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FORORD

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland bearbeidet,
presentert, vurdert og sammestilt resultatene fra prøvefisket som ble gjennomført i Hordaland i 1997.Fomålet
med undersøkelsene er todelt: Kartlegge behov for kalking i ikke kalkede innsjøer og evaluerer effektene av
kalking i innsjøer hvor kalking allerede pågår. Prøvefisket ble gjennomført i perioden fra midten av juni til midt
i oktober 1997. Opplegget for den praktiske gjennomføringen av prøvefisket var utarbeidet av Rådgivende
Biologer as før prøvefisket tok til. Innsamlingen av materialet ble utført av prøvefiskelag i regi av
miljøvernavdelingen. 

Denne rapporten er utarbeidet i samarbeid med Kjell Hegna og Atle Kambestad ved fylkesmannens
miljøvernavdeling i Hordaland og Jan-Per Madsen, Tore Wiers og Tore Henrik Øye som var ansvarlig for hver
sitt prøvefiskelag og Rådgivende Biologer as.

Takk til følgende personer som har bidratt til at prøvefiske kunne gjennomføres i 65 innsjøer i Hordaland
sommeren/høsten 1997:

Fitjar: Ove Gjerde
Masfjorden: Martin Henrik Matre
Odda: Rolf Bøen, Mikkel Hilldal 
Vaksdal kommune: Dag Brekke, Sveinung Klyve, Johan Fossmark. 
Voss kommune: Harald Høyland

De vannkjemiske analysene er utført av Chemlab services as.

Rådgivende Biologer as. takker alle samarbeidspartene for innsatsen og takker Fylkesmannens miljøvernavdeling
for oppdraget. 

Utkastet er datert:   Bergen, 24. desember 1998.
Rapport dato:                  Bergen 15. april 2000.
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SAMMENDRAG

HELLEN, B.A., E. BREKKE, G.H. JOHNSEN & K. URDAL 1998. Prøvefiske i 65 innsjøer i Hordaland
sommeren / høsten 1997. Rådgivende Biologer as. rapport nr. 434. 312 sider.

Det ble i løpet av perioden fra midt i juni til midt i oktober 1997 gjennomført prøvefiske i 65 innsjøer i Hordaland.
Innsjøene ligger i 17 av fylkets 34 kommuner og fordeler seg over det meste av fylket fra sør til nord og fra ytterst
ved kysten til høyfjellsinnsjøer i innlandet. De fleste innsjøene ligger i områder som er påvirket av forsuring og der
det er mistanke om forsuringsskadde fiskebestander. Noen av innsjøene er kalket og undersøkelsene skulle kartlegge
effekter av kalkingen.

16 % av bestandene i de undersøkte innsjøene var begrenset av forsuring alene, mens i 30 % av innsjøene var
gytemuligheter den begrensende faktoren. I 21 % av innsjøene var bestandene begrenset av dårlige gyteforhold og
forsuring i kombinasjon. Klimatiske faktorer var antatt å være begrensende i 10 % av innsjøene. I seks av innsjøene
(10 %) var det ingen abiotiske begrensninger.

Innsjøene ble garnfisket med fleromfars bunngarn, i 20 (31%) innsjøer ble det også fisket med flytegarn. All fisk
fanget i garnene ble gjort opp, lengdemålt og veid. For en del av fisken er alderen bestemt ved skjell- og
otolittavlesing, og veksten tilbakeregnet. I de fleste innsjøene ble gytebekkene elektrofisket og gyteforholdene til
innsjøene vurdert. Det ble tatt vann- og dyreplanktonprøver og målt siktedyp og temperatur. Innsjøene ble loddet opp
og det ble utarbeidet dybdekart.

Av de undersøkte innsjøene var 20 % (13 innsjøer) fisketomme , 51 % (32) hadde en tynn aurebestand, 22 % (14)
hadde middels tetthet og 8 % (5) tett bestand av aure.

Andelen fisketomme og tynne bestander er økende med økende høyde over havet, mens andelen bestander med
middels tette og tette fiskebestander er størst i lavlandet. Gyteforholdene så også ut til å være en viktig faktor for
statusen til aurebestanden. I innsjøer med gode gyteforhold var det høyere andel med middels tette og tette
fiskebestander enn i innsjøer med dårlige gyteforhold.

For hver enkelt innsjø er det gjort en vurdering av status for aurebestanden og en vurdering av hvilke faktorer som
er begrensende for den enkelte bestand. Dette er gjort for å klarlegge hvilke tiltak som eventuelt kan være nødvendig
å sette i verk for å trygge eksistensen til den enkelte fiskebestand. I de undersøkte innsjøene er det gjennomgående
tre faktorer som peker seg ut som potensielle årsaker til tynne/fraværende aurebestander, dette er: vannkvalitet,
gyteforhold og klimatiske forhold. I noen tilfeller vil bestanden også kunne være begrenset av flere av disse faktorene
samtidig.

De siste årene har det vært noen ekstreme klimatiske episoder som har betydning for vurdering av det materialet som
er innsamlet. Den ene typen hendelse er kraftige sjøsaltepisoder som fant sted i vintrene 1990, 1993 og i 1994.
Spesielt 1993 var ekstremt, og det ble observert fiskedød i flere vassdrag. I 1996 var vinteren svært nedbørfattig og
kald, noe som førte til at flere bekker enn normalt ble tørrlagt og frøs til i høyfjellet.

I en tett aurebestand vil ikke konsekvensene av en tapt årsklasse være særlig alvorlig. Tapte årsklasser i en på forhånd
tynn bestand vil derimot kunne få større konsekvenser. For det første vil bestanden fort bli svært tynn og
sannsynligheten for at bestanden skal dø ut pga. tilfeldigheter øke. Når en bestand blir svært tynn, vil det også være
fare for at den genetiske variasjonen blir redusert.

Strategien for å bevare en enkelt bestand må vurderes for den enkelte innsjø på bakgrunn av informasjon om
bestandens status og aldersfordeling, innsjøen og gytebekkenes vannkvalitet, gytemuligheter og innsjøens beliggenhet
med tanke på vinterklima og vekstsesong. Kalkingsmålet vil således kunne være annerledes for en høytliggende innsjø
enn for en innsjø i lavlandet og for innsjøer med ulike gyteforhold, selv om vannkvaliteten er den samme.
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SAMMENSTILLING

INNSJØENE

Det ble i løpet av perioden fra midten av juni til midt i oktober 1997 gjennomført prøvefiske i 65 innsjøer
i Hordaland. Innsjøene ligger i 17 av fylkets 34 kommuner (tabell 1). Størst var innsatsen i Vaksdal og Voss
kommuner der det ble prøvefisket i henholdsvis 10 og 12 innsjøer. Innsjøene fordeler seg over det meste av
fylket fra Sveio i sørvest til Voss i nordøst, fra ytterst ved kysten til høyfjellsinnsjøer i innlandet. De fleste
innsjøene ligger i områder som er påvirket av forsuring og der det er mistanke om at fiskebestandene kan
være forsuringsskadd.

FIGUR 1. Plassering av innsjøer prøvefisket i Hordaland sommeren/høsten 1997.
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TABELL 1. Oversikt over de 65 innsjøene som ble prøvefisket sommeren/høsten 1997 i regi av
Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland. Tabellen fortsetter på neste side.

Nr Kommune Innsjø UTM-
koord.

Kart-
blad

H.o.h.
 (m)

Areal
 (ha)

Maks.
dyp
(m)

Snitt-
dyp
(m)

Kalket
(periode-type)

Utsatt fisk
periode (antall)

1 Askøy Fjellvatnet KN 907 096 1115-1 53 9 33 10,5 siden 1993 villfisk 1993-94
2 Bergen Munkebotnsv. KN 977 043 1115-1 145 2 8 4,4 89 og 93-innsjø
3 Bergen Langavatnet KN 973 052 1115-1 126 4 8 3,7 i 1989- innsjø
4 Etne Djupavatnet LM 398 200 1214-2 678 48 35 12,0  siden 1989- innsjø siden 75 (~600)
5 Etne Mjåvatnet LM 404 192 1214-2 640 32 15 4,5 ovenforl.
6 Etne Høylandsvatnet LM 319 128 1214-2 657 27 17 6,0 siden 1991-innsjø siden 73 (~800)
7 Etne Ilsvatnet LM 350 126 1214-2 590 136 62 20,0 1990-innsjø siden 70 (~1000)
8 Etne Rullestadvatnet LM 550 405 1314-4 97 77 72 34,0 ja - innløp
9 Fitjar Furevatnet KM 928 434 1114-1 40 3 8,7 2,4

10 Fitjar Ivarsøyvatn
(Kvernavatnet)

KM 897 472 1114-1 22 5 16 5,9 92 el. 93 (~100)

11 Fusa Stemmetjørna LM 279 840 1215-1 515 4 9,5 3,2 ja
12 Jondal Stora Solbjørgv. LM 459 766 1315-3 923 29 57 14,0
13 Jondal Demmevatnet LM 465 772 1315-3 865 7 28 11,0
14 Kvam Raudbergvatnet LN 572 064 1315-4 980 9 9 3,4 mulig
15 Kvinnherad Bergsdalsvatnet LM 266 392 1214-1 420 7 19,5 6,0 nei 1993 (300)
16 Kvinnherad Skulevatnet LM 272 365 1214-1 258 7 22 6,0 nei ja
17 Kvinnherad Tveitebotnvatnet LM 264 365 1214-1 298 16 22 4,7 nei
18 Kvinnherad Bakkastølsvatnet LM 266 357 1214-1 195 8 4,7 0,8 nei
19 Kvinnherad Kringlevatnet LM 295 366 1214-1 290 7 13 4,8 nei trolig aure
20 Kvinnherad Holmedalsbotnv. LM 288 362 1214-1 286 6 13,5 6,0 nei
21 Kvinnherad Langlivatnet LM 295 375 1214-1 281 13 12,5 3,5 nei
22 Lindås Nysætrevatnet LN 165 426 1216-4 251 8 17,5 6,5 nei
23 Lindås Svartholsvatnet LN 167 415 1216-4 212 4 10,5 4,3 nei
24 Masfjorden Endeløysa LN 215 602 1216-4 700 4 20 7,1 nei
25 Masfjorden Litle Hummelv. LN 166 560 1216-4 195 9 22 11,0 nei
26 Odda "Vatn 1250" LM 722 396 1314-1 1250 16 14,5 6,5 ja ja
27 Odda Botnavatnet LM 725 435 1314-1 865 59 44 - ja
28 Odda Nyastølsvatnet LM697 426 1314-1 622 31 34 - ja
29 Odda Løyningsvatnet LM 679 431 1314-1 597 52 39 12,0 ovenforl.
30 Odda Øvre Orrevatnet LM 730 580 1315-2 1164 48 26 8,3 fra 1997
31 Odda Nedre Orrevatnet LM 730 568 1315-2 1111 23 33 11,2 ovenforl. fra 97 1988 (600 villf.)
32 Samnanger Kvanneviksvatn LM 265 954 1215-1 635 5 26 10,5 ja siden 1996
33 Sund Nyatrævatnet KM 848 818 1115-2 153 3 11 7,2 ja (drikkev)
34 Sund Grindavatnet KM 840 823 1115-2 140 3 18 7,3 ja (drikkev)
35 Sund Langvatnet KM 841 849 1115-2 69 12 21 7,5 ja
36 Sund Lauvvatnet KM 796 847 1115-3 6 19 24 9,6 ?
37 Sund Stovevatnet KM 790 850 1115-3 2 5 6 2,0
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TABELL 1 fortsetter. Oversikt over de 65 innsjøene som ble prøvefisket sommeren/høsten 1997 i regi av
Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland.

Nr Kommune Innsjø UTM-
koord.

Kart-
blad

H.o.h.
(m)

Areal
(ha)

Maks.
dyp
(m)

Snitt-
dyp
(m)

Kalket
(periode-type)

Utsatt fisk
periode (antall)

38 Sveio Lindslitjørna LM 005 095 1214-3 38 10 25 7,7
39 Sveio Rauneslitjørna LM 023 095 1214-3 33 6 15 5,0
40 Sveio Liervatnet LM 025 105 1214-3 31 125 48 13,0 siden 80-tallet
41 Vaksdal Brekkegråvatnet LN 305 155 1216-2 791 9 10,1 3,3 jevnlig
42 Vaksdal Øvre Leitevatnet LN 275 400 1216-4 111 4 19,5 7,9 mulig
43 Vaksdal Nedre Leitevatnet LN 273 396 1216-4 105 3 21 9,0
44 Vaksdal Eikemovatnet LN 268 408 1216-4 94 4 13 5,0
45 Vaksdal Fossdalsvatnet LN 214 131 1216-3 442 23 - ja
46 Vaksdal Øvre Kvanndalsv. LN 491 505 1316-4 803 29 38 16,6
47 Vaksdal Heim. Kvanndalsv. LN 479 495 1216-1 795 14 12,5 4,7
48 Vaksdal Øvre Øvsthustjørni LN 153 201 1216-3 380 2 8,6 2,9 1997 kalkgrus mulig
49 Vaksdal Ned. Øvsthustjørni LN 152 199 1216-3 378 1 5,2 1,9 ???
50 Vaksdal Tjørnadalsvatnet LN 313 148 1216-2 890 7 23 8,9
51 Voss Vetlevatnet LN 582 517 1316-4 897 8 11 4,7 97 innsjø+grus ja
52 Voss Grøndalsvatnet LN 573 518 1316-4 883 26 24 10,7 1997 innsjø
53 Voss Svartavatnet LN 563 523 1316-4 874 51 31 13,3
54 Voss Holmavatnet LN 593 530 1316-4 924 30 25 7,1 93 og 94 (5-600)
55 Voss Kringlevatn LN 601 542 1316-4 916 19 6 1,5
56 Voss Lars-Olavatnet LN 608 555 1316-4 899 21 17,5 4,6
57 Voss Skreiavatnet LN 588 412 1316-4 635 34 43 12,8 i 1991
58 Voss Nedre Horgavatnet LN 567 335 1316-3 1136 4 6,5 2,1 ovenforl.
59 Voss Vidvangevatnet LN 556 326 1316-3 1131 10 12,5 3,7 ovenforl.
60 Voss Øvre Kvanngrøv. LN 546 338 1316-3 1056 21 38 14,5 ovenforl. 1992, 96, 97
61 Voss Nedre Kvanngrøv. LN 545 348 1316-3 1032 7 11 4,4 ovenforl. 1992, 96, 97
62 Voss Kjeatjørni LN 690 163 1316-2 550 6 4,53 0,3 siden 1993 settef. og villf.
63 Ølen Auklandsvatnet LM 222 092 1214-2 369 12 8,2 3,1 innsjø
64 Ølen Børkjelivatnet LM 086 093 1214-3 490 3 8,2 2,5
65 Ølen Holmavatnet LM 087 087 1214-3 490 3 15 3,9 ??
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METODE

Garnfiske 
Prøvefisket ble gjennomført med seksjonerte fleromfarsgarn (oversiktsgarn). Hvert garn er 30 meter langt
og 1,5 m dypt, og er satt sammen av 12 like lange seksjoner med forskjellige maskevidder, tilfeldig plassert
i garnet. Maskeviddene som er benyttet er: 5,0 - 6,3 - 8,0 -10,0 - 12,5 - 16,0 - 19,5 - 24,0 - 29,0 - 35,0 - 43,0 -
og 55,0 mm. Innsjøene ble prøvefisket etter ett oppsett som hadde relativt høy innsats i det habitatet der en
forventer å finne mest fisk i innsjøer med tynne fiskebestander, men også andre habitat ble dekket inn (for
detaljert beskrivelse av prøvefiskeopplegget se Hellen m.fl. 1997).

Elektrofiske
I de fleste innsjøene ble potensielle gytebekker overfisket med elektrisk fiskeapparat, og gyteforholdene ble
vurdert. 

Fiskeoppgjøring
All fisk er lengdemålt til nærmeste mm fra snutespissen til ytterst på halefinnen når fisken ligger naturlig
utstrakt. Vekten er målt til nærmeste gram på elektronisk vekt. Kondisjonsfaktoren (K) er regnet ut etter
formelen K=(vekt i gram)*100/(lengde i cm)³. Kjøttfargen er inndelt i kategoriene hvit, lyserød og rød. Det
er og tatt mageprøver fra et utvalg av fiskene, prøvene er konservert på etanol, men ikke gjort opp.
Gjennomsnittlig lengde, vekt og kondisjon for fangsten i de enkelte innsjøene er oppgitt med standardavvik.

Aldersbestemming 
Til aldersfastsettelse er det brukt fiskeskjell og øresteiner (otolitter). I de innsjøer der det er satt ut fisk kan
det være problematisk å få en korrekt aldersfordeling. Utsatte fisker får ofte stoppsoner ved utsetting, og disse
sonene kan tolkes som en vintersesong, noe som vil føre til at fiskens alder blir angitt høyere enn den egentlig
er. Dette betyr at den presenterte aldersfordelingen for fisken som er fanget må leses med forbehold om at
alderen på en del av fiskene i innsjøer med settefisk kan være feilbestemt. Når alderen er oppgitt med (+)
etter, viser dette at fisken har startet på eller har gjennomført en vekstsesong mer enn alderen tilsier. Årlig
tilvekst er tilbakeregnet fra skjellmaterialet og er vist som ett gjennomsnitt for hele det bestemte materialet
i hver bestand.

Dyreplankton
I forbindelse med prøvefisket ble det også tatt planktonprøver og siktedyp i innsjøene. Antall vertikale
hovtrekk og fra hvilket dyp prøvene ble tatt er beskrevet for hver innsjø. Planktonhåven hadde håvdiameter
på 30 cm og maskevidde på 90 :m. Innholdet i prøvene ble artsbestemt og talt. Av noen utvalgte arter ble
opp til 20 individ lengdemålt. 

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i hver av innsjøene ved prøvefiske. Prøvene ble analysert av Chemlab Services as
og ble analysert for parametrene farge, surhet (pH), kalsium, alkalitet, total aluminium, reaktivt aluminium
og illabil aluminium, konduktivitet og TOC, innholdet av labil aluminium ble beregnet. I tillegg ble
vannkvaliteten i enkelte innløpsbekker analysert, disse vannprøvene ble analysert for parametrene surhet
(pH), farge og total aluminium. pH prøver innsamlet i forbindelse prøvefisket, i sommersesongen gir ofte
markert høyere verdier, enn det som kan måles om høsten i forbindelse store nedbørsmengder eller i
forbindelse med snøsmelting om våren. Fra de innsjøene det er kjente målinger fra tidligere, er derfor disse
oppgitt i samme tabell som vannkvalitetsmålingen utført i forbindelse med prøvefiske sommeren 1997. 
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TABELL 2. Oversikt over når innsjøene ble undersøkt (garn trukket), siktedyp (m), hvor mange garn som ble
satt, fangstinnsats (garn/hektar), hvilke lokaliteter (innløp- og/eller utløpsbekk) som ble elektrofisket i de 65
undersøkte innsjøene i Hordaland sommeren/høsten 1997. I noen innsjøer ble det ikke elektrofisket, i de
innsjøene hvor gytemulighetene likevel ble vurdert er dette avmerket under elektrofiske. Tabellen fortsetter
på neste side.

Nr Innsjø Areal
(ha)

Maks.
dyp (m)

Dato Sikte-
dyp (m)

Bunngarn Flytegarn
(antall 0-6 m)

Elektrofiske
Antall Garn/ha

1 Fjellvatnet 9 33 19.06.97 5 5 0,89 0 utl, nedf. vand.hind
2 Munkebotnsv. 2 8 19.09.97 3,5 5 4,00 0 innløp
3 Langavatnet 4 8 18.09.97 3,5 5 2,00 0 innløp
4 Djupavatnet 48 35 03.07.97 14,7 8 0,23 1 2 innløp, utløp
5 Mjåvatnet 32 15 04.07.97 13,5 7 0,31 1 2 innløp, utløp
6 Høylandsvatnet 27 17 05.07.97 13,2 7 0,37 1 utløp
7 Ilsvatnet 136 62 06.09.97 10,3 10 0,12 1 gytem. vurd.
8 Rullestadvatnet 77 72 10.07.97 13,4 7 0,13 1 5 innløp
9 Furevatnet 3 9 17.06.97 8 5 2,67 0 utløp

10 Ivarsøyvatn 5 16 18.06.97 9,5 5 1,60 0 utløp
11 Stemmetjørna 4 10 09.07.97 9,5 5 2,00 0 utløp
12 Stora Solbjørgv. 29 57 22.07.97 9,5 9 0,31 1 utløp
13 Demmevatnet 7 28 23.07.97 11 5 1,14 0 hovedinnløp
14 Raudbergvatnet 9 9 14.10.97 >9 4 0,89 0 utløp
15 Bergsdalsvatnet 7 20 20.07.97 10,5 4 0,57 0 innløp, utløp
16 Skulevatnet 7 22 25.07.97 10,3 5 0,71 0 1 innløp, utløp
17 Tveitebotnvatnet 16 22 21.07.97 8,5 5 0,50 0 2 innløp, utløp
18 Bakkastølsvatnet 8 5 18.07.97 4,7 2 0,25 0 to innløp, utløp
19 Kringlevatnet 7 13 23.07.97 8,3 4 0,57 0 uløp vurdert
20 Holmedalsbotnv. 6 14 25.07.97 6,5 4 0,67 0 1 innløp, utløp
21 Langlivatnet 13 13 23.07.97 6,3 8 0,62 0 innløp, utløp
22 Nysætrevatnet 8 18 26.06.97 8,5 5 1,00 0 innløp
23 Svartholsvatnet 4 11 27.06.97 9,5 5 2,00 0 innløp
24 Endeløysa 4 20 01.07.97 11 5 2,00 0 utløp
25 Litle Hummelv. 9 22 03.07.97 11,5 5 0,89 0 utløp
26 "Vatn 1250" 16 15 14.08.97 14,5 7 0,63 1 utløp
27 Botnavatnet 59 44 25.07.97 16,5 7 0,17 1 1 innløp
28 Nyastølsvatnet 31 34 24.07.97 18 7 0,32 1 gytef. vurd.
29 Løyningsvatnet 52 39 23.07.97 18 7 0,19 1 innløp
30 Øvre Orrevatnet 48 26 16.08.97 18 7 0,21 1 1 innløp
31 Nedre Orrevatnet 23 33 14.08.97 18 7 0,43 1 2 innløp, utløp
32 Kvanneviksvatn 5 26 09.07.97 15 5 1,60 0 nei-høy vannf.
33 Nyatrævatnet 3 11 30.06.97 7 5 2,67 0 gytem.
34 Grindavatnet 3 18 29.06.97 4 5 2,67 0 innløp
35 Langvatnet 12 21 28.06.97 6 7 0,83 0 utløp
36 Lauvvatnet 19 24 19.06.97 5,5 7 0,53 1 innløp, utløp
37 Stovevatnet 5 6 19.06.97 5,5 5 1,60 0 innløp, utløp
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TABELL 2 fortsetter. Oversikt over når innsjøene ble undersøkt (garn trukket), siktedyp (m), hvor mange
garn som ble satt, fangstinnsats (garn/hektar), hvilke lokaliteter (innløp- og/eller utløpsbekk) som ble
elektrofisket i de 65 undersøkte innsjøene i Hordaland sommeren/høsten 1997. I noen innsjøer ble det ikke
elektrofisket, i de innsjøene hvor gytemulighetene likevel ble vurdert er dette avmerket under elektrofiske.

Nr Innsjø Areal
(ha)

Maks.
dyp (m)

Dato Sikte-
dyp (m)

Bunngarn Flytegarn
(antall 0-6 m)

Elektrofiske
Antall Garn/ha

38 Lindslitjørna 10 25 19.06.97 5,5 8 1,60 0 utløp
39 Rauneslitjørna 6 15 27.06.97 3,4 8 0,80 0 utløp
40 Liervatnet 125 48 26.06.97 2,6 8 1,33 1 4 innløp
41 Brekkegråvatnet 9 10,1 24.06.97 5,5 16 0,13 0 utløp
42 Øvre Leitevatnet 4 19,5 06.08.97 >10 8 0,89 0 utløp
43 Nedre Leitevatnet 3 21 21.08.97 10 8 2,00 0 innløp
44 Eikemovatnet 4 13 21.08.97 11 8 2,67 0 utløp
45 Fossdalsvatnet 23 - 20.08.97 6,5 8 2,00 0 innløp
46 Øvre Kvanndalsv. 29 38 11.08.97 7 8 0,35 1 innløp
47 Heim Kvanndalsv. 14 12,5 08.08.97 11 10 0,34 0 innløp
48 Øvre

Øvsthustjørni
2 8,6 07.08.97 10,5 8 0,57 0 utløp

49 Nedre
Øvsthustjørni

1 5,2 30.07.97 4,5 5 2,50 0 innløp

50 Tjørnadalsvatnet 7 23 30.07.97 4,5 3 3,00 0 utløp
51 Vetlevatnet 8 11 05.08.97 8,5 8 1,14 0 2 innløp, utløp
52 Grøndalsvatnet 26 24 04.08.97 6 8 1,00 1 innløp, utløp
53 Svartavatnet 51 31 02.08.97 10,1 10 0,38 1 innløp
54 Holmavatnet 30 25 03.08.97 10,4 10 0,20 0 2 innløp, utløp
55 Kringlevatn 19 6 05.08.97 11,6 8 0,27 0 2 innløp, utløp
56 Lars-Olavatnet 21 17,5 03.09.97 >6 9 0,47 0 2 innløp, utløp
57 Skreiavatnet 34 43 04.09.97 8 8 0,38 1 5 innløp
58 Nedre Horgavatnet 4 6,5 20.08.97 13,5 10 0,29 0 innløp, utløp
59 Vidvangevatnet 10 12,5 02.09.97 6,5 8 2,00 0 innløp, utløp
60 Øvre Kvanngrøv. 21 38 02.09.97 >12 8 0,80 1 innløp
61 Nedre Kvanngrøv. 7 11 03.09.97 13,5 10 0,48 0 innløp
62 Kjeatjørni 6 4,53 03.09.97 >11 8 1,14 0 innløp, utløp
63 Auklandsvatnet 12 8,2 10.09.97 2,3 8 1,33 1 innløp, utløp
64 Børkjelivatnet 3 8,2 21.07.97 5,3 8 0,67 0 utløp
65 Holmavatnet 3 15 12.07.97 >8,2 8 2,67 0 gytem.
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RESULTATER

DYREPLANKTON

Sammensetningen av dyreplankton er en god indikator på forekomst og tetthet av fisk, samtidig som
dyreplankton er blant de viktigste næringsemnene for fisk. I tillegg vil vannkvaliteten kunne påvirke
sammensetningen av dyreplankton i innsjøene, på bakgrunn av at dyrene har noe forskjellig
preferanseområde med hensyn til for eksempel forsuring. 

Forekomst av dyreplanktonarter i Hordaland
En gjennomgang av forekomst av dyreplankton i 87 undersøkte innsjøer i Hordaland i 1997, viste at
vannloppen Bosmina longispina var den vanligste og forekommer i hele 92% av innsjøene. Hjuldyret
Kellicottia longispina var den nest hyppigst forekommende, mens hoppekrepsen Cyclops scutifer var nummer
tre med forekomst i 85% av de undersøkte innsjøene (figur 2). 

FIGUR 2. Prosentvis forekomst av de vanligste
dyreplanktonartene i 87 undersøkte innsjøer i
Hordaland 1997

Av de 26 påviste vannloppeartene, var det bare fem arter som forekom i mer enn 20% av innsjøene.
Tilsvarende var det bare tre av de 12 påviste hoppekreps-artene som forekom i mer enn 20% av innsjøene,
mens det bare var fem av de 20 hjuldyrartene som forekom i 20% eller mer av innsjøene. 

FIGUR 3. Fordeling av prosentvis forekomst av
de 26  vannloppeartene, 12 hoppekrepsartene og
20 hjuldyrartene som ble påvist i 87 undersøkte
innsjøer i Hordaland 1997
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Dyreplankton som indikator på fiskesamfunn
Allerede tidlig på 60-tallet ble det utviklet en modell for sammenhengen mellom sammensetning og struktur
i dyreplanktonsystem og forekomst av fisk. Hrbácek (1962) undersøkte sammensetning, størrelse og
sesongutvikling i dyreplankton i fiskedammer med svært varierende fisketettheter, og fant  at de største
vannloppene av slekten Daphnia var der det var minst tetthet av fisk, mens de minste artene var der det var
mest fisk. Daphnia longispina forekom i de dammene med ned mot de laveste tetthetene av fisk. I dammene
med mest fisk var det Bosmina longirostris med gjennomsnittsstørrelser på kun 0,3 mm som dominerte.  

Nilsson & Pejler (1973) undersøkte sammenhengen mellom fiskefauna og dyreplankton i en serie store
innsjøer i nord Sverige, innsjøer som lå 1325 moh til under 300 moh, og som var fra hele 160 km2 til under
2 km2. De delte innsjøene opp i seks kategorier ut fra innhold og sammensetning av fisk: 
1) Fisketomme sjøer (11 stk), 2) Ørret-sjøer (10 stk), 3) Røye-sjøer (5 stk), 4) Røye- og ørret-sjøer (24 stk),
5) Røye-, ørret- og sik-sjøer (5 stk) og 6) Sik-sjøer (10 stk)

De fant at Cyclops scutifer og Bosmina coregoni forekom i alle typene av innsjøer, mens Daphnia longsipina
bare forekom i fisketomme sjøer og ørretsjøer, og i sjøer med nylig utsatte og tynne bestander av røye.
Daphnia galeata ble hovedsakelig funnet i ørret-røye-sjøer. Videre ble den mindre Daphnia cristata funnet
i ni av sik-sjøene og en av røye-ørret-sjøene, og ikke i de andre. De små artene Ceriodaphnia quadrangula
og Bosmina longirostris ble bare funnet i sik-sjøene, mens de større hoppekrepsene Heterocope saliens ble
funnet i 6 ørret-sjøer og 17 røye-ørret-sjøer, mens den noe mindre Heterocope appendiculata bare ble funnet
i 8 sik-sjøer

Sammenhengen mellom tetthet av fisk og forekomst av dyreplankton er noe mer komplisert enn en direkte
beite-effekt. Det finnes en del “indirekte” effekter som også kan bidra til å forklare dette bildet. Både
konkurranse mellom dyreplanktonartene (Brooks & Dodson 1965) og det forhold at forekomst av fisk også
beiter ned evertebrater som ellers ville spist de minste formene i dyreplanktonet. Dette medfører en dynamisk
balanse mellom systemer dominert av fisk, der dyreplanktonets størrelse oppad er begrenset (vær liten for
å ikke bli spist), og systemer dominert av evertebratpredatorer, der dyreplanktonets nedre størrelse er
avgjørende (vær stor for å ikke bli spist). Denne forståelsen er i hovedsak utviklet av Zaret (1980).

Dyreplankton som fiskemat
I våre innsjøer utgjør Daphnia longispina og Daphnia galeata sammen med Bythotrephes longimanus den
viktigste føden for fisk som beiter i de åpne vannmassene der disse artene forekommer. Både røye og aure
spiser dyreplankton, både i de åpne vannmassene og i strandsonen. Den mest attraktive vannloppen er
rovarten Bythotrephes longimanus som med en individuell tørrvekt på 100 til 200 µg har 15 - 30 ganger
større næringsverdi enn de algebeitende vannloppene av slekten Daphnia (tørrvekt på 3-15 µg). Fiskens
preferanse for de store byttedyrene gjør at disse er særlig utsatt for nedbeiting.

Det er derfor ikke uvanlig at en finner B. longimanus som det dominerende byttet i auremager i innsjøer der
tettheten er så lav at arten ikke blir påvist ved standard planktonundersøkelser (Schartau m.fl. 1997).
Preferansen for denne arten gjør også at forekomsten er en indikator på tettheten av fisk. Der det er mye fisk
forventer en ikke å finne B. longimanus i planktonprøver, mens der fisketettheten er middels eller lav bør
arten kunne forekomme i planktonprøvene.
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Polyphemus pediculus er en annen rovform av vannlopper som har en kroppsvekt på 10 -20% av
kroppsvekten til B. longimanus. Denne arten holder seg vanligvis i strandsonen og blir relativt sjelden
registrert i de åpne vassmassene, men der den forekommer pelagisk kan den likevel være et ettertrakta
byttedyr.  

Forekomsten av de ulike dyreplanktonartene varierer gjennom sesongen. Vanligvis dominerer de små
algespiserne som Bosmina longispina tidlig på sommeren, mens Daphnia galeata og Daphnia longispina
kommer noe seinere. Bythotrephes longimanus øker i antall fra midt i juli til en topp i august. Fiskens
næringsvalg og habitatvalg reflekterer forekomsten av ulike byttedyr, og om våren holder fisken seg langs
bunnen og beiter på fjærmygglarver, fjærmyggpupper og andre insektlarver. I mai- juni begynner så både
aure og røye å beite i de åpne vannmassene, først gjerne på klekkende insekt og utover sommeren i økende
grad på dyreplankton. Forekomsten av dyreplankton er normalt størst i juli i lavlandet og i august i de større
innsjøene og høyere opp.

Dyreplankton som indikator på vannkvalitet
Mengde og forekomst av algebeitende dyreplankton er avhengig av tilgang på både alger og vannkvalitet.
Produksjonen av alger er i de fleste innsjøer avgrenset av tilgang på fosfor og lys. Vannloppene av slekten
Daphnia er de mest effektive algebeiterene og er svært viktige i næringsomsettingen i innsjøer. De er normalt
konkurransesterke i forhold til andre algespisere, men de er også følsomme for surt, kalsiumfattig vann og
metallforurensing. Der det er svært lite kalsium eller surt vann er det gjerne Bosmina longispina og
Holopedium gibberum som er de dominerende algespisende vannloppene (Hessen m.fl. 1995). Disse artene
er mindre attraktive for fisk fordi de er små eller lite synlige. Store individer av Holopedium gibberum kan
til en viss grad bli spist dersom tilbudet av plankton ellers er dårlig i insjøen.

Resultatene fra Hordaland viser at de aller fleste av de vanlig forekommende dyreplanktonartene har en god
toleranse for varierende vannkvalitet, men Bythotrephes longimanus synes å forkomme i innsjøer med
kalsiumverdier over 0,75 mg Ca/l. Det samme gjelder for Daphnia galeata, mens D.longispina i større grad
også forekommer i innsjøer med lavere innhold av kalsium. Ingen av de nevnte tre artene av vannlopper ser
ut til å trives i innsjøer med pH-verdier særlig under 5.5, men det er heller ikke mer enn 20% av de
undersøkte innsjøene som omfatter dette nivået ved undersøkelsestidspunktet. 
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FISK

AURE

Undersøkelsene har to ulike hensikter. I de fleste innsjøene er utgangspunktet for undersøkelsene er mistanke
om forsuringsskader og dermed kartlegge om det er behov for kalking. En del av innsjøene er allerede kalket
og undersøkelsen ble gjennomført for å kartlegge om effektene av kalking. Bestandene har svært varierende
livsbetingelser. Kystnære bestander har lange vekstsesonger, og faren for frost i gyteområdene vinterstid er
små. Fiskebestander i høyfjellsinnsjøer på Vestlandet har derimot ofte svært kort vekstsesong, og i år med
lite vinternedbør og kalde perioder vil gyteområdene til høytliggende innsjøer være utsatt for tørrlegging og
frost.

Av de undersøkte innsjøene var, 20 % fisketomme, 50 % hadde en tynn aurebestand, 22 % hadde middels
tetthet og 8 % tett bestand av aure (figur 4). 

FIGUR 4. Antall av de undersøkte innsjøene som var
fisketomme, hadde tynn, middels tett eller tett aurebestand.

Andelen fisketomme bestander er økende med økende høyde over havet, det samme er tilfelle for andelen
av tynne bestander (figur 5). For bestander med middels bestandstetthet er fordelingen motsatt, med høyest
andel i lavereliggende innsjøer. Det er også flere tette aurebestandene i lavlandsinnsjøene (tabell 3).

FIGUR 5. Andel av de undersøkte innsjøene med ulik bestandstatus ved varierende høyde over havet
(venstre) og ved ulike gyteforhold (høyre). En innsjø hvor det bare ble fisket med fire garn og ikke fanget fisk
er utelatt fra figurene.
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Sammenhengen mellom gyteforholdene og bestandstatus viser at bestander som er vurdert til å ha middels
tett eller tett aurebestand, i all vesentlig grad bare finnes i lokaliteter med brukbare eller gode gyteforhold
(figur 5).

Dårlige gyteforhold har ingen sammenheng med økende høyde over havet, tvert i mot ser det ut til at det blir
bedre gyteforhold med økende høyde over havet (figur 6). Gyteforhold og høyde over havet ser derfor ut til
å være to uavhengige faktorer som begge har betydning for bestandstettheten.

FIGUR 6. Andelen av innsjøer med ulike kategorier av
gyteforhold satt opp mot høyde over havet.

Forholdet mellom laveste målte pH og bestandstatus når en ser bort fra innsjøer med ph under 5,0, som det
bare var seks av, er det tendenser til flere fisketomme innsjøer og flere tynne bestander med redusert pH
(figur 7). Alle de undersøkte innsjøene ligger i områder der en visste at vannkvaliteten var tidvis eller stabilt
sur, slik at lavest målte pH-verdi ikke trenger å representere den laveste pH verdien som faktisk har vært i
innsjøen. Blandt innsjøene med pH under 5,0 er det fire innsjøer som ikke er kalket eller hvor det ikke er satt
ut fisk, det er Munkebotnsvatnet, Langavatnet, Lindslitjørna og Rauneslitjørna, de tre førstnevnte har en
middels tett aurebestand mens den siste har en tynn bestand. Alle disse fire innsjøene har stabilt lave pH
verdier, men har brukbare eller gode gyteforhold, ligger i lavlandet og har relativt høyt humusinnhold. De
to andre innsjøene (Høylandsvatnet og Fjellvatnet) hvor det er målt pH-verdier under 5,0 har ikke gyteforhold
og fiskebestanden er opprettholdt ved utsettinger, Høylandsvatnet er i tillegg kalket og har nå en høyere pH.

FIGUR 7. Andel av de undersøkte innsjøene med ulik
bestandstatus i forhold til den laveste pH-verdien som er
målt i innsjøen. En lokalitet hvor det bare ble fisket med
fire garn og samtidig ikke fanget fisk er utelatt fra
figuren. 

TABELL 3. Oversikt over når innsjøene ble undersøkt,
total fangst av aure, total fangst i bunngarnenen fangst
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per bunngarnnatt, antall tomme bunngarn, fangstinnsats per hektar, fangst per flytegarn, K-faktor og
gjennomsnittlig vekt for auren fanget i innsjøene. Tabellen fortsetter på neste side.

Nr Innsjø Dato Total
fangst

Bunngarn Flytegarn K-
faktor

Snitt
vekt

(gram)Total
fangst

Fangst/
garn

Antall
tomme garn

Garn./ha Fangst/
garn

1 Fjellvatnet 19.06.97 9 9 1,1 - 0,89 1,00 305
2 Munkebotnsv. 19.09.97 39 39 4,9 2 4,00 1,04 25
3 Langavatnet 18.09.97 39 39 4,9 0 2,00 0,94 19
4 Djupavatnet 03.07.97 10 10 0,9 6 0,23 0 0,92 96
5 Mjåvatnet 04.07.97 48 48 4,8 - 0,31 0 0,90 73
6 Høylandsvatnet 05.07.97 20 20 2,0 - 0,37 0 0,88 107
7 Ilsvatnet 06.09.97 17 17 1,1 - 0,12 0 1,03 70
8 Rullestadvatnet 10.07.97 72 72 7,2 0 0,13 0 1,08 51
9 Furevatnet 17.06.97 0 0 0,0 8 2,67

10 Ivarsøyvatn 18.06.97 7 7 0,9 6 1,60 1,07 273
11 Stemmetjørna 09.07.97 8 8 1,0 2 2,00 1,03 332
12 Stora Solbjørgv. 22.07.97 0 0 0,0 9 0,31 0
13 Demmevatnet 23.07.97 0 0 0,0 8 1,14
14 Raudbergvatnet 14.10.97 10 10 1,3 3 0,89 0,98 217
15 Bergsdalsvatnet 20.07.97 0 0 0,0 4 0,57
16 Skulevatnet 25.07.97 17 17 3,4 1 0,71 1,03 194
17 Tveitebotnvatnet 21.07.97 27 27 3,4 1 0,50 1,10 86
18 Bakkastølsvatnet 18.07.97 29 29 14,5 0 0,25 1,16 111
19 Kringlevatnet 23.07.97 9 9 2,3 0 0,57 1,16 143
20 Holmedalsbotnv. 25.07.97 45 45 11,3 0 0,67 1,07 48
21 Langlivatnet 23.07.97 118 118 14,8 0 0,62 1,08 60
22 Nysætrevatnet 26.06.97 16 16 2,0 3 1,00 0 1,20 231
23 Svartholsvatnet 27.06.97 47 47 5,9 0 2,00 0,97 82
24 Endeløysa 01.07.97 1 1 0,1 7 2,00 371
25 Litle Hummelv. 03.07.97 0 0 0,0 8 0,89
26 "Vatn 1250" 14.08.97 2 2 0,2 8 0,63 0 485
27 Botnavatnet 25.07.97 77 72 7,2 0 0,17 5 0,84 72
28 Nyastølsvatnet 24.07.97 91 85 8,5 0 0,32 6 0,94 49
29 Løyningsvatnet 23.07.97 40 40 4,0 2 0,19 0 0,90 44
30 Øvre Orrevatnet 16.08.97 0 0 0,0 10 0,21 0
31 Nedre Orrevatnet 14.08.97 0 0 0,0 10 0,43 0
32 Kvanneviksvatn 09.07.97 27 27 3,4 1 1,60 1,00 271
33 Nyatrævatnet 30.06.97 0 0 0,0 8 2,67
34 Grindavatnet 29.06.97 0 0 0,0 8 2,67
35 Langvatnet 28.06.97 39 39 3,9 1 0,83 0,87 68
36 Lauvvatnet 19.06.97 3 3 0,3 - 0,53 0 - 212
37 Stovevatnet 19.06.97 2 2 0,3 6 1,60 88

TABELL 3 fortsetter. Oversikt over når innsjøene ble undersøkt, total fangst av aure, total fangst i
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bunngarnenen fangst per bunngarnnatt, antall tomme bunngarn, fangstinnsats per hektar, fangst per
flytegarn, K-faktor og gjennomsnittlig vekt for auren fanget i innsjøene.

Nr Innsjø Dato Total
fangst

Bunngarn Flytegarn K-
faktor

Snitt
vekt

(gram)Total
fangst

Fangst/
garn

Antall
tomme garn

Garn./ha Fangst/
garn

38 Lindslitjørna 19.06.97 45 45 5,6 1 0,80 1,04 102
39 Rauneslitjørna 27.06.97 18 18 2,3 - 1,33 1,03 171
40 Liervatnet 26.06.97 13 13 0,8 9 0,13 0 0,97 106
41 Brekkegråvatnet 24.06.97 9 9 1,1 4 0,89 1,14 150
42 Øvre Leitevatnet 06.08.97 30 30 3,8 2 2,00 0,98 75
43 Nedre Leitevatnet 21.08.97 57 57 7,1 0 2,67 0,94 72
44 Eikemovatnet 21.08.97 14 14 1,8 4 2,00 1,17 131
45 Fossdalsvatnet 20.08.97 31 31 3,9 2 0,35 1,00 83
46 Øvre Kvanndalsv. 11.08.97 5 5 0,5 5 0,34 0 0,80 213
47 Heim. Kvanndalsv. 08.08.97 21 21 2,6 2 0,57 0,97 158
48 Øvre Øvsthustjørni 07.08.97 7 7 1,4 1 2,50 1,04 287
49 Ned Øvsthustjørni 30.07.97 5 5 1,7 0 3,00 1,10 304
50 Tjørnadalsvatnet 30.07.97 0 0 0,0 8 1,14
51 Vetlevatnet 05.08.97 0 0 0,0 8 1,00
52 Grøndalsvatnet 04.08.97 4 4 0,4 - 0,38 0 0,98 244
53 Svartavatnet 02.08.97 21 21 2,1 2 0,20 0 0,98 167
54 Holmavatnet 03.08.97 4 4 0,5 4 0,27 0,98 161
55 Kringlevatn 05.08.97 42 42 4,7 1 0,47 1,01 194
56 Lars-Olavatnet 03.09.97 16 16 2,0 0 0,38 1,00 207
57 Skreiavatnet 04.09.97 40 39 3,9 2 0,29 1 1,15 87
58 Nedre Horgavatnet 20.08.97 3 3 0,4 5 2,00 1,15 349
59 Vidvangevatnet 02.09.97 0 0 0,0 8 0,80
60 Øvre Kvanngrøv. 02.09.97 17 17 1,7 3 0,48 0 1,11 273
61 Nedre Kvanngrøv. 03.09.97 7 7 0,9 3 1,14 1,13 264
62 Kjeatjørni 03.09.97 17 17 2,1 4 1,33 1,06 180
63 Auklandsvatnet 10.09.97 24 19 2,4 0 0,67 5 1,05 280
64 Børkjelivatnet 21.07.97 0 0 0,0 8 2,67
65 Holmavatnet 12.07.97 0 0 0,0 8 2,67

RØYE

Det ble fanget røye i seks innsjøer: Kringlevatnet, Holmedalsbotnvatnet, Langlivatnet (Kvinnherad),
Lauvvatnet (Sund), Rauneslitjørna og Liervatnet (Sveio). Alle innsjøene ligger under 300 m.o.h. I
Holmedalsbotnvatnet er bestanden overtett, og i Liervatnet middels tett, i de fire andre innsjøen er det
fåtallige røyebestander. Det ble ikke foretatt en vurdering av gyteforholdene til røyen, slik at det er vanskelig
å vurdere hvilke faktorer som er begrensende for røyebestandene.

VURDERING
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Bestandstetthet
Bestandens status er vurdert ut i fra antall fisk fanget per garn, vekstmønster til fisken og
artssammensetningen av dyreplanktonsamfunnet og lengdefordelingen av enkelte dyreplanktonarter. En grov
inndeling er følgende: fisketom: 0 fisk, tynn (fåtallig): 0-3,5 fisk/bunngarn, middels tett: 3,5-6 fisk/bunngarn
og tett: >7 fisk/bunngarn (figur 8). Avvik fra denne inndelingen kan være basert på dyreplanktonsamfunnet
og/eller fangst på flytegarn. Å vurdere bestandstatus ut fra fangst per garn er en tilnærming som medfører
en del usikkerhet. Fangsten i garnene vil være avhengig av tid på året det blir fisket, innsjøens høyde over
havet og de klimatiske forhold. Fiskens fangbarhet, som er relatert til fiskens aktivitet vil være avhengig av
temperaturen i vannmassene, hvilke byttedyr som er tilgjengelig og hvor i vannmassene byttedyrene fordeler
seg. Videre kan fangstene være avhengig av vær- og lysforhold ved prøvefiske. Også hvilket dyp garnene
blir satt på og garnenes plassering kan ha betydning for hvor godt garnene fanger.

I en innsjø ble det bare fisket med fire garn (Bergsdalsvatnet) uten at det ble fanget fisk. Sannsynligheten for
å få fisketomme garn i innsjøer med tynne fiskebestander er stor, derfor er det mulig det er en fiskebestand
i denne innsjøen. En sammenheng mellom andelen fisketomme garn i innsjøer med aurebestand og den
gjennomsnittlige fangsten per garn er vist i figur 8. Figuren viser at selv i bestander hvor den
gjennomsnittlige fangsten var opp mot to fisk per garn er sannsynligheten relativt stor for at en nokså stor
andel av garnene skal være fisketomme. I det mest ekstreme tilfelle var åtte av åtte garn tomme selv om det
senere er blitt tatt fisk i innsjøen. Det vil derfor være svært vanskelig å si noe sikkert både om
bestandstettheten og alderssammensetningen i bestander hvor fangstinnsatsen er lav.

Fangbarheten til fisk i bestander med mye og lite fisk er heller ikke lik. I tette bestander kan fisken ofte være
mindre aktiv enn i bestander med lav tetthet, fiskens fangbarhet kan derfor være lavere i tette bestander enn
i tynne bestander (Borgstrøm 1995).

En bestand som er tett trenger ikke nødvendigvis å være overtallig, dette avhenger av næringstilgangen til
fisken i innsjøen. Det kan og tenkes at en tynn bestand i enkeltår, med svært dårlig næringstilgang, kan være
overtallig, mens den ikke trenger være det i år med god næringstilgang.

FIGUR 8. Fangst per garn i forhold til fangstinnsatsen/ha (Venstre). Andelen tomme garn mot
gjennomsnittlig fangst per garnnatt i innsjøer med en aurebestand (Høyre).
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Vekst/kondisjon
Veksten hos aure er hovedsakelig avhengig av to faktorer, temperatur og næringstilgang. Normalt vil auren
ikke vokse i lengde når temperaturen i vannet synker under fire grader, mens den har maksimal vekst når
temperaturen er 12-13 /C, røyen har noe lavere optimalveksttemperatur. I høyfjellet vil antall dager med
temperatur over 4 /C være færre enn i lavlandet, det samme er tilfelle for antall dager med optimal
veksttemperatur. I høyfjellet er de fleste vann nokså næringsfattige sammenlignet med lavlandsinnsjøer,
næringstilgangen er derfor ofte lavere i høyfjellet enn i lavlandet. Resultatet er at veksten hos fisk i lavlandet
normalt er bedre enn for fisk i høyfjellet de første årene før kjønnsmodning. Normal tilvekst i lavlandet vil
ofte være ca. fem cm per år, og kan i enkelttilfeller nærme seg 10 cm per år. I høyfjellet vil tilvekst opp mot
fire cm per år være bra.

Kondisjonen til fisken beskriver forholdet mellom fiskens lengde og vekt. Normal kondisjon for aure vil ligge
rundt 1,0 ± 0,1. Fiskens kondisjon kan variere relativt mye, fra år til år og gjennom sesongen, og er derfor
ikke noe godt mål på tilstanden i bestanden, med mindre kondisjonsfaktoren avviker vesentlig fra det
normale. Røyen har normalt litt lavere kondisjonsfaktor enn auren.

Diskusjon
For hver enkelt innsjø er det gjort en vurdering av status for aurebestanden. 20 % av innsjøene er høyst
sannsynlig fisketomme og følgelig kan ikke bestandene i disse innsjøene reddes. 50 % av de undersøkte
innsjøene hadde en tynn bestand av aure og behovet for tiltak for å sikre bestanden vil være størst i disse
innsjøen . I 30 % av innsjøene var bestanden middels tett eller tett og det er foreløpig ikke nødvendig med
tiltak for å sikre eksistensen til disse bestandene. 

I tillegg til kartlegging av bestandsstatus ble det gjort en vurdering av hvilke faktorer som er begrensende
for den enkelte bestand. Dette er gjort for å klarlegge hvilke tiltak som eventuelt kan være nødvendig å sette
i verk for å trygge eksistensen til den enkelte fiskebestand. I de undersøkte innsjøen er det gjennomgående
tre faktorer som peker seg ut som potensielle årsaker til problemene for aurebestandene, dette er: dårlig
vannkvalitet, gyteforhold og klimatiske forhold. I noen tilfeller vil bestanden også kunne være begrenset av
flere av disse faktorene samtidig.

I de innsjøene aurebestanden utelukkende er negativt påvirket av forsuring, er enten pH svært lav eller det
er en kombinasjon av lav pH og høyt innhold av labil aluminium (over 40 :g Al/l). Surheten i en innsjø kan
variere mye både innen et år og mellom år, ofte vil pH være lav om høsten i perioder med mye nedbør og om
våren ved nedbør og snøsmelting. I noen innsjøer er det utført relativt få pH-målinger, og ikke alltid i de
periodene det er forventet at situasjonen er dårligst. I disse innsjøen kan det ut fra målingen(e) se ut til å være
relativt god vannkvalitet, men det er sannsynlig at det tidvis kan være vesentlig dårligere vannkvalitet.
Vannkvaliteten kan også variere mellom innløpsbekker til en innsjø. I de tilfellene hvor gyteforholdene er
gode i en tilløpsbekk hvor det er lav pH, kan bestanden være skadelidende selv om vannkvaliteten i en annen
tilløpsbekk er god, dersom denne bekken mangler gyteforhold.

I 28 % av de undersøkte innsjøene ble gyteforholdene karakterisert til å være dårlige. Aurebestander i
innsjøer med dårlige gyteforhold har fra naturens side en naturlig begrensning, og en skal ikke forvente at
aurebestanden i en innsjø med dårlige gyteforhold i utgangspunktet skal ha en god eller tett aurebestand.

I en del bestander kan klimatiske forhold være begrensende på reproduksjonen i en aurebestand.
Klimaeffekten kan deles inn i to: mulighetene for voksen fisk til å kjønnsmodne og faren for økt dødelighet
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for rogn /yngel på gytebekken. Ut fra andre undersøkelser kan det se ut som at fisk i høytliggende innsjøer
enkelte år ikke får lang nok vekstsesong til at fisken klarer å gjennomføre kjønnsmodning (Fjellheim &
Raddum 1994). I innsjøer i høyereliggende strøk er og faren for dødelighet av rogn stor. Om vinteren
kommer nedbøren ofte som snø, og tilsiget til elvene er minimalt. I flere tilfeller vi gytebekkene tørke opp
og i noen tilfeller fryse til slik at telen går ned i elvebunnen. Aureegg kan overleve en god stund over
vannspeilet dersom de er omgitt av fuktig damp, men dersom de tørker ut eller fryser vil de ikke kunne
overleve. Også yngel som oppholder seg på bekken vil stryke med dersom elven tørrlegges helt. I så tilfelle
kan flere årsklasser bli radert ut utelukkende pga. strenge vintrer. I enkelte bekker i høyfjellet vil også
vanntemperaturen være så lav at yngelen først kommer opp av grusen langt ut på høsten (se nr 27
Botnavatnet), hvis den i det hele tatt kommer opp. Yngel som er klekt så seint på året har liten anledning til
å bygge opp fettreserver nok før vinteren og vil være utsatt for stor dødelighet. 

I en tett aurebestand vil ikke konsekvensene av en tapt årsklasse være særlig alvorlig. Tapte årsklasser i en
på forhånd tynn bestand vil derimot kunne få større konsekvenser. For det første vil bestanden bli ytterligere
redusert og sannsynligheten for at bestanden skal dø ut pga. tilfeldigheter er økende. Når en bestand blir svært
tynn, vil det og være fare for at deler av det genetiske utvalget i bestanden kan gå tapt.

I 63 av de 65 innsjøene var undersøkelsene så utfyllende at det var rimelig god sikkerhet om aurebestandenes
status og om de begrensende faktorene for bestandene. (I Bergsdalsvatnet var fangstinnsatsen for lav til at
bestandsstatus kan fastslåes, det er heller ikke funnet en sannsynlig årsak på mangel av eldre årsklasser i
Rullestadvatnet.) Av de 63 innsjøene var 13 fisketomme, sannsynlig forklaring på dette var forsuring alene
i en innsjø, mens begrensete gytemuligheter var årsaken i to innsjøer. I sju av de fisketomme innsjøene var
det både forsuringsproblemer og dårlige gyteforhold som var hovedårsakene (tabell 4, og tabell 5). 

To av de 32 innsjøene med tynne aurebestander var forsuring alene et problem, mens 14 andre bestander var
begrenset av dårlige gytemuligheter. For 6 av innsjøene var det en kombinasjon av dårlige gytemuligheter
og forsuring. For 10 av innsjøene med tynne bestander var klimatiske forhold antatt å være en begrensende
faktor. 

I de totalt 18 middels tette og tette aurebestandene var det forsuringsbegrensninger i sju, mens tre hadde
dårlige gyteforhold. Seks av disse innsjøen hadde ingen av de nevnte begrensninger, og bestanden er da
begrenset av næring og plass. I de middels tette og tette bestanden med forsuringsbegrensninger, trenger ikke
dette være et problem for bestandens eksistens, og kan i en del tilfeller være et gode for fiskens kvalitet
(tabell 4 og tabell 5). 

Ekstreme klimatiske episoder
De siste årene har det vært noen ekstreme klimatiske episoder som har betydning for vurdering av det
materialet som er samlet inn under prøvefiske i Hordaland i 1997. Den ene typen hendelse er sjøsaltepisoder,
dette fant sted i 1990, 1993 og i 1994, spesielt 1993 var et ekstremt år (Hindar m.fl. 1993; Johnsen m.fl
1997), og det var fiskedød i flere vassdrag (Barlaup & Åtland 1996). I 1996 var vinteren svært nedbørfattig
og kald, dette førte til flere at bekker enn normalt ble tørrlagt og frøs i høyfjellet. Sjøsaltepisoden i 1993 førte
til at flere årsklasser, spesielt de som var i bekken, ble svekket eller døde. Dette betyr at denne episoden kan
ha skadet fisk som var klekt i 1991 og 1992 og kan og hatt negativ innvirkning på yngelen som skulle ha
klekt i 1993. Den kalde og tørre vinteren 1996 kan også ha tatt knekken på flere årsklasser av fisk. I mange
bestander holder auren seg flere år på elven før den går ut i innsjøen. Hvis storparten av fisken står på elven
i to år vil tørrleggingen av elven vinteren 1996 ha ført til at årsklassene fra 1994 til 1996 strøk med. Summen
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av de to hendelsene kan i så fall bli at det har vært svake eller manglende årsklasser fra 1992 og helt fram
til 1996, uten at dette direkte har sammenheng med effekter av sur nedbør.

TABELL 4. Antatte begrensninger for de undersøkte aurebestandene, der undersøkelsen var så utfyllende
at det var rimelig god sikkerhet om bestandstetthet og om de begrensende faktorene. For begrensende
faktorer som er oppgitt med (?) etter, betyr det at faktoren trolig har betydning, eller at den bare i spesielle
tilfeller vil virke begrensende på en bestand. 

Bestands-
status

Antatte begrensninger for aurebestandene
Bare
forsuring

Bare
forsuring?

Bare
gytem.

Bare
gytem.?

Gytem.
/forsur.

Gytem.
/forsur?

Klima/
gytem/
forsur.?

Klima
/forsur.

Klima Ingen Totalt

Tom 1 0 2 0 6 1 1 2 13
Tynn 1 1 12 2 2 4 5 3 2 32
Middels 1 5 3 2 2 13
Tett 1 4 5
Totalt 3 7 17 2 8 5 6 3 6 6 63

Tiltak
Tiltakene som er aktuelle i de ulike innsjøene varierer avhengig av gyteforhold, klima og bestandsstatus. I
innsjøer med gode gyteforhold og middels tett aurebestand i lavlandet vil det normalt ikke være nødvendig
med tiltak for å sikre aurebestanden selv om vannkvaliteten er dårlig. Kalking i disse lokalitetene vil i så fall
være for å sikre overlevelsen til andre forsuringsfølsome organismer.

I innsjøer med dårlige gyteforhold og dårlig vannkvalitet kan aktuelle tiltak være kalking eller utbedring av
gyteforholdene, eventuelt begge deler. Innsjøkalking gir bedret vannkvalitet i innsjøen og i utløpselven. I
innsjøer med gyting i innløpsbekkene vil dette normalt ikke hjelpe på situasjonen. For å bedre forholdene
i innløpsbekkene vil aktuelle tiltak for å bedre vannkvaliteten for rogn og yngel være å legge ut
kalkgrus/stein, dette vil normalt både forbedre vannkvaliteten for fisken i en kritisk livsfase, samt at det kan
forbedre gytemulighetene. I innsjøer med dårlige gyteforhold kan det også være tilstrekkelig med bare å
forbedre gytemulighetene.

I innsjøer som ligger i høyfjellet vil sjansen for reproduksjon også være avhengig av klimaet. I noen innsjøer
vil år uten reproduksjon kunne være vanligere enn år med vellykket reproduksjon. I slike tilfeller er det
vesentlig at vannkvaliteten er god det året klimaet er slik at reproduksjon er mulig. Hvis et slikt godt
klimatisk år faller sammen med et år med dårlig vannkvalitet kan det gå svært mange år mellom hver gang
det forekommer reproduksjon i innsjøen, og bestanden kan stå i fare for å dø ut.

