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Vaksdal kommune ved Sveinung Klyve gjennomførte et prøvefiske i Skarvavatnet i Vaksdal 

kommune høsten 2013. Fiskebestanden ble undersøkt ved garnfiske i innsjøen og elektrofiske i 

gytebekkene, og det ble i tillegg samlet inn planktonprøver, samt vannkjemiske prøver i utløpet og to 

av innløpene. På oppdrag fra Vaksdal kommune har Rådgivende Biologer AS utformet foreliggende 
rapport basert på disse undersøkelsene. 

 

Formålet med undersøkelsene var å: 
 

- Vurdere forsuringssituasjonen for fisk og andre ferskvannsorganismer 

- Evaluere kjemiske og biologiske effekter av stans i kalking 

- Oppdatere bestandsstatus for ørret 
 

Alt feltarbeid samt fiskeoppgjøring er utført av Sveinung Klyve. Aldersbestemmelse av fisk er utført 

av Bjart Are Hellen, mageprøvene er analysert av Marius Kambestad og dyreplankton er artsbestemt 
av Erling Brekke. Fylkesmannen i Hordaland har gitt økonomisk tilskudd til prøvefisket. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Vaksdal kommune ved Sveinung Klyve for oppdraget. 

 

Bergen, 20. august 2014 
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KAMBESTAD, M. & B.A. HELLEN 2014. Prøvefiske i Skarvavatnet i Vaksdal kommune i 2013. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 1927, 18 sider, ISBN 978-82-8308-094-0. 

  

Vaksdal kommune utførte 28. - 29. august 2013 et prøvefiske i Skarvavatnet i Bergsdalsvassdraget. 

Innsjøen har i forbindelse med forsuringsproblematikk knyttet til langtransportert forurensning blitt 
kalket siden 1996, og ble også prøvefisket i 1996 og 2001. Denne rapporten inneholder vurderinger 

rundt utvikling i bestandsstatus for fisk, diversitet av dyreplankton, vannkvalitet og effekter av stans i 

kalking etter 2003. 
 

Tabell 1. Innsjønummer, geografisk posisjon, areal, lengde på strandlinje, høyde over havet, snittdyp, 

maksdyp og areal av nedbørfelt for Skarvavatnet i Vaksdal kommune. 

Innsjø nr. 
UTM 

koordinat 
Kartblad 

Areal 

(km²) 

Strandlinje 

(m) 

Hoh. 

(m) 

Snittdyp 

(m) 

Maksdyp 

(m) 

Nedbørfelt 

(km²) 

26493 LN 341 160 1216-2 0,14 2 200 765 8 22 2,3 

 

Skarvavatnet har en middels tett bestand av noe småfallen ørret, og ingen andre fiskearter er påvist. 

Ørretens årlige tilvekst er god de første leveårene, men veksten stagnerer rundt 25 cm. Bestanden er 

noe tettere enn for 10-20 år siden, og fisken har en gjennomsnittlig vekt på 123 gram. 
 

Gytesuksess forekom sjelden eller aldri i Skarvavatnet på 1990-tallet, og ørretbestanden var da 

dominert av utsatt fisk. Naturlig rekruttering ble påvist i 2001, og resultatene av denne undersøkelsen 

viser at det siden seinest 2007 har vært årviss naturlig rekruttering. Forbedringen skyldes 
sannsynligvis bedret vannkvalitet i innløpsbekkene. Gyting foregår i begge innløpsbekkene, men den 

nordligste virker å være den klart viktigste. 

 
Det ble ikke funnet forsuringsfølsomme arter av vannlopper eller hoppekreps i forbindelse med 

prøvefisket, men det moderat forsuringssensitive hjuldyret Keratella cochlearis var til stede i lave 

tettheter. Det pelagiske dyreplanktonsamfunnet i Skarvavatnet har ikke endret seg vesentlig siden 

undersøkelsen i 2001. 
 

Jevnlige vannkvalitetsmålinger i perioden 1994 til 2001 indikerte at kalking av innløpsbekkene ikke 

hadde stor innvirkning på vannkvaliteten i Skarvavatnet som helhet. Innsjøen er fortsatt i 2013 preget 
av forsuring, med marginal vannkvalitet for ørret. Vannkvaliteten i gytebekkene virker imidlertid å 

være god, selv om effekten av eventuelle kalkrester antas å være liten. Dette har sannsynligvis 

sammenheng med en generell reduksjon i langtransportert forurensing på Vestlandet siden 
årtusenskiftet. Resultatene av fiskeundersøkelsene tyder dermed på at vannkjemien i innsjøen og dens 

gytebekker stort sett er god nok for ørret, og det vurderes som unødvendig å gjenoppta kalking i 

Skarvavatnet. 

