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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune i samarbeid med Flora 

kommune utført fiskeundersøkelser i Storevatnet og Litlevatnet i august 2017. I begge innsjøene ble det 

elektrofisket i inn- og utløpsbekken, mens det i Storevatnet også ble utført garnfiske. Gyte-, oppvekst- 

og oppvandringsforhold på alle elvestrekninger i vassdraget ble vurdert, og det ble i tillegg samlet inn 

en vannkjemiske prøve fra utløpet av Storevatnet. Feltarbeidet ble utført av Bjart Are Hellen 

(Rådgivende Biologer AS) og Mads Sørli (Florø Jeger og Fiskeforening).  

 

Formålet med undersøkelsene var å: 

 

- Få en oversikt over statusen til fiskebestandene i innsjøene 

- Anbefale tiltak som kan lette oppvandring og bedre rekrutteringsmulighetene for fisk  

 

Rådgivende Biologer AS takker Sogn og Fjordane fylkeskommune ved Staffan Hjohlman og Florø 

kommune ved Kaja Standal Moen for oppdraget. Takk til Halvard Hovland og Mads Sørli for utfyllende 

informasjon om fisken og innsjøene.  

 

Bergen, 19. desember 2017 
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SAMMENDRAG 

Hellen, B. A & M. Kambestad 2017. 

 Habitatkartlegging og tiltaksplan for tilbakeføring av fisk – Storevatnet og Litlevatnet i Flora 

kommune. Rådgivende Biologer AS, rapport 2564, 15 sider, ISBN 978-82-8308-428-3. 

 

Litle og Storevatnet i Flora kommune har et nedbørfelt på ca. 1 km². Det var tidligere sjøørret i 

Storevatnet, muligens vandret det også opp sjøørret til Litlevantet. Ved bygging av vei over utløpet av 

Storevatnet for 50-60 år siden ble utløpet lagt om og det var ikke lenger mulig for anadrom fisk å vandre 

opp til Storevatnet. Det er usikkert om det har vært mulig for ørret å vandre opp fra Storevantet til 

Litlevatnet tidligere, men etabelering av vei over elven mellom de to innsjøene gjør at dette 

sannsynligvis ikke lenger er mulig.  

 

Litlevatnet ble tidligere brukt som drikkevannforsyning og i den forbindelse ble det etablert en 

betongterskel i utløpet, samt at innsjøen ble demmet noe opp. Utløpselven fra Litlevatnet er kanalisert 

med steinsetting langs kantene og i bunnen og det er ikke lenger gytemuligheter for ørret knyttet til 

innsjøen.  

 

Innløpet til Storevatnet er kanalisert på tilsvarende måte og er lite egnet som gyte og oppvekstområde 

for ørret. Utløpet fra Storevatnet er grodd igjen og er også uegnet som gyteområde for ørret. Det ble satt 

ut ørret og røye tidlig på 1990-tallet, disse vokste godt i innsjøen og rekrutterte i årene etterpå. 

Bestandene har imidlertid blitt mer og mer fåtallig, og ved prøvefiske i Storevatnet i 2017 ble det bare 

fanget en røye. Ørretbestanden er sannsynligvis utdødd eller er svært fåtallig, mens røyebestanden er 

fåtallig.  

 

Det er ønskelig å få tilbake sjøørret til vassdraget, for å få til dette må oppvandringsforholdene i 

utløpsbekken fra Storevatnet utbedres og det bør etableres gyteområde i utløpet av Storevantet. 

Oppvandringsforholdene i kulverten under veien over utløpsbekken bør også utbedres. Forslag til 

løsninger er gitt i denne rapporten. For å få i gang sjøørretproduksjon relativt raskt bør en etablere en 

utløpsgytende sjøørretbestand ved eggplanting i utløpet av Storevatnet. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Storevatnet og Litlevatnet ligger på øyen Flora i Flora kommune. Litlevatnet ligger øverst i vassdraget, 

og vannet renner herfra ned i Storevatnet via en kort bekk. Litlevatnet og Storevatnet utgjør ca. 20 % av 

nedbørfeltets areal, og utover dette består nedbørfeltet hovedsakelig av skog og bebygde områder.  

 

Litlevatnet (NVE-nr. 28290) ligger 10 moh. og er 0,07 km² stort. Nedbørfeltet er 0,4 km² og omkretsen 

på innsjøen er 1100 m. Beregnet middelvannføring i utløpet av denne innsjøen er 29 l/s (nevina.nve.no). 

