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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Miljødirektoratet evaluert 130 vassdrag i Rogaland, 

Hordaland og Sogn og Fjordane med hensyn på vannkjemiske forhold for laks og eventuelle behov for 

kalking. I 15 av disse laksevassdragene pågår allerede kalking, og her er det gjort en overordnet 

gjennomgang av pågående kalking med hensyn på eventuell optimalisering av kalkingen  

 

Rådgivende Biologer takker Miljødirektoratet ved Helge Tjøstheim for oppdraget.  

 

 

Bergen, 17. januar 2019 
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SAMMENDRAG 

Hellen. B. A., H. Sægrov & K. Urdal 2019. 

Kartlegging av kalkingsbehov i vassdrag og optimalisering i vassdrag der kalking pågår. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 2791, 31 sider, ISBN 978-82-8308-572-3. 

 

 

Det er i denne rapporten vurdert behovet for kalking og optimalisering av pågående kalkingstiltak i 130 

vassdrag i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, hvorav det allerede pågår kalking i 15 av disse 

vassdragene 

 

Av de 115 ikke kalkede vassdragene ble 49 utelukket fra videre vurdering av behov for kalking fordi de 

enten: 

1) Hadde god/svært god gytebestandsoppnåelse for laks de fire siste årene, 

2) Eller var for kalde til å kunne opprettholde stabil rekruttering av laks, 

3) Eller hadde vært kalket, men kalkingen var avsluttet  

4) Eller de ut fra en ekspertvurdering er vurdert å ha sikker god vannkvalitet for laks.  

5) Har for lite anadromt areal til å opprettholde en laksebestand. 

 

For de resterende 66 vassdragene ble det gjort en vurdering av vannkjemisk tilstand basert på data i 

vannmiljø.no. Etter denne vurderingen ble ytterligere tre vassdrag plukket ut med sikker god 

vannkvalitet, mens 7 ble plassert i kategorien sikker dårlig vannkvalitet med hensyn på forsuring. For 

de resterende 56 vassdragene ble det gjort en individuell vurdering av vassdragene basert på 

foreliggende kunnskap fra vannkjemiske målinger, bunndyrundersøkelser, ungfiskundersøkelser og 

overvåking av gytebestandene. Av disse ble 31 vurdert til å ha god vannkvalitet for laks, mens for fire 

vassdrag var det ikke tilstrekkelig med grunnlagsdata til å gjøre en vurdering. Av de resterende 21 

vassdragene ble 6 vurdert til å ha dårlig vannkvalitet for laks, mens 15 vassdrag kom i kategorien 

marginal vannkvalitet.  

 

For de 15 vassdragene med marginal vannkvalitet er det sannsynlig at produksjonen av laks er avgrenset 

av vannkjemiske forhold, i alle fall i enkelte år. Av de 13 vassdragene som kom i kategorien dårlig 

vannkjemi er vannkvaliteten med stor sannsynlighet avgrensende for produksjonen av laks. Et mulig 

unntak er Gaula i Gaular, der det er noen av sideløpene som har dårlig vannkvalitet, mens hovedelven 

har god produksjon av laksunger, og det er en stor gytebestand i vassdraget. De 12 andre vassdragene 

med dårlig vannkvalitet er fordelt med åtte vassdrag i Hordaland, fire i Sogn og Fjordane, men ingen i 

Rogaland.  

 

I Hordaland har disse vassdragene dårlig vannkvalitet: Æneselva, Opo, Tysseelva, Daleelva, 

Romarheimselva, Eikefetelva, Haugsdalselva og Matreelva. mens disse vassdragene har marginal 

vannkvalitet: Fjæraelva, Opsangerelva, Rosendalselvane, Bondhuselva, Øyreselva, Andvikelva og 

Hopevassdraget 

 

I Sogn og Fjordane er det Brekkeelva, Ortnevikselva, Daleelva og Norddalselva som har dårlig 

vannkvalitet, mens vassdragene Indredalselva, Ytredalselva, Bøelva, Loneelva og Rivedalselva er 

vurdert å ha marginal vannkvalitet. 

 

I Rogaland har disse vassdragene marginal vannkvalitet: Storelva, Vestbøelva og Svendsbøelva.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

 

 

 

KARTLEGGING AV KALKINGSBEHOV I NYE VASSDRAG 

Til sammen er 130 vassdrag i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane vurdert. Vi tok utgangspunkt i 

de vassdragene som har registrert fangst av laks eller sjøørret i perioden 1993-2017 (SSB), og la til noen 

vassdrag vi kjenner til, som av ulike grunner ikke har registrert fangst i denne perioden, men likevel 

burde kunne hatt det.. 

 

Vassdrag som oppfyller ett av følgende kriterium ble fjernet fra utvalget: 

• Kalking pågår eller er avsluttet. 

• Vannkvaliteten er god med hensyn til forsuring, basert på en ekspertvurdering. 

• Hadde «God» eller «Svært god» oppnåelse av gytebestandsmålet i 2010-14. 

• Anadromt areal er under 5.000 m². 

• Vanntemperaturen er vurdert som for lav til ha stabil produksjon av laks 

Disse kriteriene utelukket til sammen 64 vassdrag, 66 av de opprinnelige gjensto for nærmere vurdering. 

 

For de 66 gjenværende vassdragene er det samlet inn vannkjemisk informasjon, det er primært data fra 

vannmiljø.no som er brukt som grunnlag. Data fra nedre del av vassdragene er prioritert ved vurdering 

av vannkvalitet, men om nødvendig er det supplert med data fra høyereliggende målepunkt. Det er målte 

verdier av pH og labilt aluminium som primært er brukt som vurderingsparameter. Det ble skilt mellom 

data innsamlet i perioden fram til og med 1994, årene 1995-2000 og årene fra og med 2001. Nye 

målinger er mer vektlagt enn eldre målinger. Antall pH målinger innsamlet i de ulike periodene avgjorde 

hvilken kvalitet dataene ble tilordnet. Færre enn 10 registreringer ble vurdert som svært usikkert, mellom 

10 og 50 målinger ble vurdert som usikkert og flere enn 50 registreringer ble vurdert som gode data.  

 

Vannkvaliteten ble delt i tre kategorier: God, moderat og dårlig. God vannkvalitet ble tilordnet et datasett 

dersom gjennomsnittlig pH var større eller lik 6,3 og minste pH måling var større eller lik 5,8. Moderat 

vannkvalitet hadde gjennomsnittlig pH mellom 6,3 og 6,0 og minste pH større enn 5,5. Dårlig 

vannkvalitet hadde gjennomsnittlig pH mindre enn 6,0. Det var generelt få målinger av labilt aluminium 

og disse ble bare brukt som støtteparameter. Det er tatt utgangspunkt i veileder 2:2018, klassifisering av 

miljøtilstand i vann (DV 2018) for å vurdere vannkvaliteten. For pH er det ingen klassegrenser i denne 

veilederen og her er Sandlund mfl. 2013 brukt.   

 

Følgende kilder er benyttet for å hente ut generell informasjon om vassdrag: 

• SSB (offisiell fangststatistikk) 

• Lakseregisteret (anadrom strekning, gytebestandsmål) 

• NVE (vassføring) 

• Skurdal mfl. 2001 (anadromt areal, vanntemperatur) 

• Ugedal mfl. 2017 (teoretisk smoltproduksjon) 

• VRL 2018 (bestandsstørrelse, beskatning, gytebestandsmål og -oppnåelse) 

• Uni Research, rapport 310 og 311 (anadromt areal, bestandsstørrelse) 

• Hellen mfl. 2013 (anadromt areal, vannkjemi, bestandstilstand) 

• Hvor.no (egne beregninger av anadrom strekning og -areal). 

I tillegg er rapporter som omhandler enkeltvassdrag gjennomgått.   

 

Det er ikke tatt hensyn til i hvilken grad de vannkjemiske målingene representerer naturtilstand. Det er 

heller ikke tatt hensyn til andre utenforliggende faktorer som tilsier at det ikke skulle være ønskelig å 

kalke et vassdrag.  
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OPTIMALISERING 

For de 15 kalkede vassdragene er det gjort en overordnet vurdering av hvordan det eksisterende 

kalkingsregimet har virket fram til nå, og gitt noen innspill til hvordan en eventuelt kan optimalisere 

driften eller kalkingsstrategien for vassdragene-   
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RESULTAT 

KARTLEGGING AV NYE KALKINGSVASSDRAG 

Totalt ble 130 potensielle laksevassdrag vurdert, 40 i Rogaland, 46 i Hordaland og 44 i Sogn og 

Fjordane. Som følge av vurderinger av vannkvalitet, gytebestandsmålsoppnåelse, pågående eller 

avsluttet kalking, størrelse eller vanntemperatur ble 64 vassdrag fjernet fra videre analyse. I Rogaland, 

Hordaland og Sogn og Fjordane ble hhv. 29, 12 og 23 vassdrag fjernet. Av disse pågår det kalking i 15, 

og disse vil bli vurdert i kapittelet om optimalisering.  