Resultatet blir at strategien for å bevare en enkelt bestand må vurderes for den enkelte innsjø på bakgrunn
av informasjon om bestandens status og aldersfordeling, innsjøen og gytebekkenes vannkvalitet,
gytemuligheter og  innsjøens beliggenhet med tanke på vinterklima og vekstsesong. Kalkingsmålet vil således
normalt være annerledes for en høytliggende innsjø enn for en innsjø i lavlandet og for innsjøer med ulike
gyteforhold, selv om vannkvaliteten er den samme.
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TABELL 5. Oversikt over når innsjøene ble undersøkt, total fangst, fangst per bunngarnnatt, laveste målte
pH i innsjøen, antall vannkjemiske målinger som er utført i innsjøen, gytemulighetene, bestandstatus og
hvilke begrensninger som er de viktigste for aurebestanden i innsjøen

Nr Innsjø H.o.h.
(m)

Dato
(fangst)

Total
fangst

Fangst/
bunnga

pH
(min)

Antall
 mål.

Gytem. Bestand-
status

Begrensning

1 Fjellvatnet 53 19.06.97 9 1,13 4.98 7 ingen tynn gytem/forsu?
2 Munkebotnsvatnet 145 19.09.97 39 4,88 4.6 13 brukbare middels/tett forsu ?
3 Langavatnet 126 18.09.97 39 4,88 4.62 3 gode middels/tett forsu ?
4 Djupavatnet 678 03.07.97 10 0,91 5.17 5 brukbare tynn gytem/utløp-best
5 Mjåvatnet 640 04.07.97 48 4,80 6.14 3 gode middels forsu ?
6 Høylandsvatnet 657 05.07.97 20 2,00 4.8 7 ingen tynn gytem
7 Ilsvatnet 590 06.09.97 17 1,06 5.2 7 ingen tynn gytem
8 Rullestadvatnet 97 10.07.97 72 7,20 5.73 9 brukbare middels forsu ??
9 Furevatnet 40 17.06.97 0 0,00 5.22 4 ingen ingen gytem/forsu

10 Ivarsøyvatn
(Kvernavatnet)

22 18.06.97 7 0,88 5.42 4 dårlig tynn gytem/forsu?

11 Stemmetjørna 515 09.07.97 8 1,00 6.96 1 ingen tynn gytem
12 St. Solbjørgvatnet 923 22.07.97 0 0,00 5.49 3 dårlig ingen gytem/forsu
13 Demmevatnet 865 23.07.97 0 0,00 5.47 3 brukbare ingen forsu
14 Raudbergvatnet 980 14.10.97 10 1,25 5.97 2 dårlige tynn gytem/forsu ??
15 Bergsdalsvatnet 420 20.07.97 0 0,00 4.95 3 brukbare tom? forsu
16 Skulevatnet 258 25.07.97 17 3,40 5.11 4 gode tynn forsu
17 Tveitebotnvatnet 298 21.07.97 27 3,38 5.53 4 gode tynn/middels forsu ?
18 Bakkastølsvatnet 195 18.07.97 29 14,50 5.04 4 gode tett ingen
19 Kringlevatnet 290 23.07.97 9 2,25 6.05 2 svært dårlig tynn gytem
20 Holmedalsbotnv. 286 25.07.97 45 11,25 6.36 1 brukbare overtett ingen
21 Langlivatnet 281 23.07.97 118 14,75 6.11 2 brukbare overtallig ingen
22 Nysætrevatnet 251 26.06.97 16 2,00 5.49 1 dårlige tynn gytem
23 Svartholsvatnet 212 27.06.97 47 5,88 5.54 1 gode middels forsu ?
24 Endeløysa 700 01.07.97 1 0,13 5.01 2 dårlige svært tynn forsu/gytem
25 L. Hummelvatnet 195 03.07.97 0 0,00 5.29 2 ingen tom gytem/forsu?
26 "Vatn 1250" 1250 14.08.97 2 0,20 5.98 3 brukbare tynn frost/gytem
27 Botnavatnet 865 25.07.97 77 7,20 5.88 6 gode tett forsu ?
28 Nyastølsvatnet 622 24.07.97 91 8,50 5.64 4 gode tett ingen
29 Løyningsvatnet 597 23.07.97 40 4,00 5.77 1 gode middels

(overtallig ?)
forsu ?

30 Øvre Orrevatnet 1164 16.08.97 0 0,00 5.45 4 gode tom frost/forsur ?
31 Nedre Orrevatnet 1111 14.08.97 0 0,00 5.56 2 gode tom frost
32 Kvanneviksvatn 635 09.07.97 27 3,38 5.51 6 ? tynn gammel frost/forsur ?
33 Nyatrævatnet 153 30.06.97 0 0,00 5.96 6 ingen tom gytem
34 Grindavatnet 140 29.06.97 0 0,00 5.91 6 ingen tom gytem
35 Langvatnet 69 28.06.97 39 3,90 5.86 6 brukbare middels ingen
36 Lauvvatnet 6 19.06.97 3 0,30 5.61 4 dårlige tynn gytem
37 Stovevatnet 2 19.06.97 2 0,25 5.61 2 dårlige svært tynn gytem
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TABELL 5 fortsetter. Oversikt over når innsjøene ble undersøkt, total fangst, fangst per bunngarnnatt, laveste
målte pH i innsjøen, antall vannkjemiske målinger som er utført i innsjøen, gytemulighetene, bestandstatus
og hvilke begrensninger som er de viktigste for aurebestanden i innsjøen.

Nr Innsjø H.o.h.
(m)

Dato
(fangst)

Total
fangst

Fangst/
bunnga

pH
(min)

Antall
 mål.

Gytem. Bestand-
status

Begrensning

38 Lindslitjørna 38 27.06.97 45 5,63 4,75 4 brukbare middels forsu
39 Rauneslitjørna 33 26.06.97 18 2,25 4,85 4 brukbare tynn tørrlegg/forsur
40 Liervatnet 31 24.06.97 13 0,81 5,35 7 dårlige tynn gytem/tørrlegg
41 Brekkegråvatnet 791 06.08.97 9 1,13 5,22 4 dårlige tynn gytem/forsu
42 Øvre Leitevatnet 111 21.08.97 30 3,75 6,7 1 brukbare middels gytem
43 Nedre Leitevatnet 105 21.08.97 57 7,13 5,44 11 brukbare middels gytem
44 Eikemovatnet 94 20.08.97 14 1,75 5,54 1 dårlige tynn gytem/forsu ?
45 Fossdalsvatnet 442 11.08.97 31 3,88 5,79 1 gode tynn/middels gytem
46 Øvre Kvanndalsv. 803 08.08.97 5 0,50 6,51 1 dårlig tynn gytem
47 Heimst. Kvanndalsv. 795 07.08.97 21 2,63 6,1 3 dårlige tynn gytem
48 Øvre Øvsthustjørni 380 30.07.97 7 1,40 5,18 2 dårlige(?) tynn gytem ?
49 Nedre Øvsthustjørni 378 30.07.97 5 1,67 5,26 1 dårlige tynn gytem/forsu ?
50 Tjørnadalsvatnet 890 05.08.97 0 0,00 5,18 2 dårlig tom gytem/forsu
51 Vetlevatnet 897 04.08.97 0 0,00 5,19 7 gode tom forsu/gytem
52 Grøndalsvatnet 883 02.08.97 4 0,40 5,77 3 brukbare tynn frost/forsur ?
53 Svartavatnet 874 03.08.97 21 2,10 5,77 3 dårlige tynn gytem
54 Holmavatetn 924 05.08.97 4 0,50 5,37 5 gode tynn frost/forsur ?
55 Kringlevatn 916 03.09.97 42 4,67 5,51 2 gode middels frost
56 Lars-Olavatnet 899 04.09.97 16 2,00 5,58 2 gode tynn frost
57 Skreiavatnet 635 20.08.97 40 3,90 5,64 4 gode middels frost ?
58 Nedre Horgavatnet 1136 02.09.97 3 0,38 5,97 1 gode tynn-utsatt frost
59 Vidvangevatnet 1131 02.09.97 0 0,00 5,9 1 gode tom frost
60 Øv. Kvanngrøvatnet 1056 03.09.97 17 1,70 5,31 1 dårlige tynn gytem
61 Nedre Kvanngrøv. 1032 03.09.97 7 0,88 5,82 3 ingen tynn gytem
62 Kjeatjørni 550 10.09.97 17 2,13 5,61 5 brukbare tynn gytem ?
63 Auklandsvatnet 369 21.07.97 24 2,38 6,08 4 gode middels ingen (kalket

forsur)
64 Børkjelivatn 490 12.07.97 0 0,00 5 4 ingen tom gytem/forsu
65 Holmavatn 490 12.07.97 0 0,00 5,03 4 ingen tom gytem/forsu
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1 FJELLVATNET I ASKØY

INNSJØEN

Fjellvatnet (KN 907 096, 1115-1) ligger i Hopsvatnvassdragt (059.3A) sentralt i Askøy kommune, 53
moh. Innsjøen har et areal på ca 9 ha. Det er en innløpsbekk til innsjøen. Utløpsbekken renner ned i
Tranetjørna som er sperret med en demning, slik at fisk ikke kan gå opp i innsjøen nedenfra. Største målte
dyp i innsjøen er 33 meter og middeldypet er ca 10,5 meter (tabell 1.1). Det har ved flere anledninger vært
satt ut villfisk fra Salbuvatnet til innsjøen. Området rundt innsjøen er mye brukt som rekreasjonsområde
og det foregår relativt mye sportsfiske. Innsjøen er kalket, og det ble i 1997 spredd 11 tonn kalk med
helikopter. Det er lagt ut kalk i gytebekken.

TABELL 1.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Fjellvatnet. Areal og nedslagsfelt er hentet
fra (Kambestad 1993), volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de foretatte oppmålingene presentert
på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE 1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,09 10,56 0,98 0,7 43 1 1,0

FIGUR 1.1. Dybdekart for
Fjellvatnet i Askøy. Området
i utløpsbekken som ble
elektrofisket er angitt med
nummerert sirkel. Stedene der
det ble satt garn er avmerket
med nummererte firkanter.

METODER
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Innsjøen ble garnfisket 18.-19. juni 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-20
meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-30 meter (figur 1.1). Utløpsbekken
nedenfor vandringshinderet ble elektrofisket, og det ble innsamlet en vannprøve fra innsjøen. Det ble tatt
2 trekk med planktonhåv fra 10 meters dyp. Det var fint vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble
utført av Jan - Per Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 9 aure. Fisken varierte i lengde fra 21,0 til 45,9 cm, med en
gjennomsnittslengde på 30,2 (±7,0) cm. Vekten varierte fra 111 til 865 gram, snittvekten var 305 (±223)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 1,0 (±0,10). Den gjennomsnittlige
fangsten per garnnatt var 1,1. Siktedypet var 5 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 17 /C ved
prøvefisket.

En av aurene (11 %) hadde rød kjøttfarge og 55 % hadde lyserød kjøttfarge. Alle aurene med lyserød og
rød kjøttfarge var over 29 cm. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning er antakelig 2-3 år for hannene
og 3-4 år for hunnene. Den yngste hannauren som var kjønnsmoden var 2 år og 21,0 cm, mens den minste
kjønnsmodne hunnauren var 4 år gammel og 30 cm.

Aurene var fra to til sju år gamle (figur 1.2 og figur 1.3). Veksthastigheten som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 4,9 cm, de to
påfølgende sesongene er tilveksten henholdsvis 8,4 og 9,2 cm per år. Deretter reduseres tilveksten til
rundt 5 cm per år. Beregningsgrunnlaget for tilveksten for de eldste fiskene er lite, og kan avvike fra det
reelle for fisken i innsjøen. Relativt lav fangst per innsats, maksimalstørrelsen på fisken i innsjøen og den
relativt beskjedne vekststagnasjonen tyder på at bestanden ikke er overtallig.

FIGUR 1.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Fjellvatnet viser at fisken i innsjøen er klekt i perioden 1990 til 1995 (figur
1.3). Årsklassen fra 1993 er relativt tallrik, mens årsklassene fra årene 1994 og 1995 ser ut til å være
relativt svake.
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FIGUR 1.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Fjellvatnet, 19. juni
1997. 

TABELL 1.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Fjellvatnet i Askøy 19. juni 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9)

Antall 0 0 1 1 4 1 1 1 0 9
Lengde ± s.d. 210 240 294±9 292 342 459 302±70
Min.- maks. 282-302 210-459

Elektrofiske
Innløpsbekken (LN 903 094) har svært dårlige oppgangsmuligheter for fisk, og det er ingen
gytemuligheter i elven. Bunnsubstratet er dominert av store sprengstein etter bygging av skogsvei over
elven. Elven er ca 0,2 meter bred og opp til 50 cm dyp. Vannføring var lav i elven den 19. juni 1997. Det
har tidligere vært gyteforhold i bekken, men disse ble ødelagt rundt 1989 og restaurert i 1994. For å lette
oppgangen til gyteområdene er det bygget en kunstig kulp under vandringshinderet. 

Utløpsbekken (1) (LN 097 095) er sperret av med en 8-10 meter høy demning, og det er ikke mulig for
fisk i elven å vandre opp i Fjellvatnet. Det ble elektrofisket nedenfor demningen og det ble fanget seks
aure mellom 16 og 24 cm.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 19. juni 1997, analysene viser at pH i innsjøen er god etter kalking.
Vannprøver i innløpsbekken viste relativt lav  pH. Innholdet av total aluminium var høyt, men pga. det
relativt høye fargetallet vil ikke andelen av labil aluminium være skadelige selv ved lav pH.
Vannkvalitetsmålinger fra før kalkingen viste lav pH i innsjøen og i innløpsbekken, trolig skadelig for
aureegg og yngel (Kambestad 1993). Vannkvalitetsmålingene tatt de siste årene viser at pH i innsjøen er
jevnt god (Kålås & Johnsen 1995; Bjørklund m.fl. 1996a; Hellen m.fl. 1996; Johnsen 1997, 1998).
Innholdet av kalsium er høyt etter kalking.
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TABELL 1.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Fjellvatnet. Prøven fra 19. juni 1997 er analysert ved
Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Innsjø 07.06.93 4,98 7,75
Innløp 07.06.93 4,73 8,98
Innsjø 18.02.95 5,84 8

01.05.95 53 6,35 2,12
Innsjø 31.08.95 6,31 24
Innsjø 29.05.96 36 6,65 2,13 115 100 15
Innsjø 28.11.96 41 6,42 3,32 0,113 22 18 4
Innsjø 28.04.97 30 6,16 2,97 0,053 49 43 6
Utløp 19.06.97 17 6,61 2,76 0,072 87 25 23 2 5,97 4,21
Innløp 19.06.97 19 5,27 125

06.11.97 35 6,52 4,91 0,162 126 26 11 15
15.05.98 29 6,70 3,43 0,117 179 21 19 2

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppen Ceriodaphnia quadrangula og gelékrepsen Holopedium
gibberum (tabell 1.4). Fravær av vannloppen Daphnia spp. kan skyldes at Holopedium gibberum
utkonkurrerer Daphnia spp. ved lave kalsiumkonsentrasjoner i sure og næringsfattige innsjøer.
Kalsiumkonsentrasjonen i innsjøen er nå høy, men har trolig vært lav, og det ser ikke ut til at Daphnia
longispina har rekolonisert innsjøen. Forekomst av den store arten Bythotrephes longimanus gir godt
vekstgrunnlag for fisk, og indikerer at innsjøen har en tynn til middels tett fiskebestand.

TABELL 1.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Fjellvatnet 19. juni 1997,
og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bythotrephes longimanus 7 1 0,0

Ceriodaphnia quadrangula 19533 1953 64,3
Holopedium gibberum 4246 425 14,0
Polyphemus pediculus 35 4 0,1

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 6539 654 21,5
Calanoide copepoditter 1019 102
Cyclopoide nauplier 170 17
Calanoide nauplier 594 59

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 85 8
Kellicottia longispina 3397 340

Totalt 35626 3563 100
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VURDERING
Innsjøen har en tynn bestand av aure. Fiskens kondisjon er normal, og den årlige tilveksten i andre og
tredje vekstsesong er svært god. Alle årsklassene fra 1990 til 1995 er representert i fangsten. Det er svært
dårlige eller ingen gytemuligheter til innsjøen. Fisken i innsjøen er derfor trolig utsatt. Vannkvaliteten
i innsjøen er god etter kalking, men vannkvaliteten i innløpsbekken er trolig dårlig. Ved utbedring av
gyteforholdene i innløpsbekken bør det legges ut kalkstein eller kalkgrus for å bedre vannkvaliteten for
fiskeegg og larver.
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2 MUNKEBOTNSVATNET I BERGEN

INNSJØEN

Munkebotnsvatnet (Meyervatnet) (KN 977 043, 1115-1) ligger i Munkebotnvassdraget (056.6) i Bergen
kommune, 145 moh. Innsjøen har et areal på ca 2 ha. Det er en innløpsbekk, fra Storevatnet på
Sandviksfjellet. Utløpsbekken i nord renner ned i Langevatnet. Største målte dyp i innsjøen er 8 meter
og middeldypet er ca 4 meter (tabell 2.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen
har en god og uendret aurebestand (Bjørklund m.fl. 1996b). Innsjøen ble kalket i 1989 og i 1993.

TABELL 2.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Munkebotnsvatnet. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,02 4,43 0,1 - - - -

FIGUR 2.1. Dybdekart for
Munkebotnsvatnet i Bergen.
Området i innløpsbekken som ble
elektrofisket er angitt med
nummerert sirkel. Stedene der det
ble satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 17.-18. september 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-7
meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-8 meter (figur 2.1). Innløpsbekken
ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen og ett håvtrekk med planktonhåv fra 7 meters
dyp. Det var skyet og regn under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Frank
Sæther.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 39 aure. Fisken varierte i lengde fra 8,1 til 23,0 cm, med en
gjennomsnittslengde på 12,7 (±3,0) cm. Vekten varierte fra 5 til 123 gram, snittvekten var 25 (±20) gram.
Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 1,04 (±0,09). To garn var fisketomme, i de
andre bunngarnene varierte fangsten mellom en og 13 fisk og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt
var 4,9. Siktedypet var 3,5 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 11 /C ved prøvefisket.

Fiskene var delvis gått i oppløsning ved oppgjøring og det ble bare tatt skjell- og otolitter fra fire fisker
(figur 2.3). To av disse var to år, en var tre og en var fire år. Veksthastigheten som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 5,4 cm, etter andre
vekstsesong 10,4 cm og henholdsvis 16,0 og 20,6 cm etter tredje og fjerde vekstsesong (figur 2.2).

FIGUR 2.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Munkebotnsvatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i innsjøen
i perioden 1993 til 1995 (figur 2.3), indikerer at det også er fisk fra 1996 i fangsten. Årsklassene fra 1995
og 1996 ser ut til å være relativt talrik, men fraværet av eldre fisk i fangsten kan skyldes at det ikke ble
fisket pelagialt i innsjøen.
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FIGUR 2.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Munkebotnsvatnet,
18. september 1997. 

Elektrofiske
I innløpsbekk (1) (KN 978 042) er bunnsubstratet en blanding av grus, små- og store stein og blokkstein.
Elven er ca 2 meter bred og 40 cm dyp. Det var høy vannføring, sterk strøm og vannfargen var brun ved
elektrofisket. Dette gjorde forholdene for elektrofiske vanskelig og fangbarheten av fisk var lav.
Gyteforholdene ble karakterisert som brukbare og et areal på 50 m² var tilgjengelig som gyteområde.
Totalt ble et areal på ca 150 m² elektrofisket. Det ble totalt fanget 15 aure, og de yngste aldersgruppene
var representert i fangsten (figur 2.4). Vanntemperaturen var 12,5 /C. 

FIGUR 2.4. Lengdefordeling for aurene som ble
fanget ved elektrofiske i to innløpsbekken til
Munkebotnsvatnet 18. september 1997.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 18. september 1997, analysene viser at innsjøen er sterkt forsuret og
pH er periodevis ned mot 4,5 og så lav at den kan være dødelig for aureegg. Innholdet av total aluminium
er høyt (tabell 2.3) og andelen av labil aluminium kan sannsynligvis tidvis være så høy at den kan være
skadelig for aureyngel. Vannkvaliteten ble undersøkt i 1988 og 1989 før og etter kalking (Farstad 1995),
og etter kalking var pH-verdien 5,8. Vannkvaliteten ble også undersøkt i 1990 (oppsummert i Bjørklund
m.fl. 1993), resultatene viser at innsjøen er kronisk sur, målingen fra mai 1995 og 1996 viste pH på
henholdsvis 4,80 og 4,96 (Kålås & Johnsen 1995, Hellen m.fl. 1996) og bekrefter dette inntrykket (tabell
2.3).
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TABELL 2.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Munkebotnsvatnet. Prøven fra 18. september 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv.
mS/m

TOC
mg/l

18.11.88 4,66 0,5 <0,02
17.10.89 5,81 1,17 0,03
02.05.90 25 4,6 5,4
06.06.90 20 4,7 5,3
25.06.90 30 4,6 5,1
04.12.90 40 4,6
01.05.95 35 4,80 0,39
14.05.96 32 4,96 0,37 0,093 134 113 21

Innsjø 18.09.97 46 4,64 120

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppen Bosmina longispina (tabell 2.4). Denne arten forekommer
i de aller fleste innsjøer, men fravær av Daphnia longispina sammen med forekomst av hjuldyret
Keratella serrulata,- som vanligvis lever i sure innsjøer, er indikasjon på at innsjøen er sur. Normale
størrelser av Bosmina longispina, middels tett bestand med fisk (figur 2.5). 

FIGUR 2.5. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet ved prøvetaking i Munkebotnsvatnet 18.
september 1997.

TABELL 2.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Munkebotnsvatnet 18.
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september 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som normalt blir spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Alonella nana 14 2 0,1

Bosmina longispina 11182 1597 90,4
Ceriodaphnia quadrangula 14 2 0,1
Holopedium gibberum 198 28 1,6
Diaphanosoma brachyurum 14 2 0,1

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 156 22 1,3
Eudiaptomus gracilis 793 113 6,4
Cyclopoide nauplier 42 6

Hjuldyr (Rotifera) Euchlanis sp. 14 2
Kellicottia longispina 42 6
Keratella cochlearis 3397 485
Keratella serrulata 28 4
Lecane sp. 42 6

Annet Fjærmygg (Chironomidae) larve 14 2
Totalt 15952 2279 100

VURDERING
Innsjøen har en middels til tett bestand av aure. Fiskens kondisjon og årlige tilvekst er normal. Alle
årsklassene fra 1993 til 1997 er representert. Mangelen på eldre fisk kan skyldes at denne går pelagisk
eller at eldre aldersgrupper er slått ut pga. forsuring, eventuelt i forbindelse med de spesielle
sjøsaltepisodene i Hordaland i 1993 og dels i 1994. Det ser ut til å være bra reproduksjon til innsjøen i
1997. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i innsjøen og sammensetningen av
dyreplanktonsamfunnet, er det klart at innsjøen er forsuret. Samtidig har det vært god rekruttering til
innsjøen de siste tre til fire årene og det er usikkert om de eldre årsklassene finnes i innsjøen. For å trekke
sikre konklusjoner bør innsjøen prøvefiskes igjen og det må da også fiskes pelagialt.
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3 LANGEVATNET I BERGEN

INNSJØEN

Langevatnet (KN 973 052, 1115-1) ligger i Munkebotnvassdraget (056.6) i Bergen kommune, 126 moh..
Innsjøen har et areal på ca 4 ha. Det er en innløpsbekk fra Munkebotnsvatnet i nord og en utløpsbekk som
renner ned i Eidsvågen. Største målte dyp i innsjøen er 8 meter og middeldypet er ca 4 meter (tabell 3.1).
Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen har en god og uendret aurebestand
(Bjørklund m.fl. 1996b). Innsjøen ble prøvefisket i 1988 og innsjøen hadde da en tett aurebestand av
middels kvalitet (Farstad 1995). Innsjøen ble kalket i 1989.

TABELL 3.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Langevatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,04 3,67 0,15

FIGUR 3.1. Dybdekart for Langevatnet i
Bergen. Området i innløpsbekken som ble
elektrofisket er angitt med nummerert sirkel.
Stedene der det ble satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 17.-18. september i 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet
0-7 meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-8 meter (figur 3.1).
Innløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen og ett håvtrekk med planktonhåv
fra 7 meters dyp. Det var skyet og regn under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers
og Frank Sæther.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 39 aure. Fisken varierte i lengde fra 8,9 til 19,5 cm, med en
gjennomsnittslengde på 12,1 (±2,9) cm. Vekten varierte fra 6 til 73 gram, snittvekten var 19 (±16) gram.
Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 0,94 (±0,08). Fangsten i bunngarnene varierte
mellom 1 og 12, fisk og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 4,9. Siktedypet var 3,5 meter og
overflatetemperaturen i innsjøen var 10,5 /C ved prøvefisket.

Alle aurene hadde hvit kjøttfarge. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var 3 år for bestanden i
Langevatnet. Den yngste auren som var kjønnsmoden var en hann på ett år og 11,8 cm.

Aurene var ett, to og tre år gamle (figur 3.2 og figur 3.3). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 5,3 cm. Etter to
vekstsesonger var aurene i gjennomsnitt 10,9 cm og etter tredje vekstsesong var snittlengden 17,5 cm.

FIGUR 3.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert over
linjen.

Aldersfordelingen for auren i Langevatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i innsjøen i årene
1994, 1995 og 1996 (figur 3.3). Årsklassene fra 1995 og 1996 ser ut til å være relativt tallrike, men
mangelen på eldre fisk i fangsten kan skyldes at det ikke ble fisket pelagialt i innsjøen fordi fisk større
enn 15 cm i stor grad kan oppholde seg i de frie vannmassene på denne tiden av året.
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FIGUR 3.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Langevatnet, 18.
september 1997. 

TABELL 3.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Langevatnet i Bergen 18. september 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) Ubestemt

Antall 0 11 12 3 0 13 39
Lengde ± s.d. 103±11 136±14 193±3 105±15 121±29
Min.- maks. 90-119 116-167 189-195 89-140 89-195

Elektrofiske
Innløpsbekken (1) (KN 976 047) fra Munkebotnsvatnet har et bunnsubstrat sammensatt av sand, grus og
små og store stein og gyteforholdene er gode i elven. Elven er ca 2,5 meter bred og 40 cm dyp. Det var
høy vannføring, sterk strøm og brunt vann ved elektrofisket, dette gjorde at fangbarheten var lav. Totalt
ble et areal på ca 200 m² elektrofisket. Det ble totalt fanget 32 aure, fordelt på flere årsklasser inkludert
årsyngel. I elven var det også fisk som var større enn de største aurene som ble fanget i innsjøen (figur
3.4). Vanntemperaturen var 10,5 /C. 

FIGUR 3.4. Lengdefordeling for aurene som ble
fanget ved elektrofiske i to innløpsbekker til
Langevatnet 18. september 1997.
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Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 18. september 1997, analysene viser at innsjøen er sterkt påvirket av
forsuring, og pH er periodevis så lav at den kan slå ut rogn. Innholdet av total aluminium er høyt (tabell
3.3) og konsentrasjonen av labil aluminium er på et nivå som kan være skadelig for aure. I 1987 ble
vannkvaliteten i innsjøen analysert ved tre tidspunkt, laveste målte pH-verdi var da 4,7 og alle målingene
lå rundt pH 5 (Bjørklund m.fl. 1993). I 1988 ble pH i innsjøen målt til 4,62 (Farstad 1995). Resultatene
viser at innsjøen er kronisk sur , målingen fra mai 1996 viste pH på 5,10 (Hellen m.fl. 1996) og bekrefter
dette inntrykket (tabell 3.3).

TABELL 3.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Langevatnet. Prøven fra 18. september 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

18.11.88 4,62 0,58 <0,02
14.05.96 34 5,10 0,50 0,098 132 113 19
18.09.97 54 4,68 0,49 <0,005 251 153 86 67 4,16 7,14

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppene Bosmina longispina og Holopedium gibberum (tabell 3.4).
Fravær av Daphnia longispina kan skyldes at Holopedium gibberum utkonkurrerer Daphnia longispina
ved lave kalsiumkonsentrasjoner i sure og næringsfattige innsjøer. Middels til små individ av Bosmina
longispina og Holopedium gibberum, uten store individ av noen av artene, antyder middels til tett bestand
av fisk (figur 3.5). 

TABELL 3.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Langevatnet 18. september
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som normalt blir spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 22081 3154 73,9

Ceriodaphnia quadrangula 170 24 0,6
Holopedium gibberum 3227 461 10,8

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 510 73 1,7
Eudiaptomus gracilis 3907 558 13,1
Cyclopoide nauplier 340 49

Hjuldyr (Rotifera) Keratella cochlearis 2548 364
Lecane sp. 170 24
Ploesoma sp. 170 24

Annet Fjærmygg (Chironomidae) larve 28 4
Totalt 33149 4736 100
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FIGUR 3.5. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Langevatnet 18. september 1997.

VURDERING
Innsjøen har en middels til tett bestand av aure. Fiskens kondisjon og årlige tilvekst er normal.
Årsklassene fra 1994 til 1997 er representert, og det er mulig at noen av fiskene fanget på elven var noe
eldre. Mangelen på eldre fisk kan skyldes at denne går pelagisk eller at eldre aldersgrupper er slått ut pga.
forsuring, eventuelt i forbindelse med de spesielle sjøsaltepisodene som var i Hordaland i 1993 og dels
i 1994. Det ser ut til å være bra reproduksjon til innsjøen i 1997. Ut fra vannkvalitetsmålingene og
sammensetningen av dyreplanktonsamfunnet er det klart at innsjøen er forsuret. Samtidig har det vært god
rekruttering til innsjøen de siste tre til fire årene og det er usikkert om de eldre årsklassene finnes i
innsjøen. Innsjøen bør prøvefiskes igjen og det må da også fiskes pelagialt.
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4 DJUPAVATNET I ETNE

INNSJØEN

Djupavatnet (LM 398 200, 1214-2) ligger i Sørelvvassdraget (041.AE) i Etne kommune, 678 moh..
Innsjøen har et areal på ca 48 ha. Det er åtte små innløpsbekker og en utløpsbekk som renner ned i
Mjåvatnet. Største målte dyp i innsjøen er 35 meter og middeldypet er ca 12 meter (tabell 4.1). Det er ved
spørreundersøkelse, utført i 1993, opplyst at innsjøen har en tynn, men økende aurebestand (Johnsen m.fl.
1996a). Innsjøen har vært kalket siden 1989 og i 1997 ble det spredd ut 22 tonn kalk i innsjøen. Det har
vært satt ut aure i innløpsbekkene jevnlig siden 1975, og i de siste ti årene ca 600 ensomrige aure per år.

Djupavatnet har tidligere hatt en selvreproduserende aurestamme, men denne var så godt som helt borte
allerede i 1969 og prøvegarnfiske i 1983 konkluderte også med en meget tynn bestand (se Kambestad &
Johnsen 1993). Opprinnelig var det gyting av fisk i utløpsbekken og i Bjødnalibekken fra de to små
Tvelingatjønnene på sørsiden av Nordfjellet.

TABELL 4.1. Hydrologiske og morfologiske forhold i Djupavatnet. Areal og nedslagsfelt er hentet fra
kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de foretatte
oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE 1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,48 12,3 5,94 2 98 6 1

METODER

Innsjøen ble garnfisket 2.-3. juli 1997 med åtte enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-28 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-30 meter. Det ble satt et flytegarn i
dybdeintervallet 0-6 meter (figur 4.1). To av innløpsbekkene og utløpsbekken ble elektrofisket, og det
ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt ett håvtrekk i overflaten  over en strekning på ca 200 meter.
Det var overskyet og regnbyger under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Jan - Per Madsen og
Alfred Madsen.
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FIGUR 4.1. Dybdekart for Djupavatnet i
Etne. Bekkene som ble elektrofisket er
angitt med nummerert sirkel. Stedene der
det ble satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 11 aure. Fisken varierte i lengde fra 16,5 til 27,5 cm, med en
gjennomsnittslengde på 21,5 (±3,4) cm. Vekten varierte fra 41 til 175 gram, snittvekten var 96 (±39)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 0,92 (±0,10). Seks garn var fisketomme,
i garnet som stod lengst i nord [7] var fangsten sju aure, i hvert av de fire siste garnene ble det fanget en
aure. Den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 1. I flytegarnet ble det ikke fanget fisk. Siktedypet var
14,7 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 13 /C ved prøvefisket.

Tre av aurene hadde lyserød kjøttfarge, de andre var hvite i kjøttet. Alle aurene med lyserød kjøttfarge
var over 23 cm. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var 2 år for hannene og trolig tre år for
hunnaurene i Djupavatnet. Den minste kjønnsmodne auren var en 2 år gammel hann på 17,8 cm.

Aurene var fra to til fire år gamle (figur 4.2 og figur 4.3). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 5,0 cm, i andre
vekstsesong var tilveksten 7,3 cm og de to neste årene var tilveksten henholdsvis 5,2 og 5,0 cm.
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FIGUR 4.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert over
linjen.

Aldersfordelingen for auren i Djupavatnet viser at fisken som ble fanget i innsjøen er satt ut i årene: 1992,
1993 og 1994 (figur 4.3). Overlevelsen på den utsatte fisken synes å være relativt lav. 

FIGUR 4.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Djupavatnet, 3. juli
1997. 

TABELL 4.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Djupavatnet i Etne 3. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7)

Antall 0 6 2 3 0 11
Lengde ± s.d. 191±21 231±1 254±21 215±34
Min.- maks. 165-218 230-232 233-275 165-275

Elektrofiske
Bare tre av de åtte bekkene var aktuelle som gytebekker. I innløpsbekk (1) (LM 392 208) er
bunnsubstratet en blanding av sand, grus, småstein og større stein, elvebunnen er relativt steril. Elven er
ca 0,5 - 1 meter bred og fra 5 til 10 cm dyp. Det var lav vannføring og liten vannhastighet ved
elektrofisket. Gyteforholdene ble karakterisert som dårlig. Det er vandringshinder sju meter opp i bekken.
Totalt ble et areal på ca 5 m² elektrofisket. Det ble totalt fanget en aure nede i strandsonen ved elvens
utløp, denne var 13 cm lang. Vanntemperaturen var 13 /C.
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Utløpselven (2) (LM 398 200) har et bunnsubstrat bestående av sand, grus, små- og store stein, med lite
begroing. Gyteforholdene ble vurdert til å være brukbare. Elven er ca 2-3 meter bred og mellom 5 og 70
cm dyp. Elektrofiskeapperatet svimeslo ikke fisken skikkelig slik at fangbarheten var noe redusert.
Vanntemperaturen var 12 /C. Det ble fanget totalt 10 aure i utløpsbekken, ingen av disse var årsyngel
(figur 4.4). Et område på totalt 300 m² ble elektrofisket.

FIGUR 4.4. Lengdefordeling for aurene som ble fanget
ved elektrofiske i utløpsbekken fra Djupavatnet 3. juli
1997.

Innløpsbekken (Bjødnalibekken) (3) i nordøst fra de to små Tvelingatjønnene på sørsiden av Nordfjellet
ble vurdert til å ha gytemuligheter, men bekken ble ikke undersøkt nærmere.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 4. juli 1997, analysene indikerer at vannkvaliteten etter kalking er
relativt bra. Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig
aluminium ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 4.3). Målinger i perioden fra august
1969 til oktober 1989, før kalkingen av innsjøen startet opp, viser at pH i denne perioden lå mellom 5,0
og 5,5 (Kambestad & Johnsen 1993). Innløpet på vestsiden ved stølen hadde 16. juli 1990 en pH på 5,88,
mens Bjødnalibekken (3) hadde pH 5,15 den 16. juli 1990 (Kambestad & Johnsen 1993). I juni 1995 og
1996 var pH i innsjøen henholdsvis 6,02 og 6,39 (Kålås & Johnsen 1995, Hellen m.fl. 1996), mens den
var 6,29 høsten 1997 (Johnsen 1998) (tabell 4.3) 

TABELL 4.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Djupavatnet. Prøven fra 4. juli 1997 er analysert ved
Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkali-
tet

mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Kondukti.
mS/m

TOC
mg/l

Innløp (vest) 16.07.90 5,88
Innløp (3) 16.07.90 5,17

27.06.95 11 6,02 0,96
Innsjø 18.06.96 6 6,39 1,24 10 <10 1-10
Utløp 04.07.97 <5 5,47 1,32 0,184 18 10 <10 5 2,12 1,94
Innsjø 06.11.97 <5 6,29 1,77 0,067 <10 <10 <10 0-9

03.06.98 <5 6,52 1,49 0,056 49 <5 <5 0-4
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Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av hoppekrepsen Cyclops scutifer, mens det var lite vannlopper (tabell 4.4).
Forekomst av Bythotrephes longimanus gir godt vekstgrunnlag for fisk, og antyder at innsjøen har en tynn
til middels tet bestand med fisk, fordi denne arten er svært ettertraktet og dermed sterkt utsatt for
nedbeiting fra fisk. Daphnia longispina indikerer at det er relativt god vannkvalitet.

TABELL 4.4. Tetthet av dyreplankton ( antall dyr per m³) i Djupavatnet 3. juli 1997, og prosentvis
fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Alonopsis elongata 0,1 0,3

Bosmina longispina 2,5 4,9
Bythotrephes longimanus 0,1 0,1
Chydorus cf. sphaericus 0,1 0,1
Daphnia longispina 3,3 3,3

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 48 91,3
Cyclopoide nauplier 19
Calanoide nauplier 679
Calanoide copepoditter 78

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 119
Totalt 947 100

VURDERING
Innsjøen har en tynn bestand av utsatt aure. Fiskens kondisjonsfaktor er lav, mens den årlige tilveksten
er normal. Årsklassene satt ut i 1993, 1994 og 1995 ble fanget i garnene, mens årsklassen satt ut i 1995
og 1996 ble fanget i elven. Det ser ikke ut til å ha vært reproduksjon til innsjøen i 1997, men den eneste
innløpsbekken hvor det er opplyst om at det har vært naturlig gyting tidligere, er ikke elektrofisket.

Fisken i innsjøen er utsatt, og hvis det settes ut fisk som har opphav i en innløpsgytende bestand kan en
ikke forvente at disse vil benytte utløpselven som gyteområde. Vannkvaliteten i utløpet er god, og her er
det sikrest vannføring. Utløpselven er trolig det beste gyteområdet i innsjøen og det bør i framtiden settes
ut utløpsgytere om en ønsker å få en naturlig reproduserende bestand i innsjøen.

pH har aldri vært målt lavere enn 5,05 og vannkvaliteten i området ser ut til å ha blitt jevnt bedre siden
1980 (Johnsen m.fl. 1997). Vannkvaliteten ville selv uten kalking antakelig ikke komme ned på et nivå
som er skadelig for auren, videre kalking av innsjøen bør derfor vurderes nøye. 

Hvis en slutter å innsjøkalke kan et alternativ, for å sikre vannkvaliteten på gyteplassene, være å legge
ut kalkgrus i innløpsbekkene som har gyteforhold, og i utløpsbekken. Imidlertid er nedslagsfeltene til
innløpsbekkene svært små og en kan forvente at disse bekkene tørrlegges og fryser i en del vintre, mens
utløpsbekken har mer stabil vannføring.
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5 MJÅVATNET I ETNE

INNSJØEN

Mjåvatnet (LM 404 192, 1214-2) ligger i Sørelvvassdraget (041.AE) i Etne kommune, 640 moh.. Innsjøen
har et areal på 32 ha. Det er fem innløpsbekker, bl.a. fra Djupavatnet (2). Utløpsbekken (3) i sør, renner
ned i Lykilsvatnet. Største målte dyp i innsjøen er 15 meter og middeldypet er ca 4,5 meter (tabell 5.1).
Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1993, opplyst at innsjøen har en god og uendret aurebestand
(Johnsen m.fl. 1996a). Ved prøvefiske i 1969 og 1983 var fiskebestandene relativt tett (se Kambestad &
Johnsen 1993). Innsjøen har vært kalket i 1989, 1990, 1991 og i 1992. Den ovenforliggende innsjøen,
Djupavatnet,blir fortsatt kalket.

TABELL 5.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Mjåvatnet. Areal og nedslagsfelt er hentet
fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de foretatte
oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE 1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,32 4,47 1,44 98

FIGUR 5.1. Dybdekart for Mjåvatnet i
Etne. Området i ut- og innløpsbekkene som
ble elektrofisket er angitt med nummerert
sirkel. Stedene der det ble satt garn er
avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 3.-4. juli 1997 med sju enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-9 meter og
en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 1-8 meter (figur 5.1). To av innløpsbekkene
og utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i utløpet. Det ble tatt ett håvtrekk med
planktonhåv fra 14,5 meters dyp. Det var regnvær og vind under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble
utført av Jan - Per Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 48 aure. Fisken varierte i lengde fra 9,4 til 38,3 cm, med en
gjennomsnittslengde på 18,0 (±6,5) cm. Vekten varierte fra 10 til 412 gram, snittvekten var 73 (±88)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 0,90 (±0,13). Ett av de enkle
bunngarnene var tomt, i de andre enkle bunngarnene varierte fangsten mellom fire og ti aure, i
bunngarnslenken ble det fanget sju fisk. Den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 4,8. Siktedypet var
13,5 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 14 /C ved prøvefisket.

Henholdsvis 8 % og 17 % av aurene hadde rød og lyserød kjøttfarge. Alle aurene med rød kjøttfarge var
over 27 cm. hannene hadde en gjennomsnittlig kjønnsmodningsalder på 2 år, mens den var fire år for
hunnene. Den yngste auren som var kjønnsmoden var en hann på ett år og 11,3 cm.

Aurene var fra ett til åtte år gamle (figur 5.2 og figur 5.3). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 5,6 cm, i de
påfølgende fire vekstsesongene var tilveksten henholdsvis 5,6 - 4,2 - 3,0 og 4,0 cm, i sjette vekstsesong
var tilveksten 1,8 cm. Den høye maksimalstørrelsen på fisken i innsjøen og den relativt beskjedne
vekststagnasjonen kan tyde på at bestanden er fåtallig.

FIGUR 5.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.
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Aldersfordelingen for auren i Mjåvatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon hvert år siden 1989
(figur 5.3). Årsklassene fra 1994 og 1995 ser ut til å være relativt tallrike, mens årsklassene fra 1992 og
1993 ser ut til å være fåtallige. 

FIGUR 5.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Mjåvatnet, 4. juli
1997. 

TABELL 5.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Mjåvatnet i Etne 4. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9)

Antall 0 7 15 14 6 1 2 1 2 48
Lengde ± s.d. 114±10 140±17 179±29 230±18 279 311±32 238 358±36 180±65
Min.- maks. 94-122 101-167140-225210-255 289-344 332-383 94-383

Elektrofiske
Det var bare to av innløpsbekkene og utløpsbekken, som var aktuelle gytelokaliteter. Innløpsbekk (1)
(LM  401 193) er egentlig bare en liten kulp med muligheter for gyting. Bunnsubstratet er dominert sand,
elvebunnen er delvis begrodd med gress. Elven er ca 0,2 meter bred og fra 5 cm dyp. Det var lav
vannføring og stillestående vann ved elektrofisket. Gyteforholdene ble karakterisert som dårlige. Totalt
ble et areal på 0,5 m² elektrofisket. Det ble totalt fanget 2 årsyngel av aure. Vanntemperaturen var 16 /C.

Innløpselv (2) (LM 402 196) fra Djupavatnet har et bunnsubstrat bestående av sand, grus, små- og store
stein, med lite begroing. Gyteforholdene ble vurdert til å være gode og et areal på minst 300 m² er
tilgjengelig som gyteområde. Elven er 1 - 3 meter bred og mellom 5 og 50 cm dyp. Det var lav vannføring
og liten strøm i elven, ikke all fisken ble skikkelig svimeslått og fangbarheten ble noe redusert pga. dette.
Vanntemperaturen var 13 /C. Det ble fanget totalt 16 årsyngel og 38 aure som sannsynligvis var
ettåringer, og i tillegg ble det fanget 14 aure mellom 13,5 og 15 cm på de 300 m² som ble overfisket.

I utløpsbekken (3) (LM 404 191) var det lav vannføring og rolige strømforhold, bunnsubstratet er en
blanding av sand, grus, småstein og større stein. Elvebunnen er steril og gyteforholdene ble karakterisert
som brukbare. Vanntemperaturen ved elektrofisket var 13 /C. Heller ikke i denne elven ble fisken
skikkelig svimeslått ved elektrofiske. Elven er 2,3 meter bred og 5 til 70 cm dyp. Et areal på totalt ca 100
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m² ble elektrofisket, og det ble fanget sju årsyngel, 25 aure som trolig var ettåringer og 13 fisk i
størrelsesgruppen 11 til 15 cm, i tillegg ble det fanget en aure på 23 cm. 

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 4. juli 1997, pH var på dette tidspunktet god. Det ble også tatt
vannprøve i innløpsbekk (2), som kommer fra den kalkede innsjøen Djupavatnet, her var pH noe lavere,
men ikke så lav at den skulle være skadelig for auren. Målinger i perioden fra august 1969 til oktober
1989, før kalkingen av innsjøen startet opp, viser at pH i denne perioden lå mellom 5,2 og 5,6 (Kambestad
& Johnsen 1993). I perioden etter kalking, fra november 1989 til juni 1993 har pH i innsjøen vært mellom
5,2 og 6,2 (Kambestad & Johnsen 1993). Det har ikke vært kalket i innsjøen siden 1993. Målinger i
perioden etter 1993 viste også gode pH-verdier (Johnsen m.fl 1996a). Innholdet av total aluminium er
relativt lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig aluminium ikke være så høy at det
er noe problem for auren (tabell 5.3).

TABELL 5.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Mjåvatnet. Prøven fra 4. juli 1997 er analysert ved
Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

okt. 94 6,2 3
25.06.95 6,14 11

Utløp 04.07.97 <5 6,31 0,87 0,325 34 <10 <10 0-9 2,01 1,67
Innløp (2) 04.07.97 <5 5,47 1,32 0,184 18 10 <10 1-10 2,12 1,94

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppen Holopedium gibberum og hoppekrepsene Cyclops scutifer
og Heterocope saliens (tabell 5.4). Dette, arter som er tolerante for surt vann, men forekomsten av
Daphnia longispina indikerer at innsjøen ikke er svært sur og videre at den ikke har en overtett
fiskebestand.

FIGUR 5.4. Lengdefordeling av to av vannloppeartene og en hoppekrepsart som ble innsamlet i
Mjåvatnet 3. juli 1997.
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TABELL 5.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Mjåvatnet 3. juli 1997,
og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Alona cf. quadrangularis 14 1 0,4

Bosmina longispina 156 11 4,7
Daphnia longispina 42 3 1,3
Holopedium gibberum 1826 126 55,1

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 878 61 26,5
Heterocope saliens 396 27 12,0
Cyclopoide nauplier 1444 100
Calanoide nauplier 878 61
Calanoide copepoditter 1444 100

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 22930 1581
Kellicottia longispina 453 31

Annet Fjærmygg (Chironomidae) 14 1
Totalt 30474 2102 100

VURDERING
Innsjøen har en middels tett bestand av aure. Fiskens kondisjon er relativt dårlig, mens den årlige
tilveksten er normal. Alle årsklassene fra 1989 og senere er representert. Det ser ut til å være god
reproduksjon til innsjøen i 1997. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført ser det ikke ut til at
aurebestanden i Mjåvatnet har et forsuringsproblem. Djupavatnet, som ligger oppstrøms Mjåvatnet, er
kalket, men vannkvaliteten i vannet fra denne innsjøen var dårligere enn det som ble målt i utløpet av
Mjåvatnet og det indikerer at de andre tilførselsbekkene til Mjåvatnet har en relativt god vannkvalitet.
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6 HØYLANDSVATNET I ETNE

INNSJØEN

Høylandsvatnet (LM 319 128, 1214-2) ligger i Store Krokavatnvassdraget (041.AA1A) i Etne kommune,
657 moh.. Innsjøen har et areal på 27 ha. Det er en liten innløpsbekk til innsjøen og en utløpsbekk
(Bjørgeelva) som renner ned i Høylandstoska. Største målte dyp i innsjøen er 17 meter og middeldypet
er ca 6 meter (tabell 6.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen har en tynn
og redusert aurebestand (Johnsen m.fl. 1996a). Etter prøvefiske ble Høylandsvatnet av fiskeforvalteren
i Hordaland, karakterisert som fisketomt både i 1972 og i 1983, og gyteforholdene ble vurdert som ikke
tilstrekkelige eller helt manglende (se Kambestad & Johnsen 1993). Det er imidlertid satt ut fisk i innsjøen
jevnlig helt siden 1973. På 90-tallet har det blitt satt ut mellom 600 og 1000 fisk hvert år. Innsjøen er
kalket, og i 1997 ble det spredd 17 tonn kalk i innsjøen.

TABELL 6.1. Hydrologiske og morfologiske forhold i Høylandsvatnet. Areal og nedslagsfelt er hentet fra
kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de foretatte
oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE 1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,27 5,71 1,54 1,4 4,5 2,9

FIGUR 6.1. Dybdekart for Høylandsvatnet i
Etne. Området i utløpsbekken som ble
elektrofisket er angitt med nummerert sirkel.
Stedene der det ble satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 4.-5. juli 1997 med sju enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-6 meter og
en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-10 meter. Det ble også fisket med ett
flytegarn i dybdeintervallet 0-6 meter (figur 6.1). Utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en
vannprøve i denne. Det ble tatt ett håvtrekk med planktonhåv fra 16,5 meters dyp. Det var overskyet
under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Jan - Per Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 20 aure. Fisken varierte i lengde fra 16,8 til 31,5 cm, med en
gjennomsnittslengde på 22,2 (±3,7) cm. Vekten varierte fra 40 til 350 gram, snittvekten var 107 (±69)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 0,88 (±0,10). Ett av de enkle
bunngarnene var tomt, i de andre enkle bunngarnene varierte fangsten mellom en og fem fisk, og i
bunngarnslenken ble det fanget to aure. Den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var to. Det ble ikke
fanget fisk i flytegarnet. Siktedypet var 13,2 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 15 /C ved
prøvefisket.

Henholdsvis 15 % og 25 % av aurene hadde rød og lyserød kjøttfarge. Alle aurene med rød kjøttfarge var
over 25 cm. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var to år for hannene, mens ingen hunnene (2, 3
og fem år gamle) som ble fanget var kjønnsmodne. Den minste auren som var kjønnsmoden var en hann
på 1 år og 16,8 cm

Aurene var to og tre år gamle, med unntak av en femåring (figur 6.2 og figur 6.3). Veksthastigheten som
er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig
6,7 cm, den andre vekstsesongen var tilveksten 8,4 cm og i tredje vekstsesong 6,9 cm. Manglende
vekststagnasjon tyder på at bestanden er fåtallig.

FIGUR 6.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Høylandsvatnet viser at fisken som ble fanget var satt ut 1992, 1994 og
1995 (figur 6.3). Det er få eldre fisk, noe som indikerer at den utsatte fisken har lav overlevelse. En
medvirkende årsak til dette er relativt aktivt fiske i innsjøen.
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FIGUR 6.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Høylandsvatnet, 5.
juli 1997. 

TABELL 6.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Høylandsvatnet i Etne 5. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7)

Antall 0 0 8 11 0 1 0 20
Lengde ± s.d. 195±24 233±23 315 222±37
Min.- maks. 168-249 189-262 168-315

Elektrofiske
Det er ikke gytemuligheter i innløpsbekken. Utløpsbekken (1) (LM 319 128) er sperret av med gitter og
det er ikke mulig for fisk å komme forbi gitteret. Nedenfor gitteret er det et område på 10 m² med
brukbare gytemuligheter. Bunnsubstratet er en blanding av sand, grus, små og store steiner, det er noe
mose på elvebunnen. Ti meter nedstrøms utløpet er det fall/stryk som fisken ikke kan forsere. Området
mellom gitteret i utløpet og oppvandringshinderet ble elektrofisket, og som forventet ble det ikke fanget
fisk på dette området. 

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 5. juli 1997, analysene viser at pH etter kalking er god. Før kalking
var pH ved to anledninger målt til rundt 5,0 (se Kambestad & Johnsen 1993) og vannkvaliteten var da
på et nivå som antakelig tidvis kunne være skadelig for aureegg og yngel. Etter kalking har vannkvaliteten
vært god (pH>6,0) (Kålås & Johnsen 1995; Johnsen m.fl. 1996a; Hellen m.fl 1996, Johnsen 1997; 1998)
(tabell 6.3). 
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TABELL 6.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Høylandsvatnet. Prøven fra 5. juli 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

18.07.72 4,8
09.08.83 5,0
Okt 94 6,84 3

25.06.95 6,10 9
27.06.95 16 6,01 0,75
18.06.96 11 6,24 1,05 40 35 5

Utløp 05.06.97 5 6,45 1,14 0,482 47 <10 <10 0 2,19 1,52
11.06.97 8 6,44 1,10 0,049 19 16 3
03.06.98 8 6,69 1,52 0,056 78 9 <5 5-9

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppen Holopedium gibberum og hoppekrepsen Cyclops scutifer
(tabell 6.4). Det var forøvrig lite vannlopper, men forekomst av Daphnia longispina indikerer at innsjøen
ikke er meget sur.

TABELL 6.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Høylandsvatnet 5. juli
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Alonella nana 14 1 0,1

Bosmina longispina 326 20 2,8
Daphnia longispina 14 1 0,1
Holopedium gibberum 9766 592 83,4

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 1175 71 10,0
Eudiaptomus gracilis 14 1 0,1
Heterocope saliens 396 24 3,4
Cyclopoide copepoditter 14 1
Cyclopoide nauplier 4246 257
Calanoide nauplier 991 60
Calanoide copepoditter 283 17

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 2265 137
Kellicottia longispina 566 34
Keratella hiemalis 2548 154

Totalt 22619 1371 100
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FIGUR 6.6. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Høylandsvatnet 5. juli 1997.

VURDERING
Innsjøen har en tynn bestand av utsatt aure. Fiskens kondisjon er relativt dårlig, men den årlige tilveksten
er god. Årsklassene satt ut i 1992, 1994 og 1995 var representert i fangsten. Det settes ut fisk i innsjøen
hvert år, men denne ser ikke ut til å ha spesielt god overlevelse. Dette kan ha sammenheng med det
relativt aktive fisket. Det er ikke gytemuligheter i innløpsbekken, utløpsbekken har gytemuligheter på et
avgrenset område, men dette området er sperret av med gitter. Det ble observert en del småørret i
strandsonen. Vannkvaliteten har før kalking vært så lav at den kunne være skadelig for aureegg og larver.
Det er imidlertid bare større fisk i innsjøen, og det er lite trolig at disse vil ta skade av den opprinnelige
vannkvaliteten. Hvis kalkingen skal ha effekt i framtiden må fisken få tilgang på gyteområdene, disse kan
eventuelt utbedres ytterligere og det bør i tilfelle setttes ut fisk fra en utløpsgytende bestand. 
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7 ILSVATNET I ETNE

INNSJØEN

Ilsvatnet (LM 350 126, 1214-2) ligger i Store Krokavatnvassdraget (041.AA1C) sør i Etne kommune, 590
moh.. Innsjøen er demmet opp fire meter, og kan senkes tre meter under naturlig vannstand,
totalregulering er sju meter. Innsjøen har et areal på 136 ha ved HRV. Det er tre små innløpsbekker,
utløpsbekken er sperret av med demning og det er ingen oppgangsmuligheter. Største målte dyp i innsjøen
er 62 meter og middeldypet er ca 20 meter (tabell 7.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989,
opplyst at innsjøen har en god og økende aurebestand (Johnsen m.fl. 1996a). Det har pågått utsettinger
siden begynnelsen av 1970-tallet og på 90-tallet et det satt ut rundt 2000 aure hvert år. Innsjøen er kalket,
og i 1997 ble det sluppet 50 tonn kalk.

TABELL 7.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Ilsvatnet. Areal og nedslagsfelt er hentet
fra Kambestad og Johnsen (1993), volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de foretatte oppmålingene
presentert på dybdekartet. Tall for avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE 1987).

Areal
km²

Snittdyp
meter

Volum
mill. m³

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

1,36 20,5 28,00 5,9 15,9 0,56

FIGUR 7.1. Dybdekart for Ilsvatnet i Etne.
Stedene der det ble satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.
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Innsjøen ble garnfisket 5.-6. juli 1997 med ti enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-19 meter og
to bunngarnslenker bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-35 meter, og det ble satt et flytegarn i
dybdeintervallet 0-6 meter (figur 7.1). Det ble tatt en vannprøve i innsjøen, og det ble tatt ett håvtrekk
med planktonhåv fra 20,6 meters dyp. Feltundersøkelsene ble utført av Jan - Per Madsen og Alfred
Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 17 aure. Fisken varierte i lengde fra 11,6 til 29,5 cm, med en
gjennomsnittslengde på 18,1 (±4,5) cm. Vekten varierte fra 15 til 227 gram, snittvekten var 70 (±55)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 1,03 (±0,12). Fire av de enkle
bunngarnene var tomme, i de seks andre enkle bunngarnene ble det fanget en fisk, med unntak av garn
[1] der det ble fanget fire aure. I hver av de to bunngarnslenkene ble det fanget fire aure. Den
gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 1,1. I flytegarnet ble det ikke fanget fisk. Siktedypet var 10,3
meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 13 /C ved prøvefisket.

De to største aurene var lyserøde i kjøttet, mens alle de andre hadde hvit kjøttfarge. Gjennomsnittlig alder
ved kjønnsmodning var 3 år for hannen  i Ilsvatnet. Den yngste auren som var kjønnsmoden var en hann
på ett år og 15,0 cm. Det ble bare fanget to hunnaurer, disse var henholdsvis tre og fem år og begge var
umodne.

Aurene var fra ett til fem år gamle (figur 7.2 og figur 7.3). Veksthastigheten som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 5,9 cm, de tre
påfølgende sesongene var tilveksten mellom 5,3 og 5,9 cm per år.

FIGUR 7.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Ilsvatnet viser at auren som ble fanget har vært satt ut i årene fra 1992 til
1996 (figur 7.3).



56

10 15 20 25 30 35 40

Fiskelengde (cm)

0

1

2

3

4

5

6

A
nt

al
l f

is
k

alderbestemt ikke aldersbestemtILSVATNET n=17

1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
0

1

2

3

4

5

6

A
nt

al
l f

is
k

ILSVATNET n=16

0+ 1+ 4+ 5+2+
Årsklasse
Alder 3+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+

FIGUR 7.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Ilsvatnet, 6. juli
1997. 

TABELL 7.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Ilsvatnet i Etne 6. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) ubestemt

Antall 0 5 3 5 2 1 0 1 17
Lengde ± s.d. 133±16 176±13 187±6 232±39 295 190 181±45
Min.- maks. 116-151 161-188 180-195 205-260 116-295

Elektrofiske
Ingen av innløpsbekkene hadde gytemuligheter, utløpet er sperret med en demning, og elvene ble ikke
elektrofisket.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 6. juli 1997, analysene indikerer at vannkvaliteten er god.
Vannkvalitetsmålinger fra før kalkingen startet i 1990, viser at pH da ved to anledninger var 5,2 og 5,4
(Kambestad og Johnsen 1993) (tabell 7.3). Målinger av vannkvaliteten etter kalking viser at pH er blitt
noe bedre (Kambestad og Johnsen 1993; Kålås & Johnsen 1995; Hellen m.fl. 1996; Johnsen 1997; 1998).



57

TABELL 7.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Ilsvatnet. Prøven fra 6. juli 1997 er analysert ved
Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

20.07.72 5,2
09.08.83 5,4
30.10.92 5,52
02.06.93 5,34
27.06.95 14 5,41 0,60
18.06.96 7 5,88 0,75 25 20 5
11.06.97 17 5,87 0,60 0,038 23 22 1

Innsjø 06.07.97 5 6,25 0,72 0,493 54 12 <10 3-12 1,93 1,61
03.06.98 6 6,34 1,01 0,055 63 5 <5 1-4

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av hoppekrepsen Cyclops scutifer og vannloppen Holopedium gibberum
(tabell 7.4). Fravær av Daphnia longispina kan skyldes at Holopedium gibberum utkonkurrerer Daphnia
longispina ved lave kalsiumkonsentrasjoner i sure og  næringsfattige innsjøer. Forøvrig vanskelig å trekke
noen videre konklusjoner ut fra planktonprøven.