 
Det er også gjort en vurdering av økologisk tilstand for ørretbestanden i Skarvavatnet i henhold til 

vannforskriften. Etter en samlet vurdering av vannkvalitet, fangst per garninnsats og bestandsstatus i 

forhold til naturtilstanden, er ørretbestanden i Skarvavatnet vurdert å ha “god” økologisk status. 
 

 

 
 

 

 

 
 

SAMMENDRAG 
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Skarvavatnet (innsjø nr. 26493) ligger i Bergsdalsvassdraget (061.Z) øst i Vaksdal kommune, 765 

moh. Innsjøen har et areal på 14 hektar, og en strandlinje på ca. 2200 m. Største målte dyp er 22 m, og 

middeldypet er ca. 8 m. Nedbørfeltet er på 2,3 km², og hverken feltet eller innsjøen er regulert. Det er 
to innløpsbekker i vest, og utløpsbekken i nordøst (Skarvagroi) renner ned i Bergsvatnet.  

 

 

Figur 1. Kart over Skarvavatnet i Vaksdal kommune. Kilde: http://hvor.no/. 

 

Kalkingshistorikk 
Oppstart av kalking i Skarvavatnet skjedde høsten 1996, da det ble lagt ut 3,6 tonn kalkgrus i en av 

innløpsbekkene. Deretter ble det i perioden 1997 til 2003 lagt ut 4,5 tonn kalkgrus fordelt på de to 

innløpsbekkene hvert år, med unntak av i 2000 (Sveinung Klyve, pers. medd.). Etter dette skal det 
ikke ha forekommet kalking. 

 

Tabell 2. Oversikt over mengde kalkgrus (tonn) lagt ut i innløpsbekkene til Skarvavatnet frem til siste 

kalking i 2003. Data er fremskaffet av Sveinung Klyve, Vaksdal kommune. 

År 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Kalkforbruk (tonn) 3,6 4,5 4,5 4,5 0 4,5 4,5 4,5 

 

INNSJØEN 

http://hvor.no/
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Fiskeutsettinger 

Det ble frem til 1997 satt ut klekkerifisk i Skarvavatnet år om annet (Hellen mfl. 2002), men det har ikke 

foregått fiskeutsettinger etter dette. 

 

Tidligere undersøkelser 

Surheten i Skarvavatnet ble målt ved flere anledninger før oppstart av kalking. I 1994 ble det tatt 

månedlige vannprøver i utløpselven fra innsjøen (Skarvagroi) i juni til oktober, og surheten varierte da 

fra 5,3 i juni til 6,0 i september (Johnsen 1995).  Videre ble surheten målt til pH 5,2 i juni 1995, da i 
selve Skarvavatnet (Johnsen mfl. 1996). Vannkvaliteten i innsjøen ble også undersøkt ved tre 

anledninger i 1996, og surheten varierte da mellom 4,9 i november og 5,5 i mai (Hellen mfl. 1998). 

Gjennomsnittlig surhetsgrad i de åtte prøvene samlet inn i innsjøen og utløpselven før oppstart av 
kalking (1994 - sommeren 1996) var pH 5,5. I prøven samlet inn i mai 1996 var innholdet av kalsium 

og labilt aluminium henholdsvis 0,05 mg/l og 10 µg/l (se Hellen mfl. 2002).  

 

Etter oppstart av kalking (høsten 1996) ble det utført jevnlige undersøkelser av vannkvaliteten i 
innsjøen frem til 2001 (oppsummert av Hellen mfl. 2002). Surheten varierte i denne perioden fra pH 

5,0 i april 1999 til 6,0 i september 2001, med et snitt på pH 5,5 for alle 11 prøver samlet inn i perioden 

1997 - 2001. Gjennomsnittlig innhold av kalsium og labilt aluminium var i samme periode 
henholdsvis 0,35 mg/l og 10 µg/l, og det høyeste registrerte innholdet av labilt aluminium var 27 µg/l 

(april 1999). Surheten i de to innløpene til Skarvavatnet ble målt til pH 6,3 og 6,4 i september 2001. 

 

Skarvavatnet ble prøvefisket med seksjonerte fleromfarsgarn (“nordisk standard”) i 1996 og 2001. 
I 1996 var det en tynn bestand av i hovedsak utsatt ørret, og det ble ikke påvist naturlig rekruttering i 

bekkene (Hellen mfl. 1998). Også i 2001 var bestanden tynn og dominert av utsatt fisk, men dette året 

ble det funnet 11 naturlig rekrutterte årsyngel i den nordligste av de to innløpselvene (Hellen mfl. 

2002). 
 

