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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjennomført et 
prosjekt for å undersøke om det fortsatt er forsuringsskader på fiskebestander og bunndyrsamfunn i 
sjøørretvassdrag i kommunene Gulen og Hyllestad, etter at forsuringssituasjonen gradvis har bedret 
seg siden 1990-tallet. Dette omfattet ungfiskundersøkelser på de anadrome delene av 16 vassdrag 
høsten 2017 og januar 2018. Det ble også gjort undersøkelser av vannkjemi og bunndyr. 
 
Følgende elver ble undersøkt: Dingjaelva, Midtunelva, elven i Alldalen, Nordguleelven, elv fra 
Haugsvatnet, Austgulelva, elv ved Oppdalsøyra, Åmdalselven, Moldeelven, Rutledalselva, Ytreelva 
(Breidvika), Dalelva (Breidvika), Myklebustelva, Saltbuelva, Eidevatnet og Elv fra Teigevatnet.  
 
Undersøkelsene ble utført i perioden 20. september 2017 til 10. januar 2018 av Bjart Are Hellen, 
Marius Kambestad, Silje Elvatun Sikveland og Harald Sægrov. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ved John Anton Gladsø for 
oppdraget, og for informasjon om kalkingshistorikk i vassdragene.  
 

Bergen, 11. september 2018 
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SAMMENSTILLING AV RESULTATENE 

Sikveland, S.E., M. Kambestad & B.A. Hellen 2018. 
 Biologiske undersøkelser i sjøørretvassdrag. Gulen og Hyllestad, 2017. Rådgivende Biologer 

AS, rapport 2719, 67 sider, ISBN 978-82-8308-529-7. 

 

DE UNDERSØKTE ELVENE 

De seksten elvene som ble undersøkt ligger i kommunene Gulen og Hyllestad (figur 1). Ytreelva, 
Myklebustelva og elven fra Eidevatnet hadde vandringshinder nede ved utløp til sjø, og har dermed 
ikke anadrom fisk.  
 

 
Figur 1. Kart over Gulen og Hyllestad kommune hvor de undersøkte elvene er avmerket med gult. 
Kartgrunnlag er hentet fra www.geonorge.no.  

Nedbørsfeltene til de undersøkte elvene varierer fra 1,5 til 28,2 km2, og har en anadrom strekning som 
varerier fra 0,0 til 1,0 km. Alle vassdragene har innsjøer, der de høyestliggende innsjøene ligger 
mellom 12 og 612 moh (se beskrivelse for hver enkelt elv i tabell 1).  
  

http://www.geonorge.no/
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Tabell 1. Beskrivelse av de undersøkte vassdragene. Anadrom strekning er den elvestrekningen som 
laks eller sjøørret kan vandre opp fra sjøen. Innsjøhøyder er høyden til laveste og høyestliggende 
innsjø i vassdraget.  

Elv Vassdragsnr. Nedbørsfelt 
(km2) 

Anadrom 
strekning 

(km2) 

Største 
innsjø 
(km2) 

Innsjø 
høyder 
(moh) 

Drenerer til 

Moldeelven 068.5Z 15,8 0,3 0,04 103-502 Eidsfjorden 
Åmdalselva 068.50 3,8 0,6 0,05 35-49 Gulafjorden 
Oppedalsøyra 068.61 5,9 0,2 0,02 470-612 Austgulfjorden 
Austgulelva 068.62Z 9,1 0,2 0,07 70-500 Austgulfjorden 
Haugsvatnet 068.62 5,6 0,07 0,4 74-500 Austgulfjorden 
Nordgulelven 068.7Z 21,0 1,0 0,2 94-600 Sognefjorden 
Elv i Alldalen 068.720 2,6 0,9 0,01 34-588 Nordgulvågen 
Midtunelva 068.72Z 16,0 0,4 0,05 50 Gulenfjorden 
Dingja 068.9A 28,2 0,4 2,6 25-600 Sognesjøen 
Rutledalselva 069.1Z 4,4 0,3 0,03 282-388 Sognefjorden 
Ytreelva 069.12 2,7 0,0 0,008 345-556 Sognefjorden 
Dalelva 069.12 6,6 0,3 0,3 178-568 Sognefjorden 
Myklebustelva 082.1Z 11,2 0,0 1,0 65-167 Hyllestadfjorden 
Saltbuelva 082.12Z 19,0 0,3 0,5 146-178 Åfjorden 
Eidevatnet 082.120 1,5 0,0 0,3 9-193 Åfjorden 
Teigevassdraget 082.2Z 9,2 0,5 0,5 12-381 Skifjorden 
 
Det er gjort relativt få inngrep langs elvestrekningene. Noen steder er det forbygning i tilknytning til 
vei og jordbruk, men som oftest i de nederste partiene i elven. I elleve av vassdragene som er med i 
ungfiskundersøkelsen er det gjort registrering av fysiske inngrep av Gabrielsen (2000) i 1999. I fem av 
vassdragene har det tidligere vært bekke- og innsjøkalking, men ingen av vassdragene i undersøkelsen 
har blitt kalket siden 2007.  
 
I fem av de 16 undersøkte vassdragene er det tidligere gjort ungfiskeundersøkelser (Hellen 1998). 
Regionen har generelt vært preget av forsuring, og hensikten med undersøkelsen i 2017 var å 
undersøke om det fortsatt er forsuringskader på fiskebestander og bunndyrsamfunn etter at 
forsuringssituasjonen har bedret seg siden 1990-tallet.  
 
VANNKVALITET OG BUNNDYRINDEKS  

Vannkvaliteten var nokså forskjellig mellom elvene (tabell 2 og vedlegg 4). Surheten i vassdragene 
varierte fra pH 5,1 i Myklebustelva til pH 6,8 i Dingja, og mengden labilt aluminium oversteg 10 µg/l 
i 13 av de 16 elvene. I vassdragene hvor det tidligere er gjort vannkjemiske undersøkelser var 
forsuringssituasjonen stort sett forbedret siden 1990-tallet, med økt pH og redusert innhold av labilt 
aluminium. Dette skyldes sannsynligvis redusert langtransportert forurensning etter årtusenskiftet. De 
ulike vannkjemiske parametere kan variere med årstid og vannføring, og vil i noen tilfeller være 
påvirket av eventuelle utslipp fra landbruk og bebyggelse. 
 
Forsuringsindeksen basert på bunndyrsfaunaen fanger opp variasjoner i vannkvaliteten over en lengre 
periode, og kortvarige forsuringsepisoder kan ekskludere forsuringssensitive organismer fra et 
vassdrag frem til neste vår. Indeksverdiene (se tabell 2) og relativt lav diversitet tyder på moderat 
forsuringspåvirkning i de fleste vassdragene. I to av vassdragene var bunndyrindeksen null, men det 
var likevel relativt bra tetthet av ørret i disse to vassdragene. 
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Tabell 2. Vannkjemisk beskrivelse og forsuringsindeks basert på bunndyrfaunaen i de undersøkte 
vassdragene i Gulen og Hyllestad høsten 2017 og januar 2018. De vannkjemiske analysene er utført 
av Eurofins Environment Testing Norway AS, Bergen, og bunndyrprøvene er analysert av Pelagia 
nature & environment AB.  

Elv Fargetall pH Ca 
mg/l 

R-Al µg 
Al/l 

La-A 
µg Al/l ANC Forsuringsindeks 

Indeks 1 Indeks 2 
Moldeelven 44 6,4 1,1 45 9 101,2 0,5 0,50 
Åmdalselva 73 6,1 0,51 78 16 71,2 0,5 0,50 
Oppedalsøyra 35 6,6 4,2 31 4 87,6 1 2,33 
Austgulelva 28 5,9 0,55 60 35 51,4 0,5 0,50 
Haugsvatnet 23 5,6 0,31 54 36 36,1 0.5 0,50 
Nordgulelven 34 6,1 0,69 56 30 61,8 0,5 0,50 
Elv i Alldalen 15 6,0 0,52 40 28 32,5 0,5 0,50 
Midtunelva 36 6,0 0,78 60 32 84,2 0,5 0,50 
Dingja 42 5,3 0,52 54 12 65,0 0,5 0,50 
Dingja 33 6,8 0,88 62 25 43,5 0,5 0,50 
Rutledalselva 59 5,6 0,76 60 10 77,0 0 0,00 
Ytreelva 65 5,3 0,71 66 16 48,1 0,5 0,50 
Dalelva 33 5,6 0,41 60 22 46,6 0 0,00 
Myklebustelva 32 5,1 2,00 19 7 108,1 1 0,94 
Saltbuelva 24 5,8 0,82 78 17 59,5 1 1,84 
Eidevatnet 24 6,0 1,30 - - 64,9 1 0,54 
Teigevassdraget 45 5,9 1,00 54 16 81,1 1 0,50 

 
UNGFISK I ELVENE 

Det ble funnet ørret i elleve av elvene som ble undersøkt i Gulen, og i to av elvene i Hyllestad. De tre 
øvrige elvene har vandringshinder helt nede ved sjøen. I to av elvene i Hyllestad ble det registrert laks, 
samt i én av elvene i Gulen. 
 

 
Figur 2. Estimert tetthet (antall/100 m2) av ørret fanget per 100 m2 i tretten av de seksten undersøkte 
elvene i Gulen og Hyllestad høsten 2017 og januar 2018. Elvene er presentert etter geografisk 
plassering fra sør til nord (venstre mot høyre). 
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Estimert tetthet av ørret varierte mye mellom elvene, fra 11 til 134 individer per 100 m² (figur 2). 
Både årsyngel og ettåringer var til stede i samtlige elver, og i de fleste elvene var det også flere eldre 
årsklasser. Dette tilsier at ørret har årviss rekruttering i disse vassdragene. De store forskjellene i 
tetthet kan ha flere årsaker, inkludert variasjon i habitatkvalitet, forhold ved elektrofisket og forskjeller 
i tetthet av gytefisk de siste årene. Det var ingen klar sammenheng mellom surhet (pH) eller innhold 
av labilt aluminium og tetthet av ørret, og forsuring fremstår dermed ikke som en sannsynlig 
forklaring på variasjonen i fisketetthet. Det kan likevel ikke utelukkes at surstøt kan redusere 
rekruttering eller smoltoverlevelse i enkelte vassdrag enkelte år, og redusert smoltoverlevelse kan 
potensielt medføre redusert grad av anadromitet i ørretbestandene. 
 
Laks ble kun påvist i Dingja, Saltbuelva og Teigevassdraget, og da i lave tettheter (figur 3). 
Individene som ble fanget var to år eller eldre; dette skyldes sannsynligvis at gytelaks kun sporadisk 
vandrer opp i disse elvene. Saltbuelva og Teigevassdraget hadde lavest tetthet av ørret, men likevel 
forekomst av laks, som er mer forsuringssensitiv enn ørret. Dette tyder på at forsuring trolig ikke er 
årsaken til den lave tettheten av ørret i disse vassdragene. 
 

 
Figur 3. Estimert tetthet (antall/100 m2) av laks for de tre elvene hvor det ble funnet laksunger. 

 
Figur 4. Tetthet av fisk i presmoltstørrelse for hver av de undersøkte elvene. For elver med to 
stasjoner er presmolttettheten presentert som gjennomsnitt for stasjonene. Merk at en del av ørretene 
kan være stasjonær fisk som ikke vil gå ut som smolt. 
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Tettheten av presmolt (fisk store nok til å gå ut som smolt kommende vår) var relativt høy i ni elver og 
lav til moderat i fire (figur 4). Dette reflekterer ikke nødvendigvis reell smoltproduksjon, siden en del 
av ørretene i kategorien presmolt sannsynligvis er stasjonær elvefisk som ikke vil gå ut som smolt. 
Mengden fisk i denne størrelsen gir likevel en indikasjon på produksjonspotensialet for sjøørretsmolt i 
de enkelte vassdragene. 
 
KONKLUSJON 

Det var ingen sammenheng mellom pH eller mengden labilt aluminium og tetthet av ørret i denne 
undersøkelsen. Resultatene tyder derfor ikke på at forsuring begrenser ørretproduksjonen i de 
undersøkte vassdragene i dag, men reduserte sjøørretbestander som følge av forsuringsrelatert 
smoltdødelighet kan ikke utelukkes i de sureste vassdragene. Flere av elvene er fortsatt preget av surt 
vann, noe man så ut fra bunndyrmangfoldet og de vannkjemiske prøvene, samt at det kun var 
forekomst av laks i tre av vassdragene. Mangel på laks kan også i en del tilfeller kanskje forklares med 
vassdragets størrelse.  
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METODE 

VANNKVALITET OG VANNTEMPERATUR 

Det ble tatt en vannprøve nederst i hver elv. Vannprøven ble innsamlet ved å senke en prøveflaske 
under overflaten i rennende vann. Analyser av prøvene er utført av Eurofins Norsk Miljøanalyse 
Norge AS avd. Bergen. Vannprøvene ble analysert for surhet (pH), alkalitet, kalsium, magnesium, 
kalium, natrium, silisium, klor, sulfat, farge, nitrat, totalt aluminium, aluminiumsfraksjoner, totalt 
fosfor, totalt nitrogen og totalt organisk karbon. Ledningsevne (µS/cm) og temperatur ble målt i felt 
ved ungfiskundersøkelsene.  
 
BUNNDYR 

Det ble tatt en bunndyrprøve nedstrøms den nederste elektrofiskestasjonen i hver elv. Prøven ble 
samlet inn med sparkemetoden (etter metodikk i Norsk Standard ISO 10870:2012) og samlet i håv 
med 250 µm maskevidde. Prøvene ble fiksert på etanol, og artsbestemt av Ludvig Hagberg ved 
Pelagia Nature & Environment AB i Sverige. Forsuringsindeks I og II er beregnet for alle enkeltprøver 
(se veileder 02:2013-revidert 2015).  
 
De ulike artene av invertebrater i bunndyrfaunaen har ulike tålegrenser overfor forsuring (Anon. 
2013). Artssammensetningen i bunndyrfaunaen vil derfor kunne gi informasjon om forsuringsnivået i 
elven. Ved å se på forekomsten av den minst forsuringstolerante organismen i hver prøve, kan en 
antyde hvor surt det har vært i elven i løpet av dyrets levetid. Bunndyrfaunaen forteller altså ikke bare 
om den vannkjemiske situasjonen på prøvetakingstidspunktet, men kan også si noe om hvordan 
vannkvaliteten har vært tidligere. Dette avhenger av livssyklusen til dyrene i bunnprøven, det vil si 
hvor lenge dyrene har vært i elven. De fleste artene i disse elvene har ettårige livssykluser, og eggene 
legges i løpet av sommerhalvåret. Hvis arten har dødd ut i løpet av vinteren, vil en ikke finne den i 
elven om våren, men artene kan rekolonisere fra andre elver eller sidebekker, og en kan dermed finne 
arten i elven om høsten. Det er derfor relativt vanlig at en lokalitet har høyere forsuringsindeks om 
høsten enn om våren. Innslaget av de forskjellige artene i en vannforekomst er også avhengig av blant 
annet vannføring og substrat. 
 
Ut fra de artene som finnes i elven og deres tålegrenser kan en gi elven en forsuringsindeks. I denne 
undersøkelsen brukes forsuringsindeks 1 og indeks 2. Forsuringsindeks 1 deles inn i fire kategorier. 
Kategori 1 brukes når det finnes en eller flere svært forsuringssensitive arter i bunndyrsamfunnet. 
Surheten er da høyere enn pH 5,5. Dersom det bare finnes moderat forsuringssensitive arter i elven, 
det vil si arter som tåler pH ned til 5,0, vil lokaliteten få indeks 0,5. En lokalitet som bare har individer 
som tåler surhet ned mot pH 4,7 vil bli indeksert til verdien 0,25. Hvis det bare er arter som er svært 
forsuringstolerante vil elven bli indeksert til 0. Dersom en har få prøver fra en lokalitet kan en regne 
med å ikke få med enkeltarter, og spesielt gjelder dette de få artene som gir indeks 0,25. En kan derfor 
ikke uten videre si at pH i en elv har vært lavere enn 4,7 hvis en ikke finner disse artene, og elven 
indekseres til verdien 0. Forsuringsindeks 2 fanger opp subletale skader på invertebratfaunaen og er 
ment å kunne brukes til å registrere begynnende forsuringsskader i rennende vann. Denne indeksen gir 
verdier på en kontinuerlig skala fra 0,5 til 1, men settes lik 0 dersom indeks 1 er lik 0. Grenseverdiene 
til indeksberegningene er hentet fra veileder 02:2013-revidert 2015 (Anon. 2013). 
 
UNGFISK 

Ungfisktellinger ble utført med elektrisk fiskeapparat på anadrom strekning i elvene. Det ble fisket en 
til to stasjoner i hver elv, med unntak av Dingja hvor det ble fisket tre stasjoner. I utgangspunktet ble 
det fisket tre omganger etter en standardisert metode som gir tetthetsestimater (Zippin 1958, Bohlin 
mfl. 1989), men på enkelte stasjoner ble det utført én gangs overfiske. Det var lav til middels 
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vannføring og 1,8 til 12,3°C ved elektrofisket.  
 
Elektrofiskestasjonene dekket enten halve eller hele elvebredden (vedlegg 2). Stasjonene dekket habitat 
som var forholdsvis typisk for den enkelte elv, og det antas at det innsamlede materialet er noenlunde 
representativt i forhold til det som finnes av fisk i elvene (vedlegg 3). 
 
All fisk ble artsbestemt og lengdemålt, og et utvalg av fisk ble avlivet med benzocaine for 
aldersbestemmelse. Resten av fisken ble satt tilbake i elven. Alderen til ikke avlivet fisk ble vurdert ut fra 
lengdefordelingen. Estimert tetthet av enkelte grupper og totaltettheter er oppgitt med konfidensintervall 
i tabeller for hver elv. Dersom konfidensintervallet var større enn estimatet på en stasjon eller tetthet ikke 
kunne estimeres, ble tettheten beregnet ut fra total fangst på stasjonen og antatt fangbarhet på 0,4 for 
årsyngel og 0,6 for eldre ungfisk (etter Forseth og Harby 2013). Det samme ble gjort for stasjoner med 
én gangs overfiske. Antall blenkjer (små, umodne sjøørret) ble notert, men disse er ikke inkludert i 
tetthetsestimatene. 
 
Presmolttetthet er et mål på tettheten av fisk som basert på alder og størrelse 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. Det 
gjøres oppmerksom på at gruppen presmolt kan inneholde stasjonær elveørret, som ikke vil gå ut som 
smolt. Tetthet av presmolt ørret om høsten kan derfor i varierende grad være høyere enn tetthet av smolt 
neste vår. 
 
ANDRE OBSERVASJONER 

Andre fiskearter som ble observert ved ungfiskundersøkelsene ble registrert. I åtte av vassdragene fant 
man ål (Anguilla anguilla). Det ble også funnet skrubbe (Platichthys flesus) i fire av vassdragene, og en 
røye (Salvelinus alpinus) i Austgulelven. Ål ble inndelt i størrelseskategoriene liten (< 20 cm), medium 
(20-35 cm) eller stor (< 35 cm).  
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MOLDEELVEN 

Moldevassdraget (068.5Z) renner ut i Eidsfjorden ved Dalsøyra i Gulen Kommune (figur 5). 
Nedbørfeltet er 15,8 km², og har en gjennomsnittlig vannføring på 1,7 m3/s (http://nevina.nve.no/). 
Vassdraget har sitt utspring fra områder som ligger opp til ca. 570 moh. Det er fire små innsjøer i 
nedbørfeltet. Innsjøene ligger mellom 100 og 460 meter over havet. Feltet består hovedsakelig av 
snaufjell og skog, med en del dyrket mark i nedre del. Elvestrekningen er lang og variert med fine 
stryk- og kulp sekvenser med varierende substrat (Gabrielsen 2000). Det er få fysiske inngrep langs 
den anadrome elvestrekningen, men elven drenerer områder med en del bebyggelse og landbruk. Dette 
vassdraget er spesielt i forhold til de fleste andre vassdragene i Gulen kommune ettersom berggrunnen 
i de øvre og nordre deler av vassdraget domineres av prekambrisk amfibolitt og gabbro. Dette gir 
grunnlag for relativt god vannkvalitet (Hellen 1998).  
 

