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Forsidebilde: Fangst ved garnfiske i Birkelandsvatnet 3.-4. mai 2016; én gjedde og to abbor. 
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FORORD 
 

 

Vinteren 2013/2014 ble hovedkloakken fra Sandsliområdet ved et uhell ført ut i Birkelandsvatnet på 

grunn av en tiltetting i ledningsnettet. Lekkasjen ble utbedret i februar 2014, men stort oksygenforbruk 

i forbindelse med nedbrytningsprosessen førte til at hele vannsøylen i innsjøen var så godt som 

oksygenfri i deler av april dette året. 

Før kloakkutslippet hadde den innførte fiskearten gjedde etablert seg i Birkelandsvatnet. Bergen 

kommune ønsket derfor å undersøke om gjeddebestanden var utryddet som følge av oksygenmangel 

våren 2014. I denne forbindelse gjennomførte Rådgivende Biologer AS i mai 2016 prøvefiske med 

garn og elektrofiske i innløp og utløp, for å undersøke forekomst av gjedde og andre fiskearter. 

Feltarbeidet i 2016 ble utført av M.Sc. Marius Kambestad og cand. scient. Steinar Kålås fra 

Rådgivende Biologer AS. Vi takker Bergen kommune ved Ole Rugeldal Sandven for oppdraget. 

 

  Bergen, 27. mai 2016 
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SAMMENDRAG 
 

 
Kambestad, M. & S. Kålås 2016.  

Forekomst av fisk i Birkelandsvatnet, Bergen, etter kloakkutslippet i 2014. Prøvefiske våren 

2016. Rådgivende Biologer AS, rapport 2254, 11 sider, ISBN 978-82-8308-264-7. 

 

 

Vinteren 2013/2014 skjedde det et større kloakkutslipp til Birkelandsvatnet nær Flesland i Bergen 

kommune. Våren 2014 var hele innsjøens vannsøyle så godt som oksygenfri, og det var derfor 

usikkert om fisk kunne ha overlevd denne perioden. Den fiskespisende arten gjedde har tidligere blitt 

innført til Birkelandsvatnet, og man kunne derfor håpe at kloakkutslippet hadde utryddet denne 

bestanden. 

 

Rådgivende Biologer AS gjennomførte i mai 2016 et prøvefiske i Birkelandsvatnet, som omfattet 

garnfiske i innsjøen og el-fiske i innløpet og utløpet. Ved garnfisket ble det fanget én gjedde og to 

abbor, og ved el-fisket ble det observert to ørret og én ål i utløpsbekken. Undersøkelsen viste dermed 

at det fortsatt er gjedde i innsjøen. I tillegg ble det påvist at også abbor, en annen fisk uten naturlig 

forekomst på Vestlandet, er innført til Birkelandsvatnet. 

 

Prøvefisket viste at de fleste eller alle ørretene i Birkelandsvatnet omkom i forbindelse med 

kloakkutslippet. De to ørretene som ble observert ved el-fiske kan stamme fra utsetting i etterkant av 

utslippet. Det ble ikke funnet ørret i innløpsbekken, hvor både tilslamming av substrat og tilførsler av 

næringssalter og tarmbakterier er påvist. 

 

Undersøkelsen våren 2016 viste at gjedde og abbor sannsynligvis har kommet for å bli i 

Birkelandsvatnet. Disse artene vil trolig raskt spre seg til innsjøene lenger nede i vassdraget, om dette 

ikke allerede har skjedd. Det er ventet at gjedde og abbor vil bidra til at ørretbestanden i 

Birkelandsvatnet i fremtiden vil være langt mer fåtallig enn naturlig. Utsetting av stor ørret kan bidra 

til å sikre ørretbestandens rekruttering, men om dette vil være nok til å gi et attraktivt fritidsfiske er 

usikkert. Årlig el-fiske i innløp og utløp vil kunne gi svar på om ørretbestanden klarer seg selv i tiden 

fremover, eller om kultiveringstiltak er nødvendig. 
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BAKGRUNN 
 

 

Gjedde og abbor er ferskvannsfisker med naturlig utbredelse på Østlandet og i Nord-Norge. De siste 

tiårene har disse artene blitt satt ut i en rekke vann i Bergensregionen, og fiskene har sannsynligvis 

også spredt seg via elver og bekker til nye innsjøer. I vestlandsinnsjøer er ørret normalt den 

dominerende fiskearten, men en ørretbestand blir normalt kraftig redusert som følge av predasjon fra 

gjedde (Sandlund mfl. 2013 og referanser nevnt der). Abbor er en næringskonkurrent for ørret, og når 

den er stor nok vil også abboren kunne spise ørretyngel. 