 

 

 
  

 

Figur 2. Venstre oppe: Det ble brukt 
oppblåsbar kajakk ved garnfisket i 

Skarvavatnet. Høyre oppe: Trekking av garn 

29. august 2013. Nede: Det ble samlet inn 
vannprøver fra innløp og utløp i forbindelse 

med prøvefisket. Foto: Sveinung Klyve. 
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Garnfiske  

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

30 m langt og 1,5 m dypt, og er satt sammen av 12 like lange seksjoner (2,5 m) med forskjellige 

maskevidder. Maskeviddene som er benyttet i hvert bunngarn 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. 

 

Skarvavatnet ble garnfisket 28. - 29. august 2013 med fire enkle fleromfars bunngarn i omtrentlig 
dybdeintervall 0-6 m, og en bunngarnslenke bestående av tre garn i omtrentlig dybdeintervall 0-17 m 

(figur 3). Det var skyet og bris under prøvefisket. Temperaturen i vannet var 14 °C, og siktedypet var 

6,5 m (målt med secchi-skive sentralt i innsjøen). 
 

 
 

Figur 3. Kart over Skarvavatnet med avmerking av elektrofiskestasjoner (nummererte sirkler) i utløp 
(nr. 1) og innløp (nr. 2 og 3) og garnfiskestasjoner (nummererte firkanter). Fem-meters dybdekoter er 

inntegnet. 

 

METODE 
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Bestandsestimat 

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

senere er blitt oppfisket, eller der antallet er bestemt ved nyere akustisk utstyr (Sægrov 2000; Knudsen 

& Sægrov 2002). Disse resultatene tilsier at et bunngarn i praksis fanger all fisk som oppholder seg i 5 
meters bredde på hver side av garnet, totalt 10 meters bredde og innen et areal på 300 m² for et 30 m 

langt garn. Det må også tas med i vurderingen at fisk som er mindre enn ca. 12 cm har lavere 

fangbarhet enn større fisk, og at en del av disse fremdeles kan oppholde seg i bekker/elver. Det er også 
sannsynlig at stor fisk (> 25 cm) har et større aktivitetsområde i løpet av en beiteperiode enn fisk i 

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

av total bestand er det videre antatt at snittfangsten per garnnatt er representativ for hele innsjøen. 
 

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

strandsonen, og gange denne opp med lengden av strandlinjen. Det antas da som nevnt over at hvert 

garn avfisker 10 m av strandlinjen. Metoden er avhengig av fangsteffektiviteten på det aktuelle 
garnsettet, noe som kan variere med hvor garnene plasseres, men også med værforhold og tid på året. 

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

på ± 30 % på estimatene (Rådgivende Biologer AS, upubl. data). 
 

Fiskeoppgjøring og aldersbestemming  

All fisk fanget i garn ble lengdemålt til nærmeste mm fra snutespissen til ytterst på halefinnen når 
fisken lå naturlig utstrakt. Vekten ble målt til nærmeste gram på elektronisk vekt. Kondisjonsfaktoren 

(K) ble regnet ut etter formelen K = (vekt i gram)*100/(lengde i cm)³. Kjønn og kjønnsmodning ble 

bestemt der dette var mulig. Kjøttfargen ble inndelt i kategoriene hvit, lyserød og rød. Til 

aldersfastsettelse ble det brukt skjellprøver. Det ble tatt mageprøver fra et utvalg av fiskene som ble 
fanget i garn. 

 

Elektrofiske 
Utløpsbekken og de to innløpsbekkene ble elektrofisket med én gangs overfiske med elektrisk 

fiskeapparat 29. august 2013, og gyteforholdene ble vurdert. Det var liten vannføring og 14 °C i 

bekkene ved elektrofisket. Fisk fanget i bekkene ble aldersbestemt og lengdemålt. 

 

Vannkvalitet 

Det ble samlet inn vannprøver i utløpet og i de to innløpene til Skarvavatnet 29. august 2013. Prøvene 

ble analysert for parametrene surhet (pH), farge, alkalitet og innhold av totalt organisk karbon (TOC), 
totalt aluminium, reaktivt aluminium, illabilt aluminium, kalium, kalsium, magnesium, natrium, 

silisium, klorid, nitrat, sulfat og total fosfor. Innholdet av labilt aluminium og vannets 

syrenøytraliserende kapasitet (ANC) ble beregnet. Analysene er utført av Eurofins, avdeling Bergen. 

