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

Energi AS, deriblant 6 regulerte innsjøer i Maurangerfjellene i Kvinnherad, Jondal 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 utføres i 2012, 

og ble først gjennomført i august 2013. Feltarbeidet ble utført av Bjart Are Hellen, Erling Brekke, 

Harald Sægrov og Geir Helge Johnsen. 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 hos 

Statkraft Energi AS takkes for informasjon om reguleringer og utsettingspålegg, og Henning 
Syvertsen ved settefiskanlegget i Eidfjord takkes for informasjon om fiskeutsettinger i magasinene. Vi 

takker Statkraft Energi AS v/ Sjur Gammelsrud for oppdraget.  

 

Bergen, 3. februar 2014 
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KAMBESTAD, M., B. A. HELLEN, K. URDAL, E. BREKKE & H. SÆGROV 2013. Fiskeundersøkelser 

i seks regulerte innsjøer i Maurangerfjellene i 2013. Rådgivende Biologer AS, rapport 1848, 60 sider, 

ISBN 978-82-8308-050-6.  

 

Rådgivende Biologer AS har prøvefisket seks innsjøer som drenerer til Mauranger kraftverk (tabell 1). 
Innsjøene ligger i kommunene Kvinnherad, Jondal og Ullensvang, og ble undersøkt i august 2013. 

Innsjøene ligger mellom 740 og 972 moh. (tabell 2). 

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

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

Kvanngrøvatnet  1698 047.3D3 361350 6689950 1315-4 
Dravladalsvatnet  1697 047.2BB 357500 6682200 1315-3 
Langavatnet  1693 046.4AB 351450 6678700 1315-3 
Markjelkevatnet  27624 046.4BA2A 354900 6675400 1315-3 
Svartedalsvatnet 1694 046.4BB 354650 6673900 1315-3 
Mysevatnet 1692 046.32B 353450 6668750 1315-3 

 

Samtlige av de undersøkte innsjøene er reguleringsmagasiner for Statkraft Energi AS sitt kraftverk i 
Mauranger. Reguleringshøyden i innsjøene varierer fra 3 til 80 meter. Mysevatnet og Langavatnet har 

fått tilført nedbørfelt ved regulering, mens Dravladalsvatnet og Markjelkevatnet har fått fraført deler 

av sine naturlige felt. 
 

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

som ble prøvefisket i Maurangerfjellene i august 2013. 

Innsjø Areal v/ HRV 

(km²) 

Strandlinje 

v/HRV (m) 

Nedbørfelt 

(km²) 

Tilført felt 

(km²) 

Nedbør felt 

endring (%) 

Hoh. 

(m) 

Regulerings 

høyde (m) 

Kvanngrøvatnet  0,26 3400 11,9 0,0 0,0 937-972 35 
Dravladalsvatnet  1,38 7600 24,3 -1,8 -7,5 880-957 77 
Langavatnet  0,79 5400 2,8 +1,3 +46,2 927-962 35 
Markjelkevatnet  0,17 1900 12,7 -9,5 -74,7 737-740 3 
Svartedalsvatnet 0,82 5600 32,8 0,0 0,0 780-860 80 

Mysevatnet 1,00 6500 33,0 +138,7 +421,0 775-855 80 

 

Det er pålegg om utsetting av fisk i samtlige av de undersøkte innsjøene, og det har foregått årvisse 

utsettinger av ensomrig settefisk og/eller villfisk fra andre innsjøer siden 2008. Frem til og med 2007 

er utsettingstallene ufullstendige, og en del fisk ble ikke fettfinneklippet ved utsett. Dette gjør det noe 
vanskelig å få oversikt over andelen utsatt og naturlig rekruttert fisk i den enkelte innsjø. 

 

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 

Kvanngrøvatnet 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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Kvanngrøvatnet har en middels tett bestand av ørret, og fisken vokser til den blir 25-30 cm. Det er 

brukbare gyteforhold i bekken mellom de to bassengene, men denne forsvinner ved vannstander 

høyere enn 7-8 m under HRV. I tillegg er det svært marginale gyteforhold i bekken fra Instavatnet, 

men det er usikkert om det gytes her. Naturlig rekruttering forekom i varierende grad i 2012, 2009 og 
ett eller flere av årene i perioden 2005 til 2007. Dagens bestand består sannsynligvis av et sted mellom 

30 og 50 % naturlig rekruttert fisk, men det er usikkert om innsjøen hadde en selvreproduserende 

bestand av ørret før regulering. Det anbefales å halvere utsettingene til 100 ensomrige settefisk eller 
30-50 flerårige villfisk per år. Alternativt anbefales det en stans i utsetting av fisk, med et nytt 

prøvefiske innen ti år for å undersøke om naturlig rekruttering er tilstrekkelig til å opprettholde en 

høstbar bestand i innsjøen. For å sikre naturlig rekruttering kan det vurderes å holde vannstanden i 
magasinet lav nok (10 m eller mer under HRV) til å tillate gyting i bekken mellom de to bassengene i 

perioden 20. september til 25. oktober. Om dette gjøres de fleste år vil tiltaket kunne kompensere for 

deler av dagens fiskeutsettinger. 

 
Dravladalsvatnet har en middels tett bestand av ørret, og fisken vokser til den blir 25-30 cm. Det er 

marginale gyteforhold i flere innløpsbekker, og tilgjengelig gyteareal varierer trolig med vannstanden i 

magasinet. Det er imidlertid påvist gytesuksess ved svært ulike vannstander i løpet av det siste tiåret. 
Naturlig rekruttering forekom i 2011, samt enkelte år i perioden 2004 til 2009, men aldri i stort 

omfang. Dagens bestand består av omtrent 25 % naturlig rekruttert fisk, mens resten er settefisk eller 

villfisk flyttet fra andre innsjøer. Det anbefales å redusere utsettingene til 600 ensomrige settefisk eller 
2-300 flerårige villfisk per år. 

 

Langavatnet har en middels tett bestand av relativt fin ørret, og fisken vokser til den blir minst 30 cm. 

På grunn av innsjøens beskjedne nedbørfelt er det ingen potensielle gytebekker, og det antas at 
Langavatnet aldri har hatt en selvreproduserende bestand av ørret. Dagens bestand består av omtrent 

en fjerdedel settefisk og tre fjerdedeler villfisk flyttet fra andre innsjøer. Om man ønsker å 

opprettholde en bestand som er attraktiv for fritidsfiskere, anbefales det å holde utsettingene på dagens 
nivå eller litt lavere. 

 

Markjelkevatnet har en litt over middels tett bestand av småfallen ørret, og fisken vokser til den blir 

20-30 cm. Det er brukbare gyteforhold i innløpsbekken i det nordlige bassenget, og reguleringen av 
innsjøen har ingen betydning for fiskens tilgang til gyteområdene. Naturlig rekruttering har 

forekommet flere ganger det siste tiåret, og spesielt 2010-årsklassen er sterk. Mer enn halvparten av 

dagens bestand består av naturlig rekruttert fisk, og det anbefales derfor å stanse utsetting av fisk i 
Markjelkevatnet. 

 

Svartedalsvatnet har en middels tett bestand av ørret med en del store individer, og fisken vokser til 
den blir 35 cm. Det ble ikke funnet egnede gytebekker, men det kan ikke utelukkes at gyteområder blir 

tilgjengelige ved lavere vannstand i magasinet. Det ble ikke påvist naturlig rekruttering i løpet av det 

siste tiåret, og det vurderes som usannsynlig at innsjøen hadde en selvreproduserende ørretbestand før 

regulering. Dagens bestand består av omtrent tre fjerdedeler settefisk og én fjerdedel villfisk flyttet fra 
andre innsjøer. Det har vært en økning i antall utsatt settefisk siden 2010, men disse har i hovedsak 

ikke nådd fangbar størrelse. I løpet av det neste tiåret vurderes det imidlertid som sannsynlig at dagens 

utsettingsregime vil gi en tettere bestand av ørret med noe dårligere vekst, og det anbefales derfor å 
halvere utsettingene til 300 ensomrige settefisk eller 100-150 flerårige villfisk per år. 

 

Mysevatnet har en litt under middels tett bestand av ørret, og fisken vokser til den blir 30-35 cm. Det 
er marginale gyteforhold i to innløpsbekker, men det ble ikke påvist naturlig rekruttering i løpet av det 

siste tiåret. Det kan ikke utelukkes at gyteområder blir tilgjengelige ved lavere vannstand i magasinet, 

men det vurderes som usannsynlig at innsjøen hadde en selvreproduserende ørretbestand før 

regulering. Dagens bestand består av omtrent halvparten settefisk og halvparten villfisk flyttet fra 
andre innsjøer. Det har vært en økning i antall utsatt settefisk siden 2010, men disse har i hovedsak 

ikke nådd fangbar størrelse. Som for Svartedalsvatnet vurderes det som sannsynlig at dagens 

utsettingsregime over tid vil gi en tettere bestand av ørret med noe dårligere vekst, og det anbefales 
derfor å halvere utsettingene til 300 ensomrige settefisk eller 100-150 flerårige villfisk per år. 
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Tabell 3. Fangst per bunngarnnatt (antall fisk med standardavvik; kun garn i strandsonen inkludert) 

og estimert bestandsstørrelse, biomasse per hektar og antall fisk i fangbar størrelse per meter 

strandlinje (ved HRV) i de undersøkte innsjøene. Det er korrigert for redusert strandlinje i innsjøer 

som var nedtappet på prøvefiskingstidspunktet. 

Parameter/ 

Innsjø 

Fangst per 

bunngarnnatt 

Bestandsestimat 

(totalt antall fisk) 

Biomasse 

(kg fisk/ha) 

Fisk per m 

strandlinje 

Kvanngrøvatnet  4,2 ± 1,9 1200 5,7 0,4 

Dravladalsvatnet  4,0 ± 1,5 3000 2,7 0,4 

Langavatnet  4,3 ± 3,3 2300 5,9 0,4 
Markjelkevatnet  7,7 ± 3,0 1500 6,1 0,8 

Svartedalsvatnet 4,3 ± 1,4 2400 3,8 0,4 

Mysevatnet 2,3 ± 1,6 1500 2,7 0,2 

 

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 Langavatnet, Svartedalsvatnet eller Mysevatnet, fordi det 

vurderes at ørret ikke er naturlig i disse innsjøene. Fem 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 

Kvanngrøvatnet  2-5 > 12 > 0,8 < 0,2 0-10 God JA 

Dravladalsvatnet  < 2 > 12 > 0,8 0-0,4 10-40 Moderat JA 

Langavatnet  0 > 12 > 0,8 - - - JA 

Markjelkevatnet  > 10 1-5 < 0,2 < 0,2 0-10 Svært god NEI 

Svartedalsvatnet < 2 > 12 > 0,8 > 0,8 - - JA 

Mysevatnet < 2 > 12 > 0,8 0-0,4 - - JA 
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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 kultiveringsarbeid i bekkene har vært mindre utbredt. Det er også mulig å manipulere 

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

gytebekkene ofte kun er tilgjengelige for oppvandring ved visse vannstander. 
 

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

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

seksjonerte fleromfarsgarn (Nordisk standard) brukt til det meste av 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 ha betydning 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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Mauranger kraftverk ligger ved Austrepollen innerst i Maurangsfjorden, og ble bygget i 1974. 

Kraftverket utnytter fallet fra reguleringsmagasinet Mysevatnet, som har fått overført vann fra deler av 

vassdragene Austrepollelva, Bondhuselva, Øyreselva, Tveitelva, Jondalselvi, Bleielvi og Storelvi i 

kommunene Kvinnherad, Jondal og Ullensvang (figur 1). Det naturlige nedbørfeltet ved Mysevatnet er 

på 33,0 km², men dette er som følge av nevnte overføringer utvidet til totalt 171,7 km².  Samtlige av de 

undersøkte innsjøene er reguleringsmagasiner for Mauranger kraftverk. 

 

 

Figur 1. Oversiktskart over innsjøer, nedbørfelt og overføringer ved Mauranger kraftverk. Opprinnelig 
nedbørfelt til Mauranger kraftverk er markert med grønt, og overførte nedbørfelt er markert med gult. 
De undersøkte innsjøene er farget mørkeblå, og overføringer er vist med svarte piler. 

 

Fiskeutsettinger  

Det er pålegg om utsetting av fisk i samtlige av de undersøkte innsjøene, og disse ble sist revidert i 

2010. Påleggene har åpnet for utsetting av enten 1-somrig anleggsprodusert fisk (settefisk) eller 
villfanget fisk fra nærliggende innsjøer. Settefisk er produsert i settefiskanlegget i Eidfjord, og har 

vært ca. 7 til 10 cm lange ved utsetting alle år. Villfisk er trolig de fleste år fanget med 

elektrofiskeapparat og ruse i Bottsvatnet (667 moh.) i Ullensvang kommune. 
 

 VASSDRAGET 
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Før 2008 foreligger det data for totalt antall utsatt fisk (tabell 4), men ikke for fordelingen mellom de 

seks innsjøene. Det er heller ikke kjent i hvor stor grad villfisk ble benyttet ved utsettinger før 2008, 

men det skal ha blitt satt ut villfisk i tre av innsjøene i 2007. Både settefisk og flyttet villfisk har i 

hovedsak blitt fettfinneklippet før utsetting, men det skal ha blitt satt ut en del liten, umerket villfisk i 
2007, samt et ukjent antall umerket, vill 0+ i 2008 (Henning Syvertsen, pers. medd.). En oversikt over 

utsettinger fra 2008 til 2012 er gitt i tabell 5. Ytterligere detaljer rundt utsettinger er oppgitt for hver 

innsjø under kapittelet “Resultater og diskusjon”. 
 

Tabell 4. Totalt antall fisk satt ut i de seks undersøkte innsjøene i perioden 2000 til 2007. Fordelingen 

mellom de ulike innsjøene er ikke kjent. Utsatt fisk er i hovedsak settefisk, men det ble satt ut villfisk i 
tre av innsjøene i 2007. Dataene er fremskaffet av Henning Syvertsen ved Statkrafts settefiskanlegg i 

Eidfjord. 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Antall fisk 2800 2800 0 8400 0 5600 0 2300 

 

 

Tabell 5. Oversikt over fiskeutsettinger i de undersøkte innsjøene i perioden 2008 - 2012. s = 

anleggsprodusert settefisk, v = villfisk. Dataene er fremskaffet av Henning Syvertsen ved Statkrafts 
settefiskanlegg i Eidfjord. 

Innsjø/ år  2008 2009 2010 2011 2012 

Kvanngrøvatnet  
Pålegg 200s / 70v 200s / 70v 200s / 100v 200s / 100v 200s / 100v 

Utsatt fisk 500s 35v 200s 200s 200s 

Dravladalsvatnet 
Pålegg 800s / 300v 800s / 300v 1000s / 500v 1000s / 500v 1000s / 500v 
Utsatt fisk   300v*  300v 800s + 100v 1000s 850s + 75v 

Langavatnet  

 

Pålegg 300s / 100v 300s / 100v 300s / 150v 300s / 150v 300s / 150v 

Utsatt fisk 600s 100v 300s 300s 300s 

Markjelkevatnet  

 

Pålegg 400s / 125v 400s / 125v 100s / 50v 100s / 50v 100s / 50v 

Utsatt fisk 125v* 125v 100s 100s 100s 

Svartedalsvatnet 
Pålegg 300s / 100v 300s / 100v 600s / 300v 600s / 300v 600s / 300v 

Utsatt fisk 55v* 145v 600s 600s 600s 

Mysevatnet 
Pålegg 300s / 100v 300s / 100v 600s / 300v 600s / 300v 600s / 300v 

Utsatt fisk 500s 132v 600s 600s 600s 

*Vill 0+ ble ikke merket, men antall 0+ blant utsatt fisk i 2008 er ikke kjent. 

 

Det ble også satt ut fisk i samtlige av de undersøkte innsjøene høsten 2013, men kun i Svartedalsvatnet 
(600 individer), Markjelkevatnet (100 individer) og Mysevatnet (600 individer) ble fisken satt ut før 

det ble prøvefisket. All fisk satt ut i 2013 var ensomrig, anleggsprodusert settefisk (Henning 

Syvertsen, pers. medd.). Det er også mulig at ørret kan vandre gjennom kraftverkstunneler mellom 

enkelte av innsjøene, men omfanget av dette antas å være ubetydelig sammenlignet med utsettingene. 

