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FORORD 

Foreningen Framtid for Lykling og Hardangerfjord Villfisklag har tatt initiativ til å kartlegge fisketetthet 

og habitatforhold for sjøørret i Lyklingelva på Bømlo. Formålet er å få informasjon om bestandsstatus 

og habitatflaskehalser, samt å få utarbeidet en tiltaksplan som kan bedre forholdene for sjøørret. 

Rådgivende Biologer AS utførte undersøkelsene 21. mai 2019, og resultater og tiltaksplan er presentert 

i denne rapporten. 

 

Ny fylkesvei 541 fra Sakseid til Hestaneset er under prosjektering, og vil krysse både Lyklingelva og en 

innløpsbekk til Lyklingvatnet. Habitatforhold ved krysningspunktene og anbefalinger om hvordan 

veibyggingen kan utføres uten å forringe forholdene for fisk, er inkludert i rapporten. 

 

Prosjektet er finansiert av Hordaland Fylkeskommune. Feltarbeidet ble utført av Marius Kambestad fra 

Rådgivende Biologer AS og Jarle Martinsen fra Framtid for Lykling. Kart er laget av Bjart Are Hellen. 

Vi takker Hordaland Fylkeskommune og Hardangerfjord Villfisklag for oppdraget, og Jarle Martinsen 

for godt samarbeid og informasjon om vassdraget. 

 

Bergen, 22. juli 2019 
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SAMMENDRAG 

Kambestad, M. 2019. Habitatkartlegging, elektrofiske og tiltaksplan for sjøørret i Lyklingelva på Bømlo 

i 2019. Rådgivende Biologer AS, rapport 2925, 24 sider, ISBN 978-82-8308-640-9. 

 

Lyklingelva er et lite sjøørretvassdrag på vestsiden av Bømlo. Elven er knapt 2 km lang fra Søra 

Lyklingvatnet til sjøen, og sjøørret kan i tillegg vandre opp i flere små innløpsbekker til innsjøen. 

 

Foreningen Framtid for Lykling har nylig gjort små habitattiltak for sjøørret i Lyklingelva og sidebekken 

Tverrbekken. Det har vært ønske om en kartlegging av ungfisktetthet og habitatforhold, og utforming 

av en tiltaksplan for videre arbeid med å styrke sjøørretbestanden. Hordaland Fylkeskommune har derfor 

finansiert denne undersøkelsen, som inkluderer habitatkartlegging, elektrofiske og tiltaksplan for 

sjøørret i Lyklingvassdraget. Undersøkelsene ble utført 21. mai 2019. 

 

Ny fylkesvei 541 fra Sakseid til Hestaneset er under prosjektering, og vil krysse både Lyklingelva og en 

innløpsbekk som renner inn i Lyklingvatnet fra nord. Anbefalinger om hvordan veibyggingen kan 

utføres uten å forringe forholdene for fisk, er inkludert i rapporten. 

 

De nederste ~600 m av Lyklingelva har stryk, grunnområder og gyteområder, med generelt gode 

habitatforhold for sjøørret. De neste 1,4 km opp mot Søra Lyklingvatnet er preget av lange, sakteflytende 

lonepartier med mudderbunn, tett vannvegetasjon og stedvis myrdannelse, avbrutt av korte 

strykstrekninger. Det er et stort og fint gyteområde like oppstrøms Bømlavegen, i nedre del av elven, 

men på elvens øverste 1,5 km er det svært lite egnede gyteområder. Det er også begrenset med skjul for 

ungfisk i de rolige elvelonene, men mangel på gyteområder må regnes som den viktigste 

habitatflaskehalsen. Det er gjort få inngrep i og langs elven, og bortsett fra langs en veifylling fremstår 

elven i hovedsak som urørt. 

 

Resultatene av elektrofisket bekreftet inntrykket fra habitatkartleggingen. Det er god tetthet av ørret på 

elvens nederste 350 m, og langt lavere produksjon videre oppover. Tiltak for å bedre gyteforholdene bør 

derfor prioriteres. Det foreslås å etablere to gyteområder ved utlegg av gytegrus, men også å forbedre 

oppvekstforholdene helt nederst i elven ved utlegg av stein. 

 

I Tverrbekken ble kun de nederste 300 m kartlagt, men sjøørret kan vandre flere hundre meter videre 

oppover. Det er nylig lagt ut gytegrus i bekken, som i hovedsak er en sakteflytende kanal med 

mudderbunn. Det ble registrert moderat ungfisktetthet, men en del yngel har trolig vandret ned i 

hovedelven. Ved en veifylling nederst i Tverrbekken anbefales det å erstatte pukk med gytegrus. 

