derfor sannsynlig at 

det har forekommet naturlig rekruttering flere av disse årene. I 2007 hadde fisken antakelig stor 

gytesuksess, ettersom denne årsklassen av villfisk utgjør nærmere en tredjedel av fangsten ved 
garnfisket. Basert på fangsten ved dette prøvefisket vurderes andelen naturlig rekruttert fisk i 

bestanden i Øvre Nybuvatnet å være i overkant av 80 %. 

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

i gjennomsnitt har vokst 4,6 cm første leveår (figur 11). Deretter har gjennomsnittlig vekst ligget 

mellom 2,0 og 3,4 cm per år frem til og med tiende leveår. Det er en tendens til vekststagnasjon ved 

rundt 30 cm lengde, men dette er noe usikkert fordi det ble fanget få fisk i de eldste aldersklassene.  

 

 
 

Det ble tatt mageprøver av 12 av fiskene. Larver og pupper av fjærmygg utgjorde ca. 60 % av 

totalvolumet, mens overflateinsekter og vårfluelarver utgjorde henholdsvis 30 og 10 %. I tillegg ble 
det funnet seks individer av linsekreps (Eurycercus lamellatus) og ett individ av ertemusling. Ved 

prøvefisket i 2002 ble det funnet noe hoppekreps i mageprøvene, men ingen linsekreps (Lehmann & 

Wiers 2004). Bortsett fra dette var ørretens diett grovt sett den samme ved de to undersøkelsene. Det 

ble ikke påvist synlige innvollsparasitter i noen av fiskene. 
 

Elektrofiske 

Tilrenningen til Øvre Nybuvatnet kommer i hovedsak fra Håvardsvatnet i øst, men noe vann kommer 
også til fra små bekker og sig rundt innsjøen. Det opprinnelige elveløpet fra Håvardsvatnet er tørrlagt 

grunnet oppdemming av Håvardsvatnet, og dette vannet er overført til Håvardsvatnet kraftverk, som 

renner inn i Øvre Nybuvatnet i øst. Tre av innløpsbekkene, innsjøens utløp og området rundt utløpet 

av kraftverket ble undersøkt med elektrofiskeapparat under feltundersøkelsen i 2013. Øvrige bekker 
ble vurdert som for små for gyting. 

 

Utløpet av Håvardsvatnet kraftverk (stasjon 1 i figur 9) danner en 70-80 m lang kanal som er 3-5 m 
bred og 0-40 cm dyp (figur 13). Kraftverket var ikke i drift under feltundersøkelsen, og det rant derfor 

ikke vann fra Håvardsvatnet til Øvre Nybuvatnet. Det var dermed ingen synlig strøm i kanalen utenfor 

utløpet, men en liten sildrebekk innerst i kanalen kan ha gitt en viss bevegelse i vannet. 
Produksjonstall fremskaffet av Statkraft viser at kraftverket ble kjørt stort sett sammenhengende fra 

januar til mai 2012, med driftsstans i inntil seks dager i strekk. Vinteren 2012-2013 gikk kraftverket 

mer eller mindre kontinuerlig, men det var stans i kraftverket fra 29. mars til 24. september 2013. 

Substratet i kanalen består av stein og store områder med fylittgrus uten begroing, og er godt egnet for 
gyting. Ved overfisking av et område på 20-25 m² ble 21 ørret ble fanget, og ut fra lengdefordelingen 

antas det at fangsten bestod av 3 årsyngel, 16 ettåringer, 1 toåring og 1 eldre fisk (figur 12). Det ble i 

Figur 11. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet vekstsesong 
(blå), og tilbakeregnet 

gjennomsnittslengde ved avsluttet 

vekstsesong (rød), for ørret fanget i Øvre 
Nybuvatnet 14. - 15. august 2013. Antall 

fisk fanget i hver aldersgruppe er markert 

med siffer over grafen. 
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tillegg observert en del flere ungfisk. Ingen av de fangede fiskene hadde synlige tegn til å være 

settefisk, som klippet fettfinne, finneskader eller korte gjellelokk. Det var 12 °C i bekken ved 

elektrofisket. 

 

 

Figur 12. Lengdefordeling for ørret fanget ved elektrofiske i utløpet av Øvre Nybuvatnet og utløpet av 

Håvardsvatnet kraftverk 14. august 2013. 

 

Den østligste av bekkene som renner inn i innsjøen fra sør (stasjon 2 i figur 9) er liten (1-2 m bred), 

men fisk kan vandre omtrent 20 m opp i bekken. I de nederste 15 meterne renner bekken i flate stryk 
uten nevneverdig vanndyp, mens det er småkulper øverst. Substratet består av stein og grus uten 

begroing, og det er mulig å gyte enkelte steder. Hele bekken ble overfisket, men det ble ikke fanget 

fisk. Det ble imidlertid observert en fisk på mindre enn 10 cm øverst. Det var 11 °C i bekken ved 
elektrofisket. 

 

Den vestligste av bekkene som renner inn i innsjøen fra sør (stasjon 3 i figur 9) er liten, og 

vanndekningen er trolig usikker vinterstid. Bekken er 1-2 m bred og 0-40 cm dyp, og fisk kan vandre 
20 m opp til en liten foss. Substratet består av stein og grus med litt mose, og det er gytemuligheter i et 

par kulper øverst. Hele bekken ble overfisket, men ingen fisk ble fanget eller observert. Det var 11 °C 

i bekken ved elektrofisket. 
 

Utløpet av Øvre Nybuvatnet er todelt, og begge løpene renner bratt ned i Nibbehølen. Det nordligste 

løpet er minst, og har ingen gytemuligheter. Det sørligste løpet har et par kvadratmeter med flott 

gytegrus. Det ble ikke fanget eller observert fisk i det minste utløpet, men i det største ble det fanget 
en ørret på 12,0 cm. Denne hadde ingen synlige tegn til å være en settefisk. Det var 11 °C i utløpet ved 

elektrofisket. 

 
Bekken som renner ned i Øvre Nybuvatnet fra nordvest (stasjon 5 i figur 9) er ca. 30 m lang, og fisk 

kan her vandre opp i et lite tjern. Bekken er 2-3 m bred og 0-10 cm dyp, og består av et flatt stryk uten 

nevneverdige kulper. Substratet består av stein og litt grus med en del mosebegroing, og det er dårlige 
gytemuligheter. Hele bekken ble overfisket, men ingen fisk ble fanget eller observert. Det var 14 °C i 

bekken ved elektrofisket. 

 

Ved prøvefisket i 2002 (Lehmann & Wiers 2004) ble det elektrofisket i innløpsbekken fra det lille 
tjernet i nordvest (vår stasjon 5). Totalt 17 ørret fra 6,8 til 11,2 cm ble fanget i innløposen og selve 

bekken, og fiskene hadde ikke synlige tegn til å være settefisk. 
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A) Utløpet av Håvardsvatnet kraftverk 

 

B) Utløpet av Øvre Nybuvatnet 

 
C) Elektrofiskestasjon 2 

 

D) Elektrofiskestasjon 5 

 

Figur 13. A) Elektrofiskestasjon 1, i utløpskanalen fra Håvardsvatnet kraftverk. B) Elektrofiskestasjon 
4, i utløpet av innsjøen. C) Elektrofiskestasjon 2; den østligste av de to bekkene som renner inn i 

innsjøen fra sør. D) Elektrofiskestasjon 5; bekken som renner inn i innsjøen fra et lite tjern i nordvest. 
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Vannkvalitet 

Det ble tatt en vannprøve nær utløpet av Øvre Nybuvatnet 15. august 2013. Kalsiumkonsentrasjonen 

var 1,00 mg/l, surheten var pH 6,7 og fargetallet var < 5 mgPt/l. Dette viser at innsjøen på 

prøvetakingstidspunktet hadde en vannkvalitet som var god for ørret. En vannprøve tatt høsten 1994 
viste en surhet på pH 6,1 (Kålås mfl. 1996). 

 

Dyreplankton 
Tre vannloppearter ble funnet i lave tettheter, der Bosmina longispina var den vanligste (tabell 11). 

Den attraktive Daphnia umbra ble også påvist. Av hoppekreps ble tre arter registrert, alle i lave 

tettheter. I tillegg ble det funnet en del ungstadier av hoppekreps. Det ble funnet åtte arter av hjuldyr, 
der Polyarthra dolichoptera ble registrert i moderate tettheter, mens de resterende var mer fåtallige. 

Resultatene tyder på at dyreplanktonsamfunnet i Øvre Nybuvatnet ikke har endret seg vesentlig siden 

prøvefisket i 2002, men D. umbra ble ikke påvist den gang (se Lehmann & Wiers 2004). 

 
Vannloppen Eurycercus lamellatus ble ikke funnet i planktontrekk, men var til stede i mageinnholdet 

til ørret fra garnfisket. 

 
Tabell 11. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Øvre Nybuvatnet 14. august 

2013. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 226 11 

 Daphnia umbra 28 1 
 Holopedium gibberum 14 1 

Hoppekreps (Copepoda) Arctodiaptomus laticeps 92 5 
 Cyclops scutifer 191 10 

 Mixodiaptomus laciniatus 106 5 

 Calanoide nauplier 255 13 

 Calanoide copepoditter 3 141 157 
 Cyclopoide nauplier 85 4 

 Cyclopoide copepoditter 594 30 

Hjuldyr (Rotatoria) Ascomorpha ecaudis 5 687 284 
 Collotheca sp. 594 30 

 Kellicottia longispina 1 698 85 

 Keratella cochlearis 934 47 

 Keratella hiemalis 424 21 
 Notholca sp. 85 4 

 Polyarthra dolichoptera 19 099 955 

 Polyarthra major 2 122 106 

Totalt  35 375 1 769 

 
 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Øvre Nybuvatnet har en middels tett bestand av ørret. Den årlige tilveksten er brukbar, og fisken 

vokser til den blir rundt 30 cm. Fiskens kondisjon er normal, og tre av 32 fisk i garnfangsten veide mer 

enn 300 gram. Bestandstetthet og fiskens lengdefordeling er omtrent som ved prøvefisket i 2002 (se 
Lehmann & Wiers 2004), men gjennomsnittlig alder i bestanden er i dag betydelig høyere enn i 2002. 

Dette har trolig sammenheng med en reduksjon i fiskeutsettinger det siste tiåret, samt sviktende 

rekruttering i 2009 og 2010. 

 
Øvre Nybuvatnet har lav diversitet og tetthet av dyreplankton, som er typisk for de lite produktive 

høyfjellsinnsjøene på Vestlandet. Fjærmygg utgjør en stor del av ørretens diett, noe som er vanlig i 

regulerte høyfjellsinnsjøer.  
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Ørreten har sannsynligvis gytesuksess i Øvre Nybuvatnet de fleste år. Fangsten ved garnfisket og 

elektrofisket viser at det har forekommet naturlig rekruttering alle år det siste tiåret unntatt 2009 og 

2010, med forbehold om feilbestemt alder på enkelte av de eldste fiskene. Fangsten ved prøvefisket 

tyder på at bestanden i dag består av minst 80 % naturlig rekruttert fisk. 
 

De siste to-tre årene ser det ut som gytesuksess i hovedsak har forekommet i kanalen ved 

Håvardsvatnet kraftverk, hvor det var relativt høye tettheter av ungfisk, og da spesielt fra 2012-
årsklassen. Det er mulig at stans i kraftverket før swim-up våren 2013 førte til høy eggdødelighet her 

på grunn av surstoffmangel i stillestående vann, men uten flerårige undersøkelser er det vanskelig å slå 

fast hvor lenge eggene kan klare seg i kanalen uten at kraftverket setter vannet i bevegelse. Det er også 
mulig at lavere tetthet av 0+ enn 1+ har sammenheng med få kjønnsmodne fisker i bestanden i 2012 

på grunn av uvanlig sein isgang og kort vekstsesong. Fangst og observasjon av ungfisk i utløpet og to 

av innløpsbekkene ved denne og en tidligere undersøkelse (Lehmann & Wiers 2004) tyder for øvrig på 

at det kan forekomme sporadisk rekruttering også her. 
 

Vannkvaliteten i Øvre Nybuvatnet er god for ørret, men på grunn av stor høyde over havet er 

klimatiske forhold trolig avgjørende for gytesuksessen fra år til år. Innsjøen er ikke regulert, og 
gyteforholdene antas derfor å være som i naturtilstanden. 