TABELL 7.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Ilsvatnet 5. juli 1997, og
prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 510 25 3,1

Holopedium gibberum 3737 181 22,9
Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 12059 585 74,0

Cyclopoide nauplier 170 8
Calanoide copepoditter 3567 173

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 271762 13192
Kellicottia longispina 1529 74
Keratella hiemalis 510 25

Totalt 293843 14264 100

VURDERING
Innsjøen har en tynn bestand av utsatt aure. Fiskens kondisjon og årlige tilvekst er normal. Alle
årsklassene satt ut i perioden 1992 til 1996 ble fanget. Vannkvalitetsmålingene viser at vannkvaliteten
i innsjøen etter kalking er bra. Det er ikke gytemuligheter i innsjøen, og siden vannkvaliteten bare skal
tilfredsstille kravene til voksen fisk, ville vannkvaliteten selv uten kalking høyst sannsynlig være
tilfredsstillende.
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8 RULLESTADVATNET I ETNE

INNSJØEN

Rullestadvatnet (LM 550 405, 1314-4) ligger Daleelvvassdraget (042.3Z) i Etne kommune, 97 moh..
Innsjøen har et areal på 77 ha. Det er sju innløpsbekker til innsjøen, hovedinnløpet kommer fra Sørdalen
og renner inn på nordsiden. Utløpet går over i fall og stryk ved utløpsosen, og renner ned i Åkrafjorden.
Største målte dyp i innsjøen er 72 meter og middeldypet er 34 meter (tabell 8.1). Det er ved
spørreundersøkelse, utført i 1995, opplyst at innsjøen har en god og uendret aurebestand (Johnsen m.fl.
1996a). Det er lagt ut kalk i innløpselven.

TABELL 8.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Rullestadvatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,77 34,0 26,2 105

FIGUR 8.1. Dybdekart for Rullestadvatnet i Etne. Området i innløpsbekken som ble elektrofisket er angitt
med nummererte sirkler. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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Innsjøen ble garnfisket 9.-10. juli 1997 med sju enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-20 meter,
en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-37 meter, og et flytegarn i dybdeintervallet
0-6 meter (figur 8.1). Fem av innløpsbekkene ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i hver av disse
og i innsjøen. Det ble tatt ett håvtrekk med planktonhåv fra 27 meters dyp. Det var fint vær og sol under
prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Jan - Per Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 72 aure. Fisken varierte i lengde fra 12,0 til 27,5 cm, med en
gjennomsnittslengde på 16,2 (±3,3) cm. Vekten varierte fra 17 til 194 gram, snittvekten var 51 (±34)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 1,08 (±0,09). Fangsten i bunngarnene
varierte mellom 2 og 16 fisk, og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 7,2. I flytegarnet ble det
ikke fanget aure. Siktedypet var 13,4 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 14,5 /C ved
prøvefisket.

To prosent av aurene hadde lyserød kjøttfarge resten var hvite i kjøttet. Gjennomsnittlig alder ved
kjønnsmodning var 2 år for hannene, mens bare et fåtall av hunnene var kjønnsmodne.

Aurene var fra to til fire år gamle (figur 8.2 og figur 8.3). Veksthastigheten som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 4,1 cm. Andre
vekstsesong var tilveksten 7,0 cm, mens den var henholdsvis 4,9 og 4,6 cm i tredje og fjerde vekstsesong.
Veksten i andre vekstsesong er god og betydelig høyere enn det en fant ved prøvefiske i innsjøen i 1991
(Åtland & Kambestad 1992). 

FIGUR 8.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Rullestadvatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i 1993, 1994
og 1995 (figur 8.3). Årsklassen fra 1995 ser ut til å være tallrik. De eldre årsklassene er relativt fåtallige,
og det er påfallende at det ikke ble fanget fisk eldre enn fire år. De to største fiskene ble ikke
aldersbestemt og en kan ikke utelukke at disse kunne være eldre.
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FIGUR 8.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Rullestadvatnet, 10.
juli 1997. 

TABELL 8.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Rullestadvatnet i Etne 10. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) Ubest.

Antall 0 0 33 11 4 0 24 72
Lengde ± s.d. 142±13 178±16 220±13 173±40 162±33
Min.- maks. 123-170 155-206 205-233 120-175 120-233

Elektrofiske
I innløpsbekk (1) (Daleelva, LM 560 406) er bunnsubstratet dominert av grus, småstein og større steiner,
elvebunnen er relativt steril. Elven er ca 5 meter bred og fra 10 til 100 cm dyp. Det var normal vannføring
og sterk strøm i hovedelven ved elektrofisket. Gyteforholdene var brukbare i stort sett hele elven. Totalt
ble et areal på ca 300 m² elektrofisket, inkludert to sidebekker (1a) og (1b). I sideløpene var
vannhastigheten lavere og fangbarheten var betydelig bedre enn i den strie hovedelven. I hovedelven ble
det bare fanget en aure, denne var åtte cm. I sidebekk (1a) ble det ikke fanget fisk, mens det ble fanget
25 årsyngel av aure på ett område med relativt stillestående vann i sideløp (1b). Vanntemperaturen var
11 /C ved elektrofisket den 10. juli 1997.

Innløpselv (2) (LM 563 404) hadde bunnsubstrat bestående av grus, små- og store stein og noen steder
jord og mudderbunn. Det var mye begroing i elven, med både alger og gress, det var overhengende torv
og vegetasjon langs breddene. Gyteforholdene ble vurdert til å være dårlige. Elven er ca 0,4 meter bred
og opp til 50 cm dyp. Det ble fanget totalt 3 årsyngel og tre aure på henholdsvis 8,5, 10, og 13 cm på de
7 m² som ble overfisket.

I innløpsbekk (3) (LM 562 400) var det lav vannføring og lite strøm, bunnsubstratet er en blanding av
grus, småstein, større stein. Elvebunnen er stort sett bar, men det er algebegroing noen steder.
Gyteforholdene er brukbare, men bare et areal på 10 m² er tilgjengelig som gyteområde.
Vanntemperaturen ved elektrofisket var 12,5 /C, og forholdene for elektrofiske var gode. Et areal på totalt
10 m² ble elektrofisket, og det ble fanget en aure på 8,2 cm.
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Innløpselv (4) (Krosselva, LM 555 397) fra Blomstølvatnet har bunnsubstrat bestående av grus, små- og
store stein uten begroing. Gyteforholdene ble vurdert til å være dårlige. Elven er ca 1 meter bred og 5 til
10 cm dyp. Det ble ikke fanget fisk i elven på de 4 m² som ble overfisket.

I innløpsbekk (5) (LM 550 402) var det normal vannføring og middels strøm, bunnsubstratet er en
blanding av sand, grus, småstein, større stein. Elvebunnen er stort sett bar. Gyteforholdene er brukbare.
Vanntemperaturen ved elektrofisket var 12 /C, og forholdene for elektrofiske var gode. Et areal på totalt
20 m² ble elektrofisket, og det ble fanget over 50 aure som ble antatt å være årsyngel og en større fisk.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 9. juli 1997, vannkvaliteten i innsjøen var god på det tidspunktet. Det
ble også tatt vannprøver i de innløpsbekkene som ble elektrofisket, også her var pH jevnt over bra (tabell
8.3). Tidligere målinger i innsjøen og i Daleelva (1) har vist at pH gjennomgående er relativt bra og aldri
på et nivå som er skadelig for auren. Andelen av labil aluminium har heller aldri vært på et nivå som
skader fisken (tabell 8.3) (Bjørklund m.fl. 1992; Johnsen m.fl. 1996a; Johnsen 1997; 1998).

TABELL 8.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Rullestadvatnet. Prøven fra 9. juli 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Innsjø April 91 5 5,85 0,72 0,04 73 55 40 15 0,82
Innløp (1) April 91 5 6,24 0,98 0,05 55 40 30 10 0,96
Innsjø Juli 91 5 6,05 0,54 <0,02 40 30 25 5 0,94
Innløp (1) Juli 91 <5 6,10 0,55 <0,02 30 25 20 5 0,82
Innsjø Sept. 91 10 5,80 0,72 0,02 65 55 40 15 0,61
Innløp (1) Sept. 91 5 5,71 0,50 <0,02 90 80 55 25 0,51
Innsjø Jan. 92 5 5,73 1,20 <0,02 65 45 30 15 1,53
Innløp (1) Jan. 92 5 5,94 1,75 0,03 45 40 15 25 1,67
Utløp Okt. 94 6,21 3
Utløp 22.06.95 6,01 5

13.12.96 12 6,25 1,12 0,045 27 23 4
16.05.97 10 6,01 1,18 0,037 26 24 2

Innsjø 09.07.97 <5 6,03 0,14 0,035 40 10 <10 5 1,05 0,76
Innløp (1) 09.07.97 <5 6,01 31
Innløp (2) 09.07.97 16 5,96 77
Innløp (3) 09.07.97 10 5,75 70
Innløp (4) 09.07.97 <5 5,86 88
Innløp (5) 09.07.97 7 5,87 59

12.06.98 8 5,97 0,51 0,033 63 8 6 2
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Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av hoppekrepsartene Cyclops scutifer og Eudiaptomus gracilis (tabell 8.4).
Vannloppene Bosmina longispina og Holopedium gibberum var vanlige. Denne artssammensetningen
er typisk for relativt næringsfattige og tildels sure innsjøer. Vannkvaliteten etter kalking burde imidlertid
være god nok til at også andre arter vannlopper etterhvert kunne kolonisere innsjøen.

TABELL 8.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Rullestadvatnet 9. juli
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 1316 49 17,2

Holopedium gibberum 481 18 6,3
Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 3680 137 48,1

Eudiaptomus gracilis 2137 80 28,0
Diacyclops nanus 14 1 0,2
Harpacticoida 14 1 0,2
Cyclopoide nauplier 1047 39
Calanoide nauplier 1161 43

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 1274 48
Kellicottia longispina 849 32
Keratella cochlearis 85 3
Keratella hiemalis 57 2
Ploesoma sp. 28 1

Totalt 12144 453 100

FIGUR 8.6. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Rullestadvatnet 9. juli 1997.

VURDERING
Innsjøen har en middels tett til tett bestand av aure. Fiskens kondisjon er normalt god, og den årlige
tilveksten er bra. Alle årsklassene fra 1993 til 1997 er til stede. Det ser ut til å være brukbar reproduksjon
til innsjøen i 1997. Vannkvaliteten er jevn og stabilt bra for aure. Fravær av eldre årsklasser var
påfallende, men hvis det er mye fiske i innsjøen kan dette være en forklaring. En annen mulighet er at det
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finnes en pelagisk bestand som ikke har blitt fanget i flytegarnet som ble satt. Tilbudet av næringsdyr i
pelagialen utgjør ingen stor næringsverdi for fisken, men mangelen på store vannlopper kan tyde på at
disse blir beitet ned av aure som går pelagialet. Tidligere prøvefiske i innsjøen indikerer imidlertid også
at det ikke er noen stor pelagisk bestand i Rullestadvatnet (Åtland & Kambestad 1992).
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INNSJØEN

Furevatnet (KM 928 434, 1114-1, vassdr.nr. 044.51) ligger fem kilometer sør for Fitjar i Fitjar kommune,
40 moh.. Innsjøen har et areal på 3 ha. Det er ingen innløpsbekker til innsjøen, men en utløpsbekk som
renner ut i sjøen etter ca to kilometer. Største målte dyp i innsjøen er 9 meter og middeldypet er ca 2,4
meter (tabell 9.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen har en tynn og redusert
aurebestand (Kålås m.fl. 1996a).

TABELL 9.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Furevatnet. Areal og nedslagsfelt er hentet
fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de foretatte
oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE 1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,03 2,41 0,07

FIGUR 9.1. Dybdekart for
Furevatnet i Fitjar. Området i
utløpsbekken som ble elektrofisket er
angitt med nummerert sirkel. Stedene
der det ble satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 16.-17. juni 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-3 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-9 meter (figur 9.1). Utløpsbekken ble
elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt ett håvtrekk med planktonhåv fra 8
meters dyp. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble ikke fanget fisk på noen av garnene i innsjøen, det ble heller ikke observert fiskevak. Ved
prøvefiske var siktedypet i Furevatnet 8 meter og temperaturen i overflatevannet var 16 /C.

Elektrofiske
Det ble ikke fanget eller observert noen fisker i utløpsbekken (1) (KM 928 434) fra Furevatnet. Under
overfiskingen var det lav vannføring og stille strøm. Elven er ca 0,5 meter bred og 20 cm dyp.
Bunnsubstratet består av jord og mudder, og det er overhengende torv og vegetasjon langs breddene og
kraftig begroing i elven. Det er ikke gytemuligheter i elven.

Bekken ble fisket ved utløpet til sjøen den 23. mai 1995 (Kålås m.fl. 1996a), det ble da observert årsyngel
og fanget en del større fisk i elven. I dette partiet av elven er gyteforholdene gode.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 18. juni 1997, analysene viser at innsjøen er sur. Andelen av labil
aluminium er imidlertid relativt lav og under det som er regnet å kunne være skadelig for aure. Tidligere
vannprøver fra innsjøen bekrefter inntrykket av at innsjøen er sur, men viser og at vannkvaliteten er svært
varierende (Kålås m.fl. 1995a, Hellen m.fl. 1996) (tabell 9.2).

TABELL 9.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Furevatnet. Prøven fra 18. juni 1997 er analysert ved
Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkali-
tet

mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

01.05.95 5,58 12,1
27.08.95 6,34 8,5
20.06.96 16 5,70 0,65 0,015 39 22 17

Innsjø 18.06.97 6 5,22 0,76 <0,005 124 39 20 19 6,04 2,13
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Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppen Diaphanosoma brachyurum og hoppekrepsen Eudiaptomus
gracilis (Tabell 9.3). Dette er vanlige arter. Fravær av Daphnia spp. kantyde på sure forhold og/eller høy
tetthet av fisk. Forekomsten av vannloppen Acantholeberis curvirostris antyder at vannkvaliteten er
preget av sure forhold, mens hjuldyret Keratella serrulata er vanligst å i sure innsjøer.

TABELL 9.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Furevatnet 17. juni 1997,
og prosentvis fordeling av dyreplankton som normalt blir spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Acantholeberis curvirostris 14 2 0,0

Bosmina longispina 42123 5265 24,4
Diaphanosoma brachyurum 69639 8705 40,3

Hoppekreps (Copepoda) Eudiaptomus gracilis 61146 7643 35,4
Cyclopoide copepoditter 170 21
Cyclopoide nauplier 340 42
Calanoide nauplier 3227 403

Hjuldyr (Rotifera) Kellicottia longispina 373673 46709
Keratella serrulata 170 21
Polyarthra sp. 170 21

Totalt 550672 68834 100

FIGUR 9.2. Lengdefordeling av vannloppene som ble observert ved prøvetaking i Furevatnet 17. juni
1997.

VURDERING

Innsjøen er sannsynligvis fisketom. Vannkvalitetsmålingene viser at innsjøen er sur, men elektrofiske i
utløpsbekken i 1995 på områder med gyteforhold viste at det var bra med fisk på bekken, noe som
indikerer at vannkvaliteten ikke er et problem for auren. Mangelen på aure i Furevatnet skyldes derfor
trolig mangel på gytemuligheter.
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INNSJØEN

Ivarsøyvatnet (KM 897 472, 1114-1, vassdr.nr. 044.52), også kalt Kvernavatnet, ligger på Ivarsøy i Fitjar
kommune, 22 moh.. Innsjøen har et areal på 5 ha. Det er ingen innløpsbekker til innsjøen, og en
utløpsbekk som renner gjennom et lite tjern og videre ned i sjøen. Største målte dyp i innsjøen er 16 meter
og middeldypet er ca 6 meter (tabell 10.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at
innsjøen har en tynn og redusert aurebestand (Kålås m.fl. 1996a). Det ble satt ut 100 aure i 1992 eller
1993.

TABELL 10.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Ivarsøyvatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,05 5,85 0,27

FIGUR 10.1. Dybdekart for Ivarsøyvatnet i
Fitjar. Området i utløpsbekken som ble
elektrofisket er angitt med nummerert sirkel.
Stedene der det ble satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 17.-18. juni 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-7 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-11 meter (figur 10.1). Utløpsbekken ble
elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt ett håvtrekk med planktonhåv fra åtte
meters dyp. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget sju aure. To av aurene var åleskadet og ble bare lengdemålt. Fisken
varierte i lengde fra 12,0 til 37,8 cm, med en gjennomsnittslengde på 23,7 (±10,0) cm. Vekten varierte
fra 33 til 512 gram, snittvekten var 273 (±204) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i
fangsten var 1,07 (±0,07). Seks garn var fisketomme, i de andre bunngarnene var fangsten mellom 2 og
5 fisk, og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 0,9. Siktedypet var 9,5 meter og
overflatetemperaturen i innsjøen var 15 /C ved prøvefisket.

Aurene var ett, tre, fire og fem år (figur 10.2 og figur 10.3). Veksthastigheten som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 8,5 cm, de to
påfølgende årene er tilveksten henholdsvis 10 og 8 cm per år. For eldre fisk er forskjellene relativt store
og vekstmønsteret er usikkert, og pga. lite materiale utgjør enkeltfisk for stor andel til å kunne si noe
sikkert om vekstforløpet. Maksimalstørrelsen på fisken i innsjøen indikerer at bestanden ikke er
overtallig. 

FIGUR 10.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Ivarsøyvatnet viser at fisken i innsjøen er klekt i 1992, 1993 ,1994 og 1996
(figur 10.3). Den ene av auren som ble fanget hadde finneskader og kan være utsatt.
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FIGUR 10.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Ivarsøyvatnet, 18.
juni 1997. 

TABELL 10.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Ivarsøyvatnet i Fitjar 18. juni 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) Ubest.

Antall 0 1 0 2 1 1 0 2 7
Lengde ± s.d. 145 310±53 235 378 143±32 237±100
Min.- maks. 272-347 120-165 120-378

Elektrofiske
I utløpsbekken (1) (KM 897 472) ble et område på 25 m² elektrofisket og det ble fanget totalt åtte aurer,
inkludert årsyngel (figur 10.4). Vanntemperaturen i elven var 15/C, vannføringen var normal med stille
strøm under elektrofisket. Det var likevel så lite vann i elven at en bare fant fisk i små høler.
Bunnsubstratet bestod stort sett av jord begrodd med mose og gress, med unntak av i utløpet, der
substratet var dominert av stein. I følge grunneierne er bekken i ferd med å gro igjen. Det ble ikke funnet
områder som var velegnet for gyting, og gyteforholdene kan karakteriseres som dårlige. 

FIGUR 10.4. Lengdefordeling for aurene som ble
fanget ved elektrofiske i utløpsbekken fra
Ivarsøyvatnet 17. juni 1997.
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Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 18. juni 1997, analysene viser at innsjøen er relativt sur. Innholdet
av total aluminium er relativt høyt, dette betyr at andelen labil aluminium i perioder med ekstra surt vann
kan bli relativt høyt og på et nivå som muligens kan være skadelig for aure (tabell 10.3). Tidligere
målinger av vannkvaliteten i innsjøen, viser at vannkvaliteten kan være varierende og at den labile
andelen av aluminium kan være relativt høy (Hellen 1996, Kålås 1996e). 

TABELL 10.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Ivarsøyvatnet. Prøven fra 18. juni 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

01.05.95 5,60 8,1
27.08.95 6,09 8,2
20.06.96 10 5,84 0,74 0,015 50 10 40

Innsjø 18.06.97 6 5,42 0,73 <0,005 71 43 27 16 5,57 2,72

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppen Holopedium gibberum og hoppekrepsene Cyclops scutifer
og Eudiaptomus gracilis (tabell 10.4). Dette er vanlige arter. Fravær av Daphnia spp. kan skyldes at
Holopedium gibberum utkonkurrerer Daphnia spp. ved lave kalsiumkonsentrasjoner i sure og
næringsfattige innsjøer. Realtivt store Holopedium gibberum tyder ikke på overtett fiskebestand.

TABELL 10.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Ivarsøyvatnet 18. juni
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som normalt blir spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 99 12 2,3

Holopedium gibberum 1557 195 35,4
Alonella excisa 28 4 0,6
Alonella nana 42 5 1,0

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 2137 267 48,6
Eudiaptomus gracilis 538 67 12,2
Cyclopoide nauplier 170 21
Calanoide nauplier 269 34

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 89172 11146
Kellicottia longispina 3397 425
Keratella cochlearis 311 39

Totalt 97721 12215 100
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FIGUR 10.6. Lengdefordeling av vannloppene som
ble observert ved prøvetaking i Ivarsøyvatnet 18.
juni 1997.

VURDERING
Innsjøen har en tynn bestand av aure. Fiskens kondisjon er normalt god, og den årlige tilveksten er svært
god. Årsklassene fra 1992 til 1997 med unntak av 1995-årsklassen er representert, men det ble fanget få
fisk og det er ikke sannsynliggjort at 1995-årsklassen mangler i innsjøen. Det ser ut til å være bra
reproduksjon til innsjøen i 1997. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i Ivarsøyvatnet, kan det
tenkes at auren episodisk kan ha et forsuringsproblem, gyteforholdene er imidlertid dårlige og dette
begrenser rekrutteringen til bestanden. Utlegging av kalkgrus eller gytegrus i gytebekken vil trolig være
egnet tiltak om en ønsker økt rekruttering til innsjøen.
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11 STEMMETJØRNA I FUSA

INNSJØEN

Stemmetjørna (LM 279 840, 1215-1) ligger Sævareidvassdraget (053.C22) i Fusa kommune, 515 moh.
Innsjøen har et areal på ca 4 ha. Det er ingen større innløpsbekker til innsjøen. Utløpsbekken renner ned
til Skogseidvatnet. Største målte dyp er 9,5 meter og middeldypet er ca 3 meter (tabell 11.1). Det er ved
spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen har en tynn og redusert aurebestand (Kålås m.fl.
1996b). Innsjøen er regulert og det settes ut fisk.

TABELL 11.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Stemmetjørna. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,04 3,15 0,12

FIGUR 11.1. Dybdekart for Stemmetjørna i Fusa. Området i utløpsbekken som ble vurdert med hensyn
på gyteforhold er angitt med nummerert sirkel. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte
firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 8.-9. juli 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-6 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-9 meter (figur 11.1). Gyteforholdene i
utløpselven ble vurdert. Det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt tre håvtrekk med planktonhåv
fra 7 meters dyp. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget åtte aure. Fisken varierte i lengde fra 27,8 til 36,9 cm, med en
gjennomsnittslengde på 31,6 (±3,0) cm. Vekten varierte fra 210 til 499 gram, snittvekten var 332 (±100)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 1,03 (±0,07). To garn var fisketomme,
i de andre bunngarnene varierte fangsten mellom en og to fisk og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt
var 1,0. Siktedypet var 9,5 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 16 /C ved prøvefisket.

Aurene var fra fire til åtte år gamle, aldersfastsettelsen var vanskelig for aurene eldre enn fire år, og noen
av fiskene kan være eldre enn det som er oppgitt (figur 11.2 og figur 11.3). Veksthastigheten, som er
tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig
6,2 cm, andre vekstsesong var tilveksten 10 cm og i det tredje året var den 8 cm, deretter avtok veksten
betraktelig.

Den største auren var rød i kjøttet, den minste var hvit, mens de andre hadde lyserød kjøttfarge. Alle
aurene var kjønnsmodne. 

FIGUR 11.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Stemmetjørna viser at fisken er klekt i årene 1989 til 1993, for de eldste
fiskene er aldersfastsettelsen relativt usikker. Det er ikke gytemuligheter, og fisken er satt ut.
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FIGUR 11.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Stemmetjørna, 9.
juli 1997. 

TABELL 11.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Stemmetjørna i Fusa 9. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9) 9+(10)

Antall 0 0 3 1 1 1 2 0 8
Lengde ± s.d. 301±22 278 324 316 354±22 316±30
Min.- maks. 280-324 338-369 278-369

Elektrofiske
I utløpsbekken (1) (LM 279 840) er det ikke gyteforhold for aure og elven ble ikke elektrofisket. 

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 9. juli 1997, analysene viser at det er svært god vannkvalitet og auren
har ingen forsuringsproblemer.

TABELL 11.3. Analyseresultat fra vannprøve tatt i Stemmetjørna 9. juli 1997, prøven er analysert ved
Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Innsjø 09.07.97 10 6,96 1,56 18 <10 <10 0-9 2,42 1,75

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppene Holopedium gibberum og Bosmina longispina og
hoppekrepsen Eudiaptomus graciloides (tabell 11.4 figur 11.6). En del store Holopedium gibberum i
prøven antyder at det ikke er en tett bestand av planktonspisende fi
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TABELL 11.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Stemmetjørna 9. juli
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 2831 404 22,9

Holopedium gibberum 7190 1027 58,1
Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 226 32 1,8

Eudiaptomus graciloides 2095 299 16,9
Heterocope saliens 24 3 0,2

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 22647 3235
Kellicottia longispina 7926 1132

Totalt 42939 6134 100

FIGUR 11.4. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Stemmetjørna 9. juli 1997.

VURDERING
Innsjøen har en tynn bestand av utsatt aure. Fiskens kondisjon er normalt god, og den årlige tilveksten
i andre og tredje vekstsesong er svært god. Årsklassene fra 1989 til 1993 ser ut til å være representert,
men aldersfastsettelsen av de eldste aurene er usikker. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i
Stemmetjørna, ser det ikke ut til at auren i innsjøen har noe forsuringsproblem. Fravær av Daphnia sp.
kan indikere at vannkvaliteten tidvis er forsuret. Manglende rekruttering av aure skyldes manglende
gytemuligheter.
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12 STORA SOLBJØRGVATNET I JONDAL

INNSJØEN

Stora Solbjørgvatnet (LM 459 766, 1315-3, vassdr.nr. 047.11) ligger i Jondal kommune, 923 moh..
Innsjøen har et areal på 29 ha. Det er ingen innløpsbekker (bare flombekker inn) og en utløpselv fra
innsjøen. Utløpselven renner videre til Demmevatnet. Største målte dyp i innsjøen er 57 meter og
middeldypet er 14 meter (tabell 12.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1995, opplyst at innsjøen
har en tynn og redusert aurebestand (Kålås m.fl. 1996b).

TABELL 12.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Stora Solbjørgvatnet. Areal og
nedslagsfelt er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er
anslått fra de foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs
avrenningskart (NVE 1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,29 13,97 4,04 1,4 75 3,31 0,81

FIGUR 12.1. Dybdekart for Stora Solbjørgvatnet i
Jondal. Området i utløpsbekken som ble elektrofisket er
angitt med nummerert sirkel. Stedene der det ble satt
garn er avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 21.-22. juli 1997 med ti enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-12 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-6 meter, det ble i tillegg satt ett flytegarn
i dybdeintervallet 0-6 meter (figur 12.1). Utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i
innsjøen. Det ble tatt to håvtrekk med planktonhåv fra 10 meters dyp. Feltundersøkelsene ble utført av
Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble ikke fanget fisk under prøvefisket. Ved prøvefiske i innsjøen var overflatetemperaturen 9/C og
siktedypet 9,5 meter. 

Elektrofiske
I utløpsbekken (1) (LM 459 766) ble et område på 6 m² elektrofisket uten at det ble observert eller fanget
fisk. Vanntemperaturen i elven var 9,5/C og vannføringen var høy. Substratet i elven er dominert av stein
av varierende størrelse. Det var kun noen få kvadratmeter med egnet gytesubstrat i utløpsbekken, og
gyteforholdene ble karakterisert som dårlige. 

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 23. juli 1997, analysene viser at vannkvaliteten i innsjøen på dette
tidspunktet var god for aure. Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil
andelen av skadelig aluminium ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 12.2). Tidligere
målinger i innsjøen har vist at pH kan variere noe, men det er aldri målt vannkvaliteter i innsjøen som er
skadelig for aure (Hellen m.fl 1996, Kålås m.fl. 1996b)

TABELL 12.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Stora Solbjørgvatnet. Prøven fra 23. juli 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkali-
tet

mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Utløp 12.10.94 5,49 2,13
01.08.96 <5 6,19 0,14 0,017 38 37 7

Innsjø 23.07.97 <5 5,92 0,45 0,029 26 24 <10 15-24 1,16 0,77

Dyreplankton
Dyreplanktonet var fullstendig dominert av hoppekrepsen Cyclops scutifer. Det ble også funnet
vannlopper av artene Bosmina longispina og Holopedium gibberum (tabell 12.3). Ett individ av Daphnia
cf. longispina ble også funet og dette var på hele 2,6 mm lengde, og sterkt pigmentert. Dette indikerer at
innsjøen har en fåtallig bestand av fisk eller er fisketom, og at vannkvaliteten ikke er svært sur.
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TABELL 12.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Stora Solbjørgvatnet 22.
juli 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 262 26 1,5

Daphnia cf. longispina 7 1 0,0
Holopedium gibberum 78 8 0,4

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 17580 1758 98,1
Cyclopoide nauplier 510 51

Hjuldyr (Rotifera) Kellicottia longispina 849 85
Totalt 19285 1929 100

FIGUR 12.2. Lengdefordeling av Bosmina longispina og Cyclops scutifer som ble innsamlet i Stora
Solbjørgvatnet 22. juli 1997.

VURDERING

Innsjøen er sannsynligvis fisketom. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i Stora Solbjørgvatnet,
ser det ikke ut til at aure ville ha noe stort forsuringsproblem i innsjøen, dette intrykket stemmer overens
med dyreplanktonsamfunnet i innsjøen. Det kan imidlertid være varierende vannkvalitet, og i
snøsmeltingsperioder eller perioder med mye regn kan det tenkes at vannkvaliteten kan bli så dårlig at
det kan skade auren. Det ble ikke fanget fisk i gytebekken, men det var høy vannføring ved elektrofisket,
og dette reduserer fangbarheten betraktelig og gjør at resultatene fra el.fisket er usikre. Gyteforholdene
til innsjøen er imidlertid dårlige og dette er trolig en viktig medvirkende årsak til at det ikke ser ut til å
være fisk i innsjøen.
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13 DEMMEVATNET I JONDAL

INNSJØEN

Demmevatnet (LM 465 772, 1315-3, vassdr.nr. 047.11) ligger i Jondal kommune, 865 moh.. Innsjøen har
et areal på 7 ha. Det er fire innløpsbekker, den største fra Stora Solbjørgvatnet, utløpsbekken renner ut
i Hardangerfjorden ved Torsnes. Største målte dyp er 28 meter og middeldypet er ca 11 meter (tabell
13.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1995, opplyst at innsjøen har en tynn aurebestand eller er
fisketom (Kålås m.fl. 1996b).

TABELL 13.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Demmevatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,07 10,59 0,70

FIGUR 13.1. Dybdekart for
Demmevatnet i Jondal. Området i
innløpsbekken som ble elektrofisket
er angitt med nummerert sirkel.
Stedene der det ble satt garn er
avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 21.-22. juli 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-20 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-28 meter (figur 13.1). Innløpsbekken ble
elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt to håvtrekk med planktonhåv fra 10
meters dyp. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble ikke fanget fisk. Ved prøvefiske i innsjøen var overflatetemperaturen 10,5/C og siktedypet 11
meter.

Elektrofiske
I innløpsbekk (1) (LM 464 768) er bunnsubstratet dominert av grus, småstein og større stein. Elven er ca
1,5 meter bred og opp til 30 cm dyp. Det var høy vannføring og middels sterk strøm ved elektrofisket.
Gyteforholdene ble karakterisert som brukbare. Totalt ble et areal på ca 30 m² elektrofisket, uten at det
ble fanget eller observert fisk. Vanntemperaturen var 9 /C.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 23. juli 1997, analysen indikerer at det på dette tidspunktet var en
relativt god vannkvalitet for aure. Tidligere vannkvalitetsmålinger har vist at vannkvaliteten kan variere
en del, men det har aldri vært målt vannkvaliteter som er skadelig for aure (Hellen m.fl. 1996, Kålås m.fl.
1996b). Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig
aluminium ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 13.2).

TABELL 13.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Demmevatnet. Prøven fra 23. juli 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalite
t

mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Utløp 12.10.94 5,47 1,78
01.08.96 <5 6,22 0,13 0,018 38 27 11

Innsjø 23.07.97 <5 5,9 0,35 0,022 21 18 <10 9-18 1,12 0,9

Dyreplankton
Dyreplanktonet var fullstendig dominert av hoppekrepsen Cyclops scutifer. Det ble også funnet
vannlopper av artene Bosmina longispina og Daphnia cf. longispina (tabell 13.3). Individene av Daphnia
cf. longispina var sterkt pigmentert. Dette indikerer at innsjøen har en tynn bestand av fisk og at
vannkvaliteten ikke er sur.
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TABELL 13.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Demmevatnet 22. juli
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 134 13 3,6

Daphnia cf. longispina 7 1 0,2
Holopedium gibberum 42 4 1,1

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 3567 357 94,2
Cyclops abyssorum 7 1 0,2
Diacyclops nanus 21 2 0,6
Harpacticoida 7 1 0,2
Cyclopoide nauplier 6511 651

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 361 36
Kellicottia longispina 106 11
Keratella hiemalis 170 17

Totalt 10934 1093 100

VURDERING

Innsjøen er sannsynligvis fisketom. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført og
dyreplanktonsamfunnet i Demmevatnet , ser det ikke ut til at auren ville ha noe forsuringsproblem i
innsjøen. Men vannkvaliteten i området er varierende og en kan ikke utelukke at det periodisk kan være
så dårlig vannkvalitet at det kan være et problem for auren. Innløpsbekken har relativt gode gyteforhold,
og det er med på å forsterke inntrykket av at forsuring kan være et problem. 
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14 RAUDBERGVATNET I KVAM

INNSJØEN

Raudbergvatnet (LN 572 064, 1315-4) ligger i Bjølvovassdraget (052.4B) nordøst i Kvam herad på
grensen til Voss kommune, 980 moh.. Innsjøen har et areal på 9 ha. Det er ingen innløpsbekker,
utløpsbekken renner ned i Bjølsegrøvatnet. Største målte dyp i innsjøen er 9 meter og middeldypet er 3,4
meter (tabell 14.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen har en tynn og
redusert aurebestand (Johnsen m.fl. 1996c).

TABELL 14.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Raudbergvatnet. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,09 3,4 0,30 0,4 80 0,9 3

FIGUR 14.1. Dybdekart for
Raudbergvatnet i Kvam.
Området i utløpsbekken
som ble elektrofisket er
angitt med nummerert
sirkel. Stedene der det ble
satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 13.-14. oktober 1997 med fire enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-6
meter og to bunngarnslenker bestående av to garn i dybdeintervallet 0-9 meter (figur 14.1). Utløpsbekken
ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt to håvtrekk med planktonhåv fra 9
meters dyp. Det var fint vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Frank
Sæther.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 10 aure. Fisken varierte i lengde fra 21,4 til 36,8 cm, med en
gjennomsnittslengde på 27,0 (±5,6) cm. Vekten varierte fra 101 til 475 gram, snittvekten var 217 (±136)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 0,98 (±0,05). Alle fiskene hadde slitt
spor og er sannsynligvis settefisk, selv om dette ikke gikk fram av otolittene. 3 garn var fisketomme, i de
andre bunngarnene varierte fangsten mellom 1 og 3 fisk og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var
1,25. Siktedypet var større enn innsjøens dypeste punkt (9 m) og overflatetemperaturen i innsjøen var 3
/C ved prøvefisket.

Henholdsvis 50 % av aurene hadde rød kjøttfarge og 30 % hadde lyserød kjøttfarge. Alle aurene med rød
kjøttfarge var over 26 cm. Alle hannene i fangsten var kjønnsmodne, mens ingen de tre hunnene som var
fem år var kjønnsmoden, noe som indikerer at kjønnsmodningsalderen for hunnene er minst seks år i
Raudbergvatnet.

Aurene var mellom fem og 12 år gamle (figur 14.2 og figur 14.3). Veksthastigheten som er tilbakeregnet
på grunnlag av skjellanalyser viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 4,1 cm, i andre
vekstsesong var tilveksten 4,7 cm, mens den de to påfølgende sesongene var i underkant av 4 cm.
Datagrunnlaget utover dette er lite og det som ser ut som en vekstøkning i sjette vekstsesong kan skyldes
at verdiene er tilbakeregnet på grunnlag av bare to fisk, der den ene hadde ekstra god vekst.

FIGUR 14.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.
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Aldersfordelingen for auren i Raudbergvatnet viser at seks av aurene var klekt i 1992, en i 1989 og en i
1988. Det var og en aure som var 12 år, og klekt i 1985. I tillegg var det en fisk det ikke var mulig å
fastslå den eksakte alderen på, men denne var minst ti år (figur 14.3).

FIGUR 14.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Raudbergvatnet,
14. oktober 1997. 

TABELL 14.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Raudbergvatnet i Kvam 14. oktober 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9) 9+(10) 10+(11) 11+(12) 12+(13) >9+.

Antall 6 0 0 1 1 0 0 1 1 10
Lengde ± s.d. 231±19 342 315 295 368 271±56
Min.- maks. 214-267 214-368

Elektrofiske
I utløpsbekken (1) (LN 572 064) fra Raudbergvatnet var det normal vannføring og relativt rolige
strømforhold ved elektrofiske 13. oktober 1997. Vanntemperaturen var 3 /C. Elven har et bunnsubstrat
bestående av grus, store stein og fjell begrodd med mose. Gyteforholdene ble vurdert til å være dårlige
og bare et areal på 5 m² er tilgjengelig som gyteområde. Elven er ca 1 meter bred og 10 cm dyp, elven
er så flat at det er sannsynlig at store deler av elven bunnfryser i vintrer med lite snø. Det ble ikke fanget
fisk på de 200 m² som ble overfisket.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 14. oktober 1997, på dette tidspunktet var vannkvaliteten god. Det
er tidligere tatt en vannprøve i innsjøen, også denne hadde god pH (Johnsen m.fl. 1996c). Innholdet av
aluminium er lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig aluminium ikke være så høy
at det er noe problem for auren (tabell 14.3).
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TABELL 14.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Raudbergvatnet. Prøven fra 14. oktober 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

09.10.95 5,97
14.10.97 <5 6,58 0,93 0,076 11 <10 <10 0-9 1,19 1,26

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppene Bosmina longispina og Holopedium gibberum, sammen
med  hoppekrepsen Cyclops scutifer (tabell 14.4). Det finnes også Daphnia longispina i innsjøen, og disse
individene var middels store med største målte på 1,7 mm. Dette indikerer ikke sure forhold og middels
tett bestand av fisk.

TABELL 14.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Raudbergvatnet 13.
oktober 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Acroperus harpae 14 2 0,1

Bosmina longispina 8917 991 55,8
Daphnia longispina 170 19 1,1
Holopedium gibberum 4926 547 30,8

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 1953 217 12,2
Heterocope saliens 7 1 0,0
Cyclopoide copepoditter 85 9
Cyclopoide nauplier 6709 745

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 170 19
Kellicottia longispina 1274 142
Polyarthra sp. 849 94
ubestemt art 6794 755

Totalt 31868 3541 100
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FIGUR 14.6. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Raudbergvatnet 13. oktober 1997.

VURDERING
Innsjøen har en tynn bestand av delvis gammel aure som er satt ut. Fiskens kondisjon er normalt god,
mens den årlige tilveksten er liten, men ikke unormalt lav for innsjøer som ligger så høyt over havet.
Årsklassene klekt i 1985, 1988, 1989 og i 1992 var til stede i innsjøen. Det ble ikke funnet yngel på
bekkene. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i innsjøen ser det ikke ut til at den har et
forsuringsproblem, men innsjøen ligger i et område med varierende pH (Johnsen m.fl. 1996c) og det kan
ikke utelukkes at vannkvalitet i spesielle perioder kan være skadelig for bestanden. Gyteforholdene er
imidlertid begrenset, og gytebekken er utsatt for tørrlegging og frost, og dette er sannsynligvis den
viktigste årsaken til at bestanden ikke ser ut til å ha reprodusert de siste årene.



87

1

5

10

15

20

5

15

10

0 50 100 150 200

meter

250

N

Garnfiskestasjon

Elektrofiskestasjon

Bergsdalsvatnet, 
Kvinnherad

4

3

2

1

1

15 BERGSDALSVATNET I KVINNHERAD

INNSJØEN

Bergsdalsvatnet (LM 266 392, 1214-1) ligger Handalandsvassdraget (042.9) sør i Kvinnherad kommune,
420 moh.. Innsjøen har et areal på 7 ha. Det er 4 innløpsbekker til innsjøen og en utløpsbekk som renner
ned til Bakkastølsvatnet. Største målte dyp i innsjøen er 19,5 meter og middeldypet er ca 6 meter (tabell
15.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1988, opplyst at aurebestanden i innsjøen er tapt (Johnsen
m.fl. 1996d).

TABELL 15.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Bergsdalsvatnet. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,07 6,01 0,41

FIGUR 15 .1 .  Dybdekar t  for
Bergsdalsvatnet i Kvinnherad. Området
i innløpsbekken som ble elektrofisket er
angitt med nummerert sirkel. Stedene der
det ble satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 19.-20. juli 1997 med fire enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-11 meter
(figur 15.1). Den ene innløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt
ett håvtrekk med planktonhåv fra 19 meters dyp. Det var sol og fint vær under prøvefisket.
Feltundersøkelsene ble utført av Jan - Per Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble ikke fanget fisk i innsjøen. Siktedypet var 10,4 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 15
/C ved prøvefisket.

Elektrofiske
I innløpsbekk (1) (LM 267 397) er bunnsubstratet dominert av sand, grus, små- og store stein, med litt
mose enkelte plasser. Elven er ca 0,4 meter bred og opp til 40 cm dyp. Det var normal vannføring og
middels strøm ved elektrofisket. Vanntemperaturen var 15 /C. Gyteforholdene var brukbare i elven, og
et areal på minst 300 m² er tilgjengelig som gyteområde. Totalt ble et areal på ca 300 m² elektrofisket.
Det ble ikke fanget fisk i elven.

I utløpet faller elven bratt umiddelbart nedenfor utløpsosen og det er ikke oppgangsmuligheter fra elven
til innsjøen. De tre andre innløpsbekkene var ikke aktuelle å elektrofiske, fordi de var for bratte og ikke
hadde gytemuligheter eller var tørrlagte. 

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 19. juli 1997, analysene viser at innsjøen er sur. Det ble også tatt en
vannprøve i innløpsbekken som ble elektrofisket, også her var pH lav. Konsentrasjonen av total
aluminium og labil aluminium er lav, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig aluminium
ikke være så høy at dette er et problem for auren (tabell 15.3). Målingen fra oktober 1994 og mai 1995
(Johnsen m.fl. 1996d) bekrefter at pH er jevnt lav i innsjøen.

TABELL 15.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Bergsdalsvatnet. Prøvene fra 19. juli 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkali-
tet

mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

20.11.94 5 4,95
21.05.95 10 5,19

Innsjø 19.07.97 <5 5,19 <0,1 <0,005 15 <10 <10 0-9 0,9 0,52
Innløp (1) 19.07.97 <5 5,44 7
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Dyreplankton
Dyreplanktonet var fullstendig dominert av vannloppen Bosmina longispina, og det var svært lite hjuldyr
(tabell 15.3). Fravær av Daphnia sp. kan indikere sure forhold.

TABELL 15.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Bergsdalsvatnet 19. juli
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Acroperus harpae 14 1 0,1

Alonopsis elongata 85 4 0,5
Bosmina longispina 15994 842 94,5

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops abyssorum 609 32 3,6
Acanthocyclops robustus 198 10 1,2
Harpacticoida 28 1 0,2
Cyclopoide nauplier 7077 372

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 283 15
Kellicottia longispina 85 4
Euchlanis sp. 14 1

Totalt 24388 1284 100

VURDERING
Aurebestanden i innsjøen er tynn eller utdødd. Det er en viss usikkerhet i konklusjonen fordi
fangstinnsatsen i innsjøen var lav. Det ble satt ut 300 fisk for fire år siden, og for tre år siden ble det satt
ut ytterligere 80 fisk. Det ble fanget en aure i innsjøen i 1996. Vannkvaliteten med hensyn på forsuring
er dårlig, og er trolig skadelig for auren, spesielt for egg og larver. Hvis det fremdeles er fisk igjen i
innsjøen vil kalking trolig kunne redde bestanden. Kalksteinsgrus i innløpsbekk og/eller kalking av
ovenforliggende innsjøer burde være en velegnet strategi.
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16 SKULEVATNET I KVINNHERAD

INNSJØEN

Skulevatnet (LM 278 365, 1214-1) ligger i Handalandsvassdraget (042.9) sør i Kvinnherad kommune,
258 moh.. og arealet er på 7 ha. Det er to innløpsbekker til innsjøen og en utløpsbekk som renner ned i
Bakkastølsvatnet. Største målte dyp er 22 meter og middeldypet er ca 6 meter (tabell 16.1) Det er store
grunnområder der det vokser siv og flotgras. Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1988, opplyst at
innsjøen har en tynn og redusert aurebestand (Johnsen m.fl. 1996d). Det er nå opplyst at innsjøen tidlgere
var fisketom, men at det senere er satt ut fisk.
 
TABELL 16.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Skulevatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,07 6,03 0,42 3,0 100 9,5 22,6

FIGUR 16.1. Dybdekart for Skulevatnet i Kvinnherad. Inn- og utløpsbekken som ble elektrofisket er angitt
med nummerert sirkler. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 24.-25. juli 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-10 meter
(figur 16.1). Utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen og en i den ene
innløpsbekken. Det ble tatt ett håvtrekk med planktonhåv fra 20 meters dyp. Det var skyet og regnbyger
under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Jan - Per Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 17 aure. Fisken varierte i lengde fra 12,1 til 29,0 cm, med en
gjennomsnittslengde på 25,0 (±7,7) cm. Vekten varierte fra 19 til 534 gram, snittvekten var 194 (±150)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 1,03 (±0,08). Ett garn var fisketomt, i
de andre bunngarnene varierte fangsten mellom 2 og 6, fisk og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt
var 3,4. Siktedypet var 10,3 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 20 /C ved prøvefisket.

Henholdsvis 50 % av aurene hadde lyserød kjøttfarge og 50 % hadde hvit kjøttfarge. Gjennomsnittlig
alder ved kjønnsmodning var 3 år for både hunn- og hannaurene i Skulevatnet.

Aurene var fra to til seks år gamle (figur 16.2 og figur 16.3). Veksthastigheten som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 5,0 cm, i andre
vekstsesong var tilveksten 6,9 cm. De to påfølgende sesongene var tilveksten henholdsvis 7,7 og 7,8 cm
deretter ble veksten noe redusert og var 6 cm i femte vekstsesong. Maksimalstørrelsen på fisken i innsjøen
og den relativt beskjedne vekststagnasjonen kan tyde på at bestanden er fåtallig.

FIGUR 16 .2 .  T i lbakeregne t
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert over
linjen.

Aldersfordelingen for auren i Skulevatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i innsjøen hvert
år i perioden 1991 til 1995 (figur 16.3). Årsklassestyrkene ser ut til å være rimelig normale, lav fangst
av toåringer kan skyldes at en del av disse fremdeles er på bekken.
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FIGUR 16.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene
som ble fanget under garnfisket i Skulevatnet, 25. juli 1997. 

TABELL 16.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Skulevatnet i Kvinnherad 25. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) Ubest.

Antall 2 6 4 3 1 1 17
Lengde ± s.d. 166±35 212±34 277±21 339±26 390 121 250±77
Min.- maks. 141-191 144-234 250-300 310-360 121-390

Elektrofiske
I innløpsbekk (1, Fosselva) (LM 283 368) består bunnsubstratet av sand, grus, små og store stein og noen
plasser er det mudder og jord på elvebunnen. Elvebunnen er stort sett bar, men er noen steder tilgrodd
med mose, det er overhengende torv og vegetasjon langs breddene i nedre del av elven. Elven er 2-3
meter bred og opp til 40 cm dyp. Gyteforholdene ble karakterisert som gode. Elven ble ikke elektrofisket,
men det ble observert årsyngel i elven. Vanntemperaturen var 14 /C.

Utløpselven (2, Skuleelva) (LM 278 365) har et bunnsubstrat bestående av sand, grus, små- og store stein,
blokkstein og fjell, noen plasser er det mudderbunn. Deler av elvebunnen er tilgrodd med alger og mose,
det er overhengende vegetasjon langs breddene. Gyteforholdene ble vurdert til å være brukbare. Elven
er 3-4 meter bred og opp til en meter dyp. Vanntemperaturen var 20 /C. Elven ble ikke elektrofisket i øvre
del, men utløpsbekken renner ned i Bakkastølsvatnet, og ble fisket i forbindelse med prøvefiske i denne
innsjøen. På den øvre strekningen ble det observert mye årsyngel og større fisk, og
rekrutteringspotensialet for Skulevatnet ser ut til å være godt.

Den andre innløpsbekken var helt tørrlagt og egner seg følgelig ikke som gyte- eller oppvekstområde for
fisk.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 25. juli 1997, analysene indikerer noe påvirking av forsuring. Det
ble også tatt vannprøver i innløpsbekken (1) som ble elektrofisket, her var pH litt lavere. Tidligere
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målinger har vist at pH kan være en del lavere, og at innholdet av labil aluminium kan være så høyt at det
kan være skadelig for auren (Johnsen m.fl. 1996d; Hellen m.fl. 1996).

TABELL 16.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Skulevatnet. Prøvene fra 25. juli 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

20.11.94 5,11 4
21.05.95 5,35 7
26.05.96 19 5,51 0,41 0,005 74 14 60

Utløp 25.07.97 8 5,6 0,14 0,009 37 22 13 7 0,82 1,56
Innløp (1) 25.07.97 6 5,41 41

Dyreplankton
Dyreplanktonet var fullstendig dominert av vannloppene Bosmina longispina og Holopedium gibberum,
sammen med hoppekrepsen Cyclops scutifer. Det var lite hjuldyr i prøven (tabell 16.4). Fravær av
Daphnia sp kan skyldes at Holopedium gibberum utkonkurrerer Daphnia longispina ved lave
kalsiumkonsentrasjoner i sure og næringsfattige innsjøer.

TABELL 16.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Skulevatnet 24. juli 1997,
og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 4756 231 18,8

Holopedium gibberum 15626 759 61,7
Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 4926 239 19,4

Heterocope saliens 28 1 0,1
Cyclopoide nauplier 26497 1286

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 1868 91
Kellicottia longispina 4586 223
Keratella cochlearis 170 8
Keratella hiemalis 170 8

Totalt 58627 2846 100

VURDERING
Innsjøen har en middels tynn bestand av aure. Fiskens kondisjon er normal, mens den årlige tilveksten
er god. Alle årsklassene fra 1991 til 1997 er representert. Det ser ut til å være god reproduksjon til
innsjøen i 1997. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i Skulevatnet, ser det ut til at
vannkvaliteten tidvis kan være marginal for auren i innsjøen, men det har vært rekruttering til innsjøen
årlig på 90-tallet og det ser ikke ut til at fiskebestanden har et forsuringsproblem. Situasjonen kan endre
seg og bør holdes under oppsikt.
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17 TVEITEBOTNVATNET I KVINNHERAD

INNSJØEN

Tveitebotnvatnet (LM 264 365, 1214-1) ligger i Handalandsvassdraget (042.9) sør i Kvinnherad
kommune, 298 moh.. Innsjøen har et areal på 16 ha. Det er to innløpsbekker til innsjøen og en utløpsbekk
som renner ned i Bakkastølsvatnet. Største målte dyp er 13 meter og middeldypet er ca 5 meter (tabell
17.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1988, opplyst at aurebestanden er god og uendret (Johnsen
m.fl. 1996d).

TABELL 17.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Tveitebotnvatnet. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,16 4,68 0,74

FIGUR 17.1. Dybdekart for Tveitebotnvatnet i Kvinnherad. Inn- og utløpsbekkene som ble elektrofisket
er angitt med nummererte sirkler. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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Innsjøen ble garnfisket 20.-21. juli 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-12 meter
og en bunngarnslenke i dybdeintervallet 0-11 meter (figur 17.1). To av innløpsbekkene og utløpsbekken
ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i hver av disse. Det ble tatt ett håvtrekk med planktonhåv
fra 13 meters dyp. Det var sol og fint vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Jan - Per
Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 27 aure. Fisken varierte i lengde fra 10,5 til 26,5 cm, med en
gjennomsnittslengde på 18,8 (±4,9) cm. Vekten varierte fra 14 til 195 gram, snittvekten var 86 (±56)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 1,10 (±0,07). Ett garn var fisketomt, i
de andre bunngarnene varierte fangsten mellom to og seks fisk og den gjennomsnittlige fangst per
garnnatt var 3,4. Siktedypet var 8,5 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 21,5 /C ved
prøvefisket.

Henholdsvis 17 % av aurene hadde rød kjøttfarge og 26 % hadde lyserød kjøttfarge. Alle aurene med rød
kjøttfarge var over 21 cm. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var 3 år for hunn og hann aurene
i Tveitebotnvatnet. Den yngste og minste auren som var kjønnsmoden var en hann på to år og 16,5 cm.

Aurene var fra ett til fire år gamle (figur 17.2 og figur 17.3). Veksthastigheten som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 5,4 cm, de to
påfølgende vekstsesongene var tilveksten sju cm per år, i den fjerde vekstsesongen var veksten redusert
til 4,7 cm.

FIGUR 17 .2 .  T i lbakeregne t
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert over
linjen.

Aldersfordelingen for auren i Tveitebotnvatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i innsjøen
hvert år siden 1993 (figur 17.3). Fordelingen mellom årsklassene er omtrent som forventet, men det hadde
vært naturlig at det også ble fanget en del eldre fisk. 
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FIGUR 17.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Tveitebotnvatnet,
21. juli 1997. 

TABELL 17.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Tveitebotnvatnet i Kvinnherad 21. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) Ubest.

Antall 0 4 9 7 3 0 4 27
Lengde ± s.d. 127±16 182±30 223±25 257±9 125±24 188±49
Min.- maks. 106-140 118-222 174-253 247-265 105-160 105-265

Elektrofiske
I innløpsbekk (1) (LM 259 368) fra Urdalsvatnet er bunnsubstratet dominert av sand og grus, det er lite
begroing i elven, men overhengende torv langs breddene. Elven er ca 0,5 meter bred og opp til 30 cm dyp.
Det var liten vannføring og nesten stillestående vann ved elektrofisket. Gyteforholdene ble karakterisert
som gode. Totalt ble et areal på ca 10 m² elektrofisket. Det ble ikke observert eller fanget fisk, dette kan
ha sammenheng med den svært lave vannføringen i elven. Vanntemperaturen var 13 /C. 

Innløpselv (2) (LM 257 367) har et bunnsubstrat bestående av sand, grus, jord og mudder og er begrodd.
Det er vegetasjon og torv langs breddene. Gyteforholdene er dårlige. Elven er 0,5 - 3 meter bred og opp
til 50 cm dyp. Vanntemperaturen var 23 /C den 21. juli. Bare et svært lite område ble elektrofisket pga.
vanskelige bunnforhold, men det ble observert aure på vei innover elven, men ingen ble fanget. I følge
grunneierne er det gyting i elven.

I utløpsbekken (3) (LM 264 365) var det liten vannføring og vannet var nesten stillestående.
Bunnsubstratet er en blanding av sand, grus, småstein og større stein, og noen plasser er det jord og
mudder på elvebunnen. Elvebunnen er begrodd med mose, alger og gress, gyteforholdene ble karakterisert
som brukbare. Vanntemperaturen ved elektrofisket var 23 /C, og forholdene for elektrofiske var gode.
Et areal på totalt ca 300 m² ble elektrofisket, og det ble fanget omtrent 120 årsyngel, 90 ettåringer og ca
45 aure mellom 8 og 20 cm.
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Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 18. juli 1997, analysene indikerer at innsjøen er noe forsuret. Det ble
også tatt vannprøver i de innløpsbekkene som ble elektrofisket, i innløpsbekken (1) fra Urdalsvatnet var
pH relativt lav og innholdet av total aluminium var høyt, i den andre innløpsbekken var pH betydelig
høyere. Innholdet av total aluminium i innsjøen er ikke spesielt høyt, dette betyr at selv i sure perioder
vil andelen av skadelig aluminium ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 17.3).
Tidligere målinger er på nivå med det som ble målt i juli 1997 (Johnsen m.fl. 1996d; Hellen m.fl. 1996).

TABELL 17.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Tveitebotnvatnet. Prøvene fra 18. juli 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

20.11.94 5,43 2
21.05.95 5,57 7
25.06.96 19 5,51 0,41 0,005 74 14 60

Utløp 21.07.97 7 5,53 0,31 0,033 40 20 12 8 1,84 2,03
Innløp (1) 21.07.97 14 5,32 123
Innløp (2) 21.07.97 15 6,00 43

Dyreplankton
Dyreplanktonet var variert og dominert av de to vannloppene Bosmina longispina og Holopedium
gibberum sammen med hoppekrepsen Cyclops scutifer. Fravær av Daphnia sp. kan skyldes at
Holopedium gibberum utkonkurrerer Daphnia ved lave kalsiumkonsentrasjoner i sure og næringsfattige
innsjøer. Forekomst av den store og attraktive vannloppen Bythotrephes longimanus indikerer en tynn
til middels tett fiskebestand i innsjøen. Lengdene av Bosmina longispina var normale, mens individene
av Bythotrephes longimanus var rundt relativt små (figur 17.4).

TABELL 17.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Tveitebotnvatnet 20. juli
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Alonopsis elongata 14 1 0,1

Bosmina longispina 6115 470 36,6
Bythotrephes longimanus 42 3 0,3
Holopedium gibberum 3737 287 22,4

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 6794 523 40,7
Cyclopoide nauplier 27176 2090

Hjuldyr (Rotifera) Kellicottia longispina 11890 915
Collotheca lie-petterseni 849 65

Totalt 56617 4355 100
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FIGUR 17.6. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Tveitebotnvatnet 20. juli 1997.

VURDERING
Innsjøen har en tynn til middels tett bestand av aure. Fiskens kondisjon er god, og den årlige tilveksten
er meget bra. Alle årsklassene fra 1993 til 1997 er representert. Det ser ut til å være god reproduksjon av
aure i 1997. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i Tveitebotnvatnet, ser det ut til
vannkvaliteten er noe påvirket av forsuring, men auren ser ut til å klare seg bra. Utløpsbekken er det
viktigste gyteområdet, her er også vannkvaliteten normalt bedre og jevnere enn i innløpsbekkene. I
innløpsbekkene kan vannføringen også være mer varierende og faren for tørrlegging er større.
Innløpsbekken (1) fra Urdalsvatnet hadde høyt innhold av aluminium og relativt lav pH, og antakelig kan
fisk som klekkes i denne elven ha redusert overlevelse. Et mulig tiltak for å bedre på dette kan være
utlegging av kalkgrus i bekken eller kalking av Urdalsvatnet. Samtidig ser det ut til å være god
rekruttering i utløpsbekken, slik at en kan risikere å få en overtallig bestand i innsjøen, hvis
gyteforholdene utbedres ytterligere. Et alternativ er å kontrollere bestandstatus igjen om noen år for da
eventuelt å kunne endelig fastslå om rekrutteringen i utløpet er tilstrekkelig. 
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18 BAKKASTØLSVATNET I KVINNHERAD

INNSJØEN

Bakkastølsvatnet (LM 266 357, 1214-1) ligger i Handalandsvassdraget (042.9) sør i Kvinnherad
kommune, 195 moh.. Innsjøen har et areal på 8 ha. Det er to innløpsbekker, en (1) fra Tveitebotnvatnet
og Bergsdalsvatnet og Skuleelva fra skulevatnet. Utløpsbekken (2, Handalandselva) renner ned i
Høylandssundet. Største målte dyp er 4,7 meter og middeldypet er under en meter (tabell 18.1). Det er
ved spørreundersøkelse, utført i 1988, opplyst at innsjøen har en tynn og redusert aurebestand (Johnsen
m.fl. 1996d).

TABELL 18.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Bakkastølsvatnet. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,08 0,82 0,07

FIGUR 18.1. Dybdekart for Bakkastølsvatnet i Kvinnherad. Området i ut- og innløpsbekkene som ble
elektrofisket er angitt med nummerert sirkel. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte
firkanter.