 

Den nordlige innløpsbekken til Lyklingvatnet har kun et kort område med egnede gyteforhold, men der 

ble det observert tett med ørretyngel. Dette området skal krysses av den nye fylkesveien, og det anbefales 

at dette gjøres uten å forringe habitatforholdene i bekken, for eksempel ved å bygge en bred kulvert. Der 

veien skal krysse Lyklingelva anbefales det at det bygges bro. 
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INNLEDNING 

Lyklingvassdraget renner ut i Lyklingfjorden på vestsiden av Bømlo. Vassdragets nedbørfelt er 7,3 km² 

stort, og middelvannføringen ved utløpet til sjø er beregnet til 409 l/s (http://nevina.nve.no). 

Nedbørfeltet strekker seg opp til 176 moh., og består i hovedsak av skog, men også en del myr og 

innsjøer (figur 1). De største innsjøene er Lyklingvatnet og Søra Lyklingvatnet (begge 25 moh.), som 

er forbundet av den korte myrkanalen Mjåsundet. 

 

 

Figur 1. Lyklingvassdraget på Bømlo. Blå strek avgrenser nedbørfeltet. Røde prikker er stasjoner for 

elektrofiske 21. mai 2019. 

http://nevina.nve.no/
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Lyklingelva er 1940 m lang fra Søra Lyklingvatnet til sjøen. Sjøørret kan vandre opp i innsjøen og videre 

opp i flere små innløpsbekker. I tillegg vandrer sjøørret opp i Tverrbekken, som renner inn i Lyklingelva 

ved Bømlavegen (figur 1). Det ble tidligere fisket litt sjøørret i elven, men i dag foregår det kun 

fritidsfiske i innsjøene. 

 

Framtid for Lykling har nylig lagt ut gytegrus i deler av Tverrbekken, og på de nederste ~50 meterne av 

Lyklingelva har de etablert noen små terskler og prøvd å forbedre gyteforholdene for sjøørret. Dette er 

gjort ved å grave frem grus og småstein fra elvebunnen, og flytte større stein ut mot elvebreddene (Jarle 

Martinsen, pers. medd.). I tillegg har foreningen ønsket å få kartlagt ungfisktetthet og habitatforhold for 

sjøørret i Lyklingelva og Tverrbekken, og basert på dette utarbeide en plan for habitattiltak i vassdraget. 

 

Lyklingelva krysses i dag av to veier; Lyklingsjøvegen nederst, og Bømlavegen 160 m lenger oppe. Nye 

fylkesvei 541 fra Sakseid til Hestaneset skal krysse Lyklingelva 1,1 km oppstrøms utløpet, og i tillegg 

vil den krysse den nordlige innløpsbekken til Lyklingvatnet. Framtid for Lykling er bekymret for 

hvordan dette vil påvirke habitat- og vandringsforhold for fisk, og har derfor ønsket at dette vurderes 

spesielt i forbindelse med habitatkartlegging av vassdraget. 

 

Rådgivende Biologer AS utførte 21. mai 2019 habitatkartlegging, kartlegging av inngrep og elektrofiske 

i Lyklingelva og Tverrbekken, og i tillegg en enkel habitatkartlegging i den nordlige innløpsbekken til 

Lyklingvatnet. 
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METODER 

HABITATKARTLEGGING 

GYTEOMRÅDER 

Hele Lyklingelva, fra sjøen til Søra Lyklingvatnet, ble kartlagt ved spasering i og langs elveløpet 21. 

mai 2019. Mengden gyteareal på ulike strekninger ble delt i kategoriene «ingen gyteplasser», «få 

gyteplasser» (< 10 % av arealet kan brukes til gyting), «bra med gyteplasser» (10-40 % av arealet) og 

«mange gyteplasser» (> 40 % av arealet). Mengden gyteareal ble også kartlagt i den nordlige 

innløpsbekken til Lyklingvatnet. 

 

SKJUL 

Antall og størrelse på skjul egnet for ungfisk ble kvantifisert ved å måle hvor mange ganger en 13 mm 

tykk plastslange kunne føres inn i hulrom mellom steiner innenfor en stålramme på 0,25 m² (jf. Finstad 

mfl. 2007). Størrelsen på hulrommene ble bestemt ut fra hvor langt ned mellom steinene plastslangen 

kunne stikkes, og ble delt i tre skjulkategorier; 

S1: 2-5 cm, S2: 5-10 cm, S3: > 10 cm. 

Skjulmålinger ble utført på seks strykpartier i Lyklingelva. På hvert sted ble det utført tre skjulmålinger 

i transekt, én nær bredden, én så langt ut mot midten av elven som det var praktisk mulig å gå, og én 

midt mellom disse (jf. Forseth og Harby 2013). Der elven var smal måtte metoden justeres, slik at 

transektene ble lagt skrått på strømretningen. 