 
Figur 5. Nedre del av Moldeelven. Stasjoner for elektrofiske er avmerket (grå sirkler), og 
vandringshinder vist med rødt. Bunndyr- og vannprøve ble tatt nedstrøms stasjonen nederst i 
vassdraget (st. 1). Kartgrunnlag er hentet fra http://kart.fiskeridir.no. 

  

http://nevina.nve.no/
http://kart.fiskeridir.no/
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VANNKVALITET 

Vannprøven som ble innsamlet 20. september 2017 hadde en pH på 6,4, og vannkvaliteten regnes som 
svært god for de ulike livsstadiene til laks og ørret. Innholdet av labilt aluminium var 9 µg/l, en 
konsentrasjon som er regnet som «god» for laks (Sandlund mfl. 2013). Den syrenøytraliserende 
kapasiteten (ANC) var 101,2 µekv/l, som er den nest høyeste ANC-verdien som er registrert for alle 
elvene i undersøkelsen, og regnes som svært god etter Sandlund mfl. (2013). Resultatene fra 
vannprøven høsten 2017 indikerer derfor at de vannkjemiske forholdene for anadrom fisk er relativt 
gode i elven. Det er likevel viktig å ta i betraktning at dette er en enkeltmåling og at både pH og 
aluminium kan variere mye over tid. 
 
Det er gjort undersøkelser av vannkjemi og bunndyr i vassdraget tidligere og dette er sammenstilt av 
Bjørklund (1995). I tillegg er det utført undersøkelser av pH og farge fem steder i vassdraget i 
forbindelse med utarbeidelse av kalkingsplan for Gulen kommune (Bjørklund & Hellen 1997), hvor 
også resultatene fra drikkevannsundersøkelsen av Moldevatnet er oppsummert. I sammenstillingen fra 
1995 ble vassdraget vurdert som surt i perioder og det var registrert pH-verdier under 5,0 i hele 
vassdraget og et høyt innhold av aluminium. Målinger av pH fra drikkevannskilden Moldevatnet på 
90-tallet viste en forbedring i pH (Bjørklund og Hellen 1997). En vannprøve som ble innsamlet i 1996 
hadde en pH på 5,9 og innholdet av labilt aluminium var 20 µg/l, som indikerte brukbare 
vannkjemiske forhold i elven (Hellen 1998). Det ble også utført kartlegging av bunnfauna i elven i 
2007; pH ble da målt til 6,6, og den syrenøytraliserende kapasiteten (ANC) var 44,32 µekv/l. I 2013 
ble det også målt pH sommer og høst og verdiene lå mellom 5,7 og 6,6 
(http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). 
 
Surheten i vassdraget har bedret seg siden midten av 90-tallet, og pH ser ut til å holde seg mellom 5,7 
til 6,6 med variasjoner mellom årstidene. Det er også blitt lavere konsentrasjonen av labilt aluminium, 
som i 2017 lå innenfor toleransegrensen til laks og dermed også er akseptabel for ørret.  
 
BUNNDYR 

Bunndyrmangfoldet var relativt lavt i prøven (18 arter) fra 20. september 2017, men artsantallet lå litt 
over gjennomsnittet for alle elvene i undersøkelsen (vedlegg 1). Av steinfluer ble det registrert åtte 
arter i prøven, hvorav én av artene (Isoperla sp.) er moderat forsuringssensitiv. De tre 
vårflueartene/slektene som ble registrert i prøven er forurensingstolerante. Det ble ikke registrert 
døgnfluer. 
 
Forsuringsindeks 1 hadde verdien 0,5 som tilsvarer moderat tilstand, og forsuringsindeks 2 var 0,50 
som er grenseverdien mellom tilstandsklasse moderat og dårlig (etter Anon. 2013). Dette indikerer 
moderat forsuringsbelastning på bunnfaunaen høsten 2017.  
 
En undersøkelse ved utløpet av Moldeelven og lenger oppe i vassdraget i mai 1992 viste at 
bunndyrfaunaen var moderat påvirket av surhet (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/, Hellen 1998). 
Forsuringsindeks 1 hadde da verdien 0,5. Det var fremdeles påvirkning av forsuring på 
bunndyrfaunaen ved undersøkelsen i 1996, men det ble funnet to individ av den meget 
forsuringsfølsomme døgnfluearten Baetis rhodani. Elven ble derfor indeksert til verdien 1 etter 
forsuringsindeks 1, og 0,54 etter forsuringsindeks 2, noe som viste reduserte forsuringsskader i forhold 
til situasjonen i 1992 (Hellen 1998). Døgnfluearten Baetis rhodani ble også funnet ved 
faunaundersøkelser i 2009, og forsuringsstatusen var moderat med indeks 1 med verdi 1, og indeks 2 
fikk verdien 0,51 (Sivertsen mfl. 2009). Bunndyrprøven fikk en lavere verdi for forsuringsindeks 1 i 
2017 sammenlignet med prøvene tatt i 1996 og 2009, og verdien for forsuringsindeks 2 var nær den 
samme. Dette viser at bunnfaunen i vassdraget enda er påvirket av forsuring. 
 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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UNGFISK 

UNGFISKTETTHETER 

Ørret 
 
To stasjoner ble undersøkt 20. september 2017 med tre omgangs overfiske. Stasjon 1 hadde samme 
plassering som stasjonen som ble undersøkt ved forrige ungfiskundersøkelse i 1996. 
Vanntemperaturen ved ungfiskundersøkelsen var 12,0 °C. Detaljer om de to undersøkte stasjonene 
finnes i vedlegg 3.  
 
Det ble fanget totalt 119 ørretunger (se figur 2 og tabell 3), men det ble ikke funnet lakseunger. 
Tettheten av årsyngel var høyest på den nederste stasjonen (st. 1) med 41 årsyngel per 100 m2, 
sammenlignet med 20 per 100 m2 på den øverste stasjonen (st. 2). For eldre ørret var også tettheten 
høyest på nederste stasjon, der tettheten av ettåringer var omtrent dobbelt så høy som på stasjon 2 
(tabell 3). Presmolttettheten var også høyere på stasjonen nederst i vassdraget (39 mot 23 presmolt per 
100 m2, tabell 3 og figur 4), men merk at gruppen «presmolt» også kan inkludere stasjonær elveørret. 
Gjennomsnittlig total tetthet av ørret på de to stasjonene var 58 per 100 m2, tilsvarende «god tilstand» i 
henhold til vannforskriften (Sandlund mfl. 2013).  
 
I 2017 var estimert tetthet av ørret på stasjon 1 høyere med 78 ørret per 100 m2 (tabell 3), 
sammenlignet med i 1996 da totaltettheten av ørret var 39 per 100 m2 (Hellen 1998). Det ble heller 
ikke fanget lakseunger i Moldeelven ved undersøkelsen i 1996 (Hellen 1998). 

Tabell 3. Fangst av ørret for hver omgang og hver elektrofiskestasjon, tetthetsestimat med 95 % 
konfidensintervall og fangbarhet på elektrofiskestasjonene i Moldeelven 20. september 2017.  
Elv 
St.nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
tetthet 

± 95 % 
c.f. 

Fangb. 
1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum  

Moldeelva 0 18 12 3 33 41,0 8,3 0,5 
St. 1 1 14 6 1 21 24,1 2,6 0,7 
90 m² 2 3 3 0 6 7,2 2,7 0,6 
 ≥3 3 1 1 5 6,4 4,3 0,5 
 sum 38 22 5 65 78,3 8,8 0,6 
 >0+ 20 10 2 32 37,6 4,5 0,6 
 presmolt 20 11 2 33 39,0 5,0 0,6 
 0 21 3 5 29 19,7 2,7 0,6 
St. 2 1 11 5 2 18 12,6 2,8 0,6 
156 m² 2 2 1 1 4 2,7 * * 
 ≥3 2 0 1 3 2,1 * * 
 sum 36 9 9 54 37,7 4,8 0,6 
 >0+ 15 6 4 25 18,1 4,6 0,5 
 presmolt 20 7 5 32 22,8 4,4 0,5 

*Vidt konfidensintervall (> estimert tetthet) eller ikke mulig å beregne fangbarhet ut fra fangsttall. Tetthet er da beregnet ut 
fra en fangbarhet på 0,4 og 0,6 for henholdsvis årsyngel og eldre fisk (etter Forseth & Harby 2013).  
 
Av andre fiskearter ble det registrert en skrubbe på stasjon 1. 
 
LENGDEFORDELING 

Lengdefordelingen til ørreten som ble tatt med til aldersbestemmelse fra Moldeelven delte seg i tre 
hovedgrupper (figur 6). Det var kun ett individ på 74 mm av de utvalgte fiskene som hadde én 
vekstsesong. Det var en liten overlapp mellom de største ettåringene og de minste toåringene. Det ble 
også fanget ett individ på fem år med en lengde på 209 mm, samt tre blenkjer med lengder på 224 mm, 
233 mm og 235 mm.  
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KONKLUSJON 

Vannkvaliteten i vassdraget ser ikke ut til å være begrensende for sjøørret. Bunndyrmangfoldet kan 
tyde på at vassdraget var noe påvirket av forsuring sommeren og høsten 2017. Totaltettheten av ørret 
var god, og tettheten av årsyngel var høy på stasjonen nederst i elven.  
 
  

Figur 6. Lengdefordeling for ulike 
aldersgrupper av ørret som ble 
fanget og tatt med til 
aldersbestemmelse, samt ørret som 
kun ble lengdemålt i felt (grå) fra de 
to elektrofiskestasjonene i 
Moldeelven den 20. september 2017. 
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ÅMDALSELVEN 

Åmdalsvassdraget (068.50) renner ut i Gulafjorden sentralt i Gulen Kommune (figur 7). Nedbørsfeltet 
er 3,8 km2, og snittvannføringen er 0,4 m³/s (http://nevina.nve.no/). I feltet er det to innsjøer, 
Åmdalsvatnet (49 moh.) og Åmdalstjørna (35 moh.). De høyeste delene av nedbørsfeltet strekker seg 
opp mot 512 meter. Åmdalselven renner gjennom Åmdalen med lite bebyggelse og jordbruksaktivitet. 
Elvestrekningen er relativ kort, bratt og stri med mange små kulper med moderate fysiske inngrep 
(Gabrielsen 2000). Ved forrige ungfiskundersøkelse i 1996 ble det vurdert å være begrenset med gode 
områder for årsyngel i elven (Hellen 1998).  
 

 
Figur 7. Nedre del av Åmdalselven med anadrom strekning opp til vandringshinderet. Stasjoner for 
elektrofiske er avmerket (grå sirkler), og vandringshindre er vist med røde streker. Bunndyr- og 
vannprøve ble tatt nedstrøms stasjon 1. Kartgrunnlaget er hentet fra http://kart.fiskeridir.no. 

VANNKVALITET 

Vannprøven som ble innsamlet 20. september 2017 hadde en pH på 6,1, som regnes som «svært god» 
for parrstadiet til laks, og «god» for smoltstadiet til laks. Innholdet av labilt aluminium ble målt til 16 
µg/l, en konsentrasjon som er regnet som «god» for lakseparr og «moderat» for smolt (Sandlund mfl. 
2013). Den syrenøytraliserende kapasiteten (ANC) var 71,2 µekv/l, som er «svært god» for de ulike 
livsstadiene til laks.  
 

http://nevina.nve.no/
http://kart.fiskeridir.no/
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Det er ikke kjent at det er gjort vannkjemiske analyser på den anadrome strekningen før 
ungfiskundersøkelsen i 1996, men vannkvaliteten i Åmdalsvatnet ble undersøkt i oktober 1990, da pH 
ble målt til 5,9, innholdet av labilt aluminium var 39 µg/l og ANC var 25 µekv/l (Bjørklund 1995). 
Vannprøven ved ungfiskundersøkelsen i 1996 viste en pH på 5,1, innholdet av labilt aluminium var 
høyt (53 µg/l) og ANC var 13,9 µekv/l. Som en del av utarbeidelsen av kalkingsplan for Gulen 
kommune i 1997 (Bjørklund og Hellen 1997), ble pH og farge undersøkt om våren og om høsten, og 
pH ble da målt til henholdsvis 5,2 og 5,1.  
 
De vannkjemiske forholdene for fisk var betraktelig bedre i 2017 sammenlignet med undersøkelsene 
på 90-tallet. Surheten i vassdraget hadde bedret seg og mengden aluminium var redusert til et nivå 
som er akseptabelt for ørret, men litt over antatt toleransegrense for laksesmolt. Det er viktig å ta i 
betraktning at både pH, aluminium og ANC kan variere mye over tid. 
 
BUNNDYR 

Bunndyrmangfoldet var relativt lavt i prøven (20 arter) tatt 20. september 2017, men artsantallet lå 
over gjennomsnittet for alle elvene i undersøkelsen (vedlegg 1). Det ble funnet 16 individer av én 
moderat forsuringssensitiv steinflueslekt (Isoperla sp.). Det var seks tolerante steinfluearter og -slekter 
i prøven. Seks vårfluer ble registrert i prøven, hvorav tre av artene er moderat forurensingssensitive. 
Det ble ikke registrert døgnfluer. 
 
Forsuringsindeks 1 hadde verdien 0,5 som tilsvarer moderat tilstand, og forsuringsindeks 2 var 0,50 
som er grenseverdien mellom tilstandsklasse moderat og dårlig (Anon. 2013). Dette indikerer moderat 
forsuringsbelastning på bunnfaunaen høsten 2017. 
 
En bunndyrprøve tatt ved utløpet av Åmdalselven 22. oktober 1996 viste at bunndyrsfaunaen var 
påvirket av forsuring, og bare forsuringstolerante arter ble funnet. Forsuringsindeks 1 hadde da 
verdien 0, som indikerer at pH periodevis hadde vært lavere enn 5,0. Prøven fra undersøkelsen i 2017 
viste forbedret tilstand i bunndyrfaunaen med hensyn til forsuring, men det var enda tegn til 
forsuringsbelastning. 
 
UNGFISK 

UNGFISKTETTHETER 

Ørret 
 
To stasjoner ble undersøkt 20. september 2017 med tre omgangs overfiske. Stasjon 1 hadde samme 
plassering som stasjonen fra forrige ungfiskundersøkelse i 1996 (Hellen 1998). Vanntemperaturen ved 
ungfiskundersøkelsen var 12,3 °C. Detaljer om de to undersøkte stasjonene finnes i vedlegg 3. 
 
Det ble fanget totalt 125 ørretunger (tabell 4), men ingen laks. Tettheten av årsyngel var høyest på 
stasjon 2 øverst i vassdraget (89 ørret per 100 m2), mens tettheten av de eldre aldersgruppene av ørret 
var høyere på stasjonen nederst i vassdraget (48 per 100 m²). Tetthet av ettåringer og toåringer nederst 
i elven var lik (14 ørret per 100 m2). Presmolttettheten var god på nederste stasjon, men var relativt lav 
på stasjonen lenger opp i elven (tabell 4). Gjennomsnittlig total tetthet av ørret på de to stasjonene var 
104 per 100 m2, tilsvarende «svært god tilstand» i henhold til vannforskriften (Sandlund mfl. 2013). 
 
Estimert totaltetthet av ørret var høyere i 2017 sammenlignet med undersøkelsen i 1996; henholdsvis 
117 og 32 per 100 m2 (tabell 4). Det ble ikke fanget årsyngel ved forrige undersøkelse (Hellen 1998), 
men i 2017 ble det funnet høy tetthet av årsyngel. 
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Tabell 4. Fangst av ørret for hver omgang og hver elektrofiskestasjon, tetthetsestimat med 95 % 
konfidensintervall og fangbarhet på elektrofiskestasjonene i Åmdalselva 20. september 2017. 

Elv 
St.nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
tetthet 

± 95 % 
c.f. 

Fangb. 
1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum  

Åmdalselva 0 11 8 14 33 47,8 * * 
St. 1 1 9 2 1 12 13,9 1,5 0,7 
88 m² 2 7 2 2 11 14,0 4,9 0,5 
 ≥3 3 1 1 5 6,6 4,4 0,5 
 sum 30 13 18 61 116,9 78,0 0,3 
 >0+ 19 5 4 28 34,0 5,0 0,6 
 presmolt 20 6 5 31 37,6  * *  
 0 25 17 13 55 88,8 53,5 0,3 
St. 2 1 4 3 0 7 7,4 1,7 0,6 
98 m² 2 2 0 0 2 2,0 0,0 1,0 
 ≥3 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
 sum 31 20 13 64 89,6 33,4 0,4 
 >0+ 6 3 0 9 9,4 1,2 0,7 
 presmolt 6 3 0 9 9,8  * *  

*Vidt konfidensintervall (> estimert tetthet) eller ikke mulig å beregne fangbarhet ut fra fangsttall. Tetthet er da beregnet ut 
fra en fangbarhet på 0,4 og 0,6 for henholdsvis årsyngel og eldre fisk (etter Forseth & Harby 2013).  
 
Av andre fiskearter ble det observert tre ål på stasjon 1, og en liten ål på stasjon 2.  
 
LENGDEFORDELING 

Lengdefordelingen til ørreten i Åmdalselven viser at årsyngel (0+) var den mest tallrike årsklassen 
(figur 8). Det var stort overlapp i lengde mellom ettåringene og toåringene.  Det var også overlapp i 
lengdefordelingen mellom to- og treåringene. Det ble også fanget to individer over 20 cm på 206 mm 
og 230 mm. I ungfiskundersøkelsen i 1996 var det like stort overlapp mellom ettåringene og 
toåringene, og man registrerte også overlapp mellom toåringene og treåringene (Hellen 1998).  
 

 
 
KONKLUSJON 

Vannkvaliteten i vassdraget ser ut til å ha bedret seg siden 1990-tallet, og fremstår i dag som god for 
sjøørret. Vassdraget er mindre surt og verdiene av labilt aluminium redusert. Dette gjenspeiles også i 
bunndyrsfaunaen, som fikk en bedre verdi for forsuringsindeks 1, men det var enda tegn til 
forsuringsbelastning. Det ble funnet høy tetthet av årsyngel ørret, og betydelig høyere total tetthet enn 
ved tilsvarende undersøkelse i 1996. 

Figur 8. Lengdefordeling for ulike 
aldersgrupper av ørret som ble 
fanget og tatt med til 
aldersbestemmelse, samt ørret som 
kun ble lengdemålt i felt (grå) fra de 
to elektrofiskestasjonene i 
Åmdalselva den 20. september 2017.  
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ELV VED OPPDALSØYRA 

Vassdraget (068.61) renner ut i Austgulfjorden i Gulen kommune (figur 9). Nedbørfeltet er 5,9 km2, 
med en snittvannføring på 0,7 m³/s (http://nevina.nve.no/). Vassdraget har sitt utspring fra områder 
som ligger opp til ca. 628 moh, med noen små innsjøer. Innsjøene ligger mellom 470 og 612 meter 
over havet. Nedbørfeltet består hovedsakelig av snaufjell og skog, samt en del dyrket mark og 
bebyggelse i nedre del. Elvestrekningen er variert med fine stryk- og kulpsekvenser. Det er noen 
områder med plastring i elvebunnen. 
 

