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Forsidebilde: Øvre Krokavatnet, 29. august 2014. Alle foto: Sveinung Klyve.
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Vaksdal kommune ved Sveinung Klyve gjennomførte prøvefiske i Øvre Trappetjørnet, Øvre 

Krokavatnet og Nedre Krokavatnet i Vaksdal kommune i august 2014. Fiskebestandene ble undersøkt 

ved garnfiske i innsjøene og elektrofiske i gytebekkene, og det ble i tillegg samlet inn en vannkjemisk 
prøve i utløpet av Nedre Krokavatnet. På oppdrag fra Vaksdal kommune har Rådgivende Biologer AS 

utformet foreliggende rapport basert på disse undersøkelsene. 

 

Formålet med undersøkelsene var å: 
 

- Vurdere forsuringssituasjonen for fisk og andre ferskvannsorganismer 

- Evaluere kjemiske og biologiske effekter av stans i kalking 
- Oppdatere bestandsstatus for ørret 

 

Alt feltarbeid samt fiskeoppgjøring er utført av Sveinung Klyve og Terje Danielsen Kvamme. 
Aldersbestemmelse av fisk er utført av Marius Kambestad og Kurt Urdal. 

 

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

 

Bergen, 21. september 2015 
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Kambestad, M. 2015. Fiskeundersøkelser i Øvre Trappetjørnet, Øvre Krokavatnet og Nedre 
Krokavatnet i Vaksdal kommune i 2014. Rådgivende Biologer AS, rapport 2115, 25 sider, ISBN 978-

82-8308-197-8.  

  

Vaksdal kommune utførte 28. - 30. august 2014 prøvefiske i Øvre Trappetjørnet, Øvre Krokavatnet og 
Nedre Krokavatnet. Innsjøene ble i forbindelse med forsuring kalket på slutten av 1990-tallet, og ble 

også prøvefisket flere ganger i perioden 1996 til 2001. Denne rapporten inneholder vurderinger rundt 

utvikling i bestandsstatus for fisk, vannkvalitet og effekter av stans i kalking. 

 

Innsjø Innsjø nr. UTM-øst UTM-nord 
Areal 

(km²) 

Strandlinje 

(m) 

Hoh. 

(m) 

Snittdyp 

(m) 

Nedbørfelt 

(km²) 

Øvre Trappetjørnet 26390 322774 6724294 0,03 1 200 750 - 0,5 
Øvre Krokavatnet 26403 323854 6723664 0,10 2 400 656 12 0,9 
Nedre Krokavatnet 26393 323900 6724230 0,05 1 500 637 8 2,2 

 

Øvre Trappetjørnet har en middels tett bestand av noe småfallen ørret. Fiskens årlige tilvekst er god 
de første leveårene, men veksten stagnerer ved 25-30 cm. I 1996 ble det kun funnet utsatt fisk i 

innsjøen, men etter utlegging av kalkgrus i utløpet i 1997 til 2000 ble det påvist gytesuksess her. Ved 

undersøkelsene i 2014 ble det påvist naturlig rekruttering alle år siden senest 2009. Vannkvaliteten i 
Øvre Trappetjørnet var brukbar for ørret på 1990-tallet, og er sannsynligvis noe bedre i dag. 

Ørretbestanden er selvrekrutterende, og ytterligere kalking vil ikke være nødvendig for å opprettholde 

bestanden. 

 
Øvre Krokavatnet har en middels tett bestand av noe småfallen ørret. Fiskens årlige tilvekst er god, 

uten tydelig vekststagnasjon, men det ble likevel ikke fanget fisk større enn 250 gram. Resultatene av 

denne og tidligere undersøkelser viser at ørretbestanden har hatt relativt stabil naturlig rekruttering de 
siste 25 årene. Bestanden har blitt noe tettere, og fiskens gjennomsnittsstørrelse noe mindre, siden 

årtusenskiftet, trolig på grunn av økt rekruttering i utløpsbekken. Vannkvaliteten i innsjøen var 

brukbar for ørret både før og etter kalking, og er i dag trolig noe bedre enn på 1990-tallet. Ytterligere 
kalking vil ikke være nødvendig for å opprettholde ørretbestanden. 

 

Nedre Krokavatnet har en middels tett til tett bestand av småfallen ørret. Fiskens årlige tilvekst er 

god de første leveårene, men veksten stagnerer allerede ved ca. 20 cm. Det ble ikke fanget fisk større 
enn 140 gram, og fiskens kondisjon er relativt dårlig. Resultatene av denne og tidligere undersøkelser 

viser at ørretbestanden i innsjøen har hatt relativt jevn naturlig rekruttering i alle fall siden sent på 

1990-tallet. Bestanden har blitt noe tettere, og fiskens gjennomsnittsstørrelse noe mindre, siden 
årtusenskiftet, sannsynligvis på grunn av økt rekruttering i bekkene. Vannkvaliteten i Nedre 

Krokavatnet var brukbar for ørret både før og etter kalking av de ovenforliggende innsjøene, og er i 

dag trolig noe bedre enn på 1990-tallet. Ytterligere kalking vil ikke være nødvendig for å opprettholde 

ørretbestanden. 
 

Innsjø 

Total 

fangst 

(antall) 

Snittvekt 

(gram) 

Snitt 

K-faktor 

Fangst 

per garn 

(antall) 

Fangst 

per garn 

(gram) 

Tetthet 

pr. ha. 

(antall) 

Tetthet 

pr. ha. 

(kg) 

Status 

Øvre Trappetjørnet 15 115 1,07 5,0 575 130-150 ~15 Middels tett 
Øvre Krokavatnet 20 112 1,09 3,3 373 70-80 8-9 Middels tett 

tett Nedre Krokavatnet 28 65 0,90 4,7 303 120-140 8-9 Middels til tett 

 

Det er også gjort en vurdering av økologisk tilstand for ørretbestandene i de tre innsjøene i henhold til 
vannforskriften. Etter en samlet vurdering av vannkvalitet, fangst per garninnsats og bestandsstatus i 

forhold til naturtilstanden, er ørretbestandene i både Øvre Trappetjørnet, Øvre Krokavatnet og Nedre 

Krokavatnet vurdert å ha “god” eller bedre økologisk status. 