 

Dyreplankton 

Det ble tatt to vertikale håvtrekk med planktonhåv fra 6,5 m dyp nær innsjøens dypeste punkt. I tillegg 

ble det tatt et ca. 20 m langt horisontalt planktontrekk omtrent 10 m fra land. Håvens åpning hadde en 
diameter på 30 cm. Prøvene ble fiksert og konservert med etanol. Innholdet i prøvene ble artsbestemt, 

og for den pelagiske prøven talt opp i tellesleide under binokular lupe. Det ble tatt delprøver dersom 

prøven inneholdt svært mange individer av enkelte arter, og hele prøven ble skannet for arter med få 
individer. Tettheten i den pelagiske prøven 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.  

 

Vurderingen av hvilke arter som regnes som forsuringsfølsomme i denne rapporten tar utgangpunkt i 

faktaark over krepsdyr i ferskvann fra planktonundersøkelser i nesten 3000 lokaliteter på landsbasis, 

utarbeidet av B. Walseng & G. Halvorsen (http://www.nina.no/Temasider/Krepsdyriferskvann.aspx), 
samt en sammenstilling av artenes miljøpreferanser fra over 800 innsjøer på Vestlandet (Johnsen mfl. 

2009). For hjuldyr er Berzins & Pejler (1987) også benyttet. 

 

http://www.nina.no/Temasider/Krepsdyriferskvann.aspx
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Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 46 ørret. Fisken varierte i lengde fra 9,7 til 28,0 cm, med en 

gjennomsnittslengde på 21,7 (± 5,5) cm (tabell 3). Vekten varierte fra 10 til 221 gram, og snittvekten 
var 123 (± 64) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,05 (± 0,11), og det var ingen trend i k-

faktor med økende alder eller lengde. 

 
Tabell 3. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall 

hanner og hunner (der kjønn ble bestemt) og andel kjønnsmodne fisk for de ulike aldersgruppene av 

ørret fanget i Skarvavatnet 28. - 29. august 2013. 

 Alder 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ Totalt 
 Årsklasse 2012 2011 2010 2009 2008 2007  

Antall  6 3 9 18 9 1 46 
Lengde Snitt 11,4 14,5 19,8 25,7 24,8 24,0 21,7 
(cm) Sd 1,1 1,5 3,1 1,6 1,4 - 5,5 

Vekt Snitt 16 37 92 170 154 151 123 
(g) Sd 4 12 47 25 20 - 64 

K-faktor Snitt 1,07 1,17 1,09 1,01 1,02 1,09 1,05 
 Sd 0,12 0,03 0,08 0,09 0,16 - 0,11 

Hunner Antall 0 0 1 8 5 1 15 
 % modne* - - 0,0 62,5 60,0 0,0 46,7 

Hanner Antall 2 2 8 10 4 0 26 
 % modne* 0,0 0,0 50,0 100,0 100,0 - 33,3 

*Fem umodne individer som ikke ble kjønnsbestemt (ett- og to-åringer) er ikke inkludert. 

 

Fangsten fordelte seg på 15 hunner og 26 hanner (tabell 3), pluss fem umodne individer som ikke ble 

kjønnsbestemt. Av disse var 8 hunner og 18 hanner kjønnsmodne. De yngste kjønnsmodne fiskene var 

tre år gamle hanner og fire år gamle hunner. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var tre år for 
hanner og fire år for hunner. 

 

Det var ørret i alle garn, og fangsten varierte mellom fire og ti individer per garn. Det ble fanget 

henholdsvis seks, seks og ni ørret i det innerste, midterste og ytterste garnet i bunngarnslenken. Den 
gjennomsnittlige fangsten per bunngarnnatt var 6,6 individer, og gjennomsnittlig fangst i de fem 

garnene som stod i strandsonen var 6,2 fisk per garn. Ut fra dette ble bestanden estimert til å telle 1500 

til 2500 ørret (100 - 180 fisk/hektar). Med en snittvekt på 123 gram tilsvarer dette et sted mellom 13 
og 22 kg fisk per hektar, som er en relativt høy biomasse. Fisk yngre enn to år er imidlertid 

sannsynligvis noe underrepresentert i materialet på grunn av lav fangbarhet, slik at disse 

bestandsestimatene i hovedsak gjelder fisk på to år eller mer. 

 
Fisken fanget ved garnfisket stammet fra årsklassene fra perioden 2007 til 2012, men det tas forbehold 

om at enkelte individer kan være feilbestemt ved skjell-analyser (± 1 år). Aldersfordelingen var noe 

avvikende fra forventningen, med en sterk 2009-årsklasse, og ingen fisk eldre enn seks år (figur 4). 
2011-årsklassen virker også å være noe svakere enn de andre. Det ble ikke notert at noen av fiskene 

var fettfinneklippet eller på annen måte merket, og vekstmønsteret basert på skjell-analyser viste heller 

ikke tegn til oppvekst i klekkeri. Det antas derfor at samtlige ørret i fangsten er naturlig rekruttert i 
Skarvavatnet. 