 
Figur 9. Nedre del av elven ved Oppdalsøyra. Stasjoner for elektrofiske er avmerket (grå sirkler), og 
vandringshinder er vist med rødt. Bunndyr- og vannprøve ble tatt nedstrøms stasjonen nederst i 
vassdraget (st. 1). Kartgrunnlag er hentet fra http://kart.fiskeridir.no. 

 
  

http://nevina.nve.no/
http://kart.fiskeridir.no/
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VANNKVALITET 

Det er ikke kjent at det er analysert vannprøver fra den anadrome strekningen før undersøkelsene i 
2017. Vannprøven fra 20. september 2017 hadde en pH på 6,6, innholdet av labilt aluminium var 4 
µg/l og den syrenøytraliserende kapasiteten (ANC) var 87,6 µekv/l (vedlegg 3). Dette er gode 
vannkjemiske forhold for alle stadiene til laks etter Sandlund mfl. (2013). Prøven hadde det høyeste 
sulfatinnholdet (9,50 mg/l) av alle de undersøkte elvene i Gulen og Hyllestad, men hadde det laveste 
innholdet av labilt aluminium (se vedlegg 4). Innholdet av silisium var høyt, noe som sannsynligvis 
medvirket til at registrert pH-verdi var den høyeste for elvene som var med i undersøkelsen.  
 
BUNNDYR 

Bunndyrmangfoldet var lavt i prøven (13 arter) fra 20. september 2017, men det ble funnet mange 
individer (242 stk.) av den meget forsuringssensitive døgnfluearten Baetis rhodani (vedlegg 1). Av 
steinfluer ble det funnet syv arter og slekter, hvorav én av artene var moderat forsuringssensitiv 
(Isoperla sp). Det ble kun registrert én forurensingstolerant vårflueart i prøven.  
 
Forsuringsindeks 1 hadde verdien 1 som tilsvarer «god» tilstand, og forsuringsindeks 2 var 2,33 som 
tilsvarer tilstandsklasse «svært god» (Anon. 2013). Dette indikerer lite eller ingen forsuringsbelastning 
på bunnfaunaen høsten 2017. 
 
UNGFISK 

UNGFISKTETTHETER 

Ørret 
 
To stasjoner ble undersøkt 20. september 2017; én stasjon med én omgangs overfiske og én stasjon 
med tre omgangs overfiske. Vanntemperaturen ved ungfiskundersøkelsen var 11,2 °C. Detaljer om de 
to undersøkte stasjonene finnes i vedlegg 3.  

Tabell 5. Fangst av ørret for hver omgang og hver elektrofiskestasjon, tetthetsestimat med 95 % 
konfidensintervall og fangbarhet på elektrofiskestasjonene i elv ved Oppdalsøyra 20. september 2017. 
Elv 
St.nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
tetthet 

± 95 % 
c.f. 

Fangb. 
1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum  

Oppdalsøyra 0 9 - - 9 20,1 - - 
St. 1** 1 14 - - 14 22,3 - - 
112 m² 2 8 - - 8 13,4 - - 
 ≥3 4 - - 4 6,0 - - 
 sum 35 - - 35 55,1 - - 
 >0+ 26 - - 26 41,7 - - 
 presmolt 27 - - 27 40,2 

 
- - 

 0 10 2 2 14 19,1 3,3 0,6 
St. 2 1 14 7 1 22 29,9 3,8 0,6 
77 m² 2 1 0 0 1 1,3 0,0 1,0 
 ≥3 0 1 1 2 2,8 * * 
 sum 25 10 4 39 54,0 6,6 0,6 
 >0+ 15 8 2 25 34,9 5,9 0,6 
 presmolt 15 8 2 25 34,9 5,9 0,6 

*Vidt konfidensintervall (> estimert tetthet) eller ikke mulig å beregne fangbarhet ut fra fangsttall. Tetthet er da beregnet ut 
fra en fangbarhet på 0,4 og 0,6 for henholdsvis årsyngel og eldre fisk (etter Forseth & Harby 2013).  
** Fisket én omgang. Tetthet er beregnet ut fra en fangbarhet på 0,4 og 0,6 for henholdsvis årsyngel og eldre fisk. 
 
Det ble fanget totalt 74 ørretunger (tabell 5), men ingen lakseunger. Tettheten av årsyngel var moderat 
på begge stasjonene, og det var god tetthet av ettåringer. Det var omtrent like stor tetthet av årsyngel 
på stasjonene, og det var ikke store forskjeller i tetthet for de eldre aldergruppene, men tettheten av 
toåringer var en del høyere på stasjonen nederst i vassdraget (st. 1) (tabell 5).  Presmolttettheten var 
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høy på begge stasjonene, henholdsvis 40 og 35 per 100 m2 på stasjon 1 og 2. Gjennomsnittlig total 
tetthet av ørret på de to stasjonene var 55 per 100 m2, tilsvarende «god tilstand» i henhold til 
vannforskriften (Sandlund mfl. 2013). 
 
Det ble også funnet en ål av medium størrelse på stasjon 1, og en liten ål på stasjon 2.  
 
LENGDEFORDELING 

Lengdefordelingen av ørret viser to hovedgrupper. Den ene er årsyngel, og den andre gruppen er 
ettåringer og eldre, som har overlappende lengdefordeling (figur 10). Det ble også fanget to større 
individer på 205 og 229 mm, og en blenkje på 208 mm.  
 

 
 

 
KONKLUSJON 

De vannkjemiske forholdene var svært gode for laks og ørret, noe som også var tydelig ut fra 
bunndyrprøven, der det ble funnet mange individer av den forsuringssensitive døgnfluearten Baetis 
rhodani. Tettheten av ørret var god på begge stasjonene. 

Figur 10. Lengdefordeling for ulike 
aldersgrupper av ørret som ble 
fanget og tatt med til 
aldersbestemmelse, samt ørret som 
kun ble lengdemålt i felt (grå) fra de 
to elektrofiskestasjonene i elven ved 
Oppdalsøyra den 20. september 
2017. 
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AUSTGULELVA 

Vassdraget tilhørende elven ved Austgulen (068.62Z) renner ut i Austgulfjorden i Gulen kommune 
(figur 11). Nedslagsfeltet er 9,2 km2, og har en gjennomsnittlig vannføring på 1,2 m3/s. Vassdraget har 
sitt utspring fra områder som ligger opp til ca. 650 moh. Det er flere små innsjøer i nedslagsfeltet som 
ligger mellom 70 og 500 meter over havet. Nedbørsfeltet består hovedsakelig av snaufjell og skog, 
med en del dyrket mark i nedre del (http://nevina.nve.no/). I perioden 1992 til 1994 var det 
bekkekalking i vassdraget. Vassdraget har ikke blitt kalket etter 1994. Elvestrekningen er kort med 
fine kulper og en stor høl ved vandringshinderet. Store deler av elven er kanalisert og forbygd med 
gammel steinsetting (Gabrielsen 2000). Elven drenerer områder med noe bebyggelse og landbruk. Den 
undersøkte delen av elven hadde middels omfang av skjul til fisken, og middels til gode 
oppvekstforhold. Elven ble undersøkt i 1999 (Gabrielsen 2000); det ble da konkludert med redusert 
fiskeproduksjon pga. kanalisering og fjerning av kantvegetasjon, men gode gyte- og 
oppvekstmuligheter i gjenværende elveparti.  
 

 
Figur 11. Nedre del av elven i Austgulen med anadrom strekning opp til vandringshinderet. Stasjonen 
for elektrofiske er avmerket (grå sirkel), og vandringshinder er vist med rødt. Bunndyr- og vannprøve 
ble tatt like nedstrøms stasjonen. Kartgrunnlag er hentet fra http://kart.fiskeridir.no.   

VANNKVALITET 

Analysene av vannprøven som ble tatt ved undersøkelsen 9. oktober 2017 viste en pH på 5,9, et 
innhold av labilt aluminium på 35 µg/l, og den syrenøytraliserende kapasiteten (ANC) lå på 51,4 
µekv/l (vedlegg 4). Verdien for pH regnes som tilstandsklasse «moderat» for smoltstadiet og «god» 
for parrstadiet til laks (Sandlund mfl. 2013), og er akseptabelt for ørret. Innholdet av labilt aluminium i 
prøven var såpass høyt at det er skadelig for laks (Sandlund mfl. 2013), men det har blitt funnet ørret i 
elver med betydelig høyere konsentrasjon av labilt aluminium. ANC-verdiene var svært gode for laks 
og ørret.  
 

http://nevina.nve.no/
http://kart.fiskeridir.no/
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Vannkjemien i vassdraget har tidligere blitt undersøkt i forbindelse med kalkingsovervåking i 1990, 
1995 og 1998. Målingene for pH har da ligget mellom 5,2 og 5,6 ved utløpet til Austgulvatnet. Det ble 
også målt en pH-verdi på 5,05 på et prøvepunkt i elven over anadrom strekning i 1995.  I 1995 ble det 
registrert verdier på 36 og 47 µg/l av labilt aluminium henholdsvis i elven og ved utløpet til 
Austgulvatnet. Det ble også utført undersøkelser av vannkjemi rett ovenfor anadromt vandringshinder 
i 2017 i forbindelse med problemkartlegging av avløp og avrenning fra landbruk. Det ble da tatt fire 
vannprøver fordelt på sommer og høst, der laveste pH-verdi ble målt til 5,8 om sommeren og høyeste 
verdi var 6,0 på høsten (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). 
 
Forsuringssituasjonen i vassdraget har forbedret seg noe siden undersøkelsene på 90-tallet, men 
innholdet av labilt aluminium var i oktober 2017 omtrent det samme som ved undersøkelsen i 1995. 
 
BUNNDYR 

Bunndyrmangfoldet var lavt i prøven (17 arter) fra 9. oktober 2017 (vedlegg 1). Av steinfluearter ble 
det funnet ni arter og slekter, hvorav to av artene var moderat forsuringssensitive (Isoperla sp. og 
Diura nanseni). Det ble registrert to forurensingstolerante vårfluer i prøven, hvorav den ene slekten 
(Potamophylax) kun ble funnet i Austgulen. Det ble ikke registrert døgnfluer i prøven.  
 
Forsuringsindeks 1 hadde verdien 0,5 og forsuringsindeks 2 var 0,50, som er grenseverdien mellom 
tilstandsklasse «moderat» og «dårlig» for begge indeksene (Anon. 2013). Dette viser at det har vært 
moderat forsuringsbelastning på bunnfaunaen i 2017. 
 
UNGFISK 

UNGFISKTETTHETER 

Ørret 
 
En stasjon ble undersøkt 9. oktober 2017 med tre omgangs overfiske. Vanntemperaturen ved 
ungfiskundersøkelsen var 7,2 °C. Detaljer om den undersøkte stasjonen finnes i vedlegg 3. 
 
Det ble fanget totalt 44 ørretunger (tabell 6), men ingen lakseunger. Tettheten av årsyngel på stasjonen 
var lav, men tetthet av ettåringer var moderat. Total tetthet av ørret var 36 per 100 m2, tilsvarende 
«moderat tilstand» i henhold til vannforskriften (Sandlund mfl. 2013). 
 
Av andre fiskearter ble det funnet skrubbe, en ål, og en røye på stasjonen.  

Tabell 6. Fangst av ørret for hver omgang og hver elektrofiskestasjon, tetthetsestimat med 95 % 
konfidensintervall og fangbarhet på elektrofiskestasjonene i Austgulen 9. oktober 2017. 
Elv 
St.nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
tetthet 

± 95 % 
c.f. 

Fangb. 
1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum  

Austgulen 0 12 1 1 14 11,0 0,5 0,8 
St. 1 1 13 5 2 20 16,7 2,7 0,6 
127 m² 2 5 0 0 5 3,9 0,0 1,0 

 ≥3 3 1 1 5 4,6 3,0 0,5 
 sum 33 7 4 44 35,5 2,2 0,7 
 >0+ 21 6 3 30 24,6 2,5 0,7 
 presmolt 21 6 3 30 24,6 2,5 0,7 

 
 
LENGDEFORDELING 

Lengdefordelingen i Austgulelva viste tre tydelige hovedgrupper; årsyngel, ettåringer og toåringer 
(figur 12). Det var ikke overlapp i lengde mellom de tre aldersgruppene. Tre større individer på 206, 
210 og 236 mm ble også fanget i elven. 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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KONKLUSJON 

Surheten i vassdraget har bedret seg siden 1990-tallet, men det er enda høye konsentrasjoner av labilt 
aluminium i vassdraget. Konsentrasjon av labilt aluminium lå over toleransegrensen til laks, men 
ørretbestander klarer seg i vassdrag med slike konsentrasjoner. Forsuringsrelatert dødelighet for 
sjøørretsmolt kan imidlertid ikke utelukkes. Tettheten av ørret var moderat, men alle forventede 
årsklasser var til stede i elven. Bunndyrfaunaen var preget av forsuringsbelastning, men det ble funnet 
to steinfluearter som er moderat forsuringssensitive. 

Figur 12. Lengdefordeling for ulike 
aldersgrupper av ørret som ble 
fanget og tatt med til 
aldersbestemmelse, samt ørret som 
kun ble lengdemålt i felt (grå) fra de 
to elektrofiskestasjonene i Austgulen 
den 9. oktober 2017 
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ELV FRA HAUGSVATNET 

Vassdraget (068.62) renner ut i Austgulfjorden i Haugsvika i Gulen Kommune (figur 13). 
Nedbørfeltet er 5,6 km2, med en gjennomsnittlig vannføring på 0,7 m3/s (http://nevina.nve.no/). Det 
høyeste punktet i feltet ligger ca. 668 meter over havet.  Det ligger en stor innsjø i nedbørsfeltet, 
Haugsvatnet på 74 moh, en mindre innsjø, Lomtjørna 544 moh, samt flere små tjern rundt 500 moh. 
Nedbørfeltet består av mest snaufjell, men også en del skog i dalsidene, og svært lite dyrket mark. 
Elvestrekningen er kort og stri med flate stryksekvenser. Det ligger et lite kraftverk rett ovenfor 
utløpet til sjø. Fra kraftverket og oppover er det et tørrlagt parti som fungerer som anadromt 
vandringshinder.  
 

 
Figur 13. Nedre del av elven fra Haugsvatnet med anadrom strekning opp til vandringshinderet. 
Stasjonen for elektrofiske er avmerket (grå sirkel), og vandringshinder er vist med rødt. Bunndyr- og 
vannprøve ble tatt nedstrøms stasjonen. Kartgrunnlag er hentet fra http://kart.fiskeridir.no. 

VANNKVALITET 

Vannprøven som ble tatt 9. oktober 2017 hadde en pH-verdi på 5,6. Innholdet av labilt aluminium var 
36 µg/l, som er skadelig for alle stadiene til laks (Sandlund mfl. 2013), og den syrenøytraliserende 

http://nevina.nve.no/
http://kart.fiskeridir.no/
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kapasiteten (ANC) var 36,1 µekv/l. Innholdet av labilt aluminium var det høyeste for alle elvene som 
ble undersøkt i Gulen og Hyllestad, og ANC-verdien var lav sammenlignet med de andre elvene (se 
vedlegg 4).  
 
I 1990 og 1995 ble det utført vannkjemiske analyser ved utløpet fra Haugsvatnet i forbindelse med 
lokal overvåking av kalkete vassdrag. Høsten 1990 ble pH målt til 4,96, sommeren 1995 til 4,95 og 
høsten 1995 til 5,04; alle verdier nær toleransegrensen til ørret. Vannprøvene som ble tatt i 1995 ble 
også analysert for labilt aluminium, og konsentrasjonen var høy både sommer og høst (henholdsvis 46 
µg/l og 55 µg/l). 
 
Forsuringen i vassdraget har bedret seg siden 1990-tallet. Innholdet av labilt aluminium var fremdeles 
høyt, men det er funnet ørret i vassdrag med høyere konsentrasjoner av labilt aluminium.  
 
BUNNDYR 

Bunndyrmangfoldet var lavt i prøven (11 arter) fra 9. oktober 2017. Antall arter var det laveste for alle 
de undersøkte elvene (vedlegg 1). I prøven var det seks steinfluearter og slekter, hvorav en av artene 
var moderat forsuringssensitiv (Diura nanseni). Det ble kun registrert én vårflue i prøven som er 
forurensingstolerant (Rhyacophila nubila). Ingen døgnfluer ble registrert.  
 
Forsuringsindeks 1 hadde verdien 0,5 og forsuringsindeks 2 var 0,50 som er grenseverdien mellom 
tilstandsklasse «moderat» og «dårlig» for begge indeksene (Anon. 2013). Dette viser at det har vært 
moderat forsuringsbelastning på bunnfaunaen i 2017. 
 
UNGFISK 

UNGFISKTETTHETER 

En stasjon ble undersøkt 9. oktober 2017 med tre omgangs overfiske. Vanntemperaturen ved 
ungfiskundersøkelsen var 7,8 °C. Detaljer om den undersøkte stasjonen finnes i vedlegg 3. 
 
Ørret 
 
Det ble fanget totalt 25 ørretunger (tabell 7), men ingen lakseunger. Tettheten av årsyngel på stasjonen 
var moderat, og tettheten av ettåringer var lav. Det ble ikke funnet ørret av de eldre aldersgruppene. 
Total tetthet av ørret var 25 per 100 m2, tilsvarende «dårlig tilstand» i henhold til vannforskriften 
(Sandlund mfl. 2013). 
 
Det ble også registrert skrubbe på stasjonen, men ingen ål.    

Tabell 7. Fangst av ørret for hver omgang, tetthetsestimat med 95 % konfidensintervall og fangbarhet 
på elektrofiskestasjonen i elven fra Haugsvatnet, 9 oktober 2017. 
Elv 
St.nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
tetthet 

± 95 % 
c.f. 

Fangb. 
1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum  

Haugsvatnet 
 

0 8 8 1 17 18,6 6,6 0,5 
St. 1 1 6 2 0 8 7,5 0,5 0,8 
106 m² 2 0 0 0 0 0,0 - - 
 ≥3 0 0 0 0 0,0 - - 
 sum 14 10 1 25 25,4 4,3 0,6 
 >0+ 6 2 0 8 7,5 0,5 0,8 
 presmolt 6 2 0 8 7,5 0,5 0,8 

 
LENGDEFORDELING 

Lengdefordelingen i elven fra Haugsvatnet viser to tydelige aldersgrupper av ørret; årsyngel (< 8 cm) 
og ettåringer (10-14 cm) (figur 14). Det ble ikke fanget eldre eller større fisk. 
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KONKLUSJON 

Forsuringen i vassdraget har bedret seg noe siden 1990-tallet. Innholdet av labilt aluminium var 
fortsatt såpass høyt at det er skadelig for laks, men ørretbestander kan klare seg under slike forhold. 
Bunndyrmangfoldet var lavt og viste at det har vært forsuringsbelastning i vassdraget i løpet av året 
før prøven ble tatt høsten 2017. Tettheten av årsyngel av ørret var moderat, men tetthet av ettåringer 
var lav og det ble ikke funnet eldre fisk.   