Tabell 1. Følgende 64 vassdrag ble fjernet fra videre vurdering av potensielle nye kalkingselver. * Har 

også «God/Svært god» vurdering av gytebestandsoppnåelse. Tabellen fortsetter på neste side 

Fylke 

(utløp) 

Kommune 

 (utløp) 

Vassdrags- 

nummer 

Vassdrags- 

navn Vurdering  
Rogaland Sokndal 026.4Z Sokndalselva Kalket 

Rogaland Eigersund 027.3Z Hellelandselva God/Svært god gyteb. 

Rogaland Hå 027.6Z Ogna Kalket 

Rogaland Hå 027.7Z Fuglestadelva God vannkvalitet 

Rogaland Eigersund 027.Z Bjerkreimselva Kalket 

Rogaland Hå 028.1Z Kvassheimsåna God vannkvalitet* 

Rogaland Hå 028.21Z S. Varhaugelv God vannkvalitet* 

Rogaland Hå 028.22Z N. Varhaugelv God vannkvalitet* 

Rogaland Hå 028.3Z Håelva God vannkvalitet* 

Rogaland Klepp 028.4Z Orreelva God vannkvalitet 

Rogaland Klepp 028.Z Figgjo God vannkvalitet* 

Rogaland Sandnes 029.22Z Høleåna God/Svært god gyteb. 

Rogaland Sandnes 029.2Z Imselva (Sandnes) God vannkvalitet* 

Rogaland Gjesdal 030.2Z Dirdalselva Svært god gyteb. 

Rogaland Forsand 030.4Z Espedalselva Kalket 

Rogaland Gjesdal 030.Z Frafjordelva Kalket 

Rogaland Forsand 031.1Z Eiaelva God/Svært god gyteb. 

Rogaland Forsand 031.Z Lyseelva Kalket 

Rogaland Strand 032.Z Jørpelandselva Kalket 

Rogaland Hjelmeland 033.Z Årdalselva (Hjelmeland) Svært god gyteb. 

Rogaland Hjelmeland 035.2Z Hjelmelandselva Svært god gyteb. 

Rogaland Hjelmeland 035.3Z Vorma Svært god gyteb. 

Rogaland Hjelmeland 035.4Z Førre God vannkvalitet 

Rogaland Suldal 035.7Z Hålandselva Svært god gyteb. 

Rogaland Hjelmeland 035.Z Ulla God vannkvalitet* 

Rogaland Suldal 036.Z Suldalslågen Kalket 

Rogaland Sauda 037.2Z Nordelva (Åbøelva i Sauda) God/Svært god gyteb. 

Rogaland Vindafjord 038.3Z Rødneelva Kalket 

Rogaland Vindafjord 038.Z Vikedalselva (Vindafjord) Kalket 
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Tabell 1, forts. 

Fylke 

(utløp) 

Kommune 

 (utløp) 

Vassdrags- 

nummer 

Vassdrags- 

navn 

Vurdering 

 

Hordaland Etne 041.Z Etneelva God vannkvalitet 

Hordaland Etne 042.4Z Mosneselva For kald 

Hordaland Fitjar 044.5Z Kjærelva (inkl. Storavatnet) For liten 

Hordaland Kvinnherad 045.2Z Uskedalselva Kalket 

Hordaland Kvam 052.5Z Flatabøelva For kald 

Hordaland Os 055.7Z Oselva (Os) God vannkvalitet 

Hordaland Osterøy 060.4Z Loneelva (Osterøy) God vannkvalitet 

Hordaland Bergen 061.2Z Storelva (Arna) Svært god gyteb. 

Hordaland Voss 062.Z Vossovassdraget Avsluttet kalking 

Hordaland Vaksdal 063.Z Ekso Kalket 

Hordaland Modalen 064.Z Modalselva Kalket 

Hordaland Masfjorden 067.6Z Frøysetelva Kalket 

Sogn og Fjordane Vik 070.Z Vikja Svært god gyteb. 

Sogn og Fjordane Aurland 072.2Z Flåmselva God vannkvalitet 

Sogn og Fjordane Aurland 072.Z Aurlandselva God vannkvalitet 

Sogn og Fjordane Lærdal 073.Z Lærdalselva God vannkvalitet 

Sogn og Fjordane Årdal 074.Z Årdalselva (Hæreid-Utla) God vannkvalitet 

Sogn og Fjordane Luster 075.4Z Mørkridselva God vannkvalitet 

Sogn og Fjordane Sogndal 076.Z Jostedalselva For kald 

Sogn og Fjordane Sogndal 077.3Z Sogndalselva Svært god gyteb. 

Sogn og Fjordane Sogndal 077.Z Årøyelva (Sogndal) God vannkvalitet 

Sogn og Fjordane Sogndal 078.2Z Storelva (Fjærland) For kald 

Sogn og Fjordane Balestrand 078.5Z Vetlefjordelva For kald 

Sogn og Fjordane Fjaler 082.5Z Dalselva (Dale) Svært god gyteb. 

Sogn og Fjordane Fjaler 082.Z Flekkeelva Kalket 

Sogn og Fjordane Gaular 083.2Z Kvamselva i Sunnfjord God/Svært god gyteb. 

Sogn og Fjordane Naustdal 084.8Z Redalselva God vannkvalitet 

Sogn og Fjordane Gloppen 086.8Z Hopselva i Hyen Svært god gyteb. 

Sogn og Fjordane Gloppen 086.Z Åelva og Ommedalselva Svært god gyteb. 

Sogn og Fjordane Gloppen 087.1Z Ryggelva God/Svært god gyteb. 

Sogn og Fjordane Gloppen 087.Z Gloppenelva God vannkvalitet* 

Sogn og Fjordane Stryn 088.1Z Oldenelva (Stryn) Svært god gyteb. 

Sogn og Fjordane Stryn 088.2Z Loelva Svært god gyteb. 

Sogn og Fjordane Eid 089.Z Eidselva Svært god gyteb. 

Sogn og Fjordane Selje 091.3Z Ervikelva God vannkvalitet* 
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Av de resterende 66 vassdragene er det gjort en vurdering av vannkvaliteten basert på data i 

vannmiljø.no. Blant disse vassdragene var det 10 vassdrag med godt datagrunnlag. Av disse hadde tre 

god vannkvalitet, men sju hadde dårlig vannkvalitet (tabell 2).  

Tabell 2. Følgende 10 vassdrag hadde god datakvalitet og hadde enten god eller dårlig vannkvalitet. 

*Dårlig vannkvalitet er registrert i sideløpene Årøyelva og Stordalselva. Hovedelven har tilnærmet 

moderat vannkvalitet.  

 

Fylke Kommune  Vassdr- Vassdrags- Vannkvalitet 

 (utløp) (utløp) nr Navn Snitt pH Min pH Vurdering 

Hordaland Kvinnherad 045.32Z Guddalselva 6,4 6,0 God 

Hordaland Odda 048.Z Opo 6,3 5,4 Dårlig 

Hordaland Samnanger 055.Z Tysseelva 6,1 5,0 Dårlig 

Hordaland Vaksdal 061.Z Daleelva (Vaksdal) 6,2 5,4 Dårlig 

Hordaland Lindås 064.4Z Romarheimselva 5,7 5,0 Dårlig 

Hordaland Masfjorden 067.2Z Haugsdalselva 5,3 4,8 Dårlig 

Sogn og Fj. Høyanger 079.Z Daleelva (Høyanger) 6,0 4,8 Dårlig 

Sogn og Fj. Gaular 083.Z Gaula i Sunnfjord* 6,2 5,2 Dårlig 

Sogn og Fj. Stryn 088.Z Strynselva 6,6 6,2 God 

Sogn og Fj. Eid 089.4Z Hjalma 6,6 6,1 God 

 

 

For de resterende 56 vassdragene, 11 i Rogaland, 28 i Hordaland og 17 i Sogn og Fjordane er det gjort 

en individuell vurdering av de vannkjemiske dataene og eventuelle andre kjente begrensninger som kan 

ha betydning for at gytebestandsmålet ikke er nådd.  

 

 

ROGALAND 

 

027.5Z Hellvikelva 

Datakvalitet 

pH (før 1995) 

Vannkvalitet 

pH (før 1995) 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

Svært usikker God 4 800 m² Ikke regulert 

Hellvikvassdraget har en anadrom strekning på 3,6 km, bare en km er elv, resten er innsjø. 

Nabovassdraget i nord er Ogna, som er kalket. Fem målinger av pH på i perioden 1970-1994 har alle 

pH høyere enn 6,5.  

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet, begrenset produksjonspotensiale for laksesmolt (lite 

areal). 

 

 

029.1Z Storåna 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(Anon 2015) 

Reguleringer 

Ingen data - 83 520 m² Ikke regulert 

Elven renner nordover til utløp i Sandnes sentrum. Det foreligger ingen data på vannkvalitet (pH). Trolig 

liten bestand. 

Konklusjon: Ikke grunnlag for vurdering. 
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030.42Z Forsandåna 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

 

Anadromt elveareal 

(Skoglund mfl. 2018b) 

Reguleringer 

Svært usikker Moderat 20 200 m² Småkraft, liten betydning 

En enkeltmåling fra 1995 viste en pH på 6,2. Nabovassdrag til det kalkede Espedalsvassdraget. Anadrom 

strekning er 3,2 km, og det er ved gytefisktellinger talt stabil bestand av gytelaks på rundt 30 laks per 

hektar (Skoglund mfl 2018b).  