 

Med bakgrunn i nåværende kunnskap om bestandsstatus og forekomst av naturlig rekruttering det siste 
tiåret, vurderes det som unødvendig å sette ut fisk i Øvre Nybuvatnet. For å maksimere naturlig 

rekruttering kan det vurderes å kjøre Håvardsvatnet kraftverk mest mulig sammenhengende i perioden 

20. september til 1. mai, da det forventes at det ligger egg i gytegroper i kanalen ved 

kraftverksavløpet. Relativt god rekruttering de senere år tyder imidlertid på at dagens driftsregime er 
tilstrekkelig til å sikre eggoverlevelse i kanalen de fleste år. 
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3 NEDRE TYSSEVATN 
 

INNSJØEN 

 

Nedre Tyssevatn (innsjø nr. 27650) ligger i Odda kommune. Innsjøen ligger 1315 moh., og er ikke 

regulert.  Nedre Tyssevatn har et areal på 0,43 km², og en strandlinje på ca. 6200 m. Opprinnelig 
nedbørfelt er på ca. 50,5 km², men to tredjedeler av dette er fraført ved tapping av vann fra 

reguleringsmagasinet Øvre Tyssevatn i tunnel ned mot Holmevatn (figur 1). Ved overløp i Øvre 

Tyssevatn renner imidlertid vann derfra ned i Nedre Tyssevatn. 
 

 

Figur 14. Nedre Tyssevatn i Odda kommune 15. august 2013. Utløpet sees i nedre bildekant, og Øvre 

Tyssevatn sees i bakgrunnen. 
 

Nedre Tyssevatn ble prøvefisket med seks bunngarn i august 2002 (Lehmann & Wiers 2004). Det ble 

fanget 37 ørret på 13 til 36 cm, og bestanden ble vurdert som litt over middels tett. Det ble 
elektrofisket i innløpsbekkene fra Vattagilsløkene og Øvre Tyssevatn (våre stasjoner 1 og 3 i figur 

15), men det ble ikke fanget eller observert ungfisk. 

 

 

METODER 

 

Innsjøen ble garnfisket 14. - 15. august 2013 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-
10 m, og én bunngarnslenke med tre garn i dybdeintervallet 0-28 m (garn 6-8 i figur 15). To av 

innløpsbekkene ble elektrofisket, og det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 25 m dyp. Det var 

lettskyet og relativt lite vind under prøvefisket. Siktedypet var 13 m, og temperaturen i overflaten var 
9 °C. 
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Figur 15. Kart over Nedre Tyssevatn, med avmerking av innløpsbekker og utløp (piler), 

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

(nummererte firkanter). 
 

 

RESULTAT 

 

Garnfiske 
Under garnfisket ble det fanget 13 ørret. Fisken varierte i lengde fra 18,9 til 32,0 cm, med en 

gjennomsnittslengde på 24,7 (± 4,6) cm (tabell 12). Vekten varierte fra 65 til 327 gram, og snittvekten 

var 159 (± 88) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,97 (± 0,07), og det var ingen trend i k-

faktor med økende alder eller størrelse. 
 

Fangsten fordelte seg på ni hanner og fire hunner. Fire av hannene og to av hunnene var kjønnsmodne, 

hvorav to hanner og begge hunnene hadde gytt tidligere. De yngste kjønnsmodne fiskene av hvert 
kjønn var en seks år gammel hann og en syv år gammel hunn. Basert på dette ble gjennomsnittlig alder 

ved kjønnsmodning vurdert å være syv-åtte år for begge kjønn. 

 
To ørret hadde rød kjøttfarge, fire var lyserøde, og de resterende syv var hvite i kjøttet. Ingen fisk over 

24 cm hadde hvit kjøttfarge. 
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Tabell 12. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall 

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

Tyssevatn 14. - 15. august 2013. 

 Alder 6+ 7+ 8+ 9+ Totalt 

 Årsklasse 2007 2006 2005 2004  

Antall  7 2 1 3 13 

Lengde Snitt 21,9 22,8 29,8 30,7 24,7 

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

Vekt Snitt 103 122 257 283 159 

(g) Sd 32 59 - 41 88 

K-faktor Snitt 0,96 0,99 0,97 0,98 0,97 

 Sd 0,07 0,04 - 0,09 0,07 

Hunner Antall 2 1 0 1 4 

 % modne 0,0 100,0 - 100,0 50,0 

Hanner Antall 5 1 1 2 9 

 % modne 20,0 0,0 100,0 100,0 44,4 

 

Det var fisk i fem av de åtte bunngarnene, og fangsten i disse varierte mellom én og fire fisk per garn. 

Gjennomsnittlig fangst per bunngarnnatt var 1,6 fisk per garn. De to ytterste garnene i 
bunngarnslenken var tomme, og gjennomsnittlig fangst i de seks garnene som stod i strandsonen var 

2,2 fisk per garn. Ut fra dette ble bestanden estimert å være i overkant av 1300 ørret. Med en snittvekt 

på 159 gram tilsvarer dette 5,0 kg fisk per hektar, som er en moderat biomasse. 
 

 
 

Figur 16. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Nedre Tyssevatn 14. - 15. 

august 2013. Fiskens opphav (vill/settefisk) er skjønnsmessig vurdert basert på vekst første leveår, avlest 
fra skjell og øresteiner. 

 

Aldersfordelingen for ørreten i Nedre Tyssevatn viser at fisken i fangsten utelukkende stammet fra 

årsklassene fra perioden 2004 til 2007. Av disse var 2007-årsklassen den mest tallrike, med syv 

individer (54 % av fangsten). Det er imidlertid noe usikkerhet rundt aldersbestemmelsen av enkelte 
fisk, spesielt blant de eldste. Andelen villfisk og settefisk, samt antall fettfinneklippet fisk, er 

presentert i tabell 13. To av settefiskene og villfisken hadde skadet ryggfinne, og to av settefiskene 

hadde ett forkortet gjellelokk. Syv av de 12 settefiskene i fangsten var fettfinneklippet. Det gjøres 
imidlertid oppmerksom på at antall fettfinneklippet fisk i garnfangster ofte underestimeres fordi noen 

individer ikke blir klippet. Om fettfinnen kun er delvis avklippet vil den også kunne regenereres i løpet 

av noen år.  
 

Det ble funnet settefisk i alle fire årsklasser i garnfangsten, selv om det ikke skal ha blitt satt ut 

settefisk hverken i Øvre eller Nedre Tyssevatn i 2005 og 2006. Det kan imidlertid ikke utelukkes at de 

tre individene fra disse to årsklassene er feil-aldersbestemt ved avlesing av skjell og øresteiner. Ingen 
av de til sammen 700 fiskene som ble satt ut i innsjøen i 2009, 2010 og 2011 ble fanget ved 

prøvefisket. Ett individ fra 2007-årsklassen er det eneste som ved avlesing av skjell ble vurdert å være 

en villfisk. 
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Tabell 13. Antall villfisk og settefisk i hver årsklasse av fangsten fra Nedre Tyssevatn 14. - 15. august 

2013. Vurderingene er basert på analyser av skjell og øresteiner. Antall fettfinneklippet (ff-) fisk i hver 

årsklasse er oppgitt. 

Alder 6+ 7+ 8+ 9+ Totalt 

Årsklasse 2007 2006 2005 2004  

Antall 7 2 1 3 13 

Villfisk* 1 0 0 0 1 

Settefisk 6 2 1 3 12 

Antall ff- 5 1 0 1 7 

% ff- 71,4 50,0 0,0 33,3 53,8 

Andel villfisk (%)* 14,3 0,0 0,0 0,0 7,7 

Andel settefisk (%) 85,7 100,0 100,0 100,0 92,3 

*Denne gruppen omfatter både naturlig rekruttert fisk og villfisk flyttet fra andre vannforekomster. Se teksten for detaljer.

På grunn av vanskeligheter med nøyaktig plassering av år på skjell hos en del av fiskene er veksten 
ikke tilbakeregnet for mer enn syv individer (figur 17). Materialet er derfor for lite til å si noe sikkert 

om veksthastigheten i bestanden som helhet. Basert på de foreliggende dataene har fisken i Nedre 

Tyssevatn i gjennomsnitt vokst 7,5 cm første leveår, hvilket er uvanlig mye i høyfjellet, og gjenspeiler 

at en stor andel av bestanden har levd sitt første leveår på klekkeri (jf. tabell 13). Andre til femte 
vekstsesong har fiskene i gjennomsnitt vokst 2,7 til 3,9 cm per år, før veksten har blitt redusert til 1 til 

2 cm per år de to neste leveårene. Dette antyder en vekststagnasjon rundt 25-30 cm.  

 
 

Det ble tatt mageprøver av 11 av fiskene i garnfangsten. Vårfluelarver utgjorde ca. 90 % av fiskenes 

mageinnhold. Larver og pupper av fjærmygg utgjorde rundt 5 %, og småstein utgjorde også omtrent 5 
% av totalvolumet i prøvene. I tillegg ble det funnet én midd og fire individer i hoppekreps-slekten 

Megacyclops, som for øvrig ikke ble funnet i planktontrekket (se under). Det ble ikke påvist synlige 

innvollsparasitter i noen av fiskene.  

 

Elektrofiske 

Tre innløp ble vurdert som store nok til å være potensielle gytebekker, og disse ble elektrofisket. Det 

ble ikke funnet egnede gyteforhold i innsjøens utløp. 
 

Innløpsbekken fra Vattagilsløkene (stasjon 1 i figur 15) er 10-20 m bredt og 0-30 cm dypt, og fisk kan 

vandre minst 450 m opp i bekken. Bekken renner i relativt rolige stryk, og har et substrat bestående av 

stein og noe tettpakket småstein. Det er store områder med gode gyteforhold. Store deler av bekken 
ble overfisket, men det ble hverken fanget eller observert fisk. Det var 10 °C og liten vannføring i 

bekken ved elektrofisket.  

 

Figur 17. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet 
vekstsesong (blå), og tilbakeregnet 

gjennomsnittslengde ved avsluttet 

vekstsesong (rød), for ørret fanget i 
Nedre Tyssevatn 14. - 15. august 

2013. Antall fisk fanget i hver 

aldersgruppe er markert med siffer 

over grafen. 
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Innløpsbekken øst for den største holmen i innsjøen (stasjon 2) er 30-50 cm bred og inntil 30 cm dyp. 

Substratet består for det meste av stein, og det er dårlige gyteforhold. Bekken har trolig for lite 

nedbørfelt til å gi sikker vanndekning gjennom året. Hele bekken ble overfisket, men det ble hverken 
fanget eller observert fisk. Det var 15 °C og liten vannføring i bekken ved elektrofisket. 

 

Innløpet i sørøst (stasjon 3) hadde stor vannføring på undersøkelsestidspunktet, men går tørr ved 
nedtapping av magasinet Øvre Tyssevatn. Elven renner i rundt 20 m brede stryk, og oppvandrende fisk 

stanses av fossestryk etter 20-30 m. Det er 0-1 m dypt, substratet er stort sett grovt, og det ble ikke 

observert egnede gyteområder. Et ca. 30 m² stort område langs ene siden av elven ble overfisket, men 
det ble ikke fanget eller observert fisk. Det var 9 °C i elven ved elektrofisket. 

 

A) Innløpsbekk fra Vattagilsløkene 

 

B) El-fiskestasjon 2 

 
C) Innløpselven fra Øvre Tyssevatn 

 

D) Fangsten i ett bunngarn 

 

Figur 18. A) Deler av elektrofisket område i innløpsbekken fra Vattagilsløkene (el-fiskestasjon 1). B) 
Den lille innløpsbekken fra øst. C) Innløpselven fra Øvre Tyssevatn (el-fiskestasjon 3). D) Fangsten i 

ett bunngarn satt i strandsonen i Nedre Tyssevatn. 

 

Vannkvalitet 
Det ble tatt en vannprøve i Nedre Tyssevatn 14. august 2013. Kalsiumkonsentrasjonen var 0,55 mg/l, 

surheten var pH 6,5 og fargetallet var < 5 mgPt/l. Dette viser at innsjøen på prøvetakingstidspunktet 

hadde en vannkvalitet som var brukbar for ørret, men kalsiuminnholdet var lavt. 
 

Dyreplankton 

De to vannloppe-artene Bosmina longispina og Chydorus sphaericus ble påvist i planktontrekket 

(tabell 14), begge i lave tettheter. Av hoppekreps ble det funnet moderate tettheter av Cyclops scutifer, 

samt ett enkelt individ av Cyclops abyssorum. I tillegg ble det funnet litt ungstadier av både 
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cyclopoide og calanoide hoppekreps, der sistnevnte trolig var av arten Mixodiaptomus laciniatus. 

Polyarthra dolichoptera var totalt dominerende blant hjuldyrene, men fem andre arter ble også 

registrert i relativt lave tettheter. Resultatene tyder på at dyreplanktonsamfunnet i Nedre Tyssevatn 

ikke har endret seg vesentlig siden prøvefisket i 2002 (se Lehmann & Wiers 2004). 
 

