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FORORD 

Rådgivende Biologer AS gjennomførte fiskeundersøkelser på lakseførende del av Huna i Sykkylven i 

september 2017, på oppdrag fra Huna Elveeigarlag.  

 

Bestandene av ungfisk ble undersøkt ved elektrisk fiske på fire stasjoner. Elfiske ble også brukt til å 

registrere eventuelle anadrome gytefisk i vassdraget. Feltarbeidet ble utført av Bjart Are Hellen, Svein 

Amund Skotheim og Kristian Erichsen. 

 

Takk til Svein Amund Skotheim, Kristian Erichsen og Jan Melseth for god hjelp og tilrettelegging i 

forbindelse med feltarbeidet og for informasjon om vassdraget.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Huna Elveigarlag v/ Svein Amund Skotheim for oppdraget. 

 

 

Bergen, 7. mars 2018 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Huna (Hunda) (vassdragsnr. 097.5Z, figur 1) har et nedbørfelt på 11,1 km², og renner ut i Hundeidvik 

ved Hundeidvik ved Formfin i Sykkylven kommune. Det er fire innsjøer øverst i nedbørfeltet, der 

Storevatnet er størst med et areal på 0,17. De andre innsjøene er mellom 0,02 og 0,03 km². Nedbørfeltet 

strekker seg opp til nesten 1234 moh. ved Hundatinden og 1226 moh. ved Skopphornet. Feltet har 

omtrent 70 % snaufjell, 26 % skog og 2 % innsjøer (NVE Atlas - Lavvannsapplikasjon). Bare helt 

nederst i nedbørfeltet er det bebyggelse og små jordbruksområder. Her er også et større sandtak på ca. 

0,04 km². Ved utløpet til sjøen er beregnet middelvannføring 1,0 m³/s (atlas.nve.no).  

 

 

Figur 1. Kart over vassdraget. Stasjoner for elektrofiske og vannkjemisk prøvetaking er markert. 

Det er temporært vandringshinder ca. 1,1 km opp i elven ved en liten foss ved kote 90. Sannsynligvis 

vil bare svært få oppvandrende fisker kunne passere denne fossen. Endelig vandringshinder er en 

inntaksdam for vannuttak ved kote 170, 2 km fra sjøen. Opp til temporært vandringshinder er 

elvebredden i gjennomsnitt ca. 9,5 m, noe som gir et anadromt areal på ca. 10.500 m². Fra kote 90 til 

kote 170 er elvearealet ca. 6000 m². I Lakseregisteret er anadrom strekning oppgitt å være 0,3 km. Det 

er ikke oppgitt å være noen laksebestand i Huna, og bestandstilstanden for sjøørret er beskrevet som 

hensynskrevende (http://lakseregister.fylkesmannen.no). Lakselus er oppgitt som avgjørende 

påvirkningsfaktor for sjøørretens status. På 1980-tallet var det i en tiårsperiode vannuttak til et 

settefiskanlegg fra elven, og i denne forbindelse ble nedre del av elven i perioder med lite nedbør 

liggende helt tørr.  

http://atlas.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=Lavvann
http://atlas.nve.no/
http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/default.aspx
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Huna renner bratt eller svært bratt på det meste av anadrom strekning og gjennomsnittlig stigningsgrad 

er rundt 8 % (figur 2). Elven er slakest på de nederste 500 m, med en gradient på ca. 6 %. Fra 500 til 

2000 m fra sjøen er elven bratt, og her er gradienten i gjennomsnitt 10 %. 

 

 
 

Figur 2. Stigningsgrad fra sjøen og opp til toppen av anadrom strekning i Huna. Skillet mellom 

«moderat» og «bratt» stigningsgrad går ved 4 % (Forseth & Harby 2013). Elvestrekninger med 

gradient på mer enn 10 % er markert med svart. 

 

Elven framstår som svært bratt, med få gyteområder. De beste gyteområdene finnes ovenfor 

vandringshinderet ved kote 90, men det finnes også noen gyteområder helt nederst i elven. Substratet er 

variert, og det er mye kantvegetasjon langs elven. Det er få inngrep tett langs elven, men i nedre del er 

det noen forbygninger/flomsikringer som er utført de siste årene, etter en større flom i vassdraget i 2014.  

 

I nedre del av elven ble substratet omsnudd og mye finsubstrat ble sannsynligvis spylt ut i forbindelse 

med flommen i 2014 (figur 3).  