Konklusjon: Sannsynligvis god nok vannkvalitet. 

 

 

035.5X1 Fossåna 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

Ingen data - 5 000 m² Ingen data 

Renner ut vest på Jøsneset, øst for Ombo. Det foreligger ingen data på vannkvalitet (pH). Trolig svært 

liten bestand. 

Konklusjon: Ikke grunnlag for vurdering. 

 

 

037.Z Storelva (Sauda) 

Datakvalitet 

pH (etter2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

Usikker Moderat 195 000 m² Kraftig regulert 

Etter 2000 foreligger det 49 målinger av pH, enkelte målinger ned mot 5,6 om våren. Vannkvaliteten 

sannsynligvis marginal i perioder. Produksjonen av ungfisk kan være påvirket av regulering. 

Konklusjon: Sannsynligvis marginal vannkvalitet, regulering kan begrense produksjonen. 

 

 

038.5Z Åmselva 

Datakvalitet 

pH (før 1995) 

Vannkvalitet 

pH (før 1995) 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

Usikker Moderat 19 000 m² Minikraft, ingen betydning 

Fra 1987 foreligger det 20 målinger, en avvikende måling fra august på pH 5,6, mens resten av 

målingene viser pH mellom 6,1 og 7,1. I Lehman mfl. (2017) er jordbrukstilsig beskrevet som en viktig 

trusselfaktor.  

Konklusjon: Sannsynligvis god nok vannkvalitet. 

 

 

038.32X1 Vestbøelva 

Datakvalitet 

pH (etter 2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

Usikker Dårlig 27 500 m² Ingen data 

Etter 2000 foreligger det 27 målinger av pH, med et gjennomsnitt på 5,8, og en laveste måling på 5,1. 

Målepunktet er utløpet av et vann i en sidegren (Mosarevvatnet, 674 moh.), med usikker representativitet 

for vassdraget. Sannsynligvis jordbrukspåvirket. 

Konklusjon: Ikke grunnlag for vurdering. 
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039.3Z Grindelva (elv fra Aksdalsvatnet) 

Datakvalitet 

pH (etter 2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

Usikker God 6 500 m² Ikke regulert 

Etter 2000 foreligger det 16 målinger av pH, med et gjennomsnitt på 6,8, og en laveste måling på 6,5. 

Vassdraget renner ut i Grindafjorden, har en kort elvestrekning og to større innsjøer. 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

039.8Z Kvaleelva 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

Ingen data - 6 000 m² Ikke regulert 

Renner ut nord for Haugesund sentrum. Det foreligger ingen data på vannkvalitet (pH) eller 

bestandsstørrelse. Vassdraget har et lavtliggende nedbørfelt og flere innsjøer. Trolig jordbrukspåvirket. 

Konklusjon: Ikke grunnlag for vurdering. 

 

 

041.21Z Svendsbøelva 

Datakvalitet 

pH (1995-2000) 

Vannkvalitet 

pH (1995-2000) 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

Usikker Dårlig 8 000 m² Minikraft, ingen betydning 

I perioden 1995-2000 foreligger det 13 målinger av pH, med et gjennomsnitt på 5,6, og en laveste måling 

på 5,0. Sporadiske laksefangster, men ukjent bestandsstørrelse. 

Konklusjon: Sannsynligvis marginal vannkvalitet. 

 

 

041.32Z Vågselva (Ølsfjorden) 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

Svært usikker God 12 000 m² Minikraft, ingen betydning 

Tre enkeltmålinger fra hhv. 1994, 1995 og 2017 viste en pH på 6,6-7,1. De siste årene har det årlig blitt 

fanget 1-40 laks per år. Naturlig bestandsstørrelse er ukjent. 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

HORDALAND 

 

041.1Z Fjonselva 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

Svært usikker God 4 000 m² Ikke regulert 

Seks enkeltmålinger fra 1994, 1995 og 2004 viste en pH på 6,1-6,8. Fjonselva er en kort elvestrekning 

mellom Vigdarvatnet og Ålfjorden. Det har vært sporadiske fangster av laks de siste 10 år. Naturlig 

bestandsstørrelse er ukjent. 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 
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042.3Z Fjæraelva 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(Skoglund mfl. 2018b) 

Reguleringer 

Usikker Moderat 26 000 m² Minikraft, ingen betydning 

Fra 1990-tallet og utover foreligger det ca. 20 målinger som viser en gjennomsnittlig pH på 6,4 og en 

minste pH på 5,7 (Johnsen mfl. 2010).  

Konklusjon: Marginal vannkvalitet. 

 

 

042.93Z Opsangerelva 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(Hellen mfl. 2013) 

Reguleringer 

Svært usikker Dårlig 15 000 m² - 

Fire enkeltmålinger fra 1989, 1994, 1995 og 2012 viste en pH på 5,5-6,4. Opsangerelva består av en 

kort elvestrekning mellom Opsangervatnet og Husnesfjorden, og en noe lengre innløpselv til 

Opsangervatnet. I 2012 ble det ikke registrert ungfisk av laks (Hellen mfl. 2013). Det er ikke registrert 

fangst av laks eller sjøaure etter 2001.  

Konklusjon: Trolig marginal vannkvalitet enkelte år. 

 

 

044.3Z Frugardselva (Ådlandsvassdraget) 

Datakvalitet 

pH (1995-2000) 

Vannkvalitet 

pH (1995-2000) 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

Usikker God 50 000 m² Små uttak til vannverk og 

settefiskanlegg 

Fra perioden 1995 til 2000 foreligger det 10 målinger som samlet indikerer god vannkvalitet med en 

snitt pH på 7,3 og min pH på 6,7. Tre målinger fra 1980-tallet har alle pH rundt 6,5. I kalkingsplanen 

fra 1995 er området vurdert til å ha stabilt god vannkvalitet (Johnsen mfl. 1996). Utslipp av lut fra 

vannverket førte til fiskedød i vassdraget i 2008 (Kålås & Sægrov 2008). 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

045.31Z Omvikelva 

Datakvalitet 

pH (før 2000) 

Vannkvalitet 

pH (før 2000) 

Anadromt elveareal 

(Skoglund mfl. 2018b) 

Reguleringer 

Svært usikker Dårlig 47 000 m² Småkraft, liten betydning 

Ingen nyere målinger av vannkvaliteten. Brukbar bestand av gytelaks med mellom 10 og 30 laks per 

hektar (Skoglund mfl. 2018b). Ungfiskregistreringer fra 2009 viser også god tetthet av laksunger i 

vassdraget (Urdal mfl. 2011). 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

045.4Z Rosendalselvane (Hattebergsvassdraget) 

Datakvalitet 

pH (før 2000) 

Vannkvalitet 

pH (før 2000) 

Anadromt elveareal 

(Hellen mfl. 2013) 

Reguleringer 

Svært usikker Dårlig 102 000 m² Regulert, liten påvirkning 

Ingen nyere målinger av vannkvaliteten. Relativt få gytelaks, og i forhold til elvearealet er tettheten noe 

lav med mellom 10 og 20 laks per hektar (Skoglund mfl. 2018b). Det ble knapt registrert laksunger i 
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vassdraget midt på 1990-tallet (Johnsen mfl 1996, Kålås og Johnsen 1997) og vi er ikke kjent med at 

det er gjort nye undersøkelser av ungfisk siden den gang.  

Konklusjon Vannkvaliteten kan være marginal  

 

046.1Z Æneselva 

Datakvalitet 

pH (før 2000) 

Vannkvalitet 

pH (før 2000) 

Anadromt elveareal 

(Skoglund mfl. 2018b) 

Reguleringer 

Svært usikker Dårlig 128 500 m² Ingen 

Svært få data i vannmiljø. Månedlige vannkjemiske målinger fra november 2014 til mai 2015 viste 

variasjon i pH fra 5,1 til 6,1, og en maksimal konsentrasjon av labilt aluminium på 40 µg/l. 

Ungfiskundersøkelser fra 2015 viste en klar dominans av ørret (Konsesjonssøknad 2016). Det er mulig 

at vassdraget er noe kaldt for god reproduksjon av laks alle år, og vannkvaliteten er i tillegg tidvis 

marginal for laks.  

Konklusjon: Vannkvaliteten er sannsynligvis for dårlig.  

 

 

046.3Z Bondhuselva 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(Skoglund mfl. 2018c) 

Reguleringer 

Svært usikker Dårlig 45 000 m² Regulert, stor påvirkning 

Seks enkeltmålinger i 1989, 1994 og 1995 viste en pH mellom 5,8 og 6,5. Årlige fangster av laks de 

siste 10 år har variert mellom 7 og 39. Naturlig bestandsstørrelse er ukjent. Bondhuselva har 

vanntemperatur som trolig er marginal for rekruttering av laks (Skurdal mfl. 2001). Fåtallig gytebestand 

av laks de fleste år siden 2007 (Skoglund mfl 2018c). 

Konklusjon: Vannkvaliteten kan være marginal. 