Tabell 14. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og per m³) i Nedre Tyssevatn 14. august 2013. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 92 6 
 Chydorus sphaericus 7 0 

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops abyssorum 7 0 
 Cyclops scutifer 1 698 113 

 Calanoide nauplier 85 6 

 Calanoide copepoditter 255 17 

 Cyclopoide nauplier 1 273 85 

 Cyclopoide copepoditter 2 037 136 

Hjuldyr (Rotatoria) Ascomorpha ecaudis 2 292 153 
 Kellicottia longispina 1 783 119 

 Keratella hiemalis 1 358 91 

 Notholca labis 340 23 

 Polyarthra dolichoptera 32 680 2 179 

 Synchaeta sp. 679 45 

Totalt  44 585 2 972 

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Nedre Tyssevatn har en litt under middels tett bestand av ørret med normal kondisjon. Den årlige 

tilveksten er brukbar, og fisken vokser til den blir 25-30 cm. Bestanden er i dag betydelig tynnere enn 
ved prøvefisket i 2002 (se Lehmann & Wiers 2004), og fisken er i gjennomsnitt noe større og eldre.  

 

Nedre Tyssevatn har lav diversitet og tetthet av dyreplankton, som er typisk for de lite produktive 
høyfjellsinnsjøene på Vestlandet. Fjærmygg utgjør en del av ørretens diett, noe som er vanlig i 

regulerte høyfjellsinnsjøer. I tillegg virker vårfluelarver å være et svært viktig byttedyr for ørreten i 

Nedre Tyssevatn. 
 

Vannkvaliteten i Nedre Tyssevatn er brukbar for ørret, men på grunn av stor høyde over havet er 

klimatiske forhold trolig avgjørende for eventuell gytesuksess fra år til år. Innsjøen er ikke regulert, og 

gyteforholdene antas derfor å være som i naturtilstanden. Det ble likevel ikke funnet ungfisk i 
innløpsbekkene til Nedre Tyssevatn hverken ved denne undersøkelsen eller ved prøvefisket i 2002 

(Lehmann & Wiers 2004). Det ble fanget én villfisk i garn, men denne kan ha vandret ned fra Øvre 

Tyssevatn. Det er gode gyteforhold i innløpsbekken fra Vattagilsløkene, og det vil være overraskende 
om det ikke forekommer naturlig rekruttering her enkelte år. Ettersom dette likevel ikke har blitt 

påvist, virker bestanden i dag å bestå nesten utelukkende av settefisk. 

 

Med bakgrunn i det siste tiårs utsettingstall og dagens bestandssituasjon i Nedre Tyssevatn, anbefales 
det å opprettholde utsettingene på nivå med gjeldende pålegg (300 ensomrige settefisk eller 100 

flerårige villfisk i snitt per år). Dette vil trolig opprettholde en relativt attraktiv ørretbestand for 

fritidsfiske. Med i beste fall sporadisk gytesuksess er det imidlertid usikkert om ørret kan anses som en 
naturlig del av faunaen i Nedre Tyssevatn. Om ørret ikke er i stand til å opprettholde en 

selvreproduserende bestand hverken i Øvre eller Nedre Tyssevatn, må den regnes som en økologisk 

belastning heller enn et kvalitetselement i vannforekomsten (se “ Vurderinger i forhold til EUs 
vanndirektiv” under), og hensynet til fritidsfisket vil dermed komme i konflikt med hensynet til 

økologisk tilstand for innsjøen i henhold til vanndirektivet. 
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4 STEDNESVATNET 
 

INNSJØEN 

 

Stednesvatnet (innsjø nr. 27672) ligger i Odda kommune. Innsjøen ligger 1213 moh., og er ikke 

regulert.  Stednesvatnet har et areal på 0,15 km², og en strandlinje på ca. 2300 m. Nedbørfeltet er på 
73,6 km², og er ikke endret ved regulering. Øvre Tyssevatn lenger oppe i nedbørfeltet er imidlertid et 

reguleringsmagasin, og tapping av vann derfra via Holmevatn medfører større variasjon i 

Stednesvatnets gjennomstrømning enn i naturtilstanden. Stednesvatnets utløp renner ned i to kulper, 
hvorav den nederste er demmet opp. Vannet ledes herfra i tunnel mot kraftverket Tysso II ved 

Ringedalsvatnet. 

 

 

Figur 19. Stednesvatnet i Odda kommune 14. august 2013. Utløpet av innsjøen sees i nedre bildekant. 

 

Stednesvatnet ble prøvefisket med seks bunngarn i august 2002 (Lehmann & Wiers 2004). Det ble 

fanget 20 ørret på 12 til 38 cm, og bestanden ble vurdert som middels tett. Det ble ikke funnet egnede 
gytebekker. 

 

 

METODER 
 

Innsjøen ble garnfisket 13. - 14. august 2013 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-

7 m, og én bunngarnslenke á tre garn i dybdeintervallet 0-20 m (garn 2-4 i figur 20). To av 
innløpsbekkene ble elektrofisket, og det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 20 m dyp. Det var 

overskyet og relativt lite vind under prøvefisket. Siktedypet var 12 m, og temperaturen i overflaten var 

10 °C. 
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Figur 20. Kart over Stednesvatnet, med avmerking av innløp og utløp (piler), elektrofiskestasjoner 
(nummererte sirkler), posisjon for planktonprøve (“P”) og plassering av garn (nummererte firkanter). 

Oppdemming av kulp nummer to nedstrøms utløpet er tegnet inn som en svart strek. 

 

 

RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 18 ørret. Fisken varierte i lengde fra 15,2 til 32,5 cm, med en 
gjennomsnittslengde på 24,2 (± 4,8) cm (tabell 15). Vekten varierte fra 32 til 310 gram, og snittvekten 

var 148 (± 76) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,96 (± 0,08), og bortsett fra en svært tynn 

åtte år gammel hunn (k-faktor 0,72) hadde alle fiskene k-faktor mellom 0,90 og 1,09. 

 
Fangsten fordelte seg på 13 hanner og 5 hunner. Åtte av hannene var kjønnsmodne, fordelt på én 5+, 

fire 6+, to 8+ og én 14+, og én av de kjønnsmodne åtteåringene hadde gytt tidligere. Ingen av hunnene 

var kjønnsmodne. Basert på dette ble gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning estimert å være seks år 
for hanner, og minimum seks år for hunner. Det ble heller ikke i 2002 funnet kjønnsmodne hunner i 

bestanden (Lehmann & Wiers 2004). 
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Fem ørret hadde lyserød kjøttfarge, mens resten (72 %) var hvite i kjøttet. Ingen individer hadde rød 

kjøttfarge. 

 

Tabell 15. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall 
hanner og hunner og andel kjønnsmodne fisk for de ulike aldersgruppene av ørret fanget i Stednesvatnet 

13. - 14. august 2013. Det ble ikke fanget fisk i årsklassene 2000 - 2004. 

 Alder 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 14+ Totalt 

 Årsklasse 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1999  

Antall  1 0 6 7 0 3 1 18 

Lengde Snitt 15,2 0,0 22,3 23,3 0,0 31,5 30,1 24,2 

(cm) Sd - 0,0 1,9 3,2 0,0 1,7 - 4,8 

Vekt Snitt 32 0 112 129 0 266 249 148 

(g) Sd - 0 27 51 0 38 - 76 

K-faktor Snitt 0,91 0,00 1,00 0,99 0,00 0,85 0,91 0,96 

 Sd - 0,00 0,06 0,03 0,00 0,12 - 0,08 

Hunner Antall 1 0 2 1 0 1 0 5 

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

Hanner Antall 0 0 4 6 0 2 1 13 

 % modne - - 25,0 66,7 - 100,0 100,0 61,5 

 

 
 

Figur 21. Lengdefordeling for ørret fanget under garnfisket i Stednesvatnet 13. - 14. august 2013. 

 

Med unntak av det ytterste garnet i bunngarnslenken ble det fanget fisk i alle garnene. Fangsten 

varierte mellom én og fem fisk per garn, og gjennomsnittlig fangst per bunngarnnatt var 2,3 individer. 
Gjennomsnittlig fangst i de seks garnene som stod i strandsonen var 2,7 fisk per garn, og ut fra dette 

ble bestanden estimert å være ca. 600 ørret. Med en snittvekt på 148 gram tilsvarer dette 6,1 kg fisk 

per hektar, som er en moderat biomasse. 
 

Aldersfordelingen for ørreten i Stednesvatnet viser at kun fisk fra årsklassene 1999, 2005, 2007, 2008 

og 2010 var til stede i fangsten (figur 22). Årsklassene 2007 og 2008 var de mest tallrike med 
henholdsvis syv og seks individer, som til sammen utgjør 72 % av fangsten. Andelen villfisk og 

settefisk, samt antall fettfinneklippet fisk, er presentert i tabell 16. Fire av settefiskene hadde skader på 

venstre brystfinne, og en av disse hadde også skadd ryggfinne. Fire av de 17 settefiskene var ikke 

fettfinneklippet. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at antall fettfinneklippet fisk i garnfangster ofte 
underestimeres fordi noen individer ikke blir klippet. Om fettfinnen kun er delvis avklippet vil den 

også kunne regenereres i løpet av noen år. 
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Figur 22. Aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Stednesvatnet 13. - 14. august 2013. 

Fiskens opphav (vill/settefisk) er skjønnsmessig vurdert basert på vekst første leveår, avlest fra skjell og 

øresteiner. 

 

Det ble kun fanget én villfisk, og denne var Floymerket med nummeret 004407. Dette individet ble 

fanget i storruse i Ringedalsvatnet og flyttet til Holmevatn i 2004 (Gunnar B. Lehmann, pers. medd.). 

Fisken var da 16,6 cm og veide 45 gram. Holmevatn ligger oppstrøms Stednesvatnet, og fisken må 
derfor ha vandret ned fra Holmevatn. 

 

Det ble funnet settefisk fra årsklassene 2005, 2007, 2008 og 2010 i garnfangsten (tabell 16), selv om 
det ikke skal ha blitt satt ut settefisk hverken i Stednesvatnet eller Holmevatn i 2005 eller 2008. Det 

må derfor tas høyde for at enkelte fisk er feilaktig aldersbestemt, eller at utsettingstallene er 

unøyaktige når det gjelder årstall for utsettinger. Uansett tyder fangsten ved prøvefisket på at 

ørretbestanden i Stednesvatnet i dag utelukkende består av settefisk, med unntak av eventuelle villfisk 
som har vandret ned fra Holmevatn. 

 

Tabell 16. Antall villfisk og settefisk i hver årsklasse av fangsten fra Stednesvatnet 13. - 14. august 
2013. Vurderingene er basert på analyser av skjell og øresteiner. Antall fettfinneklippet (ff-) fisk i hver 

årsklasse er oppgitt. Det ble ikke fanget fisk i årsklassene 2000 - 2004. 

Alder 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 14+ Totalt 

Årsklasse 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1999  

Antall 1 0 6 7 0 3 1 18 

Villfisk* 0 - 0 0 - 0 1 1 

Settefisk 1 - 6 7 - 3 0 17 

Antall ff- 1 - 6 6 - 0 0 13 

% ff- 100,0 - 100,0 85,7 - 0,0 0,0 72,2 

Andel villfisk (%)* 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 100,0 5,6 

Andel settefisk (%) 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 0,0 94,4 

*Denne gruppen omfatter både naturlig rekruttert fisk og villfisk flyttet fra andre vannforekomster. Se teksten for 
detaljer. 

 

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

gjennomsnitt har vokst 7,1 cm første leveår (figur 23). Dette er uvanlig mye i høyfjellet, og 

gjenspeiler at en stor andel av bestanden har levd sitt første leveår på klekkeri (jf. tabell 16). Andre til 

fjerde vekstsesong har fiskene i gjennomsnitt vokst 3,3 til 3,9 cm per år, før veksten har avtatt noe. 
Materialet er for lite til å si noe sikkert om vekststagnasjon i bestanden som helhet, men det ser ut som 

veksten i gjennomsnitt avtar ved rundt 30 cm. 
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Det ble tatt mageprøver av 11 av fiskene i garnfangsten. Mageinnholdet var dominert av fjærmygg 
(larver og pupper) og vårfluelarver, som hver utgjorde 40-50 % av totalvolumet. I tillegg ble det 

funnet noen få ertemusling, midd, overflateinsekter og hoppekreps i slekten Megacyclops. Rundt 10 % 

av totalvolumet bestod av småstein. Det ble kun påvist synlige innvollsparasitter i én av fiskene. 