Figur 3. Nedre del av Huna 9. juni 2014 (venstre) og 29. september 2017 (høyre). Bildene er tatt omtrent 

på samme sted, og viser at bunnsubstratet er omsnudd og mye vegetasjons langs kantene forsvant i 

flommen. Bilde fra 2014 fra Langmo mfl. 2014.  
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METODE 

VANNKVALITET OG VANNTEMPERATUR 

Det ble tatt en vannprøve nederst i vassdraget 2. oktober 2017, og denne ble analysert av det akkrediterte 

laboratoriet Eurofins. Prøven ble analysert for surhet (pH), kalsium, farge, totalt fosfor, totalt nitrogen, 

turbiditet og totalt organisk karbon. Ledningsevne og temperatur ble målt i felt i forbindelse med 

elektrofisket.  

 

UNGFISK 

Ungfisktellinger ble utført med elektrisk fiskeapparat 29. september 2017. På anadrom strekning ble fire 

stasjoner overfisket tre ganger etter en standardisert metode som gir tetthetsestimater (Zippin 1958, 

Bohlin mfl. 1989) (figur 1 og figur 4). Vanntemperaturen var 9,1 til 10,2 °C og ledningsevnen var 

mellom 42,7 og 45,6 µS/cm på undersøkelsestidspunktet. Vannføringen var svært lav, og 

vanndekningen på stasjonene varierte fra 50 til 80 %.  

 

Elektrofiskestasjonene dekket enten halve eller hele elvebredden, og dekket 100 til 117 m² av elven. 

Inntrykket under elektrofisket var at stasjonene i stor grad var typiske for elven, og det er sannsynlig at 

representativiteten på det innsamlede materialet er god i forhold til det som finnes av fisk i elven.  

 

Stasjon 1 

 

Stasjon 2 

 
Stasjon 3 

 

Stasjon 4 

 
 

Figur 4. Stasjoner for elektrofiske i Huna 29. september 2017. Stasjonene er avmerket i figur 1. 
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All fisk ble artsbestemt, lengdemålt og satt tilbake i elven. Alderen til fisken ble vurdert ut fra 

lengdefordelingen på hver stasjon. Estimert tetthet av enkelte grupper og totaltettheter er oppgitt med 

konfidensintervall i vedlegg 1 og 2. Dersom konfidensintervallet var større enn estimatet på en stasjon 

eller tetthet ikke kunne estimeres, ble tettheten beregnet ut fra total fangst på stasjonen og gjennomsnittlig 

fangbarhet for de øvrige stasjonene. Dersom slike data ikke var tilgjengelige ble fangbarheten satt til 0,4 

for årsyngel og 0,6 for eldre ungfisk (etter Forseth og Harby 2013). 

 

Presmolttetthet er et mål på tettheten av fisk som er forventet å gå ut som smolt førstkommende vår. 

Smoltstørrelse, og dermed også presmoltstørrelse, er korrelert til vekst. Rasktvoksende fisk har i 

gjennomsnitt mindre smoltstørrelse enn saktevoksende fisk (Økland mfl. 1993). Presmolt er her regnet 

som: Årsgammel fisk (0+) som er 9 cm eller større; ett år gammel fisk (1+) som er 10 cm og større; to år 

gammel fisk (2+) som er 11 cm og større; all fisk som er 12 cm og større (Sægrov mfl. 2001). 

 

GYTEFISKTELLING 

For å se etter gytefisk ble alle kulper og naturlige oppholdsplasser for større gytefisk elektrofisket, på 

den 2 km lange strekningen fra vandringshinderet ved kote 170 og ned til sjøen den 29. september 2017.  
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RESULTAT 

VANNKVALITET 

Vannprøven hadde pH på 6,7, farge på 9 mg Pt/l og kalsiuminnhold på 1,0 mg/l. Innholdet av fosfor og 

nitrogen var lavt, noe som indikerer små tilførsler av næringsstoffer (vedlegg 3).   

 

UNGFISK 

TETTHET 

På de fire stasjonene i Huna ble det fanget totalt 4 laksunger. Alle ble fanget på den nederste stasjonen 

og alle var sannsynligvis 2 år gamle. Dette gir en tetthet på 4 laks per 100 m² på stasjon 1, og en 

gjennomsnittlig tetthet på 1,0 per 100 m² for de fire stasjonene (figur 5, vedlegg 1).  