SAMMENDRAG 
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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. Fangstinnsatsen ble tilpasset areal og antatt bestandstetthet i innsjøene, og 

antall bunngarn benyttet i hver enkelt innsjø er presentert i det følgende. Det var pent vær og lite vind 
under prøvefisket. 

 

Øvre Trappetjørnet ble garnfisket 28. - 29. august 2014 med tre enkle fleromfars bunngarn i et 

omtrentlig dybdeintervall på 0-10 m (figur 4). Temperaturen i overflaten ble målt til 13 °C. 
 

Øvre Krokavatnet ble garnfisket 28. - 29. august 2014 med fem enkle fleromfars bunngarn i et 

omtrentlig dybdeintervall på 0-10 m, og én bunngarnslenke på tre garn i dybdeintervallet 0-30 m 
(figur 5). Temperaturen i overflaten ble målt til 13 °C, og siktedypet var 5,5 m (målt med secchi-skive 

sentralt i innsjøen). 

 
Nedre Krokavatnet ble garnfisket 29. - 30. august 2014 med fem enkle fleromfars bunngarn i et 

omtrentlig dybdeintervall på 0-10 m, og én bunngarnslenke på to garn i dybdeintervallet 0-15 m (figur 

6). Temperaturen i overflaten ble målt til 13 °C, og siktedypet var 5,5 m. 

 
I tillegg ble det satt ett bunngarn nær innløpet til Tredje Trappetjørn (ett av tjernene nedstrøms Øvre 

Trappetjørnet) for å få informasjon om størrelsen på fisken der. 

 

 

Figur 1. Sveinung Klyve i båt med utstyr under prøvefisket i august 2014. Foto: Terje D. Kvamme. 

 
 

METODER 
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Figur 2. Elektrofiske i bekken mellom Øvre og Nedre Krokavatnet i august 2014. Foto: Terje D. 

Kvamme. 

 

 

Figur 3. Terje D. Kvamme trekker garn i Øvre Trappetjørnet 29. august 2014. Foto: Sveinung Klyve. 



__________________________________________________________________________________________ 

Rådgivende Biologer AS 6 Rapport 2115 

 
 

Figur 4. Kart over Øvre Trappetjørnet, med avmerking av utløpsbekken (pil), elektrofiskestasjon 

(nummerert sirkel) og plassering av garn (nummererte firkanter). 

 

 
 

Figur 5. Kart over Øvre Krokavatnet, med avmerking av innløp og utløp (piler), elektrofiskestasjon 

(nummerert sirkel) og plassering av garn (nummererte firkanter). 



__________________________________________________________________________________________ 

Rådgivende Biologer AS 7 Rapport 2115 

 

 
 

Figur 6. Kart over Nedre Krokavatnet, med avmerking av innløp og utløp (piler), elektrofiskestasjon 

(nummerert sirkel) og plassering av garn (nummererte firkanter). 

 

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 innenfor et areal på 300 m² 
for et 30 m langt garn. Det må også tas med i vurderingen at fisk som er mindre enn ca. 12 cm har 

lavere fangbarhet enn større fisk, og at en del av disse fremdeles kan oppholde seg i bekker/elver. Det 

er også sannsynlig at stor fisk (> 25 cm) har et større aktivitetsområde i løpet av en beiteperiode enn 
fisk i lengdegruppen 12-25 cm, og dette betyr at antall større fisk kan bli beregnet for høyt. Ved 

beregning av total bestand er det videre antatt at gjennomsnittsfangsten per garnnatt er representativ 

for hele innsjøen. 
  

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

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

avfisker 10 m av strandlinjen, og videre at innsjøene har neglisjerbare pelagiske bestandskomponenter.  
For innsjøer med svært «krokete» strandlinjer nedjusteres bestandsestimatet noe. 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. El-fiske ble utført i utløpet av Øvre Trappetjørnet og i bekken som renner 

fra Øvre til Nedre Krokavatnet. Fisken ble artsbestemt og lengdemålt, og deretter sluppet ut igjen. Det 
var relativt lav vannføring i de undersøkte bekkene på undersøkelsestidspunktet. 

 

Fiskeoppgjøring og aldersbestemming  
All fisk fanget på garn ble lengdemålt til nærmeste mm fra snutespissen til ytterst på halefinnen når 

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

fleste individene. Kjøttfargen ble 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. 

 

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 3 år, og noe usikker (± 1 år) for enkelte av 

de eldre individene. 

 

Vannkvalitet 

Det ble gjort en analyse av vannkvaliteten ved innsamling av en vannprøve fra utløpet av Nedre 

Krokavatnet. Prøven 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. Vannkvalitetsanalysen er utført av Eurofins, 
avdeling Bergen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



__________________________________________________________________________________________ 

Rådgivende Biologer AS 9 Rapport 2115 

 

 

INNSJØEN 

Øvre Trappetjørnet (innsjø nr. 26390) ligger 750 moh., og har et nedbørfelt på 0,5 km². Innsjøens areal 

er på 2 hektar, og strandlinjen er ca. 1 200 m lang. Utløpsbekken i øst renner via en rekke små tjern 

ned til Nedre Krokavatnet. Det er ingen innløpsbekker av betydning. 
 

Kalkingshistorikk 

Det ble lagt ut 2,3 til 4 tonn kalkgrus årlig i utløpsbekken fra Øvre Trappetjørnet i perioden 1997 til 

2000. Etter dette er det ikke kalket i innsjøen. 

 

Fiske og fiskeutsettinger 

Det foregår noe fritidsfiske i Øvre Trappetjørnet, men omfanget antas å være relativt beskjedent 
(Sveinung Klyve, pers. medd.). Det ble tidligere sporadisk satt ut fisk i innsjøen, men dette opphørte 

før årtusenskiftet. 

 

 

Figur 7. Øvre Trappetjørnet sett fra nordvest, 29. august 2014. 

 

Tidligere undersøkelser 

Øvre Trappetjørnet ble også prøvefisket i august 1996 og i september 2001 (Hellen mfl. 1998; 2002). I 

1996 ble det kun fanget utsatt fisk i innsjøen, men etter utlegging av grus i utløpet ble det registrert 

naturlig rekruttert ørret-yngel både i 2001 og 2002 (Hellen mfl. 2004). 
 

