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Rådgivende Biologer AS ble i mai 2014 tildelt oppdraget med å prøvefiske fem innsjøer for 

Kvinnherad Energi AS. Innsjøene ligger i Hattebergvassdraget, og er alle påvirket av 

vassdragsregulering. Undersøkelsene er utført etter pålegg fra fylkesmannen i Hordaland. 
 

Hensikten med oppdraget var å: 

 Oppdatere bestandsstatus for fiskebestandene 

 Vurdere reguleringseffekter 

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

rekruttering av ungfisk 

 Klassifisere innsjøene i henhold til vannforskriften 

 

 

Feltarbeidet ble utført av cand.scient. Bjart Are Hellen og M.Sc. Marius Kambestad. Cand.scient. 

Erling Brekke har analysert plankton- og mageprøvene, og alders- og vekstanalyser er utført av 

cand.scient. Kurt Urdal, cand.real Harald Sægrov og Marius Kambestad. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Kvinnherad Energi AS for lån av hytte og båt. Takk også til Stig 
Klette for hjelp og tilrettelegging i forbindelse med feltarbeid og til Tore Johannes Hatteberg for lån av 

støl ved Stølsvatnet. Takk til Øystein Skåla for informasjon om fiskeutsettinger. Kvinnherad Energi 

AS v/ Kjell Enes takkes for oppdraget.  

 

Bergen, 26. mai 2015 
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KAMBESTAD, M., B.A. HELLEN & E. BREKKE 2015. Fiskeundersøkelser i fem innsjøer i 

Hattebergvassdraget i 2014. Rådgivende Biologer AS, rapport 2076, 49 sider, ISBN 978-82-8308-

176-3.  

  

Rådgivende Biologer AS prøvefisket i august 2014 fem innsjøer i Hattebergvassdraget i Kvinnherad 

kommune (tabell 1). Innsjøene ligger mellom 604 og 772 moh., og to av dem er regulert (tabell 2). 

 

Tabell 1. Oversikt over de fem innsjøene som ble prøvefisket i Hattebergvassdraget i august 2014. 

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

Svartavatnet  1493 045.4D 339543 6651894 1214-1 
Øyravatnet 22002 045.4C3 338866 6652343 1214-1 
Stølsvatnet  22005 045.4C3 338500 6652183 1214-1 
Isorvatnet  23124 045.4C3 337867 6651776 1214-1 
Prestavatnet 1495 045.4C1 337308 6651515 1214-1 

 

Svartavatnet og Prestavatnet er reguleringsmagasiner for Muradalen kraftverk i Muradalen. 

Reguleringshøyden i begge magasinene er 3,5 m. Mellom disse innsjøene ligger Øyravatnet, 

Stølsvatnet og Isorvatnet, som ikke er regulert, men som har tidsforskyving i gjennomstrømning på 
grunn av reguleringen av Svartavatnet. Ingen av innsjøene har fått fraført eller tilført nedbørfelt. 
 

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

prøvefisket i Hattebergvassdraget i august 2014. 

Innsjø Areal v/ HRV 

(km²) 

Strandlinje 

v/HRV (m) 

Nedbørfelt 

(km²) 

Nedbørfelt 

endring (%) 

Hoh. 

(m) 

Regulerings 

høyde (m) 

Svartavatnet  1,36 5200 8,5 0,0 768,8-772,3 3,5 
Øyravatnet 0,31 2300 13,7   0,0* 632 0,0 

Stølsvatnet  0,08 1200 14,8   0,0* 630 0,0 
Isorvatnet  0,05 1500 15,5   0,0* 621 0,0 
Prestavatnet 0,34 2800 22,2 0,0 603,7-607,2 3,5 

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

 

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

elektrofiske. Det ble også samlet inn dyreplankton og tatt vannprøver. Det er foretatt en vurdering av 

status for ørretbestandene og eventuelle behov for fiskeutsettinger eller andre kompensasjonstiltak. 
 

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

bestandsstørrelse, biomasse og antall fisk per meter strandlinje i de undersøkte innsjøene. I 
Prestavatnet kommer en betydelig pelagisk bestandskomponent i tillegg. 

Parameter/ 

Innsjø 

Fangst per 

bunngarnnatt 

Bestandsestimat 

(totalt antall fisk) 

Biomasse 

(kg fisk/ha) 

Fisk per m 

strandlinje 

Svartavatnet  2,9 1500 2,5 0,3 

Øyravatnet 11,6 2500 8,0 1,1 
Stølsvatnet  8,5 1000 10,1 0,8 

Isorvatnet  11,2 1700 24,9 1,1 

Prestavatnet 8,2 2300 5,4 0,8 

 

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

minst 30 cm. Det er gode gyteforhold og store gyte- og oppvekstarealer i innløpselven i øst, og 

mesteparten av gyteområdene er tilgjengelige ved alle vannstander i magasinet. Flere aldersgrupper 
virker å mangle i innsjøen, blant annet årsklassen fra 2014. Årsaken til dette er trolig variabel 

vannkvalitet, men ytterligere vannprøvetaking vil være nødvendig for å påvise dette med sikkerhet.  

 SAMMENDRAG 
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Bestanden har uansett vært selvrekrutterende i flere tiår. Reguleringen av innsjøen har ikke medført 

betydelige endringer i bestandsstatus for ørret, og økologisk tilstand for fisk i henhold til 

vannforskriften vurderes å være god. Det anbefales ikke å sette ut fisk eller å utføre andre 
kompensasjonstiltak i innsjøen. 

 

Øyravatnet har en middels tett til tett bestand av relativt småfallen ørret, og fiskens vekst stagnerer 
ved ca. 25 cm. Det er svært gode gyteforhold i innløpselven fra Bjørndalen, og fisken ser ut til å ha 

årviss gytesuksess. Bestandsstatus for ørreten i Øyravatnet vurderes i sum å være god og stabil, og 

ikke avvikende fra forventningen uten vassdragsregulering. Økologisk tilstand for fisk i henhold til 

vannforskriften vurderes å være svært god, og det anbefales ikke å sette ut fisk eller å utføre andre 
kompensasjonstiltak i innsjøen. 

 

Stølsvatnet har en middels tett bestand av relativt småfallen ørret, og fiskens vekst stagnerer ved ca. 
25 cm. Det er dårlige gyteforhold i innløpselven fra Øyravatnet, men gode gyteforhold i et lite innløp 

fra nord og i utløpsosen. Alle forventede årsklasser er til stede i innsjøen. Bestandsstatus for ørreten i 

Stølsvatnet vurderes å være god og stabil, og ikke nevneverdig påvirket av vassdragsreguleringen. 
Økologisk tilstand for fisk i henhold til vannforskriften vurderes å være svært god, og det anbefales 

ikke å sette ut fisk eller å utføre andre kompensasjonstiltak i innsjøen. 

 

Isorvatnet har en middels tett til tett bestand av relativt småfallen ørret, og fiskens vekst stagnerer ved 
ca. 25 cm. Det er dårlige gyteforhold både i innløpet og utløpet, men elvearealet er stort sammenlignet 

med innsjøens størrelse, og alle forventede årsklasser er til stede i innsjøen. Bestandsstatus for ørreten 

i Isorvatnet vurderes å være god og stabil, og ikke nevneverdig påvirket av vassdragsreguleringen. 
Økologisk tilstand for fisk i henhold til vannforskriften vurderes å være svært god, og det anbefales 

ikke å sette ut fisk eller å utføre andre kompensasjonstiltak i innsjøen. 

 

Prestavatnet har en middels tett bestand av relativt småfallen ørret, og fisken vokser til den blir ca. 25 
cm. Det er dårlige gyteforhold i innløpet fra Isorvatnet, og brukbare gyteforhold i innløpet fra 

Geitabudalsvatnet. Tilgjengelig gyteareal er noe redusert som følge av oppdemming, men mesteparten 

av dagens gyteområder er tilgjengelige ved alle vannstander i magasinet. Alle forventede årsklasser er 
til stede i innsjøen, og bestanden er selvrekrutterende. Reguleringen av innsjøen har ikke medført 

betydelige endringer i bestandsstatus for ørret, og økologisk tilstand for fisk i henhold til 

vannforskriften vurderes å være god. Det anbefales ikke å sette ut fisk eller å utføre andre 
kompensasjonstiltak i innsjøen. 
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Oppdemming av innsjøer til vannkraftsformål har foregått i Norge i flere hundre år. Storskala 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

innsjøer (Brabrand 2010). 

 

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

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

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

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

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

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

manipulere ørretbestandene ved tilpassing av magasinets vannstand i oppvandringsperioden for 

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

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

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

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

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

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

oversikt over fiskens næringstilgang. Invertebratfaunaen og invertebratfaunaens tilgjengelighet i en 

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

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

kan derfor være avgjørende for forekomsten av invertebrater i mageprøvene. 
 

Et av formålene med prøvefiske i innsjøer påvirket av regulering 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 og vannforskriften (VF 2006) 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 

vannforskriften, og ønsket om å tilby en attraktiv bestand til fritidsfiskere. Det er viktig å være bevisst 
på dette dilemmaet ved vurderinger rundt tiltak i reguleringspåvirkede innsjøer. 

 INNLEDNING 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/tema/fornybar-energi/Produksjon-av-elektrisitet.html?id=440487
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Hattebergvassdraget (045.4Z) ligger i Kvinnherad kommune i Hordaland. Hattebergselva har et 

nedbørfelt på 36,5 km², og ca. 500 m fra utløpet i sjøen renner elven sammen med Melselva. Deler av 

fallet fra Prestavatnet til Muradalen har siden 1920 vært utnyttet til elektrisitetsproduksjon, og dagens 

kraftverk (Muradalen kraftverk) ble bygget i 2011. Dette kraftverket har én Francis-turbin og én Pelton-

turbin, med en ytelse på 5 MW og en årsproduksjon på 24 GWh (http://kraft.kvinnherad-energi.no). 

Anlegget eies og driftes av Kvinnherad Energi AS. 
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http://kraft.kvinnherad-energi.no/no/nyhende/12/
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Svartavatnet og Prestavatnet er reguleringsmagasiner for Muradalen kraftverk, og har begge siden 1920 

hatt en reguleringshøyde på 3,5 m (Miljøverndepartementet 1990). Mellom disse ligger Øyravatnet, 

Stølsvatnet og Isorvatnet, som ikke er regulerte. Disse innsjøene er likevel påvirket av regulering, ved at 

tilsiget i stor grad samvarierer med styrt slipp av vann fra Svartavatnet. Elven mellom Svartavatnet og 

Øyravatnet tørrlegges ved stenging av luken i utløpet av Svartavatnet. Ingen av de nevnte innsjøene har 

fått fraført eller tilført deler av sine nedbørfelt, og gjennomsnittlig tilsig og gjennomstrømming er 

dermed som i naturtilstanden. 

 

Fiske og fiskeutsettinger 

Omfanget av fritidsfiske i de aktuelle innsjøene er ikke kjent, men samtlige er relativt lett tilgjengelige 
via tursti fra Muradalen. Spesielt i Prestavatnet, Stølsvatnet og Øyravatnet ligger forholdene godt til 

rette for fritidsfiske fra land. Ved Svartavatnet og Isorvatnet er terrenget en del brattere, men det er 

fortsatt uproblematisk å fiske langs deler av disse innsjøene. 

 

I Svartavatnet ble det frem til rundt 1970 satt ut ørret minst to-tre ganger (Miljøverndepartementet 

1990). Siste gang det ble satt ut fisk i Svartavatnet skal ha vært rundt første halvdel av 1980-tallet, 

(Øysten Skaala, pers. medd.), og vi er ikke kjent med at det har foregått utsettinger etter dette. 

 

Vannkvalitet 

Forsuring har vært et betydelig problem i mange vassdrag i Kvinnherad, men vannkjemien har 
generelt bedret seg i takt med en reduksjon i langtransportert forurensing (se for eksempel Direktoratet 

for naturforvaltning 2012). Surhetstilstanden i øvre del av Hattebergvassdraget, inkludert nedbørfeltet 

til Prestavatnet, Isorvatnet, Stølsvatnet, Øyravatnet og Svartavatnet, ble i 1994-5 karakterisert som 
variabel (Johnsen mfl. 1996), men det er såvidt oss bekjent ikke målt pH lavere enn 5,27 noe sted i 

vassdraget (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no). 
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Garnfiske  

Prøvefisket ble gjennomført med seksjonerte fleromfarsgarn (“nordisk standard”). Hvert bunngarn er 
30 m langt og 1,5 m dypt, og er satt sammen av 12 like lange seksjoner med forskjellige maskevidder. 

Maskeviddene som er benyttet i hvert garn er: 5,0 - 6,3 - 8,0 - 10,0 - 12,5 - 16,0 - 19,5 - 24,0 - 29,0 - 

35,0 - 43,0 og 55,0 mm. Hvert flytegarn er 45 m langt og 5 m dypt, og er satt sammen av 9 like lange 
seksjoner (5 m) med maskeviddene 8,0 - 10,0 - 12,5 - 16,0 - 19,5 - 24,0 - 29,0 - 35,0 og 43,0 mm. 

Fangstinnsatsen ble tilpasset areal og antatt bestandstetthet i innsjøene, og antall bunngarn benyttet 

varierte mellom 6 og 12 i den enkelte innsjø. Flytegarn ble benyttet i de tre største innsjøene 

(Svartavatnet, Øyravatnet og Prestavatnet). 

 

 

Figur 2. Trekking av bunngarn i Svartavatnet 26. august 2014. 

 

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 hjelp av 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.  

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

land, 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 % for 

estimatene (Rådgivende Biologer AS, upubl. data). 

 

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. Det gjøres oppmerksom på at usikkerheten i 

aldersfastsettelse øker med økende fiskealder, spesielt for vekststagnert fisk. I denne undersøkelsen 

vurderes fastsatt alder å være svært sikker for fisk på inntil 4 år, noe usikker (± 1 år) for fisk på 5-7 år 
og betydelig usikker for eldre fisk. Fisk ≥ 7 år er derfor slått sammen til én gruppe ved presentasjon av 

aldersfordeling og vekstkurver for de ulike bestandene. 