 

 

Figur 5. Estimert tetthet (/100 m²) av de ulike aldersgruppene av laks (venstre) og ørret (høyre) på hver 

elektrofiskestasjon i Huna 29. september 2017. Se figur 1 for kart med stasjonsplassering. 

 

Av ørret ble det totalt fanget 104 individer. Dette gir en gjennomsnittlig tetthet av ørret på 29 per 100 

m². Tettheten varierte mellom 20 og 35 individ per 100 m², og var høyest på stasjon 1. Gjennomsnittlig 

tetthet av årsyngel ørret var 4,5 per 100 m², mot 9 per 100 m² for ettåringene. Av årsyngel var det klart 

størst tetthet på stasjon 1 (figur 5, vedlegg 2).  

 

Av presmolt var tettheten 1 laks per 100 m², og 16 ørret per 100 m².  

 

LENGDEFORDELING 

Lengdefordelingen (figur 6) viser at laksene som ble fanget var fra 123 til 134 mm lange. Årsyngelen 

av ørret var fra 47 til 67 mm (59 mm i gjennomsnitt), mens ett år gammel ørret var fra 72 til 112 mm 

(snitt 95 mm) (figur 6).  
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Figur 6. Lengdefordeling for laksunger (venstre) og ørretunger (høyre) som ble fanget ved elektrofiske 

på fire stasjoner i Huna 29. september 2017.  

 

GYTEFISK 

Det ble ikke observert gytemoden sjøørret eller laks i Huna 29. september 2017. På den 300 meter lange 

strekningen fra sjøen og opp til Gjævenesvegen ble det observert tre blenkje (ikke kjønnsmodne 

sjøørret).  

 

ANDRE OBSERVASJONER 

Det ble ikke fanget ål eller noen andre fiskearter enn laks og ørret på noen av de undersøkte stasjonene. 
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OPPSUMMERING OG DISKUSJON 

 

De viktigste resultatene fra undersøkelsene: 
 
Analyser av vannkvalitet indikerer at elven ikke er negativt påvirket av forsuring eller 

overgjødsling. Vannkvaliteten er sannsynligvis ikke begrensende for produksjon av ørret og 

laks.  

 

Den anadrome strekningen i vassdraget er på 2 km og har et anadromt areal på ca. 16.500 m². 

Det er imidlertid svært vanskelig å vandre lenger enn 1,1 km opp i elven; opp hit er det 

anadrome arealet 10.500 m². Det er noen små gyteområder på de nederste 300 meterne, men 

generelt er det svært få gyteområder på de nederste 1,1 km, som er svært bratt i øvre del. Fra 

1,1 km og opp til 2 km fra sjøen er elven svært bratt, men det finnes noen kortere parti med 

relativt brukbare gyteområder.  

 

Det ble fanget ørret på alle de fire stasjonene som ble elektrofisket, mens laks bare ble fanget 

på den nederste stasjonen. Av laks ble det bare fanget fisk som var 2 år. Av aure ble det fanget 

fisk av alle de yngste årsklassene, og lengdefordelingen av aure indikerer at det er en høy andel 

stasjonær gytefisk i elven. Gjennomsnittlig estimert tetthet var 1 laks og 29 aure per 100 m².  

 

Det ble ikke registrert gytefisk som hadde vært i sjøen. 

 

Det er årlig produksjon av aure, og tettheten er relativt god. Tettheten av aure er litt høyere enn det som 

ble registrert ved fiskeundersøkelser i 2014, men dette kan skyldes at vanndekningen var noe mindre i 

2017 enn i 2014 (Langmo mfl. 2014). I 2014 ble det fisket på tre stasjoner, og det ble fanget 9 laks. Det 

ble da fanget laks på de to nederste stasjonene, som tilsvarer de to nederste stasjonene som ble undersøkt 

i 2017. Laksen som ble fanget i 2014 var ett- og toåringer (Langmo mfl. 2014). 

 

Resultatene fra 2014 og 2017 indikerer at det er stabil rekruttering av ørret. Rekrutteringen av denne 

arten er sannsynligvis stort sett basert på stasjonær fisk som gyter på hele elvestrekningen. Resultatene 

viser også at det er sporadisk gyting av laks i nedre del av vassdraget. Større anadrom gytefisk vil 

sannsynligvis forlate elven relativt raskt etter gytingen er over, men at det ikke ble påvist en eneste 

anadrom gytefisk i slutten av september viser at det er svært få fisk som vandrer opp fra sjøen for å gyte 

i vassdraget.  