Vannkvalitet 

Det ble tatt en rekke vannprøver i utløpet av Øvre Trappetjørnet i perioden 1995 til 2001 (tabell 1). På 
1990-tallet lå surheten stort sett rundt pH 5,5, mens prøver tatt juli og september 2001 hadde pH over 

6. Konsentrasjonen av labilt aluminium har variert fra lav til moderat, og høyeste registrerte verdi (14 

µg/l) tilsvarer tilstandsklasse «moderat» i henhold til Vannforskriften (Direktoratsgruppa 
Vanndirektivet 2013). Kalsiuminnholdet er svært lavt. 

ØVRE TRAPPETJØRNET 
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Tabell 1. Oversikt over vannkjemiske målinger utført i utløpet av Øvre Trappetjørnet. Dataene er 

hentet fra Hellen mfl. (1996; 1998; 2002) og Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). 

Dato 
Surhet 

(pH) 

Farge 

(mg Pt/l) 

Alkalitet 

(mmol/l) 

Reaktivt Al 

(µg/l) 

Labilt Al 

(µg/l) 

Kalsium 

(mg/l) 

12.08.1995 6,0      
29.05.1996 5,57 6 0,096 < 20 0-19 < 0,10 

22.08.1996 5,40 10  10 5  

05.11.1997 5,54 15 0,046 16 11 0,05 

20.05.1998 5,49 5 0,003 19 13 0,41 
06.01.1999 5,4 5 0,003 21 12 0,16 

03.07.2001 6,11 6 < 0,005 8 2 0,49 

26.09.2001 6,97 8 0,12 24 14 2,37 

 

 

RESULTAT 

Garnfiske 
Under garnfisket i Øvre Trappetjørnet ble det fanget 15 ørret. Fisken varierte i lengde fra 12,5 til 30,0 

cm, med en gjennomsnittslengde på 20,7 cm (tabell 2). Vekten varierte fra 20 til 237 gram, og 

snittvekten var 115 gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,07, og var lavest for de eldste 
fiskene (fire- og femåringer). 

 

Fangsten fordelte seg på 14 hanner og kun 1 hunn. Av disse var ti hanner kjønnsmodne, deriblant 
halvparten av toåringene. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var dermed to år for hannene. 

Hunnen, som var to år gammel, var ikke kjønnsmoden. 

 

Én ørret hadde rød kjøttfarge, fem hadde lyserød farge og ni var hvite i kjøttet. Kjøttfargen ble 
generelt rødere med økende alder. 

 

Tabell 2. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall 
hanner og hunner og andel kjønnsmodne fisk for de ulike aldersgruppene av ørret fanget i Øvre 

Trappetjørnet 28. - 29. august 2014. 

 Alder 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ Totalt 

 Årsklasse 2013 2012 2011 2010 2009  

Antall  1 6 2 4 2 15 

Lengde Snitt 12,5 14,8 22,0 27,9 27,0 20,7 

(cm) Sd - 1,0 0,0 2,0 0,0 6,4 

Vekt Snitt 20 37 145 206 183 115 

(g) Sd - 10 3 33 16 82 

K-faktor Snitt 1,02 1,10 1,36 0,95 0,93 1,07 

 Sd - 0,12 0,03 0,07 0,08 0,16 

Hunner Antall 0 1 0 0 0 1 

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

Hanner Antall 1 5 2 4 2 14 

 % modne 0,0 60,0 100,0 100,0 50,0 71,4 

 

Det var fisk i alle de tre bunngarnene i Øvre Trappetjørnet. Den gjennomsnittlige fangsten per 

bunngarnnatt var 5,0 individer, og ut fra dette ble bestanden estimert å bestå av ca. 400 ørret. Med en 

snittvekt på 115 gram tilsvarer dette 20-25 kg fisk per hektar, som er en relativt høy biomasse. På 
grunn av relativt liten fangstinnsats (tre garn) er estimatene imidlertid usikre for denne innsjøen. 

 

Aldersfordelingen for ørreten i Øvre Trappetjørnet viser at fisken stammet fra årsklassene fra perioden 
2009 til 2013 (figur 8). Årsklassen klekket i 2012 (2+) var den mest tallrike. Årsklassene fra 2013 og 

2014 var sannsynligvis underrepresentert på grunn av lav fangbarhet på garn. Resultatene tyder på at 

årsklasser fra 2008 og tidligere mangler eller teller svært få individer, men dette er noe usikkert på 

grunn av relativt liten total fangst. 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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Figur 8. Alders- og lengdefordeling for ørret fanget under garnfisket i Øvre Trappetjørnet 28. - 29. 
august 2014. 

 

Veksthastigheten, som er vurdert på grunnlag av gjennomsnittlig lengde innen hver årsklasse på 

fangsttidspunktet, viser at fisken i Øvre Trappetjørnet i gjennomsnitt har vokst i overkant av fem cm i 

året i løpet av sine fem første vekstsesonger (figur 9). Vekststagnasjon ser ut til å inntreffe et sted 
mellom 25 og 30 cm, men resultatene er noe usikre på grunn av få individer i hver årsklasse. 

 

 
 

Garnet som ble satt i Tredje Trappetjørn fanget to ørret på 27 og 28 cm, med vekt på henholdsvis 169 

og 213 gram. Begge var fire år gamle, kjønnsmodne hanner med lys rød kjøttfarge. 

 

Elektrofiske 

Ved elektrofiske på utløpet av Øvre Trappetjørnet ble det fanget to årsyngel av ørret, begge 44 mm 

lange (figur 10). De øverste 10-15 meterne av utløpsbekken er stilleflytende, og kalkgrusen som ble 
lagt ut her sent på 1990-tallet er trolig det beste gytehabitatet. Gyteforholdene er likevel ikke gode. 

Videre nedover er elven for bratt til å egne seg som oppvekstområde for ørret (Hellen mfl. 2002). 

 

 

Figur 9. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 
standardavvik) ved avsluttet vekstsesong 

for ørret fanget i Øvre Trappetjrønet 28. 

- 29. august 2014. Antall fisk fanget i 
hver aldersgruppe er markert med siffer 

over grafen. 

Figur 10. Lengdefordeling for ørret 

fanget ved elektrofiske i utløpet av Øvre 

Trappetjørnet 28. august 2014. 
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A) El-fiske i utløpet 

 

B) Fangst ved garnfisket 

 

Figur 11. A) Elektrofiske i utløpet av Øvre Trappetjørnet 28. august 2014. B) Deler av fangsten fra 
garnfisket 28. - 29. august 2014. 