Tidligere var betydelige deler av nedbørfeltet til Litlevatnet fraført, men det meste av dette skal nå være 

tilbakeført til Litlevatnet. Fortsatt er det mulig at ca. 0,04 km² er ført bort fra nedbørfeltet (Kaja Standal 

Moen, pers medd.) (figur 1). Det lå tidligere en skytebane ved vestenden av innsjøen (figur 2). Prøver 

av grunnmassene ved skytebanen viste at det var svært høye konsentrasjoner av bly, og sigevannet fra 

området hadde «svært dårlig» tilstandsklasse grunnet høye verdier av bly. Vannprøvene viste også at 

majoriteten av metallene som var til stede var oppløste forbindelser. Prøver fra sedimentene like utenfor 

skytebanen viste ikke skadelige nivåer av metaller (Nes 2017). 

 

Storevatnet (NVE nr. 28288) ligger 5 moh. og er 0,14 km² stort. Nedbørfeltet er 1,0 km² og omkretsen 

på innsjøen er 1900 m. Utløpselven renner ned i sjøen i Gaddevågen, mellom øyene Flora og Brandsøya. 

Ved bygging av vei over utløpet av Storevatnet for 50-60 år siden ble utløpet lagt om og det var ikke 

lenger mulig for anadrom fisk å vandre opp til Storevatnet  (Halvard Hovland, pers medd.). 

Middelvannføringen ved utløp til sjø er beregnet til 73 l/s, og de laveste vannføringene inntreffer normalt 

i sommerhalvåret (nevina.nve.no). Alminnelig lavvannføring og 5-persentilen for vannføring er 

beregnet til mellom 5 og 10 l/s. Det er opplyst at det har vært oksygenfritt i bunnen av Storevatnet 

(Halvard Hovland, pers medd.). 

Figur 1. Avgrensing av nedbørfeltet til Storevatnet med vannstrenger markert i blått (fra nevina.nve.no). 

Delen av nedbørfeltet som muligens er ført bort er markert med rød strek. 

 

Det skal ha blitt satt ut ørret og røye i Storevatnet et par år tidlig på 1990-tallet. Siden den gang har det 

jevnlig blitt fanget ørret i innsjøen. Det siste tiåret har det blitt lenger og lenger mellom hver gang, men 

det har blitt tatt ørret på flere kilo (Halvard Hovland, pers. medd). 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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Det skal tidligere ha gått opp sjøørret i Storevatnet. Det er ikke kjent om dette var sjøørret som var klekt 

og hadde vokst opp i dette eller andre vassdrag, men det er sannsynlig at en del av sjøørreten kom fra 

Storevatnet.  

 

I Vannmiljø.no er ørret oppgitt som eneste påviste fiskeart i Litlevatnet, mens ørret, røye, ål og stingsild 

er oppgitt som påviste arter i Storevatnet (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no – 16.10.2017) 

 

Både Litlevatnet (Vannforekomst 085-28290-L) og Storevatnet (vannforekomst 085-28288-L) er 

definert som små, kalkfattige og humøse (innsjøtype 7) i Vann-nett.no. Basert på målinger av 

vannkvaliteten i innsjøen (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no – 18.10.2017), burde de heller vært 

typifisert som små, moderat kalkrike og klare (innsjøtype 8). Tilstanden i Litlevatnet er vurder som 

«dårlig», mens den er «antatt moderat» i Sorevantet (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no – 07.12.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Litlevatnet sett 

fra nordøst mot Storåsen, 

med gammel skytebane i 

forgrunnen nede mot 

innsjøen.  

 

 

 

 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

GARNFISKE  

Prøvefisket ble gjennomført med seksjonerte fleromfarsgarn (“nordisk standard”). Hvert bunngarn er 30 

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

maskevidder. Maskeviddene som ble benyttet i hvert bunngarn var: 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. 

 

Storevatnet ble garnfisket 14.-15. august 2017. Det ble satt sju enkle bunngarn i dybdeintervallet 0-14 

m og en lenke bestående av to bunngarn i dybdeintervallet 0-20 m. Garnene ble fordelt rundt hele 

innsjøen. Det var pent vær og rolige vindforhold under prøvefisket. Siktedypet var 3 meter i innsjøen 

14. august.  

 

FISKEOPPGJØRING OG ALDERSBESTEMMING  

All fisk fanget i garn ble artsbestemt og lengdemålt til nærmeste mm fra snutespissen til ytterst på 

halefinnen når fisken lå naturlig utstrakt. Vekten ble målt til nærmeste gram på elektronisk vekt. 