 

Gjennomsnittlig antall skjul for hver av de tre kategoriene ble beregnet for hvert transekt. Disse verdiene 

er deretter summert for å gi en verdi for «vektet skjul»: 

Vektet skjul = S1 + S2 x 2 + S3 x 3 

I henhold til verdier for vektet skjul klassifiseres ulike deler av elven til å ha lite skjul (< 5), middels 

skjul (5-10) eller mye skjul (> 10). Målinger ble supplert med visuell inspeksjon for å vurdere 

skjulforekomst på ulike strekninger av elven.  

 

Skjulmålinger ble ikke utført i Tverrbekken og den nordlige innløpsbekken til Lyklingvatnet, da disse 

er svært smale. Overhengende banker utgjør for øvrig mye av skjulmulighetene for ungfisk i slike små 

bekker, og målinger av skjul i substratet vil derfor ikke være representativt for fiskens levekår. 

 

INNGREP 

Fysiske inngrep i og langs Lyklingelva, Tverrbekken og det nordlige innløpet til Lyklingvatnet ble 

registrert i forbindelse med habitatkartleggingen. Inngrep som endringer i elveløpets utforming 

(utretting o.l.), endring av bunnen i elven (plastring, terskler, masseuttak osv.), endring av bankene 

(flom- og erosjonssikring) og endring i kantvegetasjon ble registrert for hver vassdragsdel. 

 

ELEKTROFISKE 

Det ble gjennomført elektrofiske på seks stasjoner i Lyklingelva og to stasjoner i Tverrbekken 21. mai 

2019 (figur 1Feil! Fant ikke referansekilden. og 2). Det var svært lav vannføring på 

undersøkelsestidspunktet. I Lyklingelva var vanntemperaturen 13,0 °C, og ledningsevnen 89,5 µS/cm 

(målt nederst i elven). Stasjonenes størrelse varierte fra 45 til 80 m² i Lyklingelva og fra 16 til 28 m² i 

Tverrbekken (vedlegg 1). 
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Stasjon 1 

 

Stasjon 2 

 

Stasjon 3 

 

Stasjon 4 

 

Stasjon 5 

 

Stasjon 6 

 

Stasjon T1 

 

Stasjon T2 

 

Figur 2. Stasjoner for elektrofiske i Lyklingelva (1-6) og Tverrbekken (T1 og T2) 21. mai 2019. 
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All ørret ble lengdemålt og artsbestemt i felt, og deretter sluppet levende tilbake i elven. Fangsten ble 

delt i aldersgruppene årsyngel (0+; klekket i 2019), ettåringer (1+; klekket i 2018) og eldre ørret, ut fra 

lengdefordelingen. Tetthet av ettåringer og eldre ørret ble beregnet ut fra en antatt fangbarhet på 60 % 

(etter Forseth & Harby 2013). Tettheten av årsyngel ble ikke estimert, da disse var små og vanskelige å 

fange. Forekomst av øvrige fiskearter ble registrert, men ikke kvantifisert. 
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RESULTAT OG DIAGNOSE 

HABITATKARTLEGGING 

De nederste ~600 m av Lyklingelva har stryk, grunnområder og gyteområder, med generelt gode 

habitatforhold for sjøørret. De neste 1,4 km opp mot Søra Lyklingvatnet er preget av lange, sakteflytende 

lonepartier med mudderbunn, tett vannvegetasjon og stedvis myrdannelse. Disse lonene er kun avbrutt 

av tre relativt korte strykstrekninger med samlet lengde på ca. 250 m. 

 

I Tverrbekken ble kun de nederste 300 m kartlagt, men sjøørret kan vandre flere hundre meter videre 

oppover (Jarle Martinsen, pers. medd.). Bekken er i all hovedsak en relativt sakteflytende kanal med 

mudderbunn, men også en del småstein og stein på små brekk. 

 

Den nordlige innløpsbekken til Lyklingvatnet renner sakte gjennom myr på de nederste 260 meterne. 

Derfra blir bekken raskt brattere, og er strykpreget på de neste ca. 230 meterne opp til Bømlavegen. 

Oppstrøms veien ble kun ca. 120 m kartlagt, og der renner bekken roligere. 

 

GYTEOMRÅDER 

Gytehabitatet er svært ujevnt fordelt i Lyklingelva, med klart mest gyteområder i nedre del (figur 3 og 

4). Det beste og største gyteområdet ligger like oppstrøms Bømlavegen, og er ca. 100 m langt. Utover 

dette er det kun små gyteområder i strykene her og der, og litt gytesubstrat på utløpet av enkelte av 

lonepartiene. Generelt er grusen i Lyklingelva naturlig ganske grov og kantet, noe som også begrenser 

gytemulighetene i strykpartiene. På et ca. 50 m langt strekk nederst i elven er det nylig gjort forsøk på å 

grave frem grus fra elvebunnen ved å flytte større stein, og dette ser ut til å ha bedret gytemulighetene i 

dette området. 