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Øvre Trappetjørnet har i dag en middels tett bestand av noe småfallen ørret. Tilveksten er god de 
første leveårene, men veksten stagnerer ved 25-30 cm. Gjennomsnittsvekten er relativt lav (115 gram), 

og det ble ved prøvefisket ikke fanget fisk over 250 gram. Fiskens kondisjon er imidlertid god, noe 

som tyder på brukbar næringstilgang sammenlignet med tettheten av ørret. Ved fritidsfiske blir det 
årlig fanget fisk på over halvkiloen i denne innsjøen (Sveinung Klyve, pers. medd.). 

 

I 1996 var det kun utsatt fisk i Øvre Trappetjørnet (Hellen mfl. 1998), men etter at det ble lagt ut 

kalkgrus i utløpet i 1997 til 2000 ble det påvist gytesuksess her (Hellen mfl. 2002; 2004). Resultatene 
av garnfisket i innsjøen og elektrofisket i utløpsbekken i 2014 viser at ørretbestanden i Øvre 

Trappetjørnet har hatt årviss naturlig rekruttering alle år siden senest 2009. 

 
Vannkvaliteten i Øvre Trappetjørnet var brukbar for ørret på 1990-tallet, i en periode da forsuring 

førte til reduksjoner i eller utryddelse av ørretbestanden i mange Vestlandsinnsjøer. I 2001 virket 

vannkvaliteten å være noe bedret med tanke på forsuring (Hellen mfl. 2002), men årsaken til høyere 
pH-verdier i utløpet dette året kan skyldes kalkgrusen som var lagt ut i dette området. Uten ytterligere 

målinger av vannkvalitet i innsjøen er det vanskelig å si noe sikkert om forsuringssituasjonen i dag, 

men den generelle reduksjonen i langtransportert forurensning («sur nedbør») på Vestlandet etter 

årtusenskiftet sannsynliggjør at forsuring i dag ikke er en begrensning for fiskeproduksjonen i Øvre 
Trappetjørnet. Denne konklusjonen styrkes av registrering av årviss naturlig rekruttering av ørret. 

 

Det er mulig at rester av kalkgrus i utløpet av innsjøen fortsatt bidrar til noe økt pH i gytegropene til 
ørret fra Øvre Trappetjørnet, men dette er høyst sannsynlig ikke nødvendig for å sikre tilstrekkelig 

rekruttering til den middels tette bestanden. Det anbefales derfor ikke å tilføre mer kalk i denne 

innsjøen. 
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INNSJØEN 

Øvre Krokavatnet (innsjø nr. 26403) ligger 656 moh., og har et nedbørfelt på 0,9 km². Innsjøens areal 

er på 10 hektar, og strandlinjen er ca. 2 400 m lang. Utløpsbekken i nord renner ned til Nedre 

Krokavatnet, og er eneste aktuelle gyteområde for ørreten i innsjøen. Innløpsbekken i vest går 
periodevis tørr, og har ikke gyteforhold (Hellen mfl. 2002). 

 

Kalkingshistorikk 

Det ble lagt ut ca. to tonn kalkgrus i utløpsbekken fra Øvre Krokavatnet i 1997 og 1998. Etter dette er 
det ikke kalket i innsjøen. 

 

Fiske og fiskeutsettinger 
Det foregår noe fritidsfiske i Øvre Krokavatnet, men omfanget antas å være relativt beskjedent 

(Sveinung Klyve, pers. medd.). Det skal ikke ha blitt satt ut fisk i innsjøen de siste tiårene. 

 

 

Figur 12. Øvre Krokavatnet sett fra øst 28. august 2014. 

 

Tidligere undersøkelser 

Øvre Krokavatnet ble også prøvefisket i 1996, 1998 og 2001 (Hellen mfl. 1998; 2000; 2002). 

Ørretbestanden i Øvre Krokavatnet var selvrekrutterende på hele 1990-tallet, også før oppstart av 
kalking, men bestanden ble ved samtlige nevnte undersøkelser beskrevet som tynn. 

 

Vannkvalitet 
Det ble tatt en rekke vannprøver i utløpet av Øvre Krokavatnet i perioden 1996 til 2001 (tabell 3). I 

denne perioden varierte surheten fra pH 5,2 til 6,2, med et snitt på pH 5,4. Konsentrasjonen av labilt 

aluminium har stort sett vært lav, men to prøver (tatt i august 1996 og mai 1998) hadde en 

konsentrasjon av labilt aluminium tilsvarende tilstandsklasse «dårlig» i henhold til Vannforskriften 
(Direktoratsgruppa Vanndirektivet 2013). Kalsiuminnholdet er jevnt over svært lavt. 

ØVRE KROKAVATNET 
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I mai 1997 ble det i tillegg tatt en vannprøve i innsjøens innløp. Surheten ble her målt til pH 5,3, og 

kalksiuminnholdet til 0,15 mg/l (tabell 3). Innholdet av labilt aluminium var noe høyt, med 25 µg/l. 

 
Tabell 3. Oversikt over vannkjemiske målinger utført i Øvre Krokavatnet. Dataene er hentet fra Hellen 

mfl. (1998; 2002) og Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). 

Lokalitet Dato 
Surhet 

(pH) 

Farge 

(mg Pt/l) 

Alkalitet 

(mmol/l) 

Reaktivt Al 

(µg/l) 

Labilt Al 

(µg/l) 

Kalsium 

(mg/l) 

Utløp 21.08.1996 5,28 6  43 25  

Utløp 22.08.1996 5,40 12     
Utløp 27.05.1997 5,27 6     

Utløp 17.11.1997 5,27 5 0,003 16 6 0,21 

Utløp 20.05.1998 5,17 6 0,003 38 27 0,4 
Utløp 31.08.1998 6,15 11 0,042 7 4 0,52 

Utløp 06.01.1999 5,32 7 0,003 24 10 0,14 

Utløp 27.09.2001 5,64 9 < 0,005 20 7 0,17 

Innløp 27.05.1997 5,27 6 0,005 43 25 0,15 

 

 

RESULTAT 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 20 ørret. Fisken varierte i lengde fra 11,2 til 30,0 cm, med en 

gjennomsnittslengde på 21,0 cm (tabell 4). Vekten varierte fra 19 til 228 gram, og snittvekten var 112 

gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,09, og det var en tendens til avtagende k-faktor med 
økende alder. 