Figur 14. Lengdefordeling for ulike 
aldersgrupper av ørret som ble 
fanget og tatt med til 
aldersbestemmelse, samt ørret som 
kun ble lengdemålt i felt (grå) fra 
elektrofiskestasjonen i elven fra 
Haugsvatnet den 9. oktober 2017. 
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NORDGULELVEN 

Nordgulenvassdraget (068.7Z) renner ut i Åkevika, innerst i Nordgulfjorden, øst i Gulen kommune 
(figur 15). Nedbørfeltet er 20,9 km2, og har gjennomsnittlig vannføring på 2,7 m3/s 
(http://nevina.nve.no/). Vassdraget er avgrenset av Nesfjellet i sør, Blåfjellet i øst, Dalbotnfjellet i nord 
og Brossviksåta i vest, og har også sitt utspring fra disse områdene som ligger opp til like over 700 
moh. De høyestliggende innsjøene er Bjørndalstjerna på ca. 600 moh, men det er flere innsjøer som 
ligger over 500 moh i vassdraget. De lavtliggende delene av vassdraget har en del skogkledde 
områder, og her ligger også de største innsjøene. En finner også en del bebyggelse og jordbruk langs 
de nedre delene av vassdraget. I deler av vassdraget pågikk bekke- og innsjøkalking fra 1988 til 1996. 
Elven er stor og meandrerende med fine, vekslende stryk- og kulpsekvenser. Det er gjort små fysiske 
inngrep langs strekningen, men det har tidligere blitt observert et stort punktutslipp i sidebekken fra 
Skårdalsvannet (Gabrielsen 2000). Det så ut til å være gode oppvekstforhold i elven. Det er tidligere 
gjort undersøkelser i den anadrome strekningen i vassdraget av Gabrielsen (2000); det ble da vurdert å 
være gode til særdeles gode oppvekst- og gytemuligheter.  
 

 
Figur 15. Nedre del av Nordgulelven. Stasjonen for elektrofiske er avmerket (st. 1), og 
vandringshinder er vist med rødt. Bunndyr- og vannprøve ble tatt nedstrøms stasjonen. Kartgrunnlag 
er hentet fra http://kart.fiskeridir.no.  

 
VANNKVALITET 

Analysene av vannprøven fra 9. oktober 2017 viste en pH på 6,1, innholdet av labilt aluminium var 30 
µg/l og den syrenøytraliserende kapasiteten (ANC) ble målt til 61,8 µekv/l (vedlegg 4). 
 

http://nevina.nve.no/
http://kart.fiskeridir.no/
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I 1995 ble vassdraget vurdert som surt i en sammenstilling av vannkvalitetsundersøkelser for 
Nordgulenvassdraget (1987-1990) (Bjørklund 1995). Innholdet av aluminium var høyt, og pH-
verdiene i vassdraget lå noe under 5,0 i de høyestliggende innsjøene, og rundt 5,2 i Søndre 
Nordgulvatnet som er lavtliggende. Vassdraget hadde ingen bufferkapasitet, med alkalitet på 0 µekv/l 
og ANC-verdier rundt -20 µekv/l. Konsentrasjonen av labilt aluminium i den lavtliggende innsjøen 
Nordre Nordgulvatnet var 51 µg/l i oktober 1990. I tillegg ble det tatt prøver med hensyn på pH og 
farge fem steder oppe i vassdraget i forbindelse med utarbeidelse av kalkingsplan for Gulen Kommune 
i 1996 (Bjørklund og Hellen 1997). Målingene av pH hadde verdier mellom 4,9 og 5,1 om våren og 
mellom 4,9 og 5,2 om høsten. En vannprøve hentet i nedre del av elven i 1996 viste en pH på 5,3, noe 
som indikerte at vannkvaliteten med tanke på surhet trolig er bedre nederst i vassdraget. Dette kan ha 
en sammenheng med avrenning fra jordbruksområder i de nedre delene av vassdraget. Innholdet av 
labilt aluminium ble målt til 34 µg/l og ANC var 16,3 µekv/l. Det ble også tatt vannprøver i 
Nordgulelven sommeren 2007, der pH var 5,5, innholdet av labilt aluminium var 11 µg/l og ANC var 
13,69 µekv/l. I 2013 ble det også tatt vannprøver i elven, der pH-verdiene lå mellom 5,6 og 5,7 om 
sommeren, og mellom 5,5 og 5,7 om høsten (www.vannmiljo.miljodirektoratet.no/). 
 
På 1990-tallet var de vannkjemiske forholdene i Nordgulelven dødelige for laks, og tidvis marginale 
for ørret. I 2017 var vannkvaliteten forbedret, med langt høyere pH-verdi. Konsentrasjonen av labilt 
aluminium var i 2017 omtrent som i 1996, men i 2007 var innholdet av labilt aluminium i vassdraget 
mye lavere, noe som viser at mengden labilt aluminium kan variere i vassdraget. Tidligere hadde 
vassdraget ingen bufferkapasitet, men i 2017 ble det målt en svært god ANC-verdi med hensyn til laks 
og ørret (etter Sandlund mfl. 2013).  
 
BUNNDYR 

Bunndyrmangfoldet var relativt lavt i prøven (19 arter) fra 9. oktober 2017, men antall arter lå likevel 
over gjennomsnittet til de undersøkte elvene (vedlegg 1). I prøven var det åtte steinfluearter og -
slekter, hvorav én av slektene er moderat forsuringssensitiv (Isoperla sp.). Av vårfluer ble det 
registrert fire arter og slekter, hvorav én slekt og én art er moderat forsuringssensitive (Hydroptila sp. 
og Tinodes waeneri). Det var ingen døgnfluer i prøven.  
 
Forsuringsindeks 1 hadde verdien 0,5 og forsuringsindeks 2 var 0,50 som er grenseverdien mellom 
tilstandsklasse «moderat» og «dårlig» for begge indeksene (Anon. 2013). Dette indikerer at det har 
vært moderat forsuringsbelastning på bunnfaunaen i 2017. 
 
Ved forrige undersøkelse i 1996 viste bunndyrprøven at vassdraget var sterkt påvirket av forsuring, og 
det ble kun funnet forsuringstolerante bunndyrsarter. Elven ble da indeksert til verdien 0, som 
indikerer at pH periodevis hadde vært lavere enn 5,0. Faunaen i elven ble også undersøkt i 2009 der 
elven fikk tilstandsklasse «dårlig», men på grensen til «moderat» med en indeks 1 med verdi 0,5 
(Sivertsen mfl. 2009). I 2017 ble det funnet moderat forsuringssensitive bunndyr i prøven, noe som 
viser en liten forbedring fra undersøkelsen i 1996 og 2009, men det var enda tegn til 
forsuringsbelastning i vassdraget.  
 
UNGFISK 

UNGFISKETTHETER 

Én stasjon ble undersøkt 9. oktober 2017 med tre omgangs overfiske. Vanntemperaturen ved 
ungfiskundersøkelsen var 7,8 °C. Detaljer om den undersøkte stasjonen finnes i vedlegg 3. 
 
Ørret 

Det ble fanget totalt 93 ørret (tabell 8), men ingen laks. Tettheten av årsyngel var svært høy (94 per 
100 m2), og tettheten av ettåringer var også høy med 36 ørret per 100 m2. Det var lite eldre ørret på 
stasjonen, men tettheten av presmolt var høy (tabell 8). 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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Estimert tetthet ved forrige ungfiskundersøkelse i 1996 var også relativt god, med totaltetthet av ørret 
på 55 per 100 m2 (Hellen 1998). I 2017 var total estimert tetthet på stasjonen 130 ørret per 100 m2, 
tilsvarende «svært god tilstand» i henhold til vannforskriften (Sandlund mfl. 2013). 

Tabell 8. Fangst av ørret for hver omgang, tetthetsestimat med 95 % konfidensintervall og fangbarhet 
på elektrofiskestasjonen i Nordgulelven 9. oktober 2017. 
Elv 
St.nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
tetthet 

± 95 % 
c.f. 

Fangb. 
1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum  

Nordgulelven 0 36 13 13 62 93,5 21,5 0,4 
St. 1 1 21 3 4 28 36,4 3,7 0,7 
80 m² 2 2 0 0 2 2,5 0,0 1,0 
 ≥3 1 0 0 1 1,3 0,0 1,0 
 sum 60 16 17 93 129,5 15,2 0,5 
 >0+ 24 3 4 31 39,9 3,2 0,7 
 presmolt 25 3 4 32 41,0 3,0 0,7 

 
LENGDEFORDELING 

Lengdefordeling til ørreten i Nordgulelven viser at årsyngel (0+) var den mest tallrike årsklassen, med 
lengder på 4,5-8 cm (figur 16). Ettåringene var en del større (9,5-13 cm). I tillegg var det to toåringer 
samt ett individ som var treåring. 
 

 

KONKLUSJON 

Vannkvaliteten i vassdraget har tidvis vært marginal for ørret, men i 2017 er situasjonen tydelig 
forbedret sammenlignet med 1990-tallet. Vannprøven fra 2017 viste god bufferkapasitet og relativt 
høy pH. Innholdet av labilt aluminium var for høyt for laks, men av ørret ble det funnet høy tetthet av 
årsyngel og ettåringer. Til tross for høy tetthet av ørret kan det ikke utelukkes at relativt høye nivåer av 
labilt aluminium kan forårsake dødelighet for sjøørretsmolt enkelte år. 

Figur 16. Lengdefordeling for ulike 
aldersgrupper av ørret som ble 
fanget og tatt med til 
aldersbestemmelse, samt ørret som 
kun ble lengdemålt i felt (grå) fra 
elektrofiskestasjonen i Nordgulelven 
den 9. oktober 2017. 
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ELV I ALLDALEN 

Vassdraget tilhørende Alldalen (068.720) renner ut i Nordgulvågen i Gulen kommune (figur 17). 
Nedslagsfeltet er 2,6 km2, og har en gjennomsnittlig vannføring på 0,3 m3/s. Vassdraget har sitt 
utspring fra områder som ligger opp til ca. 627 moh. Det er flere små innsjøer og tjern i feltet. 
Nedbørfeltet er dominert av snaufjell og skog, med lite dyrket mark (http://nevina.nve.no/). 
Elvestrekningen er variert med stryk- og kulpsekvenser. Nedenfor veien er det et bratt stryk, men dette 
er mulig å passere. Deretter er det greit for fisken å vandre helt frem til tjernet som ligger 34 moh. 
Tjernet ligger i en dalbunn med flatt myrterreng med bratte fjellsider rundt, og innløpsbekkene til 
tjernet er så små at de neppe benyttes av sjøørret. Oppvekstforholdene i elven ble vurdert som svært 
gode, med relativt dårlige gyteforhold på grunn av bratthet og lite grus. 
 

 
Figur 17. Nedre del av elven i Alldalen med anadrom strekning opp til innsjøen. Stasjonen for 
elektrofiske er avmerket (st. 1). Bunndyr- og vannprøve ble tatt nedstrøms stasjonen. Kartgrunnlag er 
hentet fra http://kart.fiskeridir.no.  

http://nevina.nve.no/
http://kart.fiskeridir.no/
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VANNKVALITET 

Det er ikke kjent at det tidligere er utført vannkjemiske undersøkelser i vassdraget. Vannprøven fra 9. 
oktober 2017 hadde en pH-verdi på 6,0, innholdet av labilt aluminium var 28 µg/l og den 
syrenøytraliserende kapasiteten var 32,5 µekv/l. Sistevnte verdi var den laveste som ble registrert for 
alle elvene i Gulen og Hyllestad i denne undersøkelsen, men tilsvarer likevel tilstandsklasse «god» for 
lakseparr og «moderat» for laksesmolt i ferskvann (etter Sandlund mfl. 2013). Surheten i vassdraget 
var akseptabel for laksesmolt, og dermed også for ørretsmolt, men innholdet av labilt aluminium kan 
være skadelig for laksesmolt (etter Sandlund mfl. 2013).  
 
BUNNDYR 

Bunndyrmangfoldet var relativt lavt (19 arter) i prøven fra 9. oktober 2017, men antall arter lå over 
gjennomsnittet til de undersøkte elvene (vedlegg 1). I prøven var det åtte steinfluearter og slekter, 
hvorav én av slektene var moderat forsuringssensitiv (Isoperla sp.). Av vårfluer ble det registrert tre 
arter og slekter, hvorav én art var moderat forsuringssensitiv (Tinodes waeneri). Det var ingen 
døgnfluer i prøven.  
 
Forsuringsindeks 1 hadde verdien 0,5 og forsuringsindeks 2 var 0,50 som er grenseverdien mellom 
tilstandsklasse «moderat» og «dårlig» for begge indeksene (Anon. 2013). Dette indikerer at det har 
vært moderat forsuringsbelastning på bunnfaunaen i 2017. 
 
UNGFISK 

UNGFISKTETTHETER 

En stasjon ble undersøkt 9. oktober 2017 med tre omgangs overfiske. Vanntemperaturen ved 
ungfiskundersøkelsen var 7,2 °C. Detaljer om den undersøkte stasjonen finnes i vedlegg 3. 
 
Ørret 

Det ble fanget totalt 33 ørretunger (tabell 9), men ingen laks. Tettheten av årsyngel og ettåringer var 
relativt god, men det var lite ørret av de eldre aldersgruppene (tabell 9). Presmoltettheten var lav med 
6 presmolt per 100 m2. Total tetthet av ørret var 47 per 100 m2, tilsvarende «moderat tilstand» i 
henhold til vannforskriften (Sandlund mfl. 2013). 
 
Det ble også funnet en liten ål på stasjonen.   

Tabell 9. Fangst av ørret for hver omgang, tetthetsestimat med 95 % konfidensintervall og fangbarhet 
på elektrofiskestasjonen i elven i Alldalen 9. oktober 2017.  
Elv 
St.nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
tetthet 

± 95 % 
c.f. 

Fangb. 
1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum  

Elv i Alldalen 0 10 2 5 17 25,8 17,1 0,4 
St. 1 1 6 8 1 15 21,5 12,2 0,4 
88 m² 2 1 0 0 1 1,1 0,0 1,0 
 ≥3 0 0 0 0 0,0 - - 
 sum 17 10 6 33 47,3 18,1 0,4 
 >0+ 7 8 1 16 21,8 9,6 0,4 
 presmolt 3 2 0 5 5,9 1,5 0,7 

 
  



Rådgivende Biologer AS 31 Rapport 2719 

LENGDEFORDELING 

Lengdefordelingen for ørret i elven i Alldalen viser to hovedgrupper; årsyngel og ettåringer. Det ble 
også funnet ett individ som var to år (figur 18).  
 

 

KONKLUSJON 

Vannprøven fra oktober 2017 hadde god pH, men det ble registrert verdier av labilt aluminium som 
kan være skadelig for laksesmolt, og bufferkapasiteten var den laveste av alle de undersøkte elvene. 
Bunnfaunaen viste tegn til moderat forsuringsbelastning. Tettheten av årsyngel og ettårig ørret var 
god, men det var lite eldre ørret. I Alldalen er forsuring ikke begrensende for ørret i ferskvann, men 
forsuringsrelatert smoltdødelighet kan ikke utelukkes dersom høye verdier av labilt aluminium 
forekommer om våren enkelte år. 
 

Figur 18. Lengdefordeling for ulike 
aldersgrupper av ørret som ble 
fanget og tatt med til 
aldersbestemmelse, samt ørret som 
kun ble lengdemålt i felt (grå) fra 
elektrofiskestasjonen i elven i 
Alldalen 9. oktober 2017. 
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MIDTUNELVA 

Midttunvassdraget (068.72Z) renner ut i Gulenfjorden ca. en kilometer øst for Eivindvik (figur 19). 
Det er kun to små innsjøer i nedbørsfeltet på 15,4 km2, begge mindre enn 0,05 km² og rundt 50 meter 
over havet. Nedslagsfeltet går på sitt høyeste opp mot 660 meter ved Kvitebergnova, men store deler 
av feltet er lavereliggende skogkledde områder. Gjennomsnittlig vannføring i vassdraget er 1,6 m3/s. 
Nedbørfeltet er dominert av skog og snaufjell, men nedre del har mye landbruk og spredt bebyggelse 
(http://nevina.nve.no/). Det ble i perioden 1992-1994 lagt ut 1-2 tonn kalk i bekkene til Midtunvatnet 
oppstrøms den anadrome strekningen, men vassdraget har ikke blitt kalket etter 1994. Elvestrekningen 
har mange fine kulper og små fysiske inngrep (Gabrielsen 2000). Øvre del av strekningen går i et juv 
hvor det er striere enn nedre del av elven. Elvestrekningen ble undersøkt i 1996 (Hellen 1998), og 
senere av Gabrielsen (2000), og det ble vurdert å være gode til særdeles gode gyte- og 
oppvekstområder ved begge undersøkelsene.   
 

 
Figur 19. Nedre del av Midtunelva. Stasjoner for elektrofiske er avmerket (grå sirkler), og 
vandringshinder er vist med rødt. Bunndyr- og vannprøve ble tatt nedstrøms stasjonen nederst i 
vassdraget (st. 1). Kartgrunnlag er hentet fra http://kart.fiskeridir.no.  

VANNKVALITET 

Vannprøven som ble tatt 9. oktober 2017 hadde en pH-verdi på 6,0 og et innhold av labilt aluminium 
på 32 µg/l. Den syrenøytraliserende kapasiteten (ANC) var 84,2 µekv/l (vedlegg 4). Verdien for pH 
var «svært god» for lakseparr, men regnes som «moderat» for smoltstadiet til laks etter Sandlund mfl. 
(2013). Innholdet av labilt aluminium var innenfor tilstandsklasse «dårlig» for laksesmolt, men ANC-
verdiene var «svært gode».  
 
Det er gjort vannkjemiske undersøkelser ved utløpet av Midtunvatnet i forbindelse med 
kalkingsovervåking i 1995, hvor pH-verdiene lå rundt 5,0 til 5,2 om våren og 4,6 om høsten. Innholdet 
av labilt aluminium fra disse undersøkelsene lå mellom 13 og 51 µekv/l, med høyeste verdi målt om 

http://nevina.nve.no/
http://kart.fiskeridir.no/
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høsten (www.vannmiljo.miljodirektoratet.no/). Vassdraget ble også karakterisert som surt i en 
sammenstilling av vannkjemiske undersøkelser fra 90-tallet, med lave pH-verdier og høye verdier av 
labilt aluminium (Bjørklund 1995). Vannprøven som ble tatt ved forrige undersøkelse i 1996 viste at 
de vannkjemiske forholdene for anadrom fisk var marginale, med lav pH og ANC, og høyt innhold av 
labilt aluminium (Hellen 1998). Vannkjemien i Midtunelva ble også undersøkt i nedre del av den 
anadrome strekningen i 2007, da pH ble målt til 6,8, innhold av labilt aluminium var nær null og ANC 
var 40,48 µekv/l. Samme prøvetakingspunkt ble sjekket i 2013 i forbindelse med problemkartlegging, 
der laveste pH-verdi ble måt til 5,8 om sommeren og 5,4 om høsten 
(www.vannmiljo.miljodirektoratet.no/).  
 
Surheten i vassdraget har forbedret seg siden undersøkelsen i 1996, da pH- og ANC-verdiene fra 
undersøkelsen i 2017 var høyere og innholdet av labilt aluminium lavere. Innholdet av labilt 
aluminium i den anadrome delen av vassdraget har variert mye mellom år, og i 2017 var 
konsentrasjonen høy nok til å være skadelig for laks (Sandlund mfl. 2013), men trolig akseptabel for 
ørret. 
 
BUNNDYR 

Bunndyrmangfoldet var relativt lavt i prøven (21 arter) fra undersøkelsen 9. oktober 2017, men antall 
arter lå over gjennomsnittet til de undersøkte elvene (vedlegg 1). I prøven var det elleve steinfluearter 
og slekter, hvorav én av slektene er moderat forsuringssensitiv (Isoperla sp.). Av vårfluer ble det 
registrert tre arter og slekter, hvorav alle var forsuringstolerante. Det var ingen døgnfluer i prøven.  
 