 

I Tverrbekken er gyteforholdene i utgangspunktet dårlige på grunn av mangel på grus, men det er nylig 

lagt ut gytegrus på en del små brekk. Bekken er liten, men har trolig potensiale til litt produksjon av 

sjøørret. 

 

I den nordlige innløpsbekken til Lyklingvatnet er det ingen gyteområder i nedre del av bekken, som kun 

har mudderbunn. I en kort sving, omtrent der den nye fylkesveien skal krysse bekken, er det imidlertid 

et flott gyteområde på en 10-15 m lang strekning (figur 4 og 10). Her stod det tett med årsyngel ørret 

under kartleggingen, men elektrofiske ble ikke utført på grunn av ekstremt lav vannføring. Videre 

oppover til Bømlavegen er bekken bratt og grovsteinet, uten åpenbare gytemuligheter. Det ble likevel 

observert noen få årsyngel ørret i enkelte kulper et stykke oppover stryket, men langt færre enn på 

gyteområdet i svingen. Oppstrøms Bømlavegen er bekken noe slakere, og det er bedre gyteforhold enn 

i stryket nedenfor.  

 

SKJUL 

Skjulindeksen på de seks transektene i Lyklingelva varierte fra 4,3 til 14,0, med klart høyest verdier i 

strykområdene. Generelt var det moderat til mye skjul i hvert strykparti (figur 5), og lite skjul på det 

store gyteområdet. I de store, sakteflytende lonepartiene ble skjulmåling ikke gjennomført fordi vading 

var umulig, men ut fra substratforholdene (i all hovedsak mudder) er det åpenbart at disse strekningene 

har lite skjul i substratet. Det er imidlertid svært mye vannplanter som gir skjul i lonepartiene, noe som 

ikke fanges opp ved kvantitative skjulmålinger. Vannplantene gjør at de store arealene i Lyklingelvas 

lonepartier trolig kan fungere relativt godt som oppvekstområder for ørret. 
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Figur 3. Fordeling av gyteplasser i ulike deler av Lyklingelva, fra sjøen til Søra Lyklingvatnet. 
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Figur 4. Fordeling av gyteplasser i den nordlige innløpsbekken til Lyklingvatnet. Rød strek markerer 

vandringshinderet (rør under vei). Sidebekken i øst er et myrsig uten nevneverdig potensiale for fisk 

(Jarle Martinsen, pers. medd.). 

VANDRINGSHINDRE 

I Lyklingelva kan sjøørret og ål vandre helt fra sjøen til Søra Lyklingvatnet, og derfra videre opp i flere 

små innløpsbekker. Det er to bratte stryk hvor fisken trolig er avhengig av gunstig vannføring for å 

vandre opp; like nedstrøms Bømlavegen og ca. 180 m oppstrøms Bømlavegen. Førstnevnte er et naturlig 

stryk i et lite juv, mens sistnevnte er et naturlig stryk hvor det i tillegg har rast ut en del sprengstein fra 

veifyllingen. Dette påvirker trolig ikke oppvandringsforholdene nevneverdig, men på lav vannføring går 

elveløpet helt tørt på en ca. 10 m lang strekning fordi vannet sildrer gjennom uren av sprengstein (figur 

14). Dette kan forsinke smoltens nedvandring om våren, men det er usikkert om dette er nok til å øke 

dødeligheten eller å påvirke smoltproduksjonen nevneverdig. 

 

Tverrbekken er lagt i et kort rør langs en veifylling nederst (figur 6). Røret er passerbart for både stor 

og liten fisk. 

 

Den nordlige innløpsbekken til Lyklingvatnet er lagt i rør under Bømlavegen, og dette er sannsynligvis 

ikke passerbart for hverken ørret eller ål. Fisk kunne sannsynligvis vandre betydelig lengre oppover før 

bekken ble lagt i rør. 
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Figur 5. Fordeling av skjul for ungfisk i substratet i ulike deler av Lyklingelva, fra sjøen til Søra 

Lyklingvatnet. 
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INNGREP 

Lyklingelva renner i all hovedsak naturlig gjennom landskapet, uten store menneskelige inngrep. 