 

Elektrofiske 

To innløp ble vurdert som store nok til å være potensielle gytebekker, og disse ble elektrofisket. Det 

var liten vannføring og 10 °C i begge bekkene ved elektrofisket. Det ble ikke funnet egnede 
gyteforhold i innsjøens utløp. 

 

Den nordligste av innløpene (stasjon 1 i figur 20) renner ned fra Stednestjørni, og fisk kan vandre ca. 
70-80 m oppover i bekken. I nedre halvdel er bekken bred og flat uten høler, men lenger oppe er 

bekken 1-2 m bred, med små, 0-20 cm dype kulper helt øverst. Substratet består av stein og noe 

tettpakket grus, og bør være brukbart egnet for gyting. Hele bekken ble overfisket, og det ble fanget to 

ørret i kulpene øverst (figur 24). Den minste av disse var fettfinneklippet, mens den største hadde 
intakt fettfinne. Det ble ikke fanget eller observert årsyngel. 

 

Innløpet i øst (stasjon 2) renner ned fra Holmevatn. Bekken renner stor og stri over berg, og har ingen 
egnede gyteområder. Et område på ca. 40 m² langs land ble overfisket, men ingen fisk ble fanget eller 

observert. 

 

 
 

 

 

Figur 24. Lengdefordeling 

for ørret fanget ved 

elektrofiske i innløpsbekken 

fra nord (stasjon 1) til 
Stednesvatnet 13. august 

2013. Stasjonen er avmerket 

i figur 20. 

Figur 23. Vekstkurve basert på 
gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet vekstsesong 

(blå), og tilbakeregnet 
gjennomsnittslengde ved avsluttet 

vekstsesong (rød), for ørret fanget i 

Stednesvatnet 13. - 14. august 2013. 

Antall fisk fanget i hver aldersgruppe er 
markert med siffer over grafen. Kun syv 

vekstsesonger er inkludert på grunn av 

få fisk eldre enn 6+ i materialet. 
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Vannkvalitet 

Det ble tatt en vannprøve i Stednesvatnet 13. august 2013. Kalsiumkonsentrasjonen var 0,59 mg/l, 

surheten var pH 6,4 og fargetallet var < 5 mgPt/l. Dette viser at innsjøen på prøvetakingstidspunktet 

hadde en vannkvalitet som var brukbar for ørret, men kalsiuminnholdet var lavt. 

 

Dyreplankton 

I planktontrekket ble det registrert lave tettheter av vannloppene Bosmina longispina og Chydorus 
sphaericus, og hoppekrepsene Cyclops scutifer og en art innen gruppen Harpacticoida. I tillegg ble det 

funnet litt ungstadier av hoppekreps, hvorav noen sannsynligvis hørte til arten Mixodiaptomus 

laciniatus. Det ble ikke registrert hoppekreps i slekten Megacyclops i planktontrekket, men 
mageprøvene viste at minst én av fiskene hadde spist Megacyclops. Det ble registrert minst 17 arter av 

hjuldyr, hvorav Polyarthra dolichoptera var svært dominerende i antall (tabell 17). Litt over 

halvparten av hjuldyrartene finnes vanligvis nær bunnen eller littoralt, hvilket tyder på at håven har 

vært nær bunnen.  
 

Det ble registrert betydelig flere hjuldyrarter ved denne undersøkelsen enn i 2002 (Lehmann & Wiers 

2004), men for vannlopper og hoppekreps var dyreplanktonsamfunnet relativt likt ved de to 
undersøkelsene. 

 

Tabell 17. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Stednesvatnet 13.08.2013. 
Det ble i tillegg funnet to fjærmygg (Chironomidae) og ett bjørnedyr (Tardigrada) i planktonprøven. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 64 3 

 Chydorus sphaericus 14 1 

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 42 2 

 Harpacticoida 7 0 
 Calanoide nauplier 35 2 

 Calanoide copepoditter 78 4 

 Cyclopoide nauplier 177 9 
 Cyclopoide copepoditter 14 1 

Hjuldyr (Rotatoria) Ascomorpha ecaudis 106 5 

 Bdelloidea sp. 64 3 

 Cephalodella forficata 14 1 
 Cephalodella gibba 7 0 

 Cephalodella sp. 14 1 

 Encentrum sp. 7 0 

 Kellicottia longispina 191 10 
 Keratella cochlearis 21 1 

 Keratella hiemalis 21 1 

 Lecane flexilis 7 0 
 Lepadella acuminata 7 0 

 Mikrocodides chlaena 7 0 

 Notholca acuminata 28 1 
 Notholca labis 28 1 

 Notommata cyrtopus 7 0 

 Polyarthra dolichoptera 34 660 1 733 

 Synchaeta sp. 7 0 

Totalt  35 629 1 781 
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A) El-fiskestasjon 1 

 

B) El-fiskestasjon 2 

 

Figur 25. A) Innløpsbekken i nord, som renner ned fra Stednestjørni. B) Innløpsbekken i øst, som 
renner ned fra Holmevatn. 

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Stednesvatnet har en litt under middels tett bestand av ørret med normal kondisjon. Den årlige 

tilveksten er brukbar, og fisken vokser til den blir rundt 30 cm. Bestandstetthet og gjennomsnittlig 

fiskestørrelse er omtrent som ved prøvefisket i 2002 (Lehmann & Wiers 2004).  

 
Stednesvatnet har lav diversitet og tetthet av dyreplankton, som er typisk for de lite produktive 

høyfjellsinnsjøene på Vestlandet. Fjærmygg utgjør en stor del av ørretens diett, noe som er vanlig i 

regulerte høyfjellsinnsjøer. I tillegg virker vårfluelarver å være et viktig byttedyr for ørreten i 
Stednesvatnet. 

 

Vannkvaliteten i Stednesvatnet er brukbar for ørret, men på grunn av stor høyde over havet er 

klimatiske forhold trolig avgjørende for eventuell gytesuksess fra år til år. Innsjøen er ikke regulert, og 
gyteforholdene antas derfor å være som i naturtilstanden. Det ble likevel ikke funnet naturlig rekruttert 

ungfisk i innløpsbekkene, og det ble heller ikke funnet naturlig rekruttert fisk i garnfangsten. 

Bestanden består derfor i dag trolig utelukkende av settefisk og enkelte individer som har vandret ned 
fra Holmevatn. Det ble heller ikke påvist naturlig rekruttering ved prøvefiske i Holmevatn i 2002 

(Lehmann & Wiers 2004), og det er derfor usannsynlig at det har vært en selvreproduserende bestand 

av ørret i Stednesvatnet. 
 

Med bakgrunn i det siste tiårs utsettingstall og dagens bestandssituasjon i Stednesvatnet, anbefales det 

å redusere utsettingene til 100 ensomrig settefisk eller 33 flerårige villfisk per år (eventuelt dobbelt så 

mange annenhvert år). Dette vil trolig gi en noe tynnere bestand av større fisk, som er mer attraktivt 
for fritidsfiske. Ettersom ørret høyst sannsynlig ikke er i stand til å opprettholde en selvreproduserende 

bestand hverken i Stednesvatnet eller i Holmevatn, må arten imidlertid regnes som en økologisk 

belastning heller enn et kvalitetselement i vannforekomsten (se “ Vurderinger i forhold til EUs 
vanndirektiv” under). Hensynet til fritidsfisket vil dermed komme i konflikt med hensynet til 

økologisk tilstand for innsjøen i henhold til vanndirektivet. 
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5 TYSSEHØLEN 
 

INNSJØEN 

 

Tyssehølen (innsjø nr. 27680) ligger i Odda kommune. Innsjøen ligger 1161,7 moh. ved HRV og 

1160,7 moh. ved LRV, som gir en reguleringshøyde på 1,0 meter. Ved HRV har innsjøen et areal på 
0,11 km², og en strandlinje på ca. 2000 m. Innsjøen er demmet opp med to små demninger i vest 

(figur 27), og Tyssehølen pumpestasjon pumper vann fra innsjøen til tunnel mot kraftverket Tysso II 

ved Ringedalsvatnet.  Det opprinnelige innløpet fra Stednesvatnet i øst er tørrlagt, og vannet ledes i 
tunnel mot Tysso II uten å renne via Tyssehølen. Innsjøens opprinnelige nedbørfelt er på 75,9 km², 

men etter overføring av vann fra Stednesvatnet gjenstår kun et restfelt på 2,3 km² ved Tyssehølen.  

 

 

Figur 26. Tyssehølen i Odda kommune 14. august 2013. Vannstanden var 0,9 m under HRV da bildet 
ble tatt. Tyssehølen pumpestasjon sees til venstre i bildet. 

 

Tyssehølen ble prøvefisket med 6 bunngarn i august 2002 (Lehmann & Wiers 2004). Det ble fanget 10 

ørret på 8 til 34 cm, og bestanden ble vurdert som under middels tett. Det ble fanget 15 ørret med 
lengder mellom 6,1 og 12,7 cm i innløpselven (stasjon 1 i vår figur 27), men det ble antatt at samtlige 

stammet fra utsettinger. Det ble ikke påvist naturlig rekruttert fisk i innsjøen. 

 

 

METODER 

 

Innsjøen ble garnfisket 13. - 14. august 2013 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-
17 m, samt en bunngarnslenke med tre garn i dybdeintervallet 0-10 m (garn 3-5 i figur 27). 

Innløpsbekken i sørøst ble elektrofisket (figur 27), og det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 17 m 

dyp. Det var overskyet og relativt lite vind under prøvefisket, og vannstanden var 0,9 m under HRV. 
Siktedypet var 12 m, og temperaturen i overflaten var 10 °C. 
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Figur 27. Kart over Tyssehølen, med avmerking av innløpsbekker (piler), elektrofiskestasjoner 

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

Demningene i vest er markert med svarte streker. 
 

 

RESULTAT 
 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 17 ørret. Fisken varierte i lengde fra 12,4 til 38,9 cm, med en 
gjennomsnittslengde på 27,2 (± 8,7) cm (tabell 18). Vekten varierte fra 18 til 584 gram, og snittvekten 

var 243 (± 167) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,96 (± 0,07), og det var ingen trend i 

kondisjonsfaktor med økende alder eller vekt. 

 
Fangsten fordelte seg på ti hanner og syv hunner. Seks av hannene og to av hunnene var kjønnsmodne, 

og av disse hadde begge hunnene og tre av hannene gytt tidligere. Gjennomsnittlig alder ved 

kjønnsmodning ser ut til å være maks syv år for hanner og maks ti år for hunner. 
 

Fire individer hadde rød kjøttfarge, og alle disse var over 32 cm. Av de resterende fiskene hadde åtte 

lyserød og fem hvit kjøttfarge. 
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Tabell 18. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall 

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

13. - 14. august 2013. 

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

 Årsklasse 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  

Antall  4 0 0 2 2 2 2 5 17 

Lengde Snitt 13,9 0,0 0,0 26,7 24,9 31,0 36,6 33,7 27,2 

(cm) Sd 1,1 0,0 0,0 0,6 2,4 3,7 0,5 3,3 8,7 

Vekt Snitt 26 0 0 199 167 267 440 376 243 

(g) Sd 6 0 0 6 47 79 40 125 167 

K-faktor Snitt 0,94 0,00 0,00 1,05 1,06 0,89 0,90 0,95 0,96 

 Sd 0,03 0,00 0,00 0,04 0,00 0,05 0,05 0,05 0,07 

Hunner Antall 1 0 0 2 0 1 0 3 7 

 % modne 0,0 - - 0,0 - 0,0 - 66,7 28,6 

Hanner Antall 3 0 0 0 2 1 2 2 10 

 % modne 0,0 - - - 100,0 0,0 100,0 100,0 60,0 

 

Det var fisk i alle bunngarnene, og fangsten varierte fra ett til fem individer per garn. I 
bunngarnslenken ble det fanget to fisk i hver av de innerste garnene, og én i det ytterste. 

Gjennomsnittlig fangst per bunngarnnatt var 2,1 individer. Gjennomsnittlig fangst i de seks garnene 

som stod i strandsonen var 2,3 fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden estimert å være ca. 450 ørret. 

Med en snittvekt på 243 gram tilsvarer dette 10,3 kg fisk per hektar, som er en relativt høy biomasse. 
 

 
 

Figur 28. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Tyssehølen 13. - 14. august 

2013. Fiskens opphav (vill/settefisk) er skjønnsmessig vurdert basert på vekst første leveår, avlest fra 

skjell og øresteiner. 