Forsuringsindeks 1 hadde verdien 0,5 og forsuringsindeks 2 var 0,50 som er grenseverdien mellom 
tilstandsklasse «moderat» og «dårlig» for begge indeksene (Anon. 2013). Dette indikerer at det har 
vært moderat forsuringsbelastning på bunnfaunaen i 2017. 
 
En bunndyrprøve som ble tatt i utløpet av Midttunelven i 1996 viste at bunndyrsfaunaen var påvirket 
av forsuring (Hellen 1998). Forsuringsindeks 1 i 1996 hadde verdien 0,5; samme verdi som ble 
registrert i 2017.  Faunaen i elven ble også undersøkt i 2009 der det ble påvist den forsuringssensitive 
døgnfluearten Baetis rhodani, men elven fikk likevel moderat forsuringsstatus. Indeks 1 fikk verdi 1 i 
2009, som er høyere verdi enn i 1996 og 2017, men indeks 2 var den samme som i 2017 (Sivertsen 
mfl. 2009). 
 
UNGFISK 

UNGFISKTETTHETER 

To stasjoner ble undersøkt 9. oktober 2017 med tre omgangs overfiske. Stasjon 2 hadde samme 
plassering som stasjonen fra forrige ungfiskundersøkelse i 1996 (Hellen 1998). Vanntemperaturen ved 
ungfiskundersøkelsen var 7,0 °C. Detaljer om de to undersøkte stasjonene finnes i vedlegg 3. 
 
Ørret 

Det ble fanget totalt 148 ørretunger (tabell 10), men ingen laks. Tettheten av årsyngel var svært høy 
på begge stasjonene, men høyest på stasjon 2 øverst i vassdraget med 82 årsyngel per 100 m2. Tetthet 
av ettåringer var omtrent lik på stasjonene (20 og 19 ørret per 100 m2), og tettheten av de eldre 
aldersgruppene var lav (tabell 10). Presmolttettheten var høy på begge stasjonene, med høyest tetthet 
på nederste stasjon (st. 1) med 29 presmolt per 100 m². Gjennomsnittlig total tetthet av ørret på de to 
stasjonene var 99 per 100 m2, tilsvarende «svært god tilstand» i henhold til vannforskriften (Sandlund 
mfl. 2013). Det ble også funnet en ål på stasjon 1. 
 
Estimert tetthet ved forrige ungfiskundersøkelse i 1996 var mye lavere på stasjon 2, med totaltetthet av 
ørret på 43 per 100 m2 (Hellen 1998), sammenlignet med 101 ørret per 100 m2 i 2017 (tabell 10). 
 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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Tabell 10. Fangst av ørret for hver omgang og hver elektrofiskestasjon, tetthetsestimat med 95 % 
konfidensintervall og fangbarhet på elektrofiskestasjonene i Midtunelva 9. oktober 2017. 
Elv 
St.nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
tetthet 

± 95 % 
c.f. 

Fangb. 
1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum  

Midtunelva 0 37 10 6 53 68,5 5,7 0,6 
St. 1 1 10 3 2 15 19,8 4,0 0,6 
81 m² 2 3 2 0 5 6,4 1,6 0,7 
 ≥3 2 0 0 2 2,5 0,0 1,0 
 sum 52 15 8 75 97,0 6,8 0,6 
 >0+ 15 5 2 22 28,4 3,6 0,6 
 presmolt 17 4 2 23 29,1 2,5 0,7 
 0 27 19 10 56 82,1 28,7 0,4 
St. 2 1 8 5 2 15 19,4 7,7 0,5 
90 m² 2 1 0 0 1 1,1 0,0 1,0 
 ≥3 0 0 0 0 0,0 - - 
 sum 36 24 12 72 101,0 26,3 0,4 
 >0+ 9 5 2 16 20,1 6,4 0,5 
 presmolt 9 5 3 17 23,2 11,1 0,4 

 
LENGDEFORDELING 

Lengdefordelingen til ørret i Midtunelven viste at det var flest årsyngel (0+) (figur 20). Årsyngelen 
var 5 til knapt 10 cm lange.  
 

 
 
KONKLUSJON 

Vannkvaliteten i vassdraget har variert mellom årene, men surheten har forbedret seg noe og 
bufferkapasiteten i 2017 var høy. Bunnfaunaen var preget av at det hadde vært moderat 
forsuringsbelastning i 2017. Tettheten av årsyngel ørret var høy, og det var god tetthet av ettåringer. 
Vannkvaliteten er i dag tilfredsstillende for ørret, men forsuringsrelatert dødelighet for sjøørretsmolt 
kan ikke utelukkes ved høye aluminiums-konsentrasjoner enkelte år.  
  

Figur 20. Lengdefordeling for ulike 
aldersgrupper av ørret som ble 
fanget og tatt med til 
aldersbestemmelse, samt ørret som 
kun ble lengdemålt i felt (grå) fra de 
to elektrofiskestasjonene i 
Midtunelven den 9. oktober 2017. 
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DINGJAELVA 

Dingevassdraget (068.9A) er det nord-vestligste vassdraget i kommunen og renner ut i Dingevågen i 
Sognesjøen (figur 21). Nedbørfeltet er på 28,2 km², med gjennomsnittlig vannføring på 2,6 m3/s 
(http://nevina.nve.no/). Nedslagsfeltet er dominert av de to store lavtliggende innsjøene: 
Brossvikvatnet og Dingevatnet. Feltet er hovedsakelig lavtliggende med store myr- og skogområder, 
men det strekker seg opp til 650 moh. på sitt høyeste. Den høyestliggende innsjøen er det østre av 
Bjørndalstjerna, ca. 600 moh. Påvirkning av menneskelig aktivitet og bebyggelse finnes hovedsakelig 
ved utløpet til sjøen. Flere bekker i vassdraget ble kalket mellom 1986 og 1994, og i tillegg ble 
Brossvikvatnet innsjøkalket i periodene 1994 til 1996 og 1999 til 2007, med unntak av 2006. Det har 
ikke forekommet kalking i vassdraget etter 2007. Elvestrekningen er stri med vekslende stryk- og 
kulpsekvenser. Det er ikke gjort noen fysiske inngrep langs strekningen med unntak av steinsetting 
ved utløpet og en gammel steindemning et stykke opp i elven. Elven er stri, og det er få egnede 
gyteområder langs elven. Deler av området på stasjon 2 er egnet som gyteområde. Den anadrome 
strekningen ble undersøkt i 1996 (Hellen 1998), og det ble da vurdert at det var gode gyteforhold, men 
med begrensede oppvekstsvilkår for ungfisken. 
 

 
Figur 21. Nedre del av Dingjaelva. Stasjoner for elektrofiske er avmerket (grå sirkler), og 
vandringshinder er vist med rødt. Bunndyr- og vannprøver ble tatt nedstrøms stasjonen nederst i 
vassdraget (st. 1). Kartgrunnlag er hentet fra http://kart.fiskeridir.no.  

http://nevina.nve.no/
http://kart.fiskeridir.no/
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VANNKVALITET 

Grunnet høy vannføring ble den anadrome strekningen i Dingja undersøkt to ganger, og det ble tatt 
vannprøver ved begge undersøkelsene (vedlegg 4). Vannprøven som ble tatt den 23. oktober 2017 
hadde en pH-verdi på 5,3, innholdet av labilt aluminium var 12 µg/l og den syrenøytraliserende 
kapasiteten (ANC) var 65,0 µekv/l. Verdien for pH var høyere ved den andre undersøkelsen 10. januar 
2018, da pH ble målt til 6,8, innholdet av labilt aluminium var 25 µg/l og ANC var 43,5 µekv/l. 
Innholdet av labilt aluminium var dermed skadelig for smoltstadiet til laks (Sandlund mfl. 2013), men 
kun i prøven tatt i januar. Den relativt store forskjellen mellom de to prøvene illustrerer at pH, ANC 
og innhold av labilt aluminium varierer mye gjennom året, og påvirkes sannsynligvis blant annet av 
omrøring i Dingevatnet. 
 
I en sammenstilling av vannkvalitetsundersøkelser i 1995 ble Dingjevassdraget vurdert som meget surt 
med høyt innhold av aluminium (Bjørklund 1995). Vannprøven fra undersøkelsen i 1996 hadde en pH 
på 5,6 og innholdet av labilt aluminium var 31 µg/l, som potensielt kan ha vært skadelig for 
sjøørretsmolt (Hellen 1998). Målinger av pH i Brossvikvatnet og i Dingevatnet i perioden 1991-1993 
viste at pH lå stabilt rundt 4,7 hele året, og innholdet av labilt aluminium var rundt 100 µg/l i begge 
innsjøene (Hellen 1998). Vannkjemien i nedre del av den anadrome strekningen ble undersøkt i 2007, 
da pH-verdien ble målt til 5,9, innholdet av labilt aluminium var 2,0 µg/l og ANC var 31,2 µekv/l. 
Dingevatnet ble undersøkt i 2000, 2001 og 2013, der pH-verdien har vært 5,4 i snitt med lite 
fluktuasjoner i verdiene. Laveste pH-verdi ble målt ved utløpet av Dingevatnet i 2013, med en verdi på 
5,2. I 2001 ble innholdet av labilt aluminium målt til 10 µg/l, som regnes som toleransegrensen til 
laksesmolt og ligger mellom tilstandsklasse «god» og «moderat» etter Sandlund mfl. (2013) 
(http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). 
 
De vannkjemiske forholdene i vassdraget har variert gjennom årene, der vassdraget tidvis har vært 
veldig surt. De to vannprøvene som ble tatt ved undersøkelsene i 2017-2018 viste også store 
forskjeller i pH og labilt aluminium, som tyder på at vassdraget fortsatt periodevis er utsatt for 
forsuringsbelastning.  
 
BUNNDYR 

Bunndyrmangfoldet var moderat (22 arter) i prøven fra 23. oktober 2017, men antall arter var blant de 
høyeste for alle de undersøkte elvene (vedlegg 1). I prøven var det seks steinfluearter og slekter, 
hvorav alle var forurensingstolerante. Av vårfluer ble det registrert syv arter og slekter, hvorav én art 
og én slekt var moderat forsuringssensitiv (Hydropsyche siltalai og Hydroptila sp.). Det var ingen 
døgnfluer i prøven.  
 
Forsuringsindeks 1 hadde verdien 0,5 og forsuringsindeks 2 var 0,50 som er grenseverdien mellom 
tilstandsklasse «moderat» og «dårlig» for begge indeksene (Anon. 2013). Dette indikerer at det har 
vært moderat forsuringsbelastning på bunnfaunaen i 2017. 
 
Bunndyrprøven som ble tatt i 1996 viste at elven var påvirket av forsuring, da forsuringsindeks 1 fikk 
verdien 0,5, som er tilsvarende som i 2017 (Hellen 1998). Bunnfaunaen ble også undersøkt i 2009 der 
forsuringsstatusen var god med flere funn av den forurensingssensitive arten Baetis rhodani og verdi 1 
for indeks 1, og verdi 0,74 for indeks 2 (Sivertsen mfl. 2009).  
 
UNGFISK 

UNGFISKTETTHETER 

En stasjon (st. 1) ble undersøkt i sideløpet 23. oktober 2017 med tre omgangs overfiske, og to 
stasjoner ble undersøkt i hovedløpet den 10. januar, der én av stasjonene ble overfisket tre ganger (st. 
2), og én stasjon ble overfisket én gang (st. 3). Stasjon 2 hadde samme plassering som stasjonen fra 
forrige ungfiskundersøkelse i 1996 (Hellen 1998). Vanntemperaturen ved ungfiskundersøkelsene var 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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henholdsvis 9,1 og 3,8 °C. Detaljer om de tre undersøkte stasjonene finnes i vedlegg 3. 
Ørret 

Det ble fanget totalt 67 ørretunger på de tre stasjonene (tabell 11). Tettheten av årsyngel var lav på 
stasjon 2 og 3 i hovedelven (henholdsvis 10 og 4 årsyngel per 100 m2), men var høyere på stasjon 1 i 
sideløpet (29 årsyngel per 100 m2). Det var bra tetthet av ettåringer på stasjon 3, i hovedløpet øverst i 
elven, og noe lavere på stasjon 2 (henholdsvis 21 og 14 ørret per 100 m2). Tettheten av de eldre 
aldersgruppene til ørret var lav på stasjon 2, og det var ingen ørret av de eldre aldersgruppene på 
stasjonen øverst i elven (st. 3). Presmolttettheten var moderat til høy på alle stasjonene (tabell 11). På 
stasjon 1 var tettheten høy for alle aldersgrupper, men dette er sannsynligvis ikke representativt for 
elven som helhet, da stasjonen ligger i et smalt sideløp, samt at det var høy vannføring i hovedløpet da 
denne stasjonen ble fisket. Dette kan ha forårsaket sammentrenging av ørret i sideløpet, og tetthetene 
som ble registrert på stasjon 2 og 3 er sannsynligvis mer representative for elven. 
 
Gjennomsnittlig total tetthet av ørret på de tre stasjonene var 57 per 100 m2, tilsvarende «god tilstand» 
i henhold til vannforskriften (Sandlund mfl. 2013). Estimert totaltetthet av ørret på stasjon 2 var 31 
ørret per 100 m2 i 1996 (Hellen 1998), som er på nivå med estimert tetthet i 2017 (27 ørret per 100 m2, 
se tabell 11).  

Tabell 11. Fangst av ørret for hver omgang og hver elektrofiskestasjon, tetthetsestimat med 95 % 
konfidensintervall og fangbarhet på elektrofiskestasjonene i Dingja 23. oktober 2017 og 10. januar 
2018. 
Elv 
St.nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
tetthet 

± 95 % 
c.f. 

Fangb. 
1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum  

Dingja 0 6 1 0 7 29,2 1,0 0,9 
St. 1 1 11 2 0 13 54,2 1,5 0,9 
27,5 m² 2 1 2 1 4 17,8 * * 
 ≥3 2 2 0 4 17,9 7,8 0,6 
 sum 20 7 1 28 119,2 8,2 0,7 
 >0+ 14 6 1 21 90,4 9,8 0,7 
 presmolt 11 5 1 17 74,2 10,8 0,6 
 0 4 4 2 10 9,5 * * 
St. 2 1 10 5 2 17 14,0 3,7 0,5 
134 m² 2 1 0 0 1 0,7 0,0 1,0 
 ≥3 1 0 1 2 1,6 * * 
 sum 16 9 5 30 27,1 9,1 0,4 
 >0+ 12 5 3 20 16,7 4,4 0,5 
 presmolt 10 3 3 16 13,5 4,3 0,5 
 0 1 - - 1 4,0 - - 
St. 3** 1 8 - - 8 21,2 - - 
63 m² 2 0 - - 0 0,0 - - 
 ≥3 0 - - 0 0,0 - - 
 sum 9 - - 9 23,8 - - 
 >0+ 8 - - 8 21,2 - - 
 presmolt 6 - - 6 15,9 - - 

*Vidt konfidensintervall (> estimert tetthet) eller ikke mulig å beregne fangbarhet ut fra fangsttall. Tetthet er da beregnet ut 
fra en fangbarhet på 0,4 og 0,6 for henholdsvis årsyngel og eldre fisk (etter Forseth & Harby 2013).  
** Fisket én omgang. Tetthet er beregnet ut fra en fangbarhet på 0,4 og 0,6 for henholdsvis årsyngel og eldre fisk. 
 
Laks 

På stasjon 1 i sideløpet ble det fanget én laks. Det er mulig at dette var en hybrid mellom laks og ørret. 
 
Det ble registrert en stor ål på stasjon 1 i sideløpet, én ål i hver størrelseskategori på stasjon 2, og en 
medium stor ål på stasjon 3 øverst i vassdraget. 
 
LENGDEFORDELING FOR ØRRET 

Lengefordelingen til ørret i Dingja viste to hovedgrupper; årsyngel og ettåringer (figur 22). Det var 
også en liten gruppe treåringer og ett individ som var fem år gammelt. Det ble i tillegg fanget en 
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blenkje på 232 mm. 
 

 
 
 
KONKLUSJON 
 
Vannprøver og bunndyrfaunaen viser at vassdraget fortsatt periodevis er moderat påvirket av 
forsuring. Innholdet av labilt aluminium i en av vannprøvene var på et nivå som kan være skadelig for 
laksesmolt, men er sannsynligvis ikke problematisk for ørret. Det var lav tetthet av årsyngel av ørret i 
hovedløpet, brukbar tetthet av ettåringer og få eldre individer. De samlede resultatene sannsynliggjør 
at forsuring i dag ikke er en viktig begrensning for produksjonen av sjøørret i Dingjevassdraget, men 
variabel vannkvalitet kan kanskje medføre redusert smoltoverlevelse enkelte år.  

Figur 22. Lengdefordeling for ulike 
aldersgrupper av ørret som ble 
fanget og tatt med til 
aldersbestemmelse, samt ørret som 
kun ble lengdemålt i felt (grå) fra de 
tre elektrofiskestasjonene i Dingja 
den 23. oktober 2017 og 10. januar 
2018. 
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RUTLEDALSELVA 

Vassdraget tilhørende Rutledalselva (069.1Z) renner ut i Sognefjorden i nordlig retning, i Gulen 
kommune (figur 23). Nedbørsfeltet er 4,4 km2, og har en gjennomsnittlig vannføring på 0,4 m3/s 
(http://nevina.nve.no/). Vassdraget har sitt utspring fra områder som ligger opp til ca. 528 moh. 
Nedbørfeltet er dominert av skog, med en del snaufjell i høyden og litt dyrket mark og bebyggelse 
nederst. Det er også en del små innsjøer i fjellområdene. Den anadrome elvestrekningen er kort og stri. 
Det er gjort små fysiske inngrep langs strekningen, derav fjerning av kantvegetasjon og noe 
forbygning (Gabrielsen 2000). Det ble funnet mye skjulområder for fisk på begge stasjonene ved 
undersøkelsen. Elven ble undersøkt i 1999 av Gabrielsen (2000), da elven ble vurdert å ha middels 
egnede oppvekstområder og dårlige gyteområder. Fiskeproduksjonen er dermed forventet å være lav i 
elven. 
 

 
Figur 23. Nedre del av Rutledalselva. Stasjoner for elektrofiske er avmerket (grå sirkler), og 
vandringshinder er vist med rødt. Bunndyr- og vannprøve ble tatt nedstrøms stasjon 1. Kartgrunnlag 
er hentet fra http://kart.fiskeridir.no.  

 

http://nevina.nve.no/
http://kart.fiskeridir.no/
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VANNKVALITET 

Det er ikke kjent at det tidligere er utført vannkjemiske undersøkelser langs den anadrome strekningen 
i vassdraget.  Vannprøven fra 23. oktober 2017 hadde en pH på 5,6, et innhold av labilt aluminium på 
10 µg/l og den syrenøytraliserende kapasiteten (ANC) var 77,0 µekv/l (vedlegg 4). Verdien for pH 
ligger på grensen mellom «god» og «moderat» for lakseparr og regnes som «dårlig» for smolt etter 
Sandlund mfl. (2013), mens innholdet av labilt aluminium og ANC var akseptabelt for både ørret og 
laks i alle livsstadier.  
 
BUNNDYR 

Bunndyrmangfoldet var lavt i prøven (13 arter) fra 23. oktober 2017 (vedlegg 1), og artsantallet var 
blant de laveste for de undersøkte elvene. I prøven var det seks steinfluearter og -slekter, hvorav alle er 
forurensingstolerante. Av vårfluer ble det registrert fire arter og slekter, og samtlige er 
forurensingstolerante. Det var ingen døgnfluer i prøven.  
 