Kantvegetasjonen er hugget ned på en kort strekning helt nederst, men ellers er vegetasjonen intakt. Det 

er en mur langs nordre elvebredd i forbindelse med et gammelt kvernhus like nedstrøms Bømlavegen, 

men det ble ikke registrert andre nevneverdige erosjonssikrings-tiltak. Det er en rekke små terskler, både 

nederst, ved det største gyteområdet og ved Pistadalen, og en del av disse er laget for å bedre 

habitatforhold for fisk. Samtlige terskler er lave nok til å tillate vandring av både ørret og ål, og det er 

ikke nødvendig å utbedre disse. 

 

Bømlavegen går parallelt med Lyklingelva på en ca. 100 m lang strekning, der foten av veifyllingen 

ligger i eller nær elvekanten (figur 9). De grove steinmassene gir bra med skjul for fisk, men har stedvis 

endret elveløpet såpass at det ikke kan utelukkes at det opprinnelig var gyteområder der det i dag ligger 

sprengstein. I Tverrbekken har en del pukk fra en nyere veifylling rast ut i nedre del av bekken (figur 

6). 

 

A) Gytegrus i Tverrbekken 

 

B) Veifylling og rør i Tverrbekken 

 

Figur 6. A) Gytegrus lagt ut i Tverrbekken. B) Ny veifylling nederst i Tverrbekken, hvor bekken også er 

lagt i rør. 

ELEKTROFISKE 

Det ble fanget totalt 92 ørret under elektrofisket, fordelt på 81 i Lyklingelva og 11 i Tverrbekken. Av 

disse var 18 årsyngel (3,0-4,5 cm), 63 ettåringer (8,0-11,5 cm) og 11 to år eller eldre (12,5-18,5 cm) 

(figur 7). Årsyngel ble registrert på stasjon 1, 2, 3, 5 og 6 i Lyklingelva, men ikke i Tverrbekken (tabell 

1). Det ble imidlertid observert årsyngel i Tverrbekken tidligere samme vår (Jarle Martinsen, pers. 

medd.), og det er mulig at disse har vandret ned til Lyklingelva. 

 

Gjennomsnittlig tetthet av ettåringer (1+) og eldre ørret (≥ 2+) var henholdsvis 25 og 4 individer per 

100 m² i Lyklingelva, og 33 og 13 individer i Tverrbekken (figur 8, tabell 1). Fisken var imidlertid 

svært ujevnt fordelt i Lyklingelva; på de nederste tre stasjonene var gjennomsnittlig tetthet 47 ettåringer 

og 7 eldre ørret per 100 m², mot kun 3 ettåringer og 2 eldre på de tre øverste stasjonene. På stasjon 6 ble 

det kun fanget årsyngel, men det ble observert et fåtall større ørret som stakk ut av stasjonen før 

elektrofisket startet. Stasjon 3 lå på elvens største gyteområde, og hadde størst fangst av både ettåringer 

og årsyngel per arealenhet (figur 8, tabell 1). 

 

Resultatene av elektrofisket tyder på at det er god produksjon av ørret på de nederste ca. 350 meterne 

av Lyklingelva, og betydelig mindre lenger oppe. Stasjon 4, 5 og 6 lå i strykpartier, og det kan tenkes at 

den svært lave vannføringen medførte at en del ørret hadde trukket bort fra strykene og stod i de dypere 

lonepartiene. Samtidig ble det registrert bra med ørret i stryk lenger nede i elven, så dette kan ikke være 

hele forklaringen på de store tetthetsforskjellene. 
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Figur 7. Lengdefordeling for ørret fanget ved elektrofiske i Lyklingelva (n = 81) og Tverrbekken (n = 

11) 21. mai 2019. Årsyngel var 3-4,5 cm, ettåringer 8-11,5 cm og eldre fisk ≥ 12,5 cm. 

 

Figur 8. Estimert tetthet av ørret på seks stasjoner i Lyklingelva (stasjon 1-6) og to stasjoner i 

Tverrbekken (T1 og T2) 21. mai 2019. Tetthet er beregnet separat for ettåringer (1+) og eldre ørret. 

Årsyngel er ikke inkludert i tetthetsestimatene på grunn av lav fangbarhet. 

Det ble ikke registrert smoltifisert ørret under elektrofisket, men det stod en liten stim med sjøørret 

postsmolt i havnen like utenfor elvemunningen. Lyklingelva produserer sannsynligvis en god del 

sjøørretsmolt, og årets smolt hadde høyst sannsynlig forlatt elven før undersøkelsen. Reell tetthet av 

ørret med alder to år eller eldre kan dermed ha vært betydelig høyere en måned tidligere, i alle fall i 

nedre del av elven. 
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Det ble også elektrofisket i Lyklingelva 4. april 2016 (Velle mfl. 2016). Det ble da registrert relativt lav 

tetthet av ørret (ikke nærmere kvantifisert), men dette kan skyldes at det var betydelig høyere vannføring 

på dette tidspunktet enn ved elektrofisket i 2019. Det ble også registrert «små mengder» ørret i 

Tverrbekken (Velle mfl. 2016). 