100

1 2 3 4 5 6

Alder (vekstsesonger)

0

5

10

15

20

25

30

35

Fi
sk

el
en

gd
e 

(c
m

)

BAKKASTØLSVATNET

29

29

19

9

3

METODER

Innsjøen ble garnfisket 17.-18. juli 1997 med to enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 2-4 meter
(figur 18.1). To av innløpsbekkene og utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innløp
(1) og i utløpet. Det ble tatt ett horisontalt håvtrekk med planktonhåv over en 50 meter lang strekning.
Det var sol og fint vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Jan - Per Madsen og Alfred
Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 29 aure. Fisken varierte i lengde fra 14,0 til 29,1 cm, med en
gjennomsnittslengde på 20,4 (±4,5) cm. Vekten varierte fra 33 til 277 gram, snittvekten var 111 (±67)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 1,16 (±0,10). Den gjennomsnittlige
fangst per garnnatt var 14,5 aure. Siktedypet var større enn innsjøens største dyp (4,7 meter) og
overflatetemperaturen var 22 /C ved prøvefisket.

Den største auren hadde lyserød kjøttfarge, alle de andre var hvit i kjøttet. Gjennomsnittlig alder ved
kjønnsmodning var to år for hannene og tre år for hunnaurene.

Aurene var fra to til fem år gamle (figur 18.2 og figur 18.3). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 4,7 cm, de fire
påfølgende sesongene er tilveksten: 7,1 - 5,8 - 4,6 og 5,2 cm.

FIGUR 18 .2 .  T i lbakeregne t
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert over
linjen.

Aldersfordelingen for auren i Bakkastølsvatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon hvert år i
perioden 1992 til 1995 (figur 18.3). Årsklassestyrken er omtrent som forventet, bortsett fra at det hadde
vært naturlig å finne en del eldre fisk. 
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FIGUR 18.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Bakkastølsvatnet,
18. juli 1997

TABELL 18.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Bakkastølsvatnet i Kvinnherad 18. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7)

Antall 0 0 10 10 6 3 0 29
Lengde ± s.d. 158±13 210±24 234±28 280±18 204±45
Min.- maks. 140-182 175-253 207-270 260-291 140-291

Elektrofiske
I innløpsbekk (1) (LM 272 357) fra Tveitebotnvatnet og Skulevatnet er bunnsubstratet sammensatt av
sand, grus, små- og store stein. Deler av elvebunnen er tilgrodd med mose, og det er overhengende torv
langs breddene. Elven er ca 6 meter bred og opp til 1,5 meter dyp. Det var normal vannføring og
varierende strømforhold i elven, fra stillestående vann til middels sterk strøm. Gyteforholdene er gode
i elven. Totalt ble et areal på ca 300 m² elektrofisket. P.g.a. feil på elektrofiskeapparatet, eller lav
ledningsevnen ble fisken ikke skikkelig svimeslått, men det ble observert et stort antall fisk, både årsyngel
og en del større fisk, helt opp til omtrent 20 cm. Vanntemperaturen var 20 /C.

Utløpselven (2) (LM 265 357) har et bunnsubstrat bestående av grus, små- og store stein og blokkstein
begrodd med mose og alger. Gyteforholdene ble vurdert til å være dårlige. Elven er opp til 6 meter bred
og mellom opp til 1,5 meter dyp. P.g.a. feil på elektrofiskeapparatet, eller lav ledningsevne ble fisken ikke
skikkelig svimeslått, men det ble fanget to aure. Vanntemperaturen var 21 /C.

Den andre innløpsbekken var ikke aktuell som gytebekk. 
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Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 18. juli 1997, analysene indikerer at innsjøen er forsuret. Det ble også
tatt vannprøver i innløpsbekk (1), også her var pH lav. Innholdet av total labil aluminium har tidligere
blitt målt til 60 :g/l og var på et nivå som kan være skadelig for aure (tabell 18.3). Alle pH målingen fra
innsjøen viser at pH i innsjøen er jevnt lav (Johnsen m.fl 1996d; Hellen m.fl 1996).

TABELL 18.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Bakkastølsvatnet. Prøvene fra 18. juli 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

20.11.94 5,04 4
21.05.95 5,32 9
25.06.96 19 5,51 0,41 0,005 74 14 60

Utløp 18.07.97 6 5,28 0,12 <0,005 16 <10 <10 0-9 0,91 0,98
Innløp (1) 18.07.97 <5 5,27 11

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppene Polyphemus pediculus og Bosmina longispina (tabell 18.4).
Polyphemus pediculus er en art som oftest finnes nær land, de fleste andre artene som ble funnet lever
også nær bunnen eller strandsonen i innsjøen. Den rike faunaen og typene som ble funnet skyldes at
prøven er tatt som horisontaltrekk over grunt vann. Vannloppen Eurycercus lamellatus er uvanlig i sure
innsjøer, mens hjuldyret Keratella serrulata lever stort sett bare i sure innsjøer.

FIGUR 18.6. Lengdefordeling av Polyphemus
pediculus som ble innsamlet i Bakkastølsvatnet 18.
juli 1997.
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TABELL 18.4. Tetthet av dyreplankton ( antall dyr per m³) i Bakkastølsvatnet 18. juli 1997, og prosentvis
fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Acroperus harpae 3 1,4

Alonopsis elongata 31 13,0
Bosmina longispina 14 5,8
Chydorus cf. sphaericus 3 1,4
Eurycercus lamellatus 7 2,9
Graptoleberis testudinaria 3 1,4
Polyphemus pediculus 173 73,7

Hoppekreps (Copepoda) Acanthocyclops robustus <1 0,1
Diacyclops sp. <1 0,1
Cyclopoide copepoditter 10
Cyclopoide nauplier 3

Hjuldyr (Rotifera) Cephalodella sp. 3
Kellicottia longispina 48
Keratella serrulata 7

Annet Døgnflue <1
Fjærmygg (Chironomidae) 14
Midd 1
Nematoder 7

Totalt 328 100

VURDERING

Bakkastølsvatnet har en tett bestand av aure. Fiskens kondisjon er god, og den årlige tilveksten er bra.
Alle årsklassene fra 1992 til 1995, ble fanget, og det ble observert årsyngel og større fisk i innløpet.
Sannsynligvis er alle årsklassene klekt i perioden fra 1992 til 1997 representert. Ut fra de
vannkvalitetsmålingene som er utført i innsjøen og i de to ovenforliggende innsjøene, går det fram at
vannkvaliteten er preget av forsuring. Det er imidlertid en tett bestand i Bakkastølsvatnet og det er ikke
nødvendig å iverksette tiltak for å sikre denne bestanden.
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19 KRINGLEVATNET I KVINNHERAD

INNSJØEN

Kringlevatnet (LM 294 366, 1214-1, vassdr. nr. 042.80) ligger sør i Kvinnherad kommune, 290 moh..
Innsjøen har et areal på  6 ha. Det er ingen markerte innløpsbekker til innsjøen, men en utløpsbekk som
renner ned i Langelivatnet. Største målte dyp i innsjøen er 13 meter og middeldypet er ca 5 meter (tabell
19.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1988, opplyst at innsjøen har en tynn og redusert
aurebestand (Johnsen m.fl. 1996d). Det er trolig satt ut aure i innsjøen.

TABELL 19.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Kringlevatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,06 4,77 0,26 0,4 100 1,3 5

F I G
UR 19.1. Dybdekart for Kringlevatnet i Kvinnherad. Området i utløpsbekken som ble elektrofisket er
angitt med nummerert sirkel. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 22.-23. juli 1997 med fire enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-6 meter
(figur 19.1). Utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve. Det ble tatt ett håvtrekk med
planktonhåv fra 12,5 meters dyp. Feltundersøkelsene ble utført av Jan - Per Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske

Aure
Under garnfisket ble det fanget 9 aure. Fisken varierte i lengde fra 19,7 til 27,8 cm, med en
gjennomsnittslengde på 22,8 (±2,4) cm. Vekten varierte fra 83 til 265 gram, snittvekten var 143 (±55)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 1,16 (±0,07). Fangsten i bunngarnene
varierte mellom 1 og 3 aure og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 2,3 aure. Siktedypet var 8,3
meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 22,5 /C ved prøvefisket.

Henholdsvis 78 % av aurene hadde lyserød kjøttfarge og 22 % hadde hvit kjøttfarge. Gjennomsnittlig
alder ved kjønnsmodning var 3 år for bestanden i Kringlevatnet. Den minste kjønnsmodne auren var en
3 år gammel hunn på 21,0 cm.

Aurene var to, tre og fire år gamle (figur 19.2 og figur 19.3). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 4,5 cm, de to
påfølgende vekstsesongene var tilveksten henholdsvis 6,8 og 6,3 cm per år.

FIGUR 19.2. Tilbakeregnet gjennomsnittslengde
ved avsluttet vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Kringlevatnet viser at fisken i innsjøen er klekt i 1993, 1994 og 1995  (figur
19.3). Det er satt ut ørret i området og fisken kan være utsatt, uten at skjell eller otolitter viste dette
tydelig.
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FIGUR 19.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Kringlevatnet, 23.
juli 1997. 

TABELL 19.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Kringlevatnet i Kvinnherad 23. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6)

Antall 0 0 1 7 1 0 9
Lengde ± s.d. 197 225±14 278 228±24
Min.- maks. 205-245 197-278

Røye
Under garnfisket ble det fanget 14 røye. De ti røyene som ble aldersbestemt var to, tre og fire år gamle
(Tabell 19.3 og figur 19.4). Fisken varierte i lengde fra 14,9 til 23,0 cm, med en gjennomsnittslengde på
20,5 (±2,3) cm (figur 19.4). Vekten varierte fra 30 til 119 gram, snittvekten var 88 (±25) gram.
Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for røyene i fangsten var 0,99 (±0,09). Røyefangsten i bunngarnene
varierte mellom 1 og 5 fisk, og den gjennomsnittlige fangst per bunngarnnatt var 3,5 røye. Av røyene
hadde 33 % lyserød kjøttfarge og 67 % hvit kjøttfarge.

FIGUR 19.4. Lengde- og aldersfordeling for røyene som ble fanget under garnfisket i Kringlevatnet i 23.
juli 1997. 
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Røyene var to, tre og fire år gamle (figur 19.4 og tabell 19.3). Veksthastigheten så ut til å være god de
første tre vekstsesongene, men ser ut til å stagnere når røyene passerer 20 cm. Det er få eldre fisk og
grunnlaget for å vurdere dette er usikkert.

TABELL 19.3. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av røye som ble fanget under garnfiske i Kringlevatnet i Kvinnherad 23. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) ubestemt

Antall 0 0 8 1 1 0 4 14
Lengde ± s.d. 207±18 215 230 191±32 205±23
Min.- maks. 175-228 149-226 149-230

Elektrofiske
Det er ingen innløpsbekker til Kringlevatnet. Utløpsbekken (1) (LM 294 366) var tørrlagt på
prøvefisketidspunktet, ved lav vannføring i elven er gyteforholdene svært dårlige.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 22. juli 1997, analysene indikerer at innsjøen ikke er påvirket av
forsuring. Ved undersøkelse av vannkvaliteten sommeren 1996 var også pH god (Hellen m.fl. 1996).
Begge vannprøvene er tatt om sommeren, og vannkvaliteten vil sannsynligvis tidvis være dårligere, det
er imidlertid lite trolig at vannkvaliteten vil bli så dårlig at den truer bestandene av aure og røye.

TABELL 19.4. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Kringlevatnet. Prøven fra 22. juli 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Innsjø 25.06.96 14 6,05 0,58 0,033 62 29 33
Innsjø 22.07.97 6 6,19 0,91 0,041 41 21 <10 12-21 2,69 2,09

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppen Bosmina longispina og hoppekrepsen Cyclops scutifer (tabell
19.4). Forekomst av Bythotrephes longimanus gir grunlag for gode vekstvilkår og antyder at det er lite
fisk i innsjøen.
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TABELL 19.5. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Kringlevatnet 22. juli
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Alonella nana 170 14 1,5

Bosmina longispina 6454 516 57,4
Bythotrephes longimanus 28 2 0,3
Diaphanosoma brachyurum 1019 82 9,1

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 3567 285 31,7
Cyclopoide nauplier 13248 1060
Calanoide copepoditter 19193 1535

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 28875 2310
Kellicottia longispina 19533 1563
Keratella hiemalis 170 14

Annet midd 14 1
Totalt 92272 7382 100

VURDERING
Innsjøen har fåtallige bestander av aure og av røye. Aurens kondisjon er uvanlig høy, mens røyens
kondisjon er normal, og både aure og røye har god årlig tilvekst. Både aure og røye er representert med
fisk fra årgangene 1993, 1994 og 1995. For auren er 1994 årsklassen sterk, mens 1995-årsklassen er sterk
hos røyen. Det er svært dårlige gyteforhold for aure og auren som ble fanget er trolig utsatt, muligens er
det satt ut villfisk, aldersfordelingen tyder på det. Det er ikke kjent at det har vært utsettinger av røye i
området og denne er trolig reprodusert i innsjøen. Det var imidlertid påfallende lite eldre røye i fangstene.
Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i innsjøen ser det ikke ut til at fiskebestandene har noe
forsuringsproblem.
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20 HOLMEDALSBOTNAVATNET I KVINNHERAD

INNSJØEN

Holmedalsbotnavatnet (LM 288 362, 1214-1, vassdr. nr. 042.80) ligger sør i Kvinnherad kommune, 286
moh.. Innsjøen har et areal på 6 ha. Det er to innløpsbekker til innsjøen, utløpsbekken renner ned i
Langelivatnet. Største målte dyp er 13,5 meter og middeldypet er ca 6 meter (tabell 20.1).

TABELL 20.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Holmedalsbotnavatnet. Areal og
nedslagsfelt er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er
anslått fra de foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs
avrenningskart (NVE 1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,06 6,09 0,34

FIGUR 20.1. Dybdekart for Holmedals-
botnavatnet i Kvinnherad. Inn- og
utløpsbekkene som ble elektrofisket er angitt
med nummererte sirkler. Stedene der det ble
satt garn er avmerket med nummererte
firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 24.-25. juli 1997 med fire enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-12,5
meter (figur 20.1). En av innløpsbekkene og utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve
i hver av disse. Det ble tatt ett håvtrekk med planktonhåv fra 13 meters dyp. Det var overskyet og
regnbyger under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Jan - Per Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske

Aure
Under garnfisket ble det fanget 45 aure. Fisken varierte i lengde fra 9,5 til 24,0 cm, med en
gjennomsnittslengde på 15,9 (±4,2) cm. Vekten varierte fra 10 til 122 gram, snittvekten var 48 (±30)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 1,07 (±0,13). Fangsten i bunngarnene
varierte mellom 7 og 13 aure per garn og gjennomsnittlig fangst per garnnatt var 11. Siktedypet var 6,5
meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 21,5 /C ved prøvefisket.

Alle aurene hadde hvit kjøttfarge. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var 3 år for bestanden i
Holmedalsbotnavatnet. Den minste auren som kjønnsmodnet var en 2 år gammel hunn på 15 cm.

Aurene var fra ett til fem år gamle (figur 20.2 og figur 20.3). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 5,1 cm, i andre
vekstsesong var tilveksten 6,9 cm for deretter å reduseres til 4,7 cm det tredje året. Fjerde og femte
vekstsesong var tilveksten henholdsvis 2,3 og 2,5 cm. Maksimalstørrelsen på fisken i innsjøen og
vekststagnasjonen indikerer at bestanden er overtallig.

FIGUR 20.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Holmedalsbotnavatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i
innsjøen hvert år siden 1992 (figur 20.3). Det ble bare tatt skjell og otolittprøver av deler av materialet,
slik at det er vanskelig å slå fast noe om variasjonen i årsklassestyrken. 
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FIGUR 20.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i
Holmedalsbotnavatnet, 25. juli 1997. 

TABELL 20.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Holmedalsbotnavatnet i Kvinnherad 25. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) Ubest.

Antall 0 4 6 5 6 2 0 22 45
Lengde ± s.d. 100±3 155±20 193±13 207±13 231±13 143±33 159±42
Min.- maks. 95-103 138-188 172-206 188-223 222-240 95-205 95-240

Røye
Under garnfisket ble det fanget 41 røye. Røyen var fra to til seks år gamle (Tabell 20.3 og figur 20.4)
Fisken varierte i lengde fra 11,1 til 25,0 cm, med en gjennomsnittslengde på 18,3 (±3,4) cm (figur 20.4).
Vekten varierte fra 14 til 128 gram, snittvekten var 63 (±29) gram, og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor
for var 0,96 (±0,11). Røyefangsten i garnene varierte mellom 6 og 15, fisk og den gjennomsnittlige fangst
per bunngarnnatt var 10 røye.

Av røyene hadde 41 % rød kjøttfarge og 47 % hadde lyserød kjøttfarge. Alle røyene med rød kjøttfarge
var over 18 cm. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning er trolig 3 år for bestanden i
Holmedalsbotnavatnet. Den minste røyen som var kjønnsmoden var en hann på 3 år og 17,2 cm.

Røyene var fra to til seks år gamle (figur 20.4 og tabell 20.3). Veksthastigheten er god de første tre
vekstsesongene, men ser ut til å stagnere når røyene passerer 20 cm. Det ble bare tatt otolittprøver av et
utvalg (figur 20.4) og det er vanskelig å vurdere årsklassestyrkene. Otolittene var også svært vanskelig
å analysere og resultatene er usikre.
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FIGUR 20.4. Lengde- og aldersfordeling for røyene som ble fanget under garnfisket i
Holmedalsbotnavatnet i 25. juli 1997.

TABELL 20.3. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av røye som ble fanget under garnfiske i Holmedalsbotnavatnet i Kvinnherad 25. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) ubestemt

Antall 0 0 1 8 3 3 2 0 24 41
Lengde ± s.d. 126 197±14 209±3 219±8 232±26 169±33 183±34
Min.- maks. 172-211 207-212 210-225 213-250 111-222 111-250

Elektrofiske
Det var gytemuligheter i en av de to innløpsbekkene. I innløpsbekk (1) (LM 287 357) er bunnsubstratet
dominert av jord og mudder, men det er også enkelte grusområder, elvebunnen er dels tilgrodd med alger
og det er overhengende torv langs breddene. Bekken er ca 2 til 3 meter bred og opp til en meter dyp. Det
var svært lav vannføring, og bekken var nærmest helt tørrlagt, med unntak av en tarm som var på nivå
med innsjøen, og hvor vannet var stillestående. Gyteforholdene ble karakterisert som brukbare. Totalt ble
et areal på ca 50 m² elektrofisket. Det ble totalt fanget 14 aure, 13 av disse var årsyngel.
Vanntemperaturen var 19,5 /C og det var overskyet og regnbyger ved elektrofisket.

I utløpselv (2) (LM 288 362) fra Holmedalsbotnavatnet til Langelivatnet kan fisken gå tilnærmet uhindret
opp og ned når det er normal vannføring. Bunnsubstrat i den øverste delen består av sand, grus, små- og
store stein, med litt begroing av mose og alger. Gyteforholdene ble vurdert til å være brukbare. Elven er
ca 2 meter bred og opp til 2,5 meter dyp. I de øverste hundre meterne opp mot Holmedalsbotnavatnet var
elven nesten helt tørrlagt og det var bare vann i kulpene, elven ble ikke elektrofisket i dette området, men
det ble observert årsyngel i kulpene.
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Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 24. juli 1997, analysene indikerer at innsjøen ikke er påvirket av
forsuring. Det ble også tatt vannprøver i innløpsbekken som ble elektrofisket, også her var pH god.
Innholdet av total aluminium er moderat, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig
aluminium trolig ikke være så høy at det er noe problem for aure og røye (tabell 20.3). 

TABELL 20.4. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Holmedalsbotnavatnet 22. juli 1997, prøvene er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Utløp 24.07.97 11 6,36 0,96 0,037 46 20 <10 11-20 2,72 2,3
Innløp (1) 24.07.97 36 6,42 49

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppene Bosmina longispina og Diaphanosoma brachyurum,
sammen med hoppekrepsen Cyclops scutifer (tabell 20.5). Dette er hyppig forekommende arter, mens
innsjøen hadde svært lite hjuldyr. Fravær av Daphnia sp. kan indikere sure vannkvaliteter eller hard
nedbeiting fra planktonspisende fisk.

TABELL 20.5. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Holmedalsbotnavatnet
25. juli 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 2887 222 36,6

Diaphanosoma brachyurum 4076 314 51,6
Holopedium gibberum 170 13 2,2
Polyphemus pediculus 85 7 1,1

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 679 52 8,6
Cyclopoide nauplier 18174 1398
Calanoide nauplier 510 39
Calanoide copepoditter 8153 627

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 4756 366
Kellicottia longispina 19533 1503
Keratella cochlearis 340 26

Annet midd 28 2
Totalt 59391 4569 100
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FIGUR 20.5. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Holmedalsbotnavatnet 25. juli 1997.

VURDERING
Innsjøen har overtette bestander av aure og røye. Fiskens kondisjon er normal. Den årlige tilveksten er
god de første årene for så å stagnere ved en lengde rundt 20 cm. For auren er alle årsklassene fra 1992
til 1997 representert. Gyteforholdene for aure er brukbare og er tydeligvis tilstrekkelig til å opprettholde
en tett bestand. Røyen er representert med årsklasser fra 1991 til 1995, det er vanskelig å fange yngre røye
og det er sannsynlig at disse er til stede i innsjøen. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i
Holmedalsbotnavatnet, ser det ikke ut til at auren eller røyen  i innsjøen har noe forsuringsproblem.
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21 LANGELIVATNET I KVINNHERAD

INNSJØEN

Langelivatnet (LM 295 375, 1214-1, vassdr. nr. 042.80) ligger sør i Kvinnherad kommune, 281 moh..
Innsjøen har et areal på ca 13 ha. Det er to innløpsbekker, fra henholdsvis Holmedalsbotnavatnet og
Kringlevatnet, utløpsbekken (Delaråni) renner ned i Matersfjorden. Største målte dyp er 12 meter og
middeldypet er 3,5 meter (tabell 21.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1988, opplyst at innsjøen
har en tynn og redusert aurebestand (Johnsen m.fl. 1996d).

TABELL 21.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Langelivatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,13 3,47 0,46 2,0 100 6,3 13,7

FIGUR 21.1. Dybdekart for Langelivatnet i
Kvinnherad. Bekkene som ble elektrofisket er
angitt med nummerert sirkler. Stedene der det
ble satt garn er avmerket med nummererte
firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 22.-23. juli 1997 med åtte enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-10 meter
(figur 21.1). Innløpsbekken fra Holmedalsbotnavatnet og utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt
en vannprøve i hver av disse. Det ble tatt ett håvtrekk med planktonhåv fra 12 meters dyp. Det var sol og
svært varmt vær under prøvefisket, en del av fiskene gikk i oppløsning og bare et mindretall av fiskene
ble undersøkt utover at det ble målt lengde og vekt. Feltundersøkelsene ble utført av Jan - Per Madsen
og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske

Aure
Under garnfisket ble det fanget 118 aure. Fisken varierte i lengde fra 9,1 til 30,1 cm, med en
gjennomsnittslengde på 17,1 (±3,9) cm. Vekten varierte fra 9 til 283 gram, snittvekten var 60 (±37) gram,
og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,08±(0,12). Fangsten i bunngarnene varierte mellom 7 og 23
aure og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 14,8. Siktedypet var 6,3 meter og
overflatetemperaturen var 22 /C ved prøvefisket.

Av de 24 undersøkte aurene var en rød i kjøttet og dette var den største auren i fangsten. Resten av aurene
hadde hvit kjøttfarge. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning er trolig fem år for bestanden i
Langelivatnet. Den minste auren som kjønnsmodnet var en 5 år gammel hunn på 14,6 cm.

Aurene var fra ett til sju år gamle (figur 21.2 og figur 21.3). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 4,3 cm, i andre
vekstsesongen var tilveksten 7,3 cm, de fire påfølgende vekstsesongene avtok veksten og var henholdsvis
5,6 - 4,6 - 1,7 og 2,0 cm. Maksimalstørrelsen på fisken i innsjøen og vekststagnasjonen tyder på at
bestanden er overtallig.

FIGUR 21.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.
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Aldersfordelingen for auren i Langelivatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i innsjøen hvert
år siden 1990 (figur 21.3). Siden bare deler av materialet er aldersbestemt, er det vanskelig å vurdere
årsklassestyrken. 

FIGUR 21.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Langelivatnet, 23.
juli 1997. 

TABELL 21.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Langelivatnet i Kvinnherad 23. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) Ubest.

Antall 0 4 8 5 2 3 1 1 94 118
Lengde ± s.d. 100±8 148±91 179±21 219±7 243±18 240 301 167±34 171±39
Min.- maks. 91-110 120-193 164-215 214-224 222-255 93-250 91-301

Røye
Under garnfisket ble det fanget 4 røye. En av røyene var to år, to var fem år og den siste var seks år
(Tabell 21.3). Røyen varierte i lengde fra 18,5 til 25,9 cm, med en gjennomsnittslengde på 22,5(±3,1) cm.
Vekten varierte fra 61 til 130 gram, snittvekten var 105 (±30) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor
for røyene i fangsten var 0,91 (±0,16). Seks bunngarn var uten røyefangster, i hvert av de to siste
bunngarnene ble det fanget to røye, og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 0,5.

To av røyene hadde rød kjøttfarge, en var lyserød i kjøttet, mens den største røyen var hvit i kjøttet. De
tre største og eldste røyene var kjønnsmodne. Veksthastigheten var god de første tre vekstsesongene, men
så ut til å stagnere når røyene passerte 20 cm. 
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TABELL 21.3. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av røye som ble fanget under garnfiske i Langelivatnet i Kvinnherad 23. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8)

Antall 0 0 1 0 0 2 1 0 4
Lengde ± s.d. 185 229±3 259 226±31
Min.- maks. 227-231 185-259

Elektrofiske
I innløpsbekk (1) (LM 291 366) fra Holmedalsbotnavatnet er bunnsubstratet dominert av sand, grus, små-
og store stein, og enkelte steder er det jord og mudderbunn. Bunnsubstratet er delvis tilgrodd med mose,
alger og gress, det er overhengende torv og vegetasjon langs breddene. Elven er ca 2 meter bred og opp
til 2,5 meter dyp. Elven var nesten helt tørrlagt og det var bare vann i kulpene. Totalt ble et areal på 30-40
m² elektrofisket og det ble observert årsyngel, men også stor fisk i en del av kulpene. Gyteforholdene er
brukbare. Vanntemperaturen var 21 /C ved elektrofiske.

Utløpselv (2) (LM 295 375) har et bunnsubstrat dominert av småstein med lite begroing av mose og alger.
Gyteforholdene ble vurdert til å være dårlige. Elven er ca 2 meter bred og var ca 5 cm dyp ved
elektrofisket. Vanntemperaturen var 23 /C og det var ekstremt lav vannføring, slik at store deler av elven
var tørrlagt. Det ble fanget totalt 7 årsyngel på de 30 m² som ble overfisket.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 22. juli 1997, analysene indikerer at innsjøen har en god pH, men
prøven fra juni 1996 viser at andelen av labil aluminium kan være relativt høy (Hellen m.fl. 1996)(tabell
21.3). I perioder med mye nedbør eller snøsmelting kan lav pH i kombinasjon med høy konsentrasjon av
labil aluminium være skadelig for aure og røye.

TABELL 21.4. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Langelivatnet. Prøvene fra 22. juli 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Utløp 25.06.96 32 6,14 0,63 0,032 103 44 59
Utløp 22.07.97 9 6,11 0,76 0,044 46 20 12 8 2,96 2,27
Innløp (1) 22.07.97 17 6,71 29

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppene Bosmina longispina og Holopedium gibberum, sammen
med hoppekrepsen Cyclops scutifer (tabell 21.5). Disse tre er hyppig forekommende arter. Fravær av
Daphnia sp. kan skyldes at Holopedium gibberum utkonkurrerer Daphnia ved lave
kalsiumkonsentrasjoner i sure og næringsfattige innsjøer. Lav forekomst av Bythotrephes longimanus
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indikerer middels tett bestand av fisk (figur 21.4).

TABELL 21.5. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Langelivatnet 27. juli
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 1288 107 21,7

Bythotrephes longimanus 14 1 0,2
Holopedium gibberum 3114 259 52,5

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 1415 118 23,9
Heterocope saliens 99 8 1,7
Cyclopoide nauplier 6511 543
Calanoide copepoditter 5096 425

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 6228 519
Kellicottia longispina 2406 201
Keratella serrulata 85 7
Keratella hiemalis 226 19

Totalt 26483 2207 100

VURDERING
Innsjøen har en overtallig bestand av aure og en tynn røyebestand. Fiskens kondisjon er normal, og den
årlige tilveksten er bra de første vekstsesongene, men ser ut til å stagnere når fisken blir mer enn 20 cm.
Auren er representert med alle årsklasser siden 1990. For røyen var det bare fisk fra 1991, 1992 og 1995.
Det er usikkert om innsjøen har en egen røyebestand eller om det er fisk som har sluppet seg ned fra de
ovenforliggende innsjøene som har tette røyebestander. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført
i Langelivatnet, vil auren eller røyen sannsynligvis ikke ha et forsuringsproblem, men det er ved ett tilfelle
målt relativt høy konsentrasjon av labil aluminium, og i spesielle perioder kan det ikke utelukkes at
kombinasjonen av lav pH og høy konsentrasjon av labil aluminium kan være skadelig på bestandene.
Aurebestanden er imidlertid overtett og det trengs ingen tiltak for å sikre denne.
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22 NYSÆTREVATNET I LINDÅS

INNSJØEN

Nysætrevatnet (LN 165 426, 1216-4) ligger i Romarheimsvassdraget (064.4Z) den nord-østre delen av
Lindås kommune, 251 moh.. Innsjøen har et areal på ca 8 ha. Det er innløpsbekker i nord med relativt lite
tilsig, utløpsbekken renner videre ned i Svartholsvatnet. Største målte dyp er 17,5 meter og middeldypet
er ca 6,5 meter (tabell 22.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at fiskebestanden i
innsjøen var gått tapt (Kålås m.fl. 1996c).

TABELL 22.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Nysætrevatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

8 6,48 0,54

FIGUR 22.1. Dybdekart for
Nysætrevatnet i Lindås.
Området i innløpsbekken
som ble forsøkt elektrofisket
er angitt med nummerert
sirkel. Stedene der det ble
satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 25.-26. juni 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-7 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-16 meter (figur 22.1). Innløpsbekken ble
forsøkt elektrofisket 5. juli 1997, men bekken var nesten uten vannføring. Det ble tatt en vannprøve i
innsjøen. Det ble tatt ett håvtrekk med planktonhåv fra 14 meters dyp. Feltundersøkelsene ble utført av
Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 16 aure. Fisken varierte i lengde fra 13,9 til 50 cm, med en
gjennomsnittslengde på 23,0 (±9,1) cm. Vekten varierte fra 30 til 1475 gram, snittvekten var 231 (±367)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 1,21 (±0,10). Tre garn var fisketomme,
i de andre bunngarnene varierte fangsten mellom en og fem fisk og den gjennomsnittlige fangst per
garnnatt var 2. Siktedypet var 8,5 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 16 /C ved prøvefisket.

De fleste av aurene som ble fanget var to og tre år gamle, men det ble og fanget fisk som var fem, sju og
ni år gamle (figur 22.2 og figur 22.3). Veksthastigheten som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser
viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 4,8 cm, i andre og tredje vekstsesong er
tilveksten henholdsvis 7,3 og 8,4 cm, deretter reduseres veksten noe og ligger rundt 4 til 6 cm per år. Det
ble fanget få eldre fisk slik at vekstkurven for eldre fisk er usikker. Maksimalstørrelsen på fisken i
innsjøen og den manglende vekststagnasjonen kan tyde på at bestanden ikke er overtallig.

Henholdsvis 13 % av aurene hadde rød kjøttfarge og 31 % hadde lyserød kjøttfarge. Aurene med rød
kjøttfarge var over 37 cm. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning så ut til å være høyere enn tre år.
Den yngste auren som var kjønnsmoden var en hann på 2 år og 18,7 cm

FIGUR 22.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Nysætrevatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i årene 1988,
1990, 1992, 1994 og 1995 (figur 22.3). Årsklassene fra 1995 og 1994 ser ut til å være relativt sterke.
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FIGUR 22.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Nysætrevatnet, 26.
juni 1997. 

TABELL 22.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Nysætrevatnet i Lindås 26. juni 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9) 9+(10) 10+(11)

Antall 8 5 0 1 0 1 0 1 0 16
Lengde ± s.d. 172±20 239±23 235 373 500 230±91
Min.- maks. 139-194 204-260 139-500

Elektrofiske
Det var svært liten vannføring ved elektrofiske 5. juli 1997. Innløpsbekken som ble elektrofisket er ca 1
meter bred og 10 cm dyp. Bunnsubstratet består av store steiner, og det er overhengende torv langs
breddene. Det er dårlige gytemuligheter i elven og total er arealet med gytemuligheter ca 5 m². Et område
på 100 m² ble elektrofisket uten at det ble fanget fisk.

Det er mulig for fisk å gå opp fra innsjøen nedenfor (Svartholsvatnet).

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 27. juni 1997, analysene viser at innsjøen er påvirket av forsuring.
Innholdet av total aluminium er høyt og det er mulig at andelen av skadelig aluminium kan bli så høy at
det er problem for auren (tabell 22.3). Innholdet av kalsium er svært lavt i innsjøen.
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TABELL 22.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Nysætrevatnet 27. juni 1997. Prøven er analysert ved
Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Innsjø 27.06.97 6 5,49 <0,1 <0,005 69 26 14 12 1,07 2,11

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppene Bosmina longispina og Holopedium gibberum, sammen
med  hoppekrepsene Eudiaptomus gracilis og Cyclops scutifer (tabell 22.4). Dette er hyppig
forekommende arter. Fravær av Daphnia sp. kan skyldes at Holopedium gibberum utkonkurrerer Daphnia
sp ved lave kalsiumkonsentrasjoner i sure og næringsfattige innsjøer. Dette understrekes ved forekomsten
av hjuldyret Keratella serrulata, som vanligvis lever i sure innsjøer. Prøvetakingspunktet kan forøvrig
være litt i tidligste laget for Daphnia longispina, men mest sannsynlig er den ikke tilstede i innsjøen.

TABELL 22.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Nysætrevatnet 26. juni
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 2548 182 27,9

Holopedium gibberum 849 61 9,3
Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 2038 146 22,3

Eudiaptomus gracilis 3227 231 35,3
Heterocope saliens 467 33 5,1
Cyclopoide nauplier 1189 85
Calanoide nauplier 8493 607

Hjuldyr (Rotifera) Kellicottia longispina 3567 255
Keratella serrulata 14 1
Collotheca sp. 15287 1092

Totalt 37679 2691 100
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FIGUR 22.6. Lengdefordeling av Bosmina longispina og Cyclops scutifer (&) som ble innsamlet i
Nysætrevatnet 26. juni 1997.

VURDERING
Nysætrevatnet har en tynn bestand av aure. Fiskens kondisjon og årlige tilvekst er god. Årsklassene fra
1988, 1990, 1992, 1994 og 1995 er representert. Det ser ut til å ha vært god reproduksjon til innsjøen i
1994 og 1995. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i Nysætrevatnet, kan det ikke utelukkes at
det tidvis vil være så lav pH og høye konsentrasjoner av aluminium at dette kan være et problem for
auren. Dårlig rekruttering enkeltår kan også skyldes at gytebekkene tørrlegges. Gyteforholdene i
innløpsbekken er dårlige, mens de er gode i utløpsbekken. Fisk kan dessuten vandre fra Svartholsvatnet
til Nysætrevatnet.
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23 SVARTHOLSVATNET I LINDÅS

INNSJØEN

Svartholsvatnet (LN 167 415, 1216-4) ligger i Romarheimsvassdraget (064.4Z) den nord-østre delen av
Lindås kommune, 212 moh.. Innsjøen har et areal på 4 ha. Det er to innløpsbekker til innsjøen, den største
fra Nysætrevatnet, utløpsbekken (Varmåni) renner ned i Romarheimselva. Største målte dyp er 10,5 meter
og middeldypet er ca 4 meter (tabell 23.1).

TABELL 23.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Svartholsvatnet. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,04 4,28 0,17

FIGUR 23.1. Dybdekart for
Svartholsvatnet i Lindås. Området
i innløpsbekken som ble
elektrofisket er angitt med
nummerert sirkel. Stedene der det
ble satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 26.-27. juni 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-9 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 3-10 meter (figur 23.1). Innløpsbekken fra
Nysætrevatnet ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt tre håvtrekk med
planktonhåv fra 6 meters dyp. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 47 aure. Fisken varierte i lengde fra 12,1 til 28,3 cm, med en
gjennomsnittslengde på 19,6 (±5,1) cm. Vekten varierte fra 19 til 171 gram, snittvekten var 82 (±51)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene var 0,97 (±0,15). Fangsten i bunngarnene varierte
mellom 1 og 13 fisk og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 5,9. Siktedypet var 9,5 meter og
overflatetemperaturen i innsjøen var 17 /C ved prøvefisket.

Alle aurene var hvite i kjøttet. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var 3-4 år for hannene og fem
år for hunnauren i Svartholsvatnet. Den minste auren som var kjønnsmoden var en 3 år gammel hunn på
18,4 cm.

En av aurene var ni år gammel, de andre var fra to til seks år (figur 23.2 og figur 23.3). Veksthastigheten,
som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var
gjennomsnittlig 4,4 cm, andre og tredje vekstsesongen var tilveksten mellom 6 og 7 cm, deretter stagnerer
veksten, og i fjerde, femte og sjette vekstsesong var tilveksten henholdsvis 3,9 - 2,5 og 0,4 cm.
Maksimalstørrelsen på fisken i innsjøen og vekststagnasjonen tyder på at bestanden er overtallig.

FIGUR 23.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Svartholsvatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i innsjøen i
1988 og i perioden 1991 til 1995 (figur 23.3). Det ble bare tatt skjellprøver av deler av materialet (figur
23.3) og det er vanskelig å vurdere årsklassestyrken for de yngste årsklassene, men 1993-årsklassen ser
ut til å være spesielt tallrik.
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FIGUR 23.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Svartholsvatnet,
27. juni 1997. 

TABELL 23.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Svartholsvatnet i Lindås 27. juni 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9) 9+(10) Ubest.

Antall 5 5 14 6 2 0 0 1 14 47
Lengde ± s.d. 146±7 190±18 227±26 255±18 271±17 255 147±28 196±51
Min.- maks. 136-155 170-218 184-262 225-276 259-283 121-219 121-283

Elektrofiske
Bunnsubstratet i innløpsbekken (1) (LN 168 419) fra Nysætrevatnet er dominert av små og store stein,
elvebunnen er delvis tilgrodd med mose. Elven er ca 3 meter bred og var ca 15 cm dyp ved elektrofisket.
Det var normal vannføring og middels strøm ved elektrofisket. Gyteforholdene ble karakterisert som
gode. Totalt ble et areal på ca 300 m² elektrofisket. Det ble totalt fanget 50 aure, fordelt på flere
årsklasser, inkludert årsyngel (figur 23.4). Vanntemperaturen var 14 /C.

FIGUR 23.4. Lengdefordeling for aurene som ble
fanget ved elektrofiske i innløpsbekken (1) til
Svartholsvatnet 5. juli 1997.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 27. juni 1997, analysene viser at  innsjøen er påvirket av forsuring.
Innholdet av total aluminium er så høyt at det ikke kan utelukkes at andelen av skadelig aluminium tidvis
kan bli så høy at det kan skade auren (tabell 23.3). Innholdet av kalsium er svært lavt i innsjøen.
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TABELL 23.3. Analyseresultat fra vannprøve tatt i Svartholsvatnet 27. juni 1997. Prøven er analysert ved
Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Innsjø 27.06.97 6 5,54 <0,10 0,012 61 17 <10 8-17 1,22 1,73

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppene Diaphanosoma brachyurum og Holopedium gibberum
(tabell 23.4). Fravær av Daphnia sp. kan skyldes at Holopedium gibberum utkonkurrerer Daphnia ved
lave kalsiumkonsentrasjoner i sure og næringsfattige innsjøer, men slutten av juni kan også ha vært litt
tidlig for å påvise Daphnia sp. i denne høyden over havet. Det var lav tetthet av Bosmina longispina
(figur 23.6). 

TABELL 23.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Svartholsvatnet 27. juni
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 396 66 3,8

Diaphanosoma brachyurum 4643 774 43,9
Holopedium gibberum 4190 698 39,6

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 283 47 2,7
Eudiaptomus gracilis 1019 170 9,6
Heterocope saliens 38 6 0,4
Cyclopoide copepoditter 170 28
Cyclopoide nauplier 2038 340
Calanoide nauplier 453 75

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 3963 661
Kellicottia longispina 226 38

Annet Odonata larve 5 1
midd 5 1

Totalt 17429 2905 100
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FIGUR 23.6. Lengdefordeling av vannloppen
Bosmia Longispina som ble innsamlet i
Svartholsvatnet 27. juni 1997.

VURDERING
Innsjøen har en middels til tett bestand av aure. Fiskens kondisjon er normal, den årlige tilveksten er god
fram til fisken blir ca 20 cm, da stagnerer veksten. Årsklassene fra 1988 til 1997, med unntak av de fra
1989 og 1990 er representert. 1993-årsklassen ser ut til å være sterk. Det ser også ut til å være god
reproduksjon i 1997. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i Svartholsvatnet, kan det tenkes at
innsjøen tidvis kan utsettes for perioder med vannkvalitet som kan være skadelig for auren, men dette er
sannsynligvis ikke et stort problem for bestanden og det burde ikke være behov for tiltak for å sikre
overlevelsen. 
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24 ENDELØYSA I MASFJORDEN

INNSJØEN

Endeløysa (LN 215 602, 1216-4) ligger i Kringlebottsvassdraget (067.3AC) nord-øst i Masfjorden
kommune, 700 moh.. Innsjøen har et areal på ca 4 ha. Det er ingen innløpsbekker til innsjøen,
utløpsbekken renner ned i Nordrevotni. Største målte dyp er 20 meter og middeldypet er ca 7 meter (tabell
24.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen har en tynn og redusert
aurebestand (Kålås m.fl. 1996f).

TABELL 24.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Endeløysa. Areal og nedslagsfelt er hentet
fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de foretatte
oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE 1987).

Areal
km²

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,04 7,05 0,28 0,36 100 1,13 4,0

FIGUR 24.1. Dybdekart for Endeløysa i
Masfjorden. Området i utløpsbekken som
ble elektrofisket er angitt med nummerert
sirkel. Stedene der det ble satt garn er
avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 30. juni-1. juli 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-9
meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-13 meter (figur 24.1).
Utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt to håvtrekk med
planktonhåv fra 10 meters dyp. Det var skyet og regnbyger under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble
utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble fanget en aure, denne var 33,4 cm, veide 371 gram og var seks år. Ved prøvefisket var
overflatetemperaturen 11/C og siktedypet 11 meter. 

Elektrofiske
I utløpsbekken (1) (LN 215 602) ble et område på 200 m² elektrofisket uten at det ble observert eller
fanget noen fisker. Vanntemperaturen i elven var 11,5/C, vannføringen var normal og strømmen var lav
under elektrofisket. Elven er en meter bred og dybden var 10 cm ved el.fisket. Bunnsubstratet består av
stor stein begrodd med mose. Områder som gir muligheter for gyting er begrenset til 8-10 m², og
gyteforholdene karakteriseres som dårlige. 

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 3. juli 1997, analysene viser at innsjøen er påvirket av forsuring.
Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig aluminium
ikke være så høy at det er noe problem for auren. En måling fra 1996 bekrefter innrykket av at innsjøen
er forsuret, men med et moderat aluminiumsinnhold, og lavt kalsiuminnhold (Hellen m.fl. 1996) (tabell
24.2).

TABELL 24.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Endeløysa. Prøven fra 3. juli 1997 er analysert ved
Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkali-
tet

mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

18.06.96 11 5,01 0,13 <0,005 35 32 3
Utløp (1) 03.07.97 <5 5,27 0,1 <0,005 47 19 <10 10-19 1,61 0,96

Dyreplankton
Dyreplanktonet var fullstendig dominert av hoppekrepsen Cyclops scutifer og vannloppen Bosmina
longispina (tabell 24.3). Dette er hyppig forekommende arter, men innsjøen er artsfattig og sannsynligvis
svært næringsfattig. Fravær av Daphnia sp., indikerer sure forhold.
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TABELL 24.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Endeløysa 1 juli 1997,
og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 1444 144 7,6
Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 17665 1766 92,4

Calanoide nauplier 85 8
Hjuldyr (Rotifera) Kellicottia longispina 1699 170

Keratella hiemalis 85 8
Totalt 20977 2098 100

VURDERING

Innsjøen har en svært tynn bestand av aure. Innsjøen er sur og manglende rekruttering skyldes trolig
forsuring, men dårlige gytemuligheter har også vært medvirkende årsak til tilbakegangen i bestanden. 
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25 LITLE HUMMELVATNET I MASFJORDEN

INNSJØEN

Litle Hummelvatnet (LN 166 560, 1216-4) ligger i Matrevassdraget (067.3A) øst i Masfjorden kommune,
195 moh.. Innsjøen har et areal på 9 ha. Det er noen små innløpsbekker med svært lite tilsig, og som trolig
er tørrlagt nedbørfattige perioder. Utløpselven renner ned i Matreelven. Største målte dyp i innsjøen er
22 meter og middeldypet er ca 11 meter (tabell 25.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989,
opplyst at innsjøen har en tynn og redusert aurebestand (Kålås m.fl. 1996f).

TABELL 25.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Litle Hummelvatnet. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,09 10,78 0,97 1,21 100 3,83 3,9

FIGUR 25.1. Dybdekart for Litle Hummelvatnet i Masfjorden. Området i utløpsbekken som ble
elektrofisket er angitt med nummerert sirkel. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte
firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 2.-3. juli 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-7 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-20 meter (figur 25.1). Utløpsbekken ble
elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt tre håvtrekk med planktonhåv fra 10
meters dyp. Det var fint vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung
Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble ikke fanget fisk i innsjøen. Siktedypet var 11,5 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 16
/C ved prøvefisket.

Elektrofiske
I utløpsbekken (1) (LN 166 560) ble et område på 8 m² elektrofisket uten at det ble fanget eller observert
fisk. Vanntemperaturen i elven var 16,5/C, vannføringen var normal og det var lav vannhastighet. Elven
er ca 1 meter bred og dybden var 30 cm ved overfiskingen. Bunnsubstratet består stort sett av store steiner
og fjell begrodd med mose og alger. Det var ingen områder som gav muligheter for gyting i utløpsbekken.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 3. juli 1997, analysene viser at innsjøen er påvirket av forsuring.
Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig aluminium
ikke være så høy at det er noe problem for auren. En måling fra 1996 bekrefter innrykket av at innsjøen
er forsuret, men med et moderat aluminiumsinnhold (Hellen m.fl. 1996) (tabell 25.2).

TABELL 25.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Litle Hummelvatnet. Prøven fra 3. juli 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalite
t

mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

18.06.96 7 5,29 0,39 <0,005 30 11 19
Utløp (1) 03.07.97 5 5,48 0,22 0,008 50 23 <10 14-23 2 1,18

Dyreplankton

Dyreplanktonet var fullstendig dominert av hoppekrepsene Cyclops scutifer og Mixodiaptomus laciniatus.
Det var forøvrig svært få hjuldyrarter i innsjøen (tabell 25.3). Fravær av Daphnia sp. tyder på sure
forhold.
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TABELL 25.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Litle Hummelvatnet 3.
juli 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 160 23 1,5

Diaphanosoma brachyurum 736 105 6,7
Holopedium gibberum 226 32 2,1

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 6398 914 58,6
Heterocope saliens 113 16 1,0
Mixodiaptomus laciniatus 3284 469 30,1
Cyclopoide nauplier 12456 1779

Hjuldyr (Rotifera) Kellicottia longispina 26610 3801
Totalt 49983 7140 100

FIGUR 25.4. Lengdefordeling av vannloppene Bosmina longispina og hoppekrepsen Cyclops scutifer som
ble innsamlet i Litle Hummelvatnet 3. juli 1997.

VURDERING

Innsjøen er sannsynligvis fisketom. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i Litle Hummelvatnet,
kan det ikke utelukkes at eventuell aure i innsjøen ville ha et forsuringsproblem, men manglende
gytemuligheter kan alene forklare mangelen på fisk i innsjøen.



136

5

15

10
14

14

10

10

10
5

5

5

0 100 200 300 400

meter

500

N
Garnfiskestasjon

Elektrofiskestasjon

Vatn 1250 moh., Odda

4
5

3

2

1

7

8

F

9

10

6

1

26 "VATN 1250" I ODDA

INNSJØEN

"Vatn 1250" (LM 722 396, 1314-1) ligger i Løyningdalsvassdraget (048.EZ) i Odda kommune, 1250
moh.. Innsjøen har et areal på 16 ha. Det er ingen innløpsbekker til innsjøen, men en utløpsbekk som
renner ned til Nyastølsvatnet. Største målte dyp er 14,5 meter og middeldypet er 6,5 meter (tabell 26.1).
Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen har en tynn, men økende aurebestand
(Kålås m.fl. 1996e). Det ble satt ut 600 villfisk fra Løyningsvatnet i 1988 og i 1996 ble det satt ut settefisk
fra Statkrafts settefiskanlegg i Eidfjord, av ukjent stamme. Innsjøen er kalket. I 1997 ble innsjøen kalket
med tre tonn kalk og det ble lagt ut 0,75 tonn kalk i utløpet.

TABELL 26.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til "Vatn 1250". Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,16 6,53 1,03
  

FIGUR 26.1. Dybdekart for "Vatn 1250" i Odda. Området i utløpsbekken som ble elektrofisket er angitt
med nummerert sirkel. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 13.-14. august 1997 med sju enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-9
meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-14,5 meter (figur 26.1).
Utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt tre håvtrekk med
planktonhåv fra 10 meters dyp. Det var fint vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Tore
Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble fanget to aure i innsjøen, den største var 45 cm og veide 960 gram, mens den minste var 9,9 cm
og veide 9 gram. Den største fisken var mer enn 14 år, trolig 16 år og kan stamme fra utsettingen av
villfisk fra Løyningsvatnet i 1988. Den minste fisken var ett år og stammer fra utsettingen i 1996.
Siktedypet var større enn innsjøens største dyp (>14,5 m) meter og overflatetemperaturen var 12,5 /C ved
prøvefisket.

Elektrofiske
I utløpsbekk (1) (LM 722 396) var det normal vannføring og relativt rolige strømforhold, bunnsubstratet
er en blanding av små og større stein. Elvebunnen er noe tilgrodd med mose, gyteforholdene ble
karakterisert som brukbare. Utløpsbekken renner rolig ca 100 meter før den faller utfor i en foss. Det ble
ikke fanget eller observert fisk ved elektrofisket.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 18. august 1997, på dette tidspunktet var vannkvaliteten i innsjøen
god. Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv i perioder med mye nedbør og snøsmelting,
som normalt gir surt vann, vil andelen av skadelig aluminium ikke være så høy at det er noe problem for
auren (tabell 26.2).

TABELL 26.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i "Vatn 1250". Prøvene er analysert ved Chemlab
Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkali-
tet

mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Innsjø 18.08.97 <5 6,36 0,49 0,028 2 <10 <10 0-9 0,85 1,36
14.11.97 <5 6,28 1,14 0,039 <10 <10 5 0-5
18.06.98 6 5,98 0,45 0,046 37 7 5 2



138

0,5 1 1,5 2 2,5 3
Lengde (mm)

0

10

20

30

40

50

Fr
ek

ve
ns

 (%
)

n=20Bosmina longispina

Dyreplankton
Dyreplanktonet var fullstendig dominert av hoppekrepsen Cyclops scutifer og vannloppen Bosmina
longispina (tabell 26.3). Dette er hyppig forekommende arter, men det ble funnet svært lite hjuldyr.
Forekomst av Daphnia cf. longispina og minste eggbærende Bosmina longispina på 0,7 mm indikerer
middels tett bestand av fisk. Sammensetningen av dyreplanktonet indikerer at vannkvaliteten ikke er
meget sur. 

TABELL 26.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i "Vatn 1250" 14. august
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 2435 243 20,8

Chydorus cf. sphaericus 160 16 1,4
Daphnia cf. longispina 5 0 0,0

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 9002 900 76,8
Cyclops abyssorum f. tatricus 113 11 1,0
Cyclopoide copepoditter 57 6
Cyclopoide nauplier 566 57

Hjuldyr (Rotifera) Kellicottia longispina 226 23
Totalt 12564 1256 100

FIGUR 26.4. Lengdefordeling av vannloppene som
ble innsamlet i "Vatn 1250" 14. august 1997.

VURDERING

Innsjøen har en tynn bestand av utsatt aure. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført, ser det ikke
ut til at auren i innsjøen har noe forsuringsproblem. Manglende rekruttering kan skyldes begrensede
gytemuligheter og klimatiske forhold. Hvis utleggingen av gytegrus i utløpet skal ha effekt, er det
fordelaktig at bestanden som settes ut i innsjøen er utløpsgytere.
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27 BOTNAVATNET I ODDA

INNSJØEN

Botnavatnet (LM 725 435, 1314-1) ligger i Løyningdalsvassdraget (048.EZ) i Odda kommune, 865 moh..
Innsjøen har et areal på 59 ha. Det er flere små innløpsbekker, og en markert innløpsbekk (1).
Utløpsbekken renner ned til Nyastølsvatnet. Største målte dyp i innsjøen er 44 meter. Det er ved
spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen har en tynn og redusert aurebestand (Kålås m.fl.
1996e). Innsjøen er kalket siden 1996 og det ble i 1997 spredd 11 tonn kalk med helikopter i innsjøen.

FIGUR 27.1. Botnavatnet i Odda. Området i innløpsbekken som ble elektrofisket er angitt med nummerert
sirkel. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.

METODER

Innsjøen ble garnfisket 24.-25. juli 1997 med sju enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-26 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-30 meter og ett fleromfars flytegarn i
dybdeintervallet 0-6 meter (figur 27.1). Hovedinnløpet ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i
innsjøen. Det ble tatt  tre håvtrekk med planktonhåv fra 10 meters dyp. Det var skyet og regn under
prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.
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RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 77 aure. Fisken varierte i lengde fra 9,5 til 270 cm, med en
gjennomsnittslengde på 19,9 (±4,3) cm. Vekten varierte fra 7 til 142 gram, snittvekten var 72 (±36) gram.
Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 0,84 (±0,10). Den gjennomsnittlige fangst per
bunngarnnatt var 7,2. I flytegarnet ble det fanget 5 aure. Siktedypet var 16,5 meter og
overflatetemperaturen var 13 /C ved prøvefisket.

Henholdsvis 3 % av aurene hadde rød kjøttfarge og 26 % hadde lyserød kjøttfarge. Aurene med rød
kjøttfarge var over 23 cm. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var trolig sju til åtte år for bestanden
i Botnavatnet. Den minste auren som var kjønnsmoden var en hann på seks år og 16,7 cm.

Aurene var fra tre til 11 år gamle (figur 27.2 og figur 27.3). Aldersfastsettelsen for fisk eldre enn seks år
er noe usikker, men det er sikkert at det var en dominans av eldre fisk (9 til 10 år). Veksthastigheten, som
er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig
3,3 cm, deretter er tilveksten rundt 3 cm per år i fem år, i sjuende vekstsesongen reduseres veksten til 1,6
cm og de neste årene er tilveksten rundt en cm.

FIGUR 27.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Botnavatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i innsjøen hvert
år siden 1986 (figur 27.3). Årsklassene fra 1987 og 1988 er sterke, mens årsklassene klekt etter 1988 ser
ut til å være relativt svake.
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FIGUR 27.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Botnavatnet, 25.
juli 1997. 

TABELL 27.1. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Botnavatnet i Odda 25. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9) 9+(10) 10+(11) 11+(12) Ubest.

Antall 1 2 1 4 2 1 9 8 2 47 77

Lengde ± s.d. 145 143±4 152 191±26 212±20 205 229±10 231±23 234±5 191±48 199±43

Min.- maks. 140-145 167-216 198-226 208-240 197-270 231-238 95-267 95-270

Elektrofiske
I innløpsbekk (1) (LM 740 436) er bunnsubstratet dominert av små og store stein, elvebunnen er relativt
steril. Elven er ca 4 meter bred og opp til 40 cm dyp. Det var sterk strøm og høy vannføring ved
elektrofisket. Gyteforholdene ble karakterisert som brukbare. Totalt ble et areal på ca 15 m² elektrofisket.
Det ble totalt fanget 26 aure, trolig fra de to nest yngste årsklassene (1+ og 2+) (figur 27.4).
Vanntemperaturen var 12 /C. Gytingen foregår nær innløpet til innsjøen og her er gyteforholdene gode.

FIGUR 27.4. Lengdefordeling for aurene som ble
fanget ved elektrofiske i innløpsbekken til
Botnavatnet 25. juli 1997.

Utløpsbekken eller de andre innløpsbekkene ble ikke elektrofisket, og gyteforholdene i disse elvene ble
heller ikke vurdert.
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Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 29. juli 1997, analysen viser at vannkvaliteten er god. Innholdet av
total aluminium er lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig aluminium ikke være
så høy at det er noe problem for auren (tabell 27.2). Måling i innsjøen i oktober 1994, før kalking viser
at vannkvaliteten også på dette tidspunktet var bra (Kålås m.fl. 1996e). De andre målingene i innsjøen
etter at kalking ble iverksatt i 1996 viser at vannkvaliteten fortsatt er god for fisk (Johnsen 1998) (tabell
27.2).

TABELL 27.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Botnavatnet. Prøven fra 29. juli 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

06.09.94 6,31
Utløpselv 05.10.94 6,04

26.06.97 <5 5,88 0,67 0,023 20 20 0
Innsjø 29.07.97 <5 6,26 0,65 0,048 10 <10 <10 0-9 1,01 0,92

14.11.97 <5 6,17 0,86 0,027 <10 <10 <5 0-6
18.06.98 <5 6,37 0,90 0,042 27 <5 <5 0-4

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppene Bosmina longispina og Holopedium gibberum, sammen
med hoppekrepsen Cyclops scutifer. Dette er hyppig forekommende arter (tabell 27.3). Sammensetningen
av dyreplanktonet indikerer at vannkvaliteten ikke er meget sur.

FIGUR 27.6. Lengdefordeling av vannloppen
Bosmina longispina som ble innsamlet i Botnavatnet
25. juli 1997.
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TABELL 27.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Botnavatnet 25. juli
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 736 74 18,3

Daphnia sp. 57 6 1,4
Holopedium gibberum 2151 215 53,5

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 1019 102 25,4
Harpacticoida 57 6 1,4
Cyclopoide nauplier 57 6
Calanoide nauplier 396 40
Calanoide copepoditter 453 45

Hjuldyr (Rotifera) Asplanchna priodonta 962 96
Conochilus sp. 340 34
Kellicottia longispina 340 34
Keratella cochlearis 962 96

Annet Fjærmygg (Chironomidae) 5 0
Totalt 7535 753 100

VURDERING
Innsjøen har en tett bestand av aure. Fiskens kondisjon er dårlig, og den årlige tilveksten er lav.
Årsklassene fra 1986 til 1996 er representert, med forbehold om at aldersfastsettelsen av fisk eldre enn
seks år kan være usikker. Årsklassene klekt etter 1989 ser ut til å være relativt svake. Det ser ut til å være
bra reproduksjon til i 1996. Årsyngelen var trolig ikke kommet opp av grusen, eller ble ikke fanget pga.
stor vannføring på prøvefisketidspunktet. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i Botnavatnet,
ser det ikke ut til at auren i innsjøen har noe forsuringsproblem, selv om det ikke kan utelukkes at
vannkvaliteten i spesielle perioder kan ha vært vesentlig dårligere enn det vannanalysen viser, og at dette
i enkeltår kan ha skadet bestanden, men dette virker lite sannsynlig. Dårlig rekruttering enkeltår kan
skyldes klimatiske forhold. Innsjøen ble prøvefisket med en Jensen-serie i 1995, fangsten var da 27 aure
i størrelsesintervallet 18,2 til 25 cm, og indikerer at det ikke har skjedd store endringer på disse to årene.
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28 NYASTØLSVATNET I ODDA

INNSJØEN

Nyastølsvatnet (LM 697 426, 1314-1) ligger i Løyningdalsvassdraget (048.EZ) i Odda kommune, 622
moh.. Innsjøen har et areal på 31 ha. Det er to store innløpsbekker, henholdsvis fra Botnavatnet og "Vatn
1250", utløpsbekken renner ned i Løyningsvatnet. Største målte dyp i innsjøen er 34 meter (tabell 28.1).
Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen har en god og uendret aurebestand (Kålås
m.fl. 1996e). Innsjøen er kalket.