 

RESULTATER 
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Figur 4. Alders- og lengdefordeling for ørret fanget under garnfisket i Skarvavatnet 28. - 29. august 

2013. Merk at det er noe usikkerhet knyttet til aldersbestemmelsen av enkelte individer. Prikker indikerer 

forventet aldersfordeling i en Vestlandsinnsjø over 750 moh. 

 

Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken i Skarvavatnet i 
gjennomsnitt har vokst 5,1 til 5,5 cm per år de første fire vekstsesongene (figur 5). Dette er en relativ 

god vekst for fisk i moderat høytliggende innsjøer. I femte vekstsesong har fiskene i snitt vokst 3,5 

cm, før veksten har stagnert fullstendig ved en kroppslengde på rundt 25 cm. 
 

 

 

Dyreplankton utgjorde totalt ca. 35 % av volumet av mageinnholdet til ørret fanget ved garnfisket. 

Blant disse var gelekreps (Holopedium gibberum) dominerende, mens det kun ble funnet noen få 
individer av hoppekrepsen Megacyclops gigas. Linsekreps (Eurycercus lamellatus) utgjorde ca. 5 % 

av mageinnholdet, mens overflateinsekter og vårfluelarver hver utgjorde omtrent en fjerdedel av 

volumet. I tillegg ble det funnet noen få individer av fjærmygg (larver og pupper), vannmidd og 

ertemusling. 29 av ørretene hadde hvit kjøttfarge, 17 var lys rød, mens ingen var røde i kjøttet. 
 

Elektrofiske 

Utløpsbekken fra Skarvavatnet (Skarvagroi; el-fiskestasjon 1 i figur 3) er 1-4 m bred, og renner utfor 
en foss umiddelbart nedstrøms utløpet. Fisk kan her vandre ned til et 2-300 m langt strekk med 

elveloner, men fisk som rekrutteres i dette området kan ikke vandre opp til innsjøen. Ved prøvefisket 

ble det ikke elektrofisket på selve utløpet, men i området nedstrøms fossen ble et område på ca. 200 

m² overfisket. 20 ørret på 11 til 30 cm ble fanget. 
 

Den nordligste av de to innløpsbekkene (el-fiskestasjon 2 i figur 3) er ca. 0,5 m bred og inntil 30 cm 

dyp, og har et substrat bestående av sand, grus og småstein uten begroing av betydning. Fisk kan 
vandre 40-50 m oppover bekken. Oppvekstarealet er på ca. 20-25 m², og et område på 8-10 m² nederst 

har brukbare gyteforhold. Et område på ca. 25 m² ble overfisket, og det ble fanget ni ørret, hvorav to 

årsyngel (figur 6). De resterende syv fiskene var sannsynligvis ett år gamle. 

Figur 5. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med standardavvik) 

ved fangst (blå), og tilbakeregnet 
gjennomsnittslengde ved avsluttet 

vekstsesong (rød), for ørret fanget i 

Skarvavatnet 28. - 29. august 2013. Antall 

fisk fanget i hver aldersgruppe er markert 

med siffer over grafen. 
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Den sørligste av innløpsbekkene (el-fiskestasjon 3 i figur 2) er ca. 2 m bred og inntil 20 cm dyp, og 

fisk kan vandre ca. 60 m oppover bekken. Bunnsubstratet består av grus, småstein og større stein, og 

elvebunnen er delvis tilgrodd med mose. Tilgjengelig oppvekstareal er på omtrent 50 m², og 

gytemulighetene er relativt dårlige. Et område på ca. 50 m² ble overfisket, og to årsyngel av ørret var 
eneste fangst (figur 5). 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figur 7. Fangsten i bunngarn nr. 4 (venstre) og elektrofiske i den nordligste innløpsbekken ved 

prøvefisket i Skarvavatnet 28. - 29. august 2013 (høyre). Foto: Sveinung Klyve. 

 

Vannkvalitet 

Det ble tatt vannprøver i utløpet av og i de to innløpene til Skarvavatnet 29. august 2013. I innløpene 

var vannkvaliteten med hensyn på surhet god for ørret (pH 6,1 og 6,3), men kalsiumkonsentrasjon var 

lav i det sørligste innløpet (vedleggstabell A). I utløpet var surhet og kalsiuminnhold marginal for 
ørret, og lavere enn i begge innløpene. Innholdet av labilt aluminium var høyest i det nordligste 

innløpet og utløpet, men likevel på et akseptabelt nivå for stasjonær ørret (12 µg/l). 