 

Dyreplankton 
Det ble tatt to vertikale håvtrekk med planktonhåv i hver av innsjøene. Dypet prøvene ble tatt fra er 

beskrevet for hver innsjø. Planktonhåven hadde en diameter på 30 cm og maskevidde på 60 µm. 

Prøvene ble fiksert og konservert med etanol. Innholdet i prøvene ble artsbestemt og talt opp i 
tellesleide under binokular lupe. Det ble tatt delprøver dersom prøven inneholdt svært mange 

individer, og hele prøven ble skannet for arter med få individer. Arter som ikke sikkert kunne 

artsbestemmes under lupe ble preparert med melkesyre på objektglass og bestemt under mikroskop. 
Tettheten er beregnet og oppgitt som dyr/m² og dyr/m³. 

 

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. 

 

Vannkvalitet 

Det ble gjort analyser av vannkvaliteten ved innsamling av vannprøver fra utløpet av Svartavatnet og 
Prestavatnet. Disse prøvene ble analysert for parameterne fargetall, surhet (pH), alkalitet og innhold av 

kalsium, magnesium, natrium, kalium, silisium, klorid, nitrat, totalt organisk karbon (TOC), totalt 

aluminium, reaktivt alumium og illabilt aluminium. Innholdet av labilt aluminium og 

syrenøytraliserende kapasitet (ANC) ble beregnet. I tillegg ble det samlet inn vannprøver i de største 
innløpene til Svartavatnet, Øyravatnet og Prestavatnet og fra utløpet av Isorvatnet, og disse prøvene 

ble analysert for parameterne fargetall, surhet og kalsiuminnhold. Vannkvalitetsanalysene er utført av 

Eurofins, avdeling Bergen. 
 

Siktedyp 

Siktedypet ble målt med secchi-skive fra båt sentralt i hver innsjø. Temperatur ble målt i overflaten av 

de fleste innsjøene og de viktigste gytebekkene, og ledningsevnen ble målt i de samme bekkene. 

 

http://www.nina.no/Temasider/Krepsdyriferskvann.aspx
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1 SVARTAVATNET 
 

INNSJØEN 

Svartavatnet (innsjø nr. 1493) ligger 768,8 moh. ved LRV og 772,3 moh. ved HRV, som gir en 
reguleringshøyde på 3,5 m. Vannstanden reguleres inntil 2,5 m over og 1,0 m under opprinnelig 

normalvannstand. Maks- og middeldypet er oppgitt å være henholdsvis 169 og 84 m (http://vann-

nett.no). Innsjøen har et areal på 1,36 km², og en strandlinje på ca. 5,2 km. Innsjøen tappes gjennom en 

luke i demningen i vest, og vannet slippes inn i utløpets opprinnelige elveløp ca. 50 m nedstrøms 
innsjøen (figur 3 og 5). Nedbørfeltet er på 8,5 km², og er ikke endret ved regulering. 

 

 

Figur 3. Svartavatnet sett fra vest 25. august 2014. 

 

Svartavatnet ble også prøvefisket i juli 1981 (referert av Miljøverndepartementet 1990). Det skal ha 

blitt fanget stor ørret av fin kvalitet i innsjøen. Gyteforholdene ble beskrevet som sparsomme, men 

naturlig rekruttering foregikk i alle fall enkelte år. 
 

I perioden juni 2011 til juli 2014 varierte vannstanden i magasinet mellom 768,8 og 772,8 moh. (figur 

4). Vannstanden har normalt vært nær LRV i april-mai, og mer varierende resten av året. I 
oppvandrings- og gyteperioden for ørret (antatt å være ca. 15. september til 25. oktober) lå 

vannstanden tett opptil HRV i 2011 og 2012, mens den lå nær LRV i gytetiden i 2013. 

 

 RESULTATER OG DISKUSJON 

http://vann-nett.no/saksbehandler/
http://vann-nett.no/saksbehandler/
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Figur 4. Vannstand i Svartavatnet i perioden 22. juni 2011 til 31. juli 2014. Forventet oppvandrings- og 

gyteperiode for ørret (15. september til 25. oktober) er markert med oransje.  

 

METODER 

Innsjøen ble garnfisket 25. - 26. august 2014 med seks enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-

22 m, og to bunngarnslenker á tre garn i dybdeintervallene 0-45 m (garn 1a-c) og 0-41 m (garn 7a-c). I 
tillegg ble det satt ett flytegarn på 0-5 m dyp (figur 5). De to løpene til innløpsbekken i øst ble 

elektrofisket, og det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 33 m dyp. Det var pent vær og lite vind 

under prøvefisket, og vannstanden var ca. 2 m under HRV. Siktedypet var 14,5 m, og temperaturen i 

overflaten var 10 °C. 
 

 
 

Figur 5. Kart over Svartavatnet, med avmerking av innløpsbekker og utløp (piler), elektrofiskestasjoner 

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

Demningen i utløpet er markert med tykk, sort strek. 
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RESULTAT 

 

Garnfiske 
Under garnfisket ble det fanget 23 ørret. Fisken varierte i lengde fra 19,8 til 36,3 cm, med en 

gjennomsnittslengde på 26,5 cm (tabell 4). Vekten varierte fra 84 til 550 gram, og snittvekten var 226 

gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,12, og det var ingen betydelig forskjell i k-faktor 
mellom de ulike årsklassene. 

 

Fangsten fordelte seg på 13 hanner og 10 hunner. Av disse var 12 hanner kjønnsmodne, og 3 av disse 

hadde også gytt tidligere. Den yngste hannen (en treåring) var kjønnsmoden, og gjennomsnittlig alder 
ved kjønnsmodning virker dermed å være ca. tre år for hannene i bestanden. Ingen hunner var modne, 

og alder ved kjønnsmodning kan dermed ikke bestemmes. 

 
Syv ørret hadde rød kjøttfarge, åtte hadde lyserød farge og åtte var hvite i kjøttet. Kjøttfargen ble 

generelt rødere med økende fiskestørrelse. 

 
Tabell 4. 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 Svartavatnet 

25. - 26. august 2014. 

 Alder 3+ 4+ 5+ Totalt 

 Årsklasse 2011 2010 2009  

Antall  5 16 2 23 

Lengde Snitt 23,0 26,7 33,6 26,5 

(cm) Sd 2,6 3,8 3,8 4,4 

Vekt Snitt 141 225 449 226 

(g) Sd 52 99 143 119 

K-faktor Snitt 1,12 1,11 1,16 1,12 

 Sd 0,09 0,05 0,02 0,06 

Hunner Antall 4 5 1 10 

 % modne 0 0 0 0 

Hanner Antall 1 11 1 13 

 % modne 100 90,9 100 92,3 

 

Det var fisk i 7 av de 12 bunngarnene, og ingen garn hadde mer enn syv ørret. De fire dypeste garnene 

i lenkene (garn 1b, 1c, 7b og 7c) var tomme, og det ble heller ikke fanget fisk i flytegarnet. Den 
gjennomsnittlige fangsten per bunngarnnatt var 1,9 individer. Gjennomsnittlig fangst i de åtte garnene 

som stod i strandsonen var 2,9 fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden estimert å være omtrent 

1500 ørret. Med en snittvekt på 226 gram tilsvarer dette 2,5 kg fisk per hektar, som er en relativt lav 

biomasse. 
 

 
 

Figur 6. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Svartavatnet 25. - 26. august 
2014. 
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Aldersfordelingen for ørreten i Svartavatnet viser at fisken stammet fra årsklassene fra perioden 2009 

til 2011 (figur 6). Årsklassen klekket i 2010 (4+) var den klart sterkeste, og utgjorde 70 % av total 

fangst. Det er lite usikkerhet rundt aldersbestemmelsen av fiskene fra denne innsjøen, og resultatene 

tyder dermed på at årsklasser fra 2008 og tidligere mangler eller er svært svake. Årsklassene fra 2012 
til 2014 var heller ikke til stede i garnfangsten. 

 

Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken i Svartavatnet i 
gjennomsnitt har vokst rundt fire cm første vekstsesong (figur 7). Veksthastigheten har deretter økt 

gradvis år for år, med en topp på 7,4 cm i fjerde vekstsesong. Det er ingen tegn på vekststagnasjon, og 

i sjette leveår (som 5+) har fisken i snitt vokst 6,5 cm. 
 

 
 

 
Det ble tatt mageprøver av 15 av fiskene som ble fanget i garn. Vannloppen Bythotrephes longimanus 

utgjorde omtrent halvparten av totalvolumet, men det ble ikke funnet andre arter av dyreplankton i 

magene. Vårfluelarver utgjorde ca. 40 % av mageinnholdet, mens overflateinsekter utgjorde de 

resterende 10 %. Ingen av fiskene hadde synlige innvollsparasitter. 
 

Elektrofiske 

Kun én av innløpene til Svartavatnet ble ved feltundersøkelsen 25. - 26. august 2014 vurdert som en 
potensiell gytebekk og undersøkt med elektrofiskeapparat. Andre bekker er enten for bratte for 

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

usikker vanntilførsel. Utløpet er demmet opp, og dermed ikke tilgjengelig for gyting. 
 

Elven i øst (stasjon 1 i figur 5) deler seg i to løp nederst. Sideløpet i vest er ca. 70 m langt, rundt 2 m 

bredt og inntil 30 cm dypt. Substratet består av grus og stein, med flotte gyteforhold for ørret under 

HRV, og brukbare til gode ovenfor. Mesteparten av bekkens areal ble overfisket, men det ble kun 
fanget én ørret. Denne var 18 cm lang, og ble fanget i en kulp omtrent ved HRV. Temperaturen i 

bekken var 11,7 °C på undersøkelsestidspunktet, og ledningsevnen var 5,5 µS/cm. 

 
Elvens hovedløp er 5-6 m bredt og inntil 40 cm dypt. Elven er noe stri, men har brukbare gyteforhold. 

Substratet består av stein med litt småstein og grus. Det er mulig at fisk kan vandre opp til en foss ca. 

350 m oppstrøms utløpet, men øvre halvdel av elven er bratt og vanskelig tilgjengelig. Et relativt stort 

område i elven ble elektrofisket, men det ble kun fanget to ørret på 17 og 19,5 cm (figur 8). Disse ble 
fanget ovenfor punktet der elven deler seg i to. Nedenfor skillet ble det ikke fanget fisk i det østre 

løpet, men det ble observert én ørret på ca. 10 cm (sannsynligvis en 1+ eller 2+). 

 
Strandsonen utenfor innløpselven er langgrunn, og oppvandring er derfor uproblematisk ved alle 

vannstander mellom LRV og HRV, både i hovedløpet og sideløpet. 

 

Figur 7. Vekstkurve basert på 
gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet vekstsesong 

(blå), og tilbakeregnet 

gjennomsnittslengde ved avsluttet 
vekstsesong (rød) for ørret fanget i 

Svartavatnet 25. - 26. august 2014. 

Antall fisk fanget i hver aldersgruppe er 
markert med siffer under grafen. 
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A) Vestre løp under HRV 

 

B) Vestre løp over HRV 

 
 C) Østre løp 

 
 

Vannkvalitet 
Vannprøven tatt nær utløpet av Svartavatnet 25. august hadde en surhet på pH 5,6, 

kalksiumkonsentrasjon på 0,25 mg/l og konsentrasjon av labilt aluminium på 4 µg/l. Beregnet ANC 

var svært lav (-124,2 µekv/l) på grunn av relativt høye konsentrasjoner av sulfat, klorid og nitrat 

sammenlignet med magnesium, natrium og kalium (vedleggstabell A). Spesielt sulfatkonsentrasjonen 
var uvanlig høy, og resultatene må derfor tolkes noe forsiktig i tilfelle feilmåling. Det var imidlertid 

også høyere konsentrasjon av både klorid og nitrat enn i utløpet av Prestavatnet (se vedleggstabell A), 

og dette tyder på at ANC var reelt lav (betydelig mindre enn null) i Svartavatnet på 
undersøkelsestidspunktet. Det ble ikke registrert unormale verdier av andre målte parametere. 

 

Figur 9. Innløpet til Svartavatnet. A) 
Elektrofiske i vestre sideløp 25. august 

2014. B) Vestre sideløp ovenfor HRV. C) 

Elektrofiske i østre løp, ovenfor HRV. 
 

Figur 8. Lengdefordeling for ørret 
fanget ved elektrofiske i innløpet til 

Svartavatnet (stasjon 1 i figur 5) 25. 

august 2014. 
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ANC betydelig lavere enn null kan tyde på at det har forekommet en sjøsaltepisode i nedbørfeltet til 

Svartavatnet. Slike episoder forekommer imidlertid normalt ved kraftig vind fra havet, og det er derfor 

ikke sannsynlig at dette forekom i løpet av sommeren 2014, som var preget av rolige værforhold og 

langvarig høytrykk. Svartavatnet har samtidig et stort vannvolum sammenlignet med størrelsen på 
nedbørfeltet, og en sjøsaltepisode vil derfor kunne være målbar i innsjøen i relativt lang tid. 

Konsentrasjonen av labilt aluminium var lav på undersøkelsestidspunktet, noe som tyder på at 

negative virkninger en eventuell sjøsaltepisode kan ha hatt på ørreten i innsjøen sannsynligvis var 
overstått på undersøkelsestidspunktet.  

 

I innløpet i øst ble det målt en surhet på pH 5,7 og en kalsiumkonsentrasjon på 0,17 mg/l. Dette 
bekrefter inntrykket av at vannkvaliteten i Svartavatnet er marginal for ørret. Surheten målt i 2014 

indikerer en svak forbedring siden høsten 1994 og våren 1995, da det ble målt pH på henholdsvis 5,29 

og 5,56 i innløpet og 5,41 og 5,32 i utløpet (Johnsen mfl. 1996). 