FIGUR 28.1. Nyastølsvatnet i Odda. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.

METODER

Innsjøen ble garnfisket 23.-24. juli 1997 med sju enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-13 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-30 meter, i tillegg ble det satt et flytegarn
i dybdeintervallet 0-6 meter (figur 28.1). Det var flom i innløp og utløp og disse lot seg ikke elektrofiske.
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt 3 håvtrekk med planktonhåv fra 12 meters dyp.
Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.
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RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 91 aure. Fisken varierte i lengde fra 9,0 til 28,5 cm, med en
gjennomsnittslengde på 16,3 (±3,8) cm. Vekten varierte fra 7 til 215 gram, snittvekten var 49 (±36) gram.
Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 0,94 (±0,07). Den gjennomsnittlige fangst per
bunngarnnatt var 8,5. I flytegarnet ble det fanget 6 aure. Siktedypet var 18 meter og overflatetemperaturen
i innsjøen var 12 /C ved prøvefisket.

Henholdsvis 5 % og 19 % av aurene hadde rød og lyserød kjøttfarge. Alle aurene med rød kjøttfarge var
over 19 cm. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var 5 år for hannene og 6 år for hunnene i
Nyastølsvatnet. Den minste auren som var kjønnsmoden var en hann på 3 år og 15,9 cm.

Aurene var fra to til åtte år gamle (figur 28.2 og figur 28.3). Veksthastigheten som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 4,1 cm, andre
vekstsesong er tilveksten to cm, deretter er tilveksten rundt tre cm per år i fire år. I sjuende og åttende
vekstsesongen er tilveksten 1,4 og 3,4 cm, men materialet for eldre fisk er lite.

FIGUR 28.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Nyastølsvatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i innsjøen hvert
år siden 1989 til 1995 (figur 28.3). Årsklassene fra 1992 og 1993 ser ut til å være spesielt tallrike.

FIGUR 28.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Nyastølsvatnet, 24.
juli 1997. 
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TABELL 28.1. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Nyastølsvatnet i Odda 24. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9) Ubest.

Antall 2 3 9 12 5 1 2 57 91
Lengde ± s.d. 103±11 131±16 159±16 183±19 219±18 227 256 154±34 163±38
Min.- maks. 95-110 117-148 140-186 150-209 197-237 226-285 90-244 90-285

Elektrofiske
Elektrofiske ble ikke utført grunnet høy vannføring i elvene. Det er gode gyteforhold bare i utløpselven.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 29. juli 1997, analysene indikerer at innsjøen er noe påvirket av
forsuring. Det samme viste prøven fra oktober 1994 (Kålås m.fl. 1996e), men det er ikke målt
vannkvaliteter i innsjøen som er skadelig for auren (Johnsen 1997, 1998)(tabell 28.2).

TABELL 28.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Nyastølsvatnet. Prøven fra 29. juli 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

05.10.94 5,67
26.06.97 <5 5,64 0,49 0,007 21 20 1

Utløp 29.07.97 <5 5,81 0,33 0,039 12 <10 <10 0-9 0,77 0,66
14.11.97 10 5,76 0,55 <0,005 37 13 8 5
18.06.98 8 5,98 0,41 0,043 35 6 <5 2-6

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppene Holopedium gibberum og Bosmina longispina sammen med
hoppekrepsen Cyclops scutifer (tabell 28.3). Dette er hyppig forekommende arter. Fravær av Daphnia sp.
kan skyldes at Holopedium gibberum utkonkurrerer Daphnia sp. ved lave kalsiumkonsentrasjoner i sure
og næringsfattige innsjøer. Lengdene av Bosmina longispina var normale (figur 28.6).
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TABELL 28.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Nyastølsvatnet 24. juli
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 962 80 12,7

Holopedium gibberum 6341 528 83,6
Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 283 24 3,7

Cyclopoide nauplier 1246 104
Calanoide copepoditter 5 0

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 510 42
Kellicottia longispina 57 5
Keratella cochlearis 57 5
Trichotria tetractis 57 5

Annet Fjærmygg (Chironomidae) 9 1
Totalt 9526 794 100

FIGUR 28.6. Lengdefordeling av vannloppen
Bosmina longispina som ble innsamlet i
Nyastølsvatnet 24. juli 1997.

VURDERING
Innsjøen har en tett bestand av aure. Fiskens kondisjon er noe lavere enn normal, og den årlige tilveksten
er lav. Alle årsklassene fra 1989 til 1995 er representert, årsklassene fra 1992 og 1993 ser ut til å være
spesielt tallrike. Bekken kunne ikke elektrofiskes pga. høy vannføring, og det er derfor ikke kjent hvordan
rekrutteringen har vært de to siste årene. Ingen av vannkvalitetsmålingene indikerer at fisken i innsjøen
har hatt noe forsuringsproblem. Innsjøen ble prøvefisket med en Jensen - serie den 31. august 1995, det
ble da fanget 26 aure i lengdeintervallet 18,2 til 24,1 cm. Dette indikerer at 1992 og 1993 årsklassene, som
ser ut til å være relativt tallrike, ikke var representert i fangsten i 1995 pga. fangstselektivitet. 
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29 LØYNINGSVATNET I ODDA

INNSJØEN

Løyningsvatnet (LM 679 431, 1314-1) ligger i Løyningdalsvassdraget (048.EZ) i Odda kommune, 597
moh.. Innsjøen har et areal på 52 ha. Det er flere små innløpsbekker, hovedinnløpet kommer fra
Nyastølsvatnet. Utløpet går videre til Storelva inn i Sandvinvatnet og videre til sjøen gjennom Opo.
Største målte dyp i innsjøen er 39 meter og middeldypet er ca 12 meter (tabell 29.1). Det er ved
spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen har en god og uendret aurebestand (Kålås m.fl.
1996e). Det er tidligere foretatt omfattende undersøkelser av Reidar Borgstrøm i innsjøen, og den er en
av Norges best undersøkte innsjøer med hensyn på fisketetthet (for utfyllende referanser og informasjon
se Borgstrøm 1995).

TABELL 29.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Løyningsvatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,52 11,95 6,22

FIGUR 29.1. Dybdekart
for Løyningsvatnet i
Odda. Innløpsbekken ble
elektrofisket. Stedene der
det ble satt garn er
a v m e r k e t  m e d
nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 22.-23. juli 1997 med sju enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-14 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-35 meter, samt ett flytegarn i
dybdeintervallet 0-6 meter (figur 29.1). Innløpsbekken fra Nyastølsvatnet ble elektrofisket, og det ble tatt
en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt 3 håvtrekk med planktonhåv fra 12 meters dyp. Feltundersøkelsene
ble utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 40 aure. Fisken varierte i lengde fra 9,5 til 21,8 cm, med en
gjennomsnittslengde på 16,1 (±3,6) cm. Vekten varierte fra 8 til 106 gram, snittvekten var 44 (±28) gram.
Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 0,90 (±0,08). To garn var fisketomme, i de
andre bunngarnene varierte fangsten mellom en og 12 fisk og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt
var 4. I flytegarnet ble det ikke fanget aure. Siktedypet var 18 meter og overflatetemperaturen i innsjøen
var 14 /C ved prøvefisket.

To av aurene hadde lyserød kjøttfarge, begge var over 20 cm. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning
var 5 år for både hann- og hunnauren i Løyningsvatnet. Den yngste auren som var kjønnsmoden var en
hann på tre år og 14,8 cm.

Aurene var fra ett til åtte år gamle (figur 29.2 og figur 29.3). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 4,2 cm, i andre
vekstsesong var tilveksten 4,1 cm, de tre påfølgende årene var tilveksten rundt tre cm. Deretter avtok
veksten til henholdsvis 1,8, 1,2 og 0,4 cm i sjette, sjuende og åttende vekstsesong. Maksimalstørrelsen
på fisken i innsjøen og vekststagnasjonen tyder på at bestanden er overtallig.

FIGUR 29.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert over
linjen.

Aldersfordelingen for auren i Løyningsvatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i innsjøen hvert
år siden 1989 (figur 29.3). Årsklassen fra 1993 ser ut til å være noe mindre tallrik enn de øvrige.
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FIGUR 29.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Løyningsvatnet,
23. juli 1997. 

TABELL 29.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Løyningsvatnet i Odda 23. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9)

Antall 1 8 9 5 9 5 1 2 40
Lengde ± s.d. 95 120±15 138±11 161±8 188±16 200±19 208 210±0 161±36
Min.- maks. 198-145 115-150 153-173 159-205 172-218 210-210 95-218

Elektrofiske
I innløpsbekk (LM 679 431) er bunnsubstratet dominert av sand og småstein, elvebunnen er relativt steril.
Elven er ca 12 meter bred og opp til 50 cm dyp. Det var høy vannføring og middels strøm ved
elektrofisket. Gyteforholdene ble karakterisert som gode. Totalt ble et areal på ca 300 m² elektrofisket.
Det ble totalt fanget 28 aure (figur 29.4), det ble i tillegg observert flere årsyngel, men mange var så små
at de gikk gjennom håven. Vanntemperaturen var 14,5 /C.

FIGUR 29.4. Lengdefordeling for aurene som ble
fanget ved elektrofiske i to innløpsbekker til
Løyningsvatnet 23. juli 1997.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 29. juli 1997, analysen viser at innsjøen er noe påvirket av forsuring,
men vannkvaliteten var på måletidspunktet tilfredsstillende for aure. Det kan imidlertid ikke utelukkes
at det kan inntreffe ekstreme episoder der vannkvaliteten kan bli så dårlig at den kan være skadelig for
auren.
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TABELL 29.3. Analyseresultat fra vannprøve tatt i Løyningsvatnet 29. juli 1997. Prøven er analysert ved
Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Innsjø 29.07.97 <5 5,77 0,42 0,014 14 <10 <10 0-9 0,82 0,6

Dyreplankton
Dyreplanktonet var fullstendig dominert av vannloppene Holopedium gibberum og Bosmina longispina
(tabell 29.4). Fravær av Daphnia sp. kan skyldes at Holopedium gibberum utkonkurrerer Daphnia sp. ved
lave kalsiumkonsentrasjoner i sure og næringsfattige innsjøer. Lengdene av Bosmina longispina og
Holopedium gibberum var normale (figur 29.6).

TABELL 29.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Løyningsvatnet 23. juli
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 703 59 25,4

Chydorus cf. sphaericus 5 0 0,2
Holopedium gibberum 2024 169 73,1

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 38 3 1,4
Cyclopoide nauplier 444 37

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 52 4
Kellicottia longispina 377 31
Keratella cochlearis 179 15
Keratella hiemalis 14 1
Ploesoma hudsoni 57 5
Polyarthra sp. 9 1
cf. Collotheca sp. 19 2

Totalt 3921 327 100
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FIGUR 29.6. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Løyningsvatnet 23. juli 1997.

VURDERING
Innsjøen har en middels tett bestand av aure. Innsjøen hadde på slutten av 1980-tallet en tett bestand av
aure (Borgstrøm 1995). Fiskens kondisjon er under normal, mens den årlige tilveksten er normal fram til
fisken nærmer seg 20 cm da den stagnerer. Alle årsklassene fra 1989 til 1997 er representert. Det ser ut
til å være god reproduksjon til innsjøen i 1997. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført, ser det ut
til at auren i innsjøen normalt ikke har noe forsuringsproblem. Den svake årsklassen fra 1993 kan
imidlertid tenkes å ha sammenheng med dårlig vannkvalitet i forbindelse med sjøsaltepisoder vintrene
1993 og 1994.
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30 ØVRE ORREVATNET I ODDA

INNSJØEN

Øvre Orrevatnet (LM 730 580, 1315-2) ligger i Hildalsvassdraget (048.CE) i de sentrale fjellområdene
av Odda kommune, 1164 moh.. Innsjøen har et areal på ca 48 ha. Det er fire innløpsbekker til innsjøen
og en utløpsbekk som renner ned i Nedre Orrevatnet. Største målte dyp i innsjøen er 26 meter og
middeldypet er ca 8 meter (tabell 30.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen
har en tynn aurebestand (Kålås m.fl. 1996e). Det ble satt ut sommergammel settefisk i innsjøen i 1990 og
etter prøvefisket i 1997. Innsjøen er kalket siden 1997 og det ble i 1997 spredd ut 45 tonn kalk med
helikopter i innsjøen og det ble lagt ut 3 tonn kalkgrus.

TABELL 30.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Øvre Orrevatnet. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,48 8,26 3,99 3,1 75 7,44 1,9

FIGUR 30.1. Dybdekart for Øvre
Orrevatnet i Odda. Området i
i nn løpsbekken  som b l e
elektrofisket er angitt med
nummerert sirkel. Stedene der det
ble satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 15.-16. august 1997 med sju enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-20
meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-26 meter, samt et flytegarn i
dybdeintervallet 0-6 meter (figur 30.1). Den ene av innløpsbekkene ble elektrofisket, og det ble tatt en
vannprøve i innsjøen. Det ble tatt 4 håvtrekk med planktonhåv fra 10 meters dyp. Feltundersøkelsene ble
utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble ikke fanget fisk i innsjøen. Siktedypet var 18 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 12
/C ved prøvefisket.

Elektrofiske
I innløpsbekk (1) (LM 732 584) ble et areal på 300 m² elektrofisket uten at det ble fanget eller observert
fisk. Elven er 1 - 2 meter bred og var ca 5 cm dyp ved elektrofisket. Bunnsubstratet består av sand og grus
og gytesubstratet kan karakteriseres som gode, men det er lite vann i elven unntatt i nedbørsperioder.

Utløpsbekken går umiddelbart over i et fossestryk og denne elven har svært begrensede gytemuligheter.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 18. august 1997, analysene viser at innsjøen er påvirket av forsuring.
Innholdet av total aluminium er imidlertid lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig
aluminium ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 30.2). Målingen fra november 1997
viser at det var god vannkvalitet høsten etter kalking, men vannkvaliteten var på opprinnelig nivå igjen
om våren (Johnsen 1998) (tabell 30.2).

TABELL 30.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Øvre Orrevatnet. Prøven fra 18. august 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalite
t

mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

12.09.94 5,45
Innsjø 18.08.97 <5 5,38 0,19 0,008 18 <10 <10 0-9 0,73 0,88

14.11.97 <5 6,44 0,30 0,057 <10 <10 <5 0-9
18.06.98 <5 5,58 0,23 0,037 34 10 <5 6-10
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Dyreplankton
Dyreplanktonet var fullstendig dominert av hoppekrepsen Cyclops scutifer (tabell 30.3). Funn av store
melanistiske (svarte) Daphnia cf. longispina, som er spesielt utsatt for nedbeiting fra fisk, indikerer at det
er en tynn bestand av fisk i innsjøen, og at vannet ikke er spesielt surt. Lengdene av Bosmina longispina
var normale for arten (figur 30.4).

TABELL 30.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Øvre Orrevatnet 16.
august 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 39 4 6,0

Chydorus cf. sphaericus 4 0 0,5
Daphnia cf. longispina 11 1 1,6

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 594 59 91,8
Cyclopoide copepoditter 4 0
Cyclopoide nauplier 7389 739

Hjuldyr (Rotifera) Kellicottia longispina 14 1
Totalt 8054 805 100

FIGUR 30.4. Lengdefordeling av vannloppene som
ble innsamlet i Øvre Orrevatnet 16. august 1997.

VURDERING

Innsjøen hadde sannsynligvis en svært tynn fiskebestand eller var fisketom ved prøvefisket i 1997. Ut fra
de vannkvalitetsmålingene som er utført i Øvre Orrevatnet, er det mulig at auren i innsjøen tidvis kan ha
problemer med forsuring. Men mangelen på fisk kan i like stor grad skyldes en høy sannsynlighet for at
gytegropene tørrlegges og eventuelt fryser. Hvis en skal bedre gyteforholdene i innsjøen bør disse om
mulig forbedres i utløpet. 
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31 NEDRE ORREVATNET I ODDA

INNSJØEN

Nedre Orrevatnet (LM 730 568, 1315-2) ligger i Hildalsvassdraget (048.CE) i de sentrale fjellområdene
i Odda kommune, 1111 moh.. Innsjøen har et areal på 23 ha. Det er fire innløpsbekker, den ene kommer
fra Øvre Orrevatnet, og en utløpsbekk (Hildalselvi). Største målte dyp i innsjøen er 33 meter og
middeldypet er ca 11 meter (tabell 31.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen
har en tynn og redusert aurebestand (Kålås m.fl. 1996e). Det ble i 1988 satt ut 600 fisk i størrelsesgruppen
15-16 cm fra Løyningsvatnet.

TABELL 31.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Nedre Orrevatnet. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,23 11,24 2,59

FIGUR 31.1. Dybdekart for Nedre Orrevatnet i Odda. Inn- og utløpsbekkene som ble elektrofisket er
angitt med nummererte sirkler. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 14.-15. august 1997 med  sju enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-15
meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-30 meter, og det ble satt et
flytegarn i dybdeintervallet 0-6 meter (figur 31.1). To innløpsbekker og utløpet ble elektrofisket, og det
ble tatt en vannprøve i hver av disse. Det ble tatt 4 håvtrekk med planktonhåv fra 10 meters dyp.
Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble ikke fanget fisk i innsjøen. Siktedypet var 18 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 13,5
/C ved prøvefisket.

Elektrofiske
I innløpsbekk (1) (LM 729 574) består bunnsubstratet av småstein, større stein, blokkstein og fjell,
elvebunnen er noe tilgrodd med mose. Elven er ca 3 meter bred og opp til 30 cm dyp. Vannføringen var
normal og det var middels strøm under elektrofisket. Vanntemperaturen var 13 /C. Gyteforholdene ble
karakterisert som dårlige. Totalt ble et areal på ca 300 m² elektrofisket. Det ble ikke fanget eller observert
fisk i bekken. 

Innløpsbekken i øst (2) (LM 736 571) har et bunnsubstrat bestående av små-, store og blokk stein, med
lite begroing. Gyteforholdene ble vurdert til å være dårlige. Elven er ca 3 meter bred og ca 20 cm dyp.
Det var normal vannføring og middels strøm i elven ved elektrofiske den 15. august og temperaturen var
13 /C. Det ble ikke fanget eller observert fisk på de 200 m² som ble overfisket.

I utløpsbekk (3) (LM 730 568) var det normal vannføring og middels strømhastighet, bunnsubstratet er
en blanding av grus, små og store stein, blokkstein og fjell, det er noen steder mosebegroing i elven.
Gyteforholdene ble karakterisert som gode. Elven er ca 8 meter bred og 1 til 2 meter dyp.
Vanntemperaturen ved elektrofisket var 13,5 /C, og forholdene for elektrofiske var gode. Elven renner
rolig ca 250 meter før fossefall. Et areal på totalt ca 300 m² ble elektrofisket, uten at det ble fanget eller
observert fisk.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 18. august 1997, analysene indikerer at innsjøen er påvirket av
forsuring. Det ble også tatt vannprøver i de innløpsbekkene som ble elektrofisket, også her var
vannkvaliteten forsuringspåvirket. Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv i sure perioder
vil andelen av skadelig aluminium ikke være så høy at dette er noe problem for auren (tabell 31.2).



158

TABELL 31.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Nedre Orrevatnet. Prøvene fra 18. august 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkali-
tet

mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

12.09.94 5,81
Utløp (3) 18.08.97 <5 5,56 0,12 0,05 12 <10 <10 0-9 0,63 0,77
Innløp (1) 18.08.97 <5 5,38 0,19 0,008 18 <10 <10 0-9 0,73 0,88
Innløp (2) 18.08.97 <5 5,53 25

Dyreplankton
Dyreplanktonet var fullstendig dominert av vannloppen Bosmina longispina sammen hoppekrepsen
Cyclops scutifer (tabell 31.3). Få arter og lav tetthet av dyreplankton tyder på næringsfattige forhold, mens
fravær av Daphnia sp., kan indikere sure forhold. Det er for øvrig vanskelig å trekke noen konklusjoner
på grunnlag av dyreplanktonets sammensetning.

TABELL 31.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Nedre Orrevatnet 15.
august 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 134 13 29,2
Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 326 33 70,8

Cyclopoide copepoditter 11 1
Cyclopoide nauplier 814 81

Hjuldyr (Rotifera) Kellicottia longispina 92 9
Totalt 1377 138 100

VURDERING

Innsjøen hadde sannsynligvis en svært fåtallig fiskebestand eller var fisketom ved prøvefisket i 1997.
Fisken som var satt ut i 1990 ble ikke fanget, men det kan framdeles være noen av disse igjen. Ut fra de
vannkvalitetsmålingene som er utført i Øvre Orrevatnet, er det mulig at auren i innsjøen tidvis kan ha
problemer med forsuring. Manglende rekruttering kan også skyldes klimatiske forhold da,
sannsynligheten for at gytegropene skal tørrlegges og eventuelt fryse er stor. Den sikreste gytebekken er
utløpsbekken, og ved utsettinger i innsjøen bør det settes ut fisk fra en utløpsgytende bestand.
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32 KVANNEVIKSVATNET I SAMNANGER

INNSJØEN

Kvanneviksvatnet (LM 265 954, 1215-1) ligger i Frølandsvassdraget (055.AZ), sørøst i Samnanger
kommune, 635 moh.. Innsjøen har et areal på ca 5 ha. Det er en liten innløpsbekk i øst og en større
innløpsbekk ved utløpet. Utløpsbekken (Kvannevikselvi) renner ned i Frølandselva. Største målte dyp
i innsjøen er 26 meter og middeldypet er ca 10,5 meter (tabell 32.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført
i 1995, opplyst at innsjøen har en tynn og redusert aurebestand (Kålås m.fl. 1996f). Innsjøen er kalket
siden 1996, og ble i 1997 kalket med 6 tonn.

TABELL 32.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Kvanneviksvatnet. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,05 10,49 0,47 1,4 100 4,4 9,4

FIGUR 32.1. Dybdekart for Kvanneviksvatnet i Samnanger. Stedene der det ble satt garn er avmerket
med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 8.-9. juli 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-8 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-20 meter (figur 32.1). På grunn av høy
vannføring ble bekkene ikke elektrofisket. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung
Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 27 aure. Fisken varierte i lengde fra 20,5 til 38,0 cm, med en
gjennomsnittslengde på 29,5 (±4,1) cm. Vekten varierte fra 84 til 524 gram, snittvekten var 271 (±106)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 1,00 (±0,09). Ett garn var fisketomt, i
de andre bunngarnene varierte fangsten mellom en og åtte fisk og den gjennomsnittlige fangst per
garnnatt var 3,4. Siktedypet var 15 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 7 /C ved prøvefisket.

Henholdsvis 19 % av aurene hadde rød kjøttfarge og 19 % hadde lyserød kjøttfarge. Alle aurene med rød
kjøttfarge var over 26 cm. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var 6-8 år for hannene og 10 år for
hunnene i Kvanneviksvatnet. Den yngste auren som var kjønnsmoden var en hann på 6 år og 33 cm, mens
den minste auren som kjønnsmodnet var en 9 år gammel hann på 27 cm. Materialet av fisk under 9 år er
imidlertid begrenset og fører til noe usikkerhet.

Aurene var fra seks til 12 år gamle (figur 32.2 og figur 32.3). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 3,5 cm, deretter
er tilveksten rundt tre cm per år i 6 år, i den åttende, niende og tiende vekstsesongen var veksten
henholdsvis 2,3 - 2,0 og 3,8 cm. Veksten for den eldste fisken er usikker da det var vanskelig å skille ut
årringene på skjellene for eldre fisk. Maksimalstørrelsen på fisken i innsjøen og den beskjedne
vekststagnasjonen tyde på at bestanden ikke er overtallig.

FIGUR 32.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Kvanneviksvatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i innsjøen
hvert år i perioden 1985 til 1991, etter dette ser det ikke ut til å ha vært naturlig reproduksjon i innsjøen
(figur 32.3). Årsklassene fra 1988 og 1985 er de mest tallrike.
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FIGUR 32.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Kvanneviksvatnet,
9. juli 1997. 

TABELL 32.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Kvanneviksvatnet i Samnanger 9. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9) 9+(10) 10+(11) 11+(12) 12+(13)

Antall 0 3 1 3 9 2 3 6 27
Lengde ± s.d. 254±69 260 276±42 279±17 305±22 342±33 328±20 295±41
Min.- maks. 205-333 228-304 252-310 289-320 320-380 302-355 205-380

Elektrofiske
På grunn av høy vannføring ble gytebekkene ikke elektrofisket, gyteforholdene i elvene ble heller ikke
vurdert. Innsjøen ble prøvefisket igjen i 1998 og gyteforholdene til innsjøen ble da vurdert som gode.

Vannkvalitet
Før innsjøen ble kalket er det målt pH i innsjøen i intervallet 5,51 til 5,83 (Hellen m.fl. 1996; Kålås m.fl
1996f). Etter kalking er pH i innsjøen blitt målt til mellom 5,82 og 6,14 (Johnsen 1997; 1998) (tabell
32.3). Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv i perioder med lav pH vil andelen av
skadelig aluminium ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 32.3). pH i innsjøen er aldri
blitt målt lavere enn 5,51 og dette er en vannkvalitet som ikke burde skade auren, men det kan ikke
utelukkes at det i spesielle situasjoner f.eks sjøsaltepisoder, kan bli så dårlig vannkvalitet at auren kan bli
skadet.
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TABELL 32.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Kvanneviksvatnet. Prøven fra 9. juli 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Innsjø 11.09.94 5,51 2
Innsjø 30.04.95 5,83 3
Innsjø 16.07.96 9 5,64 0,61 15 <10 6-15
Utløpselv 14.11.96 <5 5,82 0,63 0,033 31 16 15
Innsjø 23.07.97 <5 6,05 0,41 0,023 14 <10 5-14
Innsjø 14.11.97 9 6,14 0,69 0,045 37 14 8 6

VURDERING
Innsjøen har en tynn bestand av gammel aure. Fiskens kondisjon er normalt god, mens den årlige
tilveksten er relativt lav, men ikke unormalt lav for innsjøer som ligger så høyt over havet. Alle
årsklassene fra perioden 1985 til 1991 er representert. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i
Kvanneviksvatnet, ser det ikke ut til at auren i innsjøen har noe stort forsuringsproblem, men at
vannkvaliteten i spesielle perioder kan bli så dårlig at den kan skade auren kan ikke utelukkes. Mangel
på fisk fra de første årene av 1990-tallet kan ha sammenheng med sjøsaltepisodene i 1993 og 1994. 1996
var en spesielt tørr vinter. Mange elver var tørrlagt og frøs denne vinteren og dette kan ha slått ut 1995
og 1996 generasjonen. Rekrutteringen til innsjøen i 1997 ble ikke kontrollert pga. høy vannføring.
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33 NYATRÆVATNET I SUND

INNSJØEN

Nyatrævatnet (KM 848 818, 1115-2, vassdr. nr. 057.2) ligger i Sund kommune, 153 moh.. Innsjøen har
et areal på ca 3 ha. Det er ingen markerte innløpsbekker til innsjøen, utløpet renner bratt til Grindavatnet.
Største målte dyp er 11 meter og middeldypet er ca 7 meter (tabell 33.1). Innsjøen er kalket siden 1993,
i 1997 ble innsjøen kalket med to tonn kalk fra helikopter. Innsjøen benyttes som drikkevannskilde for
Stranda/Glesnes vannverk i Sund kommune.

TABELL 33.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Nyatrævatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,03 7,19 0,20

FIGUR 33.1. Dybdekart for Nyatrævatnet i Sund. Stedene der det ble satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 29.-30. juni 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-6 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-10 meter (figur 33.1). Det ble tatt en
vannprøve i innsjøen. Det ble tatt tre håvtrekk med planktonhåv fra 5 meters dyp. Feltundersøkelsene ble
utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble ikke fanget fisk i innsjøen. Siktedypet var sju meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 19
/C ved prøvefisket.

Elektrofiske
Det var ikke gytemuligheter i utløpsbekken og denne ble ikke elektrofisket

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 30. juni 1997, analysene viser at innsjøen ikke er sur etter kalking.
Også andre prøver tatt etter at innsjøen ble kalket viser at det er god pH i innsjøen og relativt lite labil
aluminium (Hellen m.fl. 1996, Johnsen 1997, Johnsen 1998) (tabell 33.2).

TABELL 33.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Nyatrævatnet. Prøven fra 30. juni 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalite
t

mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

31.05.96 44 6,36 2,4 75 70 5
21.11.96 43 6,15 1,92 0,054 46 32 14
27.05.97 22 5,96 2,10 0,026 57 38 19

Innsjø 30.06.97 13 6,82 58
31.10.97 53 6,52 3,32 0,104 150 26 17 9
25.05.98 33 6,70 3,29 0,104 83 17 15 2

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av hoppekrepsen Eudiaptomus gracilis og vannloppen Bosmina longispina
(tabell 33.3). I tillegg forekom den store hoppekrepsen Heterocope saliens, som var mellom 2,5 og 3,0
mm lang (figur 33.4). Dette antyder at det er lav fisketetthet, og fravær av Daphnia sp. kan skyldes at
arten ennå ikke har greid å kolonisere den tidligere sure innsjøen.
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TABELL 33.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Nyatrævatnet 29. juni
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 3171 634 25,1

Diaphanosoma brachyurum 113 23 0,9
Hoppekreps (Copepoda) Eudiaptomus gracilis 9342 1868 73,9

Heterocope saliens 19 4 0,1
Cyclopoide nauplier 57 11
Calanoide nauplier 4529 906

Hjuldyr (Rotifera) Gastropus stylifer. 57 11
Conochilus sp. 8493 1699
Kellicottia longispina 4529 906
Keratella cochlearis 5435 1087
cf. Collotheca sp. 45294 9059

Annet Chaoborus flavicans 85 17
Totalt 81123 16225 100

FIGUR 33.4. Lengdefordeling av Bosmina longispina og Heterocope saliens som ble innsamlet i
Nyatrævatnet 29. juni 1997.

VURDERING

Nyatrævatnet er sannsynligvis fisketomt. Vannkvaliteten etter kalking er god. Fravær av fisk skyldes
mangel på gyteområder.
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34 GRINDAVATNET I SUND

INNSJØEN

Grindavatnet (KM 840 823, 1115-2, vassdr. nr. 057.2) ligger i Sund kommune, 140 moh.. Innsjøen har
et areal på 3 ha. Det er to små innløpsbekker, den ene fra Nyatrævatnet, utløpet er regulert med demning.
Strandsonen var meget utvasket grunnet reguleringen av innsjøen. Innsjøen benyttes som
drikkevannskilde for Stranda/Glesnes vannverk i Sund kommune. Største målte dyp i innsjøen er 18 meter
og middeldypet er ca 7 meter (tabell 34.1). Innsjøen er kalket siden 1993, det ble i 1997 spredt ut fire tonn
kalk med helikopter i innsjøen.

TABELL 34.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Grindavatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,03 7,32 0,20

FIGUR 34.1. Dybdekart for Grindavatnet i Sund. Området i innløpsbekken som ble elektrofisket er angitt
med nummerert sirkel. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 28.-29. juni 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-12
meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-18 meter (figur 34.1).
Innløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt to håvtrekk med
planktonhåv fra 4 meters dyp. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble ikke fanget fisk i innsjøen. Siktedypet var 4 meter og overflatetemperaturen var 19,5 /C ved
prøvefisket.

Elektrofiske
Innløpsbekken (1) (KM 845 818) fra Nyatrævatnet ble elektrofisket, men det ble ikke fanget eller
observert fisk i elven, det var heller ikke gytemuligheter i innløpsbekken.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 30. juni 1997, analysene indikerer at innsjøen ikke er påvirket av
forsuring. Også andre målinger viser at vannkvaliteten er god for aure (Kålås & Johnsen 1995, Hellen
m.fl. 1996, Johnsen 1997, Johnsen 1998) (tabell 34.2).

TABELL 34.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Grindavatnet. Prøven fra 30. juni 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalite
t

mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

27.04.95 28 5,91 1,39
31.05.96 44 6,36 2,4 75 70 5
21.11.96 43 6,18 1,89 0,052 48 41 7

Innsjø 30.06.97 19 6,5 64
31.10.97 50 6,55 3,35 0,102 159 24 17 7
15.05.98 37 6,04 1,66 0,049 175 32 32 0

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av hoppekrepsen Eudiaptomus gracilis og vannloppen Diaphanosoma
brachyurum (tabell 34.3). I tillegg forekom den store hoppekrepsen Heterocope saliens, som var mellom
2,5 og 3,0 mm lang. Dette antyder at det er svært lite fisk. Fravær av Daphnia sp. kan skyldes at arten
ennå ikke har greid å kolonisere den tidligere sure innsjøen.
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TABELL 34.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Grindavatnet 29. juni
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Alonella nana 7 2 0,1

Bosmina longispina 255 64 2,5
Holopedium gibberum 78 19 0,8
Diaphanosoma brachyurum 2548 637 25,1

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 106 27 1,0
Eudiaptomus gracilis 7134 1783 70,4
Heterocope saliens 7 2 0,1
Cyclopoide nauplier 85 21
Calanoide nauplier 14437 3609

Hjuldyr (Rotifera) Gastropus stylifer 170 42
Conochilus sp. 5945 1486
Kellicottia longispina 23779 5945
Keratella cochlearis 8832 2208
Collotheca sp. 39066 9766

Annet Chaoborus flavicans 7 2
Totalt 102456 25614 100

FIGUR 34.4. Lengdefordeling av vannloppene som
ble innsamlet i Grindavatnet 29. juni 1997.

VURDERING

Innsjøen er sannsynligvis fisketom. Innsjøen er kalket og det har siden kalking vært god pH. Fravær av
fisk skyldes manglende gytemuligheter. 
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35 LANGVATNET I SUND

INNSJØEN

Langvatnet (KM 841 849, 1115-2, vassdr. nr. 057.1) ligger i Sund kommune, 69 moh.. Innsjøen har et
areal på ca 12 ha. Det er ingen markerte innløpsbekker, utløpsbekken renner ut i nord. Største målte dyp
er 21 meter og middeldypet er ca 7 meter (tabell 35.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1993,
opplyst at innsjøen har en tynn og redusert aurebestand (Johnsen m.fl. 1996e). Innsjøen har vært kalket
siden 1991, og i 1997 ble det spredd ut 6 tonn kalk med helikopter.

TABELL 35.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Langvatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,12 7,46 0,9

FIGUR 35.1. Dybdekart for
Langvatnet i Sund. Området
i utløpsbekken som ble
elektrofisket er angitt med
nummerert sirkel. Stedene
der det ble satt garn er
avmerket med nummererte
firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 27.-28. juni 1997 med sju enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-12 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-20 meter (figur 35.1). Utløpsbekken ble
elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt 2 håvtrekk med planktonhåv fra 6 meters
dyp. Det var overskyet under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung
Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 39 aure. Fisken varierte i lengde fra 12,5 til 25,2 cm, med en
gjennomsnittslengde på 19,5 (±3,0) cm. Vekten varierte fra 18 til 125 gram, snittvekten var 68 (±26)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 0,87 (±0,13). Ett garn var fisketomt, i
de andre bunngarnene varierte fangsten mellom en og 8 fisk og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt
var 3,9. Siktedypet var 6 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 19 /C ved prøvefisket.

Alle aurene hadde hvit kjøttfarge. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var 4 år for både hann- og
hunnauren i Langvatnet. Den yngste auren som var kjønnsmoden var en hunn på to år og 20,2 cm.

En av aurene var sju år, mens de andre var fra ett til fire år gamle (figur 35.2 og figur 35.3).
Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første
vekstsesong var gjennomsnittlig 7,0 cm, i andre vekstsesong er tilveksten sju cm, mens den tredje og
fjerde året var redusert til henholdsvis 4,5 og 1,8 cm. Lav maksimalstørrelse på fisken i innsjøen og
vekststagnasjonen tyder på at bestanden er overtallig.

FIGUR 35.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Langvatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i innsjøen hvert år
i perioden 1993 til 1996 og i 1990 (figur 35.3). Årsklassen fra 1994 er tallrik. En del av skjellene og
otolittene var vanskelig å lese, slik at alderen er usikker for noen av fiskene, men for de fleste fiskene er
sannsynligvis aldersfastsettelsen korrekt.
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FIGUR 35.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Langvatnet, 28.
juni 1997. 

TABELL 35.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Langvatnet i Sund 28. juni 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) Ubest.

Antall 0 3 5 16 5 0 0 1 9 39
Lengde ± s.d. 133±7 173±20 204±14 220114 252 192±28 195±27
Min.- maks. 125-139 149-202 185-230 200-235 150-244 252-244

Elektrofiske
I utløpsbekken (1) (KM 841 849) er bunnsubstratet dominert store stein og mudder. Elvebunnen er
begrodd med mose og alger og det er overhengende torv langs kanten, deler av elvebunnen er dekt med
hvit kalk. Elven er ca 1 meter bred og ca 20 cm dyp. Det var lav vannføring og strømhastighet i elven ved
elektrofisket. Gyteforholdene ble karakterisert som brukbare. Totalt ble et areal på ca 200 m²
elektrofisket. Det ble totalt fanget 53 aure inkludert årsyngel (figur 35.4). Vanntemperaturen var 20 /C.

FIGUR 35.4. Lengdefordeling for aurene som ble
fanget ved elektrofiske i utløpet til Langvatnet 28.
juni 1997.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 30. juni 1997, analysen viser at vannkvaliteten etter kalking er god
for fisk. Dette innrykket bekreftes av andre prøver tatt etter kalkingen startet opp (Kålås & Johnsen 1995,
Hellen m.fl. 1996, Johnsen 1997, Johnsen 1998) (tabell 35.3).
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TABELL 35.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Langvatnet. Prøven fra 30. juni 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

27.04.95 36 5,86 1,09
31.05.96 47 6,7 1,83 75 65 10
27.05.97 24 6,38 1,72 0,040 36 30 6

Innsjø 30.06.97 24 6,43 91
31.10.97 39 5,94 1,71 0,027 18 13 <5 9-13
15.05.98 33 6,22 1,39 0,047 135 25 25 1

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av hoppekrepsene Eudiaptomus gracilis og Cyclops scutifer, sammen med
vannloppen Holopedium gibberum (tabell 35.4). Dette er vanlig forekommende arter, og fravær av
Daphnia spp. kan skyldes at Holopedium gibberum utkonkurrerer Daphnia spp. ved lave
kalsiumkonsentrasjoner i sure og næringsfattige innsjøer, og at arten ennå ikke har greid å kolonisere den
tidligere sure innsjøen.

TABELL 35.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Langvatnet 28. juni 1997,
og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 28 5 0,2

Holopedium gibberum 2123 354 12,9
Ophryoxus gracilis 7 1 0,0

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 5520 920 33,6
Eudiaptomus gracilis 8747 1458 53,3
Cyclopoide nauplier 2718 453
Calanoide nauplier 85 14

Hjuldyr (Rotifera) Kellicottia longispina 255 42
cf. Collotheca sp. 5096 849

Totalt 24579 4096 100
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FIGUR 35.6. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Langvatnet 28. juni 1997.

VURDERING
Innsjøen har en middels tett bestand av aure, og fiskens kondisjon er lavere enn normalt. Den årlige
tilveksten de første to leveårene er rask, men veksten stagnerer ved en lengde rundt 20 cm. Alle
årsklassene fra 1993 til 1997 og 1990- årsklassen er representert. Det ser ut til å være god reproduksjon
av aure i 1997. Målingen viser at vannkvaliteten etter kalking er god. 
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36 LAUVVATNET I SUND

INNSJØEN

Lauvvatnet (KM 796 847, 1115-3, vassdr. nr. 057.2) ligger i Sund kommune, 6 moh.. Innsjøen har et areal
på ca 19 ha. Det er en liten innløpsbekk til innsjøen og utløpet er sperret med demning. Det går et lite
elveløp til det nedenforliggende Stovevatnet. Største målte dyp i innsjøen er 24 meter og middeldypet er
ca 10 meter (tabell 36.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1993, opplyst at innsjøen har en tynn
og redusert aurebestand (Johnsen m.fl. 1996e).

TABELL 36.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Lauvvatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,19 9,60 1,86 2,9 37 2,78 1,5

FIGUR 36.1. Dybdekart for
Lauvvatnet i Sund. Området i
inn- og utløpsbekken som ble
elektrofisket er angitt med
nummererte sirkler. Stedene der
det ble satt garn er avmerket
med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 18.-19. juni 1997 med sju enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-17 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-19 meter. Det ble også satt ett flytegarn
i dybdeintervallet 0-6 meter (figur 36.1). Innløpsbekken og utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt
en vannprøve i hver av disse. Det ble tatt ett håvtrekk med planktonhåv fra 10 meters dyp. Det var sol og
fint vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Aure
Under garnfisket ble det fanget tre aure. Fiskene var 21,8 - 28,0 og 30,0 cm og veide henholdsvis 64, 230
og 342 gram. Den minste fisken var ålespist og vekten kan være noe lav. Bare de to største aurene ble
aldersbestemt, begge disse var tre år, den lave alderen i forhold til lengden viser at fisken har en god
tilvekst. Siktedypet var 5,5 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 16,5 /C ved prøvefisket.

Røye
Det ble fanget sju røyer, den ene var ålespist og ble bare lengdemålt. Nesten alle røyene ble fanget dypere
enn 10 meter. Røyen varierte i lengde fra 21,0 til 32,5 cm, med en gjennomsnittslengde på 26,5 (±4,2)
cm. Vekten varierte fra 73 til 375 gram, snittvekten var 187 (±120) gram. Gjennomsnittlig
kondisjonsfaktor for røyen i fangsten var 0,92 (±0,15). Gjennomsnittlig fangst av røye per garnnatt var
0,7. Det ble ikke fanget fisk i flytegarnet.

Røyene var fra 4 til 9 år gamle, med unntak av sju- og åtteåringer som ikke ble fanget (figur 36.2 og tabell
36.2). Alderssammensetningen viser at det har vært vellykket reproduksjon av røye i 1988, 1991, 1992
og 1993, de to yngste årsklassene av røye er vanskelig å fange og kan være til stede i innsjøen. Otolittene
var utydelige og aldersfastsettelsen er noe usikker. Tre av røyene hadde rød kjøttfarge, en var lyserød og
to var hvite i kjøttet. Alle røyene med rød kjøttfarge var over 25 cm og alle røyene var kjønnsmodne. 

FIGUR 36.2. Lengde- og aldersfordeling for røyene som ble fanget under garnfisket i Lauvvatnet, 19. juni
1997. 
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TABELL 36.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av røye som ble fanget under garnfiske i Lauvvatnet i Sund 19. juni 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9) 9+(10) Ubest.

Antall 0 0 1 3 1 0 0 1 1 7
Lengde ± s.d. 235 246±29 310 325 265±42
Min.- maks. 210-280 210-325

Det ble i tillegg til røye og aure fanget 12 stingsild mellom 3,6 og 5,1 cm. 

Elektrofiske
I innløpsbekk (1) (KM 793 842) er bunnsubstratet dominert av små og store stein og mudder, elvebunnen
er tilgrodd med mose og alger og det er overhengende torv langs breddene. Elven er ca 2 meter bred og
opp til 30 cm dyp. Det var lav vannføring og lav vannhastighet i elven ved elektrofisket. Vannet var
relativt brunt på farge (humøst) og vanntemperaturen var 16 /C. Gyteforholdene ble karakterisert som
dårlige. Totalt ble et areal på ca 6 m² elektrofisket. Det ble fanget tre stingsild og to ål, mens det ikke ble
fanget eller observert aure. 

I utløpet (2) (KM 796 847) ble et areal på 40 m² elektrofisket. Bunnsubstratet var sammensatt av store
stein, fjell og mudder. Deler av elvebunnen er begrodd med mose. Det er bygd demning i utløpet av
Lauvvatnet og et kunstig sideløp, men dette var uten vannføring 19. juni 1997. Nedenfor er elven en
meter bred og opp til 20 cm dyp. Det ble fanget tre årsyngel og en ettåring av aure (figur 36.5), i tillegg
ble det observert ca 100 ål mellom 5 og 20 cm og omtrent 50 stingsild.

FIGUR 36.3. Lengdefordeling for aurene som ble
fanget ved elektrofiske i utløpsbekken fra Lauvvatnet
19. juni 1997.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 20. juni 1997, analysene indikerer at innsjøen på dette tidspunktet
ikke var særlig påvirket av forsuring. Det ble også tatt vannprøver i de innløpsbekkene som ble
elektrofisket, også her var pH god. Det er heller ikke ved tidligere undersøkelser av vannkvaliteten vært
målt verdier som er skadelig for aure og røye (Johnsen m.fl. 1996e, Hellen m.fl. 1996) (tabell 36.3).
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TABELL 36.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Lauvvatnet. Prøvene fra 20. juni 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Innløp (1) 20.06.97 38 5,96 71
18.02.95 5,74 15
11.09.96 6,21 15
30.05.96 45 5,61 1,03 0,013 50 37 13

Utløp 20.06.97 22 6,00 1,35 0,047 62 46 37 9 8,44 4,8

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av hoppekrepsene Eudiaptomus gracilis og Cyclops scutifer, sammen med
vannloppen Bosmina longispina (tabell 36.4). Fravær av Daphnia sp. kan skyldes at arten ennå ikke har
rekt å kolonisere den tidligere sure innsjøen, eller at det er relativt tett med planktonspisende fisk. Uvanlig
små voksne Bosmina longispina (figur 36.6), med minste eggbærende hunn på 0,36 mm tyder på dette.

TABELL 36.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Lauvvatnet 20. juni 1997,
og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 4586 459 14,9

Holopedium gibberum 14 1 0,0
Ceriodaphnia quadrangula 2208 221 7,2

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 12229 1223 39,8
Eudiaptomus gracilis 11720 1172 38,1
Cyclopoide nauplier 2718 272
Calanoide nauplier 1868 187

Hjuldyr (Rotifera) Asplanchna priodonta 849 85
Kellicottia longispina 3737 374
Keratella cochlearis 1868 187
Ploesoma sp. 510 51

Totalt 42307 4231 100
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FIGUR 36.6. Lengdefordeling av vannloppene som
ble innsamlet i Lauvvatnet 20. juni 1997.

VURDERING
Innsjøen har relativt fåtallige bestander av aure og røye. Fiskens kondisjon er normal. Både aure og røye,
men spesielt aure vokser raskt. De to aurene som ble aldersbestemt var begge fra 1994, i tillegg ble det
funnet en ettåring og tre årsyngel på utløpsbekken. Røyene som ble fanget var klekt i 1988, 1991, 1992
og 1993. Gyteforholdene for aure er dårlige og dette er trolig årsaken til at bestanden er fåtallig,
utbedringer av gyteforholdene i utløpsbekken kan være et egnet tiltak for å øke rekrutteringen av aure.
Årsaken til at røyebestanden er tynn er mer usikker, men en mulig forklaring kan være dårlige gyteforhold
i innsjøen, uten at dette er undersøkt.
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37 STOVEVATNET I SUND

INNSJØEN

Stovevatnet (KM 790 850, 1115-3, vassdr. nr. 057.2) ligger i Sund kommune, 2 moh.. Innsjøen har et
areal på ca 5 ha. Det er en innløpsbekk fra Lauvvatnet og utløpsbekken renner ned i Sandvikvatnet.
Største målte dyp er 6 meter og middeldypet er ca 2 meter (tabell 37.1). Det er ved spørreundersøkelse,
utført i 1993, opplyst at innsjøen har en tynn og redusert aurebestand (Johnsen m.fl. 1996e).

TABELL 37.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Stovevatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,05 2,36 0,11 2,2 37 3,41 31

FIGUR 37.1. Dybdekart for Stovevatnet i Sund. Området i inn- og utløpsbekkene som ble elektrofisket
er angitt med nummererte sirkler. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 18.-19. juni 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-3 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-5 meter (figur 37.1). Det ble elektrofisket
i innløpsbekken og utløpsbekken, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt 2 håvtrekk med
planktonhåv fra 5 meters dyp. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland

RESULTATER

Garnfiske
Det ble fanget to aure i innsjøen, disse var 14,0 og 23,7 cm og veide henholdsvis 28 og 148 gram, alderen
var ett og tre år og den største fisken var kjønnsmoden. Begge aurene var hvite i kjøttet. Siktedypet var
5,5 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 17 /C ved prøvefisket.

Elektrofiske

I innløpet (1) (KM 796 847) ble et areal på 40 m² elektrofisket. Bunnsubstratet var sammensatt av store
stein, fjell og mudder. Deler av elvebunnen er begrodd med mose. Vannføringen var lav, og det var lav
vannhastighet i elven. Elven er en meter bred og opp til 20 cm dyp. Det ble fanget tre årsyngel og en
ettåring av aure (figur 37.2), i tillegg ble det observert ca 100 ål mellom 5 og 20 cm og omtrent 50
stingsild.

I utløpet (2) (KM 790 850) ble et område på totalt 50 m² overfisket. Bunnsubstratet var dominert av store
stein og fjell, og totalt overgrodd med mose og alger. Vannføringen var lav, og det var liten strøm i elven
ved elektrofisket den 2. juni. Elven er ca en meter bred og ca 20 cm dyp, gyteforholdene er dårlige. Det
ble fanget tre årsyngel (figur 37.2), i tillegg ble det observert mye ål og stingsild i elven. 

FIGUR 37.2. Lengdefordeling for aurene som ble fanget ved elektrofiske i inn- og utløpsbekken til
Stovevatnet 19. juni 1997.
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Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 20. juni 1997, analysene viser at innsjøen på dette tidspunktet ikke
var påvirket av forsuring. Heller ikke en prøve tatt i februar 1995 viste en vannkvalitet som er
problematisk for aure (Johnsen m.fl. 1996e) (tabell 37.2). I den ovenforliggende innsjøen, Lauvvatnet,
er det heller ikke målt vannkvaliteter som er skadelig for aure, men det kan ikke utelukkes at
vannkvaliteten i perioder kan bli en del dårligere. 

TABELL 37.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Stovevatnet. Prøven fra 20. juni 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalite
t

mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

18.02.95 5,61 13
Utløp 20.06.97 19 6,08 1,32 0,066 60 42 33 9 8,88 4,39

Dyreplankton
Dyreplanktonet bestod av mange arter, med dominans av hoppekrepsen Cyclops scutifer og vannloppen
Bosmina longispina (tabell 37.3). Forekomst av Bythotrephes longimanus med lengder mellom 1,5 og
2 mm, og hoppekrepsen Heterocope saliens med lengder på 2,2 til 3 mm indikerer en fåtallig fiskebestand
i innsjøen (figur 37.3).

TABELL 37.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Stovevatnet 20. juni
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 1953 391 30,5

Bythotrephes longimanus 14 3 0,2
Holopedium gibberum 113 23 1,8
Ceriodaphnia quadrangula 28 6 0,4

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 2293 459 35,8
Eudiaptomus gracilis 679 136 10,6
Heterocope saliens 57 11 0,9
Mesocyclops leuckarti 1274 255 19,9
Cyclopoide nauplier 23864 4773
Calanoide nauplier 2463 493

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 44586 8917
Kellicottia longispina 1699 340
Keratella cochlearis 170 34
Euchlanis cf. triquetra 85 17

Totalt 79901 15980 100
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FIGUR 37.3. Lengdefordeling av vannloppene, og hoppekrepsen Heterocope saliens, som ble innsamlet
i Stovevatnet 20. juni 1997.

VURDERING

Innsjøen har en svært fåtallig bestand av aure, fisk klekt i 1994, 1996 og 1997 ble påvist. Ut fra de
vannkvalitetsmålingene som er utført i Stovevatnet, ser det ikke ut til at auren i innsjøen har noe
forsuringsproblem. Surheten er aldri blitt målt lavere enn 5,6 i innsjøen eller i den ovenforliggende
innsjøen. I perioder kan vannkvaliteten trolig være dårligere, men svak rekruttering skyldes trolig dårlige
gytemuligheter.
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38 LINDSLITJØRNA I SVEIO

INNSJØEN

Lindslitjørna (LM 005 095, 1114-2 og 1214-3, vassdr. nr. 041.11) ligger øst i Sveio kommune, 38 moh..
Innsjøen har et areal på ca 10 ha. Det er en innløpsbekk på østsiden av innsjøen og utløpsbekken i nord
renner ned i Liervatnet. Største målte dyp er 25 meter og middeldypet er ca 8 meter (tabell 38.1). Det er
ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen har en god og uendret aurebestand (Johnsen
m.fl. 1996f).

TABELL 38.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Lindslitjørna. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,10 7,73 0,74 38

FIGUR 38.1. Dybdekart for Lindslitjørna i
Sveio. Området i utløpsbekken som ble
elektrofisket er angitt med nummerert sirkel.
Stedene der det ble satt garn er avmerket
med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 26.-27. juni 1997 med åtte enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-12,5
meter (figur 38.1). I utløpsbekken ble et areal på 8 m2 elektrofisket. Det ble tatt to håvtrekk med
planktonhåv fra 6,8 meters dyp. Det var sol og fint vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført
av Jan - Per Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 45 aure. Fisken varierte i lengde fra 11,0 til 28,2 cm, med en
gjennomsnittslengde på 20,8 (±4,6) cm. Vekten varierte fra 16 til 212 gram, snittvekten var 102 (±52)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 1,04 (±0,12). Ett garn var fisketomt, og
den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 5,6. Siktedypet var 3,4 meter og overflatetemperaturen i
innsjøen var 19 /C ved prøvefisket.

En av aurene var rød i kjøttet og en hadde lyserød kjøttfarge, alle de andre var hvite i kjøttet. Pga.
prøvfisketidspunktet var gonadene lite utviklet, og kjønnsmodningsalderen for bestanden var vanskelig
å fastsette, men er trolig tre - fire år.

Aurene var fra ett til fem år gamle (figur 38.2 og figur 38.3). Veksthastigheten som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 6,7 cm, i de fire
påfølgende vekstsesongene var tilveksten henholdsvis 8,6 - 5,3 - 2,9 og 1,4 cm. Den lave
maksimalstørrelsen på fisken i innsjøen og vekststagnasjonen tyder på at bestanden er tallrik.

FIGUR 38.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Lindslitjørna viser at fisken i innsjøen er klekt i perioden fra 1992 til 1996
(figur 38.3). Årsklassen fra 1994 ser ut til å være relativt tallrik, mens årsklassene klekt før 1992 ser ut
til å mangle eller være svært fåtallige.
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FIGUR 38.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Lindslitjørna, 27.
juni 1997. 

TABELL 38.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Lindslitjørna i Sveio 27. juni 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) Ubest.

Antall 0 4 11 14 8 6 0 2 45
Lengde ± s.d. 126±14 176±27 222±20 248±16 263±18 208±46
Min.- maks. 110-143 129-215 198-270 224-262 236-282 120-162 110-282

Elektrofiske
I utløpsbekken (1) (LN 005 097) ble et område på 8 m² elektrofisket, men det ble ikke observert eller
fanget fisk. I utløpet av Lindslitjørna er det en gammel demning som vanskeliggjør vandring mellom
innsjøen og utløpselven. Vanntemperaturen i elven var 17 /C, vannføringen var lav og det var meget lav
strømhastighet i elven under elektrofisket. Elven er fra 0,5-1 meter bred og fra 5-40 cm dyp.
Bunnsubstratet består stort sett av mudder og store steiner. Det så ikke ut til å være noen aktuelle
gyteplasser i utløpsbekken. Lenger nede i bekken er gyteforholdene gode og det ble funnet ungfisk i ulike
størrelsesgrupper i 1994 (Johnsen m.fl. 1996f).

Forholdene i innløpsbekken er ikke kartlagt.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 25. juni 1997. Tidligere vannprøver har vist at pH tidvis kan være
meget lav (Johnsen m.fl. 1996f). Vannprøven fra juni 1997 indikerer bare moderat forsuring, men dette
kan ha med prøvetakingstidspunktet å gjøre. Innholdet av aluminium er relativt høyt og andelen labil
aluminium er på et nivå som kan være skadelig for aure. Også målingen fra juni 1996 viste relativt lav
pH og en høy andel av labil aluminium (Hellen m.fl. 1996) (tabell 38.3).
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TABELL 38.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Lindslitjørna. Prøven fra 25. juni 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

våren 94 4,75
høsten 94 4,76
11.07.96 36 5,18 0,99 <0,005 134 77 57

Utløp 25.06.97 29 5,66 0,83 <0,005 133 83 30 53 5,56 5,9

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppen Diaphanosoma brachyurum. Forekomst av middels store
Daphnia longispina og Bythotrephes longimanus, indikerer en middels tett til tett fiskebestand (tabell
38.4, figur 38.4). Sammensetning av dyreplanktonet indikerer forøvrig at vannkvaliteten ikke er meget
sur.

TABELL 38.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Lindslitjørna 26. juni
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 21 3 0,3

Bythotrephes longimanus 7 1 0,1
Diaphanosoma brachyurum 5860 862 85,2
Daphnia longispina 67 8 0,8
Holopedium gibberum 170 25 2,5

Hoppekreps (Copepoda) Eudiaptomus gracilis 764 112 11,1
Calanoide nauplier 934 137

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 1868 275
Kellicottia longispina 1783 262

Totalt 11414 1679 100

FIGUR 38.4. Lengdefordeling av
vannloppene som ble innsamlet i Lindslitjørna 26. juni 1997.
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VURDERING
Innsjøen har en middels tett bestand av aure. Fiskens kondisjon er normalt god, og den årlige tilveksten
de tre første årene er god, for deretter å stagnere. Alle årsklassene fra 1992 til 1996 er representert. Det
ble ikke funnet yngel i utløpsbekken, og det var det heller ikke gytemuligheter i det partiet som ble
elektrofisket. Det er lokalt opplyst at en antar at fisken i Lindslitjørna gyter langt nede i utløpsbekken,
her har det tidligere vært bra gyteforhold (Knut Skarstein pers. med.), og dette ble bekreftet av
elektrofiske utført i bekken i 1994 (Johnsen m.fl. 1996f). Innløpsbekken er ikke undersøkt. Ut fra de
vannkvalitetsmålingene som er utført i innsjøen ser det ut til at vannkvaliteten tidvis er marginal for
overlevelse av egg og yngel.
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39 RAUNESLITJØRNA I SVEIO

INNSJØEN

Rauneslitjørna (LM 023 095, 1214-3, vassdr. nr. 041.11) ligger øst i Sveio kommune, 33 moh.. Innsjøen
har et areal på ca 6 ha. Det er en innløpsbekk på østsiden av innsjøen, men denne er mest å regne som et
myrtilsig. Det er også en liten innløpsbekk i nordvest like ved utløpet, men denne var tørrlagt i juni 1997.
Utløpsbekken i nord renner ned i Liervatnet. Største målte dyp er 15 meter og middeldypet er ca 5 meter
(tabell 39.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen har aure- og røye bestander
som begge er gode og uendret (Johnsen m.fl. 1996f). I det nedenforliggende Liervatnet er det
smoltannlegg for laks

TABELL 39.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Rauneslitjørna. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,06 5,32 0,33 37

FIGUR 39.1. Dybdekart for
Rauneslitjørna i Sveio.
Området i utløpsbekken som
ble elektrofisket er angitt
med nummerert sirkel.
Stedene der det ble satt garn
er avmerket med nummererte
firkanter.
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Innsjøen ble garnfisket 25.-26. juni 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-10
meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-15 meter (figur 39.1).
Utløpsbekken ble elektrofisket og det ble tatt en vannprøve og 2 håvtrekk med planktonhåv fra 11 meters
dyp i innsjøen. Det var delvis skyet og oppholdsvær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av
Jan - Per Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 18 aure, fire røyer og to laks. Aurene varierte i lengde fra 14,3 til 34,5 cm,
med en gjennomsnittslengde på 24,7 (±6,4) cm. Vekten varierte fra 36 til 358 gram, snittvekten var 171
(±97) gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene var 1,03 (±0,17). En av aurene (5,5 %) hadde
rød kjøttfarge og 22 % hadde lyserød kjøttfarge. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var vanskelig
å fastsette pga. tidlig prøvefiske og relativt lav fangst, men er trolig rundt 4 år for auren i Rauneslitjørna.