 

Dyreplankton 

I det pelagiske planktontrekket ble det funnet relativt høye tettheter av vannloppene Bosmina 

longispina og Holopedium gibberum, samt noen få individer av Acroperus harpae og Chydorus 

sphaericus (tabell 4). Av hoppekreps ble kun Cyclops scutifer registrert. Det ble registrert seks arter 
av hjuldyr, hvorav Kellicotta longispina var tallmessig dominerende. 

 

I det horisontale planktontrekket ble de samme artene som i det pelagiske trekket registrert. Det 
pelagiske dyreplanktonsamfunnet i Skarvavatnet har ikke endret seg vesentlig siden undersøkelsen i 

2001 (Hellen mfl. 2002). 

Figur 6. Lengdefordeling for ørret 

fanget i innløpsbekkene til Skarvavatnet 
29. august 2013. 
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Tabell 4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i den pelagiske prøven fra 

Skarvavatnet 28. august 2013.  

Dyregruppe Art/gruppe        Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Acroperus harpae 14 2 

 Bosmina longispina 16467 2533 

 Chydorus sphaericus 7 1 
 Holopedium gibberum 15703 2416 

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 2 801 431 

 Cyclopoide nauplier 10 525 1 619 
 Cyclopoide copepoditter 9 507 1 463 

Hjuldyr (Rotatoria) Collotheca sp. 2 037 313 

 Conochilus sp. 6 112 940 

 Kellicottia longispina 166 030 25 543 
 Keratella cochlearis 255 39 

 Keratella hiemalis 6 112 940 

 Polyarthra major 679 104 

Totalt  236 250 36 346 

 

Det ble ikke funnet forsuringssensitive vannlopper eller hoppekreps ved undersøkelsen i 2013. Blant 

de registrerte hjuldyrene er Keratella cochlearis svakt til moderat forsuringssensitiv; denne arten ble 

ikke funnet i innsjøen ved prøvefisket i 2001 (Hellen mfl. 2002), og var i 2013 til stede i lave tettheter. 

 

  
 

 

 

 
 

Figur 8. Oppe: Dyreplankton fanget ved håvtrekk i Skarvavatnet (venstre) og ulike årsklasser av ørret 

fanget ved elektrofiske i den nordligste innløpsbekken (høyre). Nede: Utløpsbekken fra Skarvavatnet, 

med foss som hindrer oppvandring av fisk (venstre), og gytefisk fanget ved elektrofiske i elvelonene 
nedstrøms utløpet ((høyre). Foto: Sveinung Klyve. 
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Biologisk mangfold av fisk og dyreplankton 

Skarvavatnet har i dag en middels tett bestand av noe småfallen ørret. Tilveksten er god de første 

leveårene, men veksten stagnerer ved 25 cm. Gjennomsnittsvekten er moderat til lav (123 gram), og 

det ble ved prøvefisket ikke fanget fisk over 280 gram. 
 

Resultatene av garnfiske i innsjøen og elektrofiske i innløpsbekkene i 2013 viser at ørretbestanden i 

Skarvavatnet har årviss, naturlig rekruttering. Det ble også påvist naturlig rekruttering i 2001, men i 
årene før dette bestod bestanden i hovedsak av utsatt fisk (Hellen mfl. 2002). Endringen skyldes 

sannsynligvis bedret vannkjemi i innløpsbekkene, først som følge av kalking i perioden 1996 til 2003, 

og siden som følge av en generell reduksjon i langtransportert luftforurensing til Vestlandet siden 
årtusenskiftet. 

 

Selv om naturlig rekruttering av ørret er påvist i Skarvavatnet alle år siden 2007, er det betydelige 

forskjeller i årsklassestyrke. Dette tyder på at gytesuksessen varierer mye fra år til år, hvilket er vanlig 
i høyfjellsinnsjøer hvor innfrysing av egg og korte vekstsesonger enkelte år begrenser rekrutteringen 

(se f.eks. Kambestad mfl. 2013a; 2013b). Det kan heller ikke utelukkes at forsuring fortsatt begrenser 

gytesuksessen noe enkelte år. Årsklassen fra 2009 virker å være betydelig sterkere enn de resterende 
årsklassene, mens fisk klekket i 2011 er fåtallige. Basert på fangsten ved dette prøvefisket estimeres 

gjennomsnittlig årlig rekruttering de siste seks årene til omtrent 400 individer (knapt 30 per hektar per 

år). Relativt høye andeler kjønnsmoden fisk av begge kjønn tyder på at bestanden vil respondere godt 

på år med gunstig klima, og bestanden vil derfor trolig fortsette å være middels tett i årene fremover. 
 

Det er relativt høye tettheter av planktoniske næringsdyr i Skarvavatnet, og analyser av mageprøver 

viser at ørreten beiter både på plankton, linsekreps, insekter fra overflaten og akvatiske stadier av 
insekter (pupper og larver). 