 

Vannkvalitet 

Det er ikke registrert forsuringsproblemer av betydning i fjellområdene som i dag drenerer til 
Mauranger kraftverk. Surhetsmålinger utført i en rekke elver og innsjøer i området høsten 1994 og 

våren 1995 viste pH over 5,5 for samtlige lokaliteter (Johnsen mfl. 1996; Kålås mfl. 1996), og 

forsuringssituasjonen på Vestlandet har generelt forbedret seg siden midt på 1990-tallet. 
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Garnfiske  

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

30 m langt og 1,5 m dypt (45 m²), og er satt sammen av 12 like lange seksjoner med forskjellige 

maskevidder. Maskeviddene som er benyttet i hvert garn er: 5,0 - 6,3 - 8,0 - 10,0 - 12,5 - 16,0 - 19,5 - 
24,0 - 29,0 - 35,0 - 43,0 og 55,0 mm. Fangstinnsatsen ble tilpasset areal og antatt bestandstetthet i 

innsjøene, og antall bunngarn benyttet varierte mellom 8 og 16 i den enkelte innsjø. 

 

Bestandsestimat 

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

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

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.  
 

Erfaringsmessig oppholder mesteparten av en ørretbestand seg innenfor 30 m fra strandlinjen, med 

unntak av i større innsjøer med betydelige pelagiske bestandskomponenter. Bestandsstørrelsen er 

derfor 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. I innsjøer der lengden på strandlinjen varierer betydelig med 
vannstanden (typisk i grunne reguleringsmagasiner) benyttes estimert strandlinje på 

prøvefiskingstidspunktet som grunnlag for bestandsestimatet. 

 

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 

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

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

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

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

 

Vannkvalitet 
Det ble gjort analyser av vannkvaliteten ved innsamling av vannprøver 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 KVANNGRØVATNET 
 

INNSJØEN 

Kvanngrøvatnet (innsjø nr. 1698) ligger på grensen mellom Jondal og Ullensvang kommune. 

Innsjøens naturlige vannstand er 970,5 moh., men den er i dag regulert med HRV på 972,0 og LRV på 
937 moh., som gir en reguleringshøyde på 35,0 m. Utløpet i nordøst er demmet opp, og vannet ledes i 

tunnel til Dravladalsvatnet. Ved vannstander ca. syv til åtte meter under HRV og lavere deles innsjøen 

i to bassenger. Ved HRV har innsjøen et areal på 0,26 km², og en strandlinje på ca. 3,4 km. 
Nedbørfeltet er på 11,9 km², og er ikke endret ved regulering.  

 

 

Figur 2. Kvanngrøvatnet sett fra sør 7. august 2013. Vannstanden var 16 m under HRV da bildet ble 
tatt, og innsjøen var delt i to bassenger. Det nedre bassenget sees nærmest kameraet. 

 

I 2008 ble det satt ut 500 ensomrige settefisk i Kvanngrøvatnet (tabell 5). I 2009 ble det satt ut 35 

villfisk, og disse hadde en gjennomsnittsvekt på 23 gram (Henning Syvertsen, pers. medd.). Det skal 

ikke ha blitt satt ut 0+ i 2009. I årene 2010, 2011, 2012 og 2013 ble det satt ut 200 ensomrige settefisk 
årlig, men i 2013 ble disse satt ut 20. august, etter at dette prøvefisket ble utført. Både settefisk og 

utsatt villfisk skal ha blitt fettfinneklippet. 

 
I perioden januar 2003 til september 2013 varierte vannstanden i magasinet mellom 937 (LRV) og 972 

(HRV) moh. Tapping og fylling av magasinet foregikk ofte raskt, og vannstanden steg og sank en 

rekke ganger mellom LRV og HRV i løpet av få dager (figur 3). I 2009-2010 lå vannstanden stabilt 
ved LRV i 15 måneder. Vannstanden har normalt vært høyest om høsten, men det har vært store 

 RESULTATER OG DISKUSJON 
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variasjoner fra år til år. I oppvandrings- og gyteperioden for ørret (antatt å være ca. 20. september til 

25. oktober) lå vannstanden tett opptil HRV i 2003, 2004, 2005, 2011 og 2012, mens den var minst 30 

m under HRV i samme periode i 2006, 2008 og 2009. 

 

 

Figur 3. Vannstand i Kvanngrøvatnet i perioden 1. januar 2003 til 8. september 2013. Forventet 

oppvandrings- og gyteperiode for ørret fra 20. september til 25. oktober er markert med gult.  
 

 

METODER 

Innsjøen ble garnfisket 7. - 8. august 2013 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-14 
m, og en bunngarnslenke med tre garn i dybdeintervallet 0-34 m (figur 4). Én av innløpsbekkene samt 

bekken mellom de to bassengene ble elektrofisket. Det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 22 m dyp 

i hvert av bassengene. Antall individer av hver art ble talt opp i prøven fra det nedre bassenget, men 
bare grovt estimert i prøven fra det øvre bassenget. Det var lettskyet og vindstille under prøvefisket, og 

vannstanden var 16 m under HRV. Estimert strandlinje på prøvefiskingstidspunktet var 2900 m. 

Siktedypet var 7 m i nordre basseng og 6,5 m i søndre, og temperaturen i overflaten i de to bassengene 
var henholdsvis 13 og 12 °C. 

 



__________________________________________________________________________________________ 

Rådgivende Biologer AS 2014 14 Rapport 1848 

 
 

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

(nummererte firkanter). Omtrentlig strandlinje ved prøvefisket er tegnet inn med stiplet linje. Demningen 

i nordøst er tegnet inn som en svart strek. 
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RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 30 ørret. Fisken varierte i lengde fra 16,2 til 30,8 cm, med en 
gjennomsnittslengde på 23,4 (± 4,1) cm (tabell 6). Vekten varierte fra 42 til 264 gram, og snittvekten 

var 122 (± 54) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,90 (± 0,09), og 0,83 (± 0,09) for fisk over 

25 cm. 
 

Fangsten fordelte seg på 18 hanner og 12 hunner. Av disse var 16 hanner og 7 hunner kjønnsmodne, 

hvorav 5 hanner og 1 hunn hadde gytt tidligere. Den yngste kjønnsmodne fisken var en hann i 
aldersgruppen 3+. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var 3 år for hanner og 5 år for hunner.  

 

Syv ørret hadde rød kjøttfarge, og alle disse var over 23 cm. Av de resterende hadde ti lyserød 

kjøttfarge, og 13 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 
Kvanngrøvatnet 7.- 8. august 2013. 

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

 Årsklasse 2010 2009 2008 2007 2006 2005  

Antall  1 9 10 6 3 1 30 

Lengde Snitt 21,5 18,3 24,3 27,9 26,5 26,5 23,4 

(cm) Sd - 2,1 1,5 1,8 2,0 - 4,1 

Vekt Snitt 106 59 129 178 170 158 122 

(g) Sd - 25 18 50 36 - 54 

K-faktor Snitt 1,07 0,94 0,90 0,81 0,90 0,85 0,90 

 Sd - 0,05 0,07 0,13 0,03 - 0,09 

Hunner Antall 0 2 6 2 2 0 12 

 % modne - 0,0 83,3 50,0 50,0 - 58,3 

Hanner Antall 1 7 4 4 1 1 18 

 % modne 100,0 71,4 100,0 100,0 100,0 100,0 88,9 

 

Det var fisk i samtlige av de åtte bunngarnene, og fangsten varierte fra én til syv fisk per garn. De to 
dypeste garnene (garn 6 og 7, som stod i dybdeintervallene 19-25 og 25-34 m) fanget henholdsvis én 

og fire fisk. Den gjennomsnittlige fangsten per bunngarnnatt var 3,8 individer. Gjennomsnittlig fangst 

i de seks garnene som stod i strandsonen var 4,2 (± 1,9) fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden 
estimert å være ca. 1200 ørret. Med en snittvekt på 122 gram tilsvarer dette 5,7 kg fisk per hektar, som 

er en moderat biomasse. 

 

 
 

Figur 5. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Kvanngrøvatnet 7. - 8. 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 Kvanngrøvatnet viser at fisken stammet fra årsklassene fra perioden 

2005 til 2010 (figur 5). Årsklassene 2008 (ti individer) og 2009 (ni individer) dominerte, og utgjorde 

til sammen 63 % av fangsten. Det er imidlertid noe usikkerhet rundt aldersbestemmelsen av enkelte 

individer, spesielt blant de eldste. Andelen villfisk og settefisk, samt antall fettfinneklippet fisk, er 
presentert i tabell 7. Blant settefiskene hadde to individer skadd ryggfinne, én hadde ett forkortet 

gjellelokk, og én hadde skadd underkjeve. All settefisk var fettfinneklippet, i tillegg til to villfisk fra 

2007-årsklassen. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at antall utsatt 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. 

 
Den sterke 2008-årsklassen i fangsten var utelukkende settefisk, og dette stemmer overens med den 

største utsettingen av settefisk i innsjøen de siste fem årene (500 0+ satt ut i 2008). I 2009 ble det 

imidlertid ikke satt ut årsyngel, og det har heller ikke siden blitt satt ut villfisk fra andre innsjøer. Det 

antas derfor at 2009-årsklassen er naturlig rekruttert i Kvanngrøvatnet. Det ble også funnet én settefisk 
i denne årsklassen (tabell 7), men ettersom det ikke ble satt ut anleggsprodusert settefisk i 

Kvanngrøvatnet i 2009 virker det sannsynlig at dette individet er feil-aldersbestemt ved avlesing av 

skjell og øresteiner. Det ble også fanget villfisk i årsklassene fra 2005 til 2007, men bortsett fra to 
fettfinneklippede individer klekket i 2007 er det uvisst om disse er naturlig rekruttert, eller om de 

stammer fra flytting av villfisk i 2009 og eventuelt 2007. Basert på fangsten ved dette prøvefisket er 

andelen naturlig rekruttert fisk i bestanden estimert å være et sted mellom 30 og 50 %. 
 

Tabell 7. Antall villfisk og settefisk i hver årsklasse av fangsten fra Kvanngrøvatnet 7. - 8. 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+ Totalt 

Årsklasse 2010 2009 2008 2007 2006 2005  

Antall 1 9 10 6 3 1 30 

Villfisk* 0 8 0 6 3 1 18 

Settefisk 1     1** 10 0 0 0 12 

Antall ff- 1 1 10 2 0 0 14 

% ff- 100,0 11,1 100,0 33,3 0,0 0,0 46,7 

Andel villfisk (%)* 0,0 88,9 0,0 100,0 100,0 100,0 60,0 

Andel settefisk (%) 100,0 11,1 100,0 0,0 0,0 0,0 40,0 

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

**Trolig feilbestemt alder, da det ikke skal ha blitt satt ut ensomrig settefisk i Dravladalsvatnet i 2009. 

 

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

i gjennomsnitt har vokst 6 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 tredje vekstsesong har 
fisken i snitt vokst ca. 4,5 cm per år, før veksten gradvis har avtatt. Fisk eldre enn seks år er ikke 

inkludert i figur 6 på grunn av få fisk i hver årsklasse, men de fire individene som var eldre enn seks 

år vokste alle kun 6 til 8 mm i sin åttende vekstsesong (som 7+). Dette indikerer en gjennomsnittlig 
vekststagnasjon mellom 25 og 30 cm i bestanden. Det er kun satt ut 35 villfisk fra andre innsjøer siden 

2008 (tabell 5), og det antas derfor at tilbakeregnet vekst etter første leveår er representativ for fiskens 

vekst i Kvanngrøvatnet. 

 
Det ble tatt mageprøver av 19 av fiskene som ble fanget i garn. Larver og pupper av fjærmygg 

utgjorde omtrent halvparten av volumet i fiskenes mageinnhold, mens larver og pupper av andre 

akvatiske insekter utgjorde ca. 20 %. Overflateinsekter og linsekreps (Eurycercus lamellatus ) utgjorde 
hver ca. 10 % av mageinnholdet, og det ble også funnet noen få ertemuslinger. De resterende 10 % av 

mageinnholdet bestod av dyreplankton, der Heterocope saliens og Holopedium gibberum dominerte. 

Det ble ikke påvist synlige innvollsparasitter i noen av fiskene. 
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Elektrofiske 
Kun én av innløpsbekkene til Kvanngrøvatnet ble ved feltundersøkelsen 7. - 8. august 2013 vurdert 

som en potensiell gytebekk og undersøkt med elektrofiskeapparat. I tillegg ble bekken mellom de to 

bassengene undersøkt. Bekken som renner inn i det nordre bassenget fra vest er bratt og uegnet for 

fisk, mens innløpet sørvest i det søndre bassenget er for lite, og vil gå tørt. Under følger en kort 
beskrivelse av de undersøkte bekkene. 

 

A) Nederst i innløpet fra Instavatnet 

 

B) Innløpet fra Instavatnet, over HRV 

 
C) Bekk mellom de to bassengene 

 

D) Innløpsbekken i det nordre bassenget 

 

Figur 7. A) Nederst i innløpsbekken fra Instavatnet. Oppvandring var umulig på 
undersøkelsestidspunktet, men vil være mulig ved høyere vannstand i magasinet. B) Øvre del av 

bekken fra Instavatnet. C) Bekken mellom de to bassengene i Kvanngrøvatnet. Bekken forsvinner ved 
vannstander høyere enn ca. 964 moh. D) Innløpsbekken vest i det nordre bassenget. 

Figur 6. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet 
vekstsesong (blå), og tilbakeregnet 

gjennomsnittslengde ved avsluttet 

vekstsesong (rød), for ørret fanget i 
Kvanngrøvatnet 7. - 8. august 2013. 

Antall fisk fanget i hver aldersgruppe 

er markert med siffer over grafen. 
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Bekken mellom de to bassengene (stasjon 1 i figur 4) var på undersøkelsestidspunktet 40-50 m lang, 

1-2 m bred og 0-30 cm dyp. Bekkens lengde vil imidlertid være avhengig av vannstanden i magasinet, 

og bekken forsvinner ved vannstander høyere enn ca. syv-åtte meter under HRV. Bekken renner i 

relativt flate stryk, og substratet består av stein med litt grus. Det er stort sett dårlige gyteforhold, men 
det var på undersøkelsestidspunktet mulig å gyte i et lite parti i bekkens øvre del, samt nær utløpsosen. 

Hele bekken ble overfisket, og tre fisk ble fanget. Av disse hadde den minste (6,6 cm) og den største 

(14,7 cm) intakte fettfinner, mens den mellomste (12,1 cm) var fettfinneklippet. Den minste fisken ble 
avlivet, og avlesing av skjell og øresteiner viste at den var en ett år gammel villfisk (1+). 

 

Innløpsbekken i sørøst (stasjon 2) renner ned fra Instavatnet, og er 2-5 m bred og 0-40 cm dyp. På 
undersøkelsestidspunktet var oppvandring umulig, men ved høyere vannstand i magasinet vil det være 

mulig å vandre noen titalls meter oppover til nye fossestryk. Bekken er stri og grov, og substratet 

består stort sett av grov stein. Det er få eller ingen egnede gyteområder.  Det ble elektrofisket både 

ovenfor vandringshinderet og i utløpsosen nedenfor, men ingen fisk ble fanget eller observert. Det var 
11 °C i bekken ved elektrofisket. 

 

Vannkvalitet 
Det ble tatt en vannprøve i Kvanngrøvatnet 8. august 2013. Kalsiumkonsentrasjonen var 0,66 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. To vannprøver tatt 
høsten 1994 og våren 1995 viste en surhet på henholdsvis pH 5,8 og 6,2 (Kålås mfl. 1996). 

 

Dyreplankton 

Holopedium gibberum og Bosmina longispina var de eneste vannloppeartene som var til stede i 
planktonprøven fra det nedre bassenget, og begge ble registrert i moderate tettheter (tabell 8). Av 

hoppekreps ble det registrert tre arter, alle i lave tettheter. Det var også uvanlig lave tettheter av 

ungstadier av hoppekreps. Det ble registrert 14 arter av hjuldyr, og arter i slekten Polyarthra 
dominerte tallmessig i prøven. 