Forsuringsindeks 1 hadde verdien 0,0 og indeks 2 var 0,00 som tilsvarer tilstandsklasse «svært dårlig» 
for begge indeksene (Anon. 2013). Dette viser at det har vært betydelig forsuringsbelastning på 
bunnfaunaen i 2017. 
 
UNGFISK 

UNGFISKTETTHETER 

En stasjon ble undersøkt 23. oktober 2017 med tre omgangs overfiske. Vanntemperaturen ved 
ungfiskundersøkelsen var 7,2 °C. Detaljer om den undersøkte stasjonen finnes i vedlegg 3. 
 
Ørret 

Det ble fanget totalt 46 ørretunger (tabell 12). Tettheten av årsyngel var moderat til god på stasjon 2 
(24 årsyngel per 100 m2), og noe lavere på stasjon 1 (11 per 100 m2). Det var høy tetthet av ettåringer 
på stasjon 2 (48 per 100 m2), og betydelig færre ettåringer på stasjon 1 (14 per 100 m2). Det ble ikke 
fanget eldre ørret enn toåringer (tabell 12), men tettheten av presmolt var relativt høy, spesielt på 
stasjon 2. 

Tabell 12. Fangst av ørret for hver omgang og hver elektrofiskestasjon, tetthetsestimat med 95 % 
konfidensintervall og fangbarhet på elektrofiskestasjonene i Rutledalselva 23. oktober 2017.  
Elv 
St.nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
tetthet 

± 95 % 
c.f. 

Fangb. 
1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum  

Rutledalselva 0 4 2 1 7 10,5 5,4 0,5 
St. 1 1 6 4 0 10 13,7 2,4 0,7 
76 m² 2 5 2 0 7 9,3 1,0 0,8 
 ≥3 0 0 0 0 0,0 - - 
 sum 15 8 1 24 33,0 4,1 0,6 
 >0+ 11 6 0 17 23,0 2,5 0,7 
 presmolt 9 3 0 12 15,9 1,1 0,8 
 0 5 - - 5 24,0 - - 
St. 2** 1 15 - - 15 48,1 - - 
52 m² 2 2 - - 2 6,4 - - 
 ≥3 0 - - 0 0,0 - - 
 sum 22 - - 22 70,5 - - 
 >0+ 17 - - 17 54,5 - - 
 presmolt 12 - - 12 38,5 - - 

*Vidt konfidensintervall (> estimert tetthet) eller ikke mulig å beregne fangbarhet ut fra fangsttall. Tetthet er da beregnet ut 
fra en fangbarhet på 0,4 og 0,6 for henholdsvis årsyngel og eldre fisk (etter Forseth & Harby 2013).  
** Fisket én omgang. Tetthet er beregnet ut fra en fangbarhet på 0,4 og 0,6 for henholdsvis årsyngel og eldre fisk. 
  



Rådgivende Biologer AS 41 Rapport 2719 

Gjennomsnittlig total tetthet av ørret på de to stasjonene var 52 per 100 m2, tilsvarende «moderat 
tilstand» i henhold til vannforskriften (Sandlund mfl. 2013). Av andre fiskearter ble det ble fanget en 
medium stor ål på stasjon 1.  
 
LENGDEFORDELING 

Lengdefordelingen for ørret fra Rutledalselva viste at årsyngel var 5-7 cm lange. Det var et stort 
overlapp mellom ettåringene og toåringene (figur 24). De to lengste individene (15-16 cm) var 
sannsynligvis tre år. Det ble også fanget tre blenkjer på 166, 199 og 208 mm. 
 

 
 
KONKLUSJON 

De vannkjemiske forholdene i vassdraget virker å være gode for ørret, men det var for surt for 
smoltstadiet til laks. Bunndyrfaunaen var samtidig tydelig preget av forsuringsbelastning, og det ble 
kun funnet forsuringstolerante arter. Det var moderat tetthet av ørret i elven. Tettheten av presmolt 
ørret var relativt høy. 
 
  

Figur 24. Lengdefordeling for ulike 
aldersgrupper av ørret som ble 
fanget og tatt med til 
aldersbestemmelse, samt ørret som 
kun ble lengdemålt i felt (grå) fra de 
to elektrofiskestasjonene i 
Rutledalselva den 23. oktober 2017.  
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YTREELVA 

Ytreelva renner ut i Breidvika i Sognefjorden nord i Gulen Kommune. Nedbørfeltet er på 2,7 km², 
med gjennomsnittlig vannføring på 0,3 m³/s (http://nevina.nve.no/). Vassdraget har flere små innsjøer, 
og har sitt utspring fra områder som ligger opp til ca. 591 moh. Innsjøene ligger 345 til 552 meter over 
havet. Det er mye snaufjell i øvre del av nedbørfeltet, og i hovedsak skog lenger nede, med lite dyrket 
mark og bebyggelse. Elven renner over sva nederst, og laksefisk kan sannsynligvis sjelden eller aldri 
passere dette hinderet (figur 26). Det er også flere vanskelig passerbare vandringshindre et kort stykke 
ovenfor dette (figur 15). Det er godt med skjul for fisk som eventuelt klarer å passere 
vandringshindrene, men lite gytesubstrat. Det er få fysiske inngrep langs den undersøkte strekningen. 
 

 
Figur 25. Nedre del av Ytreelva. Området som ble elektrofisket er skravert. Vandringshinderet nede 
ved sjøen er vist med rødt. Bunndyr- og vannprøve ble tatt ovenfor broen i området som ble 
elektrofisket. Kartgrunnlag er hentet fra http://kart.fiskeridir.no.  

http://nevina.nve.no/
http://kart.fiskeridir.no/
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VANNKVALITET 

Det er ikke kjent at det er utført vannkjemiske undersøkelser i nedre del av vassdraget. Vannprøven fra 
23. oktober 2017 hadde en pH på 5,6, et innhold av labilt aluminium på 10 µg/l og den 
syrenøytraliserende kapasiteten (ANC) var 77,0 µekv/l (vedlegg 4). Verdien for pH ligger på grensen 
mellom «god» og «moderat» for lakseparr og regnes som «dårlig» for smolt etter Sandlund mfl. 
(2013), mens innholdet av labilt aluminium var akseptabelt og ANC-verdiene var svært gode. 
Vannkvaliteten regnes som god for ørret ut fra analyseresultatene.   
 
BUNNDYR 

Bunndyrmangfoldet var relativt lavt i prøven (17 arter) fra 23. oktober 2017, og antall arter lå på 
gjennomsnittet for de undersøkte elvene (vedlegg 1). I prøven var det elleve steinfluearter og -slekter, 
hvorav én av slektene var moderat forsuringssensitiv (Diura nanseni). Av vårfluer ble det registrert tre 
arter og slekter, hvorav alle vårfluene var forsuringstolerante. Det var ingen døgnfluer i prøven.  
 
Forsuringsindeks 1 hadde verdien 0,5 og forsuringsindeks 2 var 0,50 som er grenseverdien mellom 
tilstandsklasse «moderat» og «dårlig» for begge indeksene (Anon. 2013). Dette indikerer at det har 
vært moderat forsuringsbelastning på bunnfaunaen i 2017. 
 
UNGFISK 

Det ble elektrofisket over et areal på ca. 140 m2 fra broen og oppover til neste vandringshinder for å 
sjekke om det fantes fisk i elven. Elektrofisket gav ingen fangst og det var ingen observasjoner av fisk. 
Dette tyder på at svaberget nederst mot sjøen er anadromt vandringshinder, og at vassdraget dermed 
sjelden eller aldri benyttes av sjøørret (figur 26).   
 
 

 
 
 
KONKLUSJON 

Vannkvaliteten i vassdraget var god for ørret, men bunndyrfaunaen viste tegn til moderat 
forsuringspåvirkning. Det ble ikke funnet fisk i elven, og dette skyldes høyst sannsynlig at laksefisk 
ikke passerer vandringshinderet nederst mot sjøen.  

Figur 26. Vandringshinder for 
anadrom fisk i Ytreelva er et svaberg 
nederst ved sjøen.  
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DALELVA 

Dalelva renner ut i Sognefjorden ved Breidvika, nord i Gulen Kommune (figur 27). Vassdraget har et 
nedslagsfelt på 6,6 km2, og gjennomsnittlig vannføring er 0,8 m³/s (http://nevina.nve.no/). Feltet er 
dominert av snaufjell og skog, med lite bebyggelse og dyrket mark. Det er flere små innsjøer mellom 
178 og 568 moh. Det er mye skjulområder for fisk i elven, og best gyteforhold i øvre del, hvor elven er 
mindre bratt. Elvestrekningen er variert med fine stryk- og kulpsekvenser og har forbygning på begge 
sider i form av steinmur og blokk. 
 

 
Figur 27. Nedre del av Dalelva. Stasjoner for elektrofiske er avmerket (grå sirkler), og 
vandringshinder er vist med rødt. Bunndyr- og vannprøve ble tatt nedstrøms stasjonen nederst i 
vassdraget (st. 1). Kartgrunnlag er hentet fra http://kart.fiskeridir.no.  

 

http://nevina.nve.no/
http://kart.fiskeridir.no/
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VANNKVALITET 

Analyser av vannprøven fra 23. oktober 2017 viste en pH på 5,6, innholdet av labilt aluminium var 22 
µg/l, og den syrenøytraliserende kapasiteten (ANC) var 46,4 µekv/l (vedlegg 4). 
 
Det ble tatt en vannprøve i vassdraget 22. oktober 1990 i forbindelse med lokal overvåking av kalkede 
vassdrag i regi av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Det ble da målt en pH-verdi på 4,9 og et innhold 
av totalt reaktivt aluminium på 104,81 µg/l (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/).  
 
Surheten i vassdraget har bedret seg siden undersøkelsen i 1990 og innholdet av aluminium er også 
redusert. Analyseresultatene viste gode til moderate forhold for lakseparr, og dårlige forhold for 
laksesmolt, men ANC-verdiene var gode for både parr og smolt (Sandlund mfl. 2013). Ørret er mer 
forsuringstolerant enn laks, og vannprøven fra oktober 2017 tilsier at vannkvaliteten er tilstrekkelig for 
ørret. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at surhet og innhold av aluminium kan variere en del over 
tid. 
 
BUNNDYR 

Bunndyrmangfoldet var relativt lavt i prøven (16 arter) fra 23. oktober 2017, men antall arter lå på 
gjennomsnittet for alle de undersøkte elvene. I prøven var det syv steinfluearter og -slekter, hvorav alle 
var forurensingstolerante. Av vårfluer ble det registrert fire arter og slekter, der samtlige var 
forurensingstolerante (vedlegg 1). Det var ingen døgnfluer i prøven.  
 
Forsuringsindeks 1 hadde verdien 0,0 og forsuringsindeks 2 var 0,00 som tilsvarer tilstandsklasse 
«svært dårlig» for begge indeksene (Anon. 2013). Dette indikerer betydelig forsuringsbelastning på 
bunnfaunaen i 2017. 
 
UNGFISK 

UNGFISKTETTHETER 

To stasjoner ble undersøkt 23. oktober 2017 med tre omgangs overfiske. Vanntemperaturen ved 
ungfiskundersøkelsen var 7,5 °C. Detaljer om de to undersøkte stasjonene finnes vedlegg 3. 

Tabell 13. Fangst av ørret for hver omgang og hver elektrofiskestasjon, tetthetsestimat med 95 % 
konfidensintervall og fangbarhet på elektrofiskestasjonene i Dalelva 23. oktober 2017. 
Elv 
St.nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
tetthet 

± 95 % 
c.f. 

Fangb. 
1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum  

Daleelva 0 4 1 1 6 7,7 2,9 0,6 
St. 1 1 8 1 0 9 10,7 0,2 0,9 
84 m² 2 8 0 1 9 10,7 0,6 0,8 
 ≥3 5 3 1 9 12,0 4,8 0,5 
 sum 25 5 3 33 40,2 2,7 0,7 
 >0+ 21 4 2 27 32,6 1,9 0,7 
 presmolt 21 4 1 26 31,2 1,3 0,8 
Daleelva 0 15 - - 15 37,5 15 - 
St. 2** 1 10 - - 10 16,7 10 - 
100 m² 2 5 - - 5 8,3 5 - 
 ≥3 5 - - 5 8,3 5 - 
 sum 35 - - 35 58,3 35 - 
 >0+ 20 - - 20 33,3 20 - 
 presmolt 19 - - 19 33,3 19 - 

*Vidt konfidensintervall (> estimert tetthet) eller ikke mulig å beregne fangbarhet ut fra fangsttall. Tetthet er da beregnet ut 
fra en fangbarhet på 0,4 og 0,6 for henholdsvis årsyngel og eldre fisk (etter Forseth & Harby 2013).  
** Fisket én omgang. Tetthet er beregnet ut fra en fangbarhet på 0,4 og 0,6 for henholdsvis årsyngel og eldre fisk. 
 
  

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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Det ble fanget totalt 68 ørretunger (tabell 13). Tetthet av årsyngel var lav på stasjon 1 nederst i 
vassdraget, men relativt høy på stasjon 2 (henholdsvis 8 og 38 årsyngel per 100 m2). Det var moderat 
tetthet av ettåringer, toåringer og eldre ørret på begge stasjonene. Presmolttettheten var høy på begge 
stasjonene (tabell 13). Gjennomsnittlig total tetthet av ørret på de to stasjonene var 49 per 100 m2, 
tilsvarende «moderat tilstand» i henhold til vannforskriften (Sandlund mfl. 2013). 
 
LENGDEFORDELING 

Lengdefordelingen for ørret fra Dalelva viste at årsyngel ørret var 6-7,5 cm lange (figur 28). 
Ettåringer var 10-12 cm lange, og større individer var i hovedsak to og tre år gamle. Seks av de 
aldersbestemte ørretene var kjønnsmodne hunner, noe som tyder på at det er lite sjøørret i bestanden 
og dermed lav grad av anadromitet. Det ble imidlertid fanget fem blenkjer med lengde fra 205 mm til 
248 mm. 
 

 
 
KONKLUSJON 

Vannkvaliteten i vassdraget er i dag god nok til at ørret kan fullføre livssyklusen i ferskvann. 
Forsuringsrelatert dødelighet for sjøørretsmolt kan imidlertid ikke utelukkes, og kan medvirke til lav 
grad av anadromitet i bestanden. Bunndyrfaunaen var tydelig preget av forsuringsbelastning, og det 
ble kun funnet forsuringstolerante arter. Det var moderat tetthet av de fleste årsklasser av ørret, og 
relativt høy andel stasjonær, kjønnsmoden fisk.  

Figur 28. Lengdefordeling for ulike 
aldersgrupper av ørret som ble fanget 
og tatt med til aldersbestemmelse, samt 
ørret som kun ble lengdemålt i felt (grå) 
fra de to elektrofiskestasjonene i 
Dalelva den 23. oktober 2017. 
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MYKLEBUSTELVA 

Myklebustelva (082.1Z) renner ut i Hyllestadfjorden ved Kleivevika sentralt i Hyllestad kommune i 
Sogn & Fjordane fylke (figur 29). Elven har ved utløp til sjø et nedbørsfelt på 11,2 km2, med 
gjennomsnittlig vannføring på 0,9 m³/s (http://nevina.nve.no/). Det er to større innsjøer i vassdraget; 
Kleivevatnet (65 moh.) og Aksavatnet (100 moh.). Ved siden av disse domineres feltet av skog, men 
det er også en del dyrket mark og spredt bebyggelse rundt innsjøene. Myklebustelva er om lag 1200 m 
lang fra Kleivevatnet til sjøen. Den faller bratt utfor de nederste 150 meterne. Det er umulig for 
laksefisk å passere denne bratte delen av elven, og det er dermed ikke laks eller sjøørret i vassdraget. 
 

 
Figur 29. Nedre del av Myklebustelva. Vandringshinder er vist med rødt. Bunndyr- og vannprøve ble 
tatt ovenfor broen (B). Kartgrunnlag er hentet fra http://kart.fiskeridir.no.  

VANNKVALITET 

Det ble tatt en vannprøve ovenfor broen 10. januar 2018 som hadde pH på 5,1. Innholdet av labilt 
aluminium var 7 µg/l og den syrenøytraliserende kapasiteten (ANC) var 108,1 µekv/l (vedlegg 4). 
Vassdraget var såpass surt at det er potensielt skadelig for laks og ørret, men ANC og labilt aluminium 
var tilfredsstillende selv for laks (Sandlund mfl. 2013).  

http://nevina.nve.no/
http://kart.fiskeridir.no/
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Det ble utført en vannundersøkelse ved utløpet av Kleivevatnet i forbindelse med lokal overvåking av 
kalkede vassdrag, i regi av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i 1990. Det ble da tatt en vannprøve der 
pH-verdien ble målt til 6,4 og innholdet av totalt reaktivt aluminium var 63,5 µg/l 
(http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/).  
 
Vassdraget ser ut til å være noe surere i 2017 sammenlignet med målingen fra 1990, men det er viktig 
å påpeke at analyseresultatene er fra to enkeltmålinger og at pH, innhold av labilt aluminium og ANC 
kan variere mye over tid. Mengden labilt aluminium var i 2017 blant de laveste som ble målt for de 
undersøkte elvene, og bufferkapasiteten var den høyeste som ble målt for alle elvene (vedlegg 4). 
 
BUNNDYR 

Bunndyrmangfoldet var relativt lavt i prøven (20 arter) fra 10. januar 2018, men antall arter lå over 
gjennomsnittet til de undersøkte elvene (vedlegg 1). I prøven ble det funnet to svært 
forurensingssensitive døgnfluearter (Baetis niger og Baetis rhodani), og det var kun i Myklebustelva 
begge disse artene ble registrert. Det ble funnet syv steinfluearter og slekter, hvorav én av slektene er 
moderat forsuringssensitiv (Isoperla sp.). Av vårfluer ble det registrert fem arter og slekter, hvorav to 
er moderat forsuringssensitive.  
 
Forsuringsindeks 1 hadde verdien 1 og forsuringsindeks 2 var 0,94 som tilsvarer tilstandsklasse «god» 
for begge indeksene (Anon. 2013). Dette viser at det har vært lite forsuringsbelastning på bunnfaunaen 
i sommeren og høsten 2017. 
 
UNGFISK 

Det ble ikke utført ungfiskundersøkelser i vassdraget i denne undersøkelsen, siden laks og ørret ikke 
kan passere vandringshinderet nederst mot sjøen (figur 30).  
 

 
 
KONKLUSJON 

Vannkvaliteten i vassdraget var god med hensyn til labilt aluminium og bufferkapasiteten var svært 
god, men pH-verdien var lav. Bunndyrfaunaen inneholdt to svært forurensingssensitive døgnfluearter, 
hvorav den ene arten kun ble funnet i Myklebustelven av alle de undersøkte elvene. Det forekommer 
ikke sjøørret og laks i vassdraget, da fisken ikke klarer å vandre forbi det bratte partiet nederst i elven.   

Figur 30. Vandringshinder for 
anadrom fisk i Myklebustelven er et 
bratt strykparti nederst ved sjøen. 