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

kjønnsmodning ble bestemt. Kjøttfargen ble inndelt i kategoriene hvit, lyserød og rød. Til 

aldersfastsettelse ble det brukt otolitter (øresteiner).  

 

ELEKTROFISKE 

Alle aktuelle gytebekker ble synfart og elektrofisket ved én gangs overfiske 14. august 2017, og gyte-, 

oppvekst- og oppvandringsforholdene ble vurdert. 

  

VANNKVALITET 

Det ble samlet inn en vannprøve i utløpet av Storevatnet 15. august 2017. Prøven ble analysert for 

parameterne surhet (pH), farge, kalsium, total nitrogen og total fosfor. Analysene ble utført av Eurofins, 

avdeling Bergen. 
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RESULTAT 

GARNFISKE 

Under garnfisket ble det fanget en to år gammel kjønnsmoden hannrøye på 24,8 cm og 154 gram (figur 

3). I tillegg ble det i 6 av garnene fanget mellom 2 og 13 stingsild, totalt 38 individer. Noen av 

stingsildene som sto i garnet var spist på, og det er sannsynlig at dette var gjort av ål.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Røye fanget i Storevatnet 

15. august 2017. 

 

 

 

 

ELEKTROFISKE OG SYNFARING AV BEKKER 

Innløp til Litlevatnet  

Innløpsbekken til Litlevatnet kommer inn i vest. Bekken går i rør under fotballbanen og kommer ut 

gjennom et rør noen meter ovenfor innsjøen. Fra røret og ned til innsjøen er det et kort parti der substratet 

er grus og sand, mens resten stort sett er jord. Vannføringen er tidvis svært lav, og sannsynligvis går 

bekken tilnærmet tørr i perioder med lite nedbør (figur 4). Gyte og oppvekstforholdene for fisk er 

dårlige. Det ble elektrofisket i hele bekken fra innsjøen og opp til røret, uten at det ble fanget fisk.   

 

Utløpet av Litlevatnet 

Utløpsbekken fra Litlevatnet renner ned i Storevatnet. Ved utløpet av Litlevatnet er det en betongterskel, 

og øverst i terskelen er det en anordning for å kunne demme opp innsjøen med et enkelt bjelkestengsel. 

Betongterskelen gjør at det ikke er gytemuligheter i utløpet av innsjøen, og gjør oppvandring for mindre 

ørret fra områdene nedstrøms svært vanskelig. Nedenfor betongterskelen renner elven i en steinsatt kanal 

uten gytemuligheter for ørret, det er også dårlige oppvekstforhold for ungfisk. 50 meter nedstrøms 

Litlevatnet går bekken inn under veien og kommer ut i dagen ca. 35 m lenger nede (figur 4). Under 

veien er det sannsynligvis et markert fall som ikke gjør det mulig for fisk å vandre opp fra Storevatnet 

til Litlevatnet. Bekken ble elektrofisket uten at det ble fanget ørret, men det ble observert og fanget 

stingsild i Litlevatnet, nær betongterskelen. 
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Figur 4. Innløp og utløp av Vetlevatnet. 1) Øvre del av innløpet. Bekken kommer ut gjennom et rør og 

renner over et lite område med sand og grus. 2) Nedre del av innløpet har jord- og mudderbunn og er 

delvis gjengrodd. 3) Betongterskel i utløpet av Litlevatnet. 4) Nedenfor betongterskelen renner elven i 

en steinsatt kanal uten gytemuligheter for ørret. 

 

Innløpet til Storevatnet 

Bekken fra Litlevatnet kommer ut gjennom et rør 25 meter oppstrøms Storevatnet (figur 5). På de 20 

øverste meterne renner elven gjennom en steinsatt kanal uten gyteforhold for fisk, og nederst mot 

Storevatnet går bekken under en steinhelle og renner så gjennom siv ut i innsjøen. Akkurat der elven 

kommer ut av røret øverst og under steinhellen er det substrat som gjør det mulig for ørret å gyte, men 

gyteforholdene er dårlige, i resten av bekken er det ikke gyteforhold. Det er dårlige oppvekstforhold for 

ungfisk i bekken. Hele bekken ble elektrofisket, og det ble fanget noen stingsild nederst. Det ble ikke 

observert andre fisker. 
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Figur 5. Innløp og utløp av Storevatnet. 1) 

Innløpet renner gjennom en steinsatt kanal ned 

mot innsjøen. 2 og 3) Øvre del av utløpselven 

ned mot veien renner relativt slakt. 