 

Tabell 8. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i nedre basseng i 

Kvanngrøvatnet 07. august 2013.  

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 1952 89 
 Holopedium gibberum 2886 131 

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops abyssorum 7 0 

 Cyclops scutifer 42 2 
 Heterocope saliens 7 0 

 Cyclopoide nauplier 170 8 

 Cyclopoide copepoditter 149 7 

Hjuldyr (Rotatoria) Ascomorpha ecaudis 509 23 
 Cephalodella gibba 170 8 

 Collotheca sp. 424 19 

 Conochilus sp. 20 372 926 
 Kellicottia longispina 10 186 463 

 Keratella cochlearis 1 273 58 

 Keratella hiemalis 24 446 1 111 

 Notholca cf. labis 85 4 
 Polyarthra dolichoptera 203 718 9 260 

 Polyarthra major 122 231 5 556 

 Polyarthra remata 315 763 14 353 
 Synchaeta cf. grandis 170 8 

 Synchaeta sp. 7 130 324 

 Trichocerca longiseta  85 4 

Totalt  711 776 32 353 
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Prøven fra det øvre bassenget skilte seg ikke vesentlig fra prøven fra nedre basseng når det gjaldt 

artssammensetning, men det var generelt noe større tetthet av krepsdyr. Noen få individer av 

vannloppen Daphnia cf. umbra, hoppekrepsen Megacyclops gigas og hjuldyret Keratella serrulata ble 

funnet i det øvre bassenget, men disse ble ikke funnet i det nedre. Hoppekrepsen Heterocope saliens 
og enkelte av hjuldyrartene var kun til stede i prøven fra det nedre bassenget. 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Kvanngrøvatnet har en middels tett bestand av ørret. Den årlige tilveksten er relativt bra de første fire 

leveårene, men veksten ser ut til å stagnere mellom 25 og 30 cm. Fiskens kondisjon er noe dårlig, og 

det ble ikke fanget fisk større enn 264 gram. 
 

Kvanngrøvatnet har relativt 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 var naturlig rekruttering i Kvanngrøvatnet i 2009, og trolig også ett eller flere av årene mellom 

2005 og 2007. Flytting av umerket villfisk fra andre innsjøer frem til 2008 gjør det imidlertid umulig å 
fastslå omfanget av eventuell naturlig rekruttering i denne perioden. Fangst av én vill ettåring i bekken 

mellom de to bassengene viser at det også var naturlig rekruttering her i 2012. 

 
Vannkvaliteten i Kvanngrøvatnet 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 vil også 

være av stor betydning for rekrutteringen, ettersom naturlig rekruttering kun er påvist i bekken mellom 

de to bassengene. Denne bekken forsvinner ved vannstander høyere enn ca. syv-åtte meter under 
HRV. I løpet av det siste tiåret har vannstanden i gyteperioden for ørret kun vært lavere enn dette i 

2006, 2008, 2009 og 2010 (figur 3). Den sterke 2009-årsklassen ble dermed sannsynligvis gytt i den 

nevnte bekken ved lav vannstand i magasinet høsten 2008. Den ville ettåringen som ble funnet ved 
elektrofisket stammer fra gyting ved vannstand nær HRV høsten 2011, og viser at det også er mulig å 

gyte enten på stillestående vann i grusen mellom de to bassengene, eller i innløpsbekken fra 

Instavatnet. Før regulering var vannstanden i Kvanngrøvatnet 1,5 m under dagens HRV, og naturlig 

rekruttering forekom høyst sannsynlig i enda mindre grad enn i dag. Det er usikkert om innsjøen 
hadde en selvreproduserende bestand før regulering, men dagens bestand består sannsynligvis av et 

sted mellom 30 og 50 % naturlig rekruttert fisk. 

 
Med bakgrunn i nåværende kunnskap om bestandsstatus og forekomst av naturlig rekruttering det siste 

tiåret, foreslås det å halvere utsettingene til 100 ensomrige settefisk eller 30-50 flerårige villfisk per år 

(eller dobbelt så mange annenhvert år). Dette vil gi en noe tynnere bestand med enkelte litt større 
fisker enn i dag, hvilket vil være mer attraktivt for fritidsfiskere. Samtidig vil det fortsatt være mer fisk 

i innsjøen enn i naturtilstanden, i alle fall så lenge vannstanden i gyteperioden for ørret enkelte år er 

lav nok til at fisk kan gyte i bekken mellom de to bassengene. Alternativt anbefales det en stans i 

utsetting av fisk, med et nytt prøvefiske innen ti år for å undersøke om naturlig rekruttering er 
tilstrekkelig til å opprettholde en høstbar bestand i innsjøen. For å sikre naturlig rekruttering kan det 

vurderes å holde vannstanden i magasinet lav nok (10 m eller mer under HRV) til å tillate gyting i 

bekken mellom de to bassengene i perioden 20. september til 25. oktober. Om dette gjøres de fleste år 
vil tiltaket kunne kompensere for deler av dagens fiskeutsettinger. 
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2 DRAVLADALSVATNET 
 

INNSJØEN 

Dravladalsvatnet (innsjø nr. 1697) ligger på grensen mellom Jondal og Ullensvang kommune. 

Innsjøens naturlige vannstand er 938,5 moh., men den er i dag regulert med HRV på 957,0 og LRV på 

880,0 moh., som gir en reguleringshøyde på 77,0 m. Utløpet i vest er demmet opp, og vannet ledes i 
tunnel til Jukla kraftverk, og videre derfra til Mauranger kraftverk. Ved HRV har innsjøen et areal på 

1,38 km², og en strandlinje på ca. 7,6 km. Nedbørfeltet er på 24,3 km², men av dette er 1,8 km² fraført 

ved regulering.  
 

 

Figur 8. Dravladalsvatnet sett fra nordøst 8. august 2013. Vannstanden var 1 m under HRV da bildet 

ble tatt. 

 

Dravladalsvatnet ble prøvefisket med ti bunngarn i juli 2002 (Lehmann & Wiers 2004). Det ble fanget 

25 ørret mellom 17 og 34 cm, og bestanden ble karakterisert som litt under middels tett. Det ble ikke 

funnet egnede gytebekker. 
 

I 2008 ble det satt ut 300 villfanget fisk i Dravladalsvatnet (tabell 5), hvorav et ukjent antall 0+. I 

2009 ble det satt ut 300 villfanget fisk, og ingen av disse skal ha vært årsyngel. I 2010 ble det satt ut 

800 ensomrig settefisk og 100 villfisk (1+ eller eldre). I 2011 ble det satt ut 1000 ensomrig settefisk, 
og i 2012 ble det satt ut 850 ensomrig settefisk samt 75 villfisk (1+ eller eldre). I 2013 ble det satt ut 

1000 ensomrig settefisk, men disse ble satt ut 4. og 11. september, etter at dette prøvefisket var utført. 

All settefisk og villfisk satt ut siden 2008 skal ha blitt fettfinneklippet, med unntak av et ukjent antall 
viltfanget 0+ satt ut i 2008.  
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I perioden januar 2003 til september 2013 varierte vannstanden i magasinet mellom 957,1 og 884,1 

moh. (figur 9). Vannstanden var de fleste år på det laveste sen vår og tidlig sommer, og på det høyeste 

om høsten. I oppvandrings- og gyteperioden for ørret lå vannstanden relativt tett opptil HRV i 2003, 

2004, 2005, 2007, 2009 og 2012, mens den var minst 15 m under HRV i samme periode i 2006, 2008 
og 2010. 

 

 

Figur 9. Vannstand i Dravladalsvatnet i perioden 1. januar 2003 til 8. september 2013. Forventet 
oppvandrings- og gyteperiode for ørret (20. september til 25. oktober) er markert med gult.  

 

METODER 

Innsjøen ble garnfisket 7. - 8. august 2013 med seks enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-15 

m, og to bunngarnslenker á tre garn i dybdeintervallene 0-37 m (garn 1-3 i figur 10) og 0-46 m (garn 
8-10). Tre av innløpsbekkene ble elektrofisket (figur 10). Det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 22 

m dyp. Det var pent vær og vindstille under prøvefisket, og vannstanden var 1 m under HRV. 

Siktedypet var 13 m, og temperaturen i overflaten var 12 °C. 
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Figur 10. Kart over Dravladalsvatnet ved HRV, med avmerking av innløpsbekker (piler), 

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

(nummererte firkanter). Demningen i øst er tegnet inn som en svart strek. 
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RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 35 ørret. Fisken varierte i lengde fra 12,3 til 32,5 cm, med et 
gjennomsnitt på 21,6 (± 5,9) cm (tabell 9). Vekten varierte fra 15 til 353 gram, og snittvekten var 122 

(± 94) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,98 (± 0,06), og det var ingen trend i k-faktor med 

økende alder eller størrelse.  
 

Fangsten fordelte seg på 23 hanner og 12 hunner. Tretten av hannene og én av hunnene var 

kjønnsmodne (tabell 9), og av disse hadde hunnen samt fem av hannene gytt tidligere. De yngste 
kjønnsmodne fiskene var tre hanner i aldersgruppen 3+, mens den eneste kjønnsmodne hunnen var syv 

år gammel. Ut fra dette ble gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning i bestanden anslått å være tre år 

for hanner og fem til syv år for hunner. 

 
Seks ørret hadde rød kjøttfarge, og alle disse var over 26 cm. Av de resterende fiskene hadde 12 

lyserød kjøttfarge, mens 17 var hvite i kjøttet. 

 
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 

Dravladalsvatnet 7. - 8. august 2013. 

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

 Årsklasse 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  

Antall  1 3 14 3 0 2 10 1 1 35 

Lengde Snitt 12,3 13,7 18,1 18,9 0,0 28,1 28,2 27,3 28,8 21,6 

(cm) Sd - 1,2 1,2 2,3 0,0 2,2 2,9 - - 5,9 

Vekt Snitt 17 22 60 68 0 217 227 213 230 122 

(g) Sd - 7 14 24 0 35 71 - - 94 

K-faktor Snitt 0,91 0,84 0,99 0,97 0,00 0,98 0,99 1,05 0,96 0,98 

 Sd - 0,10 0,05 0,05 0,00 0,07 0,04 - - 0,06 

Hunner Antall 0 0 8 2 0 0 2 0 0 12 

 % modne - - 0,0 0,0 - - 50,0 - - 8,3 

Hanner Antall 1 3 6 1 0 2 8 1 1 23 

 % modne 0,0 0,0 50,0 100,0 - 50,0 75,0 100,0 100,0 56,5 

 

Det var fisk i 10 av de 12 bunngarnene. De ytterste garnene i hver av de to lenkene var tomme, og 

fangsten i de øvrige garnene varierte fra én til seks fisk per garn. Gjennomsnittlig fangst per 
bunngarnnatt var 2,9 fisk. Gjennomsnittlig fangst i de åtte garnene som stod i strandsonen var 4,0 (± 

1,5) fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden estimert å være ca. 3000 ørret. Med en snittvekt på 122 

gram tilsvarer dette 2,7 kg fisk per hektar, som er en moderat biomasse. 

 

 

Figur 11. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Dravladalsvatnet 7. - 8. 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 Dravladalsvatnet viser at fisk fra alle årsklassene fra 2004 til 2012, 

bortsett fra 2008-årsklassen, var til stede i innsjøen (figur 11). Årsklassene fra 2006 (10 individer) og 

2010 (14 individer) dominerte, og utgjorde henholdsvis 29 og 40 % av fangsten. Andelen villfisk og 

settefisk, samt antall fettfinneklippet fisk, er presentert i tabell 10. Med unntak av ett tre år gammelt 
individ var all settefisk fettfinneklippet. I tillegg var 11 villfisk fettfinneklippet, og disse stammet fra 

årsklassene 2010 (fem individer), 2009 (ett individ), 2006 (fire individer) og 2005 (ett individ). Det 

gjøres imidlertid oppmerksom på at antall utsatt 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. Åtte av fiskene hadde skadde rygg- og/eller brystfinner, og fem av disse var settefisk. 

 
I garnfangsten var all fisk klekket i 2010 eller senere enten settefisk eller villfisk flyttet fra andre 

innsjøer. Det ble også fanget flyttet villfisk fra årsklassene 2009, 2006 og 2005. I perioden 2009 til 

2012 ble det satt ut 475 villfisk og 2650 ensomrig settefisk i Dravladalsvatnet, og av disse ble 14 

settefisk og minst 7 flyttet villfisk fanget ved dette prøvefisket. Fangst av noen få ikke fettfinneklippet 
fisk fra hver av årsklassene 2009, 2007, 2006, 2005 og 2004 tyder på at det har forekommet naturlig 

rekruttering i Dravladalsvatnet i alle fall enkelte av disse årene, men omfanget av gytesuksessen har 

likevel vært lite. Basert på fangsten ved dette prøvefisket er andelen naturlig rekruttert fisk i bestanden 
estimert å være rundt en fjerdedel. 

 

Tabell 10. Antall villfisk og settefisk i hver årsklasse av fangsten fra Dravladalsvatnet 7. - 8. 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+ 8+ 9+ Totalt 

Årsklasse 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  

Antall 1 3 14 3 0 2 10 1 1 35 

Villfisk* 0 0 5 2 - 2 10 1 1 21 

Settefisk 1 3 9     1** - 0 0 0 0 14 

Antall ff- 1 3 13 2 - 0 4 1 0 24 

% ff- 100,0 100,0 92,9 66,7 - 0,0 40,0 100,0 0,0 68,6 

Andel villfisk (%)* 0,0 0,0 35,7 66,7 - 100,0 100,0 100,0 100,0 60,0 

Andel settefisk (%) 100,0 100,0 64,3 33,3 - 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 

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

**Trolig feilbestemt alder (sannsynligvis en 3+), da det ikke skal ha blitt satt ut ensomrig settefisk i Dravladalsvatnet i 2009. 

 

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

i gjennomsnitt har vokst 6,5 cm første leveår (figur 12). Dette er uvanlig mye i høyfjellet, og 
gjenspeiler at en stor andel av bestanden har levd sitt første leveår på klekkeri. Andre til sjette 

vekstsesong ligger gjennomsnittlig vekst mellom 2,9 og 4,6 cm per år, før veksten stagnerer mellom 

25 og 30 cm. Ettersom minst en tredjedel av bestanden har levd flere av sine første leveår i 
lavereliggende innsjøer, indikerer første halvdel av vekstkurven (figur 12) trolig noe raskere vekst enn 

hva som er representativt for fiskens levekår i Dravladalsvatnet. 

 

 

Figur 12. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 
standardavvik) ved avsluttet vekstsesong 

(blå), og tilbakeregnet 

gjennomsnittslengde ved avsluttet 

vekstsesong (rød), for ørret fanget i 
Dravladalsvatnet 7. - 8. august 2013. 

Antall fisk fanget i hver aldersgruppe er 

markert med siffer over grafen. 
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Det ble tatt mageprøver av et utvalg av fiskene. Overflateinsekter utgjorde ca. 45 % av fiskenes 

mageinnhold i volum. Larver og pupper av fjærmygg og andre tovinger utgjorde ca. 40 % av 

mageinnholdet, og dyreplankton utgjorde ca. 15 %. Av sistnevnte var hoppekrepsen Cyclops 

abyssorum og vannloppen Holopedium gibberum dominerende, men vannloppen Daphnia umbra og 
hoppekrepsen Cyclops scutifer ble også registrert. I tillegg ble det funnet noen få vannkalvlarver. Det 

ble ikke påvist synlige innvollsparasitter i noen av fiskene. Ved prøvefisket 9. juli 2002 var larver og 

pupper av fjærmygg fullstendig dominerende i mageinnholdet til ørret fra Dravladalsvatnet, men det 
ble også funnet en del hoppekreps (Lehmann & Wiers 2004). 

 

Elektrofiske 
Tre av innløpsbekkene ble undersøkt med elektrofiskeapparat under feltundersøkelsen i 2013. Øvrige 

bekker ble vurdert som for små for gyting, eller renner bratt ned i innsjøen slik at oppvandring var 

umulig på prøvefiskingstidspunktet. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kan gytes i enkelte av 

disse ved lavere vannstand i magasinet.  
 