Røyen varierte i lengde fra 23,4 til 28 cm, med en gjennomsnittslengde på 26,2 (±2,0) cm. Vekten for
røyene var fra 45 til 116 gram, snittvekten var 175 (±45) gram og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var
0,95 (±0,04). To av røyene var rød i kjøttet, mens de to andre hadde lyserød kjøttfarge. Alle røyene var
kjønnsmodne.

De to laksene som ble funnet var begge 19,4 cm og veide henholdsvis 56 og 58 gram. Laksene var høyst
sannsynlig rømt fra oppdrettsanlegget i Liervatnet.

Den gjennomsnittlige fangst av aure og røye var henholdsvis 2,3 og 0,5 fisk per garnnatt. Siktedypet var
2,6 meter og overflatetemperaturen var 17,5 /C ved prøvefisket.

Aurene var fra to til seks år gamle (figur 39.2 og figur 39.3). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at aurene etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 5,5 cm, de to
påfølgende årene var tilveksten henholdsvis 8,1 og 8,7 cm, deretter avtok tilveksten kraftig og ble redusert
til 3,5 og 2,1 cm i fjerde og femte vekstsesong. Maksimalstørrelsen på fisken i innsjøen og
vekststagnasjonen kan tyde på at bestanden ikke er tynn.

FIGUR 39.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert over
linjen.
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Aldersfordelingen for auren i Rauneslitjørna viser at det har vært vellykket reproduksjon i innsjøen hvert
år i perioden 1991 til 1995 (figur 39.3). Årsklassene fra 1992 og 1993 ser ut til å være gode, mens 1994-
årsklassen er svak. Den minste røyen som ble fanget var tre år og klekt i 1994, mens de tre andre var fire
år og fra 1993 (Figur 39.3).

FIGUR 39.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Rauneslitjørna,
26. juni 1997. 

TABELL 39.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Rauneslitjørna i Sveio 26. juni 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7)

Antall 0 0 5 2 4 6 1 18
Lengde ± s.d. 153±7 257±25 284±25 289±29 295 262±20
Min.- maks. 143-160 239-275 257-315 270-345 143-345

Elektrofiske
Gytemuligheter var begrenset til utløpsbekken (1) (LM 023 095), og 50 m², dvs. nesten hele elven, ble
elektrofisket. Det ble bare funnet en aure ved elektrofisket, denne var 26,4 cm. Vanntemperaturen i elven
var 15 /C, vannføringen var lav og elven var stilleflytende under elektrofisket og deler av bekken var
tørrlagt. Elven er fra 0,5-1 meter bred og fra 10-70 cm dyp. Bunnsubstratet består av sand, grus, småstein,
store steiner, jord og mudder. Det er overhengende torv langs bredden og mose og algebegroing i
elvebunnen. Det er brukbare gytemuligheter på et areal som utgjør ca 20 m².

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 25. juni 1997, analysene indikerer at innsjøen er moderat forsuret.
Tidligere undersøkelser av pH viste at den er sterkt forsuret (Johnsen m.fl. 1996f). Innholdet av total og
reaktivt aluminium er høyt (Hellen m.fl. 1996) og den skadelige delen av aluminium kan trolig bli høy
i perioder med lav pH (tabell 39.3).
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TABELL 39.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Rauneslitjørna. Prøven fra 26. juni 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

våren 94 4,85
høsten 94 4,86
25.07.95 113 5,47 1,42
16.07.96 123 5,72 1,45 140 125 15

Utløp 25.06.97 37 5,56 1,37 0,007 135 58 36 22 6,6 6,25

Dyreplankton
Dyreplanktonet bestod av mange vannloppearter (tabell 39.4). De to vannloppene Holopedium gibberum
og Daphnia longispina dominerte sammen med hoppekrepsen Eudiaptomus gracilis. Daphnia longispina
hadde lengder på mellom 1,0 og 1,8 mm, noe som indikerer en middels tett fiskebestand (figur 39.4).
Sammensetning av dyreplanktonet indikerer forøvrig at vannkvaliteten ikke er meget sur. 

TABELL 39.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Rauneslitjørna 25. juni
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Alona rustica 7 1 0,1

Alona affinis 7 1 0,1
Bosmina longispina 177 34 3,5
Diaphanosoma brachyurum 170 33 3,4
Daphnia longispina 764 147 15,3
Holopedium gibberum 3057 588 61,3
Polyphemus pediculus 21 4 0,4

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 106 20 2,1
Eudiaptomus gracilis 679 131 13,6
Cyclopoide copepoditter 85 16
Cyclopoide nauplier 594 114
Calanoide nauplier 340 65

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 165605 31847
Kellicottia longispina 9342 1797

Andre Fjærmygg (Chironomidae) 7 1
midd 7 1

Totalt 180970 34802 100
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FIGUR 39.6. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Rauneslitjørna 25. juni 1997.

VURDERING
Innsjøen har fåtallige bestander av aure og røye. Fiskens kondisjon er normalt god,  og den årlige
tilveksten til auren er tidvis meget god. For auren er alle årsklassene fra 1991 til 1996 representert, mens
for røye ble det bare fanget fisk fra 1993 og 1994. Det ser ikke ut til å være noen reproduksjon til innsjøen
i 1997. Ved  elektrofiske i utløpsbekken i oktober 1994, ble det observert mye gytefisk i elven og noen
årsyngel (Johnsen mfl.1995). Innsjøen ligger i et område som er surt (Johnsen mfl.1995), og ut fra de
vannkvalitetsmålingene som er utført i innsjøen ser det ut til at vannkvaliteten tidvis er marginal for
overlevelse av egg og yngel. Innløpsbekken i vest er tilrettelagt for gyting ved kalking og
substratforbedring, men denne er tidvis tørrlagt, og dette kan også begrense gytesuksessen til
aurebestanden.



193

5
10
15

20
25

30

25252015105

5
5

5

5

15

10

10

5
10

15
15

10
5

20
20

20

20

20

15

15

10

10

15

10

5

5

5

55

51015

510
15

5

510
15
20

meter

N
Garnfiskestasjon

Elektrofiskestasjon

Liervatnet, Sveio

0 400 800600200 1000

1

4

5

3

2

1

6
7
8

2

3

910
11

12
13

14

15

16 F

4

40 LIERVATNET I SVEIO

INNSJØEN

Liervatnet (LM 025 105, 1214-3, vassdr. nr. 041.11) ligger øst i Sveio kommune, 31 moh.. Innsjøen har
et areal på ca 116 ha. Det er 11 innløpsbekker, fire er aktuelle gytebekker og en femte har muligens
gytemuligheter. Utløpet er avstengt med demning, slik at det ikke er oppgangsmuligheter fra sjøen.
Største målte dyp i innsjøen er 48 meter og middeldypet er ca 13 meter (tabell 40.1). Det er ved
spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen har gode og uendret aure- og røyebestander
(Johnsen m.fl. 1996f). Innsjøen har vært kalket siden tidlig på 1980-tallet. Det er anlegg for
smoltproduksjon av laks i innsjøen.

TABELL 40.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Liervatnet. Areal og nedslagsfelt er hentet
fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de foretatte
oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE 1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

1,25 13 16 38 11,5 0,7

FIGUR 40.1.
Dybdekart for Liervatnet i Sveio. Innløpsbekkene som ble elektrofisket er angitt med nummererte sirkler.
Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 23.-24. juni 1997 med 10 enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-21 meter
og to bunngarnslenker hver bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-24 meter. Det ble satt ett flytegarn
i dybdeintervallet 0-6 meter (figur 40.1). Fire av innløpsbekkene ble elektrofisket, og det ble tatt en
vannprøve i tre av disse bekkene og en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt 2 håvtrekk med planktonhåv
fra 11 meters dyp. Det var skyet og oppholdsvær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Jan -
Per Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble totalt fanget 36 fisker i Liervatnet, fordelt på 13 aure, 20 røyer og en laks. Laksen var 21,3 cm
og veide 74 gram og var rømt fra oppdrettsanlegget. Siktedypet var 5,5 meter og overflatetemperaturen
i innsjøen var 14 /C ved prøvefisket.

Aure
De 13 aurene varierte i lengde fra 16,2 til 29,2 cm, med en gjennomsnittslengde på 21,6 (±35) cm. Vekten
varierte fra 40 til 267 gram, snittvekten var 106 (±60) gram, og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,97
(±0,06). Ni garn, inkludert de to ytterste garnene i hver lenke, var uten aurefangster. I de andre
bunngarnene varierte fangsten av aure mellom en og fire og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var
0,8. I flytegarnet ble det ikke fanget aure.

Henholdsvis 69 % av aurene hadde lyserød kjøttfarge og 31 % hadde hvit kjøttfarge. Alle aurene med
lyserød kjøttfarge var over 19 cm. Det var kjønnsmoden fisk i alle aldersklassene, antakelig er
gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning tre til fire år i Liervatnet. Den minste kjønnsmodne auren var
en hann på 2 år og 16,2 cm.

Ti av aurene var to år, mens det var henholdsvis to og en aure som var tre og fire år (figur 40.2 og figur
40.3). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første
vekstsesong var gjennomsnittlig 6,3 cm, i andre vekstsesong var tilveksten hele 9,8 cm. I tredje
vekstsesongen var veksten redusert til 5,7 cm, og auren på fire år var 20,3 cm etter fjerde vekstsesong.

FIGUR 40.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.
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AURE

Aldersfordelingen for auren i Liervatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon av aure i innsjøen
hvert år siden i perioden 1993 til 1995 (figur 40.3). Årsklassen fra 1995 er relativt tallrik, mens
årsklassene klekt før 1995 er fåtallige og det er påfallende at det ikke ble fanget eldre aure.

FIGUR 40.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Liervatnet, 24. juni
1997. 

TABELL 40.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Liervatnet i Sveio 24. juni 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7)

Antall 0 0 10 2 1 0 0 13
Lengde ± s.d. 205±27 271±30 225 216±35
Min.- maks. 162-255 250-292 162-292

Røye
Under garnfisket ble det fanget 20 røye. En av røyene var ni år, de andre var fra to til fem år gamle
(Tabell 40.3 og figur 40.4) Fisken varierte i lengde fra 10,7 til 34,3 cm, med en gjennomsnittslengde på
21,1 (±6,4) cm (figur 40.4). Vekten varierte fra 10 til 326 gram, snittvekten var 107 (±79) gram,
gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,92 (±0,10). Ti bunngarn, inkludert de to ytterste garnene i hver
lenke var uten røyefangster. I de andre bunngarnene varierte røyefangsten mellom 1 og 5 fisk og den
gjennomsnittlige fangst per bunngarnnatt var 0,9. I flytegarnet ble det fanget 6 røye.

En av røyene (5 %) hadde rød kjøttfarge og 58 % hadde lyserød kjøttfarge. Alle røyene med rød og
lyserød kjøttfarge var over 19 cm. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var 3 år for hunn- og
hannrøyene i Liervatnet. Den minste røyen som var kjønnsmoden var en hunn på 3 år og 22,7 cm.
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FIGUR 40.4. Lengde- og aldersfordeling for røyene som ble fanget under garnfisket i Liervatnet, 24. juni
1997. 

TABELL 40.3. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av røye som ble fanget under garnfiske i Liervatnet i Sveio 24. juni 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9) 9+(10) ubest.

Antall 6 8 2 1 0 0 0 1 2 20
Lengde ± s.d. 148±28 247±12 248±6 265 343 2 211±64
Min.- maks. 107-190 227-268 243-252 113-125 107-343

Elektrofiske
I innløpsbekk (1) (LM 012 113) ved Lier er bunnsubstratet dominert av sand og grus, elvebunnen er noe
tilgrodd med alger. Elven er ca 0,4 meter bred og svært grunn, og bekken var nærmest helt tørrlagt. Det
var lav vannføring og stillestående vann ved elektrofisket. Gyteforholdene ble karakterisert som dårlige.
Totalt ble et areal på ca 1 m² elektrofisket. Det ble totalt fanget 6 aure, alle ble vurdert til å være årsyngel.
Vanntemperaturen var 16 /C.

Innløpsbekk (2) (LM 106 112) fra Joavatnet har et bunnsubstrat bestående av små- og store stein og noen
steder jord og mudder. Elvebunnen er enkelte plasser begrodd med mose og alger. Gyteforholdene ble
vurdert til å være dårlige, og tilgjengelig gyteareal er ca 4 m². Elven er ca 1-2 meter bred og mellom 5
og 10 cm dyp ved lavvannføring. Forholdene var gode for elektrofiske den 25. juni og temperaturen var
15 /C. Det ble fanget fem aure mellom 9 og 11,2 cm samt to årsyngel på de 8 m² som ble overfisket. Det
ble observert mye ål i bekken.

I innløpsbekk (3) (LM 023 095) fra Rauneslitjørna ble 50 m², dvs. nesten hele elven elektrofisket. Det
ble bare funnet en aure ved elektrofiske, denne var 26,4 cm. Vanntemperaturen i elven var 15/C,
vannføringen var lav og elven var stilleflytende, og deler av bekken var tørrlagt. Elven er fra 0,5-1 meter
bred og fra 10-70 cm dyp. Bunnsubstratet består av sand, grus, småstein, store steiner, jord og mudder.
Det er overhengende torv langs bredden og mose og algebegroing i elvebunnen. Ca 20 m² av elven har
gytemuligheter.
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I innløpsbekk (4) (LM 008 098) var det lav vannføring og stillestående vann ved elektrofiske 25. juni
1997, bunnsubstratet er varierende og består av: sand, grus, småstein, større stein og noen steder er
bunnen dekt av jord og mudder. Elvebunnen er begrodd med mose og alger. Gyteforholdene ble
karakterisert som dårlige. Vanntemperaturen ved elektrofisket var 13 /C, og forholdene for elektrofiske
var gode. Et areal på totalt 10 m² ble elektrofisket og det ble fanget en aure på 10,2 cm.

Innløpsbekken fra Mørkatjørna (LM 017 104) hadde svært lav vannføring. Det er gytemuligheter i elven,
men den ble ikke elektrofisket. De seks andre innløpsbekkene var enten helt tørrlagt eller uten
gytemuligheter. 

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 25. juni 1997, innsjøen er kalket og det gjør at vannkvaliteten i
innsjøen er god. Det ble også tatt vannprøver i tre innløpsbekker (tabell 40.4), også her var pH god, men
innholdet av aluminium var relativt høyt i bekkene fra Rauneslitjørna og Lindslitjørna. Før det ble startet
kalking i innsjøen var ble pH målt mellom 4,9 og 5,4 (se Kambestad 1992 for detaljer). Etter kalkingen
startet opp er det tatt en rekke vannprøver i innsjøen og spesielt på 1990-tallet. Disse viser at pH i denne
perioden har vært mellom 5,4 og 6,4 (Madsen 1989, Kambestad 1992, Kålås 1995; Kålås & Johnsen
1995; 1997, Åtland & Berntssen 1996, Johnsen m.fl. 1996f). Dette viser at vannkvaliteten i innsjøen etter
kalking er på et nivå som ikke er skadelig for auren eller røyen i innsjøen.

TABELL 40.4. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Liervatnet. Prøven fra 25. juni 1997 er analysert ved
Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkali-
tet

mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Innsjø 26.08.88 5,71
Innsjø 29.10.92 5,69 5,57
Innløp (2) 29.10.92 5,52 5,32
Innløp (1) 29.10.92 6,35 6,32
Utløp våren 94 5,35

25.07.95 26 5,63 1,26
Utløp høsten 95 5,39

15.12.95 5,64 1,34 18
18.12.95 6,02 1,7 5

Innsjø 25.06.97 18 6,34 1,53 0,035 66 19 <10 10-19 5,25 4,56
Innløp (1) 25.06.97 9 6,80 46
Innløp (3) 25.06.97 58 6,17 120
Innløp (4) 25.06.97 41 6,08 138
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Dyreplankton
Dyreplanktonet var variert med særlig mange vannloppearter. De to vannloppene Holopedium gibberum
og Daphnia longispina, dominerte sammen med hoppekrepsen Eudiaptomus gracilis (tabell 40.5).
Forekomst av vannloppene Daphnia longispina og Bythotrephes longimanus med lengder på opptil 1,9
mm, og den store vannloppen Leptodora kindti, med lengder på over 7 mm, indikerer en fåtallig
fiskebestand (figur 40.6). Sammensetning av dyreplanktonet synes ikke å være påvirket av forsuring. 

TABELL 40.5. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Liervatnet 23. juni 1997,
og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 241 22 3,0

Bythotrephes longimanus 14 1 0,2
Chydorus sphaericus 7 1 0,1
Ceriodaphnia quadrangula 85 8 1,0
Daphnia longispina 1783 162 21,9
Holopedium gibberum 1104 100 13,6
Polyphemus pediculus 7 1 0,1
Leptodora kindti 113 10 1,4
Diphanosoma brachyurum 340 31 4,2

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 340 31 4,2
Eudiaptomus gracilis 4076 371 50,0
Mesocyclops leuckarti 35 3 0,4
Cyclopoide copepoditter 85 8
Cyclopoide nauplier 15202 1382
Calanoide nauplier 10786 981

Hjuldyr (Rotifera) Asplanchna priodonta 4756 432
Conochilus sp. 39490 3590
Kellicottia longispina 5945 540
Keratella cochlearis 1019 93
Ploesoma sp. 510 46

Annet midd 7 1
Totalt 85945 7813 100
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FIGUR 40.6. Lengdefordeling av vannloppene, Bosmina longispina, Daphnia longispina og Leptodora
kindti som ble innsamlet i Liervatnet 23. juni 1997.

VURDERING
Innsjøen har en fåtallig bestand av aure og en relativt fåtallig røyebestand. Fiskens kondisjon er normal,
og den årlige tilveksten er god både for aure og røye. For aure er årsklassene fra 1993 til 1997
representert. Det ser ut til å ha vært god reproduksjon av aure til innsjøen i 1995. Det ser ut til å være
relativt lite ungfisk på bekkene i 1997, dette har trolig sammenheng med svært lite nedbør og mange
tørrlagte bekker. Av røye ble det fanget fisk klekt i 1988 og i perioden fra 1992 til 1995, det er ikke vanlig
å fange de yngste årsklassene av røye ved prøvefiske, det er derfor sannsynlig at disse finnes i innsjøen.
Årsklassene fra 1994 og 1995 ser ut til å være relativt tallrike. Det er lite eldre fisk av både røye og aure
i innsjøen og dette kan indikere at det fiskes en del større fisk. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er
utført , ser det ut at vannkvaliteten i innsjøen etter kalking er god, dette inntrykket bekreftes ved at det
lever laks i beste velgående. Vannkvaliteten i en del av gytebekkene kan tidvis være så dårlig at egg og
yngel kan dø, samtidig er gyteforholdene i en del av gytebekkene dårlig, og tørrlegges i enkeltår. Dårlig
vannkvalitet og begrensninger i gyteforholdene er trolig med på å begrense aurebestanden. 

Innsjøen ble prøvefisket av NINA i 1996 (Forseth m.fl 1997a; 1997b), de fant da en høyere andel større
aure, disse er nå trolig ute av systemet. Også ved undersøkelsen i 1996 ble det konkludert med at det var
en fåtallig bestand av aure, det ble videre antydet at rekrutteringssvikt i enkeltår kunne skyldes forsuring.
Undersøkelsen konkluderte med at røyebestanden var fåtallig, avviket i konklusjonen om røyen mellom
undersøkelsen fra 1996 og dette prøvefisket skyldes at det ikke ble benyttet flytegarn ved NINA's
prøvefiske i 1996. Størstedelen av røyebestanden går trolig pelagisk i sommerhalvåret.
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41 BREKKEGRÅVATNET I VAKSDAL

INNSJØEN

Brekkegråvatnet (Gråvatnet) (LN 305 155, 1216-2) ligger i Bergsdalsvassdraget (061.B3) sør i Vaksdal
kommune, 791 m.o.h.. Innsjøen har et areal på 9 ha. Det er noen små innløpsbekker til innsjøen,
utløpsbekken (Giljaelvi) i nord renner ned i Bergsdalselvi. Største målte dyp i innsjøen er 10,1 meter og
middeldypet er ca 3 meter (tabell 41.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1995, opplyst at innsjøen
har en tynn og redusert aurebestand (Johnsen m.fl. 1996g).

TABELL 41.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Brekkegråvatnet. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,09 3,32 0,31

FIGUR 41.1. Dybdekart for
Brekkegråvatnet i Vaksdal.
Området i utløpsbekken som ble
elektrofisket er angitt med
nummerert sirkel. Stedene der det
ble satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 5.-6. august 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-7 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-5 meter (figur 41.1). Utløpsbekken ble
elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt 2 håvtrekk med planktonhåv fra 10
meters dyp. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 9 aure. Fisken varierte i lengde fra 12,6 til 31,8 cm, med en
gjennomsnittslengde på 21,9 (±6,6) cm. Vekten varierte fra 20 til 365 gram, snittvekten var 150 (±123)
gram og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,14 (±0,06). Fire garn var fisketomme, i de andre garnene
varierte fangsten mellom 1 og 4 fisk og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 1,1. Siktedypet var
større enn innsjøens maksimaldyp (>10 meter) og overflatetemperaturen i innsjøen var 14 /C ved
prøvefisket.

Henholdsvis 44 % av aurene hadde rød kjøttfarge og 66 % hadde hvit kjøttfarge. Alle aurene med rød
kjøttfarge var over 24 cm. Den yngste kjønnsmodne auren var en hunn på 4 år og 24,7 cm.

En av aurene var to år, de andre var fire og fem år (figur 41.2 og figur 41.3 ). Veksthastigheten, som er
tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig
4,0 cm, de tre påfølgende årene var tilveksten henholdsvis 4,8 - 3,9 og 5,3 cm. I den femte vekstsesongen
var tilveksten hele 7,7 cm. Det gode veksten i de siste årene skyldes at en del av de største aurene hadde
svært god vekst i 1996. De fem minste fiskene i innsjøen var fettfinneklippet, og utsatt etter 1995. Det
er sannsynlig at også de største fiskene er utsatt, men bare fisk utsatt i 1996 er merket. Lav fangst og
manglende vekststagnasjonen tyder på at bestanden er relativt fåtallig.

FIGUR 41.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.
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Aldersfordelingen for auren i Brekkegråvatnet viser at fisken i innsjøen er klekt i 1992, 1993 og 1995
(figur 41.3). Det settes jevnlig ut fisk i innsjøen og all fisken kan være utsatt.

FIGUR 41.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Brekkegråvatnet,
6. august 1997.

TABELL 41.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Brekkegråvatnet i Vaksdal 6. august 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7)

Antall 1 0 4 4 0 9

Lengde ± s.d. 126 192±40 270±53 219±66
Min.- maks. 155-247 203-318 126-318

Elektrofiske
I utløpselv (1) (LN 311 162) var det normal vannføring og relativt rolige strømforhold den 6. august 1997.
Bunnsubstratet i elven er en blanding av småstein, større stein og fjell, begrodd med mose.
Gyteforholdene ble karakterisert som dårlige. Elven er ca 2,5 meter bred og opp til 20 cm dyp.
Vanntemperaturen ved elektrofisket var 14,5 /C, og forholdene for elektrofiske var gode. Det er to fall
med ca 2 meters høyde omtrent ca 60 meter nedstrøms utløpet. Et areal på totalt 250 m² ble elektrofisket,
og det ble fanget åtte aure mellom 24 og 40 cm (figur 41.4). 

FIGUR 41.4. Lengdefordeling for aurene som ble
fanget ved elektrofiske utløpsbekken fra
Brekkegråvatnet 6. august 1997.



203

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 5. august 1997, analysene indikerer at innsjøen er lite påvirket av
forsuring. Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig
aluminium ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 41.3). Målingen fra høsten 1994 og
6. juni 1995 viste pH på henholdsvis 5,66 og 5,22 (Johnsen m.fl. 1996g, Johnsen 1998), dette indikerer
at pH tidvis er relativt lav og en kan ikke utelukke lav pH som en trusselfaktor for aureegg.

TABELL 41.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Brekkegråvatnet. Prøven fra 5. august 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Kondukti
v.mS/m

TOC
mg/l

høst 94 5,66
06.06.95 5,22
25.11.95 5 5,28 0,30 0,127 65 14 8 6

Utløp 05.08.97 <5 5,91 0,14 0,215 15 <10 <10 0-9 0,72 0,98

Dyreplankton
Dyreplanktonet var fullstendig dominert av vannloppen Holopedium gibberum (tabell 41.4). Fravær av
Daphnia sp. kan skyldes at innsjøen periodevis er for sur, og at Holopedium gibberum kan utkonkurrere
Daphnia sp. ved lave kalsiumkonsentrasjoner i slike næringsfattige innsjøer.

TABELL 41.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Brekkegråvatnet 5.
august 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 340 34 2,2

Holopedium gibberum 14013 1401 91,7
Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 510 51 3,3

Heterocope saliens 425 42 2,8
Cyclopoide nauplier 3227 323

Hjuldyr (Rotifera) Collotheca sp. 340 34
Conochilus sp. 425 42
Euchlanis cf. triquetra 7 1
Kellicottia longispina 85 8

Totalt 19370 1937 100,0
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FIGUR 41.6. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Brekkegråvatnet 5. august 1997.

VURDERING

Innsjøen har en fåtallig bestand av aure. Fiskens kondisjon er god, mens den årlige tilveksten er normal,
med unntak av i 1996 da den for en del fisk var svært god. Årsklassene fra 1992, 1993 og 1995 er
representert i garnfangstene, og det så ikke ut til å være yngre årsklasser på gytebekken. De minste
(yngste) fiskene var utsatt (fettfinneklipt), det er sannsynlig at også de største fiskene var utsatt. Det settes
jevnlig ut fisk i innsjøen, men det er ingen innløpsbekker. Dette betyr at for å etablere en
selvreproduserende bestand bør det settes ut fisk fra bestander med utløpsgytere. pH kan tidvis være
relativt lav, men antakeligvis bare unntaksvis så lav at det fører til problemer for auren. Det er sannsynlig
at bestanden er begrenset av dårlige gyteforhold.
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42 ØVRE LEITEVATNET I VAKSDAL

INNSJØEN

Øvre Leitevatnet (LN 275 400, 1216-4) ligger i Eksingedalsvassdraget (063.A) ved Eikefet nederst i
Eksingedalen i Vaksdal kommune, 111 m.o.h.. Innsjøen har et areal på ca 4 ha. Det er en liten
innløpsbekk i nordenden , utløpsbekken i sør renner ned i Nedre Leitevatnet. Største målte dyp er 19,5
meter og middeldypet er ca 8 meter (tabell 42.1).

TABELL 42.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Øvre Leitevatnet. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,04 7,85 0,33

FIGUR 42.1. Dybdekart for
Øvre Leitevatnet i Vaksdal.
Området i utløpsbekken som ble
elektrofisket er angitt med
nummerert sirkel. Stedene der
det ble satt garn er avmerket
med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 20.-21. august 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-9
meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-20 meter (figur 42.1).
Utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve og to trekk med planktonhåv fra 10 meters
dyp. Det var fint vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Magne Sleire.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 30 aure. Fisken varierte i lengde fra 6,0 til 26,6 cm, med en
gjennomsnittslengde på 18,2 (±6,1) cm. Vekten varierte fra 3 til 174 gram, snittvekten var 75 (±55) gram
og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,98 (±0,14). To garn var fisketomme, i de andre bunngarnene
varierte fangsten mellom 1 og 11 fisk, og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 3,75. Siktedypet
var 10 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 21 /C ved prøvefisket.

Henholdsvis 50 % av aurene hadde lyserød kjøttfarge og 50 % hadde hvit kjøttfarge. Gjennomsnittlig
alder ved kjønnsmodning var 3 år for hannene og hunnen i Øvre Leitevatnet, og nesten samtlige av aurene
kjønnsmodnet ved denne alderen. 

Aurene i garnfangsten var fra ett til fem år gamle (figur 42.2 og figur 42.3). Veksthastigheten, som er
tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig
6,5 cm, det andre året var gjennomsnittlig tilvekst 7,7 cm. Deretter var tilveksten ca 5 cm i det tredje året
for å reduseres til henholdsvis 3,8 og 2,3 cm i fjerde og femte vekstsesong. Maksimalstørrelsen på fisken
i innsjøen og vekststagnasjonen kan tyde på at bestanden ikke er fåtallig. En del av aurene hadde svært
god vekst i første vekstsesong, og det kan se ut som om dette er settefisk. Dette gjør at den oppgitte
tilveksten kan avvike fra det som er naturlig i innsjøen.

FIGUR 42.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.
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Aldersfordelingen for auren i Øvre Leitevatnet viser at det er fisk klekt i perioden fra 1992 til 1996, de
minste fiskene kunne ikke aldersbestemmes, og disse kan være fra 1997 (figur 42.3). Årsklassen fra 1994
ser ut til å være relativt tallrik.

FIGUR 42.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Øvre Leitevatnet,
21. august 1997. 

TABELL 42.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Øvre Leitevatnet i Vaksdal 21. august 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) Ubestemt

Antall 0 4 4 8 3 4 0 7 30

Lengde ± s.d. 133±4 175±4 226±17 232±8 251±14 100±35 182±61
Min.- maks. 130-138 169-179 208-244 228-242 240-266 60-148 60-266

Elektrofiske
I utløpsbekken (1) (LN 274 399 ) bestod bunnsubstratet av sand, grus, stein i forskjellige
størrelsesgrupper og fjell, substratet var begrodd med alger. Elven er ca en meter bred og omtrent 40 cm
dyp. Områder som var egnet for gyting var omtrent 20 m², og gyteforholdene kan karakteriseres som
brukbare. Vanntemperaturen i elven var 22 /C, vannføringen var lav og det var lite strøm i elven under
elektrofisket. Totalt ble et areal på ca 30 m² elektrofisket. Det ble totalt fanget 5 aure, alle var mellom 3,2
og 4,8 cm og er årsyngel (figur 42.4), det ble i tillegg observert 5-6 andre aurer. 

FIGUR 42.4. Lengdefordeling for aurene som ble
fanget ved elektrofiske i utløpsbekken (1) fra Øvre
Leitevatnet 21. august 1997.



208

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 22. august 1997, analysene viser at vannkvaliteten med tanke på
surhet var svært god på prøvetakingstidspunktet. Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv
i sure perioder vil andelen av skadelig aluminium ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell
42.3).

TABELL 42.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Øvre Leitevatnet. Prøven fra 22. august 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduk
tiv.mS/

m

TOC
mg/l

Utløp 22.08.97 <5 6,7 2,39 0,075 21 18 <10 8-18 3,08 2,07

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppene Daphnia longispina og Bosmina longispina, sammen med
hoppekrepsen Cyclops scutifer (tabell 42.4). Artssammensetningen og størrelsen av både Daphnia
longispina og Bosmina longispina (figur 42.5), indikerer en innsjø med middels tett fiskebestand og
relativt god vannkvalitet. 

TABELL 42.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Øvre Leitevatnet 21.
august 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 1529 153 12,9

Daphnia longispina 6369 637 53,8
Polyphemus pediculus 21 2 0,2

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 3907 391 33,0
Cyclops abyssorum 21 2 0,2
Calanoide copepoditter 3397 340
Cyclopoide nauplier 5265 527

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 67941 6794
Kellicottia longispina 5520 552
Keratella cochlearis 13163 1316
Keratella hiemalis 85 8

Totalt 107219 10722 100,0
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FIGUR 42.6. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Øvre Leitevatnet den 21. august 1997.

VURDERING

Innsjøen har en middels tett bestand av aure. Fiskens kondisjon er normal. Den årlige tilveksten er stort
sett som forventet, med unntak av i de første leveårene, men dette kan ha sammenheng med at noen av
aurene i innsjøen er satt ut. Alle årsklassene fra 1992 til 1997 er representert. Utløpsbekken, hvor det ble
funnet årsyngel, er også gytebekk for Nedre Leitevatnet, og yngelen kan stamme fra denne bestanden.
Ut fra vannkvalitetsmålingen som er utført i innsjøen og sammensetningen av dyreplanktonsamfunnet
tyder det på at forsuring ikke er et problem for aurebestanden.
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43 NEDRE LEITEVATNET I VAKSDAL

INNSJØEN

Nedre Leitevatnet (LN 273 396, 1216-4) ligger i Eksingedalsvassdraget (063.A) ved Eikefet nederst i
Eksingedalen i Vaksdal kommune, 105 m.o.h.. Innsjøen har et areal på 3 ha. Det er en innløpsbekk fra
Øvre Leitevatnet, utløpsbekken renner ned i Ekso. Største målte dyp er 21 meter og middeldypet er 9
meter (tabell 43.1).

TABELL 43.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Nedre Leitevatnet. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,03 9,02 0,27

FIGUR 43.1. Dybdekart for Nedre Leitevatnet i Vaksdal. Området i innløpsbekken som ble elektrofisket
er angitt med nummerert sirkel. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 20.-21. august 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-16
meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-21 meter (figur 43.1).
Innløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt 2 håvtrekk med
planktonhåv fra 11 meters dyp. Det var fint vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Tore
Wiers og Magne Sleire.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 57 aure. Fisken varierte i lengde fra 10,8 til 28,4 cm, med en
gjennomsnittslengde på 19,1 (±3,7) cm. Vekten varierte fra 12 til 220 gram, snittvekten var 72 (±38) gram
og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,94 (±0,08). Fangsten i bunngarnene varierte mellom 2 og 11
fisk og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 7,1. Siktedypet var 11 meter og overflatetemperaturen
var 21 /C ved prøvefisket.

Henholdsvis 19 % av aurene hadde lyserød kjøttfarge og 81 % hadde hvit kjøttfarge. Alle aurene med
lyserød kjøttfarge var over 19 cm. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var 3 år for hunn og
hannaurene i Nedre Leitevatnet. Den minste auren som kjønnsmodnet var en 2 år gammel hunn på 19 cm.

Aurene i garnfangsten var fra ett til fem år gamle (figur 43.2 og figur 43.3 ). Veksthastigheten, som er
tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig
7,0 cm, det andre året var gjennomsnittlig tilvekst 8 cm. Deretter var tilveksten 4,2 cm i det tredje året
for å reduseres til henholdsvis 2,0 og 1,5 cm i fjerde og femte vekstsesong. Maksimalstørrelsen på fisken
i innsjøen og vekststagnasjonen kan tyde på at bestanden ikke er fåtallig. En del av aurene hadde svært
god vekst i første vekstsesong, og det kan se ut som dette er settefisk med god vekst første år. Dette gjør
at den oppgitte tilveksten kan avvike fra fisk som er reprodusert i innsjøen.

FIGUR 43.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.
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Aldersfordelingen for auren i Nedre Leitevatnet viser at det er fisk klekt i perioden fra 1992 til 1996,
årsklassen fra 1994 ser ut til å være relativt tallrik, men dette kan ha sammenheng med at bare et utvalg
av aurene er aldersbestemt (figur 43.3).

FIGUR 43.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Nedre Leitevatnet,
21. august 1997. 

TABELL 43.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Nedre Leitevatnet i Vaksdal 21. august 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) Ubestemt

Antall 0 5 4 11 5 5 0 27 57

Lengde ± s.d. 131±13 196±6 209±14 219±9 236±28 180±36 191±38
Min.- maks. 108-140 190-202 195-236 210-230 212-284 130-240 108-284

Elektrofiske
Utløpsbekken fra Nedre Leitevatnet renner bratt ned fra utløpet og det er ikke gytemuligheter for fisk i
denne elven. 

I innløpsbekken (1) (LN 274 399) bestod bunnsubstratet av sand, grus, stein i forskjellige
størrelsesgrupper og fjell, substratet var begrodd med alger. Elven var ca en meter bred og omtrent 40 cm
dyp. Områder som var egnet for gyting var omtrent 20 m², og gyteforholdene kan karakteriseres som
brukbare. Vanntemperaturen i elven var 22 /C, vannføringen var lav og det var lite strøm i elven, hvor
30 m² ble elektrofisket. Det ble totalt fanget 5 aure, alle var mellom 3,2 og 4,8 cm og er årsyngel (figur
43.4), det ble i tillegg observert 5-6 andre aurer. 
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FIGUR 43.4. Lengdefordeling for aurene som ble
fanget ved elektrofiske i innløpsbekken til Nedre
Leitevatnet 21. august 1997.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 22. august 1997, analysene indikerer at innsjøen ikke er påvirket av
forsuring. Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig
aluminium ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 43.3). Målinger fra utløpsbekken tatt
våren 1995 viser at pH kan være nokså varierende, men at den ikke kommer ned på et nivå som er
skadelig for auren (Johnsen m.fl. 1996g).

TABELL 43.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Nedre Leitevatnet. Prøven fra 22. august 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum

.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduk
tiv.mS/

m

TOC
mg/l

Utløpsbekk 10.04.95 6,19
Utløpsbekk 25.04.95 5,69
Utløpsbekk 08.05.95 5,89
Utløpsbekk 22.05.95 5,91
Utløpsbekk 06.06.95 5,91
Utløpsbekk 20.06.95 6,02
Utløpsbekk 02.07.95 5,86
Utløpsbekk 24.07.95 5,44
Utløpsbekk 07.08.95 6,32
Utløpsbekk 22.08.95 6,32
Utløp 22.08.97 <5 6,34 1 0,034 38 19 <10 9-19 2,01 1,61

Dyreplankton
Dyreplanktonet var variert, med dominans av vannloppen Bosmina longispina og hoppekrepsen Cyclops
scutifer (tabell 43.4). Forekomst av mellomstore Daphnia longispina og Bosmina longispina (figur 43.5),
indikerer en innsjø med middels tett fiskebestand og ikke spesielt sure vannkvaliteter. 
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FIGUR 43.5. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Nedre Leitevatnet 21. august 1997.

TABELL 43.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Nedre Leitevatnet 21.
august 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 6624 602 39,0

Daphnia longispina 594 54 3,5
Holopedium gibberum 1359 124 8,0
Polyphemus pediculus 934 85 5,5

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 7219 656 42,5
Cyclops abyssorum 255 23 1,5
Calanoide copepoditter 9597 872
Cyclopoide nauplier 20892 1899
Calanoide nauplier 255 23

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 28025 2548
Kellicottia longispina 5096 463
Keratella cochlearis 2208 201
Keratella hiemalis 1019 93
Polyarthra sp. 85 8

Totalt 84161 7651 100,0

VURDERING

Innsjøen har en middels tett bestand av aure. Fiskens kondisjon er normal. Den årlige tilveksten er stort
sett som forventet, med unntak av i de første leveårene, men dette kan ha sammenheng med at noen av
aurene i innsjøen ser ut til å være satt ut. Alle årsklassene fra 1992 til 1997 er representert. Innløpsbekken,
hvor det ble funnet årsyngel, er også gytebekk for Øvre Leitevatnet, og yngelen kan stamme fra denne
bestanden. Ut fra vannkvalitetsmålingen som er utført i innsjøen og sammensetningen av
dyreplanktonsamfunnet tyder det på at forsuring ikke er et problem for auren i innsjøen.
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44 EIKEMOVATNET I VAKSDAL

INNSJØEN

Eikemovatnet (LN 268 408, 1216-4) ligger i Eksingedalsvassdraget (063.A) ved Eikemo nederst i
Eksingedalen i Vaksdal kommune, 94 m.o.h.. Innsjøen har et areal på 4 ha. Det er innløpsbekk fra
Snjofannefjellet til innsjøen og to utløpsbekker som renner ned i Ekso. Største målte dyp er 13 meter og
middeldypet er 5 meter (tabell 44.1).

TABELL 44.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Eikemovatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,04 5,04 0,21

FIGUR 44.1. Dybdekart for
Eikemovatnet i Vaksdal.
Området i utløpsbekken som
ble elektrofisket er angitt med
nummerert sirkel. Stedene der
det ble satt garn er avmerket
med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 19.-20. august 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-9
meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-11 meter (figur 44.1).
Utløpsbekken i nord ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt to håvtrekk med
planktonhåv fra 7 meters dyp. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Magne Sleire.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 14 aure. Fisken varierte i lengde fra 12,7 til 35,6 cm, med en
gjennomsnittslengde på 20,1 (±6,7) cm. Vekten varierte fra 24 til 589 gram, snittvekten var 131 (±152)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 1,17 (±0,09). Fire garn var fisketomme,
i de andre bunngarnene varierte fangsten mellom 1 og 6 fisk og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt
var 1,8. Siktedypet var 6,5 meter og overflatetemperaturen var 23 /C ved prøvefisket.

Henholdsvis 14 % (2) av aurene hadde rød kjøttfarge og 14 % hadde lyserød kjøttfarge. Aurene med rød
kjøttfarge var over 29 cm. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var 3 år for hunn og hannaurene i
Eikemovatnet. Den yngste auren som var kjønnsmoden var en hann på 2 år og 14,9 cm.

Aurene var fra ett til fem år gamle (figur 44.2 og figur 44.3). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 4,4 cm, de tre
påfølgende vekstsesongene er tilveksten henholdsvis 6,4-8,2 og 9,9 cm. Dette kan betegnes som meget
god tilvekst, og har blant annet sammenheng med at de fleste fiskene har en markert vintervekst.
Maksimalstørrelsen på fisken i innsjøen og ingen vekststagnasjon indikerer at bestanden er fåtallig.

FIGUR 44.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Eikemovatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i innsjøen hvert
år i perioden fra 1992 til 1996 (figur 44.3). Årsklassene fra 1994 og 1995 ser ut til å være relativt sterke,
mens det er påfallende få eldre fisk i bestanden. 
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FIGUR 44.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Eikemovatnet, 20.
august 1997. 

TABELL 44.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Eikemovatnet i Vaksdal 20. august 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7)

Antall 0 1 5 6 1 1 0 14
Lengde ± s.d. 132 150±16 222±45 250 356 201±67
Min.- maks. 127-168 185-290 127-356

Elektrofiske
Innløpsbekkene i vest hadde ikke gytemuligheter, dette var og tilfelle for det søndre utløpet. I utløpsbekk
(1) (LN 269 410) er bunnsubstratet dominert av små og store stein samt blokkstein begrodd med mose
og alger. Det er en demning i utløpet, denne er delvis defekt og det er oppgangsmuligheter for fisk. Det
var lav vannføring og lite strøm i elven ved elektrofisket. Det ble totalt fanget fire aure ved elektrofisket,
alle var mellom 12,2 og 16,1 cm (figur 44.4). Vanntemperaturen var 23,5 /C. Gyteforholdene ble
karakterisert som dårlige.

FIGUR 44.4. Lengdefordeling for aurene som ble
fanget ved elektrofiske i utløpsbekken (1) fra
Eikemovatnet 20. august 1997.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 22. august 1997, analysene indikerer at innsjøen er påvirket av
forsuring. Innholdet av total aluminium er imidlertid relativt lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil
andelen av skadelig aluminium ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 44.3). Målinger
fra innløpsbekken fra Fitstølen tatt våren 1995 viser at pH stort sett ligger rundt 5,5, pH kan tidvis være
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noe høyere, men kommer ikke ned på et nivå som er skadelig for auren (Johnsen m.fl. 1996g).

TABELL 44.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Eikemovatnet. Prøven fra 22. august 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Kondukt
iv.mS/m

TOC
mg/l

Innløp (sør) 10.04.95 5,58
Innløp (sør) 25.04.95 5,38
Innløp (sør) 08.05.95 5,42
Innløp (sør) 22.05.95 5,44
Innløp (sør) 06.06.95 5,47
Innløp (sør) 20.06.95 5,59
Innløp (sør) 02.07.95 5,56
Innløp (sør) 24.07.95 5,55
Innløp (sør) 07.08.95 5,88
Innløp (sør) 22.08.95 5,92
Utløp 22.08.97 7 5,54 0,14 0,009 41 26 <10 16-26 0,85 1,98

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppene Holopedium gibberum og Bosmina longispina, sammen
med hoppekrepsen Cyclops scutifer (tabell 44.4). Her var uvanlig få arter med hjuldyr. Forekomsten av
den store hoppekrepsen Heterocope saliens indikerer at innsjøen har en fåtallig fiskebestand, og fravær
av Daphnia longispina kan indikere at vannkvaliteten periodevis er sur, og at det er lite kalsium.

TABELL 44.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Eikemovatnet 19. august
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 1614 231 20,5

Holopedium gibberum 4671 667 59,4
Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 1444 206 18,4

Heterocope saliens 134 19 1,7
Cyclopoide nauplier 18854 2693

Hjuldyr (Rotifera) Kellicottia longispina 7 1
Polyarthra sp. 14 2

Totalt 26737 3820 100,0
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FIGUR 44.5. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Eikemovatnet 19. august 1997.

VURDERING

Innsjøen har en tynn bestand av aure. Fiskens kondisjon er god, og den årlige tilveksten er svært bra. Alle
årsklassene fra 1992 til 1997 er representert. Det ble ikke funnet yngel i gytebekken. Ut fra de
vannkvalitetsmålingene som er utført i innsjøen, ser det ikke ut til at auren er i fare, men en kan ikke
utelukke at det i spesielle perioder kan oppstå problemer for auren. Dårlig rekruttering til innsjøen skyldes
mest sannsynlig dårlige gyteforhold. Det er mulig gyteforholdene kan forbedres ved opprydding og
eventuelt utlegging av gytesubstrat i utløpselven. 
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45 FOSSDALSVATNET I VAKSDAL

INNSJØEN

Fossdalsvatnet (LN 214 131, 1216-3) ligger i Fossdalsvassdraget (061.5B) mot Sørfjorden på fastlandet
i Vaksdal kommune, 442 moh.. Innsjøen har et areal på 23 ha. Det er to innløpsbekker, en i sørøst og en
i nord. Innsjøen er oppdemmet og regulert 8,4 meter, det renner bare vann i utløpsbekken når det er
overløp på demningen. Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen har en god, men
redusert aurebestand (Johnsen m.fl. 1996g). Innsjøen og lonene oppstrøms innsjøen er kalket.
F

IGUR 45.1. Fossdalsvatnet i Vaksdal. Området i innløpsbekken som ble elektrofisket er angitt med
nummerert sirkel. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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Innsjøen ble garnfisket 10.-11. august 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-7
meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 7-14 meter (figur 45.1).
Innløpsbekken i nord  ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt to håvtrekk
med planktonhåv fra 7 meters dyp. Det var fint vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av
Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 31 aure. Fisken varierte i lengde fra 15,6 til 30,0 cm, med en
gjennomsnittslengde på 19,8 (±3,1) cm. Vekten varierte fra 35 til 306 gram, snittvekten var 83 (±51) gram
og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,00 (±0,08). To garn var fisketomme, i de andre bunngarnene
varierte fangsten mellom 3 og 6 fisk og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 3,9. Siktedypet var
7 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 17 /C ved prøvefisket.

Henholdsvis 16 % av aurene hadde rød kjøttfarge og 52 % hadde lyserød kjøttfarge. Alle aurene med rød
kjøttfarge var over 18 cm. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning var tre år for hannene og fire år for
hunnene i Fossdalsvatnet. Den minste auren som kjønnsmodnet var en 3 år gammel hann på 16,8 cm.

Aurene var to til fem år gamle (figur 45.2 og figur 45.3 ). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 4,1 cm, de tre
påfølgende vekstsesongene var tilveksten henholdsvis 6,2 - 5,6 og 5,0 cm. 

FIGUR 45.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Fossdalsvatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i innsjøen hvert
år i perioden fra 1992 til 1995 (figur 45.3). Årsklassene fra 1993 og 1994 er tallrike, mens det er få eldre
fisk i bestanden.
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FIGUR 45.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Fossdalsvatnet,
12. august 1997. 

TABELL 45.1. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Fossdalsvatnet i Vaksdal 12. august 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7)

Antall 0 0 4 13 13 1 0 31
Lengde ± s.d. 160±3 183±13 216±18 300 198±31
Min.- maks. 156-164 166-216 194-255 156-300

Elektrofiske

I innløpsbekk (1) (LN 224 143) er bunnsubstratet en blanding av små-, stor- og blokkstein. Elvebunnen
er relativt steril og det er dårlige gyteforhold. Totalt er det et område på ca 20 m² med gytemuligheter,
tilgjengelig areal for gyting er størst når innsjøen er nedtappet. Elven er ca 4 meter bred og opp til 25 cm
dyp. Det var normal vannføring og middels strøm ved elektrofisket. Totalt ble et areal på ca 300 m²
elektrofisket. Det ble totalt fanget 10 aure, og flere årsklasser inkludert årsyngel og ettåringer var
representert (figur 45.4). Vanntemperaturen var 17 /C. Elven er tidligere undersøkt (11.08.1995), det ble
også den gang funnet relativt bra med fisk av ulike størrelsesgrupper i elven (Johnsen 1996g).

FIGUR 45.4. Lengdefordeling for aurene som ble
fanget ved elektrofiske i innløpsbekk (1) til
Fossdalsvatnet 11. august 1997.
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Innløpselv (2) (LN 219 133) på sørøst siden av innsjøen ble ikke undersøkt i forbindelse med prøvefisket,
og det er ikke kjent om denne har gytemuligheter.

I den første lonen ovenfor Fossdalsvatnet (LN 225 145) er bunnsubstratet en blanding av grus, små-, stor
og blokkstein. Elvebunnen er relativt steril og det er lagt ut kalkgrus i elven de fire siste årene,
gyteforholdene er gode. Elven er ca 4 meter bred og opp til 40 cm dyp. Det var normal vannføring og
middels strøm ved elektrofisket. Totalt ble et areal på ca 60 m² elektrofisket. Det ble totalt fanget 14 aure
mellom 18,5 cm og 29,3 cm (figur 45.5), i tillegg ble det observert flere større fisk. Vanntemperaturen
var 17,5 /C. Det er lav ledningsevne i vassdraget, noe som reduserer fangbarheten ved fiske med
elektriskt fiskeapparat.

FIGUR 45.5. Lengdefordeling for aurene som ble
fanget ved elektrofiske i den først lonen ovenfor
Fossdalsvatnet 11. august 1997.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 12. august 1997, analysene indikerer at innsjøen er noe påvirket av
forsuring. Innholdet av total aluminium (tabell 45.2) tilsier at det normalt ikke burde være skadelig for
aure, men i spesielle perioder der store deler av den totale aluminiumen foreligger som labil aluminium,
kan det ikke utelukkes at dette kan være skadelig for auren.

TABELL 45.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Fossdalsvatnet. Prøven fra 12. august 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

1995 5,41 0,19
Innsjø 12.08.97 <5 5,79 0,21 0,054 60 32 13 19 0,73 2,42

Dyreplankton
Dyreplanktonet var fullstendig dominert av vannloppen Bosmina longispina (tabell 45.3). Fravær av
Daphnia sp. kan indikere at vannkvaliteten periodevis er sur. Forøvrig er det vanskelig å trekke noen
videre konklusjoner ut fra resultatene.
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TABELL 45.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Fossdalsvatnet 11.
august 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 53333 7619 95,9

Holopedium gibberum 255 36 0,5
Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 7 1 0,0

Cyclops abyssorum 764 109 1,4
Eudiaptomus gracilis 1274 182 2,3
Cyclopoide nauplier 425 61
Calanoide nauplier 1444 206

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 43567 6224
Kellicottia longispina 85 12
Polyarthra sp. 85 12

Totalt 101238 14463 100,0

FIGUR 45.6. Lengdefordeling av vannloppene som
ble innsamlet i Fossdalsvatnet 11. august 1997.

VURDERING

Innsjøen har en middels tett bestand dominert av ung aure. Fiskens kondisjon er normal, og den årlige
tilveksten er bra. Alle årsklassene fra 1992 til 1997 er representert. Årsklassene fra 1993 og 1994 er
relativt tallrike. En del av 1995 årsklassen finnes trolig fortsatt på bekken, noe som kan forklare den lave
fangsten av denne gruppen. Innløpsbekken fra sørøst er ikke undersøkt, og produksjonspotensialet i denne
bekken er ukjent. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i innsjøen er det vanskelig å konkludere
sikkert om de vannkjemiske forholdene. Innsjøen ligger i et område som har variable pH verdier (Johnsen
m.fl. 1996g), og fravær av viktige vannloppearter indikerer at pH tidvis er en del lavere enn det som er
målt.
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46 ØVRE KVANNDALSVATNET I VAKSDAL

INNSJØEN

Øvre Kvanndalsvatnet (LN 491 505, 1316-4) ligger i Kvanndalselvvassdraget (063.BA1B) nord-øst i
Vaksdal kommune, 803 moh.. Innsjøen har et areal på 29 ha. Det er fem innløpsbekker, noen av disse er
svært små og tidvis uten vann. Innsjøen er regulert 15 meter og det renner bare vann i utløpsbekken når
det er overløp på demningen. Største målte dyp i innsjøen er 38 meter (ved HRV) og middeldypet er ca
17 meter (tabell 46.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen har en god og
uendret aurebestand (Johnsen m.fl. 1996g).

TABELL 46.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Øvre Kvanndalsvatnet. Areal og
nedslagsfelt er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er
anslått fra de foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs
avrenningskart (NVE 1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,29 16,58 4,88

FIGUR 46.1.
Dybdekart for Øvre Kvanndalsvatnet i Vaksdal. Området i innløpsbekken som ble elektrofisket er angitt
med nummerert sirkel. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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Innsjøen ble garnfisket 7.-8. august 1997 med sju enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-12 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-29 meter. Det ble også fisket med ett
flytegarn i dybdeintervallet 0-6 meter (figur 46.1). Innløpsbekken i nordøst ble elektrofisket, og det ble
tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt 2 håvtrekk med planktonhåv fra 11 meters dyp. Det var fint og
klart vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 5 aure. Fisken varierte i lengde fra 19,6 til 41,6 cm, med en
gjennomsnittslengde på 27,2 (±9,2) cm. Vekten varierte fra 59 til 560 gram, snittvekten var 213 (±213)
gram. Og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,8 (±0,04). Fem garn var fisketomme, i de andre
bunngarnene ble det fanget en fisk i hvert garn. Den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 0,5. I
flytegarnet ble det ikke fanget fisk. Siktedypet var 11 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 14
/C ved prøvefisket.

En av aurene (20 %) hadde rød kjøttfarge og en hadde lyserød kjøttfarge. Bare de to største og eldste
aurene var kjønnsmodne. 

En av aurene var fem år, to var seks år gamle, mens de to største fiskene var henholdsvis 10 og 11 år
gamle (figur 46.2 og figur 46.3 ). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser,
viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 3,5 cm, deretter er tilveksten rundt 3,5 cm per
år i fire år, i den sjette vekstsesongen var veksten redusert til 2,8 cm. Maksimalstørrelsen på fisken i
innsjøen og ingen markert vekststagnasjonen tyder på at bestanden er fåtallig.

FIGUR 46.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Øvre Kvanndalsvatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i
innsjøen i 1986, 1987, 1991 og 1992 (figur 46.3).
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FIGUR 46.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Øvre
Kvanndalsvatnet, 8. august 1997. 

TABELL 46.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Øvre Kvanndalsvatnet i Vaksdal 8. august 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9) 9+(10) 10+(11) 11+(12).

Antall 1 2 1 1 5
Lengde ± s.d. 220 207±15 315 416 273±92
Min.- maks. 196-217 196-416

Elektrofiske
I innløpsbekk (1) (LN 508 509) i nordøst  var det normal vannføring og middels sterk strøm.
Bunnsubstratet er en blanding av  småstein, større stein og blokkstein, uten begroing. Vanntemperaturen
ved elektrofisket var 14 /C, og forholdene for elektrofiske var bra. Et areal på totalt ca 300 m² ble
elektrofisket, og det ble fanget en aure på 13,7 cm. Gyteforholdene ble vurdert til å være dårlige.

Innløpselv (LN 505 509) i nord ble ikke undersøkt, og gytemuligheten i denne elven er ukjent.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 8. august 1997, analysene indikerer at innsjøen ikke er påvirket av
forsuring. Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig
aluminium ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 46.3).

TABELL 46.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Øvre Kvanndalsvatnet. Prøven fra 8. august 1997
er analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Innsjø 08.08.98 <5 6,51 0,42 0,066 11 <10 <10 0-9 0,74 1,39
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Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av hoppekrepsen Eudiaptomus gracilis og vannloppen Bosmina longispina
(tabell 46.4). Forekomst av Daphnia longispina med lengder på over 2,4 mm, indikerer en tynn
fiskebestand i innsjøen. Dyreplanktonets sammensetning indikerer at vannkvaliteten ikke er meget sur.

TABELL 46.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Øvre Kvanndalsvatnet
8. august 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 679 62 13,9

Chydorus sphaericus 14 1 0,3
Daphnia longispina 7 1 0,1
Holopedium gibberum 170 15 3,5

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 425 39 8,7
Eudiaptomus gracilis 3567 324 72,7
Heterocope saliens 42 4 0,9
Cyclopoide copepoditter 1189 108
Cyclopoide nauplier 764 69
Calanoide nauplier 38641 3513
Conochilus sp. 510 46

Hjuldyr (Rotifera) Kellicottia longispina 7 1
Ploesoma sp. 28 3

Totalt 46044 4186 100,0

FIGUR 46.4. Lengdefordeling av vannloppene som
ble innsamlet i Øvre Kvanndalsvatnet 8. august
1997.

VURDERING

Innsjøen har en fåtallig bestand av aure. Fiskens kondisjon er dårlig, og den årlige tilveksten er liten.
Årsklassene fra 1986, 1987, 1991 og 1992 er representert i garnfangsten, i tillegg ble det funnet en aure
som trolig er yngre, på tilløpsbekken. Det ser ut til å være lav rekruttering av aure. Innsjøen ligger i et
område med pH stabilt over 6,0 (Johnsen m.fl. 1996g), noe vannprøven fra innsjøen og
planktonsamfunnet er med på å underbygge. Forsuring er derfor ikke et problem for bestanden. Dårlig
rekruttering skyldes mest sannsynlig dårlige gyteforhold. Innsjøen ligger høyt til fjells og enkeltår kan
rekrutteringen trolig svikte pga. frost og tørrlegging av gytebekken.
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47 HEIMSTA KVANNDALSVATNET I VAKSDAL

INNSJØEN

Heimsta Kvanndalsvatnet (LN 479 495, 1216-1) ligger i Kvanndalselvvassdraget (063.BA1A) nordøst
i Vaksdal kommune, 795 moh.. Innsjøen har et areal på 14 ha. Det er en innløpsbekk i sør og tre i øst
hvorav den ene kommer fra Øvre Kvanndalsvatnet. Utløpsbekken (Kvanndalselvi) renner videre ned i
Ekso. Største målte dyp i innsjøen er 12,5 meter og middeldypet er ca 5 meter (tabell 47.1). Det er ved
spørreundersøkelse, utført i 1995, opplyst at innsjøen har en god, men redusert aurebestand (Johnsen m.fl.
1996g).

TABELL 47.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Heimsta Kvanndalsvatnet. Areal og
nedslagsfelt er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er
anslått fra de foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs
avrenningskart (NVE 1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,14 4,70 0,66

FIGUR 47.1. Dybdekart for Heimsta Kvanndalsvatnet i Vaksdal. Området i innløpsbekken som ble
elektrofisket er angitt med nummerert sirkel. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte
firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 6.-7. august 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-7 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-9 meter (figur 47.1). Den ene
innløpsbekken i øst ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i innsjøen. Det ble tatt 2 håvtrekk med
planktonhåv fra 10 meters dyp. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 21 aure. Fisken varierte i lengde fra 19,2 til 30,5 cm, med en
gjennomsnittslengde på 25,2 (±2,8) cm. Vekten varierte fra 71 til 237 gram, snittvekten var 158 (±44)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 0,97 (±0,06). To garn var fisketomme,
i de andre bunngarnene varierte fangsten mellom 2 og 5 fisk, og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt
var 2,6. Siktedypet var 10,5 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 17 /C ved prøvefisket.

Henholdsvis 24 % av aurene hadde rød kjøttfarge og 48 % hadde lyserød kjøttfarge. Alle aurene med rød
kjøttfarge var over 27 cm. Alle hannene var kjønnsmodne, og gjennomsnittlig kjønnsmodningsalder for
hannene er dermed fem år eller mindre. For hunnene er gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning seks
til sju år.