 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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SALTBUELVA 

Saltbuelva (082.12Z) renner ut i Åfjorden i Hyllestad kommune (figur 31). Nedslagsfeltet er 19,1 km2, 
og har en gjennomsnittlig vannføring på 1,7 m3/s (http://nevina.nve.no/).  I vassdraget ligger det to 
store innsjøer; Ramsgrøvatnet (146 moh) og Hydalsvatnet (169 moh), som er forbundet med hverandre 
gjennom en mindre innsjø, Leitetjørna. Nedbørsfeltet er dominert av skog og en del snaufjell i 
høyereliggende områder, mens det er litt spredt bebyggelse og dyrket mark i nedre del.  
Elvestrekningen er noe stri, med flate stryksekvenser og små kulper. En demning like ovenfor 
veibroen er vandringshinder for fisk. Oppvekstsvilkårene i elven er relativt gode, og det er brukbare 
gyteforhold.  
 

 
Figur 31. Nedre del av Saltbuelva med anadrom strekning opp til vandringshinderet. Stasjoner for 
elektrofiske er avmerket (grå sirkler), og vandringshinder er vist med rødt. Bunndyr- og vannprøve ble 
tatt ved stasjonen nederst i vassdraget (st. 1). Kartgrunnlag er hentet fra http://kart.fiskeridir.no.  

VANNKVALITET 

Vannprøven som ble tatt 29. november 2017 hadde en pH på 5,8, et innhold av labilt aluminium på 17 
µg/l og syrenøytraliserende kapasitet (ANC) på 59,5 µekv/l. Den registrerte pH-verdien regnes som 
«god» for lakseparr, men på grensen til «dårlig» for laksesmolt (Anon. 2013). Innholdet av labilt 
aluminium var litt over toleransegrensen for laksesmolt, men er sannsynligvis akseptabel for alle 
livsstadier av ørret (Sandlund mfl. 2013). 
 
To av innsjøene i vassdraget (Ramsgrøvatnet og Hydalsvatnet) ble undersøkt i forbindelse med den 
lokale kalkingsovervåkingen i regi av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane på 90-tallet. Det ble da målt 
pH-verdier mellom 5,06 og 6,06, og innholdet av labilt aluminium lå mellom 3 og 29 µg/l. Laveste 
pH-verdi ble målt høsten 1990, mens det høyeste innholdet av labilt aluminium ble målt i april 1994 
(http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). 
 
Vannkvaliteten varierte en del på 1990-tallet, fra svært gode verdier for aluminiumsfraksjoner og pH, 
til verdier som potensielt kan være skadelig for laksefisk. Man kan ikke konkludere med at det har 
vært en markant endring i vannkvaliteten, da det har vært store variasjoner i vannkjemi, og det kun er 
tatt en enkeltprøve i 2017. Vassdraget er uansett ikke blant de sureste i regionen. 

http://nevina.nve.no/
http://kart.fiskeridir.no/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/


Rådgivende Biologer AS 50 Rapport 2719 

BUNNDYR 

Bunndyrmangfoldet var relativt lavt i prøven (17 arter) fra 29. november 2017, men antall arter lå over 
gjennomsnittet til de undersøkte elvene (vedlegg 1). Det ble funnet et høyt antall individer av én svært 
forurensingssensitiv døgnflueart (Baetis rhodani). Det ble funnet åtte steinfluearter og -slekter, hvorav 
én slekt og én art er moderat forsuringssensitiv (Isoperla sp. og Diura nanseni). Av vårfluer ble det 
registrert fire arter og slekter, hvorav to av vårflueartene er moderat forsuringssensitive (Hydropsyche 
siltalai og Sericostoma personatum).  
 
Forsuringsindeks 1 hadde verdien 1 som tilsvarer «god» til «svært god» tilstand, og forsuringsindeks 2 
var 1,84 som tilsvarer tilstandsklasse «svært god» (Anon. 2013). Dette viser lite forsuringsbelastning 
på bunnfaunaen høsten 2017. 
 
UNGFISK 

UNGFISKTETTHETER 

Ørret 

To stasjoner ble undersøkt 29. november 2017; én stasjon med én omgangs overfiske (st.1) og én 
stasjon med tre omgangs overfiske (st. 2). Vanntemperaturen ved ungfiskundersøkelsen var 1,8 °C. 
Detaljer om de to undersøkte stasjonene finnes i vedlegg 3. 
 
Det ble fanget totalt 16 ørretunger (tabell 14). Det ble kun fanget én årsyngel (på stasjon 2) og det var 
lav tetthet av alle aldersgrupper av ørret på begge stasjonene (tabell 14). Gjennomsnittlig total tetthet 
av ørret på de to stasjonene var 12 per 100m m2, tilsvarende «moderat tilstand» i elver der ørret lever 
sammen med laks (Sandlund mfl. 2013). 

Tabell 14. Fangst av ørret for hver omgang og hver elektrofiskestasjon, tetthetsestimat med 95 % 
konfidensintervall og fangbarhet på elektrofiskestasjonene i Saltbuelva 29. november 2017. 
Elv 
St.nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
tetthet 

± 95 % 
c.f. 

Fangb. 
1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum  

Saltbuelva 0 0 - - 0 0,0 - - 
St. 1** 1 5 - - 5 10,2 - - 
82 m² 2 1 - - 1 2,0 - - 
 ≥3 0 - - 0 0,0 - - 
 sum 6 - - 6 12,2 - - 
 >0+ 6 - - 6 12,2 - - 
 presmolt 6 - - 6 12,2 - - 
 0 0 0 1 1 1,1 * * 
St. 2 1 5 0 2 7 6,7 3,4 0,5 
119 m² 2 0 0 0 0 0,0 - - 
 ≥3 1 1 0 2 1,8 0,9 0,6 
 sum 6 1 3 10 11,1 9,2 0,4 
 >0+ 6 1 2 9 8,5 3,4 0,5 
 presmolt 6 1 1 8 6,9 1,1 0,7 

*Vidt konfidensintervall (> estimert tetthet) eller ikke mulig å beregne fangbarhet ut fra fangsttall. Tetthet er da beregnet ut 
fra en fangbarhet på 0,4 og 0,6 for henholdsvis årsyngel og eldre fisk (etter Forseth & Harby 2013).  
** Fisket én omgang. Tetthet er beregnet ut fra en fangbarhet på 0,4 og 0,6 for henholdsvis årsyngel og eldre fisk. 
 
Laks 

Det ble fanget tre toåringer av laks på stasjon 2 øverst i elven, som utgjorde en estimert tetthet av 
toåringer på tre individer per 100 m2. De tre individene var 13 til 14 cm lange. Ingen andre 
aldersgrupper av laks ble funnet i vassdraget. 
 
Av andre fiskearter ble det funnet fire små ål på stasjon 1, og to medium store ål på stasjon 2.  
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LENGDEFORDELING FOR ØRRET 

Lengdefordelingen for ørret i Saltbuelva viste at ettåringene var den dominerende aldersgruppen, med 
lengder på 9,5 til 13 cm (figur 32). Den eneste årsyngelen som ble fanget var betydelig mindre (7 cm), 
og det ble fanget få eldre fisk. 

 
  
KONKLUSJON 

Tetthet av ørret var lav for alle aldersgruppene. Laks har lavere toleranse for forsuring enn ørret, og 
funn av laksunger tyder på at vannkjemien er mer enn god nok for ørret. Den lave tettheten av ørret 
skyldes sannsynligvis andre påvirkningsfaktorer enn forsuring, eksempelvis lakselus i sjøen eller 
habitatendringer i elven. Lav fangbarhet grunnet lav vanntemperatur ved elektrofisket kan også ha 
resultert i at tettheten av ørret ble noe underestimert. Bunnfaunaen fremstod som lite belastet av 
forsuring, da det ble funnet et stort antall av en svært forurensingssensitiv døgnflueart.   

Figur 32. Lengdefordeling for ulike 
aldersgrupper av ørret som ble 
fanget og tatt med til 
aldersbestemmelse, samt ørret som 
kun ble lengdemålt i felt (grå) fra de 
to elektrofiskestasjonene i Saltbuelva 
den 29.november 2017. 
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ELV FRA EIDEVATNET 

Elven fra Eidevatnet (082.120) renner ut i Åfjorden, sør i Hyllestad kommune (figur 33). 
Nedslagsfeltet til elven er 1,5 km2 og gjennomsnittlig vannføring er 0,1 m³/s. Feltet domineres av 
Eidevatnet (10 moh.), og består ellers av skog, fjell og litt dyrket mark (http://nevina.nve.no/). Høyeste 
punkt i vassdraget ligger 299 moh. Nederst mot sjøen er en foss som ble vurdert som ikke passerbar 
for anadrom fisk. I tillegg er det et bratt stryk like nedstrøms innsjøen; også dette sannsynligvis ikke 
passerbart. 
 

 
Figur 33. Nedre del av elven fra Eidevatnet. Vandringshindre er vist med røde streker. Bunndyr- og 
vannprøve ble tatt ovenfor veien og avmerket med grå sirkel (B). Kartgrunnlag er hentet fra 
http://kart.fiskeridir.no.  

VANNKVALITET 

Vannprøven fra 29. november 2017 viste en pH på 6,0 og syrenøytraliserende kapasitet (ANC) på 64,9 
µekv/l. Det ble ikke analysert for aluminiumsfraksjoner i vannprøven grunnet intern feil ved 
analyselaboratoriet. pH-verdien må regnes som god for ørret, og tilsvarer «svært god» tilstand også for 
lakseparr (Sandlund mfl. 2013), som har lavere toleranse for forsuring enn ørret. Den 
syrenøytraliserende kapasiteten var «svært god» for parr og smolt av laks i henhold til Sandlund mfl. 
(2013). 

http://nevina.nve.no/
http://kart.fiskeridir.no/
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Innløpet og utløpet til Eidevatnet ble undersøkt i forbindelse med lokal overvåking av kalkede 
vassdrag i regi av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i 1994 og 1998. I 1994 ble pH målt til 5,0 og 5,6 
og innholdet av labilt aluminium var 5 µg/l. I vannundersøkelsen fra 1998 lå pH-verdiene mellom 6,1 
og 6,3 og innholdet av labilt aluminium var 3 til 8 µg/l (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). 
 
De tidligere vannundersøkelsene viser at det har vært lite labilt aluminium i vassdraget, og verdiene 
har vært under toleransegrensen til laks i samtlige registrerte prøver. Vassdraget fremstod som lite 
påvirket av forsuring i 2017, med god bufferkapasitet og høy pH. 
 
BUNNDYR 

Bunndyrmangfoldet var moderat (23 arter) i prøven fra 29. november 2017, men antall arter var det 
høyeste for alle de undersøkte elvene (vedlegg 1). I prøven ble det funnet ett individ av én svært 
forurensingssensitiv døgnflueart (Baetis rhodani). Det ble funnet fem steinfluearter og -slekter, hvorav 
én art er moderat forsuringssensitiv (Isoperla sp). Av vårfluer ble det registrert ti arter og slekter, 
hvorav to av vårflueartene er moderat forsuringssensitive (Hydropsyche siltalai og Lepidostoma 
hirtum).  
 
Forsuringsindeks 1 hadde verdien 1 som tilsvarer «god» tilstand, og forsuringsindeks 2 var 0,54 som 
tilsvarer tilstandsklasse «moderat» (Anon. 2013). Dette indikerer moderat forsuringsbelastning på 
bunnfaunaen høsten 2017. 
 
UNGFISK 

Det ble ikke utført ungfiskundersøkelser i vassdraget i denne undersøkelsen, siden laks og ørret ikke 
kan passere vandringshinderet nederst mot sjøen.  
 

 
 
KONKLUSJON 

Vannkvaliteten fremstod som lite påvirket av forsuring i 2017, med god bufferkapasitet og høy pH. 
Bunnfaunaen indikerte likevel moderat forsuringsbelastning, selv om det ble funnet en svært 
forurensingssensitiv døgnflueart og flere moderat forsuringssensitive arter.  
  

Figur 34. Vandringshinder for 
anadrom fisk i elven tilhørende 
Eidevatnet er en foss og et bratt 
strykparti nederst ved sjø. 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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ELV FRA TEIGEVATNET 

Teigevassdraget (082.2Z) renner ut ved Bruhaugane i Skifjorden i Hyllestad kommune (figur 35). 
Nedslagsfeltet er 9,4 km2 og har gjennomsnittlig vannføring på 0,7 m3/s (http://nevina.nve.no/). Elven 
renner ut av en stor innsjø, Teigevatnet, som ligger 11 moh. Det ligger også to mellomstore innsjøer i 
nedbørsfeltet; Svanetjørna og Trøsdalsvatnet. Nedbørsfeltet er dominert av skog, og det er en del 
dyrket mark rundt Trøsdalsvatnet og Teigevatnet. Det er få fysiske inngrep langs elvestrekningen. I 
perioden 1994 til 2000 ble flere bekker i vassdraget kalket. Det har ikke vært kalket i vassdraget etter 
år 2000. Vandringshinderet ligger ved en foss mellom Teigevatnet og Trøsdalvatnet.   
 

 
Figur 35. Nedre del av Teigevassdraget. Stasjoner for elektrofiske er avmerket (grå sirkler), og 
vandringshinder er vist med rødt. Bunndyr- og vannprøve ble samlet inn på stasjon 2. Kartgrunnlag er 
hentet fra http://kart.fiskeridir.no.  

VANNKVALITET 

Vannprøven som ble tatt 29. november 2017 hadde en pH på 5,9, innholdet av labilt aluminium var 16 
µg/l og den syrenøytraliserende kapasiteten (ANC) var 81 µekv/l (se vedlegg 4). Verdien for pH 
regnes som «moderat» for laksesmolt, og innholdet av labilt aluminium lå noe over antatt 
toleransegrense for laksesmolt, mens den syrenøytraliserende kapasiteten var «svært god» for smolt 
(Sandlund mfl. 2013). Vannkvaliteten ved prøvetakingstidspunktet var akseptabel for ørret, som har 
høyere forsuringstoleranse enn laks.  
 
Det er gjort vannundersøkelser ved innløp og utløp til Teigevassdraget i forbindelse med den lokale 
overvåkingen av kalkede vassdrag, i regi av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane på 90-tallet og i 2000 
og 2001. Vassdraget var surere de første årene på 90-tallet, da pH i snitt var 5,5, men økte til 6,2 i 
gjennomsnitt i siste halvdel av 90-tallet. Vannundersøkelsene som ble utført i 2000 og 2001 viste at 
pH-verdiene var omtrent de samme som gjennomsnittet på slutten av 90-tallet (pH på 6,2 og 6,4). Det 
ble også tatt vannprøver i 2013 i forbindelse med problemkartlegging i Ytre Sogn, da pH lå mellom 
6,0 og 6,3. Innholdet av labilt aluminium var relativt lavt (11-12 µg/l) på tidlig 90-tall, og minket til 2 
µg/l ved utgangen av tiåret. Det var også lite labilt aluminium i vannprøvene som ble tatt i 2000 og 
2001 (2 og 3 µg/l) (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/).  

http://nevina.nve.no/
http://kart.fiskeridir.no/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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Vannkjemiske målinger fra november 2017 viste generelt god vannkvalitet, som tilsvarende 
undersøkelser fra rundt årtusenskiftet. Innholdet av labilt aluminium var riktignok det høyeste som har 
blitt målt i vassdraget, men fortsatt ikke skadelig for ørret. 
 
BUNNDYR 

Bunndyrmangfoldet var lavt i prøven (16 arter) fra 29. november 2017, og antall arter lå litt under 
gjennomsnittet til de undersøkte elvene (vedlegg 1). Det ble funnet fem steinfluearter og -slekter, 
hvorav én art er moderat forsuringssensitiv (Isoperla sp.). Av vårfluer ble det registrert seks arter og 
slekter, hvorav én av vårflueslektene er moderat forsuringssensitiv (Hydroptila sp.). Det var ingen 
døgnfluer i prøven.  
 
Forsuringsindeks 1 hadde verdien 1 som tilsvarer tilstandsklasse «god», og forsuringsindeks 2 var 0,50 
som er grenseverdien mellom tilstandsklasse «moderat» og «dårlig» (Anon. 2013). Dette indikerer en 
liten forsuringsbelastning på bunnfaunaen i 2017. 
 
UNGFISK 

UNGFISKTETTHETER 

To stasjoner ble undersøkt 29. november 2017; én stasjon med én omgangs overfiske (st. 1), og én 
stasjon med tre omgangs overfiske (st. 2). Vanntemperaturen ved ungfiskundersøkelsen var 3,1 °C. 
Detaljer om de to undersøkte stasjonene finnes i vedlegg 3. 
 
Ørret 

Det ble fanget totalt 32 ørretunger (tabell 15). Tettheten av årsyngel var relativt lav, og ganske lik på 
de to stasjonene (15 og 12 årsyngel per 100 m2). Tetthet av ettåringer var svært lav på begge 
stasjonene (tabell 15), og det ble kun funnet noen få individer av de eldre aldersgruppene av ørret på 
den øverste stasjonen. Presmolttettheten var også svært lav (tabell 15). Gjennomsnittlig total tetthet av 
ørret på de to stasjonene var 15 per 100 m2, tilsvarende «god tilstand» i elver der ørret lever sammen 
med laks (Sandlund mfl. 2013). 

Tabell 15. Fangst av ørret for hver omgang og hver elektrofiskestasjon, tetthetsestimat med 95 % 
konfidensintervall og fangbarhet på elektrofiskestasjonene i Teigevassdraget 29. november 2017. 
Elv 
St.nr 

Alder / 
gruppe 

Fangst, antall Estimat 
tetthet 

± 95 % 
c.f. 

Fangb. 
1. omg. 2. omg. 3. omg. Sum  

Teigevassdraget 0 10 4 - 14 14,7 7,1 0,6 
St. 1** 1 2 0 - 2 1,8 0,0 1,0 
113 m² 2 0 0 - 0 0,0 - - 
 ≥3 0 0 - 0 0,0 - - 
 sum 12 4 - 

 
 

16 15,8 5,0 0,7 
 >0+ 2 0 - 2 1,8 0,0 1,0 
 presmolt 2 0 - 2 1,8 0,0 1,0  
 0 11 2 0 13 11,9 0,3 0,9 
St. 2 1 1 0 0 1 0,9 0,0 1,0 
109 m² 2 1 0 0 1 0,9 0,0 1,0 
 ≥3 1 0 0 1 0,9 0,0 1,0 
 sum 14 2 0 16 14,7 0,3 0,9 
 >0+ 3 0 0 3 2,8 0,0 1,0 
 presmolt 5 0 0 5 4,9  0,0 1,0  

*Vidt konfidensintervall (> estimert tetthet) eller ikke mulig å beregne fangbarhet ut fra fangsttall. Tetthet er da beregnet ut 
fra en fangbarhet på 0,4 og 0,6 for henholdsvis årsyngel og eldre fisk (etter Forseth & Harby 2013).  
** Fisket to omganger. 
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Laks 

Det ble funnet tre toåringer av laks på stasjon 1, nederst i vassdraget, som utgjorde en tetthet av 
toåringer på tre individer per 100 m2. På stasjon 2 ble det funnet en mulig hybrid mellom laks og ørret 
som var tre år eller eldre.  
 
Av andre fiskearter ble det funnet flere skrubbe, seks små ål og tre medium store ål på stasjon 1. På 
stasjon 2 ble det registrert én liten, seks medium store og én stor ål.  
 
LENGDEFORDELING FOR ØRRET 

Lengdefordelingen for ørret i Teigevassdraget viste at årsyngel var den mest tallrike aldersgruppen 
(figur 36). Årsyngelen varierte i lengde fra 6 til 10 cm. De tre ettåringene som ble fanget hadde svært 
ulik vekst, og toåringen som ble fanget var 18,5 cm. Ørreten i Teigevassdraget ser dermed ut til å 
vokse noe raskere enn i de fleste andre vassdragene i undersøkelsen. Det ble også funnet en blenkje på 
248 mm og en ørret på 219 mm som ikke er vist i figuren.  
 