 

Fangsten fordelte seg på elleve hanner og åtte hunner, samt én ettåring som ikke ble kjønnsbestemt. 
Av disse var syv hanner og én hunn kjønnsmodne. Halvparten av de toårige hannene var 

kjønnsmodne, og gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var dermed to år for hanner. For hunner 

var det ikke mulig å bestemme gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning. 
 

Fem ørret hadde rød kjøttfarge, fire hadde lyserød farge og elleve var hvite i kjøttet. Kun tre- og 

fireåringer var røde i kjøttet. 

 
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 Øvre 

Krokavatnet 28. - 29. august 2014. 

 Alder 1+ 2+ 3+ 4+ Totalt 

 Årsklasse 2013 2012 2011 2010  

Antall  1 7 6 6 20 

Lengde Snitt 11,2 15,9 22,8 26,8 21,0 

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

Vekt Snitt 20 49 129 183 112 

(g) Sd - 15 48 26 67 

K-faktor Snitt 1,42 1,18 1,06 0,96 1,09 

 Sd - 0,17 0,15 0,12 0,18 

Hunner Antall 0 1 4 3 8 

 % modne - 0,0 25,0 0,0 12,5 

Hanner Antall 0 6 2 3 11 

 % modne - 50,0 50,0 100,0 63,6 

 

Det var fisk i seks av de åtte bunngarnene, og ingen garn hadde mer enn seks ørret. De to dypeste 

garnene i lenken var tomme. Den gjennomsnittlige fangsten per bunngarnnatt var 2,5 individer. 
Gjennomsnittlig fangst i de seks garnene som stod i strandsonen var 3,3 fisk per garn, og ut fra dette 

ble bestanden estimert å bestå av omtrent 7-800 ørret. Med en snittvekt på 112 gram tilsvarer dette 8-9 

kg fisk per hektar, som er en moderat biomasse. 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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Figur 13. Alders- og lengdefordeling for ørret fanget under garnfisket i Øvre Krokavatnet 28. - 29. 
august 2014. 

 

Aldersfordelingen for ørreten i Øvre Krokavatnet viser at fisken stammet fra årsklassene fra perioden 

2010 til 2013 (figur 13). Årsklassene klekket i 2010 til 2012 var omtrent like sterke, mens eldre 

årsklasser ser ut til å mangle i innsjøen. Dette kan skyldes høy dødelighet etter første gyting eller 
sviktende rekruttering enkelte år, men total fangst er for liten til å si dette sikkert. Årsklassene fra 2013 

og 2014 var sannsynligvis underrepresentert på grunn av lav fangbarhet på garn. 

 
Veksthastigheten, som er vurdert på grunnlag av gjennomsnittlig lengde innen hver årsklasse på 

fangsttidspunktet, viser at fisken i Øvre Krokavatnet i gjennomsnitt har vokst i overkant av fem cm i 

året i løpet av sine fem første vekstsesonger (figur 14). Det er ingen tegn til vekststagnasjon, og fisken 
vokser dermed til den blir minst 25 cm. 

 

 
 

 

Elektrofiske 

Ved elektrofiske i bekken som renner mellom Øvre og Nedre Krokavatnet ble det fanget 27 ørret, 

hvorav 7 var årsyngel. Basert på lengdefordelingen ble det vurdert at tre til ti av individene var 
ettåringer, mens de resterende var eldre fisk (figur 15 og 16). I tillegg ble det observert ca. 30 årsyngel 

som ikke lot seg fange. Fiskene ble fanget på hele bekkestrekningen mellom de to innsjøene, men det 

var tettest med fisk i elvelonene i øvre del, nær Øvre Krokavatnet. Eldre fisk kan sannsynligvis vandre 

opp og ned mellom Øvre og Nedre Krokavatnet, men ungfisk kan trolig ikke vandre oppstrøms forbi 
en demning ti meter nedstrøms utløpet av Øvre Krokavatnet (Hellen mfl. 2002). Det er brukbare 

gyteforhold på utløpet oppom denne demningen. 

 

Figur 14. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet vekstsesong 
for ørret fanget i Øvre Krokavatnet 28. - 

29. august 2014. Antall fisk fanget i hver 

aldersgruppe er markert med siffer over 

grafen. 
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A) Fangst ved el-fiske 

 

B) Årsyngel fra utløpsbekken 

 

Figur 16. A) Fangst ved elektrofiske i bekken mellom Øvre og Nedre Krokavatnet 28. august 2014. B) 

Årsyngel av ørret fra samme bekk. 

 
 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Øvre Krokavatnet har i dag en middels tett bestand av noe småfallen ørret. Den årlige tilveksten er 

god, uten tydelig vekststagnasjon. Det ble likevel ikke fanget fisk større enn 250 gram ved prøvefisket. 

Gjennomsnittsvekten er relativt lav (112 gram), men kondisjonen er god, noe som tyder på brukbar 
næringstilgang sammenlignet med tettheten av ørret. 

 

Resultatene fra denne og tidligere undersøkelser (Hellen mfl. 1998; 2000; 2002) viser at 
ørretbestanden i Øvre Krokavatnet har hatt relativt stabil naturlig rekruttering de siste 25 årene. På 

1990- tallet og tidlig på 2000-tallet var bestanden noe tynnere enn i dag, med større 

gjennomsnittsstørrelse (163 til 180 gram i ulike undersøkelser) på fisken. Dette tyder på at 

rekrutteringen har økt de senere årene, og at høyere fisketetthet dermed har ført til økt 
næringskonkurranse. 

 

Ørretbestanden i Øvre Krokavatnet hadde årviss naturlig rekruttering før det ble lagt ut kalkgrus i 
utløpet i 1997 og 1998, og dette har dermed neppe vært av stor betydning for bestandsstatus. 

Kalkgrusen har sannsynligvis gitt noe økt pH i gytegropene i utløpselven, men denne effekten er trolig 

ikke lenger til stede, ettersom det ikke har blitt kalket der siden 1998. Det er sannsynlig at 
vannkvaliteten i innsjøen i dag er minst like god som på 1990-tallet, på grunn av den generelle 

reduksjonen i langtransportert forurensning på Vestlandet etter årtusenskiftet. Det vil derfor ikke være 

nødvendig med kalking for å opprettholde bestanden av ørret i denne innsjøen i fremtiden. 