 

 

046.4Z Øyreselva 

Datakvalitet 

pH (før 1995) 

Vannkvalitet 

pH (før 1995) 

Anadromt elveareal 

(Skoglund mfl. 2018c) 

Reguleringer 

Svært usikker Dårlig 28 000 m² Regulert, stor påvirkning 

Sju målinger i perioden 1974-1986 hadde en gjennomsnittlig pH på 5,6, med et minimum på 5,3. To 

målinger fra 2007 og 2008 hadde pH på hhv. 6,5 og 5,7 (Skår mfl. 2013). Det er ikke registrert fangst 

av laks eller sjøaure, og naturlig bestandsstørrelse er ukjent. Gytebestanden av laks er noe variabel, men 

var i perioden 2007 til 2017 i gjennomsnitt rundt 15 per hektar (Skoglund mfl. 2018c). 

Konklusjon: Vannkvaliteten er sannsynligvis marginal.  

 

 

046.32Z Austrepollelva 

Datakvalitet 

pH (Etter 2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(Skoglund mfl. 2018c) 

Reguleringer 

Svært usikker God 22 300 m² Regulert, stor påvirkning 

En enkeltmåling fra 2012 viste en pH på 6,6. To målinger fra 2007 og 2008 hadde pH på hhv. 6,8 og 

6,7. Det er ikke registrert fangst av laks eller sjøaure etter 1993, og naturlig bestandsstørrelse er ukjent. 

Gytebestanden av laks var fåtallig de aller fleste år i perioden 2007 til 2017 (Skoglund mfl 2018c). 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 
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047.2Z Jondalselva 

Datakvalitet 

pH (før 1995) 

Vannkvalitet 

pH (før 1995) 

Anadromt elveareal 

(Skoglund mfl. 2018c) 

Reguleringer 

Svært usikker Dårlig 25 000 m² Moderat påvirkning 

To enkeltmålinger fra 1989 viste en pH på 5,8. To målinger fra 2007 og 2008 hadde pH på hhv. 6,4 og 

6,2 (Skår mfl. 2013). Villaksen har vært fredet i mange år, naturlig bestandsstørrelse er ukjent. 

Gytefisktellingene viser at det de fleste år er en brukbar gytebestand, med litt under 20 gytelaks per 

hektar i gjennomsnitt i perioden 2007 til 2017 (Skoglund mfl. 2018c).  

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

050.1Z Kinso 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(Skoglund mfl. 2018b) 

Reguleringer 

Svært usikker God 128 000 m² Småkraft, ingen betydning 

Tre enkeltmålinger fra 1989 og 1995 viste en pH mellom 6,6 og 6,8. Villaksen har vært fredet i mange 

år, naturlig bestandsstørrelse er ukjent. Vanntemperatur er trolig marginal for rekruttering av laks 

(Skurdal mfl. 2001). Gytefisktellingene i perioden 2007 til 2017 viser at det de fleste år er en liten 

gytebestand, med litt under 10 gytelaks per hektar i gjennomsnitt (Skoglund mfl. 2018b). 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

050.3Z Erdalselva (Eidfjord) 

Datakvalitet 

pH (etter 2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(Hellen mfl. 2013) 

Reguleringer 

Svært usikker God 19 500 m² Minikraft, ingen betydning 

En enkeltmåling i 2012 viste en pH på 6,7. Det er ikke registrert fangst av laks eller sjøaure etter 1995. 

Bestanden er liten. 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

050.4Z Sima 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(Skoglund mfl. 2018) 

Reguleringer 

Svært usikker God 52 000 m² Regulert, stor påvirkning 

En enkeltmåling i 1993 viste en pH på 6,5 (Johnsen og Kambestad 1994). Vannføring etter regulering 

er 23 % av opprinnelig vannføring (Skoglund mfl. 2017). Bestanden er liten. 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

050.Z Eidfjordvassdraget 

Datakvalitet 

pH (før 1995) 

Vannkvalitet 

pH (før 1995) 

Anadromt elveareal 

(Skoglund mfl. 2018) 

Reguleringer 

Svært usikker God 326 000 m² Regulert, stor påvirkning 

En enkeltmåling i 1988 viste en pH på 6,9. Temperaturen i deler av vassdraget kan være marginal for 

laks. Vannkjemiske målinger og bunndyrundersøkelser fra 2007, 2010 og 2016 viser at vannkjemien i 

vassdraget er god (Skoglund mfl. 2017). 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 
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051.2Z Osa (Norddøla og Austdøla) 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(Skoglund mfl. 2018c) 

Reguleringer 

Svært usikker Dårlig 36 500 m² Regulert, stor påvirkning 

Fem målinger i 1989 viste pH mellom 5,5 og 5,9, men en enkeltmåling i 1995 viste 6,4. Datagrunnlaget 

er for svakt til å vurdere om det er en reell forbedring i vannkvaliteten. Vassdraget er sterkt påvirket av 

regulering, med store overføringer. Trolig en marginal laksebestand. Vanntemperaturen kan trolig være 

begrensende for rekrutteringen av laks i deler av vassdraget enkelte år. Gytebestanden av laks er fåtallig 

og stort sett under 10 per ha (Skoglund mfl. 2018c). Bunndyrundersøkelser og vannkjemiske 

undersøkelser fra 2007 og 2008 indikerer at det ikke er forsuringsproblemer (Skår mfl. 2013) 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

052.1Z Granvinsvassdraget 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(Skoglund mfl. 2018b) 

Reguleringer 

Usikker Moderat 122 000 m² Minikraft, ingen betydning 

Til sammen 14 målinger i perioden 1988-2017 har vist en pH mellom 6,1 og 7,0. En enkelt måling fra 

sideelva Katteråa i september 2010 viste en pH på 5,0, men dette må være en feil. En ny måling samme 

sted i 2012 viste pH 6,4. Villaksen er fredet i vassdraget, naturlig bestandsstørrelse er trolig stor. 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

052.6Z Øysteseelva 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(Hellen mfl. 2013) 

Reguleringer 

Svært usikker God 16 000 m² Ingen 

To målinger i 1995 viste en pH på 6,3, mens to målinger i 2012 viste hhv. 6,8 og 7,0. Villaksen er fredet. 

Naturlig bestandsstørrelse er trolig middels. 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

052.7Z Steinsdalselva og Movatnet 

Datakvalitet 

pH (1995-2000) 

Vannkvalitet 

pH (1995-2000) 

Anadromt elveareal 

(Hellen mfl. 2013) 

Reguleringer 

Usikker Dårlig 78 200 m² Ingen 

Til sammen 27 målinger i perioden 1995-2000 viste en gjennomsnittlig pH på 6,3, med laveste måling 

på 5,1. Samtlige 4 målinger under 6,0 var fra september 1996, fordelt utover i vassdraget. 14 målinger 

av pH i perioden 2007 til 2009 øverst på anadrom strekning hadde pH på mellom 6,3 og 7,6 (Hellen mfl. 

2009). To målinger i 2017 viste en pH på 6,4 og 6,8. 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

053.2Z Strandadalselva 

Datakvalitet 

pH (1995-2000) 

Vannkvalitet 

pH (1995-2000) 

Anadromt elveareal 

(Hellen mfl. 2013) 

Reguleringer 

Svært usikker Moderat 14 800 m² Ingen 

Fire målinger i 1995 viste pH mellom 5,6 og 6,6. En måling i 2013 viste pH på 7,1 (Hellen mfl. 2013). 
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Det er ikke registrert fangst av laks eller sjøaure vassdraget, bestanden er liten. 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

055.3Z Hopselva (Fusa) 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

Svært usikker God 17 500 m² Småkraft, liten betydning 

I til sammen ni målinger i perioden 1994 til 2011 varierte pH mellom 6,0 og 6,6. Det er registrert årlige 

fangster på 0-9 laks de siste ti årene. Nedbørfeltet er lite (18,7 km²), og det er en fåtallig laksebestand. 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

055.6Z Lønningdalselva 

Datakvalitet 

pH (før 1995) 

Vannkvalitet 

pH (før 1995) 

Anadromt elveareal 

(Skurdal mfl. 2001) 

Reguleringer 

Svært usikker Dårlig 18 000 m²  Ingen 

En enkeltmåling, i 1996, viste en pH på 5,95. Det har vært lave fangster av laks årlig de siste 10 årene. 

Bestanden er liten. 

Konklusjon: Usikker vannkvalitet, svært tynt datagrunnlag. 

 

 

057.2Z Fjellvassdraget 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(Skurdal mfl. 2001) 

Reguleringer 

Svært usikker God 1 000 m² Ingen 

Tre enkeltmålinger fra 1995 og 2010 viste pH mellom 6,7 og 7,6. Lite vassdrag med liten eller ingen 

naturlig bestand. 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

064.5Z Eikefetelva 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(Skurdal mfl. 2001) 

Reguleringer 

Usikker Dårlig 45 000 m² Ingen 

Til sammen 33 målinger i perioden 1986-2016 har vist pH mellom 4,8 og 5,7. Det har vært en viss 

forbedring, fra en gjennomsnittlig pH før 1995 på 4,9, til 5,3 i snitt etter 2000, men elva er fremdeles 

for sur for laks. 

Konklusjon: Sannsynligvis dårlig vannkvalitet. 

 

 

065.4Z Storelva (Natås) 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

  35 000 m²  

Ved en undersøkelse i 1993 ble vannkvaliteten vurdert som moderat til god (Johnsen & Kambestad 

1994). Bestanden er liten. 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 
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067.1Z Andvikelva 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

Ingen data  15 000 m²  

Ved en undersøkelse i 1993 ble vannkvaliteten vurdert som dårlig, og sårbar for sjøsaltepisoder (Johnsen 

& Kambestad 1994). Bestanden er liten. 