 

Tettheten av ungfisk viser at vannføringen er tilstrekkelig til å sikre overlevelse av fisk i elven. Laks og 

sjøaure er imidlertid større enn stasjonær aure og graver eggene sine dypere (Sægrov & Hellen 2004). I 

små elver som Huna kan dette gi dårligere overlevelse for eggene i gytegropene for anadrom fisk enn 

for mindre gytefisk (stasjonær aure). Det kan også være vanskeligere for større gytefisk å finne egnede 

gyteområder. Store deler av elven har også relativt ustabilt substrat, og i forbindelse med flommer kan 

gytesubstratet bli omsnudd og eggene spylt ut. Med svært mange små, stasjonære gytefisk er 

sannsynligheten større for at en del av disse legger eggene steder i elven som ikke blir spylt ut i flommer, 

enn for de få anadrome fiskene som gyter i elven.  

 

Basert på beskrivelsene og bildene fra 2014, virket elven den gang å ha mer gytesubstrat og mer stabilt 

substrat enn i 2017. Flommen i 2014 har trolig spylt ut mye av det best egnede gytesubstratet og ført til 

at substratet nå er mer ustabilt. Inntil det kommer nye store flommer, vil sannsynligvis bunnsubstratet 

bli mer stabilt, og det vil legge seg opp finere substrat som kan forbedre gyteforholdene i elven i forhold 

til slik den framsto i 2017. 

 

Det anadrome arealet i elven er av marginal størrelse for å opprettholde egne bestander av laks og 

sjøørret. Dersom en ønsker å bedre forholdene for produksjon av anadrom fisk, bør en tilrettelegge for 
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at fisk lettere kan vandre forbi vandringshinderet ved kote 90. Det vil sannsynligvis også være relativt 

enkelt å tilrettelegge for forbivandring av hinderet ved kote 170, noe som vil øke det anadrome arealet 

ytterligere. Dette kan gi grunnlag for at elven kan ha stedegne bestander av laks og sjøørret, men disse 

vil være sårbare for bestandskollaps ved store flommer, og muligens være avhengig av feilvandret fisk 

fra nærliggende vassdrag for å opprettholde stabile bestander over tid. 

 

Slik gyteområdene er fordelt i elven i dag, er det noen områder som egner seg bedre i øvre halvdel av 

elven, enn det en finner lenger nede. Det kan også være mulig å bedre gytemulighetene i øvre del av 

elven. Elven er imidlertid svært bratt og har i perioder med stor vannføring høy vannhastighet. 

Tilrettelegging av gyteområder krever derfor utlegging av svært store steiner som kan stabilisere og 

holde tilbake masser som er egnet som gytesubstrat. En forutsetning for et slikt tiltak i øvre del av elven 

er at en tilrettelegger for lettere oppvandring forbi kote 90, og om etablerte gyteområder vil bestå 

gjennom kommende flommer er høyst usikkert. 

 

Ifølge grunneiere skal det imidlertid i tidligere tider ha vært relativt mye laks i elven, og høy beskatning 

i form av garnfiske i osen og lystring nevnes som sannsynlige årsaker til bestandskollapsen. Reetablering 

av laksebestanden, ved utsetting av egg eller yngel, vil øke produksjonen i vassdraget og føre til at en 

del gytefisk sannsynligvis vil komme tilbake. Utsetting i øvre del vil også bidra til at disse områdene 

raskere blir tatt i bruk av tilbakevandrende gytefisk, gitt at en utbedrer oppvandringsforholdene. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Fangst ved elfiske, beregnet tetthet (med 95 % konfidensintervall), fangbarhet og lengde for 

laks per stasjon i Huna 29. september 2017. Vanntemperaturen var fra 9,1 til 10, 2 °C og ledningsevnen 

fra 42,7 til 45,6 µS/cm. Vannføringen var svært lav da elfisket ble utført. 