 

Aldersfordelingen for ørreten i Tyssehølen viser at fisk fra samtlige årsklasser fra 2003 til 2007 var til 

stede i innsjøen, i tillegg til 2010-årsklassen (figur 28). Årsklassene 2003 (fem individer) og 2010 

(fire individer) var mest tallrike. Det er imidlertid noe usikkerhet rundt aldersbestemmelsen av enkelte 
fisker, spesielt blant de eldste. 

 

Andelen villfisk og settefisk, samt antall fettfinneklippet fisk, er presentert i tabell 19. Blant 

settefiskene var det én med skadet ryggfinne, én med forkortet gjellelokk og én med manglende 
brystfinne. Fem av settefiskene var fettfinneklippet. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at antall 

fettfinneklippet fisk i garnfangster ofte underestimeres fordi noen individer ikke blir klippet. Om 

fettfinnen kun er delvis avklippet vil den også kunne regenereres i løpet av noen år. 
 

Det ble funnet settefisk fra årsklassene 2003, 2005, 2006 og 2007 (tabell 19), selv om det av disse 

årene kun skal ha blitt satt ut settefisk i 2007. Dette misforholdet kan skyldes både feil 

aldersbestemmelse av fisk, manglende loggføring av utsettinger, og utsetting av settefisk eldre enn 0+. 
Det ble fanget villfisk fra årsklassene 2003, 2004 og 2010, og basert på fangsten ved prøvefisket 
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anslås andelen naturlig rekruttert fisk i bestanden å være i overkant av 50 %. 

 

Tabell 19. Antall villfisk og settefisk i hver årsklasse av fangsten fra Tyssehølen 13. - 14. august 2013. 

Vurderingene er basert på analyser av skjell og øresteiner. Antall fettfinneklippet (ff-) fisk i hver 
årsklasse er oppgitt. 

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

Årsklasse 2010 2009 2018 2007 2006 2005 2004 2003  

Antall 4 0 0 2 2 2 2 5 17 

Villfisk* 4 - - 0 0 0 2 4 10 

Settefisk 0 - - 2 2 2 0 1 7 

Antall ff- 0 - - 2 2 0 0 1 5 

% ff- 0,0 - - 100,0 100,0 0,0 0,0 20,0 29,4 

Andel villfisk (%)* 100,0 - - 0,0 0,0 0,0 100,0 80,0 58,8 

Andel settefisk (%) 0,0 - - 100,0 100,0 100,0 0,0 20,0 41,2 

*Denne gruppen omfatter både naturlig rekruttert fisk og villfisk flyttet fra andre vannforekomster. Se teksten for detaljer. 

 

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

gjennomsnitt har vokst 5,1 cm første leveår (figur 29). Den reelle veksten første vekstsesong er 
sannsynligvis noe lavere, ettersom en betydelig andel av bestanden stammer fra klekkeri (jf. tabell 

19). Fra andre vekstsesong varierer årlig snittvekst mellom 2,1 og 4,7 cm, før veksten ser ut til å 

stagnere når fisken er i overkant av 30 cm. 
 

 
 
Det ble tatt mageprøver av syv av fiskene. Linsekreps (Eurycercus lamellatus) utgjorde ca. 60 % av 

totalvolumet, og overflateinsekter utgjorde rundt 15 %. I tillegg ble det funnet noe larver av vårfluer 

og vannkalver, samt larver og pupper av fjærmygg og én ertemusling. Det ble kun påvist synlige 
innvollsparasitter i én av fiskene. 

 

Vannkvalitet 

Det ble tatt en vannprøve i Tyssehølen 13. august 2013. Kalsiumkonsentrasjonen var 0,40 mg/l, 
surheten var pH 6,4 og fargetallet var < 5 mgPt/l. Dette viser at innsjøen på prøvetakingstidspunktet 

hadde en vannkvalitet som var brukbar for ørret, men kalsiuminnholdet var svært lavt. 

 

Elektrofiske 

Tyssehølen har kun én innløpsbekk av betydelig størrelse (se figur 30). Bekken er ca. 2 m bred og 0-

15 cm dyp, og det er ca. 50 m til vandringshinderet. Substratet består av grus og småstein uten 

begroing, og det er tilsynelatende gode gyteforhold. Hele bekken ble overfisket, men ingen fisk ble 
fanget eller observert. Det var 8 °C i bekken ved elektrofisket. 

 

 
 

Figur 29. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 
standardavvik) ved avsluttet 

vekstsesong (blå), og tilbakeregnet 

gjennomsnittslengde ved avsluttet 

vekstsesong (rød), for ørret fanget i 
Tyssehølen 13. - 14. august 2013. 

Antall fisk fanget i hver aldersgruppe 

er markert med siffer over grafen. 
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A) Innløp, nedre del 

 

B) Innløp, øvre del 

 
Figur 30. A) Nedre del av innløpsbekken til Tyssehøl. Innsjøen sees i bakgrunnen. B) Øvre del av 
innløpet til Tyssehølen. 

 

Dyreplankton 

Det ble påvist tre arter vannlopper i planktontrekket (tabell 20), hvorav Bosmina longispina var den 
klart mest tallrike. I tillegg ble det funnet lave til moderate tettheter av Daphnia umbra og Chydorus 

sphaericus. Det ble også funnet lave til moderate tettheter av hoppekrepsene Cyclops scutifer og 

Mixodiaptomus laciniatus, samt ett enkelt individ av Cyclops abyssorum og en del ungstadier av 

hoppekreps. Polyarthra dolichoptera var totalt dominerende blant hjuldyrene, men også Kellicottia 
longispina og Keratella hiemalis var relativt tallrike. I tillegg ble seks andre hjuldyrarter registrert i 

lave tettheter. 

 
Av krepsdyr ble vannloppen Eurycercus lamellatus ikke funnet ved planktontrekk, men var 

dominerende i mageinnholdet til fiskene i garnfangsten. 

 
Tabell 20. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Tyssehølen 13.08.2013. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 10525 619 

 Chydorus sphaericus 170 10 

 Daphnia umbra 424 25 

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops abyssorum 7 0 
 Cyclops scutifer 934 55 

 Mixodiaptomus laciniatus 340 20 

 Calanoide nauplier 170 10 
 Calanoide copepoditter 255 15 

 Cyclopoide nauplier 5687 335 

 Cyclopoide copepoditter 1952 115 

Hjuldyr (Rotifera) Ascomorpha ecaudis 425 25 
 Collotheca sp. 170 10 

 Kellicottia longispina 25466 1498 

 Keratella cochlearis 255 15 
 Keratella hiemalis 9168 539 

 Lecane lunaris 85 5 

 Notholca acuminata 85 5 

 Notholca labis 85 5 
 Polyarthra dolichoptera 315776 18575 

Totalt  371977 21881 
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VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Tyssehølen har en litt under middels tett bestand av ørret. Den årlige tilveksten er brukbar, og fisken 
vokser til den blir 30-35 cm. Fangst av syv ørret (av totalt 17) over 300 gram tyder på at bestanden er 

en attraktiv fritidsfiskeressurs. Sammenlignet med resultatene fra prøvefisket i 2002 har 

aldersfordelingen blitt skjøvet noe mot høyre, men ellers har det ikke skjedd store endringer i 
bestandsstruktur (se Lehmann & Wiers 2004).  

 

Det ble registrert betydelig høyere tettheter av både vannlopper, hoppekreps og hjuldyr i Tyssehølen 

enn i Stednesvatnet. De for ørret relativt viktige næringsdyrene Daphnia umbra og Eurycercus 
lamellatus ble kun registrert i Tyssehølen. Bekken ned fra Stednesvatnet stod før regulering for ca. 97 

% av vanntilførselen til Tyssehølen, og det må derfor antas at det pelagiske planktonsamfunnet i de to 

innsjøene i naturtilstanden var relativt likt. Dagens ulikheter kan sannsynligvis forklares med at den 
betydelige økningen i vannets teoretiske oppholdstid har begunstiget det pelagiske planktonsamfunnet 

i Tyssehølen, og dermed også gitt bedre næringsforhold for ørreten. Dette gjenspeiles i en langt lavere 

andel fjærmygg i dietten her sammenlignet med de andre innsjøene i undersøkelsen (men se Øvre 
Bersåvatn).  

 

Det ser ut til å ha forekommet naturlig rekruttering i Tyssehølen minst to ganger det siste tiåret, senest 

i 2010. All gyting forekommer sannsynligvis i innløpet i sørøst. Basert på resultatene fra dette 
prøvefisket estimeres det at i overkant av halvparten av dagens bestand er naturlig rekruttert i 

Tyssehølen, mens resten av bestanden består av anleggsprodusert settefisk. 

 
Vannkvaliteten i Tyssehølen er brukbar for ørret, men på grunn av stor høyde over havet er klimatiske 

forhold trolig avgjørende for gytesuksessen fra år til år. Med en reguleringshøyde på kun 1,0 m har 

unaturlige vannstandsvariasjoner høyst sannsynlig ikke vært til hinder for gyting, og tilgjengelig 

gyteareal antas å være som i naturtilstanden. 
 

Med bakgrunn i det siste tiårs utsettingstall og dagens bestandssituasjon, vurderes det som unødvendig 

å sette ut fisk i Tyssehølen. Stans i utsettingene vil trolig føre til at bestanden blir noe tynnere enn i 
dag, men det vil sannsynligvis fortsatt være mulig å fiske en del fin fisk med stang. Det anbefales 

derfor å ikke sette ut fisk i Tyssehølen i årene fremover, og å utføre et nytt prøvefiske om åtte-ti år for 

å kartlegge om naturlig rekruttering alene er nok til å opprettholde en tilfredsstillende bestand. 
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6 ØVRE BERSÅVATN 
 

INNSJØEN 

 

Øvre Bersåvatn ligger på grensen mellom Odda og Ullensvang kommune. Innsjøen ligger 1106,0 moh. 

ved HRV og 1063,0 moh. ved LRV, som gir en reguleringshøyde på 43,0 meter. Vannstand før 
regulering var 1106,0 moh. Ved HRV har innsjøen et areal på 3,29 km² og en strandlinje på ca. 9000 

m, men på grunn av langgrunne områder i vest vil strandlinje og spesielt areal reduseres betydelig ved 

lavere vannstand. Opprinnelig nedbørfelt var på 25,0 km², men delfeltene 049.2B og 049.3B i nord 
(tilknyttet henholdsvis Mostjørn og Store Vendevatnet) er i dag overført til Øvre Bersåvatn. Vann fra 

Store Vendevatnet føres ned i Øvre Bersåvatn via Øvre Bersåvatn kraftverk, som ligger ved innsjøens 

nordre bredd. 

 

 

Figur 31. Øvre Bersåvatn (innsjø nr. 1893) 14. august 2013. Vannstanden var 4,7 m under HRV da 

bildet ble tatt. 

 

Øvre Bersåvatn ble prøvefisket med 12 bunngarn i august 2002 (Lehmann & Wiers 2004). Det ble 

fanget 27 ørret på 15 til 37 cm, og bestanden ble vurdert som under middels tett. Det ble elektrofisket i 

innløpsbekken nær utløpsområdet (bekk 1 i vår figur 33), men det ble ikke funnet fisk. Det ble ikke 

påvist naturlig rekruttert fisk i innsjøen. 
 

I perioden januar 2003 til september 2013 varierte vannstanden i magasinet mellom 1065,1 og 1105,9 

m (figur 32). Vannstanden har normalt vært lavest i april-mai og høyest om høsten, men det har vært 
store variasjoner mellom år. I antatt oppvandrings- og gyteperiode for ørret har vannstanden enkelte år 

vært 15-25 m under HRV (2003, 2004, 2006 og 2010), mens den i 2007, 2011 og 2012 var tett opptil 

HRV. 
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Figur 32. Vannstand i Øvre Bersåvatn i perioden 1. januar 2003 til 8. september 2013. Forventet 
oppvandrings- og gyteperiode for ørret fra 20. september til 20. oktober er markert med gult.  

 

 

METODER 

 

Innsjøen ble garnfisket 15. - 16. august 2013 med ti enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-18 

m, to bunngarnslenker á tre garn i dybdeintervallene 0-21 m (garn 13-15 i figur 33) og 0-19 m (garn 
8-10), og ett flytegarn i dybdeintervallet 0-5 m. Tre av innløpsbekkene ble elektrofisket (figur 33). Det 

ble tatt to trekk med planktonhåv fra 20 m dyp. Det var sol og vindstille 15. august, men været skiftet 

til regnbyger og noe vind i løpet av natten. Vannstanden var 4,7 m under HRV, og innsjøen hadde 
derfor ikke noe utløp på prøvefiskingstidspunktet. Siktedypet var 21 m, og temperaturen i overflaten 

var 10 °C. 