 

Ved elektrofisket i 2019 ble det registrert ål på stasjon 1, 2, 4 og 6. Spesielt på stasjon 1 var det store 

mengder ål, fra små ålelarver til voksne individer. På stasjon 5 ble det registrert en padde. Også i 2016 

ble det registrert ål; da også i Tverrbekken (Velle mfl. 2016).  

 

A) Tiltaksområde nederst 

 

B) Stryk med mye skjul 

 

C) Ørret fra stasjon 3 

 

D) Veifylling langs Lyklingelva 

 

 

 

E) Rolig del av Lyklingelva 

 

 

  

Figur 9. A) Nederst i Lyklingelva er det 

bygget små terskler og gravd frem gytegrus 

fra elvebunnen. B) Strykpartiene i 

Lyklingelva har stort sett bra med skjul for 

ungfisk. C) To ørret fanget på stasjon 3; en 

ettåring og en årsyngel. D) Langs ca. 100 m 

av Lyklingelva går en veifylling helt i kant 

med og delvis ned i elven. E) Store deler av 

Lyklingelva består av nær stillestående 

lonepartier med mye vannplanter. 
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Tabell 1. Fangst og tetthet av ørret på seks stasjoner i Lyklingelva og to stasjoner i Tverbekken 21. mai 

2019. Fangst (antall) er oppgitt for årsyngel (0+), ettåringer (1+) og eldre ørret, og tetthet (individer 

per 100 m²) for ettåringer og eldre. 

Stasjon 
Areal 

(m²) 
Fangst 0+ Fangst 1+ Fangst eldre Tetthet 1+ Tetthet eldre 

1 80 2 23 0 47,9 0,0 

2 45 2 12 4 44,4 14,8 

3 59 10 17 2 48,0 5,6 

4 67 0 2 1 5,0 2,5 

5 63 1 1 1 2,6 2,6 

6 50 3 0 0 0,0 0,0 

T1 16 0 4 2 41,7 20,8 

T2 28 0 4 1 23,8 6,0 

 

 

Figur 10. Gyteområdet i den nordlige innløpsbekken til Lyklingvatnet, hvor bekken skal krysses av ny 

fylkesvei. I dette området ble det observert tett med årsyngel av ørret. Lenger nede er bekken en 

sakteflytende renne, og lenger oppe et stryk med grov steinbunn. 

DIAGNOSE 

Det er sparsomt med både gyteområder og skjul for ungfisk i Lyklingelva, og områder med gode 

habitatforhold er ujevnt fordelt i elven. Gyteforholdene er klart best i nedre del, der det også stort sett er 

bra med skjul for ungfisk, og dermed gode produksjonsforhold. På elvens øverste 1600 m er det svært 

lite gytemuligheter, og samtidig lite skjul for ungfisk bortsett fra i de relativt korte strykpartiene. De 

lange lonepartiene har stort areal, og selv om de ikke er ideelt oppveksthabitat er det svært sannsynlig 

at det er mangel på gytehabitat som er flaskehalsen for sjøørretproduksjon i denne delen av vassdraget. 
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Ungfisktettheten stemmer godt med disse vurderingene, og tyder på god produksjon av sjøørretsmolt på 

elvens nederste 350 m, og lav produksjon videre opp mot Søra Lyklingvatnet. Det produseres også ørret-

yngel i innløpsbekker til Lyklingvatnet og Søra Lyklingvatnet, men om noe av dette kan tilskrives 

sjøørret-gyting er usikkert. 
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TILTAKSPLAN 

HABITATTILTAK 

Tiltaksplanen tar i hovedsak sikte på å bedre gyteforholdene for sjøørret i Lyklingelva og Tverrbekken, 

da mangel på gyteområder anses å være habitatflaskehalsen i mesteparten av elven. Det foreslås også å 

legge ut stein for å bedre skjulforekomsten for ungfisk ved tersklene nederst mot sjøen. I lonepartiene 

er det skjul for ørret blant vannplanter, men nær null skjul i substratet fordi bunnen er dekket av mudder. 

Det foreslås likevel ikke habitattiltak i lonepartiene, fordi mangel på gyteområder er flaskehalsen for 

fiskeproduksjon, og fordi det er vanskelig å utføre effektive og varige tiltak på denne typen 

elvestrekninger. Områder for grusutlegg i Lyklingelva er valgt med tanke på hvor det er praktisk mulig 

å frakte gytegrus til elven. Foreslåtte habitattiltak er beskrevet i det følgende, og er også vist i tabell 2 

og figur 11. 