 

Dyreplankton 

Dyreplanktonsamfunnet i Svartavatnet virker å være relativt artsfattig. I planktontrekket ble det funnet 

moderate tettheter av Bosmina longispina og gelékreps (Holopedium gibberum), men det ble også 
påvist ett eksemplar av den store vannloppen Bytotrephes longimanus i planktontrekket. Denne arten 

er svært attraktiv som bytte for fisk, og var også godt representert i magene til ørret fanget i innsjøen 

(se over). Av hoppekreps ble voksne Cyclops scutifer funnet i moderate tettheter, og i tillegg ble det 
funnet en del nauplier og copepoditter (ungstadier av hoppekreps). Av hjuldyr var det høyest tetthet av 

artene Polyarthra major og Kellicotta longispina, og minst åtte arter av hjuldyr var til stede i prøven 

(tabell 5). 

 
Ingen av de registrerte dyreplanktonartene er spesielt forsuringsfølsomme eller forsuringstolerante. 

Det er derfor vanskelig å si noe sikkert om forsuringssituasjonen i Svartavatnet ut fra diversiteten av 

dyreplankton, men planktonsamfunnet generelt kan indikere at innsjøen er noe forsuret.  
 

Tabell 5. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Svartavatnet 25. august 2014.  

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 2971 90 
 Bythotrephes longimanus 7 0 

 Holopedium gibberum 1952 59 

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 3 989 121 

 cyclopoide nauplier 40 744 1 235 
 cyclopoide copepoditter 110 008 3 334 

Hjuldyr (Rotatoria) Ascomorpha ecaudis 85 3 

 Bdelloidea 85 3 

 Collotheca spp. 24 446 741 
 Conochilus sp. 30 558 926 

 Kellicottia longispina 289 280 8 766 

 Keratella hiemalis 71 301 2 161 
 Polyarthra major 364 656 11 050 

 Polyarthra remata 20 372 617 

Totalt  960 454 29 105 

 
 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

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

gjennomsnittsstørrelse. Den årlige tilveksten er god, og fisken vokser til den blir minst 30 cm, uten 

tydelig vekststagnasjon. Bestanden fremstår derfor i dag som attraktiv for fritidsfiske. 
 

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

høyfjellsinnsjøene på Vestlandet. Vannloppen Bythotrephes longimanus utgjør likevel en stor del av 
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dietten, og generelt tyder fiskens vekst og kondisjon på at næringsgrunnlaget i innsjøen er bra i forhold 

til tettheten av ørret. 

 

Det er gode gyteforhold i innløpselven i øst, med store arealer tilgjengelig for gyting og oppvekst. Det 
ser likevel ikke ut til å ha forekommet naturlig rekruttering her i 2014, og kanskje heller ikke i 2013. I 

tillegg manglet årsklasser fra 2008 og tidligere i garnfangsten, selv om flere av disse var til stede i 

samtlige innsjøer lenger nedover i vassdraget. Sviktende rekruttering har dermed medført at omtrent 
halvparten av de forventede årsklassene i Svartavatnet er fraværende eller svært svake, og dette er 

sannsynligvis den viktigste årsaken til at bestanden ikke er for tett i forhold til næringsgrunnlaget. 

 
Årsaken til sviktende rekruttering enkelte år er ikke åpenbar, men to muligheter peker seg ut. 

Klimatiske forhold slår ofte ut årsklasser av ørret i høyfjellet på Vestlandet (se f.eks. Kambestad mfl. 

2013a; 2013b, Rognerud & Qvenild 2013), og innfrysing av egg i tørre perioder er vanlig i gytebekker 

med små nedbørfelt. Dette er imidlertid sannsynligvis sjelden et problem for ørreten i Svartavatnet, 
ettersom innløpet i øst har et relativt stor nedbørfelt med flere innsjøer som holder på vann i perioder 

med lite nedbør og smelting. 

 
En annen mulig forklaring er variabel vannkvalitet. Ved prøvefisket i august 2014 var vannkvaliteten i 

innløpet brukbar for ørret, men svært lav syrenøytraliserende kapasitet i selve innsjøen kan tyde på at 

en sjøsaltepisode har forekommet tidligere dette året. Om slike surstøt inntreffer mens egg eller 
nyklekt yngel oppholder seg i innløpsbekken kan dette være nok til å slå ut hele årsklasser, men uten 

flere pH-målinger over tid kan man ikke med sikkerhet slå fast at variasjon i vannkvalitet er knyttet til 

rekrutteringssvikt og årsklassestyrke. Bestanden har uansett vært selvrekrutterende minst siden 1980-

tallet (siste kjente tidspunkt for fiskeutsettinger), og forsuring som følge av sur nedbør var et større 
problem i denne regionen før årtusenskiftet enn i dag. Det er derfor ingen grunn til å tro at dårlig 

vannkvalitet skal kunne true ørretbestanden i Svartavatnets eksistens i overskuelig fremtid. 

 
Reguleringen av Svartavatnet har ikke endret ørretens tilgang til gyteområdene, ettersom oppvandring 

til gytelokalitetene er uproblematisk i hele spekteret mellom LRV og HRV. Oppdemming til 2,5 m 

over naturlig vannstand har redusert gytemulighetene nederst i innløpet, men basert på en 

skjønnsmessig vurdering av opprinnelig elvelengde antas det at omtrent to tredeler av naturlig 
elveareal er uberørt av reguleringen. Berørte områder vil heller ikke være helt uegnet som 

gytelokaliteter i dag, ettersom vannstanden sjelden ligger på HRV over lang tid (figur 4). De 

gjenværende gyteområdene er uansett så store at tilgjengelig gyteareal ikke vil være begrensende for 
ørretproduksjonen i innsjøen. En aktiv regulering på 3,5 høydemeter kan ha redusert forekomsten av 

enkelte byttedyr noe, men næringstilgangen virker uansett å være god sammenlignet med tettheten av 

fisk, og dette har sannsynligvis vært tilfelle over tid (se vurderinger i Miljøverndepartementet 1990). 
 

Bestandsstatus for ørreten i Svartavatnet vurderes i sum å være god, og det anbefales ikke å sette ut 

fisk i innsjøen. Det vurderes heller ikke som hensiktsmessig å utføre andre kompensasjonstiltak for 

fisk. 
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2 ØYRAVATNET 
 

INNSJØEN 

Øyravatnet (innsjø nr. 22002) ligger 632 moh., og har et areal på 0,31 km² og en strandlinje på omtrent 

2300 m. Nedbørfeltet er på 13,7 km², hvorav 8,5 km² er tilknyttet Svartavatnet. 

 
Øyravatnet er ikke regulert, men er likevel påvirket av reguleringen av Svartavatnet, ved at tilsiget 

derfra slippes ned i Øyravatnet etter regulantens behov (se figur 4). Dette gir en tilsigsrytme som 

avviker en del fra naturtilstanden, som i høyfjellet normalt innebærer høy vannføring i smelteperioden 
om sommeren, og lav vannføring i vinterhalvåret. Åpning og stenging av luken i utløpet av 

Svartavatnet medfører også raskere endringer i vannføring enn naturlig og tidvis tørrlegging av 

innløpselven fra Svartavatnet. 

 

 

Figur 10. Øyravatnet sett fra sørøst 26. august 2014. Stølsvatnet og Isorvatnet er synlige i bakgrunnen. 

 

Øyravatnet ble prøvefisket i juli 1981 (referert av Miljøverndepartementet 1990). Ørretbestanden ble 
da beskrevet som tett, og kvaliteten på fisken som under middels. Gyteforholdene ble oppgitt å være 

gode. 

 

METODER 

Innsjøen ble garnfisket 25. - 27. august 2014 med fire enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-3 
m, og én bunngarnslenke med tre garn i dybdeintervallet 0-17 m (totalt syv bunngarn-netter). I tillegg 

ble det fisket én natt med ett flytegarn i dybdeintervallet 0-5 m (figur 11). Fire av innløpsbekkene og 

utløpet ble elektrofisket. Det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 21 m dyp. Det var delvis skyet og 
lite vind under prøvefisket. Siktedypet var 15 m, og temperaturen i overflaten var 11 °C. 

 

RESULTAT 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 64 ørret. Fisken varierte i lengde fra 9,8 til 28,2 cm, med en 
gjennomsnittslengde på 21,2 cm (tabell 6). Vekten varierte fra 10 til 182 gram, og snittvekten var 94 

gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,92, og ble lavere med økende alder (tabell 6). 

 
Fangsten fordelte seg på 26 hunner og 38 hanner. Åtte av hunnene og 32 av hannene var kjønnsmodne 

(tabell 6), og av disse hadde fem hunner og 23 hanner også gytt tidligere. De yngste kjønnsmodne 

fiskene var to treårige hanner og en fireårig hunn, men to femårige hunner hadde gytt tidligere. 

Resultatene tyder på at alder ved kjønnsmodning generelt er tre år for hanner og fire år for hunner.  
 

Samtlige fisker i garnfangsten hadde hvit kjøttfarge. 
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Figur 11. Kart over Øyravatnet, med avmerking av innløpsbekker og utløp (piler), elektrofiskestasjoner 

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

 

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 Øyravatnet 

25. - 27. august 2014. 

 Alder 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ ≥7+ Totalt 

 Årsklasse 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007-  

Antall  2 6 6 8 19 17 6 64 

Lengde Snitt 11,3 12,9 17,5 20,9 22,4 23,6 25,7 21,2 

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

Vekt Snitt 16 21 53 86 104 119 139 94 

(g) Sd 8 3 18 25 17 23 18 40 

K-faktor Snitt 1,07 0,98 0,96 0,93 0,92 0,90 0,83 0,92 

 Sd 0,01 0,08 0,07 0,11 0,08 0,06 0,12 0,09 

Hunner Antall 2 2 3 3 9 5 2 26 

 % modne 0,0 0,0 0,0 50,0 33,3 60,0 50,0 30,8 

Hanner Antall 0 4 3 5 10 12 4 38 

 % modne - 0,0 66,6 100,0 90,0 100,0 100,0 84,2 
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Det var ørret i samtlige garn, og fangsten varierte fra én til 14 fisk per garn. Fangsten var minst i 

flytegarnet (én fisk) og i de to ytterste garnene i bunngarnslenken (to og tre fisk per garn). 

Gjennomsnittlig fangst per bunngarnnatt var 9,0 fisk. Gjennomsnittlig fangst i de fem garnene som 

stod i strandsonen var 11,6 fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden estimert å være drøyt 2500 ørret. 
Med en snittvekt på 93 gram tilsvarer dette 8,0 kg fisk per hektar, som er en moderat biomasse. I 

tillegg kommer en relativt ubetydelig mengde fisk i pelagialsonen. 

 

 

Figur 12. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Øyravatnet 25. - 27. august 
2014. På grunn av noe usikkerhet rundt aldersfastsettelse er fisk på 7 år og eldre slått sammen i én 

gruppe.

Aldersfordelingen for ørreten i Øyravatnet viser at fisk fra samtlige årsklasser fra 2007 til 2013 var til 

stede i innsjøen (figur 12). Den eldste fisken var sannsynligvis en 8+ (klekket i 2006), men 

aldersbestemmelsen for de eldste individene er noe usikker på grunn av vekststagnasjon. Årsklassene 
fra 2008 og 2009 virker å være de sterkeste, men fisk klekket i 2013 og 2014 kan være 

underrepresentert i fangsten på grunn av dårlig fangbarhet for fisk under ca. 12 cm. 

 

Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken i Øyravatnet i 
gjennomsnitt har vokst 4,5 til 5 cm de første tre leveårene (figur 13). Veksten har deretter avtatt 

gradvis, og kurven indikerer en generell vekststagnasjon rundt 25 cm lengde. Dette gjenspeiler seg 

også i lengdefordelingen, som viser en overvekt av fisk mellom 20 og 25 cm (figur 12). 
 

 
 

Det ble tatt mageprøver av 22 av fiskene fra garnfangsten. Diverse overflateinsekter utgjorde omtrent 

70 % av totalvolumet, mens linsekreps (Eurycercus lamellatus) utgjorde ca. 20 %. Vårfluelarver og 
pupper og larver av fjærmygg utgjorde mesteparten av de resterende 10 % av totalvolumet, og i tillegg 

ble det funnet noen få individer av vannloppene Bosmina longispina og Holopedium gibberum i 

magene. Ingen av fiskene hadde synlige innvollsparasitter. 

Figur 13. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med standardavvik) 

ved avsluttet vekstsesong (blå), og 
tilbakeregnet gjennomsnittslengde ved 

avsluttet vekstsesong (rød), for ørret fanget i 

Øyravatnet 25. - 27. august 2014. Antall fisk 
fanget i hver aldersgruppe er markert med 

siffer over grafen. Merk at fisk på 7 år eller 

mer er slått sammen i én gruppe. 
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Elektrofiske 

Tilrenningen til Øyravatnet kommer i all hovedsak fra Svartavatnet i sørøst og Bjørndalen i nord. 

Disse to elvene deler seg begge i flere løp nederst, og samtlige innløp ble besiktiget 25. august 2014. 

 
Utløpet av Svartavatnet renner bratt ned i Øyravatnet, og deler seg i en rekke mindre løp. Disse 

innløpene tørrlegges ved stenging av luken på utløpet av Svartavatnet. Flere av dem er for bratte for 

oppvandring og/eller gyting av ørret, men to ble vurdert som potensielle gytebekker (stasjon 1 og 2 i 
figur 11). Begge disse løpene er bratte og strie, med enkelte små kulper mellom strykpartiene. 

Gyteforholdene er generelt dårlige på grunn av grovt substrat. I det østligste av de to løpene (stasjon 1) 

kan fisk vandre ca. 40 m oppover, men en del fisk vil ha problemer med å forsere et ca. én meter høyt 
fall helt nederst. I det vestligste løpet (stasjon 2) kan fisk vandre ca. 30 m. Et område på ca. 15 m² i det 

østre løpet og 20 m² i det vestre (fordelt på ulike kulper) ble elektrofisket. Det ble observert tre ørret 

på 15-25 cm i det vestre løpet, og ingen fisk i det østre.  