Konklusjon: Sannsynligvis dårlig vannkvalitet. 

 

 

067.3Z Matreelva 

Datakvalitet 

pH (etter 2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(Skoglund mfl. 2018b) 

Reguleringer 

Usikker Dårlig 110 000 m² Regulert, stor påvirkning 

Til sammen 35 målinger i 2017 viste en gjennomsnittlig pH på 5,7, med et minimum på 5,2. Det var 

også høye verdier av labilt aluminium. Tettheten av eldre laksunger var lav (1-7 /100 m²) i perioden 

2006 – 2012 (Gabrielsen mfl. 2013). Gytebestanden av laks har økt siden 2010 (Skoglund mfl. 2018b) 

Konklusjon: Sannsynligvis for dårlig vannkvalitet. 

 

 

067.4Z Hopevassdraget (Masfjorden) 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(Skurdal mfl. 2001) 

Reguleringer 

Svært usikker Dårlig 10 000 m² Ingen 

Tre enkeltmålinger av pH i 1994, 1995 og 1996 viste verdier mellom 5,8 og 6,0. I 1996 ble det målt noe 

høye verdier av labilt aluminium. De siste 10 åra har det vært sporadiske fangster av laks, men gode 

fangster av sjøaure. 

Konklusjon: Sannsynligvis marginal vannkvalitet. 

 

 

SOGN OG FJORDANE 

069.31Z Brekkeelva 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

Usikker Dårlig 24 000 m² Ingen 

Datagrunnlaget er relativt tynt, men vannkjemiske målinger over tid indikerer for lav pH og for høyt 

nivå av labilt aluminium for laks.  

Konklusjon: Sannsynligvis for dårlig vannkvalitet. 

 

 

070.2Z Ortnevikselva 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(Skurdal mfl. 2001) 

Reguleringer 

Usikker Dårlig 63 000 m² Ingen 

Datagrunnlaget er relativt tynt, men vannkjemiske målinger over tid indikerer for lav pH og for høyt 

nivå av labilt aluminium for laks. Vassdraget er i tillegg relativt kaldt, noe som også mest sannsynlig er 

begrensende for rekruttering av laks (Hellen & Sægrov 2000). 

Konklusjon: Sannsynligvis for dårlig vannkvalitet. 
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071.Z Nærøydalselva 

Datakvalitet 

pH (etter 2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(Skurdal mfl. 2001) 

Reguleringer 

Usikker God 250 000 m² Deler av feltet fraført, liten 

påvirkning 

Etter 2000 foreligger det 22 målinger av pH fra anadrom del av vassdraget, disse varierer i verdi mellom 

6,3 og 7,1. Vassdraget er også relativt kaldt, noe som også mest sannsynlig er begrensende for 

rekruttering av laks enkelte år. Produksjonen av ungfisk kan være litt påvirket av regulering. 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet, regulering og vanntemperatur kan begrense produksjonen. 

 

 

075.Z Fortunselva 

Datakvalitet 

pH (etter 2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(Hellen mfl. 2016) 

Reguleringer 

Usikker God 384 000 m² Kraftig påvirket av regulering 

Etter 2000 foreligger det 28 målinger av pH fra anadrom del av vassdraget, disse varierer i verdi mellom 

6,1 og 6,9. Vassdraget er også relativt kaldt, noe som også mest sannsynlig er begrensende for 

rekruttering av laks enkelte år. Reguleringen er også sannsynligvis begrensende for produksjonen av 

laks (Hellen mfl. 2016). 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet, regulering og vanntemperatur kan begrense produksjonen. 

 

 

077.5Z Henjaelva 

Datakvalitet 

pH (etter 2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

Usikker God 12 000 m² Drikkevannsuttak 

Etter 2000 foreligger det 18 målinger av pH fra anadrom del av vassdraget i vannmiljø, disse varierer i 

verdi mellom 6,1 og 6,8. I tillegg er det gjort en gjennomgang av vannkjemiske data innsamlet i elven i 

perioden 1993-2008 i Johnsen mfl. (2008), 86 målinger av pH ligger på det samme nivået som i 

vannmiljø dataene, men to målinger har pH på 5,7. Konsentrasjonene av labilt aluminium er målt ved 

seks ulike anledninger, og alle har verdier fra 0-3 µg/l. 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

080.1Z Indredalselva (Høyanger) 

Datakvalitet 

pH (etter 2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(Skurdal mfl. 2001) 

Reguleringer 

Usikker Moderat 60 000 m² Kraftig regulert 

Etter 2000 foreligger det 29 målinger av pH fra anadrom del av vassdraget i vannmiljø, disse varierer i 

verdi mellom 5,7 og 6,9. 12 målinger av labilt aluminium viser verdier fra 2 til 50 µg/l på anadrom 

strekning, lenger opp i vassdraget er det registrert konsentrasjoner av labilt aluminium på opp til 80 µg/l. 

Vassdraget er kraftig regulert, noe som også kan ha betydning for produksjonen av laks (Urdal & Hellen 

1999). 

Konklusjon: Sannsynligvis marginal eller dårlig vannkvalitet, men også kraftig påvirket av regulering  
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080.21Z Ytredalselva (Høyanger) 

Datakvalitet 

pH (etter 2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(Skurdal mfl. 2001) 

Reguleringer 

Usikker Moderat 70 000 m² Minikraft, ingen betydning 

Etter 2000 foreligger det 28 målinger av pH fra anadrom del av vassdraget i vannmiljø, disse varierer i 

verdi mellom 5,7 og 6,8. Syv målinger av labilt aluminium viser verdier fra 4 til 16 µg/l på anadrom 

strekning.  

Konklusjon: Sannsynligvis marginal vannkvalitet enkelte år.  

 

 

080.4Z Bøelva 

Datakvalitet 

pH (etter 2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(Skurdal mfl. 2001) 

Reguleringer 

Usikker Moderat 15 000 m² Betydelig påvirket av 

regulering  

Etter 2000 foreligger det 27 målinger av pH fra anadrom del av vassdraget i vannmiljø, disse varierer i 

verdi mellom 5,8 og 6,3. Det ble på 1990-tallet registrert fiskedød pga. forsuring i vassdraget (Sægrov 

& Johnsen 1996). Ungfiskundersøkelser i 1996 viste klar dominans av aure. 

Konklusjon: Sannsynligvis marginal vannkvalitet enkelte år, fiskeproduksjonen er påvirket av 

regulering.  

 

 

082.32Z Loneelva (Fjaler) 

Datakvalitet 

pH (etter 2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(Skurdal mfl. 2001) 

Reguleringer 

Usikker Moderat 40 000 m² Minikraft, ingen betydning 

Etter 2000 foreligger det 23 målinger av pH fra anadrom del av vassdraget i vannmiljø, disse varierer i 

verdi mellom 5,6 og 6,7. Fiskeundersøkelser på 1990-tallet viste klar dominans av aureunger (Kålås & 

Sægrov 1997). 

Konklusjon: Sannsynligvis marginal vannkvalitet enkelte år. 

 

 

083.4Z Rivedalselva 

Datakvalitet 

pH (etter 2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(Skurdal mfl. 2001) 

Reguleringer 

Usikker Moderat 18 000 m² Minikraft, noe betydning 

Etter 2000 foreligger det 29 målinger av pH fra anadrom del av vassdraget i vannmiljø, disse varierer i 

verdi mellom 5,6 og 6,7. Ungfiskundersøkelser i 2000 viste en klar dominans av aure (Hellen mfl. 2001) 

Konklusjon: Sannsynligvis marginal vannkvalitet enkelte år. 

 

 

084.7Z Nausta 

Datakvalitet 

pH (etter 2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(Skoglund mfl. 2018c) 

Reguleringer 

God Moderat 786 900 m² Småkraftverk, ingen virkning 

Etter 2000 foreligger det 132 målinger av pH fra anadrom del av vassdraget i vannmiljø, disse varierer 

i verdi mellom 5,6 og 6,9, seks av målingene har pH under 6,0. Det er bare tre målinger av labilt 

aluminium, alle med konsentrasjoner under 5 µg/l. Det var en tallrik gytebestand av laks ved telling i 

2017 (Skoglund mfl. 2018c).  

Konklusjon: Sannsynligvis god nok vannkvalitet de aller fleste år. 
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084.Z Jølstra 

Datakvalitet 

pH (etter 2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(Sægrov mfl. 2017) 

Reguleringer 

God Moderat 300 000 m² Regulert, noe påvirkning 

Etter 2000 foreligger det 120 målinger av pH fra anadrom del av hovedelva i vannmiljø, disse varierer 

i verdi mellom 5,8 og 6,6, tre av målingene har pH under 6,0. I Anga foreligger det 194 pH-målinger, 

disse varierte fra 5,8 til 7,1, bare en måling har pH under 6,0. 18 målinger av labilt aluminium viser 

verdier fra 0 til 8 µg/l nederst på anadrom strekning. Undersøkelser av gjellealuminium viste moderat 

tilstand i 2014 og 2015, mens det var god tilstand i perioden 2011-2013 (Sægrov mfl. 2017).  