Aurens alder var fra 5 til 11 år (figur 47.2 og figur 47.3). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 3,7 cm, deretter
er tilveksten ca 4 cm per år i tre år, i de sjette og syvende vekstsesongene ble veksten redusert til
henholdsvis 3,2 og 2,4 cm. Maksimalstørrelsen på fisken i innsjøen og vekststagnasjonen tyder på at
bestanden ikke er spesielt fåtallig.

FIGUR 47.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Heimsta Kvanndalsvatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i
perioden fra 1988 til 1992 og i 1986 (figur 47.3). Mangel på fisk fra 1987 trenger ikke bety at det ikke
har vært reproduksjon til innsjøen dette året. Årsklassen fra 1991 ser ut til å være relativt tallrik, mens
årsklassene klekt etter 1992 er fraværende i fangsten.
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FIGUR 47.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Heimsta
Kvanndalsvatnet, 7. august 1997. 

TABELL 47.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Heimsta Kvanndalsvatnet i Vaksdal 7. august 1997.

Totalt4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9) 9+(10) 10+(11) 11+(12)
Antall 0 4 7 5 2 2 0 1 21
Lengde ± s.d. 222±20 238±18 280±17 256±13 264±8 290 252±28
Min.- maks. 192-235 218-274 260-305 250-269 259-270 192-305

Elektrofiske
I innløpsbekk (1) (LN 488 501) bestod bunnsubstratet stort sett av små og store stein samt fjell, det var
algebegroing i elven. Elven er ca 4 meter bred og opp til 25 cm dyp. Vanntemperaturen i elven var 18 /C,
vannføringen var lav og det var stille strøm under elektrofisket. Gyteforholdene ble karakterisert som
dårlige. Totalt ble et areal på ca 100 m² elektrofisket. Det ble fanget to aure, på henholdsvis 7,4 og 7,9
cm (trolig ett eller toåringer). 

Utløpet av innsjøen går over i en foss etter 6-7 meter, og det er ikke gyteforhold i denne bekken. De andre
innløpsbekken ble ikke undersøkt og gyteforhold og reproduksjonspotensialet i disse er ukjent.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 8. august 1997, analysene indikerer at innsjøen ikke er påvirket av
forsuring. Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig
aluminium ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 47.3). Målingen fra juni høsten 1994
og juni 1995 viste pH på henholdsvis 6,6 og 6,1 (Johnsen m.fl. 1996g), heller ikke dette er et nivå som
er skadelig for aure.
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TABELL 47.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Heimsta Kvanndalsvatnet. Prøven fra 8. august 1997
er analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Utløp høst 94 6,59
Utløp 26.06.95 6,1
Innsjø 08.08.97 <5 6,53 0,59 0,064 11 <10 <10 0-9 0,7 1,00

Dyreplankton
Dyreplanktonet var variert, med dominans av vannloppen Holopedium gibberum (tabell 47.4). Forekomst
av moderat pigmentert Daphnia cf. longispina med lengder på opp mot 2 mm (figur 47.4), indikerer en
tynn til middels tett fiskebestand i innsjøen. Dyreplanktonets sammensetning forøvrig består av hyppig
forekommende arter, og indikerer at vannkvaliteten ikke er spesielt sur. 

TABELL 47.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Heimsta Kvanndalsvatnet
6. august 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 3057 306 14,1

Daphnia cf. longispina 219 22 1,0
Holopedium gibberum 11125 1113 51,2

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 3737 374 17,2
Eudiaptomus gracilis 3397 340 15,6
Heterocope saliens 184 18 0,8
Harpacticoida 7 1 0,0
Cyclopoide nauplier 4246 425
Calanoide nauplier 1444 144

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 43312 4331
Kellicottia longispina 1529 153
Polyarthra sp. 85 8

Totalt 72343 7234 100,0
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FIGUR 47.4. Lengdefordeling
av vannloppene som ble
i n n s a m l e t  i  H e i m s t a
Kvanndalsvatnet 6. august
1997.

VURDERING

Innsjøen har en fåtallig bestand av aure. Fiskens kondisjon er normal, og den årlige tilveksten er som
forventet for høyereliggende innsjøer. Årsklassene fra 1986 til 1992, med unntak av 1987-årsklassen, er
representert i fangsten. Etter dette ser det ikke ut til at det har vært vellykket reproduksjon av aure. Det
ble imidlertid funnet to ungfisk, trolig ettåringer, på innløpsbekken som ble undersøkt. Innsjøen ligger
i et område med pH stabilt over 6,0 (Johnsen m.fl. 1996g), noe vannprøven og dyreplankton fra innsjøen
er med på å underbygge. Forsuring er derfor ikke et problem for aurebestanden. Den dårlige
rekrutteringen de siste årene er derfor vanskelig å forklare. 

Det er ikke kjent at det er satt ut fisk i innsjøen tidligere, men hvis dette er tilfelle og det ikke har vært
satt ut fisk de siste årene, kan dette forklare at de yngste årsklassene mangler i innsjøen. En annen
forklaring kan være at forholdene i gytebekken har endret seg, dette kan f. eks skyldes forandring i
vannføring i innløpsbekken, hvis det er endret vannføringsregime i det ovenforliggende Øvre
Kvanndalsvatnet.
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48 ØVRE ØVSTHUSTJØRNI I VAKSDAL

INNSJØEN

Øvre Øvsthustjørni (LN 153 201, 1216-3) ligger i Kvanndalselvvassdraget (060.5B) øst på Osterøy i
Vaksdal kommune, 380 moh.. Innsjøen har et areal på 2 ha. Det er en liten innløpsbekk til innsjøen og
en utløpsbekk som renner ned i Nedre Øvsthustjørni. Største målte dyp i innsjøen er 8,6 meter og
middeldypet er ca 3 meter (tabell 48.1). Det er lagt ut tre tonn kalkgrus i bekkene i tilknytning til innsjøen
i 1997.

TABELL 48.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Øvre Øvsthustjørni. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,02 2,90 0,06

FIGUR 48.1. Dybdekart for
Øvre Øvsthustjørni i Vaksdal.
Området i utløpsbekken som ble
elektrofisket er angitt med
nummerert sirkel. Stedene der
det ble satt garn er avmerket
med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 29.-30. juli 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-7 meter
(figur 48.1). Utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i denne. Det ble tatt 2 håvtrekk
med planktonhåv fra 5 meters dyp. Det var fint vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av
Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 7 aure. Fisken varierte i lengde fra 14,0 til 50,3 cm, med en
gjennomsnittslengde på 26,2 (±11,6) cm. Vekten varierte fra 25 til 1215 gram, snittvekten var 287 (±417)
gram og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,04 (±0,10). Ett garn var fisketomt, i de andre
bunngarnene var fangsten en og to fisk, og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 1,4. Siktedypet
var 4,5 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 18 /C ved prøvefisket.

En av aurene hadde rød kjøttfarge og to hadde lyserød kjøttfarge. Bare de to største aurene var
kjønnsmodnet.

En av aurene var ett år, fire var to år, mens de to største aurene var henholdsvis tre og ni år (figur 48.2
og figur 48.3). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter
første vekstsesong var gjennomsnittlig 6,1 cm, andre året var tilveksten 8,6 cm og 5,3 cm etter tredje året.

FIGUR 48.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Øvre Øvsthustjørni viser at fisken i innsjøen er klekt i 1988, 1994,1995 og
1996 (figur 48.3). Årsklassen fra 1995 ser ut til å være den mest tallrike.
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FIGUR 48.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Øvre Øvsthustjørni,
30. juli 1997. 

TABELL 48.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Øvre Øvsthustjørni i Vaksdal 30. juli 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9) 9+(10)

Antall 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 7
Lengde ± s.d. 140 221±10 304 503 262±117
Min.- maks. 211-235 140-503

Elektrofiske
I utløpet (1) (LN 153 201) ble et område på 30 m² elektrofisket. Bunnsubstratet var dominert av store
steiner og fjell, begrodd med mose. Vannføringen var normal, og det var middels strøm i elven. Elven er
en meter bred og 10 cm dyp. Det var fint vær ved elektrofisket den 30. juli. Temperaturen i elven var 18
/C, og vannet var relativt brunt. Det ble ikke fanget eller observert fisk i elven. Gyteforholdene er dårlige
og et område på bare 1-2 m² er tilgjengelig for gyting.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 30. juli og 25. november 1997 (Johnsen 1998), analysene viser at
innsjøen er forsuret. Innholdet av total aluminium er relativt høyt (tabell 48.3) slik at det ikke kan
utelukkes at andelen av skadelig aluminium i spesielle episoder kan bli så høy at det kan skade auren.
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TABELL 48.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Øvre Øvsthustjørni. Prøven fra 30. juli 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Utløp 31.07.97 20 5,46 0,65 0,005 85 31 15 16 2,06 3,82
25.11.97 <5 5,18 0,22 0,304 42 10 10 0
25.05.98 17 5,19 0,56 <0,005 72 54 26 28

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppene Holopedium gibberum og Bosmina longispina, sammen
med hoppekrepsen Eudiaptomus gracilis (tabell 48.4). Fravær av Daphnia sp. indikerer lav pH.
Forekomst av den store hoppekrepsen Heterocope saliens, med lengder på opp mot 2,3 mm, indikerer at
det er lavt beitetrykk fra fisk (figur 48.4).

TABELL 48.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Øvre Øvsthustjørni 29.
juli 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 5180 1036 28,8

Holopedium gibberum 9597 1919 53,4
Diaphanosoma brachyurum 170 34 0,9

Hoppekreps (Copepoda) Eudiaptomus gracilis 2803 561 15,6
Heterocope saliens 212 42 1,2
Cyclopoide nauplier 934 187

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 53928 10786
Totalt 72824 14565 100,0
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FIGUR 48.4. Lengdefordeling av Bosmina longispina og Heterocope saliens som ble innsamlet i Øvre
Øvsthustjørni 29. juli 1997.

VURDERING
Innsjøen har fåtallig bestand av aure. Fiskens kondisjon er normal, mens den årlige tilveksten er meget
god. Årsklassene fra 1988, 1994, 1995 og 1996 er representert. Fisken som ble fanget er muligens utsatt.
Det ble ikke funnet yngel på utløpsbekken, innløpsbekken ble ikke elektrofisket, og gyteforholdene og
produksjonspotensialet i denne elven er ikke kjent. Vannkvalitetsmålingene viser at innsjøen er påvirket
av forsuring. Normalt bør det ikke være et problem for auren, men det kan ikke utelukkes dødelighet på
ungfisk i bekken i spesielle sure episoder. Gytebekken som ble undersøkt har imidlertid dårlige
gyteforhold, og dette kan også forklare mangelen på ungfisk.
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49 NEDRE ØVSTHUSTJØRNI I VAKSDAL

INNSJØEN

Nedre Øvsthustjørni (LN 152 199, 1216-3) ligger i Kvanndalselvvassdraget (060.5B) øst på Osterøy i
Vaksdal kommune, 378 moh.. Innsjøen har et areal på 1 ha. Det er en innløpsbekk fra Øvre Øvsthustjørni
til innsjøen og en utløpsbekk som renner ned i Austrevatnet. Største målte dyp i innsjøen er 5,2 meter og
middeldypet er ca 2 meter (tabell 49.1).

TABELL 49.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Nedre Øvsthustjørni. Areal og
nedslagsfelt er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er
anslått fra de foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs
avrenningskart (NVE 1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,01 1,94 0,01

FIGUR 49.1. Dybdekart for Nedre Øvsthustjørni i Vaksdal. Området i innløpsbekken som ble elektrofisket
er angitt med nummerert sirkel. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 29.-30. juli 1997 med tre enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-6 meter
(figur 49.1). I bekken mellom Nedre og Øvre Øvsthustjørni ble et areal på 30 m2 elektrofisket. Det ble
tatt en enkel vannprøve i innsjøen. Det ble tatt 2 håvtrekk med planktonhåv fra 5 meters dyp. Det var fint
vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget fem aure. Fisken varierte i lengde fra 26,0 til 33,1 cm, med en
gjennomsnittslengde på 29,9 (±3,3) cm. Vekten varierte fra 191 til 418 gram, snittvekten var 304 (±102)
gram, og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,1 (±0,03). Fangsten i garnene var en og to fisk og den
gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 1,7. Siktedypet var 4,5 meter og overflatetemperaturen i innsjøen
var 18 /C ved prøvefisket.

De tre største aurene var røde i kjøttet og de to minste hadde lyserød kjøttfarge. Alle aurene som ble
fanget var kjønnsmodne hunner.

Alle aurene som ble fanget var tre år gamle (figur 49.2 og figur 49.3). Veksthastigheten, som er
tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig
7,1 cm, etter andre vekstsesong 19,0 cm og 27,2 cm etter tredje vekstsesong. Høy maksimalstørrelsen på
fisken og ingen tegn på vekststagnasjon tyder på at bestanden er fåtallig.

FIGUR 49.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Nedre Øvsthustjørni viser at alle fiskene er klekt i 1994 (figur 49.3). 
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FIGUR 49.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Nedre
Øvsthustjørni, 30. juli 1997. 

Elektrofiske
I innløpet (1) (LN 153 201) ble et område på 30 m² elektrofisket. Bunnsubstratet var dominert av store
steiner og fjell, begrodd med mose. Vannføringen var normal, og det var middels strøm. Elven er en meter
bred og var omtrent 10 cm dyp ved elektrofisket. Det var fint vær ved elektrofisket den 30. juli.
Temperaturen i elven var 18 /C, og vannet var relativt brunt. Det ble ikke fanget eller observert fisk i
elven. Gyteforholdene er dårlige og bare et område på 1-2 m² er tilgjengelig for gyting.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 30. juli 1997, analysene viser at innsjøen er påvirket av forsuring.
I sure episoder kan det ikke utelukkes at vannkvaliteten kan være skadelig for egg eller yngel på bekken.

TABELL 49.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Nedre Øvsthustjørni, prøven er analysert ved
Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Innløp 30.07.97 18 5,26 73

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppene Holopedium gibberum og Bosmina longispina, sammen
med hoppekrepsen Eudiaptomus gracilis (tabell 49.4). Fravær av Daphnia sp. kan skyldes lav pH.
Forekomst av den store hoppekrepsen Heterocope saliens, med lengder på opp mot 2,4 mm indikerer at
det er lav beitetrykk fra fisk (figur 49.4).
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TABELL 49.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Nedre Øvsthustjørni 29.
juli 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 2548 510 12,2

Diaphanosoma brachyurum 64 13 0,3
Holopedium gibberum 15711 3142 75,5

Hoppekreps (Copepoda) Diacyclops nanus 85 17 0,4
Eudiaptomus gracilis 2293 459 11,0
Heterocope saliens 106 21 0,5
Cyclopoide nauplier 1019 204

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 25478 5096
Totalt 47304 9461 100,0

FIGUR 49.6. Lengdefordeling av Bosmina longispina og Heterocope saliens som ble innsamlet i Nedre
Øvsthustjørni 29. juli 1997.

VURDERING
Innsjøen har en fåtallig bestand av tre år gammel aure. Fiskens kondisjon er god, og den årlige tilveksten
er meget god. Det ble ikke funnet yngel på innløpsbekken, utløpsbekken ble ikke elektrofisket, og
gyteforholdene og produksjonspotensialet i denne elven er ikke kjent. Vannkvalitetsmålingene viser at
innsjøen er påvirket av forsuring, men normalt bør det ikke være et problem for auren. Det kan ikke
utelukkes at episoder med svært dårlig vannkvalitet forsaker dødelighet på ungfisk i bekken. Gytebekken
som ble undersøkt har imidlertid dårlige gyteforhold, og dette kan være med å forklare mangelen på
ungfisk i bekken og i innsjøen.
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50 TJØRNADALSVATNET I VAKSDAL

INNSJØEN

Tjørnadalsvatnet (LN 312 148, 1216-2) ligger i Samnangervassdraget (055.D21) sør i Vaksdal kommune,
890 moh.. Innsjøen har et areal på 7 ha. Det er to innløpsbekker og en utløpsbekk. Største målte dyp i
innsjøen er 23 meter og middeldypet er ca 9 meter (tabell 50.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i
1995, opplyst at innsjøen har en god aurebestand (Johnsen m.fl. 1996g). Turisthytten Høgabu ligger ved
innsjøen, og det er relativt mye sportsfiske i vannet. 

TABELL 50.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Tjørnadalsvatnet. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,07 8,90 0,61

FIGUR 50.1. Dybdekart for Tjørnadalsvatnet i Vaksdal. Området i utløpsbekken som ble elektrofisket er
angitt med nummerert sirkel. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 4.-5. august 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-12
meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-20 meter (figur 50.1).
Utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i denne. Det ble tatt 2 håvtrekk med
planktonhåv fra 8 meters dyp. Det var fint vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Tore
Wiers og Sveinung Hylland.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble ikke fanget fisk i innsjøen. Siktedypet var 8,5 meter og overflatetemperaturen var 9,5 /C ved
prøvefisket.

Elektrofiske
I utløpsbekken (1) (LN 312 148) er bunnsubstratet dominert av små og store stein begrodd med mose.
Elven er ca 2 meter bred og opp til 15 cm dyp ved elektrofisket. Det var normal vannføring og middels
strøm ved elektrofisket. Bunnsubstratet er relativt grovt og gyteforholdene er dårlige i utløpsbekken.
Totalt ble et areal på ca 200 m² elektrofisket, uten at det ble fanget eller observert aure. Vanntemperaturen
var 10 /C.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 5. august 1997, analysen viser at innsjøen er forsuret. Innholdet av
total aluminium er imidlertid lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig aluminium
ikke være så høy at det burde skade auren. Vannkvalitetsmåling fra november 1997 og mai 1998 (Johnsen
1998), indikerer imidlertid at pH tidvis kan være lav og kanskje også ned mot et skadelig nivå for aureegg
og yngel.

TABELL 50.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Tjørnadalsvatnet. Prøven fra 5. august 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalite
t

mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

Utløp 05.08.97 <5 5,61 0,15 0,186 17 <10 <10 0-9 0,69 0,95
25.11.97 <5 5,18 0,22 0,304 42 10 10 0
19.05.98 <5 5,09 0,38 <0,005 39 24 5 19

Dyreplankton
Dyreplanktonet var artsfattig og fåtallig i denne innsjøen. Planktonsamfunnet var dominert av
hoppekrepsen Cyclops scutifer og vannloppen Bosmina longispina (tabell 50.3). Fravær av Daphnia sp.
kan skyldes at innsjøen periodevis er sur.
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TABELL 50.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Tjørnadalsvatnet 4.
august 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 4501 563 21,2

Chydorus sphaericus 14 2 0,1
Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 16730 2091 78,7

Cyclopoide nauplier 2972 372
Hjuldyr (Rotifera) Kellicottia longispina 425 53

Keratella hiemalis 170 21
Totalt 24812 3102 100,0

FIGUR 50.4. Lengdefordeling av vannloppene som
ble innsamlet i Tjørnadalsvatnet 4. august 1997.

VURDERING

Innsjøen var ved prøvefisketidspunktet sannsynligvis fisketom eller har en svært fåtallig fiskebestand.
Det ble imidlertid fanget tre aure i innsjøen i september 1996, disse var mellom 0,7 og 1,6 kg. Ut fra de
vannkvalitetsmålingene som er utført i Tjørnadalsvatnet er innsjøen relativt sur. Antakelig vil pH sjelden
være så dårlig at det vil skade fisken i innsjøen, men kan forårsake dødelighet på egg og yngel på bekken.
Gytemulighetene er imidlertid dårlige i den undersøkte bekken, og i de andre bekkene er gyteforholdene
ikke kartlagt, men lav vannføring i innløpsbekkene kan trolig være begrensende for rekrutteringen.
Dårlige gyteforhold er derfor trolig den viktigste begrensningen for aurebestanden i innsjøen. Utbedring
av gyteforholdene er et egnet tiltak for å bedre rekrutteringen.
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51 VETLEVATNET I VOSS

INNSJØEN

Vetlevatnet (Veaholovatnet)(LN 582 517, 1316-4), ligger i Eksingedalsvassdraget (063.D3) i  Grøndalen,
nord i Voss kommune. Innsjøen ligger 897 moh. og arealet er 8 ha. Største målte dyp er 11 meter og
middeldypet er 4,7 meter (figur 51.1). Det er tre innløpsbekker til innsjøen, to med gyteforhold.
Utløpsbekken renner ned i Grøndalsvatnet. Vegetasjonen rundt innsjøen er preget av gress, myrplanter
og bjørk. Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen har hatt en aurebestand som
nå er tapt (Johnsen m.fl. 1996h). Innsjøen ble prøvefisket i 1996 uten at det ble fanget fisk (Hellen m. fl.
1998), men det er rapportert om fangst av en aure på ca 1 kg i september 1996. Innsjøen ble kalket med
12 tonn kalk høsten 1997, det ble også lagt ut 2,25 tonn kalkgrus. I 1987 ble det satt ut 300 settefisk av
Tunhovdstamme, fra klekkeriet i Eidfjord. 

FIGUR 51.1. Dybdekart for Vetlevatnet i Voss. Inn- og utløpsbekkene som ble elektrofisket er angitt med
nummererte sirkler. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 3.-4. august 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-5 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-10 meter (figur 51.1). To av
innløpsbekkene og utløpsbekken ble elektrofisket. Det ble tatt en vannprøve i utløpet av innsjøen. Over
innsjøens dypeste punkt ble det tatt ett trekk med planktonhåv fra 10 meters dyp. Været var overskyet og
stille under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Jan - Per Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble ikke fanget fisk i innsjøen. Siktedypet var seks meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 10
/C ved prøvefisket.

Elektrofiske
I utløpsbekk (1) (LN 580 514) er bunnsubstratet dominert av grus, småstein og større stein. Elven er stort
sett steril, men litt mose enkelte steder på elvebunnen, gyteforholdene er brukbare. Elven er 2-4 meter
bred og fra 5 til 70 cm dyp. Det var relativt høy vannføring og middels sterk strøm ved elektrofisket.
Totalt ble et areal på over 300 m² elektrofisket. Det ble ikke fanget fisk i elven. Vanntemperaturen var
10 /C. Utløpselven går i foss etter 6 meter, og denne fungerer som vandringshinder.

Det er bare gytemuligheter i to av de tre innløpsbekkene. Innløpsbekk (2) (LN 583 518) har et
bunnsubstrat bestående av sand og grus, med lite begroing. Det er et område på totalt 10 m² med
gyteforhold og her ble gyteforholdene vurdert til å være gode. Elven er opp til 130 cm dyp, og er stort
sett bare en stor kulp, ovenfor kulpen er det vandringshinder for fisken. Den 3. august 1997 var
temperaturen 9,5 /C. Det ble ikke fanget eller observert fisk.

I innløpsbekk (3) (LN 584 515) var det høy vannføring og middels strømforhold, bunnsubstratet er en
blanding av sand, grus, småstein, og større stein. Elvebunnen er litt begrodd med mose og gyteforholdene
ble karakterisert som brukbare til gode. Elven er 1 - 2 meter bred og opp til 40 cm dyp. Vanntemperaturen
ved elektrofisket var 9 /C. Et areal på totalt ca 250 m² ble elektrofisket, uten at det ble fanget eller
observert fisk. 

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 3. august 1997, analysene viser at innsjøen er påvirket av forsuring.
Dette inntrykket bekreftes av vannprøver tatt oktober 1994 og august 1995 (Kålås & Johnsen 1995;
Johnsen m.fl. 1996h) (tabell 51.1). Også målinger fra juni og september 1996 viser at innsjøen er
forsuringspåvirket, har lav alkalitet og lite kalsium (Hellen m.fl. 1996; 1998). Etter kalking var pH god
om høsten, men var nede mot opprinnelig nivå igjen våren 1998, selv om kalsiuminnholdet var noe
høyere enn tidligere (Johnsen 1998). Det har også blitt tatt en del vannprøver lokalt, disse er analysert
med hensyn på pH, og for alle målingene ligger pH i intervallet mellom 5,0 og 5,7.
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TABELL 51.1. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Vetlevatnet. Prøven fra 3. august 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Kondukti
v.mS/m

TOC
mg/l

Utløp 16.10.94 5,56
Utløp 26.08.95 5,79

26.08.98 5 5,41 0,11
Utløp 18.06.96 6 5,19 0,17 <0,005 48 32 16
Utløp 02.09.96 12 5,28
Utløp 03.08.97 <5 5,55 <0,1 0,262 14 <10 <10 0-9 0,38 0,96
Utløp 18.11.97 8 6,27 0,90 0,036 31 11 7 4
Utløp 22.04.98 <5 5,62 0,79 0,017 106 8 <5 4-8

Dyreplankton
Dyreplanktonet var fullstendig dominert av vannloppen Holopedium gibberum og hoppekrepsen Cyclops
scutifer (tabell 51.2). Fravær av Daphnia sp. kan trolig skyldeslite kalsium og lav pH.

TABELL 51.2. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Vetlevatnet 3. august
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Alona affinis 28 3 0,1

Bosmina longispina 580 58 1,1
Holopedium gibberum 40764 4076 76,0

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 12229 1223 22,8
Cyclopoide nauplier 8153 815

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 25478 2548
Kellicottia longispina 1359 136
Keratella hiemalis 340 34

Totalt 88931 8893 100,0
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FIGUR 51.2 Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Vetlevatnet 3. august 1997.

VURDERING

Fiskebestanden i Vetlevatnet er trolig utdødd. Dårlig rekruttering til innsjøen kan delvis forklares med
dårlig vannkvalitet, men rekrutteringen vil trolig være dårlig i enkeltår selv med god vannkvalitet, dette
har sammenheng med at gytegroper i elver så høyt over havet tidvis tørrlegges eller fryser. Høy
vannføring ved elektrofiske gjør el.fiske resultatene usikre.
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52 GRØNDALSVATNET I VOSS

INNSJØEN

Grøndalsvatnet (LN 573 518, 1316-4) ligger i Eksingedalsvassdraget (063.D3) i Grøndalen i Voss
kommune, 883 moh.. Innsjøen har et areal på 26 ha. Det er tre innløpsbekker, den ene fra Vetlevatnet,
og utløpsbekken renner ned i Svartavatnet. Største målte dyp er 24 meter og middeldypet er ca 11 meter
(tabell 52.1). Vegetasjonen rundt innsjøen er dominert av gress og myrområder, Det er ved
spørreundersøkelse, utført i 1995, opplyst at innsjøen har en tynn og redusert aurebestand (Johnsen m.fl.
1996h). Innsjøen ble kalket høsten 1997 med 15 tonn kalk.

TABELL 52.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Grøndalsvatnet. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,26 10,70 2,75

FIGUR 52.1. Dybdekart for Grøndalsvatnet i Voss. Ut- og innløpsbekkene som ble elektrofisket er angitt
med nummererte sirkler. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 1.-2. august 1997 med sju enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-12 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-7 meter. Det ble også fisket med ett
flytegarn i dybdeintervallet 0-6 meter (figur 52.1). 200 m² av utløpsbekken og 200 m² i innløpsbekken
fra Vetlevatnet ble elektrofisket og det ble tatt en vannprøve i utløpet. Det ble tatt ett håvtrekk med
planktonhåv fra 20 meters dyp. Det var regn og tåke under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av
Jan - Per Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble fanget fire aure i innsjøen og disse var 17,2 - 24,3 - 31,0 og 37,9 cm lang og veide fra 55 til 496
gram. De minste fiskene var begge fem år, fisken på 31 cm var 9 år og den største auren 12 år.
Gjennomsnittlig fangst per garnnatt var 0,4. Det ble ikke fanget fisk i flytegarnet. Siktedypet var 10,1
meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 10 /C ved prøvefisket.

Elektrofiske
 I innløpsbekk (1) (LN 577 517) fra Vetlevatnet variere bunnsubstratet mellom sand, grus, stein og fjell,
noen steder begrodd med mose. Det er oppgangshinder 50 meter opp i elven. Elven er ca 4 meter bred
og fra 0 til 40 cm dyp. Det var høy vannføring og sterk strøm ved elektrofisket. Dette gjorde
elektrofiskeforholdene vanskelige. Gyteforholdene ble karakterisert som brukbare, og tilgjengelig
gyteareal ble anslått til å være ca 10 m². Totalt ble et areal på 200 m² elektrofisket. Det ble ikke fanget
eller observert fisk. Vanntemperaturen var 9 /C.

Innløpselv (2) (LN 574 518) er for bratt til å være egnet som gytebekk, og denne bekken ble ikke
elektrofisket.

I utløpet (3) (LN 569 515) ble et areal på 200 m² elektrofisket. Bunnsubstratet varierte mellom sand, grus,
stein og fjell og det var noen steder mose på elvebunnen. Vannføringen var høy, og det var sterk strøm
i elven den 2. august, noe som reduserte fangbarheten. Vanntemperaturen var 9,5 /C. Det ble ikke fanget
eller observert fisk i bekken. Gyteforholdene ble vurdert som brukbare og et område på ca 100 m² hadde
gytemuligheter.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 2. august 1997, analysene indikerer at innsjøen ikke er alvorlig truet
av forsuring. Innholdet av kalsium var lavt før kalking, men var betydelig høyere etterpå. pH hadde også
økt høsten etter kalking, men var 22. april 1997 nede på samme nivå som sommeren 1997. Innholdet av
total aluminium var relativt lavt før kalking, men var betraktelig høyere våren 1998 enn det som var målt
før (Johnsen 1998) (tabell 52.2). De skadelige fraksjonene av aluminium var imidlertid fortsatt på et lavt
nivå, og burde ikke være til skade for auren.
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TABELL 52.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Grøndalsvatnet. Prøven fra 2. august 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Kondukti
v.mS/m

TOC
mg/l

Utløp 02.08.97 <5 5,79 0,15 0,234 9 <10 <10 <10 0,48 0,77
Utløp 18.11.97 5 6,18 0,70 0,039 26 11 6 5
Utløp 22.04.98 <5 5,77 0,84 0,018 81 8 5 3

Dyreplankton
Dyreplanktonet var fullstendig dominert av hoppekrepsen Cyclops scutifer (tabell 52.3). Forekomst av
svært store melanistiske Daphnia cf. longispina på opp mot 2,5 mm (figur 52.2) indikerer at det er et lavt
beitetrykk fra fisk, og at vannkvaliteten ikke er spesielt sur.

TABELL 52.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Grøndalsvatnet 2. august
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 198 10 3,7

Daphnia cf. longispina 85 4 1,6
Holopedium gibberum 241 12 4,5

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 4841 240 90,2
Cyclopoide copepoditter 14 1
Cyclopoide nauplier 2873 142

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 18401 911
Kellicottia longispina 510 25
Keratella hiemalis 226 11

Totalt 27389 1356 100,0

FIGUR 52.2. Lengdefordeling av B. longispina, D. cf. longispina og Holopedium gibberum som ble
innsamlet i Grøndalsvatnet 2. august 1997.
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VURDERING

Innsjøen har en fåtallig aurebestand, dominert av gammel fisk. Bare fisk klekket i 1985, 1988 og 1992
ble fanget i garnene. Det ble ikke fanget fisk i de to potensielle gytebekkene, men dette kan ha
sammenheng med svært høy vannføring under elektrofisket. Disse elvene bør elektrofiskes igjen. Ut fra
de vannkvalitetsmålingene som er utført i Grøndalsvatnet, ser det ikke ut til at aurebestanden har et akutt
forsuringsproblem, men dette kan ha sammenheng med at det er tatt relativt få vannprøver i innsjøen.
Innrykket underbygges imidlertid ved at det finnes relativt forsuringsfølsomme dyreplanktonarter i
innsjøen. Vannkvaliteten i det ovenforliggende Vetlevatnet er imidlertid bedre undersøkt og her er det
tidvis målt relativt lave pH verdier. En kan derfor anta at dårlig vannkvalitet enkelte år kan ha ført til
redusert rekruttering i innløpsbekken fra Vetlevatnet, men også frost og tørke i gytebekkene kan være
med på å redusere rekrutteringen av aure enkeltår.
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53 SVARTAVATNET I VOSS

INNSJØEN

Svartavatnet (LN 563 523, 1316-4) ligger i Eksingedalsvassdraget (063.D3) i Grøndalen i Voss
kommune, 874 moh.. Innsjøen har et areal på 51 ha. Det er tre innløpsbekker til innsjøen og en utløpsbekk
som renner ned i Langavatnet. Største målte dyp er 31 meter og middeldypet er ca 13 meter (tabell 53.1).
Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1995, opplyst at innsjøen har en god og uendret aurebestand
(Johnsen m.fl. 1996h).

TABELL 53.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Svartavatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,51 13,34 6,77

FIGUR 53.1. Dybdekart for Svartavatnet i Voss. Inn- og utløpsbekkene som ble elektrofisket eller vurdert
er angitt med nummererte sirkler. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 2.-3. august 1997 med sju enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-9,5
meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-25 meter. Det ble også fisket med
ett flytegarn i dybdeintervallet 0-6 meter (figur 53.1). I innløpsbekken med oppgangs-og gytemuligheter
ble et areal på 20 m2 elektrofisket og det ble tatt en vannprøve og ett håvtrekk med planktonhåv fra 21
meters dyp i innsjøen. Det var skyet, regnbyger og noe vind under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble
utført av Jan - Per Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 21 aure. Fisken varierte i lengde fra 7,9 til 34 cm, med en
gjennomsnittslengde på 23,8 (±7,6) cm. Vekten varierte fra 3 til 363 gram, snittvekten var 167 (±128)
gram, og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,98 (±0,11). To av bunngarnene og flytegarnet var
fisketomme, i de andre bunngarnene varierte fangsten mellom 2 og 5 fisk og den gjennomsnittlige fangst
per bunngarnnatt var 2,1. Siktedypet var 10,4 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 10,5 /C ved
prøvefisket.

Henholdsvis 29 % av aurene hadde rød kjøttfarge og 19 % hadde lyserød kjøttfarge. Alle aurene med rød
kjøttfarge var over 29 cm. Hannene kjønnsmodnet tidlig, den yngste som treåring og 15,5 cm. Hunnene
kjønnsmodnet ikke før de var seks år, den minste kjønnsmodne hunnen var sju år og 24,6 cm.

Aurene i garnfangsten var fra 2 til 12 år (figur 53.2 og figur 53.3 ). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet
på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 3,7 cm, året etter
var tilveksten 3 cm, deretter er tilveksten rundt 4 cm per år i tre år. Deretter var tilveksten mellom tre og
fire cm fram til den stagnerte ved åtteårsalderen, ved en lengde på rundt 30 cm (figur 53.2 og tabell 53.2).

FIGUR 53.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Svartavatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i innsjøen hvert
år siden 1985, med unntak av 1986 (figur 53.3). Årsklassene fra 1988, 1992 og 1993 er relativt tallrike.
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FIGUR 53.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Svartavatnet, 3.
august 1997. 

TABELL 53.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Svartavatnet i Voss 3. august 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9) 9+(10) 10+(11) 11+(12) 12+(13)

.

Antall 1 1 4 5 1 2 2 3 1 0 1 21

Lengde ± s.d. 79 155 193±37 199±6 171 289±60 318±21 320±27 317 326 238
Min.- maks. 145-227 190-206 246-331 303-333 290-340 79-340

Elektrofiske
Det var stor vannføring i bekkene under prøvefisket og det var bare mulig å gjennomføre elektrofiske i
en av innløpsbekkene. 

Innløpsbekk (1) (LN 569 516) er bratt og det er ikke mulig for fisken å ta seg opp i denne. Også
innløpsbekk (2) (LN 567 523) var for bratt til å være egnet som gytebekk. 

Innløpsbekk (3) i nordvest (LN 563 524) er steril og bunnsubstratet er dominert av små og store stein.
Elven er ca 2 meter bred og opp til 35 cm dyp. Det var flom og stri strøm ved elektrofisket, noe som
gjorde forholdene for elektrofiske svært vanskelig. Gyteforholdene ble karakterisert som dårlige. Totalt
ble et areal på ca 20 m² elektrofisket. Det ble ikke fanget eller observert fisk i elven, dette kan like godt
skyldes vannføringen som det at det ikke er fisk i elven. Vanntemperaturen var 9 /C i bekken, 2. august
1997.

I utløpselven (4) (LN 563 523) var det så stor vannføring at det ikke lot seg gjøre å elektrofiske.
Bunnsubstratet er en blanding av småstein, større stein og fjell. Elvebunnen er steril og gyteforholdene
ble karakterisert som dårlige. Bare et lite område i utløpet er tilgjengelig som gyteområde før
vandringshinderet. Vanntemperaturen i elven var 10,0 /C.
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Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 2. august 1997, analysene indikerer at fiskebestanden i innsjøen ikke
er direkte truet av forsuring. Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil
andelen av skadelig aluminium ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 53.3). Målingen
fra høsten 1994 og sommeren 1995 hadde også gode pH verdier (Johnsen m.fl. 1996h)

TABELL 53.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Svartavatnet. Prøven fra 2. august 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduk
tiv.mS/

m

TOC
mg/l

16.10.94 6,12
26.08.95 6,05

Utløp 02.08.97 <5 5,77 0,16 0,256 9 <10 <10 0-9 0,61 0,9

Dyreplankton
Dyreplanktonet var fullstendig dominert av hoppekrepsen Cyclops scutifer (tabell 53.4). Forekomst av
store og svakt melanistiske (mørke i skallet) Daphnia cf. longispina på 2,1 mm (figur 53.4), indikerer at
det er et forholdsvis lavt beitepress fra fisk i innsjøen, og at vannkvaliteten ikke er meget sur.

TABELL 53.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Svartavatnet 3. august
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 283 14 2,8

Daphnia cf. longispina 42 2 0,4
Holopedium gibberum 425 20 4,3

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 9200 442 92,5
Cyclopoide copepoditter 28 1
Cyclopoide nauplier 19958 959

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 8209 395
Kellicottia longispina 425 20
Keratella cochlearis 28 1
Keratella hiemalis 57 3

Totalt 38655 1858 100,0
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FIGUR 53.4. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Svartavatnet 3. august 1997.

VURDERING

Innsjøen har en fåtallig aurebestand, men det har jevnlig vært reproduksjon av aure i perioden 1985 til
1995. Det er imidlertid usikkert om det også har vært reproduksjon i 1996 og 1997. For å få avklart dette,
bør bekkene elektrofiskes igjen i 1998 eller innsjøen må prøvefiskes igjen. Det ble ikke fanget eller
observert fisk i de potensielle gytebekkene, men dette kan ha sammenheng med svært høy vannføring
under elektrofisket. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i Svartavatnet, ser det ikke ut til at
aurebestanden har et akutt forsuringsproblem, dette kan ha sammenheng med at det er tatt relativt få
vannprøver i innsjøen, innrykket bekreftes imidlertid ved at det finnes relativt forsuringsfølsomme
dyreplanktonarter i innsjøen. Gyteforholdene til innsjøen er vurdert som dårlige og dette kan alene være
begrensende for bestandsstørrelsen.
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54 HOLMAVATNET I VOSS

INNSJØEN

Holmavatnet (LN 593 530, 1316-4) ligger i Vossovassdraget (062.J) i Sendedalen i Voss kommune, 924
moh.. Innsjøen har et areal på 30 ha. Det er tre innløpsbekker til innsjøen og en utløpsbekk som renner
ned i Kringlavatnet. Største målte dyp er 25 meter og middeldypet er 7 meter (tabell 54.1). Det er ved
spørreundersøkelse, utført i 1995, opplyst at innsjøen har en god og uendret aurebestand (Johnsen m.fl.
1996h). Det ble i 1993 og 1994 satt ut henholdsvis 600 og 500 settefisk fra Voss klekkeri, av
Vetlevatnstammen.

TABELL 54.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Holmavatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,30 7,08 2,11

FIGUR 54.1. Dybdekart for Holmavatnet i Voss. Inn- og i utløpsbekkene som ble elektrofisket er angitt
med nummererte sirkler. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 4.-5. august 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-10
meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-20 meter (figur 54.1). To av
innløpsbekkene og utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i utløpet. Over innsjøens
dypeste punkt ble det tatt ett trekk med planktonhåv fra 23 meters dyp. Det var sol og fint vær under
prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Jan - Per Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble fanget fire aure, disse var 18,5-22,8-25,6 og 31,8 cm lange og veide fra 60 til 280 gram. Den
minste fisken var tre år og den nest minste 4 år, begge disse var trolig utsatt. De to største aurene var
begge 9 år. Gjennomsnittlig fangst per garnnatt var 0,5. Siktedypet var 11,6 meter og
overflatetemperaturen i innsjøen var 10,5 /C ved prøvefisket.

Elektrofiske
Det var bare mulig å elektrofiske to av innløpsbekkene og i utløpsbekken. Innløpsbekk (2) (LN 592 533)
var sperret av en snøfonn, i denne bekken er det også oppgangshinder etter 50 meter. Det var fint vær og
sol under elektrofisket, men vannføringen var stor, noe som reduserer fangbarheten og gir resultatene av
elektrofiske relativt begrenset verdi. Mangel på ungfisk kan skyldes fangstforholdene like godt som at
det ikke var fisk i bekkene.

I utløpet (1) (LN 593 530) ble et areal på totalt 300 m² overfisket. Bunnsubstratet var en blanding av grus,
stein og fjell, noen plasser begrodd med mose. Vannføringen var høy, og det var sterk strøm i elven 4.
august, temperaturen i vannet var 9 /C. Elven er 3-4 meter bred og opp til 80 cm dyp. Elven har brukbare
gyteforhold, og praktisk talt hele elven er tilgjengelig som gyteområde. Det ble fanget to aure, på
henholdsvis 13,7 og 12,2 cm.

I innløpsbekk (3) (LN 586 527) er bunnsubstratet dominert av sand, grus og småstein, elvebunnen er noen
plasser begrodd med litt mose. Elven er 2-4 meter bred og opp til 40 cm dyp. Det var høy vannføring og
middels sterk strøm ved elektrofisket. Vanntemperaturen var 17 /C. Gyteforholdene ble karakterisert som
svært gode, og et område på 400- 500 m² er tilgjengelig for gyting. Totalt ble et areal på ca 500 m²
elektrofisket. Det ble ikke fanget eller observert fisk i elven.

Innløpselv (4) (LN 588 524) har et bunnsubstrat bestående av grus og småstein, med lite begroing.
Gyteforholdene ble vurdert til å være brukbare. Elven er 2-3 meter bred og mellom 0 og 20 cm dyp. Det
var høy vannføring og middels sterk strøm, noe som gjorde forholdene for elektrofiske vanskelig.
Vanntemperaturen var 9 /C den 4. august 1997. Et areal på 300 m² ble elektrofisket uten at det ble fanget
eller observert fisk i bekken.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 4. august 1997, analysene indikerer at innsjøen er litt påvirket av
forsuring. Analyseresultat fra prøver tatt ved tidligere anledninger (Johnsen m.fl. 1996; Hellen m.fl. 1996)
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viser at pH tidvis kan være lavere. Innholdet av total aluminium er relativt lavt, dette betyr at selv i sure
perioder vil andelen av skadelig aluminium trolig ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell
54.2).

TABELL 54.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Holmavatnet. Prøven fra 4. august 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
.mS/m

TOC
mg/l

16.10.94 5,51
26.08.95 6,15
18.06.96 <5 5,37 0,29

Utløp 04.08.97 <5 5,76 0,17 0,168 7 <10 <10 0-9 0,49 0,76
22.04.98 5 5,59 0,72 0,029 68 5 5 0

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av hoppekrepsen Cyclops scutifer (tabell 54.3). Forekomst av store Daphnia
cf. longispina på rundt 2,1 mm (figur 54.2), der nesten alle individ over 1,9 mm var eggbærende, indikerer
at det er et lavt beitetrykk fra fiskebestanden i innsjøen, og at vannkvaliteten ikke er meget sur.

TABELL 54.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Holmavatnet 4. august
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 538 23 2,2

Daphnia cf. longispina 2548 110 10,3
Holopedium gibberum 1699 73 6,8

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 20042 864 80,7
Cyclopoide nauplier 6964 300

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 340 15
Kellicottia longispina 510 22
Keratella cochlearis 340 15
Keratella hiemalis 170 7

Totalt 33149 1429 100,0
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FIGUR 54.2. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Holmavatnet 4. august 1997.

VURDERING

Innsjøen har en fåtallig bestand av aure. Av naturlig klekte fiskr var det bare aure fra 1988. Ut fra de
vannkvalitetsmålingene som er utført i innsjøen, og god forekomst av den forsuringsfølsomme D. cf.
longispina, ser det ikke ut til at auren er direkte truet av dårlig vannkvalitet. Det kan imidlertid ikke
utelukkes at det i spesielle episoder kan være så dårlig vannkvalitet at det går utover rekrutteringen, men
dårlig rekruttering kan også skyldes frost og tørke i gytebekkene.
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55 KRINGLAVATNET I VOSS

INNSJØEN

Kringlavatnet (LN 601 542, 1316-4) ligger i Vossovassdraget (062.J) i Sendedalen i Voss kommune, 916
moh.. Innsjøen har et areal på 19 ha. Det er en innløpsbekk på vestsiden av innsjøen og tre innløpsbekker
i sør, hvorav den ene kommer fra Holmavatnet. Utløpsbekken i nord renner ned i Lars-Olavatnet. Største
målte dyp er 6 meter og middeldypet er 1,5 meter (tabell 55.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i
1989, opplyst at innsjøen har en god og uendret aurebestand (Johnsen m.fl. 1996h).

TABELL 55.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Kringlavatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,19 1,50 0,29

FIGUR 55.1. Dybdekart for
Kringlavatnet i Voss. Inn- og
u t l ø p s b e k k e n e  s o m  b l e
elektrofisket er angitt med
nummererte sirklre. Stedene der
det ble satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 2.-3. september 1997 med seks enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-2
meter og en bunngarnslenke bestående av to garn i dybdeintervallet 0- 4 meter (figur 55.1). Tre av
innløpsbekkene og utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i hver av disse. Det ble
tatt 2 håvtrekk med planktonhåv fra 5 meters dyp. Det var skyet, regnbyger og noe vind under
prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Tore Henrik Øye og Oddvar Drevsjø.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 42 aure. Fisken varierte i lengde fra 11,5 til 35,3 cm, med en
gjennomsnittslengde på 26,0 (±5,2) cm. Vekten varierte fra 16 til 412 gram, snittvekten var 194 (±95)
gram, og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,01 (±0,12). Ett garn var fisketomt, i de andre garnene
varierte fangsten mellom 3 og 10 fisk og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 5,3. Siktedypet var
større enn innsjøens maksimaldyp (6 m)og overflatetemperaturen var 12 /C ved prøvefisket.

Henholdsvis 14 % av aurene hadde rød kjøttfarge og 64 % hadde lyserød kjøttfarge. Alle aurene med rød
kjøttfarge var over 26 cm. Den yngste auren som var kjønnsmoden var en hann på fire år og 27 cm, mens
den minste hunnauren som kjønnsmodnet var åtte år gammel og 23,2 cm.

En av aurene var to år, de andre var fire til ti år, med unntak av sjuåringer som ikke ble fanget (figur 55.2
og figur 55.3 ). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter
første vekstsesong var gjennomsnittlig 3,7 cm, deretter er tilveksten rundt tre cm per år i åtte år, i den
tiende vekstsesongen var veksten redusert til 1,3 cm. Maksimalstørrelsen på fisken i innsjøen og den
relativt beskjedne vekststagnasjonen tyder på at bestanden ikke er overtallig. Fireåringene hadde
gjennomsnittlig mye bedre vekst enn de andre årsklassene den første vekstsesongen, noe som kan indikere
at disse fiskene var utsatt.

FIGUR 55.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Kringlavatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i innsjøen de
fleste år siden 1987, med unntak av 1990 og 1994 (figur 55.3). Årsklassen fra 1988 er svært tallrik, mens
årsklassene klekt etter 1989 ser ut til å være relativt fåtallige.
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FIGUR 55.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Kringlavatnet, 3.
september 1997. To av aurene var det ikke tatt skjell og otolitter fra, og disse kunne ikke
aldersbestemmes. 

TABELL 55.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Kringlavatnet i Voss 3. september 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9) 9+(10) 10+(11) Ubest.

Antall 1 0 3 3 7 0 7 17 2 2 42
Lengde ± s.d. 115 186±43 186±6 219±37 281±31 289±28 305±68 266±6 260±52
Min.- maks. 184-270 181-192 174-295 232-329 235-345 257-353 261-270 115-353

Elektrofiske
Det var bare gytemuligheter i to av de tre innløpsbekkene i sør. I innløpsbekk (1) (LN 596 532) er
bunnsubstratet dominert av skifrig stein med grus og sandlommer, elvebunnen er relativt steril og det er
overhengende torv og vier langs breddene. Elven er ca 2,5 meter bred og fra 15 til 50 cm dyp. Det var
normal vannføring og liten til middels strøm ved elektrofisket. Gyteforholdene ble karakterisert som gode.
Totalt ble et areal på ca 100 m² elektrofisket. Det ble totalt fanget 16 aure, alle var årsyngel (figur 55.4).
Vanntemperaturen var 12 /C. Alle fiskene ble fanget i elveosen og langs land delvis ut i innsjøen.

Innløpselv (2) (LN 594 530) fra Holmavatnet har et bunnsubstrat bestående av sand, grus, små- og store
stein, med lite begroing. Gyteforholdene ble vurdert til å være brukbare. Elven er ca 4,5 meter bred og
mellom 10 og 60 cm dyp. Forholdene var gode for elektrofiske den 3. september, og temperaturen var
12 /C. Det ble fanget totalt 26 årsyngel på de 100 m² som ble overfisket (figur 55.4).

I innløpsbekk (3) (LN 597 537) var det normal vannføring og relativt rolige strømforhold, bunnsubstratet
er en blanding av sand, grus, småstein, større stein og fjell. Elvebunnen er steril og gyteforholdene ble
karakterisert som brukbare. Vanntemperaturen ved elektrofisket var 13,5 /C, og forholdene for
elektrofiske var gode. Et areal på totalt ca 200 m² ble elektrofisket, uten at det ble fanget eller observert
fisk.
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FIGUR 55.4. Lengdefordeling for aurene som ble fanget ved elektrofiske i to innløpsbekker til
Kringlavatnet 3. september 1997.

I utløpet (LN 601 542) ble det fisket på tre forskjellige områder, og det totale arealet som ble overfisket
var ca 300 m². Bunnsubstratet var dominert av skifrig småstein med sand og grus innslag. Noen deler av
elven var dominert av fjell og større stein. Vannføringen var normal, og det var liten strøm i elven. Regn
og vind ved elektrofisket den 2. september reduserte sikten en del. Det ble fanget totalt 9 årsyngel av aure
(figur 55.5), i tillegg ble det observert fire fisker som var større enn årsyngel. 

FIGUR 55.5. Lengdefordeling for aurene som ble
fanget ved elektrofiske i utløpsbekken (4) fra
Kringlavatnet 3. september 1997.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 5. september 1997, analysene indikerer at innsjøen ikke er påvirket
av forsuring. Det ble også tatt vannprøver i de innløpsbekkene som ble elektrofisket, også her var pH god.
Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig aluminium
ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 55.3). Målingen fra juni 1996 viste pH på 5,51
(Hellen m.fl. 1996), heller ikke dette er et nivå som er skadelig for aure.
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TABELL 55.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Kringlavatnet. Prøven fra 5. september 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
.mS/m

TOC
mg/l

18.06.96 <5 5,51 0,33
Utløp 05.09.97 <5 6,17 0,34 0,041 <5 <10 <10 0-9 0,61 1,34
Innløp (1) 05.09.97 <5 6,38 <5
Innløp (2) 05.09.97 <5 6 <5
Innløp (3) 05.09.97 16 6,59 28

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppene Bosmina longispina og Daphnia cf. longispina (tabell 55.4).
Daphnia cf. longispina var relativt små med lengder under 1,5 mm, men de var melanistiske (figur 55.6).
Dette indikerer at det er et moderat til lavt beitetrykk fra fisk, og sammensetningen av dyreplanktonet
viser at vannkvaliteten ikke er spesielt sur.

TABELL 55.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Kringlavatnet 5.
september 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 2887 577 71,5

Daphnia cf. longispina 849 170 21,0
Holopedium gibberum 42 8 1,1

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer. 262 52 6,5
Cyclopoide nauplier 340 68

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 9342 1868
Kellicottia longispina 1444 289
Keratella cochlearis 71 14
Keratella hiemalis 21 4
Lecane sp. 7 1

Totalt 15265 3051 100
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FIGUR 55.6. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Kringlavatnet 3. september 1997.

VURDERING

Innsjøen har en middels tett bestand av aure. Fiskens kondisjon er normalt god, mens den årlige tilveksten
er lav, men ikke unormalt lav for innsjøer som ligger så høyt over havet med kortvarig vekstsesong. Alle
årsklassene fra 1987 er representert, med unntak av 1990, 1994 og 1996. Det ser ut til å være god
rekruttering av aure i 1997. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i innsjøen og i Holmavatnet,
som ligger oppstrøms Kringlavatnet, ser det ikke ut til at auren i innsjøen har noe forsuringsproblem.
Dårlig rekruttering enkeltår kan skyldes frost og tørke i gytebekken.
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56 LARS-OLAVATNET I VOSS

INNSJØEN

Lars-Olavatnet (LN 608 555, 1316-4) ligger i Vossovassdraget (062.J) i Sendedalen i Voss kommune,
899 moh.. Innsjøen har et areal på 21 ha. Det er totalt 7 innløpsbekker, hvorav den ene kommer fra
Kringlavatnet. Utløpsbekken i nord renner ned i Vetlavatnet. Største målte dyp er 17,5 meter og
middeldypet er ca 5 meter (tabell 56.1). Det er ved spørreundersøkelse utført i 1995, og på bakgrunn av
tidligere prøvefiske og spørreundersøkelser, opplyst at innsjøen har en god aurebestand med økende
tetthet (Johnsen m.fl. 1996h).

TABELL 56.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Lars-Olavatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,21 4,62 0,96

FIGUR 56.1. Dybdekart for Lars-
Olavatnet i Voss. Områdene i
inn- og utløpsbekkene som ble
elektrofisket er angitt med
nummererte sirkler. Stedene der
det ble satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 3.-4. september 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-6
meter og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-10 meter (figur 56.1). To av
innløpsbekkene og utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i hver av disse. Det ble
tatt 2 håvtrekk med planktonhåv fra 15 meters dyp. Det var oppholdsvær under prøvefisket.
Feltundersøkelsene ble utført av Tore Henrik Øye og Oddvar Drevsjø.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 16 aure. Fisken varierte i lengde fra 17,2 til 33,5 cm, med en
gjennomsnittslengde på 26,8 (±4,5) cm. Vekten varierte fra 52 til 362 gram, snittvekten var 207 (±88)
gram, og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,0 (±0,05). Fangsten i garnene var mellom 1 og 4 fisk og
den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 2. Siktedypet var åtte meter og overflatetemperaturen var
11,3 /C ved prøvefisket.

Henholdsvis 13 % hadde rød kjøttfarge og 63 % hadde lyserød kjøttfarge. Aurene med rød kjøttfarge var
over 28 cm. Den yngste auren som var kjønnsmoden var en hann på 7 år og 25 cm, mens den minste auren
som kjønnsmodnet var en 10 år gammel hunn på 23 cm.

To av aurene var fire år, de andre var seks til 11 år (figur 56.2 og figur 56.3 ). Veksthastigheten, som er
tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig
3 cm, og tilveksten var 3 cm i den andre og tredje vekstsesongen. I fjerde vekstsesong var veksten økt til
fire cm, deretter var tilveksten tre cm per år i fem, i den tiende vekstsesongen var veksten redusert til 1,8
cm. Maksimalstørrelsen på fisken i innsjøen og den relativt beskjedne vekststagnasjonen tyder på at
bestanden ikke er overtallig.

FIGUR 56.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert over
linjen.

Aldersfordelingen for auren i Lars-
Olavatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon hvert år i perioden fra 1986 til 1991, det ble også
fanget fisk som er klekt i 1993 (figur 56.3). Årsklassene fra 1988 og 1989 er tallrike, mens årsklassene
klekt etter 1989 ser ut til å være relativt fåtallige.



271

10 15 20 25 30 35 40

Fiskelengde (cm)

0

1

2

3

A
nt

al
l f

is
k

LARS-OLAVATNET n=16

1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
0

1

2

3

4

5

6

A
nt

al
l f

is
k

LARS-OLAVATNET n=16

0+ 1+ 4+ 5+2+
Årsklasse
Alder 3+ 6+ 8+ 9+ 10+7+ 11+

FIGUR 56.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Lars-Olavatnet,
4. september 1997. 

TABELL 56.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Lars-Olavatnet i Voss 4. september 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9) 9+(10) 10+(11) 11+(12)

Antall 2 0 1 1 4 5 2 1 16
Lengde ± s.d. 184±17 223 249 274±20 299±18 285±71 299 238±45
Min.- maks. 172-196 255-303 277-317 234-335 172-335

Elektrofiske
Det var bare gytemuligheter i to av de sju innløpsbekkene. Innløpsbekk (1) (LN 602 548) fra
Kringlavatnet, har et bunnsubstratet dominert av små og store steiner med lite begroing. Elven er ca 30
meter bred og fra 15 til 20 cm dyp. Det var liten strøm ved elektrofisket, og deler av elven var nesten
stillestående. Gyteforholdene ble karakterisert som svært gode. Totalt ble et areal på ca 130 m², i et
område typisk for årsyngel, elektrofisket. Det ble totalt fanget 27 aure, både årsyngel og ettåringer (figur
56.4). Det ble i tillegg observert flere fisker som var ca sju cm lange. Vanntemperaturen var 14 /C ved
elektrofisket 3. september 1997.

Innløpselv (2) (LN 603 553) har et bunnsubstrat bestående av skifrig småstein og grus. Det er
overhengende vier langs breddene. Elven er ca 10 cm dyp, og er utsatt for tørrlegging og bunnfrysing,
ellers ble gyteforholdene vurdert til å være gode. Elven er ca 1 meter bred og fisken har mulighet til å
vandre ca 150 meter opp. Forholdene var gode for elektrofiske den 3. september og temperaturen var 13
/C. Et areal på totalt 50 m² ble overfisket uten at det ble fanget fisk.

I utløpet (3) ble et område på totalt 90 m² overfisket. Bunnsubstratet var dominert av fjell, men med
innslag av sand, grus og småstein. Vannføringen var normal, og det var liten strøm i elven ved
elektrofisket den 3. september, vanntemperaturen var 13,5 /C. Bare et lite området i utosen er egnet som
gyteområde og gyteforholdene ble karakterisert som brukbare. Det ble fanget totalt fire årsyngel og en
ettåring i elven (figur 56.4). 
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FIGUR 56.4. Lengdefordeling for aurene som ble fanget ved elektrofiske i en innløpsbekk og i
utløpsbekken av Lars-Olavatnet 3. september 1997.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 4. september 1997, analysene indikerer at innsjøen ikke er påvirket
av forsuring. Det ble også tatt vannprøver i de innløpsbekkene som ble elektrofisket, også her var pH god.
Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig aluminium
ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 56.3). Målingen fra juni 1996 viste pH på 5,58
(Hellen m.fl. 1996), heller ikke dette er et nivå som er skadelig for aure.

TABELL 56.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Lars-Olavatnet. Prøven fra 4 september 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum

.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
.mS/m

TOC
mg/l

18.06.96 <5 5,58
Utløp 04.09.97 7 5,92 0,3 0,035 <5 <10 <10 0-9 0,6 2,23
Innløp (1) 04.09.97 <5 6,21 <5
Innløp (2) 04.09.97 <5 6,26 8

Dyreplankton
Dyreplanktonet var variert, med forekomst av mange arter vannlopper (tabell 56.4). Sammensetningen
indikerer at prøven er dominert av arter som lever langs bunn og langs land. Dominerende arter var
vannloppen Bosmina longispina og hoppekrepsen Cyclops scutifer. Daphnia cf. longispina var relativt
små, med lengder opp til 1,5 mm, men 40 % av individene var melanistiske (figur 56.5). Dette indikerer
at det er moderat til lavt beitetrykk, og sammensetningen av dyreplanktonet viser at vannkvaliteten ikke
er spesielt sur.
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TABELL 56.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Lars-Olavatnet 5.
september 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Acroperus harpae 21 1 2,2

Alona affinis 21 1 2,2
Bosmina longispina 361 24 37,2
Chydorus sphaericus 50 3 5,1
Daphnia cf. longispina 113 8 11,7
Holopedium gibberum 92 6 9,5
Rhynchotalona falcata 7 0 0,7

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 297 20 30,7
Megacyclops sp. 7 0 0,7
Cyclopoide nauplier 4176 278

Hjuldyr (Rotifera)
Conochilus sp. 3114 208
Kellicottia longispina 212 14
Keratella cochlearis 28 2
Keratella hiemalis 262 17

Annet Midd 7 0
Totalt 8769 585 100,0

FIGUR 56.5. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Lars-Olavatnet 3. september 1997.