Figur 15. Lengdefordeling for ørret 

fanget ved elektrofiske i bekken mellom 

Øvre og Nedre Krokavatnet 28. august 
2014. 
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INNSJØEN 

Nedre Krokavatnet (innsjø nr. 26393) ligger 637 moh., og har et nedbørfelt på 2,2 km². Innsjøens areal 
er på fem hektar, og strandlinjen er ca. 1 500 m lang. Fisk kan sannsynligvis gyte både i utløpsbekken 

og i innløpene fra Øvre Trappetjørnet og fra Øvre Krokavatnet (Hellen mfl. 2002). 

 

Kalkingshistorikk 
Nedre Krokavatnet har ikke blitt kalket, men har vært påvirket av kalkgrus i utløpsbekkene fra Øvre 

Krokavatnet og Øvre Trappetjørnet, som ble lagt ut i perioden 1997 til 2000 (se over). 

 

Fiske og fiskeutsettinger 

Det utføres lite fritidsfiske i Nedre Krokavatnet, ettersom ørreten er småfallen og lite attraktiv som 

matfisk (Sveinung Klyve, pers. medd.). Det ble tidligere satt ut fisk i innsjøen enkelte år (Hellen mfl. 
2002), men dette opphørte sannsynligvis rundt årtusenskiftet. 

 

 

Figur 17. Nedre Krokavatnet sett fra sør i august 2014. 

 

Tidligere undersøkelser 

Nedre Krokavatnet ble også prøvefisket i 1996 og 2001 (Hellen mfl. 1998; 2002), og bestanden ble da 
beskrevet som middels tett (1996) og middels tett til tett (2001). Det så ut til å forekomme naturlig 

rekruttering de fleste år, men innslaget av utsatt fisk var sannsynligvis også betydelig, i alle fall i 1996. 

 

Vannkvalitet 

Det ble tatt en rekke vannprøver i utløpet av Nedre Krokavatnet i perioden 1995 til 2001 (tabell 5). I 

denne perioden varierte surheten fra pH 5,3 til 5,9, med et snitt på pH 5,6. Konsentrasjonen av labilt 
aluminium har stort sett vært lav, og tilsvarende tilstandsklasse «god» eller bedre i henhold til 

Vannforskriften (Direktoratsgruppa Vanndirektivet 2013) i samtlige prøver. Kalsiuminnholdet er jevnt 

over svært lavt. 

NEDRE KROKAVATNET 
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Vannprøven tatt i utløpet av Nedre Krokavatnet 29. august 2014 hadde en surhet på pH 6,0, 

kalksiumkonsentrasjon på 0,20 mg/l og konsentrasjon av labilt aluminium på 9 µg/l. Beregnet ANC 

var svært lav (-66,1 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. Tilsvarende verdier 

ble imidlertid også registrert i Svartavatnet i Kvinnherad 25. august 2014 (Kambestad mfl. 2015), noe 
som kan indikere at det har forekommet en sjøsaltepisode i regionen tidligere dette året. Surhet og 

innhold av labilt aluminium tyder uansett på at vannkvaliteten generelt er brukbar til god for ørret, og 

god rekruttering i bekken mellom Øvre og Nedre Krokavatnet i 2014 bekrefter dette inntrykket. 

 
I september 2001 ble det i tillegg tatt en vannprøve i innløpet fra Trappetjørna. Surheten ble her målt 

til pH 5,3 (Hellen mfl. 2002). 

 
Tabell 5. Oversikt over vannkjemiske målinger utført i Nedre Krokavatnet. «Innløp» refererer til 

innløpet fra Trappetjørna i vest. Data fra 1995 og 1996 er hentet fra Vannmiljø 

(http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/) og data fra 2001 er hentet fra Hellen mfl. (2002). 

Lokalitet Dato 
Surhet 

(pH) 

Farge 

(mg Pt/l) 

Alkalitet 

(mmol/l) 

Reaktivt Al 

(µg/l) 

Labilt Al 

(µg/l) 

Kalsium 

(mg/l) 

Utløp 12.08.1995 5,9      
Utløp 29.05.1996 5,33 6 0,102 15 10 0,05 

Utløp 22.08.1996 5,33 6  10 5  

Utløp 27.09.2001 5,65 9 < 0,005 19 2 0,13 
Utløp 29.08.2014 6,0 6 < 0,01 26 9 0,20 

Innløp 27.09.2001 5,27 7     

 

 

RESULTAT 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 28 ørret. Fisken varierte i lengde fra 9,2 til 26,5 cm, med en 
gjennomsnittslengde på 18,9 cm (tabell 6). Vekten varierte fra 8 til 137 gram, og snittvekten var 65 

gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,90, og det var ingen betydelig forskjell i k-faktor 

mellom de ulike aldersgruppene. Den største fisken (137 gram) var tynn med stort hode, og hadde en 

spissmus i magen (figur X). 
 

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 Nedre 
Krokavatnet 29. - 30. august 2014. 

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

 Årsklasse 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  

Antall  1 4 10 11 1 0 1 28 

Lengde Snitt 9,2 14,0 19,5 20,3 19,8 - 26,5 18,9 

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

Vekt Snitt 8 26 66 75 72 - 137 65 

(g) Sd - 5 14 10 - - - 26 

K-faktor Snitt 1,03 0,94 0,88 0,89 0,93 - 0,74 0,90 

 Sd - 0,10 0,11 0,08 - - - 0,10 

Hunner Antall 0 0 3 3 0 0 0 6 

 % modne - - 66,7 33,3 - - - 50,0 

Hanner Antall 0 4 7 8 1 0 0 20 

 % modne - 0,0 71,4 25,0 0,0 - - 40,0 

 

Fangsten fordelte seg på 20 hanner og 6 hunner. Av disse var åtte hanner og tre hunner kjønnsmodne 
(tabell 6). De yngste kjønnsmodne fiskene var tre år gamle for begge kjønn, og gjennomsnittlig alder 

ved kjønnsmodning er tre år for hanner og tre-fire år for hunner. 

 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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Samtlige individer i garnfangsten hadde hvit kjøttfarge. 