A) El-fiskestasjon 1 

 

B) El-fiskestasjon 2 

 
C) El-fiskestasjon 3 

 

D) Innløpet fra Jukladalstjørni 

 

Figur 13. A) Elektrofiskestasjon 1; den vestligste av de to innløpsbekkene sør i Dravladalsvatnet. B) 
Elektrofiskestasjon 2; innløpsbekken nordøst i innsjøen. C) Elektrofiskestasjon 3; innløpsbekken fra 

Myraleitet, øst i innsjøen. D) Innløpsbekken fra Jukladalstjørni renner inn i Dravladalsvatnet fra sør, 

men var for bratt for oppvandring av fisk på undersøkelsestidspunktet. 
 

Det største av de to innløpene i sør (stasjon 1 i figur 10) er 1-2 m bredt og 0-20 cm dypt, og fisk kunne 

på undersøkelsestidspunktet vandre ca. 20 m opp til en foss. Bekken renner i små stryk med et par 
større kulper. Substratet består av stein, grus og sand, men bekken renner enkelte steder over bart fjell. 

Det er brukbare gyteforhold enkelte steder, sannsyligvis også ved HRV. Hele bekken ble overfisket, 

og det ble fanget to ørret på 7,8 og 8,7 cm. Disse ble avlivet, og avlesing av skjell og øresteiner viste at 
begge var to år gamle villfisk (2+). Fiskene var ikke fettfinneklippet. Det var 13 °C i bekken ved 

elektrofisket. 
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Innløpet i nordøst (stasjon 2) renner bratt over berg, og det var på undersøkelsestidspunktet ingen 

gytemuligheter. Et område på ca. 15 m² av innløpsosen ble overfisket, men det ble ikke fanget eller 

observert fisk. 

 
Innløpet i øst (stasjon 3) renner for det meste bratt over berg, og har få eller ingen gytemuligheter. Et 

område på ca. 25 m² i bekken og strandsonen ble overfisket, men det ble ikke fanget eller observert 

fisk. Det var 12 °C i bekken ved elektrofisket. 
 

Vannkvalitet 

Det ble tatt en vannprøve i Dravladalsvatnet 7. august 2013. Kalsiumkonsentrasjonen var 0,46 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. To vannprøver tatt 

høsten 1994 og våren 1995 viste en surhet på henholdsvis pH 6,0 og 6,2 (Kålås mfl. 1996). 

 

Dyreplankton 

Av vannlopper ble det registrert høy tetthet av Holopedium gibberum, og moderat tetthet av Bosmina 

longispina (tabell 11). Det ble funnet relativt mye av hoppekrepsen Cyclops scutifer, samt lave 
tettheter av Cyclops abyssorum og Mixodiaptomus laciniatus. I tillegg ble det registrert en del 

ungstadier av hoppekreps. Av hjuldyr ble det påvist minst åtte arter, hvorav Polyarthra major og 

Conochilus sp. var mest tallrike. 
 

Ved prøvefisket i 2002 ble det funnet lave tettheter av Daphnia umbra i Dravladalsvatnet, men ingen 

Mixodiaptomus laciniatus (Lehmann & Wiers 2004). Bortsett fra dette virket det pelagiske 

dyreplanktonsamfunnet i innsjøen å være relativt like ved de to undersøkelsene. 
 

Vannloppen Daphnia umbra ble ikke funnet i planktontrekk i 2013, men var til stede i svært lave 

tettheter i mageinnholdet til ørret fra garnfisket. 
 

Tabell 11. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og per m³) i Dravladalsvatnet 07.08.2013. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 4584 208 

 Holopedium gibberum 29539 1343 

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops abyssorum 28 1 
 Cyclops scutifer 11 205 509 

 Mixodiaptomus laciniatus 21 1 

 Calanoide copepoditter 2 462 112 
 Cyclopoide nauplier 53 985 2 454 

 Cyclopoide copepoditter 24 446 1 111 

Hjuldyr (Rotatoria) Ascomorpha ecaudis 85 4 

 Collotheca sp. 3 056 139 
 Conochilus sp. 421 697 19 168 

 Kellicottia longispina 150 752 6 852 

 Keratella cochlearis 12 223 556 
 Keratella hiemalis 32 595 1 482 

 Polyarthra major 348 358 15 834 

 Polyarthra remata 7 130 324 

Totalt  1 102 166 50 098 

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

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

vokser til den blir 25-30 cm. Fiskens kondisjon er normal, men det ble ikke fanget fisk større enn 33 
cm. Sammenlignet med prøvefisket i 2002 virker bestanden i dag å være litt tettere, og fiskens 

gjennomsnittlige lengde er noe lavere (se Lehmann & Wiers 2004). 
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Dravladalsvatnet har lav diversitet av dyreplankton, men tettheten av enkelte arter er høy 

sammenlignet med andre innsjøer i området. Fjærmygg utgjør en stor del av ørretens diett, noe som er 

vanlig i regulerte høyfjellsinnsjøer.  

 
Det har trolig forekommet naturlig rekruttering i Dravladalsvatnet enkelte av årene mellom 2004 og 

2011, men omfanget av gytesuksessen har vært relativt liten. Det estimeres at omtrent en fjerdedel av 

dagens bestand består av naturlig rekruttert fisk, mens resten av bestanden er relativt jevnt fordelt 
mellom settefisk og villfisk flyttet fra andre innsjøer. De to 2 år gamle ørretene som ble fanget i den 

største innløpsbekken i sør er sannsynligvis gytt i denne bekken, da det ikke ble funnet andre 

gytemuligheter tilknyttet innsjøen. 
 

Vannkvaliteten i Dravladalsvatnet 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 naturlig rekruttering kun er påvist i én av 
innløpsbekkene. Vannstanden var ved prøvefisket ca. 1 m under HRV, og det var derfor ikke mulig å 

kartlegge eventuelle vandringshindre som kan oppstå ved lavere vannstand. De to ungfiskene som ble 

fanget i bekken ble gytt høsten 2010, selv om vannstanden i magasinet da var lavere enn i noen annen 
gyteperiode i det foregående tiåret (figur 9). Det vurderes som mulig å gyte både ovenfor og nedenfor 

HRV i denne bekken, og dagens reguleringsregime bør derfor ikke være til vesentlig hinder for 

rekrutteringen. Dravladalsvatnets naturlige vannstand er imidlertid 18,5 m under dagens HRV, og det 
er derfor umulig å vurdere om oppdemming av innsjøen har medført en økning eller en reduksjon i 

tilgjengelig gyteareal i denne og andre innløpsbekker. 

 

Med bakgrunn i nåværende kunnskap om bestandsstatus og forekomst av naturlig rekruttering det siste 
tiåret, foreslås det å redusere utsettingene til 600 ensomrige settefisk eller 2-300 flerårige villfisk per 

år (eventuelt dobbelt så mange annenhvert år). Dette vil gi en noe tynnere bestand med enkelte litt 

større fisker enn i dag, hvilket vil være mer attraktivt for fritidsfiskere. 
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3 LANGAVATNET 
 

INNSJØEN 

Langavatnet (innsjø nr. 1693) ligger på grensen mellom Kvinnherad og Jondal kommune. Innsjøen har 

en naturlig vannstand på 962 moh., men er i dag regulert med LRV på 927 og HRV på 962 moh., som 

gir en reguleringshøyde på 35 m. Langavatnet har ved HRV et areal på 0,79 km², og en strandlinje på 
ca. 5,4 km. Nedbørfeltet er på 2,8 km², og i tillegg er et felt på 1,3 km² ved Kvanngrødvatnet i øst 

tilført. 

 

 

Figur 14. Langavatnet sett fra sør 8. august 2013, da vannstanden var ca. 9,5 m under HRV. 

 
I 2008 ble det satt ut 600 ensomrig settefisk i Langavatnet (tabell 5). I 2009 ble det satt ut 100 

villfanget fisk, og ingen av disse skal ha vært årsyngel. I 2010, 2011, 2012 og 2013 ble det satt ut 300 

ensomrig settefisk per år, men i 2013 foregikk utsetting 20. august, etter at dette prøvefisket var utført. 
All settefisk og villfisk satt ut siden 2008 skal ha blitt fettfinneklippet. 

 

I perioden januar 2003 til september 2013 varierte vannstanden i magasinet mellom 932,6 og 960,8 

moh. (figur 15). Vannstanden endret seg ved flere anledninger raskt, spesielt ved nedtapping. Det har 
de fleste år vært lavest vannstand i april - mai, og høyest vannstand om høsten. I oppvandrings- og 

gyteperioden for ørret har vannstanden variert fra 4 til rundt 25 m under HRV.  

 

 

Figur 15. Vannstand i Langavatnet i perioden 1. januar 2003 til 8. september 2013. Forventet 

oppvandrings- og gyteperiode for ørret (20. september til 25. oktober) er markert med gult.  
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METODER 

Innsjøen ble garnfisket 7. - 8. august 2013 med syv enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-16 

m, en bunngarnslenke med tre garn i dybdeintervallet 0-27 m (garn 4-5 i figur 16) og en 

bunngarnslenke med to garn i dybdeintervallet 0-27 m (garn 10-11). Det ble tatt to trekk med 
planktonhåv fra 30 m dyp. Det var pent vær og vindstille under prøvefisket, og vannstanden var 9,5 m 

under HRV. Siktedypet var 11 m, og temperaturen i overflaten var 11 °C. 

 

 
 

Figur 16. Kart over Langavatnet ved HRV, med avmerking av innløpsbekker (piler), posisjon for 

planktonprøve (“P”) og plassering av garn (nummererte firkanter). Omtrentlig strandlinje ved 

prøvefisket er tegnet inn med stiplet linje. 
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RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 39 ørret. Fisken varierte i lengde fra 12,6 til 39,5 cm, med en 
gjennomsnittslengde på 26,7 (± 6,8) cm. Vekten varierte fra 19 til 415 gram, og snittvekten var 200 (± 

114) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,94 (± 0,13), og det var ingen trend i k-faktor med 

økende alder eller størrelse. 
 

Fangsten fordelte seg på 21 hanner og 18 hunner. Av hannene var 16 kjønnsmodne, og ti av disse 

hadde gytt tidligere. Fire av hunnene hadde gytt tidligere, men ingen skulle gyte inneværende år. Den 
yngste kjønnsmodne fisken var en to år gammel hann. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning ble 

basert på dette vurdert å være rundt fire år for hanner og maks åtte år for hunner. 

 

Fem ørret hadde hvit kjøttfarge, og 13 var lyserøde. De resterende 21 var røde i kjøttet, og samtlige av 
disse var over 23 cm lange. 

 

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 Langavatnet 

7. - 8. august 2013. 

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

 Årsklasse 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  

Antall  3 5 1 2 5 6 4 11 2 39 

Lengde Snitt 14,4 19,0 23,7 20,6 27,3 27,2 30,9 31,7 33,5 26,7 

(cm) Sd 1,7 0,9 - 3,5 3,0 4,9 4,3 4,3 6,1 6,8 

Vekt Snitt 27 66 142 89 185 207 280 298 244 200 

(g) Sd 7 6 - 42 39 103 82 82 23 114 

K-faktor Snitt 0,90 0,97 1,07 0,98 0,91 1,00 0,94 0,93 0,70 0,94 

 Sd 0,08 0,07 - 0,02 0,12 0,10 0,13 0,13 0,30 0,13 

Hunner Antall 2 2 0 2 2 3 2 4 1 18 

 % modne 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 100,0 22,2 

Hanner Antall 1 3 1 0 3 3 2 7 1 21 

 % modne 100,0 33,3 100,0 - 100,0 66,7 100,0 71,4 100,0 76,2 

 

Det var fisk i 9 av de 12 bunngarnene, og fangsten i disse varierte mellom 1 og 11 fisk per garn. 

Gjennomsnittlig fangst per bunngarnnatt var 3,3 fisk per garn. Blant de fem garnene satt i lenker var 

det kun de to grunneste garnene (i strandsonen) som fanget fisk. Gjennomsnittlig fangst i de ni 
garnene som stod i strandsonen var 4,3 (± 3,3) fisk per garn. Ut fra dette ble bestanden i det sørlige 

bassenget estimert å være ca. 2300 ørret. Med en snittvekt på 200 gram tilsvarer dette 5,9 kg fisk per 

hektar, som er en moderat biomasse. 
 

 
 

Figur 17. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Langavatnet 7. - 8. 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 Langavatnet viser at fisk fra samtlige årsklasser fra 2003 til 2011 var til 

stede i innsjøen (figur 17). 2004-årsklassen var den mest tallrike, med 11 individer (28 % av total 

fangst). Andelen villfisk og settefisk, samt antall fettfinneklippet fisk, er presentert i tabell 13. All 

settefisk bortsett fra to var fettfinneklippet, og i tillegg var en syv år gammel villfisk fettfinneklippet. 
Det gjøres imidlertid oppmerksom på at antall utsatt 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. To av settefiskene hadde deformerte ryggfinner, mens én av villfiskene hadde et deformert 
gjellelokk. 

 

I garnfangsten ble det funnet settefisk fra årsklassene 2008 til 2011, og kun én fettfinneklippet (flyttet) 
villfisk (fra 2006-årsklassen). Det ble imidlertid sannsynligvis satt ut villfisk fra andre innsjøer i 

Langavatnet før 2008, og en del av disse har trolig ikke blitt fettfinneklippet. Det er derfor ikke mulig 

å avgjøre om villfisken fra årsklassene 2003 til 2008 er flyttet fra andre innsjøer eller et resultat av 

naturlig rekruttering i Langavatnet (men se “Vurderinger og anbefalinger” under). 
 

Tabell 13. Antall villfisk og settefisk i hver årsklasse av fangsten fra Langavatnet 7. - 8. 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 3 5 1 2 5 6 4 11 2 39 

Villfisk* 0 0 0 1 5 6 4 11 2 30 

Settefisk 3 5     1** 1 0 0 0 0 0 9 

Antall ff- 1 5 1 1 0 1 0 0 0 9 

% ff- 33,3 100,0 100,0 50,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 23,1 

Andel villfisk (%)* 0,0 16,7 0,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 76,9 

Andel settefisk (%) 100,0 83,3 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 

*Denne gruppen omfatter både naturlig rekruttert fisk og villfisk flyttet fra andre vannforekomster. Se teksten for detaljer. 
**Trolig feilbestemt alder (sannsynligvis en 5+), da det ikke skal ha blitt satt ut ensomrig settefisk i Langavatnet i 2009. 
 

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

gjennomsnitt har vokst 5,7 cm første leveår (figur 18). Dette er noe raskere enn vanlig i høyfjellet, og 

gjenspeiler at en del av bestanden har levd sitt første leveår på klekkeri. Andre til femte vekstsesong 
ligger gjennomsnittlig vekst på 4,0 cm per år, før veksten gradvis avtar for fisk som er fem år og eldre. 

Dette indikerer at fiskene i bestanden opplever en vekststagnasjon mellom 30 og 35 cm. Ettersom en 

betydelig andel av bestanden trolig har levd flere av sine første leveår i lavereliggende innsjøer, 
indikerer første halvdel av vekstkurven (figur 18) trolig noe raskere vekst enn hva som er 

representativt for fiskens levekår i Langavatnet.  

 

 
 

Figur 18. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet 
vekstsesong (blå), og tilbakeregnet 

gjennomsnittslengde ved avsluttet 

vekstsesong (rød), for ørret fanget i 
Langavatnet 7. - 8. august 2013. 

Antall fisk fanget i hver aldersgruppe 

er markert med siffer over grafen. 
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Det ble tatt mageprøver av et utvalg av fiskene i garnfangsten. Dyreplankton utgjorde ca. 50 % av 

fiskenes mageinnhold i volum, og vannloppen Holopedium gibberum og hoppekrepsen Megacyclops 

gigas dominerte. Overflateinsekter utgjorde ca. 30 % av mageinnholdet, og de resterende 20 % var 

fordelt mellom fjærmygg (larver og pupper), vårfluelarver og ertemusling. Det ble ikke påvist synlige 
innvollsparasitter i noen av fiskene.  