VURDERING

Innsjøen har en fåtallig bestand av aure. Fiskens kondisjon er normal. Den årlige tilveksten er lav, men
ikke unormalt lav for innsjøer som ligger så høyt over havet. Alle årsklassene fra perioden 1986-1991 og
fra 1993 var i garnfangstene, og på bekkene ble det fanget fisk fra 1996 og 1997. Det ser ut til å være bra
reproduksjon til innsjøen i 1997. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i innsjøen og i
Kringlavatnet, som ligger oppstrøms Lars-Olavatnet, ser det ikke ut til at auren i innsjøen har noe
forsuringsproblem. Dårlig rekruttering enkeltår kan skyldes klimatiske forhold.
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57 SKREIAVATNET I VOSS

INNSJØEN

Skreiavatnet (LN 588 412) ligger i Vossovassdraget (062.G6) i den nordlige delen av Voss kommune,
635 moh.. Innsjøen har et areal på 34 ha. En innløpselv, som kommer fra en innsjø på Skreieggi renner
inn sørvest i innsjøen. I nordvest er det fire små bekker og en liten innløpsbekk i nordøst (figur 57.1).
Utløpsbekken i øst renner ned i Strandalvi og er en del av Vossovassdraget. Største målte dyp i innsjøen
er 43 meter og middeldypet er ca 13 meter (tabell 57.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1995,
opplyst at innsjøen har en god og uendret aurebestand (Johnsen m.fl. 1996h). På 60-70-og tidlig på 80-
tallet ble bestanden vurdert som overtallig og fisken var av dårlig kvalitet. Etter den tid har interessen for
høsting av bestanden tatt seg opp og bestanden har hatt en gunstig utvikling. Skreiavatnet ligger i
Verneverdig område Voss 199-0 (Zoologi) og ligger i Verneverdig vassdrag Vosso, område Voss 63-0.
Innsjøen ble kalket i 1991.

TABELL 57.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Skreiavatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,34 12,81 4,32

FIGUR 57.1. Dybdekart for Skreiavatnet i Voss. Innløpsbekkene som ble elektrofisket er angitt med
nummererte sirkler. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter. 
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 19.-20. august 1997 med sju enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-15
meter, en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-23 meter og ett flytegarn i
dybdeintervallet 0-6 meter (figur 57.1). Fem av innløpsbekkene ble elektrofisket, og det ble tatt en
vannprøve i hovedinnløpet (1), i innløpsbekk (3) og i utløpet. Det ble tatt ett håvtrekk med planktonhåv
fra 27 meters dyp på det dypeste punktet i innsjøen. Det var lettskyet og sol under prøvefisket.
Feltundersøkelsene ble utført av Tore Henrik Øye og Geir Ove Henden.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 43 aure. Fisken varierte i lengde fra 8,6 til 38,2 cm, med en
gjennomsnittslengde på 16,7 (±6,8) cm. Vekten varierte fra 6 til 599 gram, snittvekten var 87 (±116)
gram, og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,15 (±0,15). De to garnene ytterst i lenken var
fisketomme, i de andre bunngarnene varierte fangsten mellom 2 og 13 fisk og den gjennomsnittlige fangst
per garnnatt var 4,2. I flytegarnet ble det fanget en aure, som var den største. Siktedypet var 13,5 meter
og overflatetemperaturen var 13,5 /C ved prøvefisket.

Henholdsvis 9,5 % av aurene hadde rød kjøttfarge og 29 % hadde lyserød kjøttfarge. Alle aurene med rød
kjøttfarge var over 25 cm. De minste aurene som var kjønnsmodne var en hann og en hunn på 4 år og
henholdsvis 20,3 cm og 20,7 cm.

Aurene var fra ett til seks år gamle (figur 57.2 og figur 57.3). Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på
grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 4 cm, deretter er
tilveksten rundt 3,5 cm per år i tre år, i den femte vekstsesongen var veksten 5,4 cm og i sjette
vekstsesong hele 8,2 cm. Det spesielle vekstmønsteret med økende vekst med økende alder, skyldes at
en del eldre aure hadde svært god tilvekst i 1996, på det meste opp til 12,1 cm. Dette gjelder spesielt de
to eldste årsklassene og forklarer hvorfor kurven avviker fra det en normalt finner i aurepopulasjoner.
Maksimalstørrelsen og vekstmønsteret på fisken i innsjøen tyder på at bestanden ikke er overtallig.

FIGUR 57.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert over
linjen.
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Aldersfordelingen for auren i Skreiavatnet viser at det har vært vellykket reproduksjon i innsjøen hvert
år fra 1991 til 1996 (figur 57.3). Årsklassen fra 1995 ser ut til å være tallrik, mens årsklassene fra 1993
og 1994 er noe svakere enn forventet.

FIGUR 57.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Skreiavatnet, 19.
august 1997.

TABELL 57.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Skreiavatnet i Voss 19. august 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7)

Antall 5 16 6 4 9 3 43
Lengde ± s.d. 88±4 118±10 164±8 187±21 235±36 315±62 167±68
Min.- maks. 82-91 99-134 153-176 168-207 182-297 260-382 82-382

Elektrofiske
I hovedinnløpselv (1) (LN 582 410) ble et område på 340 m² elektrofisket. Det ble totalt fanget fem
årsyngel (figur 57.4), men det også ble observert to større aurer (ett til to år). Bunnsubstratet består av
sand, grus, små og store stein, elvebunnen er relativt steril og med  overhengende torv noen plasser. Elven
er ca 8 meter bred og opp til en halv meter dyp. Det var normal vannføring og middels strøm ved
elektrofisket. Alle fiskene ble fanget på et område på 110 m² nederst i elven. Gyteforholdene ble
karakterisert som gode. Vanntemperaturen var 13 /C. Bekken ble også elektrofisket i 1995, det ble da ikke
fanget eller observert fisk (Johnsen m.fl. 1996h).

Innløpsbekk (2) (LN 579 414) har et bunnsubstrat dominert av små- og mellomstore stein, men det var
også sand. Gyteforholdene ble vurdert til å være brukbare. Elven er ca 1,5 meter bred og mellom 10 og
70 cm dyp. Det var både grunne og slake partier, kulper og stryk i elven. Det var normal til noe høy
vannføring og middels sterk strøm under elektrofiske den 19. august. Temperaturen var 15 /C i
elvevannet. Det ble ikke fanget eller observert fisk i bekken (figur 57.4). Bekken ble også elektrofisket
i 1995, uten at det ble fanget eller observert fisk (Johnsen m.fl. 1996h).

I innløpsbekk (3) (LN 580 415) var det normal vannføring og middels sterk strøm, bunnsubstratet er en
blanding av grus, småstein og større stein. Elvebunnen er stort sett bar, men med noe mose og alger.
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Gyteforholdene ble karakterisert som brukbare. Elven er 3-4 meter bred og opp til 20 cm dyp.
Vanntemperaturen ved elektrofisket var 13 /C. Et areal på totalt ca 120 m² ble elektrofisket, uten at det
ble fanget eller observert fisk. Gyteforholdene ble vurdert til å være brukbare. Bekken ble også
elektrofisket i 1995, uten at det ble fanget eller observert fisk (Johnsen m.fl. 1996h).

I innløpsbekk (4) (LN 581 416) ble et område på 50 m² elektrofisket. Det ble totalt fanget 3 årsyngel
(figur 57.4), men det ble observert to større aurer, trolig ettåringer. Bunnsubstratet består av grus, små og
store stein. Elven er ca 1,5 meter bred og opp til en 30 cm dyp. Det var normal vannføring og middels
strøm ved elektrofisket. Gyteforholdene ble karakterisert som brukbare til gode. Vanntemperaturen var
14 /C. Bekken ble elektrofisket i 1995, det ble da ikke fanget eller observert fisk (Johnsen m.fl. 1996h).

FIGUR 57.4. Lengdefordeling for aurene som ble fanget ved elektrofiske i to innløpsbekker til
Skreiavatnet 19. august 1997.

Innløpsbekk (5) (LN 582 416) har et bunnsubstrat dominert av grus og små- og mellomstore stein, det
er lite begroing i elven. Gyteforholdene ble vurdert til å være fra brukbare til gode. bekken er ca 1-1,5
meter bred. Det var normal vannføring og middels sterk strøm under elektrofiske den 19. august, det er
flere store snøfonner i nedslagsfeltet til elven. Temperaturen var 14 /C i elvevannet. Det ble ikke fanget
fisk, men observert tre fisk som var ettåringer eller eldre. Bekken ble elektrofisket i 1995 (Johnsen m.fl.
1996h), det ble da ikke fanget eller observert fisk.

Innløpselven i øst ble ikke elektrofisket, ved elektrofiske i denne bekken i 1995 ble det fanget sju årsyngel
(Johnsen m.fl. 1996h). Utløpselven ble ikke elektrofisket, men bekken representerer et potensielt
gyteområde til Skreiavatnet.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 22. august 1997, analysene indikerer at innsjøen er litt påvirket av
forsuring. Det ble også tatt vannprøver i to av innløpsbekkene som ble elektrofisket, også disse prøvene
indikerer at lokalitetene er noe påvirket av forsuring. Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at
selv i sure perioder vil andelen av skadelig aluminium ikke være så høy at det er noe problem for auren
(tabell 57.3). Målingen fra oktober 1994 og juli og august 1995 viste pH på henholdsvis 5,93, 5,67 og
6,05 (Kålås & Johnsen 1995; Johnsen m.fl. 1996h) i mai 1996 var pH 5,64 (Hellen m.fl. 1996). Ingen av
disse målingene indikerer at de vannkjemiske forholdene normalt bør være noe problem for auren i
Skreiavatnet.
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TABELL 57.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Skreiavatnet. Prøven fra 22. august 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
.mS/m

TOC
mg/l

18.10.94 5,93
31.07.95 8 5,67 0,12
06.08.95 6,05
22.05.96 10 5,64 0,32 35 15 20

Utløp 22.08.97 <5 5,87 0,18 0,051 6 <10 <10 0-9 0,67 1,1
Innløp (1) 22.08.97 <5 5,58
Innløp (3) 22.08.97 <5 5,66

Dyreplankton
Dyreplanktonet var nokså variert, med forekomst av en del arter vannlopper som lever langs bunn eller
langs land (tabell 57.4). Dominerende arter var hoppekrepsen Cyclops scutifer sammen med vannloppene
Bosmina longispina og Daphnia cf. longispina. Daphnia cf. longispina var store, med lengder opp til 2,2
mm (figur 57.5), og 20% av individene var melanistiske. Dette indikerer at det er relativt lavt beitetrykk,
og sammensetningen av dyreplanktonet viser at vannkvaliteten ikke er meget sur.

TABELL 57.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Skreiavatnet 19. august
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Acroperus harpae 170 6 0,3

Bosmina longispina 11890 440 18,7
Daphnia cf. longispina 6794 252 10,7
Holopedium gibberum 849 31 1,3
Polyphemus pediculus 340 13 0,5

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 43482 1610 68,4
Cyclopoide nauplier 35669 1321

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 108705 4026
Kellicottia longispina 91720 3397
Keratella cochlearis 24968 925
Keratella hiemalis 6454 239

Totalt 331040 12261 100,0
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FIGUR 57.5. Lengdefordeling av vannlopper som ble innsamlet i Skreiavatnet 3. september 1997.

VURDERING

Innsjøen har en middels tett bestand av aure. Fiskens kondisjon er god, og fisken har normalt bra årlig
tilvekst. I 1996 hadde en del eldre aurer svært god vekst. Alle årsklassene fra 1991 til 1997 er
representert. Det ser ut til å være bra reproduksjon til innsjøen i 1997, iallfall høyere enn det som var
tilfellet i 1995. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i innsjøen ser det ikke ut til at auren i
innsjøen har noe alvorlig forsuringsproblem. Det kan ikke utelukkes at vannkvaliteten i spesielle år kan
påvirke bestanden, men kalking ser ikke ut til å være nødvendig.
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58 NEDRE HORGAVATNET I VOSS

INNSJØEN

Nedre Horgavatnet (LN 567 335, 1316-3), ligger i Teigdalsvassdraget (062.BE) sentralt i Voss kommune
i Horgadalen. Innsjøen ligger 1136 moh. og arealet er 5 ha. Største målte dyp er 6,5 meter og middeldypet
er ca 2 meter (tabell 58.1). Det er en innløpsbekk som kommer fra Øvre Horgavatnet, utløpsbekken renner
ned i Vidvangevatnet. Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at innsjøen har en god og
uendret aurebestand (Johnsen m.fl. 1996h).

TABELL 58.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Nedre Horgavatnet. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,05 2,06 0,10 90

FIGUR 58.1. Dybdekart
for Nedre Horgavatnet i
V o s s .  I n n  o g  -
utløpsbekkene som ble
elektrofisket er angitt med
nummererte sirkler.
Stedene der det ble satt
garn er avmerket med
nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 1.-2. september 1997 med seks enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-5
meter og en bunngarnslenke bestående av to garn i dybdeintervallet 0-5 meter (figur 58.1). Hele
innløpsbekken og store deler av utløpsbekken ble elektrofisket. Det ble tatt en vannprøve i innsjøen og
en i innløpsbekken. Over innsjøens dypeste punkt ble det ble tatt 2 trekk med planktonhåv fra 6 meters
dyp. Det var skyet, regnbyger og noe vind under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Bjart Are
Hellen og Tore Wiers.

RESULTATER

Garnfiske

Det ble totalt fanget tre aure i innsjøen. Fiskene var henholdsvis 22,4, 23,7 og 41,8 cm og veide 132, 165
og 750 gram. Den største auren var 12 år, mens de to andre var 5 år. De to minste fiskene er helt sikkert
settefisk, også den største auren så ut til å være utsatt. Siktedypet var større enn innsjøens største dyp (6,5
meter) og overflatetemperaturen var 11 /C ved prøvefisket. 

Elektrofiske
Hele innløpsbekken (1) (LN 568 337) ble elektrofisket og det ble det fanget en fisk på 26,9 cm, denne
hadde sluppet seg ned fra Horgavatnet, og var settefisk, det ble i tillegg observert en annen fisk. Det var
normal vannføring og middels strøm i elven under elektrofisket. Temperaturen i elven var 9 /C. Det var
områder med egnet gytesubstrat i partiet ned mot innsjøen, men området er grunt og er utsatt for
tørrlegging og frysing. Det er vandringshinder mellom Nedre Horgavatnet og Horgavatnet. bekken ble
elektrofisket 1996 uten at det ble fanget eller observert fisk (pers. med. Tore Henrik Øye).

Store deler av utløpsbekken (2) (LN 566 335) ned mot Vidvangevatnet ble elektrofisket uten at det ble
fanget eller observert fisk. Vanntemperaturen i elven var 11 /C, vannføringen var normal med rolig strøm
under elektrofisket. Bunnsubstratet bestod av grus og småstein med noe begroing helt øverst mot
innsjøen, ellers var substratet sterilt, det var store områder med velegnet gytesubstrat, men elven er stort
sett vid og grunn og tørrlegges/fryser lett. Øvre del av utløpsbekken ble elektrofisket 1996 uten at det ble
fanget eller observert fisk (pers. med. Tore Henrik Øye)
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Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innløpet og en i utløpet 2. september 1997, analysene indikerer at auren i
innsjøen ikke er direkte truet av forsuring. Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv i sure
perioder vil andelen av skadelig aluminium ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 58.2).

TABELL 58.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Nedre Horgavatnet. Prøvene er analysert ved
Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Kondukti
v.mS/m

TOC
mg/l

Utløp 02.09.97 <5 5,97 0,28 0,034 <5 <10 <10 0-9 0,57 1,01
Innløp (1) 02.09.97 <5 5,89 <5
Dyreplankton
Dyreplanktonet var fåtallig og i lav tetthet i denne innsjøen. Systemet var fullstendig dominert av
hoppekrepsen Cyclops scutifer (tabell 58.3). Fravær av Daphnia sp. kan skyldes at innsjøen periodevis
er sur.

TABELL 58.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Nedre Horgavatnet 1.
september 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 28 5 1,8

Chydorus sphaericus 50 8 3,1
Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 1507 251 94,2

Harpacticoida 14 2 0,9
Cyclopoide copepoditter 35 6
Cyclopoide nauplier 1607 268

Hjuldyr (Rotifera) Kellicottia longispina 64 11
Keratella cochlearis 35 6
Keratella hiemalis 21 4

Totalt 3362 560 100,0

VURDERING

Innsjøen har en tynn bestand av utsatt aure. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i Nedre
Horgavatnet og i det ovenforliggende Horgavatnet (Hellen m.fl. 1998), ser det ut til at innsjøen er påvirket
av forsuring, men ikke så alvorlig at dette normalt vil føre til rekrutteringssvikt. Innsjøen ligger svært høyt
til fjells, og manglende rekruttering kan skyldes tørrlegging og frost på gyteområdene, men det kan ikke
utelukkes at spesielt sure episoder kan slå ut egg eller yngel på elven.
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59 VIDVANGEVATNET I VOSS

INNSJØEN

Vidvangevatnet (LN 556 326, 1316-3) ligger i Teigdalsvassdraget (062.BE) i Voss kommune, 1131 moh..
Innsjøen har et areal på 10 ha. Det er en innløpsbekk og en utløpsbekk som renner ned i Øvre
Kvanngrøvatnet. Største målte dyp er 12,5 meter og middeldypet er ca 4 meter (tabell 59.1). 

TABELL 59.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Vidvangevatnet. Areal og nedslagsfelt
er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,10 3,70 0,36 90

FIGUR 59.1. Dybdekart for Vidvangevatnet i Voss. Inn- og utløpsbekkene som ble elektrofisket er angitt
med nummererte sirkler. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 1.-2. september 1997 med seks enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-8
meter og en bunngarnslenke bestående av to garn i dybdeintervallet 0-11 meter (figur 59.1).
Innløpsbekken fra Nedre Horgavatnet ble elektrofisket og i utløpsbekken ble et areal på  300 m2

elektrofisket. Det ble tatt en vannprøve og 2 håvtrekk med planktonhåv fra 12 meters dyp. Det var skyet,
regnbyger og noe vind under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Bjart Are Hellen og Tore
Wiers.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble ikke fanget fisk i innsjøen. Siktedypet var større enn innsjøens største dyp (12,5 m) og
overflatetemperaturen i innsjøen var 11 /C ved prøvefisket.

Elektrofiske
Innløpsbekk (1) (LN 565 329) ble elektrofisket i store partier mellom Nedre Horgavatnet og
Vidvangevatnet uten at det ble fanget eller observert fisk. Vanntemperaturen i elven var 11 /C,
vannføringen var normal med rolig strøm under elektrofisket. Bunnsubstratet bestod av grus og småstein
med noe begroing helt øverst mot innsjøen, ellers var substratet sterilt. Det var store områder med
velegnet gytesubstrat, men elven er stort sett vid og grunn og tørrlegges/fryser lett.

I utløpselven (2) (LN 558 331) ned mot Øvre Kvanngrøvatnet ble et område på 300 m² elektrofisket uten
at det ble fanget eller observert fisk. Vanntemperaturen i elven var 10 /C, vannføringen var normal med
moderat strøm under elektrofisket. Bunnsubstratet bestod av grus og småstein uten begroing, det var store
områder med velegnet gytesubstrat, men elven er vid og grunn og tørrlegges/fryser lett. 

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 2. september 1997. pH var da 5,9. Innholdet av total aluminium er
lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig aluminium ikke være så høy at det er noe
problem for auren (tabell 59.2). Vannkvalitetsmålinger fra innsjøer lenger oppe i vassdraget (Hellen m.fl.
1998) viser at det tidvis kan være lavere pH i vannet.

TABELL 59.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Vidvangevatnet, prøven er analysert ved Chemlab
Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Kondukti
v.mS/m

TOC
mg/l

Utløp 02.09.97 <5 5,9 <0,1 0,262 14 <10 <10 0-9 0,72 1,82
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Dyreplankton
Dyreplanktonet var i lave tettheter og var artsfattig i denne innsjøen. Systemet var fullstendig dominert
av hoppekrepsen Cyclops scutifer (tabell 58.3). Fravær av Daphnia sp. kan skyldes at innsjøen periodevis
er sur.

TABELL 59.3. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Vidvangevatnet 1.
september 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 7 1 0,8

Chydorus sphaericus 7 1 0,8
Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 892 74 96,9

Diacyclops nanus 7 1 0,8
Harpacticoida 7 1 0,8
Cyclopoide copepoditter 78 6
Cyclopoide nauplier 1911 159

Hjuldyr (Rotifera) Kellicottia longispina 57 5
Keratella cochlearis 7 1
Keratella hiemalis 14 1

Totalt 2987 249 100,0

VURDERING

Innsjøen er sannsynligvis fisketom. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i Vidvangevatnet og
i de ovenforliggende innsjøene (denne rapporten og Hellen m.fl. 1998), ser det ut til innsjøen er påvirket
av forsuring, men ikke så alvorlig at dette normalt vil føre til rekrutteringsvikt for auren. Innsjøen ligger
svært høyt til fjells, og manglende rekruttering kan skyldes tørrlegging og frost på gyteområdene, men
det kan ikke utelukkes at spesielt sure episoder kan slå ut egg eller yngel på elven.
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60 ØVRE KVANNGRØVATNET I VOSS

INNSJØEN

Øvre Kvanngrøvatnet (LN 546 338, 1316-3), ligger i Voss kommune, 1056 moh. Innsjøen har et areal
på 21 ha. Største målte dyp er 38 meter og middeldypet er 14,5 meter (tabell 60.1). Det er tre
innløpsbekker, den ene fra Vidvangevatnet, utløpsbekken renner ned i Nedre Kvanngrøvatnet. Det er ved
spørreundersøkelse, utført i 1995, opplyst at innsjøen har en god og uendret aurebestand (Johnsen m.fl.
1996h). Det er blitt satt ut aure i innsjøen. I 1992, 1996 og 1997 ble det satt ut henholdsvis 200, 250 og
400 settefisk fra Voss klekkeri.

TABELL 60.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Øvre Kvanngrøvatnet. Areal og
nedslagsfelt er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er
anslått fra de foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs
avrenningskart (NVE 1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,21 14,47 3,05 90

FIGUR 60.1. Dybdekart for
Øvre Kvanngrøvatnet i
Voss. Innløpsbekkene som
ble elektrofisket er angitt
med nummererte sirkler.
Stedene der det ble satt garn
e r  a v m e r k e t  m e d
nummererte firkanter. 
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 2.-3. september 1997 med sju enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-13
meter, en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-30 meter og et flytegarn i
dybdeintervallet 0-6 meter (figur 60.1). To av innløpsbekkene ble elektrofisket, og det ble tatt en
vannprøve i utløpet. Det ble tatt 2 håvtrekk med planktonhåv fra 14 meters dyp. Det var skyet, regnbyger
og noe vind under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Bjart Are Hellen og Tore Wiers.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 17 aure. Fisken varierte i lengde fra 9,8 til 38,5 cm, med en
gjennomsnittslengde på 25,9 (±6,9) cm. Vekten varierte fra 9 til 744 gram, snittvekten var 237 (±169)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 1,11 (±0,08). Tre garn var fisketomme,
i de andre bunngarnene varierte fangsten mellom 1 og 7 fisk. Gjennomsnittlig fangst per garnnatt var 1,7.
I flytegarnet ble det ikke fanget fisk. Siktedypet var 13,5 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var
9 /C ved prøvefisket.

Henholdsvis 59 % av aurene hadde rød kjøttfarge og 18 % hadde lyserød kjøttfarge. Alle aurene med rød
kjøttfarge var over 24 cm. Av hannene var 71 % kjønnsmodnet som femåringer, mens for hunnene var
14 % kjønnsmodnet ved samme alder. 

To av aurene var to år, 14 var fem år og en var 12 år gammel (figur 60.2 og figur 60.3). Alle aurene var
utsatt. Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser viser at fisken etter første
vekstsesong var gjennomsnittlig 8,7 cm, dette tilsvarer lengden ved utsetting i innsjøen. De tre påfølgende
årene er tilveksten mellom tre og fire cm. I femte vekstsesongen var tilveksten hele 6,4 cm. Den store
tilveksten i femte vekstsesong skjedde i 1996 for de fiskene som det er tilbakeregnet vekst for. Den høye
maksimalstørrelsen på fisken i innsjøen og ingen tegn til vekststagnasjon, tyder på at bestanden er fåtallig.

FIGUR 60.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.
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Aldersfordelingen for auren i Øvre Kvanngrøvatnet viser at fisken i innsjøen er klekt  (satt ut) i 1985,
1992 og i 1996 (figur 60.3). Det ble fanget relativt mange av aurene fra utsettingen  i 1992, mens
gjennfangsten av aure satt ut i 1996 og 1997 var lav. Dette viser at fangbarheten ved prøvefisket i
september 1997 var størst for de største og eldste aurene.

FIGUR 60.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Øvre
Kvanngrøvatnet, 3. september 1997.

 TABELL 60.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Øvre Kvanngrøvatnet i Voss 3. september 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt0+(1) 1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 11+(12)

Antall 0 2 0 0 0 14 0 1 17
Lengde ± s.d. 114±23 270±35 358 259±69
Min.- maks. 98-130 198-327 98-358

Elektrofiske
Innløpsbekken (1) (LN 553 333) som kommer fra Vidvangevatnet, renner i foss ned mot Øvre
Kvanngrøvatnet. Helt nederst mot innsjøen er det imidlertid et lite flatt parti. Bunnsubstratet er en
blanding av grus, småstein og større stein, elvebunnen er relativt steril. Elven er ca 4 meter bred og 15
meter lang, og fra 15 til 50 cm dyp. Det var normal vannføring og middels sterk strøm ved elektrofisket.
Gyteforholdene er dårlige i elven, og totalt er et område på 3-4 m² tilgjengelig som gyteareal. Totalt ble
et areal på ca 50 m² elektrofisket. Det ble fanget tre aure helt øverst i elven i en kulp under fossen. Aurene
var 8,0 - 9,5 og 10,3 cm, sannsynligvis er dette fisk satt ut i innsjøen i 1996 eller 1997. Vanntemperaturen
var 10 /C.

I innløpselven (2) (LN 553 334) fra øst, ble et område på 50 m² elektrofisket, uten at det ble fanget fisk.
Bunnsubstratet er dominert av grus og småstein, men det er liten vannføring i elven og egg som eventuelt
gytes i bekken vil antakelig tørrlegges/fryse i løpet av vinteren.

Den tredje innløpselven og utløpselven har ikke gytemuligheter og ble ikke elektrofisket.
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Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 3. september 1997, analysene viser at innsjøen er påvirket av
forsuring. Innholdet av total aluminium er imidlertid svært lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil
andelen av skadelig aluminium ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 60.3).

TABELL 60.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Øvre Kvanngrøvatnet. Prøven fra 5. september 1997
er analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduk
tiv.mS/

m

TOC
mg/l

Utløp 03.09.97 <5 5,31 0,33 <0,005 <5 <10 <10 0-9 0,71 1,82

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppen Daphnia cf. longispina (tabell 60.4). Disse var melanistiske
og store, med lengder på opp til 2,7 mm (figur 60.4), og den minste eggbærende hunn var over 2,15 mm.
Alt dette indikerer at beitepresset fra fisk er svært lavt, og at vannkvaliteten ikke er meget sur. 

TABELL 60.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Øvre Kvanngrøvatnet
2. september 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Chydorus sp. 7 1 0,2

Daphnia cf. longispina 2541 181 66,7
Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 1260 90 33,1

Cyclopoide nauplier 2512 179
Hjuldyr (Rotifera) Kellicottia longispina 177 13

Keratella hiemalis 184 13
Polyarthra sp. 42 3
Synchaeta sp 35 3

Totalt 6759 483 100,0

FIGUR 60.4. Lengdefordeling av vannloppene som
ble innsamlet i Øvre Kvanngrøvatnet 2. september
1997.
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VURDERING

Innsjøen har en tynn bestand av utsatt aure. Fiskens kondisjon er god. Den årlige tilveksten er lav, men
normal for innsjøer i høyereliggende strøk, med unntak av 1996-sesongen, da tilveksten var svært høy.
Årsklassene utsatt i 1985, 1992 og i 1996 ble fanget, men ingen fra utsettingen i 1997. Gyteforholdene
i innsjøen er dårlig og det ser ikke ut til å være naturlig reproduksjon av aure. Ut fra de
vannkvalitetsmålingen som er utført, ser det ut til at innsjøen er noe påvirket av forsuring.
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61 NEDRE KVANNGRØVATNET I VOSS

INNSJØEN

Nedre Kvanngrøvatnet (LN 545 348, 1316-3) ligger i Teigdalsvassdraget (062.BE) sentralt i Voss
kommune, 1032 moh.. Innsjøen har et areal på 7 ha. Det er to innløpsbekker i sør, den ene fra Øvre
Kvanngrøvatnet. Utløpsbekken renner ned i Store Piksvatnet. Største målte dyp i innsjøen er 10,5 meter
og middeldypet er ca 4 meter (tabell 61.1). Det er satt ut aure i innsjøen. I 1992, 1996 og 1997 ble det satt
ut settefisk fra Voss klekkeri.

TABELL 61.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Nedre Kvanngrøvatnet. Areal og
nedslagsfelt er hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er
anslått fra de foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs
avrenningskart (NVE 1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,07 4,43 0,32 90

FIGUR 61.1. Dybdekart for Nedre 
Kvanngrøvatnet i Voss. Området 
i innløpsbekken som ble elektrofisket 
er angitt med nummerert sirkel. 
Stedene der det ble satt garn 
er avmerket med nummererte firkanter. 
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 2.-3. september 1997 med fem enkle bunngarn i dybdeintervallet 0-9 meter og en
bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-10 meter (figur 61.1). I innløpsbekken ble et
areal på 10 m2 elektrofisket. Det ble tatt en vannprøve og 2 trekk med planktonhåv fra 9 meters dyp. Det
var skyet, regnbyger og noe vind under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Bjart Are Hellen og
Tore Wiers.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 7 aure. Fisken varierte i lengde fra 22,3 til 35,6 cm, med en
gjennomsnittslengde på 27,9 (±4,5) cm. Vekten varierte fra 124 til 485 gram, snittvekten var 264 (±136)
gram og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,13 (±0,06). Tre garn var fisketomme, i de andre
bunngarnene varierte fangsten mellom 1 og 2 fisk og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 0,9.
Siktedypet var større enn innsjøens største dyp (<10,5 meter) og overflatetemperaturen var 9 /C ved
prøvefisket.

Seks av aurene var fem år, mens den største fisken var 12 år gammel (figur 61.2 og figur 61.3 ). alle
fiskene er utsatt. Den største auren hadde rød kjøttfarge, mens resten var lyserøde i kjøttet. Av de seks
aurene som var fem år var 50 % av hannene kjønnsmodne, mens ingen av hunnene var kjønnsmodne. 

Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser viser at fisken etter første
vekstsesong var gjennomsnittlig 8,8 cm, dette er omtrent lengden ved utsetting i innsjøen. De tre
påfølgende årene er tilveksten mellom 3 og 3,5 cm. I femte vekstsesongen var tilveksten hele 6,3 cm og
den høye tilveksten i femte vekstsesong skjedde i 1996 for de fiskene som det er tilbakeregnet vekst
for.Fravær av vekststagnasjon tyder på at bestanden ikke er overtallig.

FIGUR 61.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Nedre Kvanngrøvatnet viser at fisken i innsjøen er klekt (satt ut) i 1985 og
i  1992 (figur 61.3).
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FIGUR 61.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Nedre
Kvanngrøvatnet, 3. september 1997.

TABELL 61.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Nedre Kvanngrøvatnet i Voss 3. september 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8) 8+(9) 9+(10) 10+(11) 11+(12) 12+(13)

Antall 6 1 7
Lengde ± s.d. 267±36 346 279±45
Min.- maks. 223-318 223-346

Elektrofiske
Et område på 5 m² var tilgjengelig som oppvekstområde i innløpsbekk (1) (LN 546 548). Dette området
ble elektrofisket 2. september 1997 uten at det ble fanget eller observert fisk. Bunnsubstratet er dominert
av stor stein, men med noe mindre stein innimellom. Det var normal vannføring og middels strøm ved
elektrofisket. Gyteforholdene ble karakterisert som svært dårlige. Vanntemperaturen var 10 /C.

Det er ikke gytemuligheter i andre ut- eller innløpsbekker.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 3. september 1997, analysene indikerer at innsjøen er litt påvirket av
forsuring. Innholdet av total aluminium er lavt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig
aluminium ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 61.3). Målingen fra oktober 1994 og
august 1995 viste pH på henholdsvis 5,90 og 6,2 (Johnsen 1996h), noe som indikerer at det ikke ser ut
til å være noe problem for auren i innsjøen, med tanke på forsuring.
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TABELL 61.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Nedre Kvanngrøvatnet. Prøven fra 3. september 1997
er analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduk
tiv.mS/

m

TOC
mg/l

20.10.94 5,90
14.08.95 6,29

Utløp 03.09.97 <5 5,82 0,28 0,33 <5 <10 <10 0-9 0,57 1,01

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppen Daphnia cf. longispina og hoppekrepsen Cyclops scutifer
(tabell 61.4). Daphnia cf. longispina var store og melanistiske med lengder på opp til 2,4 mm (figur 61.4),
og den minste eggbærende hunnen var 2,2 mm. Dominans av store Daphnia cf. longispina indikerer at
innsjøen har et svært lavt beitetrykk fra fisk og dermed en fåtallig fiskebestand, og at vannkvaliteten ikke
er meget sur. 

TABELL 61.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Nedre Kvanngrøvatnet
5. september 1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Bosmina sp. 7 1 2,6

Daphnia cf. longispina 142 16 51,3
Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 127 14 46,2

Cyclopoide copepoditter 28 3
Cyclopoide nauplier 290 32

Hjuldyr (Rotifera) Kellicottia longispina 35 4
Keratella cochlearis 14 2
Keratella hiemalis 57 6
Polyarthra sp. 21 2
Synchaeta sp 50 6

Annet midd 7 1
Totalt 778 86 100,0



295

0,5 1 1,5 2 2,5 3

Lengde (mm)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Fr
ek

ve
ns

 (%
)

n=19Daphnia longispina

FIGUR 61.4. Lengdefordeling av vannloppene som
ble innsamlet i Nedre Kvanngrøvatnet 3. september
1997.

VURDERING

Innsjøen har en tynn bestand av utsatt aure. Fiskens kondisjon er god. Den årlige tilveksten er lav, men
normal for innsjøer i høyereliggende strøk, unntaket er 1996 da tilveksten var svært god. Årsklassene
utsatt i 1985 og 1992 ble fanget, fisken fra 1985 er trolig satt ut i Øvre Kvanngrøvatent, og har sluppet
seg ned til Nedre Kvanngrøvatnet. Gyteforholdene er dårlige og det ser ikke ut til å være naturlig
reproduksjon. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført i innsjøen ser det ut til at innsjøen er litt
påvirket av forsuring, men dette utgjør trolig ingen trussel mot aurebestanden.
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62 KJEATJØRNI I VOSS

INNSJØEN

Kjeatjørni (LN 690 163, 1316-2) ligger i Granvinvassdraget (052.1C) sør-øst i Voss kommune, 550 moh.
Innsjøen har et areal på 6 ha. Det er en innløpsbekk fra Oksauga i sør, denne bekken er egentlig bare et
myrsig. Utløpsbekken i nord renner ned i Movatnet i Granvinvassdraget. Største målte dyp er 15 meter
og middeldypet er  4,5 meter (tabell 62.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1989, opplyst at
innsjøen har en tynn og redusert aurebestand (Johnsen m.fl. 1996h). Innsjøen er blitt kalket siden 1993,
og høsten 1997 ble det spredt 5 tonn kalk i innsjøen. Det skal legges ut 1,5 tonn kalksteinsgrus i utløpet
i løpet av 1998.Det er ved flere anledninger satt ut fisk i innsjøen. I 1992 ble det satt ut 200 settefisk,
produsert av klekkeriet på Voss. I 1995 ble det og overført ca 250 villfisk fra Grønlivatnet (LN 679 166),
det ble fortrinnsvis overført voksen fisk, men også noen ungfisk. Tilsvarende fiskeoverføringer fra
Grønlivatnet har det vært flere av de siste årene.

TABELL 62.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Kjeatjørni. Areal og nedslagsfelt er hentet
fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de foretatte
oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE 1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,06 4,53 0,26

FIGUR 62.1. Dybdekart for
Kjeatjørni i Voss. Inn- og
utløpsbekkene som ble
elektrofisket er angitt med
nummererte sirkler, og
vandringshinder er avmerket.
Stedene der det ble satt garn er
avmerket med nummererte
firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 9.-10. september 1997 med 5 enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-10
meter og en bunngarnslenke bestående av 3 garn i dybdeintervallet 0-15 meter (figur 62.1).
Innløpsbekken fra Oksauga og utløpsbekken ovenfor og nedenfor vandringshinderet ble elektrofisket, og
det ble tatt en vannprøve i utløpet og i innløpet. Det ble tatt ett håvtrekk med planktonhåv fra 5 meters
dyp. Garnfiske ble utført av Geir Ove Henden og Oddvar Drevsjø, mens Tore Henrik Øye utførte
elektrofiske 24. august 1997.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 17 aure. Fisken varierte i lengde fra 21,5 til 31,1 cm, med en
gjennomsnittslengde på 25,5 (±2,8) cm. Vekten varierte fra 115 til 339 gram, snittvekten var 180 (±59)
gram og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,06 (±0,09). Fire garn var fisketomme, i de andre
bunngarnene varierte fangsten mellom 2 og 10 fisk og den gjennomsnittlige fangst per garnnatt var 2,1.
Siktedypet var 2,3 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 12 /C ved prøvefisket.

Ingen av aurene hadde rød kjøttfarge, mens 17 % (3 fisk) hadde lyserød kjøttfarge. Gjennomsnittlig alder
ved kjønnsmodning var 4 år for både hunn og hannauren i Kjeatjørni. 

En av aurene var tre år, de andre var fire, fem og seks år gamle (figur 62.2 og figur 62.3 ). Både otolittene
og skjellene var vanskelig å lese slik at det kan være noe usikkerhet om alderssammensetningen. En del
av otolittene så ut til å komme fra fisk som var utsatt, det var også bemerket at noen av fiskene hadde ytre
tegn som tydet på dette. Veksthastigheten, som er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at
fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig 4,8 cm, deretter er tilveksten rundt 5 cm per år i tre
år, for deretter å stagnere. Vekstkurven kan være noe påvirket av blandingen av vill og utsatt fisk, spesielt
er det verdt å merke seg at femåringene i gjennomsnitt var større enn seksåringene. Trolig var en del av
femåringene utsatt som nokså stor yngel.

FIGUR 62.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Kjeatjørni viser at det fisk i innsjøen som er klekt i 1991, 1992, 1993 og
1994 (figur 62.3). 
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FIGUR 62.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Kjeatjørni, 10.
september 1997.

TABELL 62.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Kjeatjørni i Voss 10. september 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8)

Antall 0 1 5 4 6 0 17
Lengde ± s.d. 215 250±12 284±32 249±25 250±28
Min.- maks. 215 229-261 250-311 221-283 215-311

Elektrofiske
I utløpsbekken (1) (LN 690 164) er bunnsubstratet variert og veksler mellom, sand, grus og stein, på noen
områder er elvebunnen dekt av mudder. Elven er ca 3-5 meter bred og fra 15 til 50 cm dyp. Det var
normal vannføring og moderat strøm ved elektrofisket. Gyteforholdene ble karakterisert som brukbare.
Totalt ble et areal på ca 100 m² elektrofisket ovenfor vandringshinderet, mens 30 m² ble elektrofisket
nedenfor vandringshinderet. Det ble totalt fanget 19 aure ovenfor vandringshinderet og 29 nedenfor.
Nedenfor ble det antakelig bare fanget årsyngel, mens det trolig også var en ettåring i fangsten ovenfor
vandringshinderet (figur 62.4). Vanntemperaturen var 15 /C og det var oppholdsvær ved gjennomføringen
av elektrofisket.

FIGUR 62.4. Lengdefordeling for aurene som ble fanget ved elektrofiske i utløpsbekken, ovenfor (venstre)
og nedenfor (høyre) vandringshinderet, fra Kjeatjørni 24. august 1997.
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Innløpsbekken (LN 689 158) er ikke egnet som gyteområde, denne elven er bare å regne som et myrsig
uten gytemuligheter. Det ble som forventet ikke fanget eller observert fisk ved elektrofiske.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innløpet og en i utløpet av innsjøen 10. september 1997, analysene viser at det
er god pH i utløpet, mens vannkvaliteten med tanke på forsuring i innløpet er dårligere. Tidligere
vannprøver som er tatt i innsjøen (tabell 62.3) har vist at innholdet av labil aluminium har vært lavt (Kålås
& Johnsen 1995; Hellen m.fl. 1996; Johnsen 1997; 1998).

TABELL 62.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Kjeatjørni. Prøven fra 5. september 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
.mS/m

TOC
mg/l

Utløp 08.06.95 49 5,68 0,92
Utløp 15.05.96 48 5,61 0,72 45 45 0
Utløp 13.11.96 78 6,43 3,65 0,125 40 36 4
Utløp 06.05.97 38 5,75 0,48 0,400 60 56 4
Utløp 10.09.97 56 6,16 1,56 0,049 111 58 18 40 1,52 7,08
Innløp 10.09.97 95 5,24 171
Utløp 04.11.97 99 6,62 5,57 0,200 180 33 28 5
Utløp 15.05.98 62 6,64 3,53 0,128 166 37 37 0

Dyreplankton
Dyreplanktonet var fullstendig dominert av hoppekrepsen Cyclops scutifer og vannloppen Holopedium
gibberum (tabell 62.4). Forekomst av Daphnia longispina med lengder på opp til 1,6 mm, indikerer at
beitetrykket er relativt lavt, og at vannkvaliteten ikke er meget sur. 

FIGUR 62.5. Lengdefordeling av vannloppene som ble innsamlet i Kjeatjørni 3. september 1997.
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TABELL 62.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Kjeatjørni 10 . september
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som kan bli spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosen
t

Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 934 187 6,4
Diaphanosoma brachyurum 71 14 0,5
Daphnia longispina 14 3 0,1
Holopedium gibberum 1642 328 11,3

Hoppekreps (Copepoda) Cyclops scutifer 11890 2378 81,7
Cyclopoide nauplier 2123 425

Hjuldyr (Rotifera) Cephalodella sp. 14 3
Kellicottia longispina 198 40
Keratella cochlearis 42 8
Keratella hiemalis 396 79
Polyarthra sp. 467 93

Annet midd 14 3
Totalt 17806 3561 100,0

VURDERING

Innsjøen har en tynn bestand av aure. Fiskens kondisjon er normal, mens den årlige tilveksten er bra.
Årsklassene fra 1991, 1992, 1993, 1994 og 1997 er representert, mens fisk fra 1995 og 1996 ikke ble
fanget. det er likevel mulig at noen av fiskene fanget på utløpsbekken er klekt i 1996. Det ser ut til å være
god reproduksjon til innsjøen i 1997. Ut fra de vannkvalitetsmålingene som er utført ser det ut til at
vannkjemien etter kalking er tilfredsstillende for aure, dette inntrykket bekreftes av sammensetningen av
dyreplanktonsamfunnet.
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63 AUKLANDSVATNET I ØLEN

INNSJØEN

Auklandsvatnet (LM 222 092, 1214-2) ligger Rødneelvvassdraget (038.3Z) sør-øst i Ølen kommune, 369
moh.. Innsjøen har et areal på 12 ha. Det er en innløpsbekk fra Svartafjellet, utløpsbekken renner ned i
Fjellstøbekken i Vindafjord kommune i Rogaland. Største målte dyp er 8,2 meter og middeldypet er 3
meter (tabell 63.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i 1995, opplyst at innsjøen har en god og økende
aurebestand (Bjørklund m.fl. 1996c) og at det er relativt mye sportsfiske i innsjøen. Innsjøen er kalket,
og i 1997 ble det spredt 3 tonn kalk i innsjøen og lagt ut 0,75 tonn kalkgrus.

TABELL 63.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Auklandsvatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,12 3,09 0,36 1,3 2,05 5,7

FIGUR 63.1. Dybdekart for Auklandsvatnet i Ølen. Inn- og utløpsbekkene som ble elektrofisket er angitt
med nummererte sirkler. Stedene der det ble satt garn er avmerket med nummererte firkanter.
METODER
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Innsjøen ble garnfisket 27.-28. juni 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-6 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-8 meter (figur 63.1). Innløpsbekken og
utløpsbekken ble elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i hver av disse. Det ble tatt ett håvtrekk med
planktonhåv fra 7,7 meters dyp. Det var sol og fint vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført
av Jan - Per Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 29 aure. Fisken varierte i lengde fra 19,9 til 36,2 cm, med en
gjennomsnittslengde på 29,2 (±4,9) cm. Vekten varierte fra 81 til 517 gram, snittvekten var 280 (±127)
gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for aurene i fangsten var 1,05 (±0,06). Fangsten i de enkle
bunngarnene variert mellom 2 og 6 fisk, i bunngarnslenken ble det fanget 5 aure og den gjennomsnittlige
fangst per garnnatt var 3. I flytegarnet ble det fanget 5 aure. Siktedypet var 5,3 meter og
overflatetemperaturen i innsjøen var 17 /C ved prøvefisket.

Henholdsvis 32 % og 54 % av aurene hadde rød eller lyserød kjøttfarge. Alle aurene med rød kjøttfarge
var over 21,8 cm. Aurene fanget i flytegarnet var rødeee eller lyserøde i kjøttet. Gjennomsnittlig alder ved
kjønnsmodning var 2 år for hannaurene og fire år for hunnene i Auklandsvatnet. Den minste auren som
var kjønnsmoden var en hann på 2 år og 19,9 cm.

En av aurene var to år, de andre var tre til seks år gamle (figur 63.2 og figur 63.3). Veksthastigheten, som
er tilbakeregnet på grunnlag av skjellanalyser, viser at fisken etter første vekstsesong var gjennomsnittlig
5,5 cm, i andre vekstsesongen var tilveksten 5,3 cm, for deretter å øke til henholdsvis 8,7 og 7,2 cm i
tredje og fjerde vekstsesong. I femte vekstsesong var tilveksten 4,0 cm. Den høye maksimalstørrelsen på
fisken og den relativt beskjedne vekststagnasjonen tyder på at bestanden ikke er overtallig.

FIGUR 63.2. Tilbakeregnet
gjennomsnittslengde ved avsluttet
vekstsesong. Antall fisk som utgjør
beregningsgrunnlaget er markert
over linjen.

Aldersfordelingen for auren i Auklandsvatnet viser at fisken i innsjøen er klekt i perioden 1991 til 1996
(figur 63.3). Ca fjerdeparten av fisken som ble fanget hadde tegn på å være utsatt (forkortet gjellelokk
og brystfinner). Noen av aurene hadde svært god vekst som årsyngel og det er trolig at disse er utsatt. Det
er fra tidligere kjent at det har vært utsettinger i innsjøen. 
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FIGUR 63.3. Lengde- og aldersfordeling for aurene som ble fanget under garnfisket i Auklandsvatnet,
28 juni 1997. 

TABELL 63.2. Gjennomsnittlig lengde i mm ± standard avvik og lengdevariasjon for ulike aldersgrupper
av aure som ble fanget under garnfiske i Auklandsvatnet i Ølen 28. juni 1997.

ALDER (VEKSTSESONGER)
Totalt1+(2) 2+(3) 3+(4) 4+(5) 5+(6) 6+(7) 7+(8)

Antall 0 1 9 11 7 2 0 29
Lengde ± s.d. 199 244±22 308±38 331±17 329±13 292±49
Min.- maks. 219-279 228-358 308-362 320-338 199-362

Elektrofiske
I innløpsbekk (1) (LM 216 094) er bunnsubstratet bart eller begrodd med gress. Substratet veksler mellom
sand, grus, stein, jord og mudder. Ca 80 meter oppstrøms innsjøen er det anlagt gytebekk med sand og
grus, og her er det gode gyteforhold. Elven er ca 0,8-1,5 meter bred og fra 5 til 100 cm dyp. Det var lav
vannføring og liten strøm ved elektrofisket. Totalt ble et areal på ca 100 m² elektrofisket. Det ble totalt
fanget og observert mye 0+ (ca 150) og ettåringer (ca 70) på bekken, også noen støre aurer opp til 10,2
cm ble fanget. Vanntemperaturen var 17 /C.

I utløpsbekken (2) (LM 222 092) ble det registrert høye tettheter av aure, de minste var årsyngel, men
også en del fisk i størrelsesgruppen fra 12 til 18 cm ble fanget. Vanntemperaturen i elven var 17/C,
vannføringen var lav og det var lite strøm i elven under elektrofisket. Bunnsubstratet er begrodd med
mose alger og gress. Substratet veksler mellom sand, grus, stein og jord og mudder. Det er overhengende
torv langs bredden. Gyteforholdene er brukbare på et 20 m² stort område. Totalt ble et areal på 100 m²
elektrofisket.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 28. juni 1997, analysene indikerer at vannkvaliteten med hensyn på
forsuring er god. Det ble også tatt vannprøver i innløpsbekken, også her var pH god. Innholdet av total
aluminium i innsjøen er ikke høyt, dette betyr at selv i sure perioder vil andelen av skadelig aluminium
ikke være så høy at det er noe problem for auren (tabell 63.3). Målingen fra oktober 1994 hadde pH over
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7 (Bjørklund m.fl. 1996c) også mai 1995 og juni 1996 var pH god (Kålås & Johnsen 1995; Hellen m.fl.
1996), dette var også tilfelle i oktober 1997 og mai 1998 (Johnsen 1998). 

TABELL 63.3. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Auklandsvatnet. Prøvene fra 28. juni 1997 er
analysert ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalitet
mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

23.10.94 7,14 5,17
18.05.95 31 6,38 1,51
07.06.96 38 6,50 1,22 15 15 0

Utløp (2) 28.06.97 20 6,53 1,26 0,039 40 14 <10 5-14 3,21 3,48
Innløp (1) 28.06.97 43 6,11 77

22.10.97 49 6,08 1,68 0,047 66 21 16 5
19.05.98 26 6,12 0,46 0,036 85 15 13 2

Dyreplankton
Dyreplanktonet var dominert av vannloppene Daphnia cf. longispina og Holopedium gibberum (tabell
63.4). Daphnia cf. longispina var relativt store med lengder på opp til 2,1 mm, og forekomst av både
vannloppen Bythotrephes longimanus den store hoppekrepsen Heterocope saliens med lengder på
nærmere 3 mm (figur 63.4), indikerer at det er et lavt beitetrykk fra fisk, og at vannkvaliteten ikke er
meget sur. På den annen side lever hjuldyret Keratella serrulata vanligvis i sure innsjøer. 

TABELL 63.4. Tetthet av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Auklandsvatnet 27. juni
1997, og prosentvis fordeling av dyreplankton som normalt blir spist av aure.

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Prosent
Vannlopper (Cladocera) Alonella nana 14 2 0,2

Bythotrephes longimanus 14 2 0,2
Daphnia cf. longispina 4246 551 59,5
Holopedium gibberum 2718 353 38,1
Streblocerus serricaudatus 14 2 0,2

Hoppekreps (Copepoda) Heterocope saliens 127 17 1,8
Cyclopoide nauplier 15456 2007
Calanoide nauplier 170 22

Hjuldyr (Rotifera) Conochilus sp. 718471 93308
Kellicottia longispina 27176 3529
Keratella serrulata 170 22
Lecane sp. 170 22

Annet midd 14 2
Totalt 768761 99839 100
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FIGUR 63.4. Lengdefordeling av vannloppen Daphnia cf. longispina, og hoppekrepsen Heterocope
saliens ved prøvetaking i Auklandsvatnet 27. juni 1997.

VURDERING
Innsjøen har en middels tett bestand av aure. Fiskens kondisjon er normalt god, og den årlige tilveksten
er god. Alle årsklassene fra 1991 til 1997 er representert. Noen av fiskene i innsjøen er satt ut. Det ser ut
til å være god reproduksjon av aure i 1996 og 1997. Innsjøen ligger i et stabilt surt område (Bjørklund
m.fl. 1996c), men vannkvalitetsmålingene som er utført viser at kalkingen av innsjøen holder pH på et
høyt nivå, og auren lever i et miljø med god pH. Det var relativt lite eldre fisk i fangsten, dette kan ha
sammenheng med at de vannkjemiske forholdene har bedret seg, eller at uttaket av stor fisk i forbindelse
med fiske er høyt.
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64 BØRKJELIVATNET I ØLEN

INNSJØEN

Børkjelivatnet (LM 086 093, 1214-3) ligger i Vikelvvassdraget (041.22Z) i Ølen kommune, 490 moh.
Innsjøen har et areal på 3 ha. Det er ett myrsig inn i innsjøen i nordøst, og utløpsbekken renner ut i
nordvest og ned i Vikelva. Største målte dyp i innsjøen er 8,2 meter og middeldypet er 2,5 meter (tabell
64.1).

TABELL 64.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Børkjelivatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,03 2,48 0,08 0,5 0,71 12,5

FIGUR 64.1.  Dybdekart  for
Børkjelivatnet i Ølen. Området i
utløpsbekken som ble elektrofisket er
angitt med nummerert sirkel. Stedene
der det ble satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.

METODER
Innsjøen ble garnfisket 11.-12. juli 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-7 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-5 meter (figur 64.1). Utløpsbekken ble
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elektrofisket, og det ble tatt en vannprøve i denne. Det var fint vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene
ble utført av Jan - Per Madsen og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble ikke fanget fisk i innsjøen. Siktedypet var større enn størst dyp i innsjøen (8,2 m) og
overflatetemperaturen i innsjøen var 22 /C ved prøvefisket.

Elektrofiske
I utløpsbekken (1) (LM 086 093) består bunnsubstratet av mudder og det var begrodd med mose alger.
Det er overhengende torv langs bredden. Elven er ca 0,5 meter bred og opp til 10 cm dyp. Det var lav
vannføring og lite strøm i elven ved elektrofisket, vanntemperaturen var 23 /C. Det var ikke gyteforhold
i bekken. Totalt ble et areal på ca 10 m² elektrofisket uten at det ble fanget eller observert fisk.

Innløpsbekken (2) er et myrsig og har ikke gyte- eller oppvekstforhold for fisk.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 11. juli 1997, analysene viser at innsjøen er sur. Dette er i samsvar
med tidligere målinger utført i innsjøen (Bjørklund m.fl. 1996c; Hellen m.fl. 1996) tabell 64.2.
Vannkvaliteten er så dårlig at den i perioder vil skade eller slå ut ungfisk og rogn.

TABELL 64.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Børkjelivatnet. Prøven fra 11. juli 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalite
t

mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

23.10.94 5,04 3,62
28.03.95 5,09 2,46
07.06.96 26 5,00 0,40 <0,005 61 37 24

Utløp 11.07.97 7 5,25 0,34 <0,005 66 30 <10 21-30 4,1 2,32

Dyreplankton
Dyreplanktonprøven var blandet sammen med prøven fra Holmavatnet. Det ble funnet få arter og prøvene
var dominert av små Bosmina longispina. Fravær av Daphnia longispina kan indikere sure forhold.

VURDERING

Innsjøen er sannsynligvis fisketom, men det ble observert mye rumpetroll i innsjøen. Ut fra de
vannkvalitetsmålingene som er utført i Børkjelivatnet vil en aurebestand i innsjøen ha
forsuringsproblemer, men innsjøen har ingen gytemuligheter og en aurebestand kunne ikke overlevd selv
med god vannkvalitet. Skal det iverksettes tiltak må disse innebære utbedring av gyteforholdene.
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65 HOLMAVATNET I ØLEN

INNSJØEN

Holmavatnet (LM 087 087, 1214-3, vassdr. nr. 041.212) ligger i Ølen kommune, 490 moh. Innsjøen har
et areal på 3 ha. Innsjøen hadde ingen innløpsbekker og utløpsbekken er et myrsig. Største målte dyp i
innsjøen er 15 meter og middeldypet er ca 4 meter (tabell 65.1). Det er ved spørreundersøkelse, utført i
1995, opplyst at innsjøen har en tynn og redusert aurebestand (Bjørklund m.fl. 1996c) og at det foregår
noe sportsfiske i innsjøen.

TABELL 65.1. Hydrologiske og morfologiske forhold knyttet til Holmavatnet. Areal og nedslagsfelt er
hentet fra kartverkets M-711-serie i målestokk 1:50.000, volum og gjennomsnittsdyp er anslått fra de
foretatte oppmålingene presentert på dybdekartet. Avrenning er hentet fra NVEs avrenningskart (NVE
1987).

Areal
km2

Snittdyp
meter

Volum
mill. m3

Nedslagsfelt
km2

Avrenning
l / s / km2

Tilrenning
mill. m3/ år

Utskifting
x / år

0,03 3,86 0,12

FIGUR 65.1. Dybdekart for Holmavatnet i Ølen. Stedene der det ble satt garn er avmerket med
nummererte firkanter.
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METODER

Innsjøen ble garnfisket 11.-12. juli 1997 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-7 meter
og en bunngarnslenke bestående av tre garn i dybdeintervallet 0-15 meter (figur 65.1). Det ble tatt en
vannprøve i utløpet. Det var fint vær under prøvefisket. Feltundersøkelsene ble utført av Jan - Per Madsen
og Alfred Madsen.

RESULTATER

Garnfiske
Det ble ikke fanget fisk i innsjøen. Siktedypet var 6,1 meter og overflatetemperaturen i innsjøen var 22,5
/C ved prøvefisket.

Elektrofiske
Utløpsbekken er et myrsig og har ikke gyte- eller oppvekstforhold for aure. Bekken ble ikke elektrofisket.

Vannkvalitet
Det ble tatt en vannprøve i innsjøen 11. juli 1997, analysene viser at innsjøen er sur. Dette er i samsvar
med tidligere målinger utført i innsjøen (Bjørklund m.fl. 1996c; Hellen m.fl. 1996) tabell 65.2.
Vannkvaliteten er så dårlig at den i perioder med lav pH vil skade eller slå ut eventuell ungfisk og rogn.

TABELL 65.2. Analyseresultat fra vannprøver tatt i Holmavatnet. Prøven fra 11. juli 1997 er analysert
ved Chemlab Services as.

Sted Dato Farge
mgPt/l

Surhet
pH

Kalsium
mg Ca/l

Alkalite
t

mmol/l

Total
alum.
:g/l

Reak.
alum.
:g/l

Illab.
alum.
:g/l

Labil
alum.
:g/l

Konduktiv
. mS/m

TOC
mg/l

23.10.94 5,26 3,98
28.03.95 5,19 2,92
07.06.96 34 5,20 0,47 <0,005 48 32 16

Utløp 11.07.98 11 5,31 0,45 <0,005 64 25 10 15 3,63 2,15

Dyreplankton
Dyreplanktonprøven var blandet sammen med prøven fra Børkjelivatnet. Det ble funnet få arter og
prøvene var dominert av små Bosmina longispina. Fravær av Daphnia longispina kan indikere sure
forhold.

VURDERING

Innsjøen er sannsynligvis fisketom, men det ble observert mye rumpetroll i innsjøen. Ut fra de
vannkvalitetsmålingene som er utført i Holmavatnet vil en aurebestand i innsjøen ha forsuringsproblemer,
men innsjøen har ingen gytemuligheter og en aurebestand kunne ikke overlevd selv med god vannkvalitet.
Skal det iverksettes tiltak må disse innebære utbedring av gyteforholdene.
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