 

 
 

Figur 33. Kart over Øvre Bersåvatn ved HRV, med avmerking av innløpsbekker (piler), 

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

(nummererte firkanter). Omtrentlig strandlinje på prøvefiskingstidspunktet (4,7 m under HRV) er vist 
med stiplet linje, og Øvre Bersåvatn kraftverk er markert som en svart firkant. 
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RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 113 ørret. Fisken varierte i lengde fra 12,5 til 35,0 cm, med en 
gjennomsnittslengde på 22,3 (± 5,5) cm (tabell 21). Vekten varierte fra 17 til 507 gram, og snittvekten 

var 146 (± 104) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,09 (± 0,09), og det var ingen trend i 

kondisjonsfaktor med økende alder eller vekt. 
 

Fangsten fordelte seg på 70 hanner og 43 hunner, hvorav åtte hunner og 49 hanner var kjønnsmodne. 

For hannene var gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning tre år, mens den for hunner ser ut til å være 
minst åtte år. Seks hanner (7 til 12 år gamle) og tre hunner (8 til 12 år gamle) hadde gytt tidligere. 37 

individer hadde rød kjøttfarge, og alle disse var over 20 cm. Av de resterende fiskene hadde 42 lyserød 

og 34 hvit kjøttfarge. 

 
Tabell 21. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall 

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

Bersåvatn 15. - 16. august 2013. 

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

 Årsklasse 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Antall  1 6 6 3 8 41 12 

Lengde Snitt 13,0 14,5 18,7 20,6 22,3 19,2 22,9 

(cm) Sd - 1,8 1,2 3,5 2,5 3,8 3,3 

Vekt Snitt 19 32 72 107 127 89 136 

(g) Sd - 15 14 53 41 56 64 

K-faktor Snitt 0,86 0,98 1,08 1,15 1,11 1,11 1,06 

 Sd - 0,13 0,07 0,09 0,09 0,07 0,06 

Hunner Antall 0 0 2 1 3 16 7 

 % modne - - 0,0 0,0 33,3 0,0 14,3 

Hanner Antall 1 6 4 2 5 25 5 

 % modne 0,0 16,7 75,0 50,0 80,0 60,0 100,0 

 

Tabell 20 forts. 

 Alder 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ 13+ Totalt 

 Årsklasse 2005 2004 2003 2002 2001 2000  

Antall  4 17 2 8 4 1 113 

Lengde Snitt 25,6 26,6 29,3 30,2 30,3 32,9 223 

(cm) Sd 2,5 3,5 0,1 2,8 3,2 - 55 

Vekt Snitt 189 219 269 319 318 369 146 

(g) Sd 71 80 21 81 127 - 104 

K-faktor Snitt 1,08 1,11 1,07 1,14 1,10 1,04 1,09 

 Sd 0,13 0,09 0,10 0,10 0,08 - 0,09 

Hunner Antall 2 6 1 3 2 0 43 

 % modne 50,0 16,7 100,0 33,3 100,0 - 18,6 

Hanner Antall 2 11 1 5 2 1 70 

 % modne 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 70,0 

 

Det var fisk i alle bunngarnene bortsett fra det ytterste garnet i den ene lenken (garn 15 i figur 33), 

som var det dypeste av samtlige garn. I bunngarn med fisk varierte fangsten fra 1 til 14 ørret per garn, 

og det ble fanget 3 fisk i flytegarnet. Gjennomsnittlig fangst per bunngarnnatt var 6,9 individer. 
Gjennomsnittlig fangst i de 12 garnene som stod i strandsonen var 8,5 fisk per garn, og ut fra dette ble 

bestanden estimert til å være ca. 7700 ørret. Med en snittvekt på 143 gram (fisk fanget i flytegarn 

utelatt) tilsvarer dette 3,3 kg fisk per hektar, som er en moderat biomasse. I tillegg kommer det som 

basert på den beskjedne fangsten i flytegarnet trolig er en relativt liten pelagisk bestandskomponent. 
Snittvekten på de tre fiskene fanget i flytegarn var 280 gram, og disse fiskene var 6, 8 og 9 år gamle. 
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Figur 34. Lengdefordeling for ørret fanget under garnfisket i Øvre Bersåvatn 15. - 16. august 2013. 

 

Aldersfordelingen for ørreten i Øvre Bersåvatn indikerer at fisk fra samtlige årsklasser fra 2000 til 
2012 var til stede i innsjøen (figur 35). Enkelte årsklasser var klart mer tallrike enn andre, og 

årsklassene 2007, 2006 og 2004 utgjorde henholdsvis 36, 11 og 15 % av total fangst. Det er imidlertid 

noe usikkerhet rundt aldersbestemmelsen av enkelte fisker, spesielt blant de eldste. Det ble fanget seks 

2+ i garn, men stor fangst av 2+ i en av bekkene tyder på at denne årsklassen er noe underrepresentert 
i garnfangsten. 

 

Figur 35. Aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Øvre Bersåvatn 15. - 16. august 2013. 

Fiskens opphav (vill/settefisk) er skjønnsmessig vurdert basert på vekst første leveår, avlest fra skjell og 

øresteiner. 

 

Andelen villfisk og settefisk, samt antall fettfinneklippet fisk, er presentert i tabell 22. Fem av 
settefiskene og én av de antatte villfiskene hadde deformerte bryst- og/eller ryggfinner. En av 

villfiskene og 38 av settefiskene var fettfinneklippet, men det gjøres oppmerksom på at antall 

fettfinneklippet fisk i garnfangster ofte underestimeres fordi noen individer ikke blir klippet. Om 
fettfinnen kun er delvis avklippet vil den også kunne regenereres i løpet av noen år. 

 

Det ble funnet settefisk fra samtlige årsklasser i garnfangsten, inkludert årene 2005, 2006 og 2009, da 

det ikke skal ha blitt satt ut settefisk i Øvre Bersåvatn. Det kan imidlertid ha blitt satt ut tosomrig 
settefisk enkelte år, og det må tas høyde for at enkelte fisker ikke er korrekt aldersbestemt. I tillegg 

kan det ha blitt satt ut fisk som av ulike grunner ikke er inkludert i utsettingsstatistikken. Det ble satt ut 
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villfisk fra Ringedalsvatnet og elvestrekningene nedenfor i 2003 til 2005, og disse var alle enten 

fettfinneklippet eller Floymerket. Av disse ble kun én fisk med sikkerhet fanget ved dette prøvefisket, 

og dette var et fettfinneklippet individ med alder 9 ± 1 år. 

 
Det ble funnet umerket villfisk fra årsklassene 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 og 2007. Dette tyder på 

at det har forekommet naturlig rekruttering i Øvre Bersåvatn flere ganger det siste tiåret, men ikke de 

siste seks årene. Gytesuksessen har trolig vært høyest i 2003 og 2006, ettersom naturlig rekruttert fisk 
fra årsklassene 2004 og 2007 utgjorde henholdsvis 8 og 26 % av den totale fangsten. Basert på 

fangsten ved dette prøvefisket er andelen naturlig rekruttert fisk i bestanden i Øvre Bersåvatnet i dag 

rundt 40 %. 
 

Tabell 22. Antall villfisk og settefisk i hver årsklasse av fangsten fra Øvre Bersåvatn 15. - 16. august 

2013. Vurderingene er basert på analyser av skjell og øresteiner. Antall fettfinneklippet (ff-) fisk i hver 

årsklasse er oppgitt. 

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

Årsklasse 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Antall 1 6 6 3 8 41 12 

Villfisk* 0 0 0 0 0 29 2 

Settefisk 1 6 6 3 8 12 10 

Antall ff- 1 6 6 2 4 9 2 

% ff- 100,0 100,0 100,0 66,7 50,0 22,0 16,7 

Andel villfisk (%)* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 16,7 

Andel settefisk (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 29,3 83,3 

*Denne gruppen omfatter både naturlig rekruttert fisk og villfisk flyttet fra andre vannforekomster. Se teksten for detaljer. 

 

Tabell 22 forts. 

Alder 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ 13+ Totalt 

Årsklasse 2005 2004 2003 2002 2001 2000  

Antall 4 17 2 8 4 1 113 

Villfisk* 2 10 0 2 2 0 47 

Settefisk 2 7 2 6 2 1 66 

Antall ff- 1 4 0 3 1 0 39 

% ff- 25,0 23,5 0,0 37,5 25,0 0,0 34,5 

Andel villfisk (%)* 50,0 58,8 0,0 25,0 50,0 0,0 41,6 

Andel settefisk (%) 50,0 41,2 100,0 75,0 50,0 100,0 58,4 

*Denne gruppen omfatter både naturlig rekruttert fisk og villfisk flyttet fra andre vannforekomster. Se teksten for detaljer. 

 

Det ble tatt mageprøver av 19 av fiskene fanget ved garnfisket, inkludert to av fiskene fanget i 
flytegarn. Overflateinsekter utgjorde 85-90 % av totalvolumet i magene til fisk fra både bunngarnene 

og flytegarnene. Blant disse var det en stor andel hårfluer, som også ble observert svermende på 

prøvefiskingstidspuntket. I bunngarnene var resten av fiskenes mageinnhold noenlunde jevnt fordelt 
mellom vårfluelarver, larver og pupper av fjærmygg, og hoppekrepsen Megacyclops gigas. Fiskene i 

flytegarnet hadde også spist fjærmygg og Megacyclops gigas, men ikke vårfluer. I tillegg hadde de 

spist en del Daphnia umbra, som ikke ble funnet i magen til noen av de 17 undersøkte fiskene fra 

bunngarnene. Det ble ikke påvist synlige innvollsparasitter i noen av fiskene. 
 

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

gjennomsnitt har vokst 6,1 cm første leveår (figur 36). Dette er uvanlig mye i høyfjellet, og 
gjenspeiler at en stor andel av bestanden har levd sitt første leveår på klekkeri. Andre vekstsesong har 

fisken i snitt vokst ca. 4 cm per år, tredje og fjerde sesong har snittveksten ligget rundt 3 cm per år, 

mens fisken senere i livet i snitt har vokst mindre enn 2 cm per år. På grunn av vanskeligheter med 
nøyaktig plassering av år på skjell hos de eldste fiskene er veksten ikke tilbakeregnet for mer enn de 

første åtte vekstsesongene, men snittvekten av fisk fanget i hver årsklasse indikerer en vekststagnasjon 

rundt 30 cm. 
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Elektrofiske 
Øvre Bersåvatn har tre innløp som er store nok til å være potensielle gytebekker. Det renner kun vann 

i utløpet ved vannstand nær HRV, og utløpet var tørt på prøvefiskingstidspunktet. I tillegg renner vann 

inn i innsjøen gjennom Øvre Bersåvatn kraftverk, men kraftverksutløpet er stritt og bratt uten 

oppvandrings- eller gytemuligheter. De tre innløpsbekkene ble undersøkt med elektrofiskeapparat. Det 
var lav til middels vannføring på undersøkelsestidspunktet. 

 

A) Innløp i vest 

 

B) Innløp i nord 

 
 C) Sideløp til Kjetilsåna 

 
 

Innløpet i vest (stasjon 1 i figur 33) rant på undersøkelsestidspunktet bratt over sva de nederste ca. 15 

meterne, og fisk kunne ikke vandre forbi dette området. Det var imidlertid en liten kulp med egnet 
gytegrus midt i sva-partiet som fisk trolig kunne vandre opp i. Ved vannstand på 1104 moh. eller 

Figur 36. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet vekstsesong 
(blå), og tilbakeregnet 

gjennomsnittslengde ved avsluttet 

vekstsesong (rød), for ørret fanget i Øvre 
Bersåvatn 15. - 16. august 2013. Antall 

fisk fanget i hver aldersgruppe er markert 

med siffer over grafen. 

Figur 37. A) Bratt sva-parti nederst i 

innløpsbekken i vest. Oppvandring er kun mulig 

ved vannstand nær HRV. B) Elektrofiske i 
innløpsbekken i nord. C) Sideløpet til 

Kjetilsåna, hvor litt gytegrus er tilgjengelig ved 

gitte vannstander i magasinet. 
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høyere vil fisk kunne vandre forbi det bratte sva-partiet, og lenger oppe renner bekken over flatere sva 

med en del stein og egnet gytegrus. Fisk kan her vandre minst 30-40 meter, og bekken er stor nok til at 

den sannsynligvis har rennende vann året gjennom, i alle fall enkelte år. Det ble elektrofisket i bekkens 

nederste kulp, samt på et ca. 20-30 m² stort område i det flatere partiet lenger oppe, men det ble 
hverken fanget eller observert fisk. Det var 15 °C i bekken ved elektrofisket. 