 

Elektrofiske 
Langavatnet tilføres lite vann på grunn av et naturlig lite nedbørfelt, og har ingen bekker som er store 

nok til å være potensielle gytebekker. 

 

Vannkvalitet 

Det ble tatt en vannprøve i Langavatnet 8. august 2013. Kalsiumkonsentrasjonen var 0,58 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. To vannprøver tatt 
høsten 1994 og våren 1995 viste en surhet på henholdsvis pH 6,2 og 5,9 (Kålås mfl. 1996). 
 

Dyreplankton 

Bosmina longispina var tallmessig den dominerende vannloppearten i planktonprøven, mens Chydorus 
sphaericus og Holopedium gibberum ble registrert i lave tettheter (tabell 14). Av hoppekreps ble det 

registrert moderate tettheter av Cyclops scutifer, og lave tettheter av Cyclops abyssorum og 

Mixodiaptomus laciniatus. I tillegg ble det registrert noe ungstadier av hoppekreps, hvorav M. 
laciniatus og C. abyssorum var relativt vanlige. Ni arter av hjuldyr var til stede i planktonprøven, og 

av disse var Keratella hiemalis og Conochilus sp. de mest tallrike. 

  
Hoppekrepsen Megacyclops gigas ble ikke funnet ved planktontrekk, men dominerte i mageprøvene. 

Ett eksemplar av vannloppen Daphnia umbra ble også påvist i mageinnholdet til ørret fra garnfisket, 

men ble ikke registrert i planktontrekket. 

 
Tabell 14. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Langavatnet 07.08.2013. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 5432 181 
 Chydorus sphaericus 14 0 

 Holopedium gibberum 28 1 

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops abyssorum 14 0 
 Cyclops scutifer 1 103 37 

 Mixodiaptomus laciniatus 28 1 

 Calanoide nauplier 5 093 170 

 Calanoide copepoditter 8 064 269 

 Cyclopoide nauplier 7 130 238 

 Cyclopoide copepoditter 9 592 320 

Hjuldyr (Rotatoria) Collotheca sp. 1 019 34 
 Conochilus sp. 213 904 7 130 

 Kellicottia longispina 74 357 2 479 

 Keratella cochlearis 23 428 781 

 Keratella hiemalis 221 034 7 368 

 Polyarthra dolichoptera 25 465 849 

 Polyarthra major 42 781 1 426 

 Polyarthra remata 7 130 238 

 Synchaeta sp. 116 119 3 871 

Totalt  754 607 25 154 
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VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Langavatnet har en middels tett bestand av relativt fin ørret. Den årlige tilveksten er relativt bra, og 

fisken vokser til den blir over 30 cm. Vannkvaliteten er brukbar, og vil ikke være begrensende for 

ørretproduksjonen. Innsjøen har relativt lav diversitet og tetthet av dyreplankton, som er typisk for de 
lite produktive høyfjellsinnsjøene på Vestlandet. 

  

Det er ingen egnede gytebekker i Langavatnet på grunn av nedbørfeltets beskjedne størrelse. Det 
forekommer derfor sannsynligvis ikke naturlig rekruttering i innsjøen. Omtrent en fjerdedel av dagens 

bestand er settefisk, mens resten antas å være villfisk flyttet fra andre innsjøer. Den meget lave 

andelen klippede fettfinner blant de flyttede villfiskene viser at manglende klipping frem til og med 
2008, og eventuelt regenerering av finner hos eldre fisk, gjør det vanskelig å bestemme opphavet til 

fisk klekket før 2009 i reguleringsmagasinene i Maurangerfjellene.  

 

Langavatnet har i dag en ørretbestand som er relativt attraktiv for fritidsfiske, men omfanget av fisket 
er trolig lite, ettersom innsjøen er relativt utilgjengelig. Med bakgrunn i nåværende kunnskap om 

bestandsstatus i Langavatnet foreslås det å opprettholde utsettingene på dagens nivå eller litt lavere. 

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at ørret ikke kan anses som en naturlig del av faunaen i 
Langavatnet, ettersom den hverken før eller etter regulering har vært i stand til å reprodusere seg her. 

Ørret er derfor å regne som en økologisk belastning heller enn et kvalitetselement i vannforekomsten 

(se “ Vurderinger i forhold til EUs vanndirektiv” under), og hensynet til fritidsfisket kommer dermed i 
konflikt med hensynet til økologisk tilstand for innsjøen i henhold til vanndirektivet. 
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4 MARKJELKEVATNET 
 

INNSJØEN 

Markjelkevatnet (innsjø nr. 27624) ligger i Kvinnherad kommune. Innsjøen hadde opprinnelig et areal 

på 0,27 km², men ble delt i to bassenger i forbindelse med bygging av vei til Jukla kraftverk (figur 

19). Det nordligste bassenget har et areal på 0,09 km², og utløpet i vest er demmet opp. Fisk kan 
vandre mellom bassengene gjennom et rør under bilveien, men det er ikke kjent i hvor stor grad dette 

forekommer. Det sørligste bassenget har et areal på 0,17 km², og en strandlinje på ca. 1900 m. 

Markjelkevatnet pumpekraftverk ble satt i drift i 2006 (Sandven mfl. 2009), og pumper vann fra det 
sørligste bassenget til Mysevatnet. Innsjøen tappes ned inntil tre meter (LRV = 737 moh.), og HRV er 

lik vannstand før regulering (740 moh.). Innsjøens naturlige nedbørfelt er på 12,7 km², men kun 3,2 

km² gjenstår etter overføring av delfelt 046.4BA2B til Mauranger kraftverk. 

 

 

Figur 19. Markjelkevatnet 8. august 2013. Det nordligste bassenget til høyre for bilveien, og det 
sørligste bassenget til venstre. Vannstanden var 1,5 m under HRV da bildet ble tatt. 

 

Markjelkevatnet ble prøvefisket med seks bunngarn i juli 2002 (Lehmann & Wiers 2004). Det ble 
fanget 20 ørret på 14 til 28 cm, og bestanden ble vurdert som middels tett. Det ble ikke funnet egnede 

gytebekker. 

 

I 2008 ble det satt ut 125 villfanget fisk i Markjelkevatnet (tabell 5), hvorav et ukjent antall 0+. I 2009 
ble det også satt ut 125 villfanget fisk, men ingen av disse skal ha vært årsyngel. I 2010, 2011, 2012 og 

2013 ble det satt ut 100 ensomrig settefisk per år, og utsetting i 2013 skjedde 1. august, før dette 

prøvefisket ble utført. All settefisk og villfisk satt ut siden 2008 skal ha blitt fettfinneklippet.  
 

Pålitelige vannstandsdata for Markjelkevatnet er kun tilgjengelig for perioden januar 2009 til i dag. I 

denne perioden varierte vannstanden i magasinet mellom 737,0 og 740,2 moh. (figur 20). 
Vannstanden endret seg ved flere anledninger raskt, og fyllingsgraden har ikke fulgt et årvisst mønster. 

I oppvandrings- og gyteperioden for ørret har vannstanden ligget omtrent ved HRV tre av de siste fire 

årene, men i 2010 var vannstanden stort sett under 738 moh. i gyteperioden. 
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Figur 20. Vannstand i Markjelkevatnet i perioden 1. januar 2009 til 8. september 2013. Forventet 

oppvandrings- og gyteperiode for ørret (20. september til 25. oktober) er markert med gult.  

 

METODER 

Kun det sørligste bassenget ble prøvefisket. Innsjøen ble garnfisket 7. - 8. august 2013 med fire enkle 

fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-8 m, og to bunngarnslenker á to garn i dybdeintervallene 0-

11 m (garn 1-2 i figur 21) og 0-23 m (garn 4-5). To av innløpsbekkene ble elektrofisket, og det ble tatt 

to trekk med planktonhåv fra 27 m dyp. Det var pent vær og vindstille under prøvefisket, og 
vannstanden var 1,5 m under HRV. Siktedypet var 12 m, og temperaturen i overflaten var 13 °C. 

 

 

Figur 21. Kart over Markjelkevatnet ved HRV, med avmerking av innløp (piler), elektrofiskestasjoner 
(nummererte sirkler), posisjon for planktonprøve (“P”) og plassering av garn (nummererte firkanter). 

Markjelkevatnet pumpestasjon er tegnet inn i sørenden av det sørligste bassenget. 
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RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 51 ørret. Fisken varierte i lengde fra 10,3 til 31,7 cm, med en 
gjennomsnittslengde på 18,3 (± 5,0) cm. Vekten varierte fra 11 til 308 gram, og snittvekten var 71 (± 

63) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,96 (± 0,08), og det var ingen trend i k-faktor med 

økende alder eller størrelse. 
 

Fangsten fordelte seg på 30 hanner og 21 hunner. Fire av hunnene var kjønnsmodne, og samtlige av 

disse var førstegangsgytende syvåringer. Av hannene var 18 individer kjønnsmodne, og av disse hadde 
7 gytt tidligere. De yngste kjønnsmodne hannene var tre 3-åringer. Gjennomsnittlig alder ved 

kjønnsmodning var fem år for hanner og syv år for hunner. 

 

Hele 48 av fiskene hadde hvit kjøttfarge, og ingen var røde i kjøttet. Tre individer hadde lyserød 
kjøttfarge, og disse var mellom 20 og 23 cm lange. 

 

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 

Markjelkevatnet 7. - 8. august 2013. 

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

 Årsklasse 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  

Antall  3 21 3 3 3 11 4 1 2 51 

Lengde Snitt 13,2 14,5 14,9 19,7 21,5 21,5 25,0 29,4 27,5 18,3 

(cm) Sd 3,1 1,2 1,2 1,0 3,7 2,4 2,2 - 5,9 5,0 

Vekt Snitt 22 30 33 73 108 97 137 261 209 71 

(g) Sd 13 8 7 14 56 39 31 - 141 63 

K-faktor Snitt 0,90 0,98 0,99 0,94 1,03 0,94 0,87 1,03 0,91 0,96 

 Sd 0,09 0,05 0,04 0,05 0,06 0,10 0,09 - 0,07 0,08 

Hunner Antall 1 9 2 2 0 6 0 0 1 21 

 % modne 0,0 0,0 0,0 0,0 - 66,7 - - 0,0 19,0 

Hanner Antall 2 12 1 1 3 5 4 1 1 30 

 % modne 0,0 25,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 60,0 

 

Det ble fanget fisk i alle garnene. Fangsten varierte fra én til elleve fisk per garn, og gjennomsnittlig 

fangst per bunngarnnatt var 6,4 individer. Det dypeste garnet stod på 8 til 23 m dyp, og fanget kun én 
fisk. Gjennomsnittlig fangst i de seks garnene som stod i strandsonen var 7,7 (± 3,0) fisk per garn, og 

ut fra dette ble bestanden estimert til å være i underkant av 1500 ørret. Med en snittvekt på 71 gram 

tilsvarer dette 6,1 kg fisk per hektar, som er en moderat biomasse. Merk at bestandsestimatene kun 

gjelder det sørligste bassenget. 
 

 
 

Figur 22. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Markjelkevatnet 7. - 8. 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 Markjelkevatnet viser at fisk fra alle årsklassene mellom 2003 og 2011 

var til stede i innsjøen (figur 22). Årsklassene fra 2006 (11 individer) og 2010 (21 individer) var mest 

tallrike, og utgjorde henholdsvis 22 og 41 % av den totale fangsten. Andelen villfisk og settefisk, samt 

antall fettfinneklippet fisk, er presentert i tabell 16. All settefisk, samt en seks år gammel villfisk, var 
fettfinneklippet. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at antall utsatt 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. Én av settefiskene hadde deformert ryggfinne. 
 

I garnfangsten ble det kun funnet settefisk i årsklassene fra 2010 (ett individ) og 2011 (to individer). 

Det har totalt blitt satt ut minst 250 villfisk fra andre innsjøer i Markjelkevatnet siden 2008, men det 
ble likevel kun fanget én fettfinneklippet villfisk ved prøvefisket. Det skal ikke ha blitt satt ut villfisk i 

innsjøen siden 2009 (og da ingen 0+), og villfisk klekket de siste fire årene må derfor regnes som 

naturlig rekruttert i Markjelkevatnet. Det er vanskelig å vurdere opphavet til villfisk klekket før 2008, 

på grunn av usikkerhet rundt omfanget av flytting av fisk fra andre innsjøer. Basert på fangsten ved 
dette prøvefisket er andelen naturlig rekruttert fisk i bestanden minst 50 %. 

 

Tabell 16. Antall villfisk og settefisk i hver årsklasse av fangsten fra Markjelkevatnet 7. - 8. 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 3 21 3 3 3 11 4 1 2 51 

Villfisk* 1 20 3 3 3 11 4 1 2 48 

Settefisk 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

Antall ff- 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 

% ff- 66,7 4,8 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 

Andel villfisk (%)* 33,3 95,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,1 

Andel settefisk (%) 66,7 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 

*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 Markjelkevatnet 

i gjennomsnitt har vokst 4,3 cm første leveår (figur 23). Dette er en normal vekst for fisk i moderat 
høytliggende innsjøer, og reflekterer at en liten andel av bestanden har levd sitt første leveår på 

klekkeri. Andre og tredje vekstsesong vokste fiskene i gjennomsnitt ca. 4 cm per år, før veksten 

gradvis har stagnert mellom 20 og 25 cm. Enkelte fisker vokser seg noe større, men kun ett individ var 
større enn 30 cm. Veksthastigheten er ikke tilbakeregnet for mer enn de åtte første vekstsesongene på 

grunn av få fisk i aldersgruppene eldre enn 7+. Ettersom en ukjent andel av bestanden har levd flere av 

sine første leveår i lavereliggende innsjøer, kan første halvdel av vekstkurven (figur 23) indikere noe 
raskere vekst enn hva som er representativt for fiskens levekår i Markjelkevatnet. 

 

 

Figur 23. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 
standardavvik) ved avsluttet vekstsesong 

(blå), og tilbakeregnet 

gjennomsnittslengde ved avsluttet 

vekstsesong (rød), for ørret fanget i 
Markjelkevatnet 7. - 8. august 2013. 

Antall fisk fanget i hver aldersgruppe er 

markert med siffer over grafen. 
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Det ble tatt mageprøver av et utvalg av ørretene i garnfangsten. Overflateinsekter utgjorde ca. 35 % av 

fiskenes mageinnhold i volum. Larver og pupper av fjærmygg utgjorde ca. 30 %, mens dyreplankton (i 

hovedsak vannlopper) utgjorde ca. 20 %. I tillegg ble det funnet litt ertemuslinger, vårfluelarver og 

midd i mageprøvene. Det ble ikke påvist synlige innvollsparasitter i noen av fiskene. Ved prøvefisket 
3. juli 2002 var larver og pupper av fjærmygg dominerende i mageinnholdet til ørret i 

Markjelkevatnet, men det ble også funnet en del Bosmina longispina (Lehmann & Wiers 2004). 

 

Elektrofiske 

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

 
Innløpet ved Markjelkevatn pumpekraftverk (stasjon 1 i figur 21) er ca. 20 m langt til et rør som 

hindrer videre oppvandring. Nedenfor røret er bekken ca. 1 m bred og 0-10 cm dyp. Substratet består 

av stein og grus, og det er brukbare gyteforhold. Nedbørfeltet er imidlertid lite, og det er tvilsomt om 

bekken har rennende vann gjennom hele året. Hele bekken ble elektrofisket, og det ble fanget to ørret 
på 10,0 og 9,5 cm. Den minste av disse var fettfinneklippet, mens den andre hadde intakt fettfinne. I 

tillegg ble det fanget en ørret på ca. 10 cm i strandsonen et lite stykke øst for bekken, og også denne 

var fettfinneklippet. 
 

Før regulering rant det en relativt stor elv inn i Markjelkevatnets nordlige basseng fra nordøst, men 

mesteparten av dette vannet er i dag fraført. To små bekker samler seg imidlertid fortsatt i dette løpet  
(stasjon 2), og samlet bekkestrekning som er tilgjengelig for fisk er på noen hundre meter. Bekken 

renner i stryk med småkulper her og der, og er 0-50 cm dyp. Det er fine gyteforhold ca. 100 m 

oppover det østlige løpet, mens det nordlige løpet trolig går tørt i perioder. Substratet består av stein 

og grus. Begge løpene ble overfisket, men kun én fisk på ca. 15 cm ble observert. Det var 7 °C i 
bekken ved elektrofisket. 