 

Forsuringssituasjon/effekter av stans i kalking 
Vannkjemiske målinger utført i 2013 tyder på at vannkvaliteten i Skarvavatnet fortsatt er marginal for 

ørret, men at de to innløpene er langt mindre preget av forsuring enn selve innsjøen. Dette var også 

tilfelle i 2001, da innløpene fortsatt ble kalket, selv om vannet i innsjøen da var betydelig mindre 

forsuret enn ved målingen i 2013 (Hellen mfl. 2002). Innholdet av labilt aluminium er moderat, og 
høyst sannsynlig ikke skadelig for stasjonær ørret. Bedret vannkjemi i gytebekkene er sannsynligvis 

forklaringen på at ørretbestanden i Skarvavatnet nå er selvrekrutternde, selv om vannkvaliteten i 

innsjøen ikke virker å være betydelig forbedret siden 1990-tallet. 
 

Ved undersøkelsen i 2013 var det ti år siden kalkingen av innløpsbekkene til Skarvavatnet ble stanset, 

og effekten av eventuelle rester av grovkalk antas derfor å være liten. Resultatene av 
fiskeundersøkelsene tyder dermed på at vannkjemien i innsjøen og dens gytebekker stort sett er god 

nok for ørret, og det vurderes som unødvendig å gjenoppta kalking i Skarvavatnet. 

 

Mulige kultiveringstiltak 
Ørreten i Skarvavatnet er i dag noe småvokst som følge av økt tetthet sammenlignet med tidligere 

undersøkelser (se Hellen mfl. 1998, 2002). Fiskens kondisjon er fortsatt brukbar, men noe dårligere 

enn tidligere. Både snitt- og maksvekt i bestanden er noe lav for å gjøre Skarvavatnet attraktivt for 
fritidsfiske, der de største fiskene normalt er mest ettertraktet. 

 

Det har blitt gjennomført mange utfiskingsprosjekter i norske innsjøer, og resultatene har variert. I 

innsjøer med rene ørretbestander har det vist seg krevende å skape stabile bestandsendringer ved 
utfisking, og en årlig utfiskingsinnsats, fortrinnsvis av småfisk, er derfor påkrevd for å oppnå ønsket 

resultat. Dersom en ønsker flere større ørret i Skarvavatnet, kan en trolig få dette til ved å redusere 

tettheten av småfisk i strandsonen. Dersom en ved uttak av 1+ og 2+ reduserer årlig rekruttering til ca. 

DISKUSJON 
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10 fisk per hektar, vil en trolig få fisk som er attraktiv for fritidsfiske. For å redusere tettheten til dette 

nivået må en trolig ta ut rundt 1000 fisk det første året, og deretter ca. 250 småfisk årlig. Årlig uttak 

kan justeres underveis i takt med responsen i bestanden. Effektive maskevidder for uttak av ørret vil 

være 12- 16 mm. 
 

Om en setter tilstrekkelig antall garn kan en erfaren fisker utføre denne utfiskingen med én natt per år 

som innsats, med forbehold om noe større innsats første år. I tillegg må en påregne større innsats (flere 
garn eller flere netter) når bestandstettheten blir lavere. Uansett vil det kreve en årlig innsats av et visst 

omfang for å nå en målsetting om stor, fin fisk i en innsjø der det naturlig er god rekruttering. Det 

understrekes at bestanden raskt vil bli tettere igjen om utfiskingen opphører. 
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Skarvavatnet er vurdert med utgangspunkt i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (VF 2006) og 

Veileder 02:2013, Klassifisering av miljøtilstand i vann. Det er foretatt en vurdering av økologisk 

tilstand for fiskesamfunnet i forhold til forventet naturtilstand, og en vurdering av 

forsuringspåvirkning på fisk som kvalitetselement.  
 

Gjeldende klassifisering 

Skarvavatnet er per 6. mai 2014 ikke klassifisert eller vurdert i Vann-nett (http://vann-nett.no). Basert 
på størrelse og vannkjemiske data innhentet ved prøvefisket i 2013 og tidligere (se Hellen mfl. 2002), 

vurderes det at innsjøen bør klassifiseres som en liten, svært kalkfattig og svært klar innsjø (Veileder 

02:2013). 
 

Referansetilstand og bestandsnedgang 

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

vannforskriften (Veileder 02:2013). 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 

der arter ble introdusert til en vannforekomst før 1900 behandles disse som en “naturlig forekomst”, 

mens fisk introdusert etter 1900 behandles som en påvirkningsfaktor (Veileder 02:2013). 
 