Bunnsubstratet består av finsedimenter og 

enkelte grove steiner som ser ut til å være lagt ut 

i elven. Elven er delvis gjengrodd.  
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Figur 6. Utløp av Storevatnet. 1) Under veien renner elven i betongkulvert. 2) Ved utløpet av kulverten 

er det et betongelement som gir lav høyde og kan skape oppvandringsvansker for fisk. 3) Like nedenfor 

veien renner elven relativt slakt ca. 20 meter. 4) På de nederste 10 meterne mot sjøen faller elven 3-4 

meter over berg. Det er ikke mulig for anadrom fisk å vandre opp denne fossen.  

 

Utløpet av Storevatnet 

Utløpselven renner relativt slakt de øverste 100 meterne ned mot veien. Elven er delvis gjengrodd og 

bunnsubstratet består av finsedimenter og enkelte større steiner som ser ut til å være lagt ut i elven (figur 

5). Under veien går elven i betongkulvert, der både vegger og bunn er laget av betong. Dette gir liten 

vannhøyde, stor vannhastighet og vanskelige oppvandringsforhold (figur 6). Like nedenfor veien renner 

elven relativt slakt ca. 20 meter; her er det mulig for fisk å gyte, men gyteforholdene er dårlige. På de 

nederste 10 meterne mot sjøen faller elven 3-4 høydemeter og renner over glatt berg, og det er ikke 

mulig for anadrom fisk å vandre opp denne fossen (figur 6). Hele elven ble elektrofisket og det ble 

fangen noen stingsild. Ingen andre fiskearter ble observert. 

 

 

VANNKVALITET 

Vannprøven tatt i utløpet av Storevatnet hadde pH 7,0 og en konsentrasjon av kalsium på 6,9 mg/l. 

Konsentrasjonene av nitrogen og fosfor var henholdsvis 280 µg/l og 11 µg/l. Verdiene er på nivå med 

det som er registrert i vannmiljø (vannmiljo.miljodirektoratet.no/ 2017-10-18) og indikerer god 

vannkvalitet for ørret. I forhold til innsjøtypen (8) kommer alle de målte verdiene i tilstandsklasse «svært 

god». Det skal tidligere ha vært betydelige næringstilførsler fra avløpsnettet, men dette skal nå være 

sanert. Imidlertid er utløpselven nå omtrent helt gjengrodd og har ikke egnet gytesubstrat for ørret. I 

innsjøen ser det ikke ut til å ha vært gjengroing de siste 18 årene (figur 7). 
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http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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26.06.1999 

 

10.06.2007 

 

21.09.2015 

 
Figur 7. Flyfoto av Storevatnet og Litlevatnet ved tre tidspunkt i perioden 1999 – 2015. 
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DISKUSJON 

OPPSUMMERING 

Utløpet fra Storevatnet gikk tidligere slakt mot sørøst, og dette gav oppvandringsmuligheter for sjøørret 

(Halvard Hovland, pers. medd.). I forbindelse med at Firdavegen (548) ble etablert ble elveløpet flyttet 

og går nå bratt ned mot Gaddevågen. Det er derfor ikke lenger oppvandringsmuligheter for sjøørret. 

 

Vannføringen i utløpet av Storevatnet er beregnet til årlig å være under 10 l/s i perioder. Dette er 

marginalt for å sikre tilstrekkelig vanngjennomstrømming og oksygentilførsel for sjøørretegg, men 

sannsynligvis tilstrekkelig til å sikre overlevelse de fleste år.  

 

Innløpsbekken til Storevatnet har et nedbørfelt på 0,4 km og har tidvis svært liten vannføring, 

sannsynligvis for liten til å være egnet som gytebekk for sjøørret. Det er et betydelig fall i elven under 

Kinnvegen (545), og det er ikke oppgangsmuligheter for fisk fra Storevatnet til Litlevatnet. Øvre del av 

bekken er på grunn av forbygning ikke egnet som gytelokalitet for ørret.  

 

Det skal tidligere ha vært betydelige næringstilførsler fra avløpsnettet, men dette skal nå være sanert. 

Imidlertid er utløpselven fra Storevatnet nå omtrent helt gjengrodd og har ikke egnet gytesubstrat for 

ørret.  