 

Det var fisk i samtlige garn som stod i strandsonen, men det ytterste garnet i lenken var tomt. Fangsten 
i hvert enkelt garn varierte fra tre til åtte individer. Den gjennomsnittlige fangsten per bunngarnnatt 

var 4,0 individer. Gjennomsnittlig fangst i de seks garnene som stod i strandsonen var 4,7 fisk per 

garn, og ut fra dette ble bestanden estimert å bestå av 6-700 ørret. Med en snittvekt på 65 gram 
tilsvarer dette 8-9 kg fisk per hektar, som er en moderat biomasse. 

 

 
 

Figur 18. Alders- og lengdefordeling for ørret fanget under garnfisket i Nedre Krokavatnet 29 . - 30. 
august 2014. 

 

Aldersfordelingen for ørreten i Nedre Krokavatnet viser at fisken stammet fra årsklassene fra perioden 

2009 til 2013, pluss ett individ fra 2007-årsklassen (figur 18). Årsklassene klekket i 2010 og 2011 var 
tilsynelatende de mest tallrike, men de yngre årsklassene var sannsynligvis underrepresentert i 

fangsten på grunn av lav fangbarhet for små fisk. Det var få fisk eldre enn fire år, og dette kan skyldes 

rekrutteringssvikt enkelte år. 

 

Veksthastigheten, som er vurdert på grunnlag av gjennomsnittlig lengde innen hver årsklasse på 

fangsttidspunktet, viser at fisken i Nedre Krokavatnet i gjennomsnitt har vokst fem cm i året i løpet av 

sine fire første vekstsesonger (figur 19). Deretter skjer det en tydelig vekststagnasjon, og de fleste 
individene blir ikke lengre enn ca. 20 cm. 

 

 
 

 

Elektrofiske 
Det ble kun fisket i innløpet fra Øvre Krokavatnet i denne undersøkelsen, og disse resultatene er 

beskrevet under Øvre Krokavatnet over. 

 
 

Figur 19. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet vekstsesong 
for ørret fanget i Nedre Krokavatnet 29. 

- 30. august 2014. Antall fisk fanget i 

hver aldersgruppe er markert med siffer 

under grafen. 
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A) Fangst i Nedre Krokavatnet 

 

B) Kjønnsmoden fisk 

 
 C) Ørret med mus i magen 

 
 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Nedre Krokavatnet har i dag en middels tett til tett bestand av småfallen ørret. Den årlige tilveksten er 

god, men veksten stagnerer ved rundt 20 cm lengde. Det ble ikke fanget fisk større enn 140 gram ved 
prøvefisket. Gjennomsnittsvekten er dermed lav (65 gram), og kondisjonen er relativt dårlig, noe som 

tyder på høy fisketetthet sammenlignet med næringstilgangen. 

 

Resultatene fra denne og tidligere undersøkelser (Hellen mfl. 1998; 2002) viser at ørretbestanden i 
Nedre Krokavatnet har hatt relativt jevn naturlig rekruttering i alle fall siden sent på 1990-tallet. Ved 

prøvefiske i 2001 var bestanden noe tynnere enn i 2014, og ørreten hadde da høyere snittvekt og 

mindre tydelig vekststagnasjon enn i dag (se Hellen mfl. 2002). Dette tyder på at rekrutteringen har 
økt de senere årene, og at høyere fisketetthet dermed har ført til økt næringskonkurranse. 

 

Vannkvaliteten i Nedre Krokavatnet var brukbar for ørret på 1990-tallet, også før oppstart av kalking i 
innsjøene lenger oppe i nedbørfeltet (Øvre Trappetjørnet og Øvre Krokavatnet). Etter årtusenskiftet 

har det vært en generell reduksjon i langtransportert forurensning på Vestlandet, noe som 

sannsynliggjør at forsuring i dag ikke er en betydelig begrensning for fiskeproduksjonen i Nedre 

Krokavatnet. Denne konklusjonen styrkes av registrering av tilnærmet årviss naturlig rekruttering av 
ørret de senere årene, i en periode da det ikke har blitt kalket i nedbørfeltet til innsjøen. Det vil derfor 

ikke være nødvendig med kalking for å opprettholde bestanden av ørret i Nedre Krokavatnet i 

fremtiden. 
 

 

 

 
 

Figur 20. A) Deler av fangsten ved garnfisket i 
Nedre Krokavatnet. B) En kjønnsmoden hunn 

(til venstre) og en kjønnsmoden hann (til høyre) 

fanget i Nedre Krokavatnet. Fisken blir relativt 
tidlig kjønnsmoden i alle de undersøkte 

innsjøene.  C) Den største fisken fanget i Nedre 

Krokavatnet (137 gram) hadde en spissmus i 

magen. 
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Øvre Trappetjørnet, Øvre Krokavatnet og Nedre Krokavatnet er vurdert med utgangspunkt i Forskrift 

om rammer for vannforvaltningen (VF 2006) og Veileder 02:2013, Klassifisering av miljøtilstand i 

vann (Direktoratsgruppa Vanndirektivet 2013). Det er foretatt en vurdering av økologisk tilstand for 

fiskesamfunnet i forhold til forventet naturtilstand, og en vurdering av forsuringspåvirkning på fisk 
som kvalitetselement.  

 

Gjeldende klassifisering 
De tre aktuelle innsjøene er per 23. juni 2015 ikke definert som egne vannforekomster i Vann-nett 

(http://vann-nett.no). Basert på størrelse og vannkjemiske data innhentet ved prøvefisket i 2014 og 

tidligere (se Hellen mfl. 2004), vurderes det at alle de tre innsjøene bør klassifiseres som små, svært 
kalkfattige og svært klare innsjøer over tregrensen (se Direktoratsgruppa Vanndirektivet 2013). Det 

har vært noe vairabelt kalsiuminnhold i innsjøene, men basert på snitt over tid er de her plassert i 

underkategorien «Vanntype 1a» (< 0,25 mg/l kalsium). 

 

Referansetilstand og bestandsnedgang 

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

vannforskriften (Direktoratsgruppa Vanndirektivet 2013). Mange naturlig fisketomme innsjøer har i 
dag ørretbestander, ettersom ørret har blitt introdusert av mennesker til et stort antall innsjøer rundt om 

i Norge. I tilfeller der arter ble introdusert til en vannforekomst før 1900 behandles disse som en 

“naturlig forekomst”, mens fisk introdusert etter 1900 behandles som en påvirkningsfaktor 

(Direktoratsgruppa Vanndirektivet 2013). 
 