Stasjon/ Gruppe Fangst (antall) Tetthet 95 % Fang- Lengde (mm) 

Areal  1.omg 2.omg 3.omg Totalt pr. 100 m² konf. int. barhet Snitt SD min max 

St. 1 100 m² 0+    0 0,0       

100 m² 1+    0 0,0       

 ≥2+ 4 0 0 4 4,0 0 1 128 4,7 123 134 

 Sum 4 0 0 4 4,0 0 1 128 4,7 123 134 

 Sum >0+ 4 0 0 4 4,0 0 1     

 Presmolt 4 0  0 4 4,0 0 1 128 4,7 123 134 

St. 2 117 m² Sum 0 0 0 0 0,0       

St. 3 105 m² Sum 0 0 0 0 0,0       

St. 4 105 m² Sum 0 0 0 0 0,0       

St. 1-4 0+ 0 0 0 0 0,0 0      

427 m² 1+ 0 0 0 0 0,0 0      

 ≥2+ 4 0 0 4 1,0 3,2  128 4,7 123 134 

 Sum 4 0 0 4 1,0 3,2  128 4,7 123 134 

 Sum >0+ 4 0 0 4 1,0 3,2      

 Presmolt 4 0 0 4 1,0 3,2   128 4,7 123 134 

Vedlegg 2. Fangst av ørret ved elfiske i Huna 29. september 2017. For detaljer se vedlegg 1.  

Stasjon/ Gruppe Fangst (antall) Tetthet 95 % Fang- Lengde (mm) 

Areal  1.omg 2.omg 3.omg Totalt pr. 100 m² konf. int. barhet Snitt SD min max 

St. 1 0+ 5 7 0 12 13,8 5,6 0,49 62,1 3,6 57 67 

100 m² 1+ 6 0 2 8 8,7 2,9 0,57 95,9 12,1 72 112 

 ≥2+ 7 2 1 10 10,4 1,8 0,66 139,3 17,6 118 168 

 Sum 18 9 3 30 32,6 5,5 0,57 96,8 35,5 57 168 

 Sum >0+ 13 2 3 18 19 3,1 0,62     

 Presmolt 8 1 2 11 11,7 2,6 0,61 134,2 22,1 104 168 

St. 2 0+ 0 1 0 1 1,1   51,0  51 51 

117 m² 1+ 3 2 2 7 6,4   98,7 11,0 76 107 

 ≥2+ 11 2 2 15 13,3 1,9 0,66 138,2 15,6 121 180 

 Sum 14 5 4 23 22,3 6,0 0,51 122,4 27,7 51 180 

 Sum >0+ 14 4 4 22 21,0 5,2 0,53     

 Presmolt 13 3 4 20 19,1 5,1 0,52 129,7 20,3 100 180 

St. 3 0+ 0 1 0 1 1,2   57,0  57 57 

105 m² 1+ 7 4 1 12 12,4 3,3 0,57 91,4 8,0 77 109 

 ≥2+ 12 1 0 13 12,4 0,1 0,93 133,2 7,0 121 142 

 Sum 19 6 1 26 25,2 1,7 0,73 111,0 24,7 57 142 

 Sum >0+ 19 5 1 25 24,1 1,3 0,76     

 Presmolt 13 1 1 15 14,3 0,5 0,83 129,5 11,8 102 142 

St. 4 0+ 1 1 0 2 2,0 1,1 0,61 49,0 2,8 47 51 

105 m² 1+ 3 3 3 9 9,2   96,4 11,7 77 111 

 ≥2+ 8 3 3 14 16,3 8,4 0,43 154,9 21,7 121 196 

 Sum 12 7 6 25 35,5 27,3 0,31 125,4 40,1 47 196 

 Sum >0+ 11 6 6 23 34,7 32,3 0,28     

 Presmolt 8 5 5 18 18,3   144,4 27,8 102 196 

St. 1-4 0+ 6 10 0 16 4,5 9,9  59,4 5,9 47 67 

427 m² 1+ 19 9 8 36 9,2 3,9  95,1 10,4 72 112 

 ≥2+ 38 8 6 52 13,1 3,9  141,7 18,0 118 196 

 Sum 63 27 14 104 28,9 9,8  112,9 34,3 47 196 

 Sum >0+ 57 17 14 88 24,7 11,1      

 Presmolt 42 10 12 64 15,9 5,6  134,6 21,9 100 196 

 



 

Rådgivende Biologer AS 13 Rapport 2628 

 

 Vedlegg 3. Analyserapport for vannprøve samlet inn i Huna 2. oktober 2017. 

 

 