 

Det skal ha blitt satt ut ørret og røye i Storevatnet på 1990-tallet (Halvard Hovland, pers. medd.). Siden 

den gang har det jevnlig blitt fanget ørret i innsjøen. Det siste tiåret har det blitt lenger og lenger mellom 

hver gang, men det har blitt fanget enkelte store individer. Ved prøvefiske i innsjøen i august 2017 ble 

det ikke fanget ørret, men det ble fanget én røye. Dette indikerer at ørretbestanden nå er dødd ut eller er 

svært fåtallig, mens det ennå finnes en fåtallig røyebestand i Storevatnet. Det ble ikke fanget yngel av 

ørret i inn- eller utløpet av Litlevatnet, og det har heller ikke vært observert eller fanget fisk i innsjøen 

på lang tid (Mads Sørli, pers. medd.). Det er dermed sannsynlig at det ikke finnes ørret i Litlevatnet. 

Begge innsjøene har stingsild, og det er ål i Storevatnet.  

 

 

TILTAK 

Det er ønske om å reetablere en sjøørretbestand i vassdraget. For å kunne realisere dette må 

oppvandringsforholdene fra sjøen til Storevatnet utbedres og det må tilrettelegges for gyting for fisken 

som vandrer opp.  

 

Oppvandring 

Elveløpet renner i dag bratt på en strekning på 10-15 meter ned mot sjøen. Det er lite sannsynlig at en 

kan flytte elven tilbake til opprinnelig elveløp, siden dette vil medføre inngrep på eksisterende vei og 

bolighus. Om en skal få til oppgang må en derfor lage en løsning i nærområdet til dagens elveløp. Støpt 

kulpetrapp er sannsynligvis løsningen det er enklest å få til i dette tilfellet.  

 

Høyden på kulpene bør ikke være mer enn 0,5 meter, og kulpenes lengde bør være ca. 1,5 meter. Med 

et fall på ca. 3 meter bør det etableres omtrent 6-7 kulper, noe som til sammen vil få en lengde på i 

overkant av 12-13 meter. Det er sannsynlig at det er mulig få dette til nesten parallelt med dagens elveløp 

Det er stort sett lav vannføring i vassdraget og bredden på trappene bør tilpasses det, samtidig må de 

ikke være så smal at oppvandringen blir svært vanskelig. Minimum spalteåpning bør sannsynligvis være 

mellom 15 og 20 cm. Åpningen kan utformes med skråstilt åpning der åpningen er bredest nedstrøms.. 

For ål vil det være gunstig om deler av dagens elveløp forblir urørt, slik at dette kan brukes til 

oppvandring for ålefaringer. Det er også mulig å sprenge ut kulper i fjellet oppover istedenfor å støpe 

trapper. 



Rådgivende Biologer AS 13 Rapport 2564 

Kulverten 

Inngangen til kulverten er slik den er i dag litt bratt. Det går også et betongelement på tvers av elven 

like nedenfor kulverten, og opp til dette betongelementet er det relativt liten vannhøyde. Det vil derfor 

være gunstig å fjerne dette betongelementet. Inne i kulverten er bunnen relativt plan. Det bør lages en 

dypål gjennom kulverten slik at vannet sentreres og skaper en vannhøyde som fisk kan svømme i også 

ved lave vannføringer. Det vil være gunstig å legge naturlig substrat (grus og stein) i bunnen av kulverten 

dersom vannhøyden etter utbedring tillater dette. 

 

Gyteområde 

Nedbørfeltet er svært lite og den beste lokaliteten for å sikre vanndekning og tilstrekkelig 

vanngjennomstrømning på et gyteområde for sjøørret er i utløpet av Storevatnet. Det vil være gunstig at 

dette blir liggende nær utløpsosen av innsjøen, slik at en sikrer vanndekning selv ved lave vannføringer, 

gyteområdet kan forlenges nedover de 10 – 20 meterne øverst i utløpsbekken fra Storevatnet. I dag er 

substratet i utløpet dominert av jord og mudder. For å tilrettelegge for gyting av sjøørret bør deler av 

elveløpet masseutskiftes. Det er usikkert om det er nødvendig å grave seg ned til fjell; om dette ikke 

virker overkommelig bør en før en legger ut nye masser legge tett duk oppå eksisterende masser, deretter 

fylle på med stor stein i bunnen og ha masser med blandet steinstørrelse oppover. I det øvre laget bør 

det være en høy andel av grus med kornfordeling 1-10 cm. I det øvre laget kan det gjerne blandes inn 

enkelte større steiner (40-70 cm). Det er viktig at grusen som legges ut ikke inneholder finsediment (<1 

cm) (Pulg mfl. 2017). Naturlig elvestein anbefales. Det er også mulig å bruke knust stein, men det er da 

ekstra viktig å fjerne spisse småpartikler som ofte finnes på knust og sprengt stein. 