 

1: STEINUTLEGG NEDERST I LYKLINGELVA 

Registrert skjulforekomst ved tersklene nederst i Lyklingelva er på grensen mellom lite og moderat. Det 

er høy yngelproduksjon i denne delen av elven, og mangel på skjul for eldre ungfisk er sannsynligvis en 

lokal habitatflaskehals nederst mot sjøen. Dette kan utbedres ved å legge ut stein med diameter 15-50 

cm i langsgående rygger og steingrupper her og der i elveløpet, og i røyser langs elvebredden. Mye slik 

stein er allerede omplassert ved forbedring av gyteforholdene, og strategisk utplassering av disse 

steinene vil være tilstrekkelig til å bedre oppvekstforholdene. 

 

2: GRUSUTLEGG OPPSTRØMS HALVARDSHØLEN 

Oppstrøms Halvardshølen ligger en lang, sakteflytende elvelone. På utløpet av denne elvelonen er det 

gunstig dyp og strømforhold for gyting, men svært lite egnet gytesubstrat (figur 11 og 12). Her kan det 

legges ut gytegrus på et omtrent 15 m² stort område ned mot brekket, hvilket tilsvarer ca. 3 m³ grus. 

 

Avrundet grus fra morene- eller elveavsetninger er best egnet, men tromlet stein kan også benyttes. 

Gytegrus må alltid være en blanding av ulike kornstørrelser, og i Lyklingelva vil en blanding med 

følgende vektfordeling være egnet: ca. 40 % av sortering 8-16 mm, ca. 40 % 16-32 mm og ca. 20 % 32-

64 mm (sorteres og blandes av leverandør). Grusen legges i et 20-30 cm tykt lag. Det bør legges enkelte 

større stein på og rundt grusen for å skape variasjon i vannfart, dyp og sedimenteringsforhold. Grusen 

må plasseres slik at den ikke tørrlegges, men samtidig ikke så strømutsatt at den spyles ut ved flom (se 

Pulg mfl. 2018 og referanser nevnt der for eksempler). Grusutlegg har ofte begrenset varighet, fordi en 

del grus kan bli spylt ut, gjenklogget eller tilgrodd. 

 

3: GRUSUTLEGG VED PISTADALEN 

Ved Pistadalen er det små mengder gytesubstrat på utløpet av en lang elvelone (figur 13). Dyp og 

strømforhold er egnet for gyting, men den lille terskelen bør åpnes for å oppnå akselererende 

strømhastighet mot brekket. Gytegrus kan legges ut i et ca. 2 m bredt belte 5-10 m oppover fra brekket, 

som vil kreve 3-6 m³ grus. Se ellers anbefalinger under punkt 2. 

Tabell 2. De viktigste tiltakene som foreslås i Lyklingelva og Tverrbekken, med posisjon (UTM WGS 

84). Tiltakene er vist med nummer på kart i figur 11. 

Tiltak Vassdragsdel Type Mengde grus Posisjon 

1 Lyklingelva Steinutlegg Lokal stein Ca. 50 m oppover fra kulvert nederst 

2 Lyklingelva Grusutlegg 3 m³ 32 V 285771 6624377 

3 Lyklingelva Grusutlegg 3-6 m³ 32 V 286238 6624510 

4 Tverrbekken Grusutlegg 1 m³ 32 V 285354 6624254 
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Figur 11. Kart med stedsanvisning for foreslåtte tiltak i Lyklingelva (A-C) og Tverrbekken (D). 
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4: GRUSUTLEGG I TVERRBEKKEN 

I Tverrbekken anbefales det å grave bort noe pukk som ligger like nedstrøms røret langs veien (se figur 

6 og 11), og erstatte denne med gytegrus. Omtrent 1 m³ grus kan spres fra røret og nedover. Se ellers 

anbefalinger under punkt 2, men grusen kan her legges i et noe tynnere lag (10-20 cm). 

 

ØVRIGE TILTAK 

Framtid for Lykling har nylig gjort forsøk med å grave frem grus og småstein fra elvebunnen nederst i 

Lyklingelva, og vurderer å forsøke det samme på strykstrekninger lenger oppe i elven. Dette er tungt og 

møysommelig arbeid, men kan gi noe forbedrede gyteforhold på små områder. Flere av 

strykstrekningene er også vanskelig tilgjengelige, slik at det er krevende å frakte ny gytegrus til elven. 

Dette tiltaket kan dermed være et fint tilskudd til tiltakene nevnt i tabell 2, men tiltak 2 og 3 vil 

sannsynligvis gi størst effekt. I Tverrbekken planlegges det også å legge ut noe mer gytegrus lenger 

oppe i bekken, og dette kan også øke fiskeproduksjonen dersom sjøørret tar disse i bruk. 