 
Innløpselven fra Bjørndalen deler seg i to løp før den renner inn i Øyravatnet fra nord. Det østre løpet 

(stasjon 3) er rundt to m bredt, og fisk kan vandre ca. 100 m opp til en foss som sannsynligvis ikke kan 

passeres. Dette løpet er preget av rolige stryk og enkelte høler, og gyteforholdene er gode mange 
steder. Substratet består for det meste av stein og småstein, og omtrent halve elvebunnen er begrodd 

med mose. På undersøkelsestidspunktet rant det kun noen få liter vann i dette løpet. Et område på ca. 

30 m² nederst ble elektrofisket. Det ble fanget 17 ørret, hvorav 12 ble antatt å være årsyngel, og fire 
ettåringer (figur 14). 

 

Hovedløpet av elven fra Bjørndalen (stasjon 4) er tre til åtte meter bredt og 0-30 cm dypt. Elven er 

preget av rolige stryk og kulper, og spesielt de nederste 50 meterne har meget gode gyteforhold. 
Substratet består her av stein, småstein og grus. Videre oppover blir elven gradvis brattere, men det er 

fortsatt gode gyteforhold i mange kulper. Fisk kan vandre ca. 350 m til en høy foss, og det totale 

gytearealet i elven er dermed på mange hundre kvadratmeter. Et område på ca. 10 m² nederst i elven 
ble elektrofisket. Det ble fanget 12 ørret, hvorav 7 ble antatt å være årsyngel, og resten ettåringer 

(figur 14). Det var 12,0 °C i elven på undersøkelsestidspunktet, og ledningsevnen var 7,8 µS/cm. 

 

Årsyngelen var betydelig større i det østre sideløpet enn i hovedløpet fra Bjørndalen (snitt på 
henholdsvis 5,1 og 3,5 cm). Dette skyldes sannsynligvis at sideløpet har liten vannføring i tørre 

sommerperioder, og dermed høyere temperatur enn hovedelven. 

 

 
 

Utløpselven ble også elektrofisket, og resultatene av dette er presentert i kapittelet om Stølsvatnet 

under. 

 
 

 

 

Figur 14. Lengdefordeling for ørret 

fanget ved elektrofiske i to innløp til 

Øyravatnet (stasjon 3 og 4 i figur 11) 
25. august 2014. 



__________________________________________________________________________________________ 

Rådgivende Biologer AS 22 Rapport 2076 

A) Innløp fra Svartavatnet 

 

B) Innløp fra Bjørndalen, sideløp 

 
 C) Innløp fra Bjørndalen, hovedløp 

 
 

 

Vannkvalitet 

Vannprøven fra Øyravatnets nordlige innløp viste en surhet på pH 6,2, et kalsiuminnhold på 0,33 mg/l 
og et fargetall på 6 mg Pt/l. Dette viser at innløpet på prøvetakingstidspunktet hadde en vannkvalitet 

som var god for ørret, men kalsiumkonsentrasjonen var lav. Det ble ikke tatt vannprøver i selve 

Øyravatnet i forbindelse med denne undersøkelsen, men vannkvaliteten i innsjøen må antas å være 
betydelig påvirket av vannkvaliteten i utløpet av Svartavatnet (se over), ettersom denne greinen av 

vassdraget utgjør drøyt 60 % av nedbørfeltet til Øyravatnet. 

 
Nedbørfeltet til Øyravatnet utgjør nesten 90 % av feltet til Isorvatnet, og vannkvaliteten i de to 

innsjøene antas derfor å være relativt lik. Vannprøven tatt i utløpselven til Isorvatnet viste at 

vannkvaliteten her er brukbar for ørret (se vedleggstabell A). 

 

Dyreplankton 

Også i Øyravatnet virker dyreplanktonsamfunnet å være relativt artsfattig. I planktontrekket ble det 

funnet høye tettheter av Bosmina longispina og gelékreps, og i tillegg ble det funnet noen få individer 
av Chydorus sphaericus og Polyphemus pediculus. Av hoppekreps ble voksne Cyclops scutifer funnet 

i moderate tettheter, og i tillegg ble det funnet en del ungstadier. Av hjuldyr var Polyarthra major 

tallmessig dominerende, og totalt syv hjuldyrarter ble registrert (tabell 7). I tillegg ble det funnet en 

fjærmygglarve i prøven. 
 

Hjuldyret Keratella serrulata er regnet som en forsuringsindikator, men er heller ikke direkte uvanlig i 

innsjøer med pH over 6. Bortsett fra denne er ingen av de registrerte dyreplanktonartene spesielt 
forsuringsfølsomme eller forsuringstolerante, og planktonsamfunnet generelt kan indikere at innsjøen 

er noe forsuret.  

Figur 15. Ulike innløp til Øyravatnet. A) 
Utløpselven fra Svartavatnet deler seg i en 

rekke bratte løp som renner inn i 

Øyravatnet i sørøst. B) Det østre løpet av 
elven fra Bjørndalen var nesten tørt på 

undersøkelsestidspunktet, men det var 

likevel høy tetthet av ungfisk. C) Hovedløpet 

fra Bjørndalen har svært gode gyteforhold 
for ørret. 
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Tabell 7. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Øyravatnet 26. august 2014. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 45837 2183 

 Chydorus sphaericus 21 1 

 Holopedium gibberum 14260 679 

 Polyphemus pediculus 21 1 

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 2 122 101 
 cyclopoide nauplier 15 279 728 

 cyclopoide copepoditter 210 848 10 040 

Hjuldyr (Rotatoria) Ascomorpha ecaudis 85 4 

 Conochilus sp. 101 859 4 850 
 Kellicottia longispina 17 316 825 

 Keratella hiemalis 5 093 243 

 Keratella serrulata 849 40 
 Polyarthra major 662 085 31 528 

 Polyarthra remata 1 103 53 

Annet Fjærmygg (Chironomidae) 7 0 

Totalt  1 076 786 51 276 

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Øyravatnet har en middels tett til tett bestand av relativt småfallen ørret. Den årlige tilveksten er god 
de første tre leveårene, men stagnerer ved ca. 25 cm lengde. Fiskens kondisjon er noe under middels, 

og sammen med lav gjennomsnittsstørrelse gjør dette at bestanden ikke er mer enn moderat attraktiv 

for fritidsfiske. 
 

Øyravatnet har relativt lav diversitet av dyreplankton, men ganske høy tetthet av enkelte arter. Store 

vannlopper som er attraktive for ørret (som Bythotrephes longimanus) virker å være fraværende eller 

svært fåtallige, og fisken livnærte seg på undersøkelsestidspunktet i hovedsak på overflateinsekter, 
akvatiske insektlarver og linsekreps. Det kan imidlertid være store sesongvariasjoner i ørretens diett. 

Generelt tyder fiskens vekst og kondisjon på at bestanden av ørret er noe tett sammenlignet med 

næringsgrunnlaget i innsjøen. 
 

Det er svært gode gyteforhold i innløpselven i nord, med store arealer tilgjengelig for gyting og 

oppvekst. Innløpene i sørøst vil gå helt tørre ved stenging av luken på utløpet av Svartavatnet, og 
ørreten har derfor høyst sannsynlig ingen gytesuksess her. Alle forventede årsklasser er imidlertid til 

stede i innsjøen, hvilket tyder på at naturlig rekruttering i praksis lykkes alle år i innløpet i nord. Dette 

innløpet har et stort nedbørfelt i Bjørndalen, og vannprøven tatt i august 2014 tyder på at 

vannkvaliteten her er god for ørret. 
 

Reguleringen av Svartavatnet har medført at eventuelle gyteområder i utløpselven herfra ikke lenger er 

egnede. Dette innløpet består uansett av flere små og bratte løp med dårlige gyteforhold, og 
sammenlignet med innløpet fra Bjørndalen er det helt ubetydelige gyte- og oppvekstområder som er 

ødelagt av reguleringen. Det kan ikke utelukkes at endret tilsigsrytme som følge av oppmagasinering 

av vann i Svartavatnet har påvirket næringsforholdene for ørret i Øyravatnet noe, men slike endringer 

er ventet å være for små til å være målbare på bestandsnivå. 
 

Bestandsstatus for ørreten i Øyravatnet vurderes i sum å være god og stabil, og ikke avvikende fra 

forventningen uten vassdragsregulering. Det anbefales ikke å sette ut fisk i innsjøen. Det vurderes 
heller ikke som hensiktsmessig å utføre andre kompensasjonstiltak for fisk. 
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3 STØLSVATNET 
 

INNSJØEN 

Stølsvatnet (innsjø nr. 22005) ligger 630 moh., og har et areal på 0,08 km² og en strandlinje på omtrent 

1200 m. Nedbørfeltet er på 14,8 km², hvorav 8,5 km² er tilknyttet reguleringsmagasinet Svartavatnet. 

 
Stølsvatnet er ikke regulert, men er likevel påvirket av reguleringen av Svartavatnet, ved at tilsiget 

derfra slippes ned i Stølsvatnet, via Øyravatnet, etter regulantens behov (se figur 4). Som for 

Øyravatnet medfører dette en tilsigsrytme som avviker en del fra naturtilstanden, både med tanke på 
sesongrytme og grad av vannføringsvariasjon gjennom døgnet. 

 

 

Figur 16. Stølsvatnet (med badende biolog) sett fra nordvest 27. august 2014. Utløpselven fra 
Svartavatnet sees i bakgrunnen. 

 

Stølsvatnet er såvidt oss bekjent ikke tidligere prøvefisket, men det oppgis likevel i Samlet plan for 

vassdrag (Miljøverndepartementet 1990) at innsjøen har en «tett, selvrekrutterende ørretbestand av fin 
kvalitet», sannsynligvis på bakgrunn av informasjon fra lokalkjente fritidsfiskere. Gyteforholdene blir 

beskrevet som gode. 

 

METODER 

Innsjøen ble garnfisket 26. - 27. august 2014 med to enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-9 
m, og to bunngarnslenker á to garn i dybdeintervallet 0-8 m (garn 1a og 1b i figur 17) og 0-10 m (garn 

2a og 2b). To innløp ble elektrofisket, og det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 9,5 m dyp. Det var 

lettskyet og lite vind under prøvefisket, og temperaturen i overflaten var 11 °C. Siktedypet var større 
enn innsjøens største dyp, som er ca. 10 m. 
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Figur 17. Kart over Stølsvatnet, med avmerking av innløp og utløp (piler), elektrofiskestasjoner 
(nummererte sirkler), posisjon for planktonprøve (“P”) og plassering av garn (nummererte firkanter). 

 

RESULTAT 

Garnfiske 
Under garnfisket ble det fanget 42 ørret. Fisken varierte i lengde fra 8,2 til 29,7 cm, med en 

gjennomsnittslengde på 19,4 cm (tabell 8). Vekten varierte fra 5 til 240 gram, og snittvekten var 79 

gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,91, og det var ingen trend i k-faktor med økende alder 

eller størrelse. 
 

Fangsten fordelte seg på 15 hunner og 27 hanner. Tre av hunnene og 18 av hannene var kjønnsmodne, 

hvorav to hunner og 13 hanner hadde gytt tidligere. De yngste kjønnsmodne fiskene av hvert kjønn var 
tre treårige hanner og en fireårig hunn. Basert på dette ble gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning 

vurdert å være tre år for hanner og fire år for hunner. 

 

Samtlige fisker i garnfangsten hadde hvit kjøttfarge. 
 

 

 



__________________________________________________________________________________________ 

Rådgivende Biologer AS 26 Rapport 2076 

Tabell 8. 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 Stølsvatnet 

26. - 27. august 2014. 

 Alder 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ ≥7+ Totalt 

 Årsklasse 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007-  

Antall  4 6 10 5 7 5 5 42 

Lengde Snitt 9,2 14,2 17,9 19,9 22,5 24,3 27,1 19,4 

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

Vekt Snitt 7 26 55 76 101 132 169 79 

(g) Sd 2 5 7 17 13 20 40 52 

K-faktor Snitt 0,87 0,92 0,96 0,97 0,89 0,91 0,84 0,91 

 Sd 0,05 0,09 0,07 0,07 0,06 0,03 0,07 0,08 

Hunner Antall 2 1 6 2 3 1 0 15 

 % modne 0,0 0,0 0,0 50,0 33,3 100,0 - 20,0 

Hanner Antall 2 5 4 3 4 4 5 27 

 % modne 0,0 0,0 75,0 66,6 100,0 100,0 100,0 66,7 

 

Det var ørret i samtlige garn, og fangsten varierte fra tre til tolv fisk per garn. Fangsten var minst (tre 

fisk) i det dypeste garnet (garn 2b; 7-10 m). Gjennomsnittlig fangst per bunngarnnatt var 7,0 fisk. 
Gjennomsnittlig fangst i de fire garnene som stod i strandsonen var 8,5 fisk per garn, og ut fra dette 

ble bestanden estimert å være ca. 1000 ørret. Med en snittvekt på 79 gram tilsvarer dette 10,1 kg fisk 

per hektar, som er en moderat til høy biomasse. 
 

 
 

Figur 18. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Stølsvatnet 26. - 27. august 
2014. På grunn av noe usikkerhet rundt aldersfastsettelse er fisk på 7 år og eldre slått sammen i én 

gruppe. 

 

Aldersfordelingen for ørreten i Stølsvatnet viser at samtlige årsklasser fra 2007 til 2013 var 

representert i fangsten (figur 18). Den eldste fisken var sannsynligvis en 8+ (klekket i 2006), men 
aldersbestemmelsen for de eldste individene er noe usikker på grunn av vekststagnasjon. Årsklassen 

fra 2011 (3+) virker å være den sterkeste, men det var ikke store forskjeller mellom de ulike 

årsklassene. Fisk klekket i 2013 og 2014 er sannsynligvis underrepresentert i fangsten på grunn av 
dårlig fangbarhet for fisk under ca. 12 cm. 