 

Innløpsbekken i nord (stasjon 2) er 2-4 m bred og 0-20 cm dyp, og fisk kunne på 
undersøkelsestidspunktet vandre ca. 50-60 m før bekken forsvant i en ur av grov stein omtrent ved 

innsjøens HRV. Bekken renner i små, flate stryk og småkulper, og substratet veksler mellom stein og 

flott gytegrus uten begroing. På undersøkelsestidspunktet fremstod dette innløpet som en velegnet 
gytebekk, men tilgjengelig gyteareal vil i stor grad avhenge av vannstanden i magasinet. Hele bekken 

ble overfisket, og 12 ørret ble fanget. Samtlige av disse var fettfinneklippet, men tre tvilstilfeller (11, 

13 og 15 cm lange) ble avlivet for nærmere undersøkelser. Avlesing av skjell og øresteiner viste at alle 

tre var to år gammel settefisk, og basert på lengdefordelingen (figur 38) vurderes det som sannsynlig 
at alle 12 var to år gamle. Enkelte av fiskene hadde forkortede gjellelokk og deformerte bryst- og/eller 

ryggfinner. Omtrent ti ytterligere fisk ble observert; samtlige av samme størrelse. Det var 15 °C i 

bekken ved elektrofisket.  

 

 
 

Innløpet i øst (Kjetilsåna) er innsjøens største naturlige innløp, og renner i bratte fossestryk. 

Oppvandring var umulig på prøvefiskingstidspunktet, og vil også være det ved HRV. Det renner 

imidlertid et lite sideløp til Kjetilsåna parallelt med hovedelven, hvor oppvandring kan være mulig. 

Dette løpet er 1 m bredt og 0-20 cm dypt, og preges av bratte stryk med små kulper. Substratet består 
av stein og grus med lite begroing, og det er gytemuligheter i noen av kulpene. Fiskens tilgang til disse 

kulpene vil avhenge av vannstanden i magasinet, da det er kort avstand mellom en rekke 

vandringshindre oppover bekken. Rekrutteringspotensialet er derfor lite. Hele bekken ble overfisket, 
men det ble hverken fanget eller observert fisk. Det var 10 °C i bekken ved elektrofisket. 

 

Vannkvalitet 
Det ble tatt en vannprøve i Øvre Bersåvatn 16. august 2013. Kalsiumkonsentrasjonen var 1,10 mg/l, 

surheten var pH 6,6 og fargetallet var < 5 mgPt/l. Dette viser at innsjøen på prøvetakingstidspunktet 

hadde en vannkvalitet som var god for ørret. En vannprøve tatt høsten 1994 viste en surhet på pH 6,3 

(Kålås mfl. 1996). 
 

Dyreplankton 

I planktontrekket ble det påvist lave til moderate tettheter av vannloppene Holopedium gibberum og 
Daphnia umbra, og lave tettheter av Bosmina longispina (tabell 23). Av hoppekreps ble det funnet 

lave tettheter av Cyclops scutifer og Arctodiaptomus laticeps. I tillegg ble det funnet noe ungstadier av 

hoppekreps. Det ble registrert lave til moderate tettheter av sju arter av hjuldyr, hvorav Kellicotta 

longispina var mest tallrik.  

Figur 38. Lengdefordeling 

for ørret fanget ved 

elektrofiske i det nordlige 
innløpet til Øvre Bersåvatn 

(stasjon 2) 16. august 2012. 

Stasjonen er avmerket i figur 

33. 
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Av pelagiske krepsdyr ble Megacyclops gigas ikke funnet ved planktontrekk, men var til stede i 

mageinnholdet til ørret fra garnfisket. 

 

Dyreplanktomsamfunnet i Øvre Bersåvatn var forholdsvis likt i prøvene tatt ved prøvefiske i 2002 
(Lehmann & Wiers 2004) og i 2013 (tabell 23). Det ble imidlertid ikke registrert Holopedium 

gibberum i prøven fra 2002, mens Bosmina longispina var mer tallrik da enn i prøven fra 2013. 

 
Tabell 23. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Øvre Bersåvatn 15. 

august 2013. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 35 2 

 Daphnia umbra 191 10 
 Holopedium gibberum 509 25 

Hoppekreps (Copepoda) Arctodiaptomus laticeps 134 7 

 Cyclops scutifer 177 9 

 Calanoide nauplier 934 47 
 Calanoide copepoditter 8 318 416 

 Cyclopoide nauplier 424 21 

 Cyclopoide copepoditter 424 21 

Hjuldyr (Rotatoria) Asplanchna priodonta 1 019 51 
 Conochilus sp. 764 38 

 Kellicottia longispina 7 809 390 

 Keratella cochlearis 1 103 55 
 Keratella hiemalis 170 8 

 Polyarthra dolichoptera 5 602 280 

 Polyarthra major 2 377 119 

Totalt  29 992 1 500 

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Øvre Bersåvatn har en over middels tett bestand av ørret. Fiskens kondisjon er god, men det ble ikke 

fanget fisk større enn 350 gram trass i en relativt stor garninnsats. Den årlige tilveksten er brukbar, og 
fisken vokser til den blir rundt 30 cm. Bestanden er langt tettere i dag enn ved prøvefisket i 2002 (se 

Lehmann & Wiers 2004), men gjennomsnittlig størrelse er likevel omtrent den samme, og 

kondisjonsfaktoren er betydelig forbedret siden 2002. 
 

Forholdsvis lav diversitet og tetthet av dyreplankton tyder på at Øvre Bersåvatn er en relativt lite 

produktiv innsjø, men fiskens vekst og kondisjon tyder uansett på at næringsgrunnlaget er bra i forhold 

til tettheten av ørret. Overflateinsekter utgjorde på prøvefiskingstidspunktet en stor del av fiskens diett, 
men dette endrer seg trolig mye i løpet av vekstsesongen. Det var en moderat bestand av Daphnia 

umbra, som periodevis kan være et viktig byttedyr for fisk i innsjøen. 

 
Det ser ikke ut til å ha forekommet naturlig rekruttering i Øvre Bersåvatn de siste seks årene, og dette 

sammenfaller med dårlig eller manglende rekruttering i andre innsjøer på Hardangervidda i samme 

periode (Rognerud & Qvenild 2013 og referanser nevnt der). I Øvre Bersåvatn har gytesuksess i 2006 

imidlertid gitt en sterk 2007-årsklasse. Det estimeres at omtrent 40 % av dagens bestand består av 
naturlig rekruttert fisk. 

 

Vannkvaliteten i Øvre Bersåvatn er god for ørret, men på grunn av stor høyde over havet er klimatiske 
forhold trolig avgjørende for gytesuksessen fra år til år. Vannstanden i magasinet kan også være av 

betydning for rekrutteringen, ettersom nedtapping kan medføre at gyteområder i innløpsbekkene blir 

utilgjengelige. Vannstanden i gyteperioden har variert med flere titalls meter fra år til år, men det ser 
ikke ut til å være noen klar sammenheng mellom vannstand og gytesuksess. Bestandens sterkeste 

årsklasse ble gytt på vannstand rundt 25 m under HRV høsten 2006, mens fisken sannsynligvis ikke 
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hadde gytesuksess på høyere vannstand i i årene etterpå. I 2004 og 2010 var vannstanden også rundt 

25 m under HRV i gyteperioden, uten at dette resulterte i betydelig gytesuksess. Dette indikerer at 

klimatiske forhold har langt større innvirkning på gytesuksessen i Øvre Bersåvatn enn magasinets 

fyllingsgrad. 
 

Det har blitt satt ut fisk i Øvre Bersåvatn de fleste år siden i alle fall 2000, men antall utsatt fisk har 

variert. Uten gode før-data er det vanskelig å slå fast årsaken til økningen i bestandstetthet siden 2002, 
men økt naturlig rekruttering kan være en del av forklaringen. Ettersom det er usikkert hvordan dagens 

reguleringsregime virker inn på gytesuksessen er det ikke gitt at naturlig rekruttering alene vil kunne 

opprettholde en bestand som er attraktiv for fritidsfiske, men det anbefales uansett å redusere 
utsettingene for at bestanden skal bli en del tynnere enn i dag. Det foreslås å sette ut rundt 300 

ensomrig settefisk eller 100 flerårige villfisk per år (eventuelt dobbelt så mange annenhvert år), samt å 

utføre et nytt prøvefiske om åtte-ti år for å kartlegge om dette sammen med naturlig rekruttering er 

nok til å opprettholde en tilfredsstillende bestand. Det vil da være avgjørende at all utsatt fisk fortsatt 
fettfinneklippes, og det presiseres at fettfinnene må klippes tett ned mot skinnet for å unngå 

regenerering. 
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De undersøkte lokalitetene er vurdert med utgangspunkt i Forskrift om rammer for vannforvaltningen 

(VF 2006), Veileder 01:2011a - “Karakterisering og analyse” (Direktoratsgruppa Vanndirektivet 

2011), og “Vannforskriften og fisk - forslag til klassifiseringssystem” (Sandlund mfl. 2013). I påvente 

av en ny veileder er sistnevnte her brukt som erstatning for Veileder 01:2009 - “Klassifisering av 
miljøtilstand i vann” (Direktoratsgruppa Vanndirektivet 2009), da Miljødirektoratets forslag til 

klassifiseringssystem for fisk i stor grad bygger på og videreutvikler veilederen fra 2009. 

 
Det er foretatt en vurdering av økologisk tilstand for fiskesamfunnet i forhold til forventet 

naturtilstand, og en vurdering av hydromorfologiske endringers påvirkning på fisk som 

kvalitetselement. Det er også gjort en vurdering av om de undersøkte lokalitetene bør vurderes som 
kandidater til kategorien sterkt modifisert vannforekomst (kSMVF) på grunn av hydromorfologiske 

endringer som følge av regulering. 

 

Gjeldende kategorisering 
Fem av de undersøkte lokalitetene har tidligere vært vurdert med hensyn på økologisk tilstand 

(www.vann-nett.nve.no, sjekket 12.09.2013). Øvre Nybuvatnet og Tyssehølen har fått “antatt god” 

økologisk status, mens Breidavatn, Nedre Tyssevatn og Øvre Bersåvatn har fått “antatt dårlig” status 
(tabell 23). Disse tre innsjøene er oppført som kSMVF, og det vurderes at det er risiko for at 

miljømålet om “god” økologisk tilstand ikke nås innen 2021. Grad av påvirkning fra 

vannkraftsregulering varierer fra “liten” i Tyssehøl til “svært stor” i Breidavatn og Øvre Bersåvatn. 

Påvirkning fra langtransportert forurensning (sur nedbør) er ikke vurdert for noen av innsjøene. 
Stednesvatnet er per i dag ikke vurdert i vannett.  

 

Tabell 24. Status for innsjøene i Vann-nett per 12. september 2013 (www.vann-nett.nve.no). 
Stednesvatnet er ikke registrert i Vannett-systemet. Se teksten over for detaljer. 

Innsjø Typologi Økologisk 

tilstand 

Kjemisk 

tilstand 

Hydromorf. 

endringer 

Risikovurdering 

ang. miljømål 

Breidavatn  
Middels stor, svært 
kalkfattig, klar 

Antatt dårlig Udefinert Svært store Risiko 

Øvre Nybuvatnet  
Middels stor, svært 

kalkfattig, klar 
Antatt god Udefinert Ikke vurdert Ingen risiko 

Nedre Tyssevatn  
Liten, svært 

kalkfattig, klar 
Antatt dårlig Udefinert Middels Risiko 

Tyssehølen  
Liten, svært 

kalkfattig, klar 
Antatt god Udefinert Liten grad Ingen risiko 

Øvre Bersåvatn 
Middels stor, svært 

kalkfattig, klar 
Antatt dårlig Udefinert Svært store Risiko 

 

Referansetilstand og bestandsnedgang 
I naturlig fisketomme innsjøer er fisk ikke et kvalitetselement som skal vurderes i henhold til 

vanndirektivet (Sandlund mfl. 2013). Mange naturlig fisketomme vannforekomster i Norge har i dag 

ørretbestander, ettersom ørret har blitt introdusert av mennesker til et stort antall innsjøer. I tilfeller der 

arter ble introdusert til en vannforekomst før 1900 skal disse behandles som en “naturlig forekomst”, 
mens fisk introdusert etter 1900 skal behandles som en påvirkningsfaktor (Sandlund mfl. 2013). 

 

Det regnes som sannsynlig at ørret ble introdusert til samtlige av de undersøkte innsjøene før 1900. I 
enkelte av dem er det imidlertid svært begrensede gytemuligheter, slik at bestandene har blitt holdt 

“kunstig i live” ved gjentatte utsettinger frem til i dag. I slike tilfeller vurderer vi at bestandene ikke 

kan behandles som et kvalitetselement, da disse vil dø ut i løpet av et drøyt tiår uten videre utsettinger. 