 

Gjedde og abbor har vist seg så godt som umulige å bli kvitt om de først er etablert i et vassdrag. Fiske 

med garn og annet redskap vil normalt ikke være tilstrekkelig til å fange samtlige individer, og 

behandling med gift (rotenon) vil også drepe ørret og andre naturlig tilhørende akvatiske arter. 

 

En av innsjøene hvor det er registrert gjedde er Birkelandsvatnet nær Flesland. Innsjøen har også 

naturlig forekomst av ørret, og det er ansett som ønskelig å bli kvitt gjedden i Birkelandsvatnet. 

Innsjøen ligger i den vestligste delen av Grimseidvassdraget, og har et overflateareal på 0,08 km² 

(Johnsen & Bjelland 2016). Innsjøen er relativt grunn (middeldyp 8,5 m), med mye siv og annen 

vannvegetasjon nær land, noe som regnes som godt habitat for gjedde. 

 

 

Figur 1. Flyfoto over Birkelandsvatnet, tatt i 2005 (fra www.1881.no). 

http://www.1881.no/Kart/
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Vinteren 2013/2014 ble hovedkloakken fra Sandsliområdet ved et uhell ført direkte ut i 

Birkelandsvatnet grunnet overløp etter en tetting av ledningsnettet. Utslippspunktet lå nær hovedveien 

ved innsjøens sørvestre bredd (se Johnsen 2015). Birkelandsvatnet besto derfor vinteren 2014 av 

fortynnet kloakk, og innholdet av tarmbakterier, næringssalter og organisk stoff var svært høyt. I 

første halvdel av april 2014 var det så godt som tomt for oksygen i hele vannsøylen (Johnsen 2015). 

Tiltak som utpumping av forurenset vann, tilførsel av rent drikkevann og lufting av vannsøylen 

medførte at innholdet av næringsstoff og organisk stoff i innsjøen allerede senere samme vår kom ned 

på tilsvarende nivå som ved tidligere undersøkelser i innsjøen fra 1990-tallet (Johnsen 2015). 

 

I etterkant av utslippsepisoden var det knyttet spenning til om perioden med oksygenmangel hadde 

ført til at all fisk i Birkelandsvatnet hadde strøket med, og dermed at gjedden var utryddet fra innsjøen. 

Lokalt er det ønskelig å sette ut ørret og eventuelt utbedre gyteforholdene for denne arten, for å sikre 

en levedyktig og høstbar bestand. Dette vil imidlertid være til liten nytte om det fortsatt finnes gjedde 

der. Våren 2016 ble det derfor utført et prøvefiske i Birkelandsvatnet, for å undersøke forekomst av 

gjedde og andre fiskearter etter kloakkutslippet i 2014. 
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METODE 
 

 

Garnfiske 
Prøvefisket ble gjennomført med seksjonerte fleromfars bunngarn (“nordisk standard”). Hvert garn 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. Totalt ble det satt 15 slike garn, med total garnflate på 675 m². Ti av garnene 

stod enkeltvis ut fra land, på dyp mellom 0 og 9,2 m.  De resterende fem stod i lenker på to og tre garn 

for å nå lenger ut fra land, og dekket dyp mellom 0 og 15,5 m. Det ble satt flest garn i den grunne 

bukten sør i innsjøen (figur 2), fordi dette ble vurdert som det beste habitatet for gjedde. 

 

 

Figur 2. Dybdekart over Birkelandsvatnet (hentet fra Johnsen mfl. 1992). Bunngarn satt 3. mai 2016 

er markert med nummererte firkanter, og innløp og utløp er markert med piler. 
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Garnene ble satt tidlig ettermiddag 3. mai, og trukket på formiddagen 4. mai. Det var sol og bris begge 

dagene. I overflaten var temperaturen 12,2 °C (målt 4. mai), og siktedypet var 2,0 m (målt med secchi-

skive i søre ende av innsjøen). 