Konklusjon: Sannsynligvis god nok vannkvalitet de aller fleste år. 

 

 

085.4Z Lakselva (Flora) 

Datakvalitet 

pH (etter 2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

Usikker Moderat 4 000 m² Småkraftverk, ingen virkning 

Til sammen 16 målinger av pH i perioden 2003-18 har vist verdier mellom 6,1 og 6,3.  

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

085.5Z Norddalselva (Flora) 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(Skurdal mfl. 2001) 

Reguleringer 

Svært usikker Dårlig 4 000 m² Overføringer til Svelgen, 

moderat påvirkning 

Til sammen 13 målinger av pH i perioden 1990-2012 har vist verdier mellom 5,2 og 5,8. Nivået av labilt 

aluminium har vært lavt.  

Konklusjon: Sannsynligvis for dårlig vannkvalitet for laks. 

 

 

085.Z Osenelva 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(Sægrov & Urdal 2008) 

Reguleringer 

Svært usikker Dårlig 320 000 m² Regulert, trolig liten 

påvirkning 

Seks målinger mellom 1988 og 2000 har vist pH mellom 5,7 og 6,1. Nivået av labilt aluminium har vært 

lavt. God produksjon av laksesmolt i vassdraget (Sægrov og Urdal 2008), og gode fangster av voksen 

laks indikerer at vannkjemien er god nok for laks. 

Konklusjon: Sannsynligvis god vannkvalitet. 

 

 

086.1Z Indrehusvassdraget 

Datakvalitet 

pH (etter 2000) 

Vannkvalitet 

pH (etter 2000) 

Anadromt elveareal 

(Skurdal mfl. 2001) 

Reguleringer 

Usikker Moderat 20 000 m² Regulert 

Indrehusvassdraget har en anadrom strekning på ca. 3 km, der ca. halvparten er i Indrehusvatnet som 

ligger 1 moh. Floen går nesten helt inn til Indrehusvatnet og det er usikker hva som er av 

ungfiskproduksjon i utløpet. Vassdraget er regulert og mye av vannet fra innløpsbekken er ført bort, og 

det er usikkert om denne er egnet som gytebekk for laks. Det foreligger få målinger av vannkvalitet, 

men disse er stort sett relativt gode, noen målinger tatt i øvre del av nedbørfeltet trekker noe ned, mens 
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målingene på anadrom strekning er gode. Dette stemmer også overens med resultatene fra 

kalkingsplanen for Bremanger fra 1996 (Bjørklund mfl 1997). 

Konklusjon: Sannsynligvis god nok vannkvalitet, produksjon av laks kan være begrenset av regulering. 

 

086.3Z Bortneelva 

Datakvalitet 

pH 

Vannkvalitet 

pH 

Anadromt elveareal 

(egne beregninger) 

Reguleringer 

Svært usikker Dårlig 20 000 m² Regulert, liten påvirkning 

Tre målinger i 1994 og 2007 viste pH mellom 5,9 og 6,3, og lave verdier av labilt aluminium. Det er 

ikke registrert fangst av laks eller sjøaure de siste 10 år. Svært liten bestand av anadrom fisk i vassdraget. 

Svært lave tettheter av ungfisk og gytefisk ved undersøkelser i 2018 (pers. obs.). 

Konklusjon: Sannsynligvis god nok vannkvalitet. 
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Basert på gjennomgang av foreliggende vannkjemiske målinger i vannmilj.no ble sju vassdrag direkte 

vurdert til å ha dårlig vannkjemiske forhold for laks. Tre vassdrag ble vurdert til å ha gode vannkjemiske 

forhold, Guddalselva i Hordaland og Stryn og Hjalma i Sogn og Fjordane. Etter en individuell vurdering 

av de 56 resterende vassdragene over, ble 31 plassert i kategorien sannsynligvis god vannkvalitet (tabell 

3), av disse ligger 6 i Rogaland, 17 i Hordaland og 9 i Sogn og Fjordane.  

Tabell 3. Følgende 34 vassdrag ble fjernet fra videre vurdering av potensielle nye kalkingselver, siden 

de enten har sikker god vannkjemi, eller etter en individuell vurdering basert på foreliggende kunnskap 

fra vannkjemiske målinger, bunndyrundersøkelser, ungfiskundersøkelser og overvåking av gytebestand 

ble vurdert til sannsynligvis å ha god vannkvalitet for laks.  

Fylke 

(utløp) 

Kommune 

 (utløp) 

Vassdrags- 

nummer 

Vassdrags- 

navn 

Vurdering av  

Vannkvalitet 

Rogaland Eigersund 027.5Z Hellvikelva Sannsynligvis god 

Rogaland Forsand 030.42Z Forsandåna Sannsynligvis god 

Rogaland Vindafjord 038.5Z Åmselva Sannsynligvis god 

Rogaland Vindafjord 039.3Z Grindelva (elv fra Aksdalsvatnet) Sannsynligvis god 

Rogaland Vindafjord 041.32Z Vågselva (Ølsfjorden) Sannsynligvis god 

Hordaland Sveio 041.1Z Fjonselva Sannsynligvis god 

Hordaland Stord 044.3Z Frugardselva (Ådlandsvassdraget) Sannsynligvis god 

Hordaland Kvinnherad 045.31Z Omvikelva Sannsynligvis god 

Hordaland Kvinnherad 045.32Z Guddalselva God 

Hordaland Kvinnherad 046.32Z Austrepollelva Sannsynligvis god 

Hordaland Jondal 047.2Z Jondalselva Sannsynligvis god 

Hordaland Ullensvang 050.1Z Kinso Sannsynligvis god 

Hordaland Eidfjord 050.3Z Erdalselva (Eidfjord) Sannsynligvis god 

Hordaland Eidfjord 050.4Z Sima Sannsynligvis god 

Hordaland Eidfjord 050.Z Eidfjordvassdraget Sannsynligvis god 

Hordaland Ulvik 051.2Z Osa (Norddøla og Austdøla) Sannsynligvis god 

Hordaland Granvin 052.1Z Granvinsvassdraget Sannsynligvis god 

Hordaland Kvam 052.6Z Øysteseelva Sannsynligvis god 

Hordaland Kvam 052.7Z Steinsdalselva og Movatnet (Kvam) Sannsynligvis god 

Hordaland Kvam 053.2Z Strandadalselva Sannsynligvis god 

Hordaland Fusa 055.3Z Hopselva (Fusa) Sannsynligvis god 

Hordaland Fjell 057.2Z Fjellvassdraget Sannsynligvis god 

Hordaland Lindås 065.4Z Storelva (Natås) Sannsynligvis god 

Sogn og Fjor. Aurland 071.Z Nærøydalselva Sannsynligvis god 

Sogn og Fjor Luster 075.Z Fortunselva Sannsynligvis god 

Sogn og Fjor Leikanger 077.5Z Henjaelva Sannsynligvis god 

Sogn og Fjor Naustdal 084.7Z Nausta Sannsynligvis god 

Sogn og Fjor Førde 084.Z Jølstra Sannsynligvis god 

Sogn og Fjor Flora 085.4Z Lakselva (Flora) Sannsynligvis god 

Sogn og Fjor Flora 085.Z Osenelva Sannsynligvis god 

Sogn og Fjor Bremanger 086.1Z Indrehusvassdraget Sannsynligvis god 

Sogn og Fjor Bremanger 086.3Z Bortneelva Sannsynligvis god 

Sogn og Fj. Stryn 088.Z Strynselva God 

Sogn og Fj. Eid 089.4Z Hjalma God 
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Av de resterende 32 vassdragene, var det 7 med sikker dårlig vannkvalitet, mens 6 sannsynligvis har for 

dårlig vannkvalitet for laks. For 4 av vassdragene forelå det ikke tilstrekkelig med data til å gjøre en 

vurdering av den vannkjemiske tilstanden (tabell 4). Med unntak av Storåna har disse vassdragene 

relativt små anadrome areal, noe som gir et begrenset potensiale for produksjon av anadrom fisk, og 

dette bør hensyntas om en ønsker å innhente mer informasjon om disse vassdragene.  

Tabell 4. Vassdrag der det ikke foreligger tilstrekkelig med informasjon til å gjøre en vurdering av den 

vannkjemiske tilstanden.  

Fylke 

(utløp) 

Kommune 

 (utløp) 

Vassdrags- 

nummer 

Vassdrags- 

navn 

Anadromt 

 areal 

Regulering 

Rogaland Sandnes 029.1Z Storåna 83 520 Ikke regulert 

Rogaland Hjelmeland 035.5X1 Fossåna 5 000 Småkraft, liten betydning 

Rogaland Haugesund 039.8Z Kvaleelva 6 000 Ikke regulert 

Hordaland Os 055.6Z Lønningdalselva 18 000 Ikke regulert 

 

I de 15 siste vassdragene er vannkvaliteten vurdert til å være marginal (tabell 5), i dette ligger det at 

vannkvaliteten i alle fall enkelte år er for dårlig til å gi fullgod overlevelse på utvandrende laksesmolt. 

Kalking i disse vassdragene vil sannsynligvis bare være aktuelt i korte perioder, flere av disse 

vassdragene er kraftig påvirket av reguleringer, og dette kan alene være årsaken til at det ikke er gode 

laksebestander i disse elvene. Også blant disse vassdragene er det enkelte med svært små anadrome 

areal.  