 

Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken i Stølsvatnet i 
gjennomsnitt har vokst ca. 4 cm første leveår, og deretter drøyt 5 cm andre og tredje leveår (figur 19). 

Veksten har deretter avtatt gradvis, og kurven indikerer en generell vekststagnasjon ved 25-30 cm 

lengde.  
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Det ble tatt mageprøver av 14 av fiskene i garnfangsten. Diverse overflateinsekter utgjorde ca. 40 % 

av totalvolumet av fiskenes mageinnhold, mens larver og pupper av fjærmygg samlet utgjorde omtrent 

45 %. Vannloppen Holopedium gibberum utgjorde ca. 10 % av totalvolumet, og linsekreps ca. 5 %. I 
tillegg ble det funnet ett individ av vannloppen Chydorus sphaericus i en av fiskemagene. 

 

Elektrofiske 

To innløp ble vurdert som store nok til å være potensielle gytebekker, og disse ble elektrofisket. I 
tillegg ble gyteforholdene i utløpsosen vurdert. 

 

Innløpselven fra Øyravatnet (stasjon 1 i figur 17) er 6-7 m bred, inntil 50 cm dyp og ca. 90 m lang. 
Elven er middels stri, og voksen fisk kan relativt enkelt vandre mellom de to innsjøene. Substratet er 

generelt grovt og nesten fullstendig tilgrodd av mose og alger, hvilket gjør gyteforholdene dårlige. Det 

er imidlertid litt egnet gytesubstrat i utosen av Øyravatnet. På grunn av noe vanskelige forhold for 
elektrofiske ble kun et relativt begrenset område nær land i nederste halvdel av elven overfisket, og det 

ble kun fanget fire ørret. Av disse var to sannsynligvis årsyngel, og to ettåringer (figur 20). I tillegg 

ble det observert ytterligere én årsyngel og én ettåring. Vanntemperaturen var 11,4 °C på 

undersøkelsestidspunktet, og ledningsevnen var 8,6 µS/cm. 
 

Innløpet fra nord (stasjon 2) er 0,5 til 1 m bredt og 0-30 cm dypt. Fisk kan vandre ca. 25 m oppover 

før det blir for bratt. Bekken består av småstryk og tre fine kulper med gode gyteforhold. De nederste 
15 meterne av bekken (ca. 10 m²) ble elektrofisket, og det ble fanget 11 ørret. Av disse ble det antatt at 

fem var årsyngel, fem var ettåringer og én var eldre (figur 20). Temperaturen i bekken var 11,6 °C på 

undersøkelsestidspunktet, og ledningsevnen var 8,5 µS/cm. Det ble også observert to årsyngel i 

strandsonen nesten 100 m vest for innløpet, og disse er sannsynligvis også klekket i denne bekken. 
 

 
 

Figur 19. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet 
vekstsesong (blå), og tilbakeregnet 

gjennomsnittslengde ved avsluttet 

vekstsesong (rød), for ørret fanget i 
Stølsvatnet 26. - 27. august 2014. 

Antall fisk fanget i hver aldersgruppe 

er markert med siffer over grafen. 

Merk at fisk på 7 år eller mer er slått 

sammen i én gruppe. 

Figur 20. Lengdefordeling for ørret 

fanget ved elektrofiske i to innløp til 
Stølsvatnet (stasjon 1 og 2 i figur 17) 

26. august 2014. 
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Utløpet av Stølsvatnet renner bratt ned mot Isorvatnet, men selve utløpsosen har gode gyteforhold. Det 

ble ikke elektrofisket i dette området, men det er sannsynlig at gyting her kan bidra med en ikke 

uvensentlig del av rekrutteringen til ørretbestanden i Stølsvatnet. 

 

A) Innløpselven fra Øyravatnet 

 

B) Innløp fra nord 

 

Figur 21. A) Innløpselven fra Øyravatnet (stasjon 1) har relativt dårlige gyteforhold, men det ble 
fanget noen få ungfisk ved elektrofiske her 26. august 2014. B) Den lille innløpsbekken fra nord har 

gode gyteforhold og relativt høy tetthet av ungfisk. 

 

Vannkvalitet 
Det ble ikke tatt vannprøver i Stølsvatnet i denne undersøkelsen, men vannkvaliteten her vil i all 

hovedsak være styrt av vannkvaliteten i Øyravatnet (se over), ettersom Øyravatnets nedbørfelt utgjør 

over 90 % av Stølsvatnets felt. Det samme gjelder vannkvaliteten i Isorvatnet, så vannprøven tatt i 

utløpselven fra Isorvatnet (se vedleggstabell A) antas å være representativ også for Stølsvatnet. 
 

Dyreplankton 

Som i de to innsjøene ovenfor var Bosmina longispina og gelékreps de vanligste vannloppene i 

Øyravatnet. I tillegg ble det registrert noen få individer av de hovedsakelig littorale artene Alona 
affinis, Ceriodaphnia quadrangula og Chydorus sphaericus.  

 

Tabell 9. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og per m³) i Stølsvatnet 26. august 2014. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Alona affinis 35 4 
 Bosmina longispina 849 89 

 Ceriodaphnia quadrangula 28 3 

 Chydorus sphaericus 7 1 

 Holopedium gibberum 1698 179 

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 170 18 
 cyclopoide nauplier 594 63 

 cyclopoide copepoditter 424 45 

Hjuldyr (Rotatoria) Ascomorpha ecaudis 85 9 
 Cephalodella gibboides 85 9 

 Collotheca sp. 340 36 

 Conochilus sp. 129 870 13 671 

 Kellicottia longispina 2 801 295 

 Keratella serrulata 85 9 

 Polyarthra major 48 383 5 093 

 Polyarthra remata 1 528 161 

 Trichocerca longiseta  85 9 

Totalt  187 067 19 691 
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Også i Stølsvatnet var Cyclops scutifer eneste registrerte hoppekreps, og det ble funnet lite ungstadier 

av denne gruppen. Av hjuldyr var Conochilus sp. og Polyarthra major tallmessig dominerende, og 

totalt ni hjuldyrarter ble registrert (tabell 9). 

 
Ingen av de registrerte dyreplanktonartene er spesielt forsuringsfølsomme. Selv om enkelte arter (som 

Ceriodaphnia quadrangula, Cephalodella gibboides og Keratella serrulata) er vanligst i sure innsjøer, 

forekommer de også ofte i innsjøer med relativt høy pH. Det er derfor vanskelig å si noe sikkert om 
forsuringssituasjonen i Stølsvatnet ut fra diversiteten av dyreplankton, men planktonsamfunnet 

generelt kan indikere at innsjøen er noe forsuret. 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Stølsvatnet har en middels tett bestand av relativt småfallen ørret. Som i Øyravatnet er den årlige 

tilveksten god de første tre leveårene, men stagnerer ved ca. 25 cm lengde. Fiskens kondisjon er noe 
under middels, og sammen med lav gjennomsnittsstørrelse gjør dette at bestanden ikke er mer enn 

moderat attraktiv for fritidsfiske. 

 

Stølsvatnet har relativt lav diversitet og tetthet av dyreplankton. Store vannlopper som er attraktive for 
ørret virker å være fraværende eller svært fåtallige, og fisken livnærte seg på undersøkelsestidspunktet 

i hovedsak på overflateinsekter, akvatiske insektlarver, linsekreps og små vannlopper. Det kan 

imidlertid være store sesongvariasjoner i ørretens diett. Fiskens vekst og kondisjon tyder på at 
bestanden av ørret er noe tett sammenlignet med næringsgrunnlaget i innsjøen. 

 

Det er relativt dårlige gyteforhold i innløpselven fra Øyravatnet, men til gjengjeld har dette innløpet 
relativt stort samlet areal. Den lille innløpsbekken i nord har gode gyteforhold, og i tillegg gyter fisk 

trolig på utløpet av innsjøen. Samlet har ørretbestanden her dermed relativt store gyte- og 

oppvekstarealer i forhold til innsjøens størrelse, og i tillegg kan fisk vandre ned fra Øyravatnet. Alle 

forventede årsklasser var til stede i innsjøen, hvilket tyder på at naturlig rekruttering i praksis lykkes 
alle år. Vannkvaliteten virker dermed heller ikke å være begrensende for ørretproduksjonen i 

Stølsvatnet. 

 
Reguleringen av Svartavatnet har medført endret tilsigsrytme som følge av oppmagasinering av vann, 

og det kan ikke utelukkes at dette har en viss innvirkning på næringsforholdene for ørreten i 

Stølsvatnet. Slike endringer er uansett ventet å være for små til å være målbare på bestandsnivå, og 
bestandsstatus for ørreten i Stølsvatnet antas derfor i praksis å være som i uregulert tilstand. Det 

anbefales ikke å sette ut fisk i innsjøen, og det vurderes heller ikke som hensiktsmessig å utføre andre 

kompensasjonstiltak for fisk. 
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4 ISORVATNET 
 

INNSJØEN 

Isorvatnet (innsjø nr. 23124) ligger 621 moh., og har et areal på 0,05 km² og en strandlinje på omtrent 

1500 m. Nedbørfeltet er på 15,5 km², hvorav 8,5 km² er tilknyttet reguleringsmagasinet Svartavatnet. 

 
Isorvatnet er ikke regulert, men er likevel påvirket av reguleringen av Svartavatnet, ved at tilsiget 

derfra slippes ned i Isorvatnet, via Øyravatnet og Stølsvatnet, etter regulantens behov. Som for 

Øyravatnet og Stølsvatnet medfører dette en tilsigsrytme som avviker en del fra naturtilstanden, både 
med tanke på sesongrytme og grad av vannføringsvariasjon gjennom døgnet. 

 

 

Figur 22. Isorvatnet sett fra øst 27. august 2014. Innløpet fra Stølsvatnet sees i nedre bildekant. 

 

Isorvatnet er såvidt oss bekjent ikke tidligere prøvefisket, men det oppgis likevel i Samlet plan for 

vassdrag (Miljøverndepartementet 1990) at innsjøen rundt 1981 hadde en tilsvarende 

bestandssituasjon som Prestavatnet og Stølsvatnet (tett, selvrekrutterende ørretbestand av fin kvalitet). 
Gyteforholdene blir beskrevet som gode. 

 

METODER 

Innsjøen ble garnfisket 27. - 28. august 2014 med fire enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-8 

m, og én bunngarnslenke med to garn i dybdeintervallet 0-16 m (garn 2a og 2b i figur 23). 
Innløpsbekken og utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 13 m 

dyp. Det var lettskyet og bris under prøvefisket. Siktedypet ble ikke målt, men antas å være omtrent 

det samme som i Øyravatnet og Prestavatnet (13-15 m). 
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Figur 23. Kart over Isorvatnet, med avmerking av innløp og utløp (piler), elektrofiskestasjoner 

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

 

RESULTAT 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 59 ørret. Fisken varierte i lengde fra 9,6 til 33,7 cm, med en 
gjennomsnittslengde på 18,7 cm (tabell 10). Vekten varierte fra 8 til 404 gram, og snittvekten var 74 

gram.  

 
Tabell 10. 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 Isorvatnet 27. 

- 28. august 2014. 

 Alder 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ ≥7+ Totalt 

 Årsklasse 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007-  

Antall  3 15 11 8 6 6 10 59 

Lengde Snitt 9,9 13,6 16,9 20,6 21,9 23,9 24,4 18,7 

(cm) Sd 0,3 0,9 0,8 1,3 2,1 1,0 3,7 5,0 

Vekt Snitt 10 28 53 89 95 117 137 74 

(g) Sd 2 6 5 13 17 23 97 58 

K-faktor Snitt 1,00 1,12 1,09 1,02 0,91 0,85 0,86 1,00 

 Sd 0,08 0,11 0,08 0,10 0,11 0,12 0,19 0,16 

Hunner Antall 3 8 6 3 2 3 3 28 

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

Hanner Antall 0 7 5 5 4 3 7 31 

 % modne 0,0 42,9 80,0 60,0 75,0 100,0 42,9 61,3 
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Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,00, og det var en tendens til avtagende k-faktor med økende 

alder. En åtte år gammel ørret utmerket seg ved å være ekstremt tynn, og hadde en k-faktor på 0,4 

(figur 23). 

 

  

Figur 23. Typisk fangst i ett bunngarn (venstre) og en åtte år gammel ørret med k-faktor 0,40, fanget i 
Isorvatnet 27. - 28. august 2014. 

 

Fangsten fordelte seg på 28 hunner og 31 hanner. Av disse var 19 hanner og 8 hunner kjønnsmodne 

(tabell 10), og syv fisk av hvert kjønn hadde gytt tidligere. De yngste kjønnsmodne fiskene var fire 
toårige hanner og to femårige hunner, men en av de fem år gamle hunnene hadde også gytt tidligere. 

Basert på dette ble alder ved kjønnsmodning estimert å være tre år for hanner og fem år for hunner. 

 
Av de 59 ørretene i garnfangsten hadde 32 lys rød kjøttfarge, mens de resterende 27 var hvite i kjøttet. 

Ingen av fiskene hadde rød kjøttfarge. 

 

 
 
Figur 24. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Isorvatnet 27. - 28. august 2014. 

På grunn av noe usikkerhet rundt aldersfastsettelse er fisk på 7 år og eldre slått sammen i én gruppe. 
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Det ble fanget fisk i samtlige garn. Fangsten varierte fra 3 til 14 fisk per garn, og gjennomsnittlig 

fangst per bunngarnnatt var 9,8 individer. Gjennomsnittlig fangst i de fem garnene som stod i 

strandsonen var 11,2 fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden estimert å være ca. 1700 ørret. Med en 

snittvekt på 74 gram tilsvarer dette 24,9 kg fisk per hektar, som er en høy biomasse. 
 