 

A) El-fiskestasjon 1 

 

B) El-fiskestasjon 2 

 

Figur 24. A) Innløpsbekken sør i Markjelkevatnets sørlige basseng. B) Innløpsbekken til 
Markjelkevatnets nordlige basseng. 

 

Vannkvalitet 
Det ble tatt en vannprøve i Markjelkevatnet 7. august 2013. Kalsiumkonsentrasjonen var 0,43 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. 
 

Dyreplankton 

Av vannlopper var Holopedium gibberum mest tallrik, men det ble også funnet relativt høye tettheter 
av Bosmina longispina (tabell 17). Av hoppekreps var Cyclops scutifer relativt tallrik, mens det ble 

registrert lave tettheter av Mixodiaptomus laciniatus. I tillegg var det en god del ungstadier av 

hoppekreps. Minst syv arter av hjuldyr var til sytede i planktonprøven, hvorav Kellicotta longispina og 

Keratella hiemalis var mest tallrike. 
 



__________________________________________________________________________________________ 

Rådgivende Biologer AS 2014 39 Rapport 1848 

Av pelagiske krepsdyr ble Megacyclops gigas ikke funnet ved planktontrekk, men noen få individer av 

denne arten var til stede i mageinnholdet til ørret fra garnfisket. 

 

Dyreplanktonsamfunnet i Markjelkevatnet virker å være relativt likt som ved prøvefisket i 2002 (se 
Lehmann & Wiers 2004). Også da var Bosmina longispina og Holopedium gibberum de vanligste 

registrerte vannloppe-artene, og Cyclops scutifer den dominerende hoppekrepsen. 

 
Tabell 17. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Markjelkevatnet 07.08.2013. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Acroperus harpae 7 0 

 Bosmina longispina 14260 528 

 Chydorus sphaericus 21 1 

 Holopedium gibberum 28521 1056 

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 5 008 185 

 Mixodiaptomus laciniatus 7 0 

 Calanoide copepoditter 42 2 

 Cyclopoide nauplier 78 432 2 905 

 Cyclopoide copepoditter 31 576 1 169 

Hjuldyr (Rotatoria) Collotheca spp. 27 502 1 019 

 Conochilus sp. 81 487 3 018 

 Kellicottia longispina 237 332 8 790 

 Keratella cochlearis 22 409 830 

 Keratella hiemalis 234 276 8 677 

 Polyarthra major 64 171 2 377 

 Polyarthra remata 86 580 3 207 

Totalt  914 688 33 877 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Markjelkevatnet har en litt over middels tett bestand av småfallen ørret. Den årlige tilveksten er 

relativt bra, men veksten stagnerer mellom 20 og 30 cm. Fiskens kondisjon er normal, men det ble 

ikke fanget fisk større enn 308 gram. Bestanden virker å være noe tettere enn i 2002, men fiskens 
gjennomsnittlige størrelse og kondisjon er likevel ikke vesentlig endret (se Lehmann & Wiers 2004).   

 

Markjelkevatnet har lav diversitet av dyreplankton, men bra tetthet av enkelte arter. 
Næringsgrunnlaget er dermed godt for små ørret, men det er lite store dyreplankton som kan gi 

grunnlag for vekst over 25 cm.  

 

Den sterke 2010-årsklassen er i all hovedsak naturlig rekruttert i Markjelkevatnet, og i tillegg har 
ørreten her sannsynligvis hatt gytesuksess også flere av årene det siste tiåret. Andelen naturlig 

rekruttert fisk i bestanden vurderes å være minst 50 %, men kan ikke fastsettes mer nøyaktig på grunn 

av stor usikkerhet rundt merking av flyttet villfisk frem til 2008 (se Langavatnet). Gyting er 
sannsynligvis mulig i innløpsbekken i det nordlige bassenget, og kanskje enkelte år i innløpsbekken i 

det sørlige bassenget, men det ble ikke funnet hverken 0+ eller 1+ i bekkene ved denne undersøkelsen. 

 

Vannkvaliteten i Markjelkevatnet er brukbar for ørret, men på grunn av stor høyde over havet og 
gytebekkenes relativt små nedbørfelt er klimatiske forhold trolig avgjørende for gytesuksessen fra år 

til år. Vannstanden i magasinet har trolig liten innvirkning på rekrutteringen, da gytebekkene etter 

visuell inspeksjon vurderes å være tilgjengelige i hele spekteret fra LRV til HRV. Mulighetene for 
naturlig rekruttering i Markjelkevatnet er derfor ikke nevneverdig endret av regulering. 

 

Med bakgrunn i nåværende kunnskap om bestandsstatus og forekomst av naturlig rekruttering det siste 
tiåret, foreslås det en stans i utsetting av fisk i Markjelkevatnet. Dette vil gi en noe tynnere bestand 

med enkelte litt større fisker enn i dag, hvilket vil være mer attraktivt for fritidsfiskere. Innsjøen ligger 

for øvrig lett tilgjengelig til langs bilvei, og har potensiale til å være et populært fiskevann. 
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5 SVARTEDALSVATNET 
 

INNSJØEN 

Svartedalsvatnet (innsjø nr. 1694) ligger i Kvinnherad kommune. Før regulering bestod 

Svartedalsvatnet av de to innsjøene Heimste og Inste Svartedalsvatnet, med naturlige vannstander på 

henholdsvis 833,6 og 837,6 moh. Etter regulering har Svartedalsvatnet LRV på 780,0 moh. og HRV 
på 860,0 moh., som gir en reguleringshøyde på 80,0 m. Utløpet i nordvest er demmet opp, og vannet 

ledes i tunnel til Mysevatnet ovenfor Mauranger kraftverk. Ved HRV har innsjøen et areal på 0,82 

km², og en strandlinje på ca. 5600 m. Nedbørfeltet er på 32,8 km², og er ikke endret ved regulering. 
 

 

Figur 25. Svartedalsvatnet sett fra nordvest 8. august 2013. Vannstanden var ca. 16 m under HRV da 
bildet ble tatt. 

 

Svartedalsvatnet ble prøvefisket med åtte bunngarn og ett flytegarn i juli 2002 (Lehmann & Wiers 

2004). Det ble fanget 14 ørret på 20 til 31 cm i bunngarn, og null fisk i flytegarn. Bestanden ble basert 
på dette vurdert å være under middels tett. Det ble ikke funnet egnede gytebekker. 

 

I 2008 ble det satt ut 55 villfanget fisk i Svartedalsvatnet (tabell 5), hvorav et ukjent antall 0+. I 2009 
ble det også satt ut 145 villfanget fisk, men ingen av disse skal ha vært årsyngel. I 2010, 2011, 2012 og 

2013 ble det satt ut 600 ensomrig settefisk per år, og i 2013 ble fisken satt ut 1. august, før dette 

prøvefisket ble utført. All settefisk og villfisk satt ut siden 2008 skal ha blitt fettfinneklippet, med 
unntak av viltfanget årsyngel satt ut i 2008. 

 

I perioden januar 2003 til september 2013 varierte vannstanden i magasinet mellom 781,6 og 860,0 

moh. (figur 26). Vannstanden har normalt vært lavest vår og tidlig sommer, og høyest om høsten. I 
oppvandrings- og gyteperioden for ørret lå vannstanden et sted mellom 840 og 860 moh. alle år. 
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Figur 26. Vannstand i Svartedalsvatnet i perioden 1. januar 2003 til 8. september 2013. Forventet 

oppvandrings- og gyteperiode for ørret fra 20. september til 25. oktober er markert med gult.  

 

METODER 

Innsjøen ble garnfisket 8. - 9. august 2013 med åtte enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-13 

m, én bunngarnslenke med to garn i dybdeintervallet 0-11 m (garn 10-11 i figur 27), og to 

bunngarnslenker á tre garn i dybdeintervallene 0-38 m (garn 4-6) og 0-67 m (garn 14-16). Det ble tatt 

to trekk med planktonhåv fra 33 m dyp. Det var pent vær og svak vind under prøvefisket, og 
vannstanden var ca. 16 m under HRV. Siktedypet var 13 m, og temperaturen i overflaten var 11 °C. 
 

 

Figur 27. Kart over Svartedalsvatnet ved HRV, med posisjon for planktonprøve (“P”) og garn 

(nummererte firkanter). Demningen i nordvest er tegnet inn som en svart strek. Merk at innsjøen deles i 

de to bassengene Heimste (i nordvest) og Inste (i sørøst) Svartedalsvatnet ved vannstander under 837,6 
moh. 
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RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 50 ørret. Fisken varierte i lengde fra 12,5 til 38,0 cm, med en 
gjennomsnittslengde på 21,9 (± 5,6) cm. Vekten varierte fra 17 til 687 gram, og snittvekten var 129 (± 

131) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,97 (± 0,09), og det var en tendens til økende k-

faktor med økende størrelse og alder. 
 

Fangsten fordelte seg på 23 hunner og 27 hanner, hvorav to hunner og 16 hanner var kjønnsmodne. Av 

disse hadde én hunn og fire hanner gytt tidligere. Den yngste kjønnsmodne fisken var en to år gammel 
hann. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var tre år for hanner og ti år for hunner. 

 

Fire individer hadde rød kjøttfarge, og alle disse var over 27 cm. Av de resterende fiskene hadde 34 

lyserød og 12 hvit kjøttfarge. 
 

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 
Svartedalsvatnet 8.- 9. august 2013. 

 Alder 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ Totalt 

 Årsklasse 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  

Antall  1 5 29 2 0 2 3 0 1 3 3 1 50 

Lengde Snitt 12,5 16,5 19,8 22,4 0,0 22,8 25,3 0,0 27,7 33,4 32,1 38,0 21,9 

(cm) Sd - 1,0 1,8 2,0 0,0 2,9 3,9 0,0 - 0,3 2,6 - 5,6 

Vekt Snitt 17 41 75 107 0 126 181  207 377 346 687 129 

(g) Sd - 11 21 30 0 62 94 0 - 42 86 - 131 

K-faktor Snitt 0,87 0,91 0,94 0,93 0,00 1,02 1,06 0,00 0,97 1,01 1,04 1,25 0,97 

 Sd - 0,09 0,07 0,02 0,00 0,13 0,04 0,00 - 0,10 0,14 - 0,09 

Hunner Antall 0 2 13 2 0 1 1 0 1 3 0 0 23 

 % modne - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 66,7 - - 8,7 

Hanner Antall 1 3 16 0 0 1 2 0 0 0 3 1 27 

 % modne 0,0 33,3 68,8 - - 100,0 0,0 - - - 66,7 100,0 59,3 

 

Det var fisk i 13 av de 16 bunngarnene, og fangsten i disse varierte fra ett til seks individer per garn. 

De tre tomme garnene stod alle dypere enn 12 m, og var blant de to ytterste garnene i tregarns-

lenkene. Gjennomsnittlig fangst per bunngarnnatt var 3,1 individer. I garnene som stod i strandsonen 
var gjennomsnittlig fangst 4,3 (± 1,4) fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden estimert å være ca. 

2400 ørret. Med en snittvekt på 129 gram tilsvarer dette 3,8 kg fisk per hektar, som er en moderat 

biomasse. 

 

 
 

Figur 28. Lengdefordeling for 
ørret fanget under garnfisket i 

Svartedalsvatnet 8. - 9. august 

2013. 
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Aldersfordelingen for ørreten i Svartedalsvatnet viser at fisk fra årsklassene fra 2001 til 2012 var til 

stede i innsjøen, med unntak av årsklassene 2005 og 2008 (figur 29). Årsklassen fra 2010 (3+) var 
dominerende, og utgjorde med 29 individer 58 % av den totale fangsten. To fisk ble ved avlesing av 

skjell og øresteiner vurdert å være fire år gamle, men ettersom de stammet fra klekkeri er det 

sannsynlig at også disse hører til 2010-årsklassen, da det ikke ble satt ut ensomrig settefisk i 
Svartedalsvatnet i 2009. 

 

Andelen villfisk og settefisk i hver årsklasse av garnfangsten, samt antall fettfinneklippet fisk, er 
presentert i tabell 19. 14 av fiskene hadde skadde rygg-, bryst- eller bukfinner, hvorav 10 var settefisk. 

All fisk klekket i 2010 og senere var settefisk, og all fisk fra årsklassene mellom 2001 og 2007 var 

villfisk. Samtlige villfisk klekket mellom 2004 og 2007 var fettfinneklippet, mens de syv eldste 

individene hadde intakte fettfinner. Fiskens høye alder tatt i betraktning regnes det imidlertid som 
sannsynlig at en del av disse har vært fettfinneklippet, men at finnene har vokst ut igjen. I tillegg ble 

det før 2008 satt ut en del umerket villfisk i Maurangerfjellene, og det vurderes derfor som 

usannsynlig at noen av fiskene fanget ved dette prøvefisket er naturlig rekruttert i Svartedalsvatnet. 

 

Tabell 19. Antall villfisk og settefisk i hver årsklasse av fangsten fra Svartedalsvatnet 8. - 9. 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+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ Totalt 

Årsklasse 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  

Antall 1 5 29 2 0 2 3 0 1 3 3 1 50 

Villfisk* 0 0 0 0 - 2 3 - 1 3 3 1 13 

Settefisk 1 5 29     2** - 0 0 - 0 0 0 0 37 

Antall ff- 1 5 29 2 - 2 2 - 1 0 0 0 42 

% ff- 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 66,7 - 100,0 0,0 0,0 0,0 84,0 

Andel villfisk (%)* 0,0 0,0 0,0 0,0 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 26,0 

Andel settefisk (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 

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

**Alder trolig feil ved avlesing av skjell og øresteiner, da det ikke ble satt ut ensomrig settefisk i 2009 (riktig alder trolig 3+). 

 

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

i gjennomsnitt har vokst 8,3 cm første leveår (figur 30). Dette er urealistisk rask vekst i høyfjellet, og 

gjenspeiler at en betydelig del av bestanden har levd sitt første leveår på klekkeri. De åtte påfølgende 
vekstsesongene har fisken i snitt vokst 2,8 cm per år, før veksten avtar noe for eldre fisk. Dette tyder 

på en vekststagnasjon rundt 35 cm for fisken i Svartedalsvatnet. Ettersom rundt en fjerdedel av 

bestanden har levd flere av sine første leveår i lavereliggende innsjøer, indikerer første halvdel av 
vekstkurven (figur 30) raskere vekst enn hva som er representativt for fiskens vekstvilkår i 

Svartedalsvatnet.

Figur 29. Aldersfordeling for ørret 

fanget under garnfisket i 
Svartedalsvatnet 8. - 9. august 

2013. Fiskens opphav 

(vill/settefisk) er skjønnsmessig 

vurdert basert på vekst første 
leveår, avlest fra skjell og 

øresteiner. 
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Det ble tatt mageprøver av et utvalg av fiskene fra garnfangsten. Dyreplankton utgjorde ca. 30 % av 
fiskenes mageinnhold i volum, og blant disse var hoppekrepsen Megacyclops gigas og vannloppen 

Holopedium gibberum dominerende. Overflateinsekter utgjorde ca. 40 % av mageinnholdet, mens 

larver og pupper av fjærmygg utgjorde ca. 30 %. I tillegg ble det funnet noen få vannkalvlarver. Det 
ble ikke påvist synlige innvollsparasitter i noen av fiskene. Ved prøvefisket 3. juli 2002 dominerte 

fjærmygg i mageinnholdet til ørreten i Svartedalsvatnet, men det ble også funnet en del hoppekreps og 

overflateinsekter (Lehmann & Wiers 2004). 
 

Elektrofiske 

Det er en rekke innløpsbekker til Svartedalsvatnet, men samtlige er enten for små eller for bratte for 

oppvandring og gyting. Det ble derfor ikke elektrofisket i forbindelse med dette prøvefisket. 
 