Tabell 5. Vassdrag der vannkvaliteten er vurdert å være marginal for laks.  

Fylke 

(utløp) 

Kommune 

 (utløp) 

Vassdrags- 

nummer 

Vassdrags- 

navn 

Anadromt 

 areal 

Regulering 

Rogaland Sauda 037.Z Storelva  195 000 Regulert, stor påvirkning 

Rogaland Vindafjord 038.32X1 Vestbøelva 27 500 Ukjent 

Rogaland Vindafjord 041.21Z Svendsbøelva 8 000 Minikraft, ingen betydning 

Hordaland Etne 042.3Z Fjæraelva 26 000 Minikraft, ingen betydning 

Hordaland Kvinnherad 042.93Z Opsangerelva 15 000 Ukjent 

Hordaland Kvinnherad 045.4Z Rosendalselvane 130 000 Litt regulert 

Hordaland Kvinnherad 046.3Z Bondhuselva 40 000 Regulert, stor påvirkning 

Hordaland Kvinnherad 046.4Z Øyreselva 16 000 Regulert, stor påvirkning 

Hordaland Masfjorden 067.1Z Andvikelva 15 600 Småkraft, liten betydning 

Hordaland Masfjorden 067.4Z Hopevassdraget 10 000 Ikke regulert 

Sogn og Fj. Høyanger 080.1Z Indredalselva 60 000 Regulert, stor påvirkning 

Sogn og Fj. Høyanger 080.21Z Ytredalselva 70 000 Minikraft, ingen betydning 

Sogn og Fj. Hyllestad 080.4Z Bøelva 15 000 Regulert, stor påvirkning 

Sogn og Fj. Fjaler 082.32Z Loneelva 40 000 Minikraft, ingen betydning 

Sogn og Fj. Askvoll 083.4Z Rivedalselva 18 000 Minikraft, moderat betydn. 

 

Totalt 13 vassdrag kom i kategorien dårlig eller sannsynlig dårlig vannkvalitet (tabell 6). Av disse var 

8 i Hordaland og 5 i Sogn og Fjordane. Det ene vassdraget er Gaula, her er det primært i to sideløp at 

vannkvaliteten er dårlig. I hovedløpet er vannkvaliteten god og det er mye lakseunger og store 

gytebestander av laks i vassdraget (Sægrov mfl 2006, Anon 2018b). I Norddalselva er det anadrome 

arealet så lite at det er usikkert om en vil få stor nok produksjon av laksesmolt til å opprettholde en 

bestand selv ved kalking. For de 11 andre vassdragene er kalking sannsynligvis nødvendig for å sikre 

livskraftige laksebestander.  
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Tabell 6. Vassdrag der vannkvaliteten er vurdert som for dårlig til å sikre livskraftige laksebestander. * Dårlig vannkvalitet er registrert i sideløpene Årøyelva 

og Stordalselva. Hovedelven har tilnærmet moderat vannkvalitet, og det er god produksjon av ungfisk og en stor gytebestand. ** Det anadrome arealet så lite 

at det er usikkert om en vil få stor nok produksjon av laksesmolt til å opprettholde en bestand selv ved kalking. 

 

Fylke  

(utløp) 

Kommune 

(utløp) 

Vassdr. 

Nr. 

Vassdrags- 

navn 

Anadromt  

areal (m²) 

Vurdering av 

vannkvalitet 

Regulering/ 

annet 

Sist 

undersøkt Referanse  
Hordaland Kvinnherad 046.1Z Æneselva 15 000 Sanns. dårlig Ikke regulert 2017 Skoglund mfl 2018b 

Hordaland Odda 048.Z Opo 45 000 Dårlig Ikke regulert   
Hordaland Samnanger 055.Z Tysseelva 80 000 Dårlig Regulert 2017 Sikveland mfl. 2018 

Hordaland Vaksdal 061.Z Daleelva  120 000 Dårlig Regulert, moderat påvirket 2017 Skoglund mfl 2018b 

Hordaland Lindås 064.4Z Romarheimselva 135 000 Dårlig Minikraft, ingen betydning 2013 Urdal & Kålås 2014 

Hordaland Lindås 064.5Z Eikefetelva 45 000 Sanns. dårlig Ikke regulert 1998 Kålås mfl. 2000 

Hordaland Masfjorden 067.2Z Haugsdalselva 60 000 Dårlig Regulert, stor påvirkning 2017 Skoglund mfl 2018b 

Hordaland Masfjorden 067.3Z Matreelva 70 000 Sanns. dårlig Regulert, stor påvirkning 2017 Skoglund mfl 2018b 

Sogn og Fj. Gulen 069.31Z Brekkeelva 24 000 Sanns. dårlig Ikke regulert ?  
Sogn og Fj. Høyanger 070.2Z Ortnevikselva 63 000 Sanns. dårlig Ikke regulert 2000 Hellen mfl. 2001 

Sogn og Fj. Høyanger 079.Z Daleelva  196 000 Dårlig Regulert, stor påvirkning 2017 Skoglund mfl 2018b 

Sogn og Fj. Gaular 083.Z Gaula* 1 000 000 Dårlig  2017 Anon. 2018b 

Sogn og Fj. Flora 085.5Z Norddalselva**  4 000 Sanns. dårlig Overføringer, moderat påvirkning ?  
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OPTIMALISERING  

ROGALAND 

026.4Z Sokndalselva 

For Sokndalsvassdragt er det nylig laget en kalkingsplan (Høgberget mfl. 2017). Denne skisserer en 

kalkingsstrategi med doserere i de tre lakseførende tilførselselvene til Sokno. Det er ikke gjort ytterligere 

vurderinger i foreliggende rapport.   

 

027.Z Bjerkreimselva 

Kalkingen i Bjerkreimsvassdraget baserer seg på kalkingsplanen fra 1996 (Kaste mfl. 1996b). Det kalkes 

med to doserere, en ved Malmei og en ved Bjordal. I tillegg er det kalking i en del innsjøer. Kalkingen 

oppstrøms Ørsdalsvantet gjør at det er vanskelig å justere pH ut av innsjøen. Vannkvaliteten blir stabil 

gjennom året, og med et varierende kalkingsmål blir den da liggende noe lavt i forhold til kalkingsmålet 

om våren.  

 

027.6Z Ogna 

Kalkingen er en kombinasjon av innsjøkalking (fire innsjøer) og dosererkalking fra 1991. Delfeltet 

Helgåvassdraget i nordøst som opprinnelig hadde samløp med resten av Ognavassdraget nesten nede 

ved sjøen er nå overført gjennom Hetland kraftstasjon til Ogna ca. tre km fra utløpet i sjøen. 

Helgåvassdraget har den dårligste vannkjemien i dette vassdraget. En hoveddoserer ved Hetland 

kraftstasjon kalker vann fra Helgåvassdraget som passerer kraftverket. Doseringen styres automatisk 

etter vannføringen i vassdraget. En mindre doserer er plassert ved Eikeland for å kalke bidrag fra sideløp, 

i denne greinen er det også kalket i fire mindre innsjøer. Kapasiteten eller doseringen i begge dosererne 

virker å være litt lav siden vannkvaliteten ofte ikke tilfredsstiller kalkingsmålet i 

smoltutvandringsperioden.  

 

030.Z Frafjordelva 

Kombinasjon av innsjø- og dosererkalking. Hoveddoserer i Måna (Eikeskog) og doserer i Brådlandsåna. 

Reduserte kalkdoser sommer/høst siden 2001. Innsjøkalking i Brådlandsgreinen og Norddalsgreinen. 

 

Kalkdosereren ved Eikjeskog (Måna) har tidvis vært ustabil og det har periodevis vært betydelig 

underdosering av kalk i denne elven (Hellen 2018). Hovedbildet er at doseringen i Måna ikke er optimal, 

og at pH-målet i Frafjordelva derfor ikke innfris i perioden for smoltutvandring. I Brådlandsåna fungerer 

kalkingen stort sett bedre, men også her er det perioder med noe underdosering enkelte år.  

 

På tross av periodevis lavere pH i hovedelven enn ønskelig, er innholdet av LAl stort sett lavt. Det har 

derfor tidligere vært vurdert å redusere pH-målet fra 6,4 til 6,2 i april og mai, men med utviklingen de 

siste årene bør dette avventes. For å gi et bedre vurderingsgrunnlag bør imidlertid konsentrasjonen av 

LAl i smoltutvandringsperioden overvåkes også i Brådlandsåna nedstrøms dosereren. Det anbefales 

også å måle LAl-konsentrasjon i smoltutvandringsperioden nedstrøms dosereren i Måna. 