Aldersfordelingen for ørreten i Isorvatnet viser at samtlige årsklasser fra 2007 til 2013 var representert 

i fangsten (figur 24). Den eldste fisken var minst ti år gammel, men aldersbestemmelsen for de eldste 
individene er noe usikker på grunn av vekststagnasjon. Årsklassen fra 2012 (2+) virker å være den 

sterkeste, men det var ikke store forskjeller mellom de ulike årsklassene. Fisk klekket i 2013 og 2014 

er sannsynligvis underrepresentert i fangsten på grunn av dårlig fangbarhet for fisk under ca. 12 cm. 
 

Veksthastigheten, som er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig lengde ved fangst, viser at fisken i 

Isorvatnet i gjennomsnitt har vokst totalt 10 cm i løpet av de to første leveårene (figur 25). I tredje til 

femte vekstsesong har årlig vekst ligget mellom 3 og 4 cm, før veksten gradvis har avtatt. Kurven 
indikerer en generell vekststagnasjon rundt 25 cm lengde. 

 

 
 

 

Det ble tatt mageprøver av 22 av fiskene i garnfangsten. Mageinnholdet var dominert av diverse 

overflateinsekter (ca. 40 % av totalvolumet) og larver og pupper av fjærmygg (samlet ca. 45 % av 
volumet). Linsekreps (Eurycercus lamellatus) utgjorde 10-15 % av volumet, og i tillegg ble det funnet 

noen få individer av vårfluelarver og vannloppen Alona rustica. Ingen av fiskene hadde synlige 

innvollsparasitter. 
 

Elektrofiske 

Kun innløpet fra Stølsvatnet og utløpet er store nok til å være potensielle gytebekker. Disse ble 
elektrofisket 27. august 2014. 

 

Innløpet fra Stølsvatnet er 8-10 m bredt og inntil 70 cm dypt. Elven er bratt og relativt stri, og det er 

usannsynlig at fisk vandrer fra Isorvatnet opp til Stølsvatnet. Total elvelengde er ca. 170 m, men gyte- 
og oppvekstarealet for fisken i Isorvatnet begrenser seg i praksis til de nederste 50 meterne. Substratet 

er grovt og tett begrodd med mose og alger, og det er generelt dårlige gyteforhold. Et område på ca. 30 

m² nederst ble elektrofisket, og det ble fanget syv ørret. Blant disse ble det basert på lengdefordelingen 
antatt å være én årsyngel, fem ettåringer og én toåring (figur 26). Det var 11,4 °C i elven på 

undersøkelsestidspunktet, og ledningsevnen var 8,7 µS/cm. 

 

Utløpselven fra Isorvatnet er, som innløpet, bratt og stri, og det er usannsynlig at fisk vandrer opp i 
Isorvatnet fra Prestavatnet nedenfor. Elvens substrat består av grov stein, og bunnen er stort sett helt 

dekket av mose og alger. Det ble ikke observert egnede gyteforhold i selve utløpsosen av Isorvatnet. 

Et område på ca. 20 m² på utløpet og i strandsonen like ovenfor ble elektrofisket, og det ble fanget to 
årsyngel (figur 26). Vanntemperaturen var her 12,0 °C på undersøkelsestidspunktet. 

Figur 25. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet vekstsesong 
for ørret fanget i Isorvatnet 27. - 28. 

august 2014. Antall fisk fanget i hver 

aldersgruppe er markert med siffer over 
grafen. Merk at fisk på 7 år eller mer er 

slått sammen i én gruppe. 
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Vannkvalitet 

Vannprøven fra Isorvatnets utløpselv viste en surhet på pH 5,8, et kalsiuminnhold på 0,25 mg/l og et 
fargetall på 3 mg Pt/l. Dette viser at innsjøen på prøvetakingstidspunktet hadde en vannkvalitet som 

var brukbar for ørret. 

 

Dyreplankton 
Også i Isorvatnet ble det i planktontrekket funnet moderate tettheter av Bosmina longispina, og noe 

lavere tetthet av gelékreps, Chydorus sphaericus og Alona affinis. I tillegg ble det funnet noen få 

individer av Ceriodaphnia quadrangula. Cyclops scutifer var også her eneste registrerte hoppekreps, 
og både denne og ungstadier av hoppekreps ble registrert i lave tettheter. Blant hjuldyrene var 

Polyarthra major og Conochilus sp. tallmessig dominerende, og totalt ble det registrert elleve arter av 

hjuldyr (tabell 11). 

 
Ingen av de registrerte dyreplanktonartene er spesielt forsuringsfølsomme. Enkelte arter (som 

Ceriodaphnia quadrangula og Keratella serrulata, samt Alona rustica, som ble påvist i mageprøvene) 

er vanligst i sure innsjøer, selv om de også ofte forekommer i innsjøer med relativt høy pH. Plankton-
samfunnet generelt kan indikere at innsjøen er noe forsuret.  

  

Tabell 11. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Isorvatnet 27. august 2014. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Alona affinis 113 9 
 Bosmina longispina 764 59 

 Ceriodaphnia quadrangula 21 2 

 Chydorus sphaericus 198 15 

 Holopedium gibberum 255 20 

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 106 8 

 cyclopoide nauplier 1 019 78 

 cyclopoide copepoditter 594 46 

Hjuldyr (Rotatoria) Ascomorpha eucadis 85 7 
 Bdelloidea 85 7 

 Collotheca sp. 170 13 

 Conochilus sp. 81 487 6 268 
 Euchlanis triquetra 85 7 

 Kellicottia longispina 1 358 104 

 Keratella hiemalis 85 7 
 Keratella serrulata 340 26 

 Polyarthra major 169 086 13 007 

 Polyarthra remata 170 13 

 Proales doliaris 85 7 

Totalt  256 105 19 700 

Figur 26. Lengdefordeling for ørret 

fanget ved elektrofiske i innløpet og 
utløpet til Isorvatnet (stasjon 1 og 2 i 

figur 23) 27. august 2014. 
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A) Innløpselven fra Stølsvatnet 

 

B) Utløpet 

 

Figur 27. A) Innløpselven fra Stølsvatnet er stri, og har dårlige gyteforhold. Det ble likevel fanget en 

del ettårig ørret her ved elektrofiske 27. august 2014. B) Det ble fanget to årsyngel ved elektrofiske i 
utløpet av Isorvatnet, selv om det også her er dårlige gyteforhold. 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Isorvatnet har en middels tett til tett bestand av relativt småfallen ørret. Veksten er god de første to 

leveårene, men avtar gradvis og stagnerer ved ca. 25 cm lengde. Kondisjonsfaktoren for fisk i fangbar 

størrelse er noe under middels, og sammen med lav gjennomsnittsstørrelse gjør dette at bestanden ikke 
er spesielt attraktiv for fritidsfiske. 

 

Innsjøen har relativt lav diversitet og tetthet av dyreplankton. Store vannlopper som er attraktive for 

ørret virker å være fraværende eller svært fåtallige, og fisken livnærte seg på undersøkelsestidspunktet 
i hovedsak på overflateinsekter, akvatiske insektlarver og linsekreps. Det kan imidlertid være store 

sesongvariasjoner i ørretens diett. Fiskens vekst og kondisjon tyder på at bestanden av ørret er noe tett 

sammenlignet med næringsgrunnlaget i innsjøen. 
 

Det er stort sett dårlige gyteforhold i innløpselven og utløpselven, men til gjengjeld er tilgjengelig 

areal i innløpselven relativt stort. Alle forventede årsklasser er til stede i innsjøen, hvilket tyder på at 

naturlig rekruttering i praksis lykkes alle år. Det er mulig at enkelte ørret vandrer ned hit fra 
Stølsvatnet, men rekrutteringen til Isorvatnet antas å i hovedsak foregå ved gyting i innløpselven. 

Vannkvaliteten er brukbar, og virker ikke å være begrensende for ørretproduksjonen. 

 
Som for Stølsvatnet er det usannsynlig at oppmagasinering av vann i Svartavatnet har medført 

betydelige endringer i næringsforholdene for ørret, og bestandsstatus for fisken i Isorvatnet antas i 

praksis å være som i uregulert tilstand. Det anbefales ikke å sette ut fisk i innsjøen, og det vurderes 
heller ikke som hensiktsmessig å utføre andre kompensasjonstiltak for fisk. 
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5 PRESTAVATNET 
 

INNSJØEN 

Prestavatnet (innsjø nr. 1495) ligger 603,7 moh. ved LRV og 607,2 moh. ved HRV, som gir en 

reguleringshøyde på 3,5 m. Vannstanden reguleres inntil 2,0 m over og 1,5 m under opprinnelig 

normalvannstand. Maks- og middeldypet er oppgitt å være henholdsvis 29 og 14 m (http://vann-
nett.no). Innsjøen har et areal på 0,34 km², og en strandlinje på ca. 2,8 km. Innsjøen tappes gjennom en 

luke i demningen i vest, og vannet slippes i utløpets opprinnelige elveløp ned mot Muradalen (figur 

28 og 30). Nedbørfeltet er på 22,2 km², hvorav 8,5 km² er tilknyttet reguleringsmagasinet Svartavatnet 
lenger oppe i vassdraget. Tilsiget til Prestavatnet er påvirket av reguleringen av Svartavatnet, ved at 

oppmagasinert vann derfra slippes ned i Prestavatnet via Øyravatnet, Stølsvatnet og Isorvatnet, etter 

regulantens behov. Dette medfører en tilsigsrytme som avviker en del fra naturtilstanden, både med 

tanke på sesongrytme og grad av vannføringsvariasjon gjennom døgnet. 
 

 

Figur 28. Flyfoto av Prestavatnet tatt 2013, med utløpet i venstre bildekant. Bildet er hentet fra 
www.1881.no. 

 

Prestavatnet ble sist prøvefisket i juli 1981 (referert av Miljøverndepartementet 1990). Bestanden ble 

da beskrevet som tett og selvrekrutterende, og ørreten hadde fin kvalitet. Gyteforholdene ble beskrevet 
som gode. 

 

I perioden juni 2011 til juli 2014 varierte vannstanden i magasinet mellom 602,9 og 607,7 moh. (figur 

29). Vannstanden varierte stort sett usystematisk i perioden, med relativt raske endringer som følge av 

tapping og fylling. Også i oppvandrings- og gyteperioden for ørret (antatt å være ca. 15. september til 

25. oktober) har vannstanden vært varierende, men både i 2011, 2012 og 2013 lå vannstanden rundt 

HRV i deler av gyteperioden.  

 

http://vann-nett.no/saksbehandler/
http://vann-nett.no/saksbehandler/
http://www.1881.no/Kart/
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Figur 29. Vannstand i Prestavatnet i perioden 22. juni 2011 til 31. juli 2014. Forventet oppvandrings- 

og gyteperiode for ørret (15. september til 25. oktober) er markert med oransje.  

 

METODER 

Innsjøen ble garnfisket 27. - 28. august 2014 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-

15 m, samt en bunngarnslenke med tre garn i dybdeintervallet 0-26 m (garn 3a-c i figur 30). Fire 

innløp ble elektrofisket, og det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 28 m dyp. Det var pent vær og lite 
vind under prøvefisket, og vannstanden var ca. 0,5 m under HRV. Siktedypet var 13,5 m. 

 

 
 

Figur 30. Kart over Prestavatnet, med avmerking av innløp og utløp (piler), elektrofiskestasjoner 

(nummererte sirkler), posisjon for planktonprøve (“P”) og plassering av garn (nummererte firkanter). 
Demningen i vest er markert med tykk, sort strek. 
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RESULTAT 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 63 ørret. Fisken varierte i lengde fra 8,7 til 28,5 cm, med et snitt på 

20,0 cm (tabell 12). Vekten varierte fra 7 til 231 gram, og snittvekten var 90 gram. Gjennomsnittlig 
kondisjonsfaktor var 1,03, og det var en tendens til avtagende k-faktor med økende alder. Fisk fanget i 

flytegarn var i snitt noe større enn i bunngarnfangsten, både totalt og for hver enkelt årsklasse.  

 
Fangsten fordelte seg på 24 hunner og 39 hanner. Femten av hunnene og 23 av hannene var 

kjønnsmodne, og av disse hadde 12 hunner og 10 hanner gytt tidligere. De yngste kjønnsmodne 

fiskene var tre toårige hanner og en fireårig hunn, der sistnevnte hadde gytt tidligere. Alder ved 
kjønnsmodning ser ut til å være tre år for hanner og fem år for hunner. 

 

Av de 63 ørretene i garnfangsten hadde 53 lys rød kjøttfarge, mens de resterende 10 var hvite i kjøttet. 

Ingen av fiskene hadde rød kjøttfarge.  
 

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 Prestavatnet 
27. - 28. august 2014. 

 Alder 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ ≥7+ Totalt 

 Årsklasse 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007-  

Antall  4 11 6 11 17 9 5 63 

Lengde Snitt 9,9 14,6 16,6 20,5 23,0 23,8 26,2 20,0 

(cm) Sd 1,3 1,3 0,9 2,3 1,5 2,2 1,8 4,8 

Vekt Snitt 10 36 54 92 119 126 150 90 

(g) Sd 3 10 8 23 21 21 46 47 

K-faktor Snitt 1,04 1,14 1,19 1,05 0,98 0,94 0,83 1,03 

 Sd 0,08 0,06 0,04 0,09 0,10 0,14 0,13 0,14 

Hunner Antall 0 2 1 6 11 2 2 24 

 % modne 0,0 0,0 0,0 16,7 90,9 100,0 100,0 62,5 

Hanner Antall 4 9 5 5 6 7 3 39 

 % modne 0,0 33,3 80,0 40,0 83,3 85,7 100,0 59,0 

 

Det var fisk i alle bunngarnene som stod i strandsonen, og fangsten varierte fra 4 til 13 individer per 
garn. I bunngarnslenken ble det fanget fire fisk i det innerste garnet, to fisk i det midterste og ingen i 

det ytterste og dypeste. I flytegarnet ble det fanget tolv fisk. Gjennomsnittlig fangst per bunngarnnatt 

var 6,4 individer. Gjennomsnittlig fangst i de seks garnene som stod i strandsonen var 8,2 fisk per 
garn, og ut fra dette ble den littorale bestanden estimert å være ca. 2300 ørret (tilsvarende en biomasse 

på 5,4 kg/hektar). Innsjøen virker imidlertid å også ha en betydelig pelagisk bestandskomponent, og 

den totale bestanden teller derfor sannsynligvis nærmere 3000 fisk. Den totale biomassen virker å 
være moderat (ca. 6-8 kg per hektar). 