A) Innløp fra Kvitnadalsvatna 

 

B) Innløp fra Bukkaspelvatna 

 

Figur 31. A) Innløpsbekken fra Kvitnadalsvatna, sør i Svartedalsvatnet. Bekken er for bratt for 
oppvandring av fisk. B) Innløpsbekken fra Bukkaspelvatna, vest i Svartedalsvatnet. Også dette innløpet 

er for bratt for oppvandring av fisk. 

 

Vannkvalitet 
Det ble tatt en vannprøve i Svartedalsvatnet 8. august 2013. Kalsiumkonsentrasjonen var 0,23 mg/l, 

surheten var pH 5,7 og fargetallet var < 5 mgPt/l. Dette viser at innsjøen på prøvetakingstidspunktet 

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

 

Dyreplankton 

Vannloppene Bosmina longispina og Holopedium gibberum ble påvist i planktontrekket, og B. 

longispina var den mest tallrike (tabell 20). Av hoppekreps ble det registrert fire arter, der 

Figur 30. Vekstkurve basert på 
gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet 

vekstsesong (blå), og tilbakeregnet 
gjennomsnittslengde ved avsluttet 

vekstsesong (rød), for ørret fanget i 

Svartedalsvatnet 8. - 9. august 2013. 
Antall fisk fanget i hver aldersgruppe 

er markert med siffer over grafen. 
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Mixodiaptomus laciniatus og Cyclops scutifer var mest tallrike. Cyclops abyssorum og Megacyclops 

sp. ble registrert i lave tettheter, og det ble registrert relativt lite ungstadier av hoppekreps. Av hjuldyr 

ble det registrert ti arter, hvorav Keratella hiemalis og Polyarthra major var de vanligst 

forekommende. 
 

Ved prøvefisket i 2002 var Bosmina longispina den eneste vannloppe-arten som ble registrert i 

Svartedalsvatnet (Lehmann & Wiers 2004). Det ble kun funnet ungstadier av hoppekreps. 
 

Tabell 20. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og per m³) i Svartedalsvatnet 08.08.2013. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 20457 620 

 Holopedium gibberum 9846 298 

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops abyssorum 35 1 
 Cyclops scutifer 1 019 31 

 Megacyclops sp. 7 0 

 Mixodiaptomus laciniatus 2 716 82 
 Calanoide nauplier 170 5 

 Calanoide copepoditter 3 310 100 

 Cyclopoide nauplier 1 698 51 
 Cyclopoide copepoditter 1 528 46 

Hjuldyr (Rotatoria) Collotheca sp. 85 3 

 Conochilus sp. 58 060 1 759 

 Kellicottia longispina 49 911 1 512 
 Keratella cochlearis 340 10 

 Keratella hiemalis 234 276 7 099 

 Lecane lunaris 85 3 
 Polyarthra dolichoptera 20 372 617 

 Polyarthra major 132 417 4 013 

 Polyarthra remata 42 781 1 296 

 Synchaeta sp. 764 23 

Totalt  579 876 17 572 

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

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

vokser til den blir rundt 35 cm. Fiskens kondisjon er normal, og fangst av en del fisk mellom 250 og 

700 gram tyder på at innsjøen har mye fin ørret. Fritidsfiskere påtruffet under prøvefisket fortalte at de 
i fjor hadde fått fisk opp mot 2 kg i Svartedalsvatnet. Bestanden virker å være noe tettere enn i 2002 

(se Lehmann & Wiers 2004), i hovedsak på grunn av en økning i antall utsatt settefisk de siste få 

årene. Det vurderes som sannsynlig at utsetting av 600 ensomrig settefisk årlig siden 2010 har gitt en 
betydelig tetthet av fisk under fangbar størrelse, og at disse årsklassene vil medføre en gradvis tettere 

bestand med noe dårligere vekst det kommende tiåret. 

 

Svartedalsvatnet har relativt lav diversitet av dyreplankton, men bra tetthet av vannlopper. Fjærmygg 
utgjør en relativt stor del av ørretens diett, noe som er vanlig i regulerte høyfjellsinnsjøer.  

 

Det ble ved prøvefisket ikke funnet egnede gyteforhold, og det regnes som usannsynlig at det har 
forekommet naturlig rekruttering i Svartedalsvatnet det siste tiåret. Dagens bestand består derfor av 

omtrent tre fjerdedeler settefisk og én fjerdedel villfisk flyttet fra andre innsjøer. Det regnes som 

usannsynlig at betydelige gyteområder gjøres tilgjengelig ved lavere vannstander i magasinet, men 

uten en kartlegging av innløpsbekkene når innsjøen er ytterligere nedtappet kan det ikke utelukkes at 
naturlig rekruttering forekom før regulering.  
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Med bakgrunn i nåværende kunnskap om bestandsstatus i Svartedalsvatnet foreslås det å halvere 

utsettingene fra dagens nivå, til 300 ensomrige settefisk eller 100-150 flerårige villfisk per år 

(eventuelt dobbelt så mange annenhvert år). Dette vil sikre en fortsatt attraktiv ørretbestand for 

fritidsfiske. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at om naturlig rekruttering heller ikke før regulering 
forekom ofte nok til å opprettholde en bestand, kan ørret ikke anses som en naturlig del av faunaen i 

Svartedalsvatnet. Ørret må i så fall 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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6 MYSEVATNET 
 

INNSJØEN 

Mysevatnet (innsjø nr. 1692) ligger i Kvinnherad kommune, og inkluderer to innsjøer som er blitt én 

som følge av oppdemming. Urdabottvatnet i nordøst hadde en naturlig vannstand på ca. 821 moh., 

mens Mysevatnet hadde en naturlig vannstand på 814,9 moh. Etter regulering har innsjøen LRV på 
775 og HRV på 855 moh., som gir en reguleringshøyde på 80 m. Ved HRV har innsjøen et areal på 

1,00 km², og en strandlinje på ca. 6500 m. Opprinnelig nedbørfelt var på 33,0 km², men som følge av 

store overføringer (se figur 1) fra flere vassdrag i nærheten er totalt felt i dag 171,7 km². Innsjøen er 
brepåvirket som følge av overføring av smeltevann fra Bondhusbreen. Utløpet av Mysevatnet er 

demmet opp, og vannet ledes i tunnel ned til Mauranger kraftverk. 

 

 

Figur 32. Mysevatnet sett fra demningen i nord 8. august 2013, ved vannstand ca. 11,5 m under HRV. 
 

 

Mysevatnet ble prøvefisket med åtte bunngarn og ett flytegarn i juli 2002 (Lehmann & Wiers 2004). 
Det ble kun fanget to ørret i bunngarn, og ingen i flytegarnet. Fiskene var 27,3 og 34,5 cm lange, og 

veide henholdsvis 192 og 489 gram. Det ble ikke funnet egnede gytebekker. 

 
I 2008 ble det satt ut 500 ensomrig settefisk i Mysevatnet (tabell 5). I 2009 ble det satt ut 132 

viltfanget fisk, og ingen av disse skal ha vært årsyngel. I 2010, 2011, 2012 og 2013 ble det satt ut 600 

ensomrig settefisk per år, og i 2013 ble fisken satt ut 1. august, før dette prøvefisket ble utført. All 

settefisk og villfisk satt ut siden 2008 skal ha blitt fettfinneklippet. 
 

I perioden januar 2003 til september 2013 varierte vannstanden i magasinet mellom 779,0 og 855,7 

moh. (figur 33). Vannstanden har normalt vært lavest om våren og høyest om høsten. I antatt 
oppvandrings- og gyteperiode for ørret har vannstanden enkelte år vært tett opptil HRV, men 

vannstanden har variert mye fra uke til uke. Årene 2006 og 2008 hadde den laveste vannstanden i 

gyteperioden; rundt 20 m under HRV. 
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Figur 33. Vannstand i Mysevatnet i perioden 1. januar 2003 til 8. september 2013. Forventet 
oppvandrings- og gyteperiode for ørret fra 20. september til 25. oktober er markert med gult.  

 

METODER 

Innsjøen ble garnfisket 8. - 9. august 2013 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-9 
m, og en bunngarnslenke med tre garn i dybdeintervallet 0-37 m (garn 1-3 i figur 34). Tre av 

innløpsbekkene ble elektrofisket. Det ble tatt fire trekk med planktonhåv fra 22 m dyp. Det var pent 

vær og svak vind under prøvefisket, og vannstanden var 11,5 m under HRV. Ved posisjon for 

planktonprøven var siktedypet 7 m, og temperaturen i overflaten var 6 °C. I sørenden av vannet, nær 
utløpet av overført vann fra Bondhusvassdraget, var siktedypet 0,7 m, og temperaturen 4 °C.  

 

 
 

Figur 34. Kart over Mysevatnet ved HRV, med avmerking av innløpsbekker (piler), elektrofiskestasjoner 

(nummererte sirkler) og posisjon for planktonprøve (“P”) og garn (nummererte firkanter). Demningen i 

nord er tegnet inn som en svart strek. 
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RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 14 ørret. Fisken varierte i lengde fra 15,6 til 35,8 cm, med en 
gjennomsnittslengde på 24,7 (± 5,6) cm. Vekten varierte fra 34 til 468 gram, og snittvekten var 177 (± 

125) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,98 (± 0,12), og det var ingen trend i 

kondisjonsfaktor med økende alder eller vekt. 
 

Fangsten fordelte seg på syv hunner og syv hanner, hvorav to hunner og samtlige hanner var 

kjønnsmodne. Fire av hannene og begge de kjønnsmodne hunnene hadde gytt tidligere, og den yngste 
fisken i fangsten (en fire år gammel hann) var kjønnsmoden. Gjennomsnittlig alder ved 

kjønnsmodning er noe vanskelig å fastslå på grunn av lite materiale, men antas å være rundt fire år for 

hanner og syv år for hunner. 

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

lyserød og to 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 Mysevatnet 

8.- 9. august 2013. 

 Alder 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ Totalt 

 Årsklasse 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  

Antall  1 4 0 4 1 1 1 1 1 14 

Lengde Snitt 19,6 18,6 0,0 26,0 24,1 28,5 29,3 35,8 30,5 24,7 

(cm) Sd - 2,1 0,0 2,9 - - - - - 5,6 

Vekt Snitt 68 58 0 186 162 214 234 468 350 177 

(g) Sd - 17 0 68 - - - - - 125 

K-faktor Snitt 0,90 0,88 0,00 1,02 1,16 0,92 0,93 1,02 1,23 0,98 

 Sd - 0,03 0,00 0,10 - - - - - 0,12 

Hunner Antall 0 3 - 1 1 1 1 0 0 7 

 % modne - 0,0  0,0 100,0 0,0 100,0 - - 28,6 

Hanner Antall 1 1 - 3 0 0 0 1 1 7 

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

 

Det var fisk i alle de fem enkle bunngarnene, og fangsten i disse varierte fra én til fire fisker per garn. 
Samtlige tre garn i bunngarnslenken var tomme. Gjennomsnittlig fangst per bunngarnnatt var 1,8 

individer. I de seks garnene som stod i strandsonen var gjennomsnittlig fangst 2,3 (± 1,6) individer per 

garn, og ut fra dette ble bestanden estimert å være ca. 1500 ørret. Med en snittvekt på 177 gram (fisk 

fanget i flytegarn utelatt) tilsvarer dette 2,7 kg fisk per hektar, som er en moderat biomasse.  

 

 
 

Figur 35. Lengdefordeling for 
ørret fanget under garnfisket i 

Mysevatnet 8. - 9. august 2013. 
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Aldersfordelingen for ørreten i Mysevatnet viser at fisk fra årsklassene fra 2001 til 2009 var til stede i 
innsjøen, med unntak av 2007-årsklassen (figur 36). Fisk klekket i 2006 og 2008 var mest tallrike (4 

individer i hver årsklasse), og utgjorde til sammen 57 % av total fangst. Andelen villfisk og settefisk, 

samt antall fettfinneklippet fisk, er presentert i tabell 22. Fire av de 14 fiskene i garnfangsten var ikke 

fettfinneklippet, og av disse var to settefisk og to villfisk. De to umerkede villfiskene var klekket i 
2002 og 2006. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at antall utsatt 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. Én av settefiskene og én av villfiskene hadde skadde 
ryggfinner.  

 

I garnfangsten var all fisk bortsett fra de to umerkede villfiskene enten settefisk eller villfisk flyttet fra 
andre innsjøer. Det ble imidlertid satt ut en del umerket villfisk i Maurangerfjellene frem til 2008, og 

det er derfor ikke mulig å fastslå om disse to individene stammer fra gyting i innløpene til Mysevatnet. 

Andelen naturlig rekruttert fisk i bestanden vurderes å være null eller nær null prosent. 

 
Tabell 22. Antall villfisk og settefisk i hver årsklasse av fangsten fra Mysevatnet 8. - 9. august 2013. 

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

årsklasse er oppgitt. 

Alder 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ Totalt 

Årsklasse 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  

Antall 1 4 0 4 1 1 1 1 1 14 

Villfisk* 0 1 - 2 1 1 1 1 0 7 

Settefisk 1 3 - 2 0 0 0 0 1 7 

Antall ff- 1 4 - 2 1 1 1 0 0 10 

% ff- 100,0 100,0 - 50,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 71,4 

Andel villfisk (%)* 0,0 25,0 - 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 50,0 

Andel settefisk (%) 100,0 75,0 - 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 50,0 

*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 Mysevatnet i 

gjennomsnitt har vokst 5,8 cm første leveår (figur 37). Dette er uvanlig mye i høyfjellet, og 
gjenspeiler at en betydelig andel av bestanden har levd sitt første leveår på klekkeri. Andre til syvende 

vekstsesong har fisken i snitt vokst 3,2 cm per år, før veksten gradvis har avtatt. Veksten er ikke 

tilbakeregnet for mer enn de første åtte vekstsesongene på grunn av få eldre fisk i fangsten, men 
vekstkurven og vekten på de største fiskene indikerer en vekststagnasjon et sted mellom 30 og 35 cm. 

Dette støttes av at de største fiskene var relativt gamle, og stort sett hadde vokst mindre enn 1 cm per 

år etter åttende vekstsesong. Ettersom rundt halvparten av bestanden har levd flere av sine første 

leveår i lavereliggende innsjøer, indikerer første halvdel av vekstkurven (figur 37) trolig noe raskere 
vekst enn hva som er representativt for fiskens levekår i Mysevatnet. 

Figur 36. Aldersfordeling for 

ørret fanget under garnfisket i 

Mysevatnet 8. - 9. august 

2013. Fiskens opphav 
(vill/settefisk) er skjønnsmessig 

vurdert basert på vekst første 

leveår, avlest fra skjell og 
øresteiner. 
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Det ble tatt mageprøver av 11 av fiskene fanget ved garnfisket. Overflateinsekter utgjorde ca. 85 % av 

ørretens mageinnhold i volum. Resten av mageinnholdet bestod i hovedsak av larver og pupper av 

fjærmygg, men det ble også funnet noen få vannkalvlarver. Dette stemmer godt overens med det 
registrerte mageinnholdet i fisk fra Mysevatnet ved prøvefisket 4. juli 2002 (se Lehmann & Wiers 

2004). Det ble ikke påvist synlige innvollsparasitter i noen av fiskene. 

 

Elektrofiske 
Mysevatnet har tre innløp som ved feltundersøkelsen ble vurdert som mulige gytebekker. Innsjøens 

øvrige innløp er enten for bratte for oppvandring, eller for små for gyting. 

 
Innløpsbekken i nord (stasjon 1 i figur 34) renner ned fra Bakdalsvatnet. Bekken er moderat stri, 1-2 

m bred og 0-30 cm dyp. Det er spredte gytemuligheter både nedenfor og ovenfor HRV, men substratet 

er stort sett for grovt (stein og litt grus uten begroing) for gyting. Hele bekken ble overfisket, men 

ingen fisk ble fanget eller observert. 
 

Innløpsbekken som renner inn i Urdabotnen fra øst (stasjon 2) er 1-3 m bred og 0-30 cm dyp, og har et 

substrat bestående av stein og grus med lite begroing. Det er brukbare gyteforhold fra litt under HRV 
til bekken blir for bratt et stykke over HRV. Hele bekken ble overfisket, men det ble ikke fanget eller 

observert fisk. Det var 11 °C i bekken ved elektrofisket. 