I denne undersøkelsen gjelder dette Stednesvatnet, og sannsynligvis også Nedre Tyssevatn. For 
Stednesvatnet er parametrene bestandsnedgang og barriereeffekt derfor ikke beregnet, og økologisk 

tilstand for fisk er ikke vurdert (jf. tabell 25). 

 VURDERINGER I FORHOLD TIL EU’S VANNDIREKTIV 

file://RB-SERVER/Rb/Dokument/HORDALAN/ETNE/Haugaland%20kraft%202011%20-%20reg%20magasin/Prøvefiske%202012/www.vann-nett.nve.no
file://RB-SERVER/Rb/Dokument/HORDALAN/ETNE/Haugaland%20kraft%202011%20-%20reg%20magasin/Prøvefiske%202012/www.vann-nett.nve.no
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For innsjøer med naturlig forekomst av ørret (innført før 1900) er det i henhold til Sandlund mfl. 

(2013) gjort en ekspertvurdering av referansetilstanden for bestanden. Ettersom det ikke foreligger 

data for bestandsstatus før regulering, må vurderinger av naturtilstanden gjøres ut fra forventet 

produktivitet i forhold til næringsforhold, klimatiske forhold og gyteforhold. I vurderinger rundt 
bestandsnedgang tas det kun hensyn til naturlig rekruttert fisk (settefisk og villfisk flyttet fra andre 

innsjøer ekskluderes). 

 
Samtlige av de undersøkte innsjøene ligger over 1000 moh., og forventes derfor å være lite produktive. 

Redusert næringstilgang på grunn av stor reguleringshøyde har sannsynligvis redusert 

fiskeproduksjonen noe i Breidavatn og Øvre Bersåvatn, mens fiskebestandene i de øvrige innsjøene 
trolig er lite påvirket av regulering. Naturlig rekruttering vurderes å være mulig i alle innsjøene, men 

lange og tørre vintre medfører at ørreten både de senere år og i naturtilstanden har hatt gytesuksess 

kun enkelte år. Gyteforholdene er i samtlige innsjøer marginale, men det kan ikke utelukkes at 

Breidavatn, Øvre Nybuvatnet, Nedre Tyssevatn, Tyssehølen og Øvre Bersåvatn har hatt 
selvreproduserende ørretbestander siden fisk først ble satt ut før 1900. Kun i Breidavatn og Øvre 

Bersåvatn har unaturlige vannstandsvariasjoner påvirket størrelsen på tilgjengelig gyteareal fra år til 

år, men basert på fangsten ved dette prøvefisket kan det ikke påvises at regulering har medført en 
reduksjon i gyteareal eller gytesuksess. 

 

Forklaringsnøkkel til fargekoder i tabell 25 

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

 

Tabell 25. Økologisk tilstand for ørretbestanden i de undersøkte innsjøene basert på estimert 

bestandsnedgang for naturlig rekruttert fisk, samt støtteparametrene fangst per garninnsats (CPUE), 
reguleringshøyde, forholdet mellom reguleringshøyde (RH) og siktedyp (SD), og estimert barriereeffekt 

som følge av regulering. Det er i tillegg vurdert om den enkelte innsjø bør karakteriseres som kSMVF. 

Se teksten for detaljer. 

Parameter/ 

Innsjø 

CPUE* 

 

Reg.- 

høyde (m) 

RH/ 

(2xSD) 

Barriere-

effekt 

Bestands-

nedgang (%) 

Økologisk 

tilstand fisk 

kSMVF 

Breidavatn  < 2 > 12 > 0,8 0-0,4 0-40 Moderat JA 

Øvre Nybuvatnet  5-10 < 1 < 0,2 < 0,2 0-10 Svært god NEI 

Nedre Tyssevatn  < 5 < 1 < 0,2 < 0,2 0-10     God** NEI 

Stednesvatnet  0 < 1 < 0,2 - - - NEI 

Tyssehølen 2-5 1-5 < 0,2 < 0,2 0-10 God NEI 

Øvre Bersåvatn 5-10 > 12 > 0,8 0-0,4 0-40 God JA 

*Vurderingen av CPUE er avhengig av oppvekstratioen. Kun naturlig rekruttert fisk er inkludert. 

**Det er sannsynlig at Nedre Tyssevatn aldri har hatt en selvreproduserende ørretbestand. Om det er tilfelle er fisk 

ikke et biologisk kvalitetselement i vannforekomsten. 

 

CPUE 

Fangst per garninnsats (CPUE = antall fisk pr. 100 m² garnflate pr. natt) er en parameter som brukes til 

å vurdere økologisk tilstand i innsjøer med forsuring som hovedpåvirkning. Miljødirektoratets forslag 
til klassifiseringssystem (Sandlund mfl. 2013) oppgir imidlertid ikke en lignende parameter for 

innsjøer med hydromorfologiske endringer som hovedpåvirkning. Ettersom garnfiske også i slike 

innsjøer er den vanligste metoden ved undersøkelser av ørretbestander, anser vi det likevel som 
hensiktsmessig å bruke CPUE som en parameter ved vurdering av økologisk tilstand for fisk i 

innsjøene som her er prøvefisket.  

 

En del ørretbestander er naturlig tynne på grunn av lite gyte- og/eller oppvekstareal i elver/bekker. 
CPUE må derfor sees i sammenheng med oppvekstratio (OR), som er forholdet mellom tilgjengelig 

gyte- og oppvekstareal i rennende vann (målt i m²) og innsjøareal (målt i hektar). Sandlund mfl. 

(2013) skiller mellom innsjøer med OR over 50, mellom 25 og 50, og under 25, og fem av de 
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undersøkte innsjøene har en OR godt under 25. Nedre Tyssevatn har en OR på over 50 på grunn av de 

store gyteområdene i innløpselven fra Vattagilsløkene. 

 

Ved beregning av CPUE ble estimert antall settefisk og villfisk flyttet fra andre innsjøer ekskludert fra 
fangsten. Dette ga likevel en CPUE i kategorien “god” for Øvre Nybuvatnet og Øvre Bersåvatn, og 

“moderat” for Tyssehølen. Bestanden i Breidavatn er noe tynnere, og CPUE kommer der i kategorien 

“dårlig”. I Nedre Tyssevatn og Stednesvatnet ble det kun fanget henholdsvis én og null naturlig 
rekrutterte fisk, og begge disse innsjøene kommer derfor i kategorien “svært dårlig” for CPUE. 

 

Hydromorfologisk påvirkning - reguleringshøyde 
Unaturlige vannstandsvariasjoner vil virke negativt på næringsforholdene for ørret som beiter i 

strandsonen, og effektene øker med økende reguleringshøyde. Effektene forventes å være mer 

dramatiske i turbide enn i klare innsjøer, da dårlig sikt også gir redusert biologisk produksjon i 

pelagialsonen. Sandlund mfl. (2013) oppgir derfor indikative klassegrenser for innsjøreguleringers 
påvirkning på fisk som kvalitetselement i form av reguleringshøyde, samt reguleringshøyde / 2 x 

siktedyp. For de undersøkte innsjøene ble siktedyp målt ved feltarbeidet i perioden 13. - 16. august 

2013 benyttet, men det gjøres oppmerksom på at siktedypet vil variere gjennom året. 
 

Hydromorfologisk påvirkning - barriereeffekt 

Barriereeffekt er en parameter som beskriver hvor stor andel av potensielt tilgjengelig gyteelv/bekk som 
er blitt utilgjengelig som følge av menneskelig aktivitet (Sandlund mfl. 2013). I denne sammenheng vil 

dette gjelde ekskludering fra gyteområder i bekker som følge av vannstandsendringer, enten ved at 

oppdemming legger gyteområdene under vann, eller ved at nedtapping tørrlegger vandringshindre 

nedstrøms gyteområder i bekkene. Slik ekskludering fra gyteområder kan være permanente eller 
periodiske, avhengig av reguleringshøyde, vannstandsvariasjoner og utforming av gytebekker. 

 

Øvre Nybuvatnet, Nedre Tyssevatn og Stednesvatnet er ikke regulert, og tilgjengelig gyteareal er dermed 
uendret i forhold til naturtilstanden. Det samme gjelder i praksis Tyssehølen, der den beskjedne 

reguleringshøyden (1,0 m) ikke hindrer tilgang til gyteområdene. 

 

Breidavatnet og Øvre Bersåvatn er ikke oppdemmet, men tappes maksimalt ned med henholdsvis 45,4 
og 43,0 m. Ved HRV vil tilgjengelig gyteareal være som i naturtilstanden, men nedtapping vil medføre 

at tilgjengelig gyteareal vil variere med vannstanden i magasinet. Det er imidlertid umulig å undersøke 

eventuelle vandringshindre og gyteområder i hele området mellom LRV og HRV ved én enkelt 
undersøkelse. Generelt må det likevel antas at innløpsbekker i et geologisk tidsperspektiv frakter med 

seg løsmasser som avsettes nær utløpsosen, og slik ofte bygger opp egnede gyteområder. Det er derfor 

sannsynlig at mindre egnet gytesubstrat er tilgjengelig ved unaturlig lave vannstander i magasinene. For 
Breidavatn og Øvre Bersåvatn er det derfor antatt en reduksjon i gjennomsnittlig tilgjengelig gyteareal 

fra år til år sammenlignet med naturtilstanden (tabell 25), basert på vannstandsdata for de siste ti år. 

 

Økologisk tilstand - fisk 
For innsjøer der ørretbestandene er å regne som naturlige er det foretatt en samlet vurdering av 

økologisk tilstand for fisk, basert på samtlige ovenfornevnte parametre (tabell 25). Av disse er antatt 

bestandsnedgang vektlagt høyest, mens de resterende er brukt som støtteparametre. Av de ulike 
støtteparametrene er det i hovedsak stor reguleringshøyde som tilsier at forholdene for ørret burde 

være relativt dårlige, og da kun i Breidavatn og Øvre Bersåvatn. Det presiseres at mangel på data for 

naturtilstanden i de ulike innsjøene medfører stor usikkerhet i estimert bestandsnedgang. 
 

kSMVF 

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

det er fare for at miljømålet om “god økologisk tilstand” (for vannforkomsten som helhet, der fisk er 
ett av flere kvalitetselementer) ikke kan oppnås for vannforekomsten innen 2021 (Veileder 01:2011a). 

For regulerte høyfjellsinnsjøer er det i hovedsak reduksjon i fiskebestand og/eller diversitet av 

bunnlevende virvelløse dyr og planter i strand- og gruntvannssonen som følge av unaturlige 
vannstandsvariasjoner som gir vannforekomstene dårligere enn “god” tilstand. Dette gjelder grovt sett 
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alle innsjøer med aktiv regulering med årlig variasjon på mer enn 3 m mellom HRV og LRV, med 

mindre overvåking av fisk, flora og bunndyr tilsier at disse kvalitetselementene likevel har “god 

økologisk tilstand”. Betydelig endret turbiditet eller hydrologisk belastning (gjennomstrømning) er 

imidlertid også kriterier for utpeking av kSMVF. 
 

For Breidavatn og Øvre Bersåvatn er reguleringshøyden mer enn 10 ganger større enn den veiledende 

grenseverdien på 3 m, og årlig vannstandsvariasjon har det siste tiåret stort sett ligget på minst 20 m. 
Det foreligger ingen undersøkelser av reguleringenes effekt på flora og fauna i strand- og 

gruntvannssonen i disse innsjøene, og de må derfor vurderes som kSMVF. 

 
I Tyssehølen er reguleringshøyden kun 1,0 m, og fiskebestanden, bunndyrsamfunnet og akvatisk 

vegetasjon er trolig ikke negativt påvirket av reguleringen. Ettersom 96,9 % av nedbørfeltet er fraført 

er Tyssehølens hydrologiske belastning endret med en faktor på godt over 5, som er en 

retningsgivende grenseverdi for utpeking av kSMVF (Veileder 01:2011a). Dette har trolig medført et 
rikere dyreplanktonsamfunn i innsjøen, men har sannsynligvis ikke hatt negative effekter på andre 

biologiske kvalitetselementer. Det vurderes derfor at det ikke er fare for at Tyssehølen ikke vil oppnå 

“god økologisk tilstand” innen 2021. 
 

Øvre Nybuvatnet, Nedre Tyssevatn og Stednesvatnet er alle uregulerte, men har periodisk endret 

hydrologisk belastning på grunn av regulering av innsjøer lenger oppe i nedbørfeltet. Omfanget av 
endringene vurderes å ikke være store nok til å ha betydelige effekter på akvatiske organismer, og 

disse tre innsjøene er derfor ikke kSMVF. 
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