 

 
 

Figur 31. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Prestavatnet 27. - 28. august 

2014. På grunn av noe usikkerhet rundt aldersfastsettelse er fisk på 7 år og eldre slått sammen i én 

gruppe. 
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Aldersfordelingen for ørreten i Prestavatnet viser at fisk fra samtlige årsklasser fra 2007 til 2013 var 

representert i garnfangsten (figur 31). De eldste fiskene var to ca. ni år gamle individer, men 

aldersbestemmelsen for de eldste individene er noe usikker på grunn av vekststagnasjon. Årsklassen 

fra 2009 (5+) virker å være den sterkeste, og årsklassen fra 2011 (3+) relativt svak, men det var ikke 
store forskjeller mellom de ulike årsklassene. Det ble ikke fanget fisk yngre enn fire år i flytegarnet. 

Fisk klekket i 2013 og 2014 er sannsynligvis underrepresentert i fangsten på grunn av dårlig 

fangbarhet for fisk under ca. 12 cm.  
 

En ca. ni år gammel ørret på 29 cm og 231 gram manglet fettfinne da den ble fanget. Dette er normalt 

et tegn på at finnen har blitt klippet i forbindelse med utsetting, men ettersom det ikke skal ha foregått 
utsettinger i denne delen av vassdraget i nyere tid, virker det sannsynlig at fettfinneskaden til den 

aktuelle fisken har naturlige årsaker. 

 

Veksthastigheten, som er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig lengde ved fangst, viser at fisken i 
Prestavatnet i gjennomsnitt har vokst totalt 15 cm i løpet av de tre første leveårene (figur 32). Etter 

dette har veksten vært noe ujevn, men kurven indikerer likevel en vekststagnasjon ved rundt 25 cm 

lengde. 
 

 
 

 
Det ble tatt mageprøver av 27 av fiskene. Overflateinsekter dominerte i mageinnholdet, og utgjorde 

knappe 85 % av totalvolumet. Fjærmyggpupper og linsekreps utgjorde henholdsvis 10 og 5 % av 

volumet, og i tillegg utgjorde hoppekrepsen Heterocope saliens ca. 1 %. To av fiskene hadde synlige 
innvollsparasitter. 

 

Vannkvalitet 
Vannprøven tatt nær utløpet av Prestavatnet hadde en surhet på pH 5,9, kalksiumkonsentrasjon på 0,26 

mg/l og konsentrasjon av labilt aluminium på 4 µg/l. Beregnet ANC var lav (0,1 µekv/l). Det ble ikke 

registrert unormale verdier av andre målte parametere (vedleggstabell A), og vannkvaliteten i 

innsjøen vurderes i sum å være brukbar for ørret. 
 

I innløpet i øst (fra Geitabudalsvatnet) ble det målt en surhet på pH 6,1 og en kalsiumkonsentrasjon på 

0,29 mg/l. Innløpet fra nord (fra Isorvatnet) hadde en surhet på pH 5,8 og en kalsiumkonsentrasjon på 
0,25 mg/l. Dette viser at også de viktigste gytelokalitetene for ørreten i Prestavatnet har brukbar til god 

vannkvalitet. 

 

Vannkvaliteten i Prestavatnet (og i hele vassdraget for øvrig) er sannsynligvis noe bedret siden 1990-
tallet, i takt med redusert sur nedbør. I utløpet av Geitabudalsvatnet ble det i 1994 og 1995 målt en 

surhet på pH 5,27 og 5,56 (Johnsen mfl. 1996); betydelig lavere enn ved vår måling i 2014. Det gjøres 

imidlertid oppmerksom på at vannkvaliteten kan variere en del gjennom året. 
 

Figur 32. Vekstkurve basert på 
gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet 

vekstsesong for ørret fanget i 
Prestavatnet 27. - 28. august 2014. 

Antall fisk fanget i hver aldersgruppe 

er markert med siffer over grafen. 

Merk at fisk på 7 år eller mer er slått 
sammen i én gruppe. 
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Elektrofiske 

Fire ulike innløp til Prestavatnet ble vurdert som potensielle gytebekker, og disse ble elektrofisket 27. 

august 2014. Utløpet er demmet opp, og har dermed ingen gytemuligheter. 

 
Innløpet fra Isorvatnet (stasjon 1 i figur 30) er 7-9 m bredt og inntil 100 cm dypt. Substratet er grovt 

og tett begrodd med mose og alger, og det er generelt dårlige gyteforhold. Elven er også stort sett 

striere enn optimalt for gytende ørret. Oppvandring ser ut til å være uproblematisk ved alle 
vannstander mellom LRV og HRV. Et område på ca. 20 m² nær land rundt HRV ble elektrofisket, men 

det ble ikke fanget fisk. Det ble imidlertid observert tre ørret som basert på størrelsen ble antatt å være 

ettåringer. I et lite sideløp under HRV ble det fanget to årsyngel (figur 33) og observert ytterligere én 
antatt ettåring. Det ble også elektrofisket på et ca. 20 m² stort område i innsjøens strandsone nær 

innløpselven, men her ble det ikke fanget eller observert fisk. Det var 12,1 °C i elven på 

undersøkelsestidspunktet, og ledningsevnen var 15,4 µS/cm. 

 
Innløpselven fra Geitabudalsvatnet er 3-7 m bred, og fisk kan vandre ca. 80 m til en liten foss. Under 

HRV er elven bred og grunn, med gode gyteforhold. Oppom HRV er gyteforholdene ikke mer enn 

brukbare, med høyere strømfart og grovere substrat. Stein dominerer i elvebunnen, men det er også en 
del småstein og innslag av grus. Substratet er litt begrodd av mose og alger, men ikke på langt nær så 

mye som i innløpet fra Isorvatnet. Et område på ca. 60 m² ble elektrofisket, fordelt på 40 m² nedom og 

20 m² oppom HRV. Totalt ble det fanget tre ørret, og ut fra lengdefordelingen ble disse antatt å være 
én årsyngel og to ettåringer (figur 33). Én av fiskene ble fanget oppom HRV, og her ble det i tillegg 

observert tre årsyngel som ikke lot seg fange.  

 

 
 

A) Innløp fra Isorvatnet 

 

B) Innløp fra Geitabudalsvatnet 

 

Figur 34. A) Nederst i innløpselven fra Isorvatnet. Det var lav tetthet av ørret i denne delen av elven ved 
elektrofisket 27. august 2014. B) Innløpselven fra Geitabudalsvatnet har brukbare til gode gyteforhold, 

men det ble likevel kun fanget noen få ungfisk av ørret ved elektrofisket. Bildet er tatt ovenfor HRV. 

Figur 33. Lengdefordeling for ørret 

fanget ved elektrofiske i to innløp til 

Prestavatnet (stasjon 1 og 2 i figur 30) 

27. august 2014. 
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Langs innsjøens sørlige bredd ble ytterligere to små innløp elektrofisket (stasjon 3 og 4), men det ble 

hverken fanget eller observert fisk. Disse innløpene er relativt små og bratte, og det er mulig at de 

tørker ut i tørre perioder. 

 

Dyreplankton 

I planktontrekket fra Prestavatnet ble det registrert moderate tettheter av gelékreps og Bosmina 

longispina, og i tillegg noen få individer av Chydorus sphaericus. I de fire ovenforliggende innsjøene 
var Cyclops scutifer eneste registrerte hoppekreps, men i Prestavatnet ble det også funnet moderate 

tettheter av Heterocope saliens (tabell 13). Blant hjuldyrene var Polyarthra major og Conochilus sp. 

tallmessig dominerende, og totalt ble det registrert åtte arter av hjuldyr (tabell 13). 
 

Ingen av de registrerte dyreplanktonartene er spesielt forsuringsfølsomme. Enkelte arter (som 

Heterocope saliens og Keratella serrulata) er vanligst i sure innsjøer, selv om de også ofte 

forekommer i innsjøer med relativt høy pH. Planktonsamfunnet generelt kan indikere at innsjøen er 
noe forsuret.  

 

Tabell 13. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Prestavatnet 27.08.2014. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 4329 155 
 Chydorus sphaericus 14 1 

 Holopedium gibberum 5942 212 

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 127 5 

 Heterocope saliens 976 35 
 cyclopoide nauplier 33 614 1 200 

 cyclopoide copepoditter 6 451 230 

Hjuldyr (Rotifera) Collotheca sp. 594 21 
 Conochilus sp. 31 576 1 128 

 Kellicottia longispina 14 260 509 

 Keratella hiemalis 340 12 

 Keratella serrulata 340 12 
 Lecane scutata 85 3 

 Polyarthra major 82 506 2 947 

 Polyarthra remata 11 205 400 

Totalt  192 358 6 870 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Prestavatnet har en middels tett bestand av relativt småfallen ørret. Veksten er god de første tre 

leveårene, men avtar gradvis og stagnerer ved ca. 25 cm lengde. Kondisjonsfaktoren for fisk i fangbar 
størrelse er noe under middels, og sammen med lav gjennomsnittsstørrelse gjør dette at bestanden ikke 

er mer enn middels attraktiv for fritidsfiske. 

 
Innsjøen har relativt lav diversitet og tetthet av dyreplankton. Som i de fleste andre undersøkte 

innsjøene virker store vannlopper å være fraværende eller svært fåtallige, og fisken livnærte seg på 

undersøkelsestidspunktet i hovedsak på overflateinsekter, akvatiske insektlarver og linsekreps. Det kan 

imidlertid være store sesongvariasjoner i ørretens diett. Dette er den eneste av innsjøene i 
undersøkelsen hvor beiting på hoppekreps ble påvist, og dette er trolig årsaken til at innvollsmark kun 

ble registrert i Prestavatnet. Parasitteringsgraden var imidlertid lav. Fiskens vekst og kondisjon tyder 

på at bestanden av ørret er noe tett sammenlignet med næringsgrunnlaget i innsjøen. 
 

Det er stort sett dårlige gyteforhold i innløpselven fra Isorvatnet, men noe bedre i innløpet fra 

Geitabudalsvatnet. Tettheten av yngel var lav i begge elvene på undersøkelsestidspunktet, men 
tilstedeværelse av alle forventede årsklasser i innsjøen tyder likevel på at naturlig rekruttering i praksis 

lykkes alle år. Vannkvaliteten er brukbar, og virker ikke å være begrensende for ørretproduksjonen. 
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Reguleringen av Prestavatnet har ikke endret ørretens tilgang til gyteområdene, ettersom oppvandring 

til gytelokalitetene er uproblematisk i hele spekteret mellom LRV og HRV. Oppdemming til 2,0 m 

over naturlig vannstand har redusert gytemulighetene nederst i innløpene, men basert på en 

skjønnsmessig vurdering av opprinnelig elvelengde antas det at mer enn halvparten av naturlig 
gyteareal er uberørt av reguleringen. Berørte områder vil heller ikke være helt uegnet som 

gytelokaliteter i dag, ettersom vannstanden sjelden ligger på HRV over lang tid (figur 29). De 

gjenværende gyteområdene er uansett så store at tilgjengelig gyteareal sannsynligvis ikke vil være 
begrensende for ørretproduksjonen i innsjøen. En aktiv regulering på 3,5 høydemeter kan ha redusert 

forekomsten av enkelte byttedyr noe, men ørretens næringstilgang virker ikke å avvike nevneverdig 

fra forholdene i de uregulerte innsjøene ovenfor. 
 

Bestandsstatus for ørreten i Prestavatnet vurderes i sum å være god og stabil, og det anbefales ikke å 

sette ut fisk i innsjøen. Det vurderes heller ikke som hensiktsmessig å utføre andre 

kompensasjonstiltak for fisk. 
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De undersøkte innsjøene er vurdert med utgangspunkt i Forskrift om rammer for vannforvaltningen 

(VF 2006), Veileder 01:2011 - “Karakterisering og analyse” (Direktoratsgruppa vanndirektivet 2011), 

og Veileder 02:2013 - “Klassifisering av miljøtilstand i vann” (Direktoratsgruppa vanndirektivet 

2013). I tillegg er elementer fra Miljødirektoratets rapport “ Vannforskriften og fisk - forslag til 
klassifiseringssystem” (Sandlund mfl. 2013) inkludert i vurderingene, ettersom Veileder 02:2013 i stor 

grad bygger på denne. 

 
Det er foretatt en vurdering av økologisk tilstand for fiskesamfunnet i forhold til forventet 

naturtilstand, og en vurdering av hydromorfologiske endringers påvirkning på fisk som 

kvalitetselement. Det er også gjort en vurdering av om de undersøkte lokalitetene bør vurderes som 
kandidater til kategorien sterkt modifisert vannforekomst (kSMVF) på grunn av hydromorfologiske 

endringer som følge av regulering. 

 

Gjeldende kategorisering 
De undersøkte innsjøene har tidligere vært vurdert med hensyn på økologisk tilstand (http://vann-

nett.no, sjekket 27.02.2014). Svartavatnet, Øyravatnet, Stølsvatnet og Isorvatnet  er oppført med “god” 

økologisk tilstand, mens Prestavatnet er vurdert å ha “moderat” tilstand (tabell 14). Svartavatnet og 
Prestavatnet er per i dag oppført som kSMVF, og det vurderes at det er risiko for at miljømålet om 

“god” økologisk tilstand ikke nås innen 2021. Grad av påvirkning fra vannkraftsregulering er oppført 

som “middels” i de to regulerte innsjøene, og “ukjent” i de tre andre. Svartavatnet er vurdert å være 

middels påvirket av langtransportert forurensning (sur nedbør), men dette virker ikke å være vurdert 
for de fire resterende innsjøene. 