 

A) El-fiskestasjon 1, ovenfor HRV 

 

B) El-fiskestasjon 2, ovenfor HRV 

 

Figur 38. A) Innløpsbekken fra Bakdalsvatnet. B) Bekken som renner inn i Urdabotnen fra øst.  

 

 

Figur 37. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet 
vekstsesong (blå), og tilbakeregnet 

gjennomsnittslengde ved avsluttet 

vekstsesong (rød), for ørret fanget i 

Mysevatnet 8. - 9. august 2013. 
Antall fisk fanget i hver 

aldersgruppe er markert med siffer 

over grafen. 
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Innløpsbekken som renner inn i Urdabotnen fra sør (stasjon 3) er grov og stri, og substratet består i all 

hovedsak av stein uten begroing. Det er dårlige/ingen gyteforhold. Det ble elektrofisket langs kanten 

av bekken, men det ble ikke fanget eller observert fisk. Det var 4 °C i bekken ved elektrofisket. 

 

A) El-fiskestasjon 3 

 

B) Fangst i ett bunngarn 

 

Figur 39. A) Bekken som renner inn i Urdabotnen fra sør. B) Fangsten i garn nr. 7; fisk fra 34 til 234 

gram. 

 

Vannkvalitet 

Det ble tatt en vannprøve i Mysevatnet 8. august 2013. Kalsiumkonsentrasjonen var 0,26 mg/l, 

surheten var pH 5,7 og fargetallet var < 5 mgPt/l. Dette viser at innsjøen på prøvetakingstidspunktet 
hadde en vannkvalitet som var brukbar for ørret, men kalsiuminnholdet var meget lavt. 

 

Dyreplankton 

Det var meget lave tettheter av pelagisk dyreplankton i Mysevatnet på prøvetakingstidspunktet (tabell 

23). Bosmina longispina var den eneste vannloppen som ble påvist, og denne var relativt fåtallig. Det 

ble ikke funnet voksne individer av hoppekreps, men det ble registrert lave tettheter av hoppekreps-

ungstadier, deriblant noen få individer i slektene Cyclops og Mixodiaptomus. 
 

Også av hjuldyr var det uvanlig lave tettheter, men diversiteten var likevel høy på grunn av at mange 

arter var representert med svært få individer (tabell 23). Totalt ble det registrert minst 28 hjuldyr-arter, 
og 15 av disse ble ikke påvist i andre innsjøer ved dette prøvefisket. Over halvparten av artene er 

vanligst å finne littoralt eller bentisk, og forekomsten pelagisk kan muligens ha sammenheng med 

tilføring av større mengder vann fra andre magasiner.  

 
Også ved prøvefisket i 2002 var det meget lave tettheter av pelagisk dyreplankton i Mysevatnet 

(Lehmann & Wiers 2004). Det ble da ikke registrert vannlopper, og kun ungstadier av hoppekreps. 

 
Tabell 23. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Mysevatnet 8. august 

2013. I tillegg ble det fanget ett bjørnedyr (Tardigrada).  

Dyregruppe Art/gruppe       Dyr/m²       Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 124 6 

Hoppekreps (Copepoda) Calanoide nauplier 849 39 
 Calanoide copepoditter 7 0 

 Cyclopoide nauplier 722 33 

 Cyclopoide copepoditter 11 0 

Hjuldyr (Rotatoria) Bdelloidea spp. 42 2 

 Cephalodella sp. 4 0 

 Collotheca sp. 57 3 
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Tabell 23 forts. 

Dyregruppe Art/gruppe       Dyr/m²       Dyr/m³ 

Hjuldyr (Rotatoria) Conochilus sp. 18 1 

 Dicranophoridae sp. 28 1 
 Encentrum spp. 7 0 

 Kellicottia longispina 53 2 

 Keratella cochlearis 78 4 

 Keratella hiemalis 1 238 56 
 Keratella serrulata 7 0 

 Lecane hamata 4 0 

 Lecane flexilis 4 0 
 Lecane lauterborni 4 0 

 Lecane lunaris 11 0 

 Lecane lunaris constricta 4 0 
 Lepadella acuminata 18 1 

 Lepadella patella 7 0 

 Lepadella ovalis 4 0 

 Notholca squamula 42 2 
 Polyarthra major 42 2 

 Polyarthra remata 78 4 

 Synchaeta spp. 1 203 55 
 Testudinella cf. emarginula 4 0 

 Trichocerca iernis  4 0 

 Trichocerca rattus 4 0 

Totalt  4 672 213 

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Mysevatnet har en litt under middels tett bestand av ørret. Den årlige tilveksten er relativt bra, og 

fisken vokser til den blir 30-35 cm. Fiskens kondisjon er normal, og fangst av tre fisk (av totalt 14) 

mellom 250 og 500 gram tyder på at innsjøen har en del fin ørret. Dette er en betydelig endring fra 

situasjonen i 2002, da bestanden var svært tynn (Lehmann & Wiers 2004). Endringen skyldes 
sannsynligvis en betydelig økning i antall utsatt fisk sammenlignet med perioden før 2002. Det 

vurderes som sannsynlig at utsetting av 600 ensomrig settefisk årlig siden 2010 har gitt en betydelig 

tetthet av fisk under fangbar størrelse, og at disse årsklassene vil medføre en gradvis tettere bestand 
med noe dårligere vekst det kommende tiåret. 

 

Mysevatnet har uvanlig lav tetthet av dyreplankton, og dette skyldes trolig stor tilførsel av kaldt og 

turbid brevann. Næringsgrunnlaget for ørret er tynt, og fisken lever stort sett av overflateinsekter og 
larver og akvatiske stadier av fjærmygg. 

 

Det ble ved prøvefisket funnet egnede, men marginale gyteforhold i to av innløpsbekkene, men det ble 
ikke funnet fisk i disse. Naturlig rekruttering har i løpet av det siste tiåret enten vært fraværende eller 

svært sporadisk, og i garnfangsten var all fisk klekket etter 2006 påviselig utsatt. Dagens bestand 

består derfor av omtrent halvparten settefisk og halvparten villfisk flyttet fra andre innsjøer. Det er 
mulig at bedre egnede gyteområder gjøres tilgjengelig ved lavere vannstander i magasinet, og uten en 

kartlegging av innløpsbekkene når innsjøen er nedtappet kan man ikke utelukke at naturlig 

rekruttering forekom før regulering.  

 
Med bakgrunn i nåværende kunnskap om bestandsstatus i Svartedalsvatnet foreslås det å halvere 

utsettingene fra dagens nivå, til 300 ensomrige settefisk eller 100-150 flerårige villfisk per år 

(eventuelt dobbelt så mange annenhvert år). Dette vil sikre en fortsatt attraktiv ørretbestand for 
fritidsfiske. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at om naturlig rekruttering heller ikke før regulering 

forekom ofte nok til å opprettholde en bestand, kan ørret ikke anses som en naturlig del av faunaen i 
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Mysevatnet. Ørret må i så fall 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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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 hver enkelt innsjø 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 
De undersøkte lokalitetene har tidligere vært vurdert med hensyn på økologisk tilstand (www.vann-

nett.nve.no, sjekket 5. oktober 2013). Markjelkevatnet har fått “god” økologisk status, mens 

Kvanngrøvatnet og Dravladalsvatnet har fått “dårlig” økologisk status på grunn av regulering (tabell 

24). Langavatnet, Svartedalsvatnet og Mysevatnet er oppført med “god” økologisk status, men det 

antas at dette er en feil, ettersom det samtidig opplyses at det er urealistisk at disse innsjøene vil nå 

miljømålet om “god” økologisk tilstand innen 2021. Med reguleringshøyder på 35 m eller mer vil det 

være å forvente at disse innsjøene skulle vært oppført med “dårlig” økologisk status. 
 

Med unntak av Markjelkevatnet er samtlige av de undersøkte innnsjøene oppført som kSMVF i Vann-

nett, med stor reguleringshøyde som begrunnelse. Dette innebærer at det er risiko for at miljømålet om 
“god” økologisk tilstand innen 2021 ikke nås. Grad av påvirkning fra regulering er vurdert som “svært 

stor” for de samme fem innsjøene, mens Markjelkevatnet er oppført med “liten grad” av påvirkning fra 

regulering. Påvirkning fra langtransportert forurensning (sur nedbør) er ikke vurdert for noen av 
innsjøene. 

 

Tabell 24. Status for innsjøene i Vann-nett per 24. september 2013 (www.vann-nett.nve.no). Se teksten 

over for detaljer. 

Innsjø Typologi Økologisk 

tilstand 

Kjemisk 

tilstand 

Hydromorf. 

endringer 

Risikovurdering 

ang. miljømål 

Kvanngrøvatnet  
Liten, svært 

kalkfattig, klar 
Dårlig Udefinert Svært store Risiko 

Dravladalsvatnet  
Middels stor, svært 
kalkfattig, klar 

Dårlig Udefinert Svært store Risiko 

Langavatnet  
Middels stor, svært 

kalkfattig, klar 
Dårlig* Udefinert Svært store Risiko 

Markjelkevatnet  
Liten, 

kalkfattig, klar 
Moderat Udefinert Liten grad Ingen risiko 

Svartedalsvatnet 
Middels stor, svært 

kalkfattig, klar 
Dårlig* Udefinert Svært store Risiko 

Mysevatnet 
Middels stor, svært 

kalkfattig, klar 
Dårlig* Udefinert Svært store Risiko 

*Oppført med “god” økologisk tilstand i Vann-nett, men det antas at dette er en feil, da det samtidig opplyses at 

det er urealistisk at disse innsjøene kan oppnå “god” økologisk tilstand innen 2020. 

 

Referansetilstand og bestandsnedgang 
I naturlig fisketomme innsjøer er fisk ikke et kvalitetselement som vurderes i henhold til 

vanndirektivet (Sandlund mfl. 2013). Mange naturlig fisketomme innsjøer har i dag ørretbestander, 

ettersom ørret har blitt introdusert av mennesker til et stort antall innsjøer rundt om i Norge. I tilfeller 

 VURDERINGER I FORHOLD TIL EU’S VANNDIREKTIV 
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der arter ble introdusert til en vannforekomst før 1900 behandles disse som en “naturlig forekomst”, 

mens det er foreslått at fisk introdusert etter 1900 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 ingen eller 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 Langavatnet, og sannsynligvis også 

Svartedalsvatnet og Mysevatnet. For disse innsjøene er parametrene bestandsnedgang og 
barriereeffekt ikke beregnet, og økologisk tilstand for fisk er ikke vurdert (jf. tabell 25). 

 

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). 

 

Kvanngrøvatnet og Dravladalsvatnet ligger rundt 900 moh., og forventes å være lite produktive. 
Redusert næringstilgang på grunn av stor reguleringshøyde har sannsynligvis redusert 

fiskeproduksjonen noe. Lange og tørre vintre medfører at ørreten både de senere år og i naturtilstanden 

har hatt gytesuksess kun enkelte år. Gyteforholdene er marginale, men det kan ikke utelukkes at 

innsjøene har hatt selvreproduserende ørretbestander siden fisk først ble satt ut før 1900. Det vurderes 
derfor at det i sum ikke har forekommet noen betydelig reduksjon i ørretbestanden i Kvanngrøvatnet, 

mens det med en viss usikkerhet antas at bestanden i Dravladalsvatnet er noe redusert. 

 
Markjelkevatnet ligger 740 moh., og kan derfor forventes å være noe mer produktiv enn 

Kvanngrøvatnet og Dravladalsvatnet. Det er gode gyteforhold i én innløpsbekk, og selv om fisken ikke 

har gytesuksess hvert år ser det ut til at rekruttering i denne bekken er nok til å opprettholde en 

middels tett bestand i innsjøen. Reguleringshøyden er beskjeden, og har trolig i liten grad påvirket 
ørretens næringstilgang, og sannsynligvis i ingen grad påvirket gytemulighetene. Det vurderes derfor 

at det i sum ikke har forekommet en betydelig reduksjon i ørretbestanden i Markjelkevatnet. 

 

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 

Kvanngrøvatnet  2-5 > 12 > 0,8 < 0,2 0-10 God JA 

Dravladalsvatnet  < 2 > 12 > 0,8 0-0,4 10-40 Moderat JA 

Langavatnet  0 > 12 > 0,8 - - - JA 

Markjelkevatnet  > 10 1-5 < 0,2 < 0,2 0-10 Svært god NEI 

Svartedalsvatnet < 2 > 12 > 0,8 > 0,8 - - JA 

Mysevatnet < 2 > 12 > 0,8 0-0,4 - - JA 

*Vurderingen av CPUE er avhengig av oppvekstratioen. Kun naturlig rekruttert fisk er inkludert. 
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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 samtlige av de 

undersøkte innsjøene har en OR godt under 25. 
 

Ved beregning av CPUE ble estimert antall settefisk og villfisk flyttet fra andre innsjøer ekskludert fra 

fangsten. Dette ga likevel en CPUE i kategorien “svært god” for Markjelkevatnet, og “moderat” for 
Kvanngrøvatnet (tabell 25). I Dravladalsvatnet er den naturlig rekrutterte delen av bestanden såpass 

liten at CPUE kommer i kategorien “dårlig”, mens Svartedalsvatnet og Mysevatnet kommer i samme 

kategori ettersom det ikke kan utelukkes at noen få fisk i garnfangsten var naturlig rekruttert. I 
Langavatnet kommer CPUE i kategorien “svært dårlig” fordi ingen av fiskene i bestanden er naturlig 

rekruttert. 

 

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 større 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 7. - 9. august 2013 benyttet, men 

det gjøres oppmerksom på at siktedypet vil variere noe 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. 

 

Samtlige av de undersøkte innsjøene er regulert, og fem av dem har minst 35 m reguleringshøyde. Dette 
gjør det umulig å undersøke eventuelle vandringshindre og gyteområder i hele området mellom LRV og 

HRV ved én enkelt undersøkelse. Generelt må det imidlertid antas at oppdemming av innsjøer reduserer 

tilgjengelig gyteareal, ettersom innløpsbekker i et geologisk tidsperspektiv frakter med seg løsmasser 
som avsettes nær utløpsosen, og slik ofte bygger opp egnede gyteområder. For Dravladalsvatnet, 

Svartedalsvatnet og Mysevatnet er det derfor antatt en reduksjon i tilgjengelig gyteareal sammenlignet 

med naturtilstanden (tabell 25), men dette er usikkert uten videre undersøkelser av bekkene på lavere 
vannstand. Langavatnet har ingen gyteområder i dag, men hadde høyst sannsynlig heller ingen 

gyteområder i naturtilstanden på grunn av lite nedbørfelt. I Kvanngrøvatnet er det i dag et gyteområde i 

bekken mellom de to bassengene, men dette var ikke tilgjengelig før regulering, og gyteforholdene er 

derfor forbedret i forhold til naturtilstanden. I Markjelkevatnet har det sannsynligvis ikke skjedd 
betydelige endringer i tilgjengelig gyteareal sammenlignet med naturtilstanden. 
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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, med unntak av i Markjelkevatnet. 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 

alle innsjøer med aktiv regulering og årlig vannstandsvariasjon på mer enn 3 m, med mindre 

overvåking av fisk, flora og bunndyr tilsier at disse kvalitetselementene likevel har “god økologisk 
tilstand”. 

 

For Kvanngrøvatnet, Dravladalsvatnet, Langavatnet, Svartedalsvatnet og Mysevatnet er 
reguleringshøyden mer enn 10 ganger større enn den veiledende grenseverdien på 3 m, og årlig 

vannstandsvariasjon har det siste tiåret ligget på minst 25 m i disse fem innsjøene. Mysevatnet har i 

tillegg fått betydelig redusert siktedyp på grunn av overføring av brevann fra Bondhusbreen. Det 

foreligger ingen undersøkelser av reguleringenes effekt på flora og fauna i strand- og gruntvannssonen 
i disse innsjøene. I Markjelkevatnet er reguleringshøyden kun 3 m, og fiskebestanden er lite påvirket 

av reguleringen. Det vurderes derfor at Markjelkevatnet bør vurderes som en naturlig vannforekomst, 

mens de resterende fem innsjøene er kandidater til kategorien SMVF. 
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