 
 

 
KONKLUSJON 

Vannkvaliteten var god for ørret, og har sannsynligvis vært stabilt god i lang tid. Det ble funnet mer 
labilt aluminium i vassdraget enn tidligere, men ikke på et nivå som er skadelig for ørret. Bunnfaunaen 
viste at det hadde vært en liten forsuringsbelastning i vassdraget i 2017. Tetthet av alle aldersgrupper 
av ørret var lav. Laks er mindre forsuringstolerant enn ørret, og forekomst av to årsklasser av laks 
forsterker inntrykket av at vannkvaliteten er stabilt god nok for ørret. Den lave tettheten av ørret 
skyldes sannsynligvis andre påvirkningsfaktorer enn forsuring, eksempelvis lakselus i sjøen eller 
habitatforhold i elven. Lav fangbarhet grunnet lav vanntemperatur ved elektrofisket kan også ha 
resultert i at tettheten av ørret ble noe underestimert.  

Figur 36. Lengdefordeling for ulike 
aldersgrupper av ørret som ble 
fanget og tatt med til 
aldersbestemmelse, samt ørret som 
kun ble lengdemålt i felt (grå) fra de 
to elektrofiskestasjonene i 
Teigevassdraget 29. november 2017. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Bunndyr i vassdragene (grupper/arter og antall individ) i Gulen og Hyllestad høsten 2017 
og januar 2018. Sortering og artsbestemmelse er utført av Pelagia nature & environment AB. 

 Vassdrag 
Taksa Indeks Dingja Midttunelva Alldalselva Nordgulelven Elv fra Haugsvatnet Austgulelva 
Flatormer        
Turbellaria    4    
Rundormer        
Nematoda  16 64     
Fåbørstemakk        
Oligochaeta  17 194 35 260 14 282 
Vannmidd        
Hydracarina  32 131 53 65 4 24 
Krepsdyr        
Gammarus sp.       123 
Døgnfluer        
Baetis niger 1       
Baetis rhodani 1       
Steinfluer        
Leptophlebia marginata 0  1     
Brachyptera risi 0 16  17  4  
Taeniopteryx nebulosa 0  1     
Nemouridae    1    
Amphinemura sp. 0 144 128 13 1792 16 9 
Amphinemura borealis 0  64  201   
Amphinemura sulcicollis 0 213 269 20 516 4 2 
Nemurella pictetii 0  64    8 
Protonemura meyeri 0 70 259 33 67  1 
Leuctra sp. 0 1 2  130 20 9 
Leuctra hippopus 0 27 7 10 135 24 27 
Diura nanseni 0,5     2 2 
Isoperla sp. 0,5  3 1 2  5 
Siphonoperla burmeisteri 0  1 14 4  2 
Vårfluer        
Rhyacophila nubila 0 54   66 1 3 
Oxyethira sp. 0 16 66     
Hydroptila sp. 0,5 32   65   
Hydropsyche siltalai 0,5 124      
Polycentropodidae  48      
Neureclipsis bimaculata 0 20      
Plectrocnemia sp. 0  1 1    
Polycentropus flavomaculatus 0 20 2  66   
Lype sp.        
Tinodes waeneri 0,5   2 1   
Limnephilidae    16    
Potamophylax sp.       1 
Tovinger        
Diptera  1      
Tipula sp.     1   
Dicranota sp.  4 2 2 2   
Eloeophila sp.  1      
Psychodidae       8 
Simuliidae  1 1 10 65 27  
Chironomidae  515 3399 66 1479 116 85 
Ceratopogonidae    8    
Empididae  66 64 1 1   
Sciomyzidae       8 
Biller        
Hydraena gracilis  1 1 2    
Elmis aenea  130 11 706 12 18  
Sum  1438 4723 307 4918 232 599 
Forsuringsindeks I  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Forsuringsindeks II  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Antall taksa  22 21 19 19 11 17 
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Vedlegg 1 fortsetter. 
 Vassdrag 

Taksa Indeks Oppdalsøyra Åmdalselva Moldeelva Rutledalselva Ytreelva 
Rundormer       
Nematoda   16    
Fåbørstemakk       
Oligochaeta  35 33 34 32  
Vannmidd       
Hydracarina  42 98 258   
Døgnfluer       
Baetis niger 1      
Baetis rhodani 1 242     
Steinfluer       
Brachyptera risi 0 8 16  549 196 
Taeniopteryx nebulosa 0     1 
Nemouridae      8 
Amphinemura sp. 0  1 3  32 
Amphinemura borealis 0   432 385  
Amphinemura sulcicollis 0 102 146 98 292 192 
Nemoura cinerea 0    1 1 
Nemurella pictetii 0 9  16  16 
Protonemura meyeri 0 10 247 20 364 143 
Leuctra hippopus 0 2 105 59 133 40 
Diura nanseni 0,5     5 
Isoperla sp. 0,5 45 16 33   
Siphonoperla burmeisteri 0 1 1 18  9 
Vårfluer       
Rhyacophila nubila 0 5 33 6 33 6 
Hydroptila sp. 0,5  80    
Hydropsychidae   16    
Hydropsyche siltalai 0,5  1    
Plectrocnemia sp. 0    1 5 
Polycentropus flavomaculatus 0  166 2 34  
Lype sp.    16   
Tinodes waeneri 0,5  17    
Limnephilidae     2 2 
Tovinger       
Diptera   1    
Dicranota sp.    3  2 
Simuliidae  1  130 162 80 
Chironomidae  173 195 164 291 130 
Ceratopogonidae    48   
Empididae   32 16   
Biller       
Hydraena gracilis  1  34   
Elmis aenea  33 211 243 97  
Elodes sp.  1     
Sum  675 1221 1356 2279 868 
Forsuringsindeks I  1 0,5 0,5 0 0,5 
Forsuringsindeks II  2,33 0,50 0,50 0,00 0,50 
Antall taksa  13 19 18 13 17 
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Vedlegg 1 fortsetter. 
 Vassdrag 

Taksa Indeks Dalelva Myklebustelva Saltbuelva Eidevatnet Elv fra Teigevatnet 
Rundormer       
Nematoda     16  
Bløtdyr       
Radix balthica 1    5 1 
Pisidium sp. 0,25    263 1095 
Fåbørstemakk       
Oligochaeta  10 3 35 18 64 
Vannmidd       
Hydracarina  5 1  1  
Døgnfluer       
Baetis niger 1  65    
Baetis rhodani 1  200 816 1  
Steinfluer       
Leptophlebia sp.     1  
Brachyptera risi 0 62 133 134   
Amphinemura sp. 0 115     
Amphinemura borealis 0  224 200 16 128 
Amphinemura sulcicollis 0 97 37 101 12 1 
Nemoura flexuosa     1  
Protonemura meyeri 0 11 102 4  66 
Leuctra sp. 0 9 102 65   
Leuctra hippopus 0 7  107  1 
Diura nanseni 0,5   4   
Isoperla sp. 0,5  101 1 2 69 
Siphonoperla burmeisteri 0 14 1    
Vårfluer       
Rhyacophila sp.  4     
Rhyacophila nubila 0 3 1 34   
Agapetus ochripes   3    
Oxyethira sp. 0    1  
Hydroptila sp. 0,5     64 
Hydropsyche siltalai 0,5  39 1 1  
Neureclipsis bimaculata 0    19 5 
Plectrocnemia sp. 0    1  
Polycentropus flavomaculatus 0 1  65 19 205 
Limnephilidae  1 1  16 1 
Limnephilus sp.     1  
Chaetopteryx sp. 0    2 1 
Lepidostoma hirtum 0,5    3  
Ceraclea dissimilis      128 
Sericostoma personatum 0,5  1 1   
Molanna albicans     4  
Tovinger       
Dicranota sp.  1  6   
Limnophila sp.   1    
Simuliidae  1 682  1376 326 
Chironomidae  38 912 937 767 2835 
Empididae   32 32   
Biller       
Hydraena gracilis    35   
Elmis aenea  1 96 66 85 1 
Sum  379 2641 2543 2546 4990 
Forsuringsindeks I  0 1 1 1 1 
Forsuringsindeks II  0,00 0,94 1,84 0,54 0,50 
Antall taksa  16 20 17 23 16 
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Vedlegg 2. Stasjoner for elektrofiske i vassdragene i Gulen og Hyllestad kommune, 2017 og 2018. 
Stasjonsplassering er vist i kapittel for hvert enkelt vassdrag.  

Moldeelva  
Stasjon 1                                                                     Stasjon 2 

   
Åmdalselva 
Stasjon 1                                                                     Stasjon 2 

   
Oppdalsøyra 
Stasjon 1                  Stasjon 2 

   
Austgulelva 
Stasjon 1 
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Elv fra Haugsvatnet 
Stasjon 1 (bilde tatt nedover)                                       

         
Nordgulelven 
Stasjon 1 

         
Alldalen 
Stasjon 1 

         
Midtunelva 
Stasjon 1                                                                     Stasjon 2 
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Dingja 
Stasjon 1                                                                     Stasjon 2 

   
Dingja 
Stasjon 3 

         
Rutledalselva 
Stasjon 1                                                                     Stasjon 2 

   
Daleelva 
Stasjon 1                                                                     Stasjon 2 
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Saltbuelva 
Stasjon 1                                                                     Stasjon 2 

   
Teigevassdraget 
Stasjon 1                                                                     Stasjon 2 
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Vedlegg 3.  Beskrivelse og lokalisering av elektrofiskestasjonene i de undersøkte vassdragene i Gulen og Hyllestad kommune, 2017 og 2018. 

Vassdrag Kommune Posisjon Stasjon Dato Areal 
(m2) Omganger Temp. 

(°C) Beskrivelse 

 
Moldeelven 

 
Gulen 

N60 55.851 
E5 08.552 

 
1 

 
20.09.2017 

 
156 

 
3 

 
12,0 

Svak strøm, 0-50 cm dyp, middels skjul.  Substrat: 
grus, småstein, stein og blokk. 

 
Moldeelven 

 
Gulen 

N60 55.972 
E5 08.154 

 
2 

 
20.09.2017 

 
90 

 
3 

 
11,2 

Svak strøm, 0-50 cm dyp, middels skjul. Substrat: 
stein, småstein, blokk. 

 
Åmdalselva 

 
Gulen 

N60 57.153 
E5 08.301 

 
1 

 
20.09.2017 

 
88 

 
3 

 
12,3 

Svak strøm, lite skjul. Substrat: stein, småstein, litt grus 
og sand, noe blokk. 

 
Åmdalselva 

 
Gulen 

N60 56.960 
E5 08.852 

 
2 

 
20.09.2017 

 
98 

 
3 

 Svak strøm, lite skjul. Substrat: småstein, grus, sand og 
stein. 

Oppedalsøyra  
Gulen 

N60 57.776 
E5 13.508 

 
1 

 
20.09.2017 

 
112 

 
1 

 
11,2 

Middels strøm, mye skjul. Substrat: blokk, stein, noe 
grus og småstein.  

 
Oppedalsøyra 

 
Gulen 

N60 57.714 
E5 13.529 

 
2 

 
20.09.2017 

 
77 

 
3 

 Middels strøm, 0-40 cm dyp, lite til middels skjul. 
Substrat: plastring, blokk og stein.  

 
Austgulelva 

 
Gulen 

N60 59.302 
E5 18.801 

 
1 

 
09.10.2017 

 
127 

 
3 

 
7,2 

Svak strøm, 0-40 cm dyp, middels skjul. Substrat: 
stein, grus, småstein og litt blokk.  

Elv fra Haugsvatnet  
Gulen 

N60 59.239 
E5 17.337 

 
1 

 
09.10.2017 

 
106 

 
3 

 Middels strøm, 0-40 cm, lite skjul. Substrat: stein, 
småstein, grus, sand og litt blokk 

 
Nordgulelven 

 
Gulen 

N61 00.332 
E5 11.581 

 
1 09.10.2017 

 
80 

 
3 

 
7,8 

Middels strøm, 0-50 cm dyp, lite til mye skjul. 
Substrat: stein, småstein og fjell.  

 
Elv i Alldalen 

 
Gulen 

N61 00.339 
E5 10.598 

 
1 

 
09.10.2017 

 
88 

 
3 

 
7,2 

Svak strøm, 0-25 cm dyp, mye skjul, vanskelig å fiske. 
Substrat: stein og småstein med en del blokk. 

 
Midttunelva 

 
Gulen 

N60 59.263 
E5 05.413 

 
1 

 
09.10.2017 

 
81 

 
3 

 
7,0 

Svak strøm, 0-50 cm dyp, middels skjul. Substrat: 
stein, blokk og småstein. 

 
Midttunelva 

 
Gulen 

N60 59.356 
E5 05.756 

 
2 

 
09.10.2017 

 
90 

 
3 

 
7,2 

Middels strøm, 0-40 cm, vanskelig å fiske. Substrat: 
stein, småstein og noe grus, 

 
Dingja 

 
Gulen 

N61 01.482 
E5 03.085 

 
1 

 
23.10.2017 

 
24 

 
3 

 
9,1 

Svak strøm, 0-30 cm dyp, mye skjul, sideløp. Substrat: 
grus, småstein og stein. 
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Vassdrag Kommune Posisjon Stasjon Dato Areal 
(m2) Omganger Temp. 

(°C) Beskrivelse 

 
Dingja 

 
Gulen 

N61 01.468 
E5 03.132 

 
2 

 
10.01.2018 

 
123 

 
3 

 
3,8 

Middels strøm, 0-50 cm, middels skjul. Substrat: grus, 
småstein, stein og blokk 

 
Dingja 

 
Gulen 

N61 01.401 
E5 03.364 

 
3 

 
10.01.2018 

 
63 

 
1 

 
3,8 

Svak strøm, 0-50 cm, lite skjul. Substrat: småstein, 
stein og litt blokk og grus.  

 
Rutledalselva 

 
Gulen 

N61 04.144 
E5 11.086 

 
1 

 
23.10.2017 

 
76 

 
3 

 
7,2 

Svak strøm, 10-80 cm dyp, mye skjul. Substrat: grov 
stein og noe grus. 

Rutledalselva Gulen N61 04.151 
E5 11.130 2 23.10.2017 52 1  Substrat: blokk, stein, småstein og litt grus.  

 
Ytreelva 

 
Gulen 

N61 03.943 
E5 14.293 

 
1 

 
23.10.2017 

 
140 

 
1 

 
7,5 

Middels vannføring, mye skjul, null fangst. 
Vandringshinder nede v/ sjø. Substrat: stein og blokk. 

Daleelva Gulen N61 03.982 
E5 14.850 1 23.10.2017 84 2 7,5 Mye skjul. Substrat: blokk, stein og småstein.  

Daleelva Gulen N61 03.973 
E5 14.840 2 23.10.2017 75 1 - Mye skjul, 0-70 cm dyp. Substrat: blokk, stein og 

småstein. 
Myklebustelva Hyllestad - - 10.01.2018 - - - Vandringshinder v/sjø. 

 
Saltbuelva 

 
Hyllestad 

N61 13.525 
E5 11.578 

 
1 

 
29.11.2017 

 
82 

 
1  Svak strøm, 15-40 cm dyp, middels skjul. Substrat: 

stein, småstein, litt blokk.  
 

Saltbuelva 
 

Hyllestad 
N61 13.518 
E5 11.459 

 
2 

 
29.11.2017 

 
119 

 
3 

 
1,8 

Middels strøm, 15-40 cm dyp, middels skjul. Substrat: 
stein, småstein.  

Elv fra Eidevatnet Hyllestad - - 29.11.2017 - - - Vandringshinder v/sjø.  
 

Teigevassdraget 
 

Hyllestad 
N61 14.086 
E5 06.801 1 29.11.2017 113 3 3,1 Middels til svak strøm, 0-50 cm dyp, middels skjul. 

Substrat: blokk, stein og småstein. 
 

Teigevassdraget 
 

Hyllestad 
N61 14.150 
E5 07.240 

 
2 

 
29.11.2017 

 
109 

 
3 

 
3,3 

Middels til svak strøm, 10-30 cm dyp, Substrat: stein, 
småstein, litt grus og sand.  
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Vedlegg 4. Vannkvalitet målt nederst i de undersøkte elvene 20.09.2017, 09.10.2017, 23.10.2017, 29.11.2017 og 10.01.2018. Det ble tatt to vannprøver i 
Dingja. Det er ikke oppgitt verdier for aluminiumsfraksjoner for Eidevatnet pga. intern feil hos Eurofins Environment Testing Norway AS, Bergen. 
Prøvepunkt Farge Surhet Alkalitet Ca Mg Na K Si Cl Nitrat Sulfat Tot. Al Reakt. Al Ill. AL Lab. AL TOC Tot P ANC 

 mgPt/l pH 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 
Moldeelva 44 6,4 0,047 1,10 0,37 3,0 0,34 710 3,1 0,1 1,70 130 45 36 9 6,1 11,0 101,2 
Åmdalselva 73 6,1 0,020 0,51 0,28 3,0 0,23 700 3,2 0,1 1,10 200 78 62 16 8,4 5,3 71,2 
Oppedalsøyra 35 6,6 0,046 4,20 0,42 2,7 0,35 1200 3,0 0,1 9,50 70 31 27 4 5,1 8,8 87,6 
Austgulelva 28 5,9 0,011 0,55 0,31 2,9 0,30 890 3,6 0,1 1,60 110 60 25 35 3,6 4,0 51,4 
Haugsvatnet 23 5,6 0,010 0,31 0,32 2,9 0,19 450 4,2 0,1 0,85 99 54 18 36 2,9 2,6 36,1 
Nordgulelven 34 6,1 0,022 0,69 0,30 2,7 0,30 540 3,4 0,1 1,25 120 56 26 30 4,4 9,0 61,8 
Alldalen 15 6,0 0,015 0,52 0,31 2,9 0,19 820 3,6 0,1 2,30 69 40 12 28 2,4 4,5 32,5 
Midtunelva 36 6,0 0,027 0,78 0,48 3,2 0,63 750 4,1 0,1 1,60 130 60 28 32 4,6 7,3 84,2 
Dingja 42 5,3 0,010 0,52 0,48 4,2 0,25 440 6,1 0,1 0,80 130 54 42 12 5,1 <2 65,0 
Dingja 33 6,8 0,010 0,88 0,49 4,0 0,28 440 6,8 0,1 1,40 140 62 37 25 3,8 <2 43,5 
Rutledalselva 59 5,6 0,010 0,76 0,38 3,4 0,29 890 4,1 0,1 1,50 150 60 50 10 6,1 3,9 77,0 
Ytreelva 65 5,3 0,010 0,71 0,36 2,8 0,23 490 4,0 0,1 1,50 130 66 50 16 6,5 3,7 48,1 
Dalelva 33 5,6 0,010 0,41 0,31 3,0 0,25 570 4,0 0,1 1,10 98 60 38 22 4,5 3,9 46,6 
Myklebustelva 32 5,1 0,068 2,00 0,77 4,8 0,60 460 8,6 0,2 1,70 81 19 12 7 4,3 6,3 108,1 
Saltbuelva 24 5,8 0,010 0,82 0,61 4,3 0,39 700 7,0 0,1 1,45 88 78 61 17 4,5 <2 59,5 
Eidevatnet 24 6,0 0,021 1,30 0,86 6,4 0,43 590 10,5 0,1 3,00 77 - - - 4,8 2,2 64,9 
Teigevassdraget 45 5,9 0,022 1,00 0,71 5,1 0,54 780 8,1 0,1 1,60 140 54 38 16 6,6 7,6 81,1 
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