 

Tabell 14. Status for innsjøene i Vann-nett per 27. februar 2014 (http://vann-nett.no). 

Innsjø Typologi Økologisk 

tilstand 

Kjemisk 

tilstand 

Hydromorf. 

endringer 

Risikovurdering 

ang. miljømål 

Svartavatnet  
Middels stor, svært 

kalkfattig, klar 
God Udefinert Middels Risiko 

Øyravatnet  
Liten, 

kalkfattig, klar 
God Udefinert Ukjent grad Ingen risiko 

Stølsvatnet  
Liten, svært 

kalkfattig, klar 
God Udefinert Ukjent grad Ingen risiko 

Isorvatnet  
Liten, svært 

kalkfattig, klar 
God Udefinert Ukjent grad Ingen risiko 

Prestavatnet 
Liten, svært 

kalkfattig, klar 
Moderat Udefinert Middels Risiko 

 

Referansetilstand og bestandsnedgang 

I naturlig fisketomme innsjøer er fisk ikke et kvalitetselement som skal vurderes i henhold til 
vanndirektivet (Direktoratsgruppa vanndirektivet 2013). Mange naturlig fisketomme vannforekomster 

i Norge har i dag ørretbestander, ettersom ørret har blitt introdusert av mennesker til et stort antall 

innsjøer. I tilfeller der arter ble introdusert til en vannforekomst før 1900 skal disse behandles som en 

“naturlig forekomst”, mens fisk introdusert etter 1900 skal behandles som en påvirkningsfaktor heller 
enn et kvalitetselement (Direktoratsgruppa vanndirektivet 2013). 

 

Det regnes som sannsynlig at ørret ble introdusert til samtlige av de undersøkte innsjøene før 1900. 
Det er gode gytemuligheter i alle innsjøene, og ytterligere utsettinger har derfor ikke vært nødvendig 

for å opprettholde bestandene. I henhold til Veileder 02:2013 er det gjort en ekspertvurdering av 

referansetilstanden (naturtilstanden) for bestandene. Ettersom det ikke foreligger data for 

bestandsstatus før regulering, må vurderinger av naturtilstanden gjøres ut fra forventet produktivitet 
sett i lys av næringsforhold, klimatiske forhold og gyteforhold. 

 

 STATUS I HENHOLD TIL VANNFORSKRIFTEN 

http://vann-nett.no/saksbehandler/
http://vann-nett.no/saksbehandler/
http://vann-nett.no/saksbehandler/
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Samtlige av de undersøkte innsjøene ligger mellom 600 og 800 moh., og forventes derfor å være 

relativt lite produktive. Redusert næringstilgang på grunn av vannstandsregulering antas å være 

neglisjerbar, ettersom alle de viktigste næringsdyrene for ørret har større tålegrense for regulering enn 

3,5 m (Direktoratsgruppa vanndirektivet 2013), som er reguleringshøyden i Svartavatnet og 
Prestavatnet. Unaturlige vannstandsvariasjoner har i liten til moderat grad påvirket tilgjengelig 

gyteareal i Svartavatnet og Prestavatnet, i liten grad i Øyravatnet og ikke i det hele tatt i Stølsvatet 

eller Isorvatnet. Tetthet av fisk og årlig tilvekst er som forventet ut fra næringsgrunnlaget og 
gytemulighetene, med unntak av i Svartavatnet, der variabel vannkvalitet i gyteelven trolig begrenser 

rekrutteringen. 

 

Forklaringsnøkkel til fargekoder i tabell 15 

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

 

Tabell 15. Økologisk tilstand for fisk i de undersøkte innsjøene basert på estimert bestandsnedgang for 
fisk, samt støtteparameterne surhet, konsentrasjon av labilt aluminium, 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 utpekes som kSMVF. Se 

teksten for detaljer. 

Parameter/ 
Innsjø 

Surhet 
(pH) 

Labilt 
Al 

(µg/l) 

CPUE* 
 

Reg.- 
høyde (m) 

RH/ 
(2xSD) 

Barriere-
effekt 

Bestands-
nedgang (%) 

Økologisk 
tilstand 

fisk 

kSMVF 

Svartavatnet  5,7-5,4 < 5 5-2 1-5 < 0,2 0,2-0,4 0-10 God JA 

Øyravatnet  6,1-5,7 - > 20 0 < 0,2 < 0,2 0-10 Svært god NEI 

Stølsvatnet  6,1-5,7 - 20-15 0 < 0,2 < 0,2 0-10 Svært god NEI 

Isorvatnet  6,1-5,7 - > 20 0 < 0,2 < 0,2 0-10 Svært god NEI 

Prestavatnet 6,1-5,7 < 5 > 10 1-5 < 0,2 0,2-0,4 0-10 God JA 

*Vurderingen av CPUE er avhengig av oppvekstratioen. 

 

Vannkvalitet 

Forsuringsparametrene surhet (pH) og konsentrasjon av labilt aluminium er her brukt som 

støtteparametere for vurderingen av økologisk tilstand for fisk i de undersøkte innsjøene. Samtlige av 
disse innsjøene hører til innsjøtype 20 etter vannforskriften (se Veileder 02:2013); svært kalkfattige og 

svært klare innsjøer over tregrensen. For denne innsjøtypen er grensen mellom moderat og god 

økologisk tilstand for surhet satt til pH 5,4, og for innhold av labilt aluminium til 30 µg/l. 
Vannprøvene samlet inn i forbindelse med prøvefisket i august 2014 er her lagt til grunn for 

vurderingen (se vedleggstabell A), men det gjøres oppmerksom på at vannkvaliteten kan variere en 

del gjennom året. 
 

Med en surhet på pH 5,6 i utløpet hadde Svartavatnet “god” økologisk tilstand for denne parameteren, 

mens de resterende fire innsjøene alle hadde “svært god” tilstand. Innholdet av labilt aluminium ble 

kun målt i Svartavatnet og Prestavatnet, og tilsvarte der referanseverdien for denne innsjøtypen. Det 
vurderes som sannsynlig at dette også er tilfelle Øyravatnet, Stølsvatnet og Isorvatnet. 

 

Svært lav ANC i utløpet av Svartavatnet 25. august 2014 tyder på at det tidligere dette året forekom en 
sjøsaltepisode i nedbørfeltet til Svartavatnet. Reguleringen av Svartavatnet kan tenkes å påvirke 

vannkvaliteten også i de nedenforliggende innsjøene, ved at det i perioder med lite tilsig fra 

Bjørndalen og Geitabudalen slippes mye surt vann fra Svartavatnet nedover i vassdraget. Dette vil 

være mest aktuelt vinterstid, spesielt i forbindelse med sjøsaltepisoder, og kan da tenkes å medføre 
forhøyet dødelighet for egg og yngel av ørret i innløp og utløp tilknyttet Øyravatnet, Stølsvatnet og 

Isorvatnet. Årviss rekruttering og relativt tette bestander av fisk i disse innsjøene tyder imidlertid på at 

dette ikke er en betydelig bestandsregulerende faktor. 
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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. Veileder 02:2013 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). I Veileder 02:2013 

skilles det mellom innsjøer med OR over 50, mellom 25 og 50, og under 25, og 

tilstandsgrenseverdiene for CPUE øker med økende OR. Svartavatnet og Prestavatnet har en OR under 
25, mens Øyravatnet, Stølsvatnet og Isorvatnet har OR over 50. Ved beregning av OR er her hele det 

tilgjengelige elvearealet inkludert, med unntak av svært strie strekninger som sannsynligvis sjelden 

eller aldri passeres av oppvandrende gytefisk. Kun bunngarn er inkludert ved utregning av CPUE. 
 

Fangst per garninnsats var klart lavest i Svartavatnet, med en CPUE på 4,3, tilsvarende “moderat” 

økologisk tilstand. I Stølsvatnet og Prestavatnet var CPUE rundt 15, tilsvarende henholdsvis “god” og 
“svært god” økologisk tilstand avhengig av innsjøenes OR (tabell 15). I Øyravatnet og Isorvatnet var 

CPUE over 20, tilsvarende “svært god” økologisk tilstand uavhengig av OR. 

 

Hydromorfologisk påvirkning - reguleringshøyde 
Unaturlige vannstandsvariasjoner vil virke negativt på næringsforholdene for ørret som beiter i 

strandsonen, og effektene øker med økende reguleringshøyde. Effektene forventes å være mer 

dramatiske i turbide enn i klare innsjøer, da dårlig sikt også gir redusert biologisk produksjon i 
pelagialsonen. Veileder 02:2013 inneholder 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 25. - 28. august 

2014 benyttet, men det gjøres oppmerksom på at siktedypet vil variere gjennom året. 
 

De uregulerte innsjøene har “svært god” økologisk tilstand for disse parameterne. For parameteren 

reguleringshøyde har Svartavatnet og Prestavatnet “god” økologisk tilstand, mens relativt stort 
siktedyp gir dem “svært god” økologisk tilstand for parameteren reguleringshøyde / 2 x siktedyp 

(tabell 15).  

 

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. 
 

Stølsvatnet og Isorvatnet er ikke regulert, og tilgjengelig gyteareal er uendret i forhold til naturtilstanden. 

I Øyravatnet er innløpselven fra Svartavatnet ikke lenger aktuell som gytelokalitet på grunn av periodisk 
tørrlegging, men de ulike sideløpene av denne elven er uansett små og dårlig egnet for gyting 

sammenlignet med de store gyteområdene i innløpet fra Bjørndalen. 

 

Svartavatnet og Prestavatnet er demmet opp med henholdsvis 2,5 og 2,0 m, og tappes ned maksimalt 1,0 
og 1,5 m. Nedtappingen tørrlegger ingen vandringshindre, og reduserer dermed ikke tilgjengelig 

elveareal. Oppdemmingen legger imidlertid relativt betydelige andeler av innsjøenes gyte- og 

oppvekstarealer under vann ved HRV, både i innløpet til Svartavatnet og de to største innløpene til 
Prestavatnet. Arealene mellom HRV og naturlig vannstand er imidlertid ofte over innsjøens vannspeil i 
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gyteperioden og store deler av perioden eggene ligger i grusen, og det regnes derfor som sannsynlig at 

disse arealene ofte vil være egnet som gyteområder på tross av oppdemmingen. Det er likevel 

konservativt antatt at et sted mellom 20 og 40 % av det opprinnelige gyte- og oppvekstarealet tilknyttet 

disse to innsjøene er tapt som følge av regulering (tabell 15). 
 

Økologisk tilstand - fisk 

Det er foretatt en samlet vurdering av økologisk tilstand for fisk i hver enkelt innsjø, basert på samtlige 
ovenfornevnte parametere (tabell 15). Av disse er antatt bestandsnedgang vektlagt høyest, mens de 

resterende er brukt som støtteparametere. Tilstanden i Øyravatnet, Stølsvatnet og Isorvatnet vurderes å 

være tilnærmet som i naturtilstanden, og disse får dermed “svært god” økologisk tilstand for fisk. 
Svartavatnet og Prestavatnet er i større grad endret ved aktiv regulering og reduksjon i gyte- og 

oppvekstareal, men ørretbestandene er likevel livskraftige og stabile, og avviker sannsynligvis lite fra 

naturtilstanden. Disse innsjøene er derfor vurdert å ha “god” økologisk tilstand for fisk. 

 

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 01:2011). 

For regulerte innsjøer med stor høyde over havet 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 med årlig variasjon på mer enn 3 m mellom HRV og 

LRV, med mindre overvåking av fisk, flora og bunndyr tilsier at disse kvalitetselementene likevel har 

“god økologisk tilstand”. Betydelig endret turbiditet eller hydrologisk belastning (gjennomstrømning) 
er imidlertid også kriterier for utpeking av kSMVF. 

 

For Svartavatnet og Prestavatnet er reguleringshøyden (3,5 m for begge innsjøer) over den veiledende 
grenseverdien på 3 m, og årlig vannstandsvariasjon har siden 2011 stort sett ligget på 3 til 3,5 m (figur 

4 og 29). Økologisk tilstand for fisk er imidlertid likevel vurdert å være god (tabell 15). Det gjøres 

oppmerksom på at det ikke foreligger undersøkelser av reguleringenes effekt på flora og fauna i 

strand- og gruntvannssonen i disse innsjøene, og det kan derfor ikke utelukkes at andre 
kvalitetselementer enn fisk har dårligere enn god økologisk tilstand. Svartavatnets og Prestavatnets 

status som kSMVF anbefales derfor opprettholdt inntil ytterligere kunnskap foreligger. Øyravatnet, 

Stølsvatnet og Isorvatnet er lite påvirket av regulering, og er ikke kSMVF. 
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Vedleggstabell A. Vannkvalitet målt i Hattebergvassdraget 25. - 27. august 2014. 

Innsjø Farge pH Alkalitet Ca Mg Na K Si Cl Nitrat Sulfat Tot. Al reakt. Al ill. AL lab. AL TOC Tot P ANC 

 mg Pt/l  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 

Svartavatnet innløp øst <2 5,7  0,17               

Svartavatnet utløp <2 5,6 <0,01 0,25 <0,10 0,9 <0,10 0,13 2,1 0,28 6,1 23 14 10 4 0,7 <2 -124,2 

Øyravatnet innløp nord 6 6,2  0,33               

Isorvatnet utløp 3 5,8  0,25               

Prestavatnet innløp øst <2 6,1  0,29               

Prestavatnet utløp <2 5,9 0,016 0,26 0,10 0,93 <0,10 0,17 1,6 <0,1 0,9 26 14 10 4 0,8 <2 0,1 
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