 

30.4Z Espedalselva 

Vassdraget kalkes med en kombinasjon av innsjø- og dosererkalking. Kalkdoserer i hovedelva ved 

Løland (nedstrøms utløpet av Espedalsvatnet) og i sidevassdraget Vinddøla i drift siden vår/forsommer 

1996. Siden 2006 har kalkdoseringen ved Løland gradvis blitt redusert på sommeren/høsten. 

 

Både Vinddøla og Røssdalsgreinen var i ukalket tilstand preget av betydelig forsuring. Kalkingen i 

Vinddøla har inntil nylig ikke fungert tilfredsstillende, men i 2017 var doseringen her tilstrekkelig til å 

nå pH-målet hele året. Når pH likevel var noe under målet i smoltutvandringsperioden både ved Løland 
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og Helle, skyldes dette surt vann fra Røssdalen. I denne vassdragsdelen benyttes kun innsjøkalking, 

dette er ikke tilstrekkelig til å forhindre tidvis lav pH og høyt innhold av LAl. Doseringen ved Løland 

var i 2017 ikke fullt ut tilstrekkelig til å kompensere for dette, slik at pH-målet ikke var innfridd i 

smoltutvandringsperioden. Fortsatt god kalkdosering i Vinddøla vil være viktig for hovedelven mellom 

Lona og Espedalsvatnet. I tillegg anbefales det å øke kalkmengdene i innsjøkalkingen, for å unngå 

dødelighet for laksesmolt i Røssdalen, eller en må etablere en kalkdoserer også i denne sidegreinen. 

 

031.Z Lyseelva 

Lysevassdraget kalkes med en kalkdoserer i hovedelven. Etter en periode med stort sett tilfredsstillende 

vannkvalitet har det vært økte forsuringsproblemer i kalket del av Lyseelva siden 2014. Dette skyldes 

både dårligere vannkvalitet i ukalket del, med årlige perioder med sjøsaltpåvirkning, og også 

underdosering av kalk i smoltutvandringsperioden. Det bør kalkes med større mengder i eksisterende 

doserer i smoltutvandringsperioden og/eller en bør vurdere kalking også av Stølsåna som kommer inn 

fra nord, slik det ble foreslått i kalkingsplanen fra 1996 (Kaste mfl 1996a). 

 

032.Z Jørpelandselva 

Elven kalkes med ett vannføringsstyrt silikat-anlegg ved Storåsfossen oppstrøms anadrom strekning. 

Økte silikatdosering om våren bør vurderes for å redusere mengden labilt aluminium om våren. 

Gjennoptakelse av innsjøkalking i Tintusvatn og Tømmervatn kan muligens også bedre de 

vannkjemiske forholdene på den anadrome strekningen, men oppholdstiden for vannet i disse innsjøene 

er ikke kjent. En forutsetning for å starte opp igjen med kalking av disse må være at det er forventet 

effekt av kalkingen i smoltutvandringsperioden.  

 

036.Z Suldalslågen 

Hovedelven har blitt kalket med doserer i utløpet av Suldalsvatnet, øverst i hovedelven, siden 1985. 

Kalkdoserere også i sideelvene Tjøstheimsåna, Tveitliåna og Mosåna siden 1998. Kalkdosereren i 

Tveitliåna, som har virket dårlig, er flyttet i 2017 og vil forhåpentlig virke bedre nå. Dette må evalueres 

og ingen nye optimaliseringstiltak er foreslått her.   

 

038.3Z Rødneelva 

Kalkdoserer ved Neset, ved vandringshinderet i hovedelven, siden 1997. De siste årene kun kalking 

januar-mai. Kalkingsmålet er ikke nådd om våren de siste årene og doseringen bør økes ved surstøt eller 

økt vannføring for å innfri pH-målet om våren. 

 

038.Z Vikedalselva (Vindafjord) 

Vassdraget kalkes med et vannføringsstyrt doseringsanlegg i hovedelva oppstrøms Låkafossen og et 

vannføringsstyrt doseringsanlegg i Litleelva. pH-målet er ikke innfridd om våren de siste fire årene, 

doseringen bør oppjusteres for å nå kalkingsmålet i smoltutvandringsperioden.  

 

HORDALAND 

045.2Z Uskedalselva 

Uskedalselva er kalket med doserer i Børsdalselva, som er en sur sidegrein til hovedelven som kommer 

inn ca. 4 km fra sjøen. Kalkingen har vært noe utilstrekkelig for å nå kalkingsmålet de siste årene, særlig 

i forbindelse med sjøsaltepisoder. Oppjustering av doseringen om våren kan utprøves før en vurderer 

andre kalkingstiltak. Dosereren er ikke i drift fra juli til desember, og pH har også vært under 

kalkingsmålet om høsten, særlig i 2017. En kan vurdere en begrenset kalking også i disse periodene.  

 

063.Z Ekso 

Eksingedalsvassdraget er regulert og vassdraget kalkes med doserer i restfeltet nedstrøms Nesevatn, ca. 

5 km oppstrøms anadrom strekning. Doseringen justeres etter vannføringen i hovedelven og i en av de 
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små tilløpsbekkene. Det har vært gjort justeringer i doseringen i forhold til vannføring. Doseringen har 

vært for lav til å nå pH- målet de siste årene. Det har også vært en økende konsentrasjon av labilt 

aluminium i vassdraget siden 2014 og konsentrasjonene har også vært høyere enn ønskelig på kalket 

strekning. Ytterligere justeringer av doseringen ser ut til å være nødvendig. Eventuelt kan en vurdere 

terrengkalking i sidefeltene. 

 

064.Z Modalselva 

Kalkingen i Modalselva startet opp i 2016, og det kalkes med kalkdoserer øverst i Modalselva. I 

kalkingsplanen fra 2012 er det også anbefalt å forbedre vannkvaliteten i sideelven fra Budalen 

(Haraldstad mfl. 2012). Dette er under utredning, og både doserer med kalkslurry, silikat eller 

terrengkalking er aktuelt.  

 

067.6Z Frøysetelva 

Vassdraget kalkes med kalkdoserer av kalk i utløpet av Ostavatnet fra og med høsten 1994. Fra 2004 

bare dosering ved Ostavatnet. Kalkingen i doseren har tidligere gitt god avsyring i utløpet av Sleirsvatnet 

og ved Frøyset, men økende konsentrasjoner av labilt aluminium har ført til høyere verdier av giftig 

aluminium enn ønskelig i smoltutvandringsperioden. Dersom sideelven Tangedalselva skal produsere 

laks må denne delen av vassdraget kalkes.    

 

 

SOGN OG FJORDANE 

 

082.Z Flekkeelva 

Vannkvaliteten i hovedvassdraget er stort sett god, men sure sideelver i nedre del bidrar til perioder med 

vannkvalitet under dagens pH-mål. Espedalselva er fortsatt sur oppstrøms kalking, sideelven kalkes med 

en manuell doserer, og en kan vurdere å erstatte denne med en mer moderne doserer. Det har vært en 

tendens til økende konsentrasjon av giftig aluminium de tre siste årene, og dette tilsier at kalkingsmålet 

bør være minst 6,0 i smoltutvandringsperioden. Terrengkalking av sure sidegreiner i nedre del av 

vassdraget ville trolig være et effektivt tilskudd til kalkingsstrategien, og kunne eventuelt erstatte 

dosereren i Espedalselva. 
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DISKUSJON 

Ved en gjennomgang av foreliggende data om vannkjemi, bunndyrfauna og fisk er det valgt ut totalt 12 

vassdrag (tabell 6) der kalking med stor sannsynlighet er nødvendig for å få gode levekår for laks. I 

tillegg er det påvist 15 vassdrag (tabell 5) der vannkvaliteten sannsynligvis er marginal for laks. I de 15 

sistnevnte vassdragene er vurderingsgrunnlaget ofte noe mindre sikkert enn i de 12 førstnevnte. Mye av 

den vannkjemiske vurderingen baserer seg på målinger av pH, siden det er svært få målinger av andre 

parametere som er relevant med hensyn på forsuring (ANC, labil. aluminium). Det vil derfor være 

nødvendig å samle inn ytterligere vannkjemiske data i de fleste vassdragene for å sikre seg et godt 

kunnskapsgrunnlag.   

 

De vannkjemiske forholdene med hensyn på forsuring forbedret seg mye fra rundt 1990 og fram til 

2000, deretter har endringene vært mindre, og de siste årene har en flere steder opplevd hyppigere 

sjøsaltepisoder som har ført til høye verdier av giftig aluminium i vassdragene.  

 

I de fleste av vassdragene som har for dårlig vannkvalitet til å sikre god overlevelse for laks er det nå en 

viss rekruttering, mens disse var tilnærmet uten laks rundt 1990. Reetablering av laks i disse elvene  har  

skjedd i en periode med mye rømt laks i fjordene på Vestlandet og det er usikkert hvilket opphav den 

laksen som nå har etablert seg i vassdragene har.  

 

Selv om det foregår en viss rekruttering av laks i mange av vassdragene med dårlig vannkjemi vil en 

eventuell kalking sannsynligvis føre til bedre overlevelse for den utvandrende smolten.  

 

For svært mange av vassdragene som er plassert i kategorien marginal vannkvalitet vil det være behov 

for kunnskapsinnhenting før en går videre med omfattende kalkingsplaner.  

 

Laks og sjøørret er konkurrenter i mange av de aktuelle elvene, og en kalking for å bedre vannkvaliteten 

vil i mange tilfeller kunne føre til redusert produksjon av sjøørret, som er mer tolerant for surt vann. 

Sjøørreten er også mer konkurransesterk i vassdrag med lave sommertemperaturer, i flere av 

vassdragene er de temperaturforholdene ikke kartlagt.  
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