 

Elektrofiske 
Den 3. mai ble det utført elektrofiske i innløpsbekken i sørvest og i utløpet. Habitatforholdene for ørret 

ble samtidig vurdert begge steder. Fisk fanget ved elektrofiske ble artsbestemt og sluppet levende 

tilbake i bekken. I innløpet var vanntemperaturen 8,6 °C og ledningsevnen var 498 µS/cm. I utløpet 

var temperaturen 10,2 °C og ledningsevnen var 458 µS/cm. Det var lav vannføring begge steder. I de 

dypeste partiene nederst i innløpet var sikten for dårlig til å se bunn, men ellers var sikten tilstrekkelig 

til å ha god kontroll ved elektrofiske.  

 

Innløp 

 

Utløp 

 

Figur 3. Venstre: Nedre del av innløpsbekken til Birkelandsvatnet. Høyre: Utløpsbekken fra 

Birkelandsvatnet. 
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RESULTAT 
 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget totalt én gjedde og to abbor (figur 4). Det ble ikke fanget ørret eller 

andre fiskearter. Gjedden ble fanget i garn nummer 10, og abborene i garn 11 og 12 (se figur 2). 

Garnene virket for øvrig å stå greit i vannsøylen, og antas å ha fisket effektivt der de var plassert. 

 

Gjedden var 31,5 cm lang og veide 210 gram. Det var en umoden hunn, og mageinnholdet bestod av 

insektlarver. 

 

De to abborene var 32,5 og 31,8 cm lange, og veide henholdsvis 590 og 490 gram. Begge var 

kjønnsmodne hunnfisker med mye rogn i buken. Kun én av abborene hadde innhold i magesekken, og 

dette bestod kun av svevemygg-larver (Chaoborus sp.). 

 

 

Figur 4. Fangst ved garnfiske i Birkelandsvatnet 3.-4. mai 2016; én gjedde (øverst) og to abbor. I 

tillegg ble det observert to ørret og én ål ved elektrofiske i utløpsbekken. 

 

Elektrofiske 

De nederste drøye 200 meterne av innløpsbekken i sørvest er en dyp, sakteflytende kanal med 

mudderbunn. Her ble det elektrofisket enkelte steder, men det ble ikke observert fisk. Videre oppover 

er bekken preget av småstryk over en strekning på ca. 50 m, hvor bunnsubstratet er dominert av stein 

og småstein. Hele dette strykpartiet ble overfisket, uten at det ble observert fisk. De neste 100 meterne 

oppover er bekken igjen en sakteflytende kanal med mudderbunn, før den deler seg i to løp og 

forsvinner under rundkjøringen ved riksveien. Deler av dette øvre kanal-området ble også 

elektrofisket, igjen uten fangst. 
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Utløpsbekken er ca. 70 m lang før den renner ned i et langt rør som leder vannet i retning 

Håvardstunvatnet i øst. De nederste 50 meterne av dette strekket (nedenfor broen) ble elektrofisket, og 

det ble observert to ørret og én ål. Ørretene var ca. 18 og 25 cm lange, og ålen var 40-50 cm lang. 

 

Habitatforhold i bekkene 

Mesteparten av innløpsbekken har mudderbunn, som ikke egner seg som gytesubstrat for ørret. 

Strykpartiet på ca. 50 m er noe grovsteinet, men det er likevel generelt brukbare gyteforhold. Her er 

det også brukbart med skjul for ungfisk. Substratet var imidlertid noe nedslammet på 

undersøkelsestidspunktet, men opphavet til dette slammet/mudderet er ikke kjent. 

 

I utløpsbekken er det brukbare til gode gyteforhold for ørret, med en blanding av grus, småstein og 

stein i bunn. Her var substratet i liten grad nedslammet. Bekken er kanalisert, men vannfart og dyp er 

likevel godt egnet for både gyting og oppvekstområder for ørret. Ungfisk kan også lett vandre opp i 

innsjøen herfra. 
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DISKUSJON 
 

 

Fangst av en gjedde ved garnfisket viser at kloakkutslippet vinteren 2014 ikke har utryddet 

gjeddebestanden i Birkelandsvatnet. Garninnsatsen var relativt stor i forhold til innsjøens areal, og det 

er derfor grunn til å tro at kun et fåtall gjedder overlevde perioden med oksygensvinn våren 2014. Det 

skal uansett ikke mer enn noen få individer til for å bygge bestanden opp igjen, og det vurderes derfor 

som sannsynlig at antall gjedder i Birkelandsvatnet vil øke i takt med økende tilgang på byttedyr som 

ørret og abbor. 