 

Veifyllingen som har rast ut i Lyklingelva medfører tørrlegging av et lite parti av elven på lav vannføring 

(figur 14). Det vil være krevende å utbedre dette, men dersom den gamle Bømlavegen etter hvert går ut 

av bruk bør det vurderes å gjøre tiltak for å restaurere elven ved fyllingsfoten. 

 

Kulverten helt nederst i Lyklingelva er underdimensjonert og kan gjøre det vanskelig for ørret og spesielt 

ålelarver å vandre opp på høy vannføring (figur 14). Det er ikke behov for umiddelbare tiltak, men det 

anbefales at dette utbedres dersom det i fremtiden skal gjøres annet arbeid med veien. 

 

 

Figur 12. Tiltaksområde 2: Grusutlegg oppstrøms Halvardshølen. Gytegrus kan her legges ut på et ca. 

3 m x 5 m stort område ned mot brekket (tilsvarer ca. 3 m³ med grus). 
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Figur 13. Tiltaksområde 3: Grusutlegg ved Pistadalen. Terskelen på bildet bør åpnes, og gytegrus 

legges i et ca. 2 m bredt belte derfra og 5-10 m oppover i hølen ovenfor. Til dette trengs 3-6 m³ med 

grus. 

 

A) Veifylling rast ut i Lyklingelva 

 

B) Kulvert i utløpet av Lyklingelva 

 

Figur 14. A) Kort parti i Lyklingelva hvor elven går helt tørr på lav vannføring. Vannet sildrer under 

stein som er rast ut av en veifylling. B) Kulverten i utløpet av Lyklingelva (her sett fra sjøen) er smal, 

og har for liten kapasitet til å ta unna alt vannet ved flom. Dette kan også forsinke fiskens oppvandring. 

I den nordlige innløpsbekken til Lyklingvatnet kan røret under Bømlavegen erstattes med en kulvert 

som lar ørret vandre videre opp i bekken for å gyte. Det anbefales å være oppmerksom på denne 

muligheten dersom det likevel skal gjøres arbeid med veien.  
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ANBEFALINGER VED BYGGING AV NY FYLKESVEI 

Den nye fylkesveien bør krysse Lyklingelva med bro. Dette vil i utgangspunktet ikke medføre endringer 

i elveløpet. Den nest beste løsningen er en bred kulvert med naturlig stein og grus i bunn. Begge disse 

løsningene er forenlige med å etablere et godt gyteområde for sjøørret der veien skal krysse elven (tiltak 

3 i tabell 2). 

 

Den nye veien ser ut til å skulle krysse den nordlige innløpsbekken til Lyklingvatnet ved bekkens klart 

beste gyteområde. Både stasjonær ørret fra innsjøen og sjøørret kan benytte dette gyteområdet, og resten 

av bekken har dårlige gyteforhold. Det anbefales derfor at denne delen av bekken røres minst mulig ved 

veibyggingen, for eksempel ved at det bygges en bred kulvert med naturlig bunn, som inkluderer både 

bekken og et stykke urørte banker på hver side. 

 

I anleggsperioden bør en sørge for at avrenning av finstoff (sand, leire etc.) ikke føres direkte til elver 

og bekker, og at dieselsøl og lignende fra anleggsmaskiner samles opp. Både Lyklingelva, Tverrbekken 

og flere små innløpsbekker til Lyklingvatnet er utsatt i anleggsperioden. Noe avrenning av finstoff må 

vanligvis påregnes, men spesielt i april-mai bør dette unngås, da nyklekket yngel er mest sårbare. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 2. Stasjoner for elektrofiske i Lyklingelva og Tverrbekken 21. mai 2019, med overfisket areal, 

habitattype, substrat og UTM-koordinat. Stasjon 1-6 er i Lyklingelva, og T1-T2 i Tverrbekken (se figur 

1 for kart). 

Stasjon 
Areal 

(m²) 
Habitat Substrat 

UTM-koordinat 

(WGS 84) 

1 80 Kulp og grunnområder Stein og grus 32 V 285280 6624341 

2 45 Kulp og stryk Småstein og stein 32 V 285348 6624314 

3 59 Gyteområde og kulp Grus, vannplanter 32 V 285418 6624259 

4 67 Stryk Stein, blokk, småstein 32 V 285719 6624375 

5 63 Stryk Stein, blokk, småstein 32 V 286189 6624476 

6 50 Stryk og grunnområde Stein og småstein 32 V 286981 6624757 

T1 16 Renne Småstein og mudder 32 V 285291 6624218 

T2 28 Renne Stein, småstein, mudder 32 V 285348 6624200 
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