Det regnes som sannsynlig at ørret ble introdusert til Skarvavatnet før 1900. For innsjøer med naturlig 

forekomst av ørret (innført før 1900) gjøres det i henhold til Veileder 02:2013 en ekspertvurdering av 

referansetilstanden for bestanden. Ettersom det ikke foreligger pålitelige data for bestandsstatus før 
prøvefisket i 1996, 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 (utsatt fisk ekskluderes). 
 

For Skarvavatnet vurderes det at dagens fisketetthet er som forventet eller bedre for en 

Vestlandsinnsjø ca. 750 meter over havet. Naturlig rekruttering har de siste syv årene vært årviss, 
hvilket ikke var tilfelle på 1990-tallet (Hellen mfl. 1998; 2002). Årsklassestyrken er noe variabel, 

hvilket er å forvente ettersom klimatiske forhold normalt er avgjørende for rekrutteringen i innsjøer 

såpass høyt til fjells. I sum vurderes det derfor at ørretbestanden i Skarvavatnet er ubetydelig eller ikke 

redusert i forhold til naturtilstanden.  
 

Forsuring som påvirkningsfaktor 

Vurdert i forhold til forsuring som påvirkningsfaktor, er fangst per garninnsats (CPUE) en parameter 
som brukes til å vurdere økologisk tilstand. Tilstanden må sees i sammenheng med oppvekstratio 

(OR), som er forholdet mellom innsjøareal og gyte- og oppvekstareal. I klassifiseringsveilederen 

(Veileder 02:2013) er det skilt mellom innsjøer med OR over 50, mellom 25 og 50 og under 25. 
Skarvavatnet har et estimert samlet gyte- og oppvekstareale på mindre enn 100 m², og innsjøens areal 

er 14 hektar. Dette gir en oppvekstratio på ≤ 7. Fangstutbyttet (CPUE) ved garnfisket i Skarvavatnet 

var 14,6 ørret pr. 100 m² garnflate per garnnatt, og dette tilsvarer tilstandsklasse “svært god” for 

ørretbestanden (tabell 5). 
 

Vannkjemi er ofte brukt som støtteparameter for denne vurderingen. Det er tatt en rekke 

vannkvalitetsmålinger i Skarvavatnet siden midt på 1990-tallet, men prøven tatt i utløpet i 2013 er her 
vektlagt. For surhet (pH) og konsentrasjon av labilt aluminium hadde innsjøen “moderat” status, mens 

den for syrenøytraliserende kapasitet (ANC) har “god” status. 

 

Økologisk tilstand - fisk 
Det er foretatt en samlet vurdering av økologisk tilstand for ørretbestanden i Skarvavatnet, der 

parametrene bestandsnedgang og CPUE er ilagt mest vekt. Basert på verdiene som er oppgitt i tabell 5 

er økologisk tilstand for ørret vurdert å være “god”. 

STATUS I HENHOLD TIL VANNFORSKRIFTEN 

http://vann-nett.no/saksbehandler/
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Forklaringsnøkkel til fargekoder i tabell 5 

Svært god God Moderat Dårlig Meget dårlig 
 

 

Tabell 5. Økologisk status for ørretbestanden i Skarvavatnet høsten 2013, basert på 

forsuringsparametrene surhet (pH), labilt aluminium, ANC og fangst av naturlig rekruttert ørret per 
garninnsats (CPUE), samt en vurdering av bestandsnedgang i forhold til naturtilstanden. 

Surhet 

(pH) 

Labilt Al 

(µg/l) 

ANC 

(µekv/l) 
CPUE 

Bestandsnedgang 

(%) 

Økologisk 

tilstand ørret 

5,3 12 5,4 14,6 0-10 God 
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Vedleggstabell A. Vannkvalitet målt i utløpet av og i de to innløpene til Skarvavatnet 29. august 2013. Nummer i parantes bak hvert prøvepunkt viser til 

plassering angitt i figur 3. 

Prøvepunkt Farge Surhet Alkalitet Ca Mg Na K Si Cl Nitrat Sulfat Tot. Al Reakt. Al Ill. AL Lab. AL TOC Tot P ANC 

 mg Pt/l pH mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l μg/l µekv/l 

Utløp (1) 14 5,3 0,021 0,15 0,081 0,47 0,1 0,12 0,7 50 0,4 38 22 10 12 1,6 2,9 5,4 

Innløp (2) 13 6,3 0,033 0,61 0,15 1,2 0,1 0,64 1,4 50 0,73 39 21 8,6 12,4 1,6 <2 39,1 

Innløp (3) 10 6,1 0,01 0,21 0,066 0,53 0,1 0,17 0,7 40 0,4 24 11 <8 0-11 1,2 4 10,5 
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