 

Så vidt oss bekjent er det ikke tidligere registrert abbor i Birkelandsvatnet, og garnfisket våren 2016 

påviste dermed at også denne arten har blitt innført til innsjøen. Dette er negativt for ørretbestanden 

her, og faren for spredning til Håvardstunvatnet og Grimseidvatnet lenger nede i vassdraget er også 

stor (om spredning ikke allerede har skjedd). For ørretbestandene vil abbor være en trussel både som 

predator og som næringskonkurrent, og sammen med gjedden vil abbor dermed bidra til å holde 

ørretbestandene på et mye lavere antallsnivå enn tidligere. 

 

Sommeren 2015 ble det i regi av Bergen kommune satt ut omtrent 200 ørret på ca. 6-15 cm i 

Birkelandsvatnet. Dette ble gjort i et forsøk på å reetablere ørret, ettersom det ble antatt at den 

eksisterende bestanden døde ut eller ble kraftig uttynnet i forbindelse med kloakkutslippet i 2014. 

Manglende fangst av ørret ved garnfisket våren 2016 bekrefter at ørretbestanden i Birkelandsvatnet i 

dag er svært fåtallig, men det gjøres oppmerksom på at fisk under ca. 12 cm er lite fangbare på 

garnsettet som ble benyttet. Fangst av to ørreter i utløpsbekken viser at arten fortsatt er til stede, og en 

del mindre ørret fra utsettingen i 2015 er sannsynligvis også til stede i innsjøen. 

 

Innløpsbekken i sørvest virket på undersøkelsestidspunktet å være fisketom, noe som var 

overraskende med tanke på at bekken har både potensielle gyteområder for ørret og stort nok 

nedbørfelt til å sikre stabil vanndekning gjennom året. Mangel på årsyngel tyder på at ørret ikke gytte 

her høsten 2015, noe som kan skyldes at ingen av fiskene som ble satt ut i 2015 var kjønnsmodne. Så 

vidt oss bekjent skal kloakkutslippet i 2014 ikke ha rammet denne bekken (sannsynligvis med unntak 

av de stilleflytende områdene nederst), og det kan derfor være andre årsaker til at det ikke stod ørret i 

bekken i mai 2016. Substratet i bekken var på undersøkelsestidspunktet preget av nedslamming, og det 

kan ikke utelukkes at tilsig i forbindelse med utvidelse av bybanetraséen like ved har gitt dårlige 

levekår for fisk i bekken den siste tiden. I tillegg målte Bergen kommune ved flere anledninger i 2014 

høyt innhold av næringssalter og tarmbakterier i bekken (Bergen kommune, upubliserte data), noe 

som kan tyde på uheldige tilførsler. Om ørretbestanden i Birkelandsvatnet skal klare seg i fremtiden, 

trass i innføring av gjedde og abbor, vil gode levekår i innløpsbekken være av avgjørende betydning. 

 

I sum er arealet av tilgjengelig gytehabitat i innløpsbekken og utløpsbekken stort nok til å 

opprettholde en relativt tett ørretbestand i Birkelandsvatnet. Gjedde og abbor virker imidlertid å være 

kommet for å bli, og det ventes at dette vil bidra til at ørretbestanden vil bli langt mer fåtallig enn 

naturlig. Tilrettelegging av gytehabitat eller utsetting av stor (> 25 cm) ørret kan være aktuelle tiltak 

for å sikre en levedyktig og høstbar ørretbestand, og det sistnevnte vil sannsynligvis være den beste 

måten å sikre rekrutteringen på. Hvorvidt det vil være tilstrekkelig til å sikre et godt ørretfiske er 

imidlertid usikkert. Før slike tiltak vurderes, anbefales det uansett å undersøke ørretbestandens 

rekruttering i årene fremover ved elektrofiske i innløpet og utløpet, for eksempel én gang hver 

sommer. Nye undersøkelser av vannkvaliteten i innløpsbekken bør også vurderes. 
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