 

Gyteområdet bør etableres med dybde fra 25 til 150 cm og i områder med vannhastighet på 30-80 cm/s 

(Pulg mfl. 2017). De lave vannføringene i området gjør at elveløpet bør holdes relativt smalt (1-2 m) for 

å sikre vanndekning, gunstig vannhastighet i gyteperioden og tilstrekkelig vanngjennomstrømning 

gjennom gytegropene i perioder med liten vannføring. Dersom gyteområdet tetter seg, det slammes ned 

av jord eller gror igjen, må gyteområdet vedlikeholdes ved å snu substratet med spade eller rive. I tillegg 

til på utløpsterskelen vil det sannsynligvis være mulig å etablere flere mindre gyteområder mellom 

utløpsosen og kulverten under veien.  

 

Det er også mulig å tilrettelegge for gyting i innløpet til Storevatnet. Det bør i så fall legges ut noe 

gytegrus i nedre del av innløpsbekken. Her bør også steinsettingen fjernes og elven tilbakeføres til et 

naturlig elveløp med små kulper og varierende substrat.  

 

Det er også mulig å etablere gyteområde i utløpet av Litlevatnet. Det er sannsynligvis mulig å etablere 

et område oppstrøms dagens betongterskel, men det ville være fordelaktig om betongterskelen i utløpet 

ble fjernet slik at ungfisk kunne vandre fritt mellom utløpsbekken og elven nedenfor. Hele elven bør 

også legges om, og kan med fordel legges med noen mindre svinger og kulper på strekningen mellom 

utløpet av Litlevatnet og veien. Nedbørfeltet til Storevatnet og utløpet av Litlevatnet har et så lite 

nedbørfelt at det sannsynligvis vil være for liten vanngjennomstrømning til at sjøørret vil ha en vellykket 

gyting der, men mindre innlandsørret bør kunne gyte med suksess de fleste år. Til Litlevatnet er det pga., 

stort fall under veien, sannsynligvis heller ikke mulig for sjøørret og vandre opp.  

 

Reetablering av fisk 

Ved utbedring av oppvandringsforholdene og gyteområde for sjøørret vil det sannsynligvis ta lang tid 

før en får en naturlig reetablering av sjøørretbestanden i Storevatnet. Det vil derfor være fordelaktig å 

aktivt reetablere en sjøørretbestand for raskt å kunne ta i bruk innsjøen som oppvekstområde. 

Reetablering og oppbygging av lokale bestander av sjøørret bør baseres på et utvalg av individer med 

tilstrekkelig genetisk variasjon. Det bør fortrinnsvis benyttes en relativt småvokst sjøørretbestand, som 

ikke graver eggene for dypt, og det bør brukes utløpsgytende bestander. 

 

Det anbefales at kultiveringsmaterialet har så kort tid i kultiveringsanlegg som praktisk mulig (Skår mfl. 

2011), hvilket innebærer at en primært bør reetablere ved utlegging av rogn. Dersom en bruker Vibert-



Rådgivende Biologer AS 14 Rapport 2564 

bokser vil en også enkelt kunne kontrollere overlevelsen på eggene som legges ut i det etablerte 

gyteområdet. 

 

Tilbakeføring av fraført felt 

Det er usikkert om 0,04 km² av nedbørfeltet er overført mot nord. Men om dette er fraført fører dette til 

noe lavere flomvannføring, ca. 10 % lavere middelvannføring i utløpet av Litlevatnet og ca. 4 % lavere 

middelvannføring i utløpet av Storevatnet. Lavvannføringene vil også bli lavere, men relativt sett vil 

reduksjonen for lavvannføringen være noe mindre enn den er for gjennomsnittsvannføringene. Feltet er 

i utgangspunktet marginalt stort for produksjon av ørret, slik at en slik fraføring er ugunstig, og bør om 

mulig tilbakeføres til Litlevatnet. I og med at det har vært produksjon av sjøørret tidligere, og 

middelnedbørsmengdene nå er 10-20 % større enn de var for 30-50 år siden, er det likevel sannsynlig at 

nåværende felt vil være stort nok til at det skal være mulig for sjøørret å kunne bruke utløpselven som 

gyteområde. 
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