Det vurderes som sannsynlig at ørret ble introdusert til de tre aktuelle innsjøene før 1900. For innsjøer 

med naturlig forekomst av ørret (innført før 1900) gjøres det i henhold til Veileder 02:2013 en 
ekspertvurdering av referansetilstanden for bestanden. Ettersom det ikke foreligger pålitelige data for 

bestandsstatus før prøvefisket i 1996, må vurderinger av naturtilstanden gjøres ut fra forventet 

produktivitet i forhold til næringsforhold, klimatiske forhold og gyteforhold. I vurderinger rundt 
bestandsnedgang tas det kun hensyn til naturlig rekruttert fisk (utsatt fisk ekskluderes). 

 

For Øvre Trappetjørnet, Øvre Krokavatnet og Nedre Krokavatnet vurderes det at dagens fisketetthet er 

som forventet eller bedre enn forventet for Vestlandsinnsjøer 600-750 meter over havet. For alle de tre 
innsjøene gjelder det at naturlig rekruttering har vært årviss siden senest 2010, og at ørretbestandene 

har vært selvrekrutterende de siste 15 årene eller mer. I sum vurderes det derfor at ørretbestandene i de 

tre innsjøene er ubetydelig eller ikke redusert i forhold til naturtilstanden. 
 

Forsuring som påvirkningsfaktor 

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

oppvekstratio (OR), som er forholdet mellom gyte- og oppvekstareal i bekker/elver (målt i m²) og 

innsjøareal (målt i hektar). I Veileder 02:2013 (Direktoratsgruppa Vanndirektivet 2013) er det skilt 

mellom innsjøer med OR over 50, mellom 25 og 50 og under 25. 
 

Øvre Trappetjørnet har et samlet gyte- og oppvekstareal på ca. 50 m², og innsjøens areal er 3 hektar. 

Dette gir en OR i underkant av 20. Fangstutbyttet (CPUE) ved garnfisket i Øvre Trappetjørnet var 11,6 
ørret pr. 100 m² garnflate per garnnatt, og dette tilsvarer tilstandsklasse “svært god” for ørretbestanden 

(tabell 7). 

 

Øvre Krokavatnet har et samlet gyte- og oppvekstareal på ca. 20 m², og innsjøens areal er 10 hektar. 
Dette gir en OR på ca. 2. Fangstutbyttet (CPUE) ved garnfisket i Øvre Krokavatnet var 5,6 ørret pr. 

100 m² garnflate per garnnatt, og dette tilsvarer tilstandsklasse “god” for ørretbestanden (tabell 7). 

 

STATUS I HENHOLD TIL VANNFORSKRIFTEN 

http://vann-nett.no/portal/map
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Fra Nedre Krokavatnet kan ørret vandre ned til et tjern ca. 100 m nedom utløpet, ca. 50 m opp i 

bekken fra Øvre Trappetjørnet og nesten helt opp til Øvre Krokavatnet i innløpet i sør (Hellen mfl. 

2002). Store deler av disse bekkene er imidlertid bratte stryk, og total størrelse på egnet oppvekstareal 

ble av Hellen mfl. (2002) estimert å være rundt 90 m². Med et innsjøareal på 5 hektar tilsvarer dette en 
OR på 18. Fangstutbyttet (CPUE) ved garnfisket i Skarvavatnet var 8,9 ørret pr. 100 m² garnflate per 

garnnatt, og dette tilsvarer tilstandsklasse “god” for ørretbestanden (tabell 7). 

 
Vannkjemi er ofte brukt som støtteparameter for vurdering av CPUE. Det ble tatt en rekke 

vannkvalitetsmålinger i de tre innsjøene i perioden 1995 til 2001, og i Nedre Krokavatnet også i 2014. 

For Nedre Krokavatnet er prøven fra 2014 lagt til grunn, men målingene fra Øvre Trappetjørnet og 
Øvre Krokavatnet vurderes som for gamle til å være relevante i denne sammenheng, og er derfor ikke 

oppgitt i tabell 7. For surhet (pH) og konsentrasjon av labilt aluminium hadde Nedre Krokavatnet i 

august 2014 “god” eller bedre status, og for syrenøytraliserende kapasitet (ANC) “svært dårlig” status. 

De to førstnevnte parametrene ansees her å være de mest relevante når det gjelder 
forsuringspåvirkning på ørret. 

 

Økologisk tilstand - fisk 
Det er foretatt en samlet vurdering av økologisk tilstand for ørretbestandene i de tre innsjøene, der 

parametrene bestandsnedgang og CPUE er ilagt mest vekt. For Øvre Trappetjørnet og Øvre 

Krokavatnet er vannkvalitet (surhet, ANC og konsentrasjon av labilt aluminium) ikke tatt hensyn til 
ved vurdering av økologisk tilstand for ørret, ettersom det ikke foreligger målinger utført etter 2001. 

Basert på verdiene som er oppgitt i tabell 7 er økologisk tilstand for ørret vurdert å være “god” eller 

bedre i alle de tre innsjøene. 

 

Forklaringsnøkkel til fargekoder i tabell 7 

Svært god God Moderat Dårlig Meget dårlig 
 

 

Tabell 7. Økologisk status for ørretbestanden i Øvre Trappetjørnet, Øvre Krokavatnet og Nedre 

Krokavatnet i 2014, basert på forsuringsparametrene surhet (pH), labilt aluminium, ANC og fangst av 
naturlig rekruttert ørret per garninnsats (CPUE), samt en vurdering av bestandsnedgang i forhold til 

naturtilstanden. 

Innsjø 
Surhet 
(pH) 

Labilt Al 
(µg/l) 

ANC 

(µekv/l) 
CPUE 

Bestandsnedgang 
(%) 

Økologisk 
tilstand ørret 

Øvre Trappetjørnet - - - 11,1 0-10 Svært god 

Øvre Krokavatnet - - - 5,6 0-10 God 

Nedre Krokavatnet 6,0 9 -66 8,9 0-10 God 
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Vedleggstabell A. Vannkvalitet målt i utløpet av Nedre Krokavatnet 29. august 2014. 

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 

6 6,0 < 0,01 0,2 0,1 1,1 < 0,1 0,23 1,2 0,33 3,7 52 26 17 9 1,8 3